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Z prawdziw¹ przyjemności¹ zapozna³em siê z treści¹ ksi¹¿ki Bronis³awy  Romanow-
skiej-Mazur Czas próby... Historia legionowskich Kolumbów. Jest to w pewnej 

mierze praca pionierska. £¹czy w sobie bowiem charakter rzeczowej monografii oraz 
popularnych regionalnych wydawnictw informacyjno-kronikarskich i biuletynów kom-
batanckich. Jak¿e ró¿na, a przy tym bardziej prawdziwa jest od wydawanych przed laty 
monografii miast jak Dzieje Pruszkowa (pod red. A. ¯arnowskiej – 1983), czy nawet 
ju¿ w innej epoce opublikowanego Zarysu dziejów Legionowa (A. Stawarz – 1994). Bli¿ej 
jest jej do opracowañ autorów wywodz¹cych siê ze środowisk kombatanckich, takich jak 
np. Trwaliśmy przy tobie, Warszawo. Historia konspiracji i walki VI rejonu „Helenów” 
Pruszków-Piastów-Ursus-Sêkocin (Z. Zaborski, W. Wrotniak, J. Cierliñski, Z. £osie-
wicz-Chmurowa – 2008). Autorka nie ukrywa bowiem swoich emocji, tak¿e tego, ¿e by³a 
świadkiem opisywanej historii.

Tak siê u³o¿y³y polskie dzieje, ¿e po wojnie bohaterowie walki o wolnośæ i niepod-
leg³ośæ stali siê obiektem systemowych ataków, szykan i represji. Nowa w³adza przez 
lata nie dopuszcza³a nawet do bardziej pog³êbionych badañ historycznych nad okresem 
wojny i okupacji. Obowi¹zek zachowania prawdy o tamtych latach i tamtych czynach 
spad³ na barki samych kombatantów oraz wspieraj¹cych ich z czasem nielicznych histo-
ryków, jak Tomasz Strzembosz, a z m³odszych Andrzej K. Kunert, Marek Ney Krwawicz 
czy pisz¹cy te s³owa Jacek Z. Sawicki. Samo gromadzenie dokumentacji, poszukiwanie 
towarzyszy walki i zbieranie relacji, d¹¿enie do prawdy, przez wiele lat odbywa³o siê pod 
groźb¹ represji, a co najmniej ró¿nych nieprzyjemności. Dramat pokolenia akowskiego 
w PRL opisa³em w ksi¹¿ce Bitwa o prawdê. Historia zmagañ o pamiêæ Powstania War-
szawskiego 1944–1989 (2005).

Czas próby... to ksi¹¿ka g³êboka, prawdziwa, znakomicie udokumento wana źród³owo, 
zawiera bogactwo informacji, szczegó³ów, wydarzeñ i nazwisk, dobrze dobranych anegdot 
i opisów. Widaæ z lektury, ¿e Autorka zg³êbi³a temat, siêgnê³a do wszystkich najwa¿niejszych 
opracowañ, snuj¹c swoj¹ opowieśæ prosto, przejrzyście, od czasu do czasu osadzaj¹c j¹ na tle 
historycznym wydarzeñ dziej¹cych siê w nieodleg³ej Warszawie czy na frontach II wojny 

RECENZJA
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światowej. Przy tym nie jest to modna ostatnio „prosta uk³adanka” relacji na jakiś temat. Je-
¿eli do tego dodamy znakomity, lekki i klarowny jêzyk narracji, musimy przyznaæ, ¿e otrzy-
maliśmy niezwykle wartościow¹ pozycjê.

Ksi¹¿ka opisuje lokaln¹ spo³ecznośæ, mozolnie buduj¹c¹ swój byt, swoje miejsce w świe-
cie, relacje miêdzy mieszkañcami i nag³e poddanie ich tragicznej próbie wojny i okupacji. 
Ujawnia niezwykle wa¿n¹ rolê budowy wspólnoty mikrospo³ecz nej, takiej „ma³ej ojczyzny”, 
w której ludzie siê znaj¹, ufaj¹, przychodz¹ sobie z pomoc¹, dzia³aj¹ dla dobra swojego, ro-
dziny, nie gubi¹c przy tym dobra ogó³u, co wa¿ne – nie pozostaj¹ samotni ze swoj¹ tragedi¹. 
Nie wiem, czy ten w¹tek ¿ycia pe³nego drobnych inicjatyw, malutkich okruchów bohater-
stwa pod okupacj¹ nie jest nawet ciekawszy od opisu późniejszej walki.

I na koniec wspomniane ju¿ lata powojenne. Najlepszym podsumo waniem bêd¹ s³owa 
samej autorki: „Bez mo¿liwości jawnego stowarzyszania siê, organizowania, choæby w spra-
wach wzajemnej pomocy bytowej... Nie za³amywali r¹k, nie poddawali siê. Bez rozg³osu od-
nawiali dawne kontakty, wspomagali siê wzajemnie. Gdy tylko, choæby chwilowo, ³agodnia³y 
represje – upominali siê o pamiêæ po tych, którzy oddali swe ¿ycie w obronie Ojczyzny. (...) 
Wiele energii poświêcaliśmy m³odszym pokoleniom, pracuj¹c w szko³ach i jeśli siê tylko 
da³o – w harcerstwie.”

Reasumuj¹c, otrzymaliśmy ksi¹¿kê wartościow¹, jedn¹ z ciekawszych monografii re-
gionalnych. Mam nadziejê, ¿e stanie siê ona zaczynem nastêpnych, podobnych monogra-
fii, cementuj¹cych lokalne spo³eczności, wzmacniaj¹cych pamiêæ historyczn¹, buduj¹cych 
dumê i szacunek dla dokonañ poprzednich pokoleñ, ucz¹cych śmia³ości i aktywności dla 
dobra ogó³u. Z tego wzglêdu ksi¹¿ka powinna trafiæ do bibliotek Legionowa, ale tak¿e wszyst-
kich wa¿niejszych bibliotek tzw. wielkiej Warszawy, zw³aszcza tych, z których korzysta m³o-
dzie¿ i do instytucji oraz środowisk wspó³pracuj¹cych albo w inny sposób powi¹zanych 
czy to z Rad¹ Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, czy to Instytutem Pamiêci Narodowej.

Dr hab. Jacek Zygmunt Sawicki
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Od Autora

MOTTO

…żeby dzieje tego pokolenia z biegiem czasu nie zatarły się w pamięci…

Herodot, V w. p.n.e.

„Panie, nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę Cię o większą pokorę i mniej 

niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. 

Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasami mogę się mylić… Daj mi zdolność do-

strzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespo dziewanych zalet 

w ludziach. Daj mi, Panie, łaskę mówienia im o tym…”

św. Tomasz z Akwinu

Bohaterowie mojej ksi¹¿ki to m³odzie¿ urodzona w latach 1920–1930. Przysz³o jej ¿yæ 
w Polsce wyzwolonej przez ojców i dziadów. W okresie okupacji przyjê³o siê nazywaæ 

tê m³odzie¿ „kolumbami”. Wychowywana w sza cunku dla idea³ów, w duchu romantycz-
nym, patriotycznym i religijnym, podejmo wa³a w czasach drugiej wojny światowej nie³atwe 
wybory.

Ksi¹¿ka zrodzi³a siê z przekonania, ¿e mam obowi¹zek opisania zdarzeñ i faktów z okre-
su okupacji, dotycz¹cych Legionowa i okolic. Po latach zak³amy wania historii czu³am siê 
zobligowana do przekazania prawdy o legionow skich „kolumbach” i ich czynach. Chcia³am 
przybli¿yæ atmosferê tamtych trudnych lat, w których przysz³o nam dorastaæ. Ukazaæ tych, 
dla których najwa¿niejsze by³o poczucie obowi¹zku s³u¿enia Ojczyźnie, uwa¿anej za coś bar-
dzo w³asnego, kochanego, koniecznego do ¿ycia, wartości dla której warto cierpieæ, walczyæ, 
nawet zgin¹æ.

Z ogromnym szacunkiem i mi³ości¹ wracam pamiêci¹ do naszych matek, które z ci¹-
g³ym niepokojem w sercu, ale i zrozumieniem, trwa³y z nami do koñca. 

OD AUTORA

Book czas proby_2014.indb   5Book czas proby_2014.indb   5 2014-06-13   10:38:532014-06-13   10:38:53



6

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

By³y to czasy zwi¹zane z bohaterstwem, objawiaj¹cym siê nie tylko na polu walki w naj-
piêkniejszych czynach ¿o³nierzy, ale tak¿e innym, którego nie umiem opisaæ, nie cytuj¹c 
fragmentu z pamiêtników Tadeusza  Zawadzkiego „Zośki” (tekst ten powsta³ po śmierci 
Janka Bytnara „Rudego”, którego z r¹k gestapo odbili jego koledzy w akcji pod Arsena³em 
26 marca 1943 roku):

Bohaterstwo cz³owieka wyrwanego w ci¹gu jednej straszliwej minuty z domu, rodziny, 
pracy, wszystkiego co bliskie, wyrwanego z roboty, któr¹ ukocha³ i której siê w stu procen-
tach poświêci³ i przeniesionego w jednej chwili na dno piek³a… (…) 

Czeka mnie śmieræ, lecz nie na polu bitwy, nie jestem nawet skazañcem, któremu zo-
stawiaj¹ ostatnie spokojne chwile do porachunku z sumieniem. Czeka mnie śmieræ, któr¹ 
jako wyzwolenie traktowaæ mo¿na, na któr¹ siê czeka, której siê szuka i której przyspieszyæ 
nie mo¿na. A wczoraj jeszcze ca³e ¿ycie sta³o przede mn¹ otworem: praca, mi³ośæ, przy-
jaźñ dawa³y mi radośæ i szczêście, myśl snu³a ambitne marzenia na przysz³ośæ. Dziś wszy-
scy najbli¿si zostali gdzieś poza rzeczywistości¹, ból fizyczny, ból, z którego tylko omdlenie 
chroni od śmierci. Oddech, który staram siê dopasowaæ w takt razów. D³awienie mia¿d¿one 
obcasami na kamiennej posadzce. ¯ebra ³amane uderzeniem butów, gdy omdla³y opad³em 
na ziemiê… 

I w tym wszystkim zmuszaæ siê do szalonego wysi³ku woli, ¿eby nic nie powiedzieæ, 
¿eby siê nie myliæ, ¿eby wytrzymaæ. Wymaga to bohaterstwa jakiemu równego wyobraziæ 
sobie nie mo¿na…

Legionowo to typowo miejska osada od pocz¹tku jej powstania. Nie by³o tu rolników, 
ogrodników. M³odzie¿, której losy przedstawiam, to synowie i córki rzemieślników, koleja-
rzy, hutników, kupców, drobnych przemys³owców, inteli gencji i wojskowych. Wychowywana 
wśród sosen, ogrodów pe³nych kolorowych georginii, floksów, bulwiastych z³ocieni – by³a 
jak te kwiaty. W maju pachnia³o tu bzami, których ogromne krzewy dominowa³y w krajo-
brazie ulic, a w czerwcu zapach jaśminów nie pozwala³ spaæ. Sypa³y siê te kwiaty pod stopy 
ksiêdza nios¹cego z³ot¹ monstrancjê w świêto Bo¿ego Cia³a. P³atki ró¿, maków, stokrotek, 
tulipanów wysypywane z piêknie ubranych koszyczków tworzy³y na ulicach barwne dywa-
ny. W świêta narodowe pe³no by³o bia³ych bluzek, mundurków har cerskich i chor¹giewek. 
W kronikach filmowych ogl¹daliśmy Wojsko Polskie w czasie defilad. Ogromnym prze¿y-
ciem by³ film pokazuj¹cy pogrzeb marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w maju 1935 roku. R¿enie 
„Kasztanki” i trumna na lawecie przykryta sztandarem z wyhaftowanym pośrodku ogrom-
nym or³em jest do dziś zapisana w pamiêci tych, którzy ¿yj¹. Wiele razy ogl¹daliśmy ten film 
w miejsco wym kinie „Bajka”.

Dzieciñstwo legionowskich „kolumbów” jest nierozerwalnie zwi¹zane z okresem 
dwudziestolecia miêdzywojennego. Natomiast dorastaæ przysz³o im w czasach okupacji 
zarówno niemieckiej jak i sowieckiej. Dojrza³e ¿ycie budowali w okresie Polski Ludowej, 
a dzisiejsz¹ rzeczywistośæ poświêcaj¹ s³u¿bie komba tanckiej, przypominaj¹c swoje czasy 
„kolumbowe”. 

Ze wzglêdów politycznych historia nasza nie mog³a byæ publicznie doku mentowana 
w latach wcześniejszych. By³ to okres, kiedy czasy naszych zmagañ z okupantami przedsta-
wiano w postaci zdeformowanej, szkalowano nas i świado mie zaciemniano prawdê.
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My, byli ¿o³nierze Armii Krajowej i harcerze Szarych Szeregów, pielêg nowaliśmy wspo-
mnienia na spotkaniach kole¿eñskich, utrzymywaliśmy wiêzi przyjacielskie, korespondo-
waliśmy ze sob¹. Dopiero w koñcu lat 80. pojawi³a siê mo¿liwośæ jawnego powo³ania w Le-
gionowie Ko³a Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej i Oddzia³u Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów. Wtedy te¿ zaczê³am powoli spisywaæ wspomnienia, gromadziæ zdjêcia 
i dokumenty z myśl¹ o późniejszym ich opracowaniu.

Aby w sposób mo¿liwie spójny przedstawiæ „historiê legionowskich kolumbów”, mu-
sia³am w swej ksi¹¿ce korzystaæ nie tylko z relacji moich kole¿a nek i kolegów oraz ich opra-
cowañ wspomnieniowych i dokumentalnych, ale tak¿e z artyku³ów zamieszczanych w pra-
sie, a nawet z opracowañ monograficznych i encyklopedycznych. 

Zebrany materia³ nie jest z pewności¹ ściśle obiektywny i od strony warsztatu historycz-
nego mo¿e pozostawiaæ wiele do ¿yczenia, poniewa¿ pamiêæ czêsto zaciera fakty, a wiek ogra-
nicza mo¿liwości… Jednak maj¹c na uwadze przemijanie naszego pokolenia, którego historia 
jest mi tak bliska, chcia³am wykorzystaæ i spi¹æ to, co zosta³o w świadomości – dla tych, którzy 
w pewnym momencie zapragn¹ dotkn¹æ tego, co by³o histori¹ ich ojców i dziadów.

Pierwsza czêśæ ksi¹¿ki zawiera g³ównie materia³ wspomnieniowy i niez bêdne t³o histo-
ryczne opisywanych wydarzeñ.

Rozdzia³ pierwszy „Genius loci” to zarys dziejów Legionowa do 1939 r. autorstwa prof. dr. 
hab. Wojciecha Morawskiego, kierownika Katedry Historii Gospodarczej i Spo³ecznej SGH 
w Warszawie. Korzysta³am z wielu cennych wskazówek Profesora, udzielanych mi podczas 
konsultacji, za co jestem Mu ogromnie wdziêczna. Cennym przyczynkiem do informacji 
zawartych w tym rozdziale jest uzupe³nienie p. Janusza Kubickiego, wicestarosty powiatu 
legionow skiego, o budowie linii kolejowej z Wieliszewa do Nasielska (uruchomionej 25 lu-
tego 1939 roku).

W rozdziale drugim „Nasze szko³y”, znalaz³y siê, miêdzy innymi, wspomnienia pro-
fesora Tadeusza  Go³êbiewskiego. Jego cenny materia³ wspom nieniowy Moje legionowskie 
i nielegionowskie losy jest wykorzystywany równie¿ w innych rozdzia³ach mojej ksi¹¿ki. 
W tym rozdziale zamieści³am te¿ wspomnienia moich kole¿anek Zofii  Kisielewicz i Bogu-
s³awy Wilcz, kolegi Felik sa  Pêdrycza oraz pani Bo¿eny Góralczyk-Pi¹tek (córki legionisty 
Józefa Góral czyka). Cenn¹ pomoc¹ s¹ fotografie ze zbiorów p. Joanny Szczêśniak, kuzynki 
kierownika Szko³y Powszechnej nr 1 Piotra  Parola. S¹ tu te¿ fragmenty wspomnieñ Zdzis³a-
wa  Glenia i jego siostry Hanny  Gleñ.

Rozdzia³ trzeci „Wojna” oparty jest g³ównie na opracowaniach, do których materia³ 
przekaza³ mi nie¿yj¹cy ju¿ kolega Wies³aw Budkiewicz. Jego ¿yciow¹ pasj¹ by³o gromadzenie 
opracowañ historycznych. 

W rozdziale czwartym „Konspiracja” szczególn¹ wartośæ maj¹ dla mnie wspomnie-
nia kolegów z AK, przekazane mi osobiście przez Zygmunta  Duchnow skiego, Jerzego 
Lachowicza, Wiktora Rzecznika i Zenona Wojciechowskiego oraz kole¿anek Krystyny 
Kucharczyk-Brzeziñskiej i Lucyny  Wojciechowskiej, a tak¿e pani Heleny  So³tan i innych 
osób, których nazwiska podane s¹ w tekście rozdzia³u. Uk³adaj¹c narracjê, korzysta³am 
w du¿ej mierze z istniej¹cych ju¿ opracowañ: z ksi¹¿ki dr. Jacka Zygmunta Sawickiego 
Obro¿a, Les³awa M. Bartelskiego Obro¿a, a tak¿e z opracowañ Mieczys³awa Smereka, 

OD AUTORA
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Edwarda Dietricha i Stanis ³awa Górnego z lat 1964–66, przekazanych mi z archiwum 
VII Obwodu AK „Obro¿a” (nr ewidencyjny 803921 PAN) przez kol. pp³k. Edwarda Dietri-
cha. Źród³em informacji by³y te¿ dla mnie artyku³y historyczne zamieszczane w lokal nej 
prasie przez kolegê Andrzeja  Paszkowskiego i jego ksi¹¿ka Walczyli za wolnośæ (w której 
dokumentowaniu i przygotowaniu do druku bra³am udzia³). Siêga³am czêsto do zeszy-
tów historycznych Na przedpolu Warszawy redagowanych przez Okrêg Warszawa-Powiat 
Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, a ostatnio równie¿ do witryny interne-
towej „Obro¿y”.

Historia tajnego nauczania zawarta w rozdziale pi¹tym „Tajne nauczanie” zaczê³a 
powstawaæ w 1994 roku, kiedy dyrekcja Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Legionowie po-
stanowi³a nadaæ szkole imiê por. AK Jerzego  Siwiñskiego, dyrektora tajnej handlówki 
z lat okupacji. Ówczesna wspó³praca z prof. Wand¹  Tomczyñsk¹ i jej siostrzenic¹ Mari¹ 
 Orzeszkowsk¹-Klimkiewicz u³atwi³a mi gromadzenie dokumentów i relacji. Wa¿nym źró-
d³em informacji by³y tajne protoko³y rad pedagogicznych przechowane przez pani¹ profe-
sor oraz pamiêtniki uczennic. W rozdziale tym zosta³y wykorzystane wspomnienia moich 
kole¿anek z ³awy szkolnej Tajnego Gimnazjum w Legionowie: Lidii  Gawa³kiewicz-Witek, 
Zofii  Kisielewicz, Janiny  Romanowskiej-Kantor oraz Bogus³awy  Wilcz-Komorow skiej. 
Przedstawienie tematu szkolenia wojskowego w I Rejonie „Brzozów” by³o mo¿liwe dziêki 
zapiskom wcześniej wspomnianego kol. Zygmunta  Duchnow skiego. Źród³em informacji 
o tajnym nauczaniu muzyki przez p. Jadwigê Ciepliñsk¹ by³y rozmowy z jej uczennicami 
i mój udzia³ w tajnych koncertach patriotycznych, które organizowa³a w swoim domu przy 
ul. Kazimierza Wielkiego. 

Rozdzia³ „Tajne dru¿yny harcerskie” jest oparty na notatkach i wspomnieniach wie-
lu osób. W tej opowieści wykorzysta³am wszystkie dostêpne sobie źród³a: archiwum ZHP 
w Warszawie, ksi¹¿ki Stanis³awa Broniewskiego „Orszy”: Ca³ym ¿yciem, Akcja pod Ar-
sena³em, To nie takie proste, Jerzego Jabrzemskiego Harcerze Szarych Szeregów, Piotra 
Stachiewicza Parasol oraz zeszyty Materia³y Historyczne Szarych Szeregów pod redakcj¹ 
J. Jabrzemskiego, Z. Lenka i M. Szczêśniaka. Oczywiście wykorzysta³am materia³y ar-
chiwalne Ko³a nr 1 ŚZ¯AK i legionowskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów, 
a przede wszystkim osobiste relacje uczestników walki konspiracyjnej druhów i druhen: 
Ewarysta  Bafeltowskiego, Wies³awa Budkiewicza, Zdzis³awa  Dudziñ skiego, Konrada 
 Karpiñskiego, Marii Kirchner, Aliny Kowalskiej, Apolonii Kowalskiej, Edmunda Kuklew-
skiego, Janiny O³dakowskiej, Feliksa  Pêdrycza, Bogus³awa Pi¹tka, Ludwiki  Romanow-
skiej-Go³¹bek, Lucjana  Spletstesera, Bohdana  Stankiewicza i innych. Zamieści³am rów-
nie¿ informacje z ankiet uczestników Powstania Warszawskiego, ankiet personalnych, 
pamiêtników harcerek „Sarny” i „Sosny” w³asnorêcznie pisanych w latach okupacji. 
Wa¿nym źród³em by³y te¿ archiwa domowe, w których zachowa³y siê pami¹tki m³odości: 
świadectwa szkolne, legitymacje, obrazki na pami¹tkê sk³adanych przyrzeczeñ i przysiê-
gi konspiracyjnej oraz zbiór fotografii.

W kolejnym, krótkim rozdziale „Sodalicja Mariañska” opisa³am legio nowsk¹ historiê 
dzia³alności tej organizacji religijnej, do której mia³am zaszczyt nale¿eæ, a maj¹cej ogromne 
znaczenie moralne i wychowawcze dla naszego pokolenia. 
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Rozdzia³ „Powstanie” rozpoczê³am tekstem piosenki Krystyny Krahelskiej Hej, ch³op-
cy…. Piosenka i poezja tego okresu by³y dla nas tak samo wa¿ne jak informacje w tajnej 
gazetce czy ulotce. Treśæ w tym rozdziale u³o¿ona jest podobnie jak w Almanachu Powstañ-
czym 1944 (Warszawa 2003 r.). Uwa¿a³am za konieczne podanie w przypisach najwa¿niej-
szych wydarzeñ, które mia³y miejsce w powstañczej Warszawie, by m³ody czytelnik móg³ 
³atwiej zrozumieæ logikê tego, co dzia³o siê wówczas w I rejonie „Obro¿y”. Treśæ rozdzia³u 
uzupe³niaj¹ teksty piosenek i poezji spontanicznie powstaj¹cej w okresie walki. W tym roz-
dziale korzysta³am z ksi¹¿ki Aleksandra Kamiñskiego Zośka i Parasol oraz ze Wspomnieñ 
Moniki ¯eromskiej (tom II). Zamieści³am te¿ fotokopie znaczków poczty powstañczej 
ze zbiorów mojego syna Marka Mazura. W tym miejscu dziêkujê mu równie¿ za kopiowanie 
materia³ów i wykonywanie fotografii przedstawiaj¹cych miejsca konspiracyjnych spotkañ 
i znaków pamiêci.

Po zakoñczeniu walki powstañczej nast¹pi³a fala prześladowañ, które stara³am siê opi-
saæ w rozdziale „Represje”. 

Rozdzia³ „Dzia³alnośæ kombatancka” ¿o³nierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów 
opracowany zosta³ na podstawie rocznych sprawozdañ Ko³a nr 1 ŚZ¯AK oraz Oddzia³u 
Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie i wspom nieñ kombatantów. Celem tego 
rozdzia³u by³o ukazanie wysi³ku, jaki „kolumbowie” wk³adali, by zachowaæ pamiêæ o tych, 
którzy walczyli, ginêli i byli represjonowani. Obszerne opracowania do tego rozdzia³u prze-
kazali koledzy Lucjan Spletsteser i Wojciech  Derejski, a tak¿e Wydzia³ Promocji i Kultury 
Dzielnicy Warszawa-Bia³o³êka.

W rozdziale „Miejsca pamiêci” stara³am siê przedstawiæ najistotniejsze informacje do-
tycz¹ce miejsc, które dziêki wysi³kom i ofiarności wielu spo³eczników sta³y siê świadkami 
naszej historii.

Czêśæ druga to struktury organizacyjne i wykazy personalne. Zdecydowa³am siê wydzie-
liæ je, by nie przerywa³y g³ównej narracji ksi¹¿ki i nie nu¿y³y czytelnika.

Czêśæ trzecia to noty biograficzne postaci opisywanych w treści ksi¹¿ki. Mam nadzie-
jê, ¿e bêd¹ one istotnym i wartościowym przyczynkiem do poznania historii spo³eczności 
Legionowa i jego okolic. Oprócz osób wymienianych ju¿ poprzednio, wartościowe materia-
³y do tej czêści przekaza³ mi dziennikarz pan Piotr Chróściel, który w prasie legionowskiej 
i „Dzienniku Polskim” w Londynie za mieszcza³ wielokrotnie artyku³y o ¿o³nierzach Armii 
Krajowej i harcerzach Szarych Szeregów I Rejonu „Marianowo-Brzozów” AK.

Kiedy zgromadzi³am ju¿ materia³, który chcia³am wykorzystaæ w ksi¹¿ce, zorientowa-
³am siê, ¿e z jego opracowaniem sama sobie nie poradzê. Pocz¹tkowo korzysta³am z pomocy 
mojej kole¿anki nie¿yj¹cej ju¿ Zofii Orzeszkowskiej, mojej córki Barbary i synowej Heleny. 
W 2004 r. przedstawi³am swój problem w³adzom samorz¹dowym Legionowa. Panowie pre-
zydenci Roman  Smogorzewski i Jan Grabiec, wspólnie z dyrektorem Muzeum Historycz-
nego w Legionowie, panem Jackiem Szczepañskim, skierowali do wspó³pracy przy mojej 
ksi¹¿ce pani¹ mgr Katarzynê Ziu³kowsk¹-Karnick¹. Pani Katarzyna przychodzi³a do mnie 
systema tycznie i porz¹dkowa³yśmy maszynopisy, które później przepisywa³a na kompute-
rze. W 2008 roku do wspó³pracy w³¹czy³ siê dr Wojciech Jeute i jego ¿ona mgr Jadwiga Jeute. 
Z panem Wojciechem wprowadzaliśmy do tekstu ilustracje fotograficzne i dokumentalne, 

OD AUTORA
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a z pani¹ Jadwig¹ konsultowaliśmy stronê jêzykow¹ pracy. Ca³¹ pracê przejrza³ i cenne uwagi 
przekaza³ pan dr Jacek Szczepañski, zaś zrecenzowania gotowej ju¿ pracy podj¹³ siê najwiêk-
szy autorytet w sprawach historii VII Obwodu „Obro¿a” Armii Krajowej – pan dr hab. Jacek 
Zygmunt Sawicki.

Wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania tej ksi¹¿ki, wyra¿am sw¹ g³êbok¹ 
wdziêcznośæ i serdecznie dziêkujê.

Oddaj¹c do r¹k czytelników „historiê legionowskich kolumbów”, pozostajê z nadziej¹, 
¿e stanie siê ona cz¹stk¹ ich rodzinnej sagi. 
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Genius Loci1

Zarys dziejów Legionowa do 1939 roku

Przesz³ośæ Legionowa jako miejscowości nie jest d³uga. Siêga, co najwy¿ej, XIX stulecia. 
Dzieje spo³eczności legionowskiej s¹ jeszcze krótsze, nie wykraczaj¹ poza ramy XX wie-

ku. Ale, g³ównie z powodu swojego strategicznego po³o¿enia, miejsce to by³o silnie zwi¹zane 
z histori¹. Na mapie XVI-wiecznego Mazowsza w miejscu, gdzie dziś znajduje siê Legiono-
wo, widzimy las. Od strony Warszawy w g³¹b tego lasu wchodzi³a pod³u¿na polana, na której 
znajdowa³a siê wieś Jab³onna, dalej zaś Chotomów z kościo³em parafialnym, obejmuj¹cym 
swym zwierzchnictwem duchownym ca³¹ okolicê. Na pó³nocy las ten graniczy³ z bagien-
n¹ dolin¹ rzeczki Struga, za któr¹ widzimy kolejne miejscowości: £aziska (czyli dzisiejsze 
£ajski), Wieliszewo, Ka³uszynê, Skrzeszewo i Nieporêt. Wszystkie wymienione miejsco-
wości, poza Nieporêtem, jak i ca³a okolica, nale¿a³y do biskupów p³ockich. Wyj¹tkowym 
przypadkiem by³ Rajszew, równie¿ nale¿¹cy do biskupów p³ockich, ale zasiedlony przez tzw. 
olendrów. Byli to osadnicy z Holandii, lokowani w miejscach, które wymaga³y szczególnej 
ochrony przeciwpowodziowej. Olendrzy zachowali swoj¹ odrêbnośæ religijn¹ – reprezento-
wali kośció³ mennonicki2, bêd¹cy jedn¹ z odmian protestan tyzmu. Resztki tej spo³eczności 
przetrwa³y w Rajszewie a¿ do II wojny światowej3, a zabytkowy kośció³ mennonicki do dziś 
mo¿emy zwiedzaæ po drugiej stronie Wis³y – w Secyminie. 

W XVII stuleciu na krótko do du¿ego znaczenia doszed³ Nieporêt, który sta³ siê jedn¹ 
z ulubionych posiad³ości Wazów. W XV i XVII wieku miejscowośæ ta nale¿a³a do rodzi-
ny Pra¿mowskich, nastêpnie przesz³a w rêce królewskie. W czerwcu 1642 roku odby³ siê 
tam ślub ksiê¿niczki Anny Katarzyny, córki W³adys³awa IV, z ksiêciem Filipem Neumbur-
skim. Przez dwa dni gości³ wówczas w Nieporêcie ca³y dwór. W styczniu 1646 roku W³a-
dys³aw IV wybra³ siê na spotkanie swojej drugiej ¿ony Marii Ludwiki de Nevers do Gdañ-

1 Termin Genius Loci, czyli Duch Opiekuñczy Miejsca zosta³ u¿yty po raz pierwszy przez Wergilusza w Ene-
idzie, ks. VII, r. 13. 

2 Kośció³ Mennonitów za³o¿y³ Holender Menno Simons (1496–1561) w roku 1537. By³ to kośció³ anabap-
tystyczny, tzn. odrzucaj¹cy chrzest dzieci i g³osz¹cy koniecznośæ ponownego chrztu doros³ych. Odmawiali s³u¿by 
wojskowej oraz sk³adania przysi¹g. W samej Holandii byli prześladowani, dlatego emigrowali do Niemiec, Ameryki 
Pó³nocnej (Pensylwanii) i do Rzeczypospolitej. Ich od³amem s¹ s³ynni amisze, którzy dziś stanowi¹ atrakcjê turystycz-
n¹ Pensylwanii. Mennonici byli bardzo gospodarni i oszczêdni, dlatego wszêdzie przyczyniali siê do rozwoju gospodar-
czego. W Polsce osadnictwo olenderskie rozci¹ga³o siê wzd³u¿ wielkich rzek i pozwoli³o na zagospodarowanie terenów, 
wcześniej systematycznie niszczonych przez powodzie. 

3 Podczas spisu ludności w 1921 roku na terenie gminy Jab³onna ok. 40 osób zadeklarowa³o wyznanie 
mennonickie. Poza Rajszewem olendrzy mieszkali te¿ w Micha³owie-Grabinach; por. W. Morawski – Jacy byliśmy 
w świetle liczb, „Nasze Legionowo” nr 7(10) z czerwca 1989 roku. Artyku³ napisany zosta³ na podstawie danych 
z Archiwum GUS. 

GENIUS LOCI – zarys dziejów legionowa do 1939 roku
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ska. Po drodze jednak, w³aśnie w Nieporêcie, dopad³ go atak podagry, z powodu którego 
król pozosta³ tu dwa tygodnie, a potem zrezygnowa³ z dalszej podró¿y i powróci³ do War-
szawy. Dyplomata francuski Jan de Laboureur tak opisywa³ Nieporêt z tego okresu: Nie-
porêt jest zamkiem wybornej ciesielki. Król i królowa mog¹ w nim wygodnie mieszkaæ 
z pierwszymi dworu panami, a to dla mnogości ozdobnych pokojów. Znajduj¹ siê w nim 
wielkie podwórza, piêkny ogród i kaplica; na koniec nic innego w nim ¿¹daæ nie mo¿na, 
tylko trwalszego materia³u; lecz jest to okrêt, który czêsto opatrywaæ trzeba. Postawi³ 
go Zygmunt III, znacznie przyozdobi³ syn jego, dzisiejszy w³aściciel, ks. kardyna³ Ka-
zimierz. Uczêszcza³ do niego król, dla wiejskiego spoczynku i dla bliskości Warszawy, 
do której nie masz jak 3 godziny jazdy.4 Wspomniany w tekście ks. kardyna³ to późniejszy 
król Jan Kazimierz, który po objêciu tronu nie zrezygnowa³ z czêstych wizyt w Nieporêcie. 
W 1652 roku podczas morowej zarazy w Warszawie dwór schroni³ siê w³aśnie do Niepo-
rêtu. W 1661 roku, po zakoñczeniu wojny szwedzkiej, Jan Kazimierz zapisa³ plebanowi 
kościo³a w Nieporêcie trzy tysi¹ce z³otych rocznie z ¿up wielickich w podziêce za modli-
twy podczas „potopu”. Po swojej abdykacji w 1668 roku Jan Kazimierz zapisa³ Nieporêt je-
zuitom warszawskim, którzy nie zdo³ali utrzymaæ świetności dworu. Dziś mo¿emy tylko 
powtórzyæ ¿al de Laboureura, ¿e wszystko to nie by³o z trwalszego materia³u. Ze wspania-
³ego drewnianego zamku nie pozosta³o bowiem nic, a jedyn¹ pami¹tk¹ po XVII stuleciu 
jest portal z czarnego marmuru dêbnickiego (charakterystycznego dla czasów Jana Kazi-
mierza) w nieporêckim kościele. 

W ci¹gu XVII i XVIII stulecia ukszta³towa³ siê tzw. trakt królewiecki, którym podró-
¿owa³o siê z Warszawy w kierunku Królewca i Gdañska. Wiód³ on z Warszawy do Jab³onny, 
nastêpnie skrêca³ na pó³noc tak, jak dziś biegnie ulica Królewska z Jab³onny do Legiono-
wa. Podró¿ni przekraczali Narew w okolicach Dêbego. Na XVIII-wiecznych mapach Polski5 
szlak ten ju¿ by³ zaznaczany. W XVIII wieku bardzo wzros³a rola Jab³onny. Biskup p³ocki 
Micha³ Poniatowski, brat Stanis³awa Augusta i późniejszy prymas wzniós³ tu w latach 1775–
–1779 pa³ac. Architektem by³ jeden z najwybitniejszych twórców epoki stanis³awowskiej 
Dominik Merlini6, który zbudowa³ równie¿, m. in. warszawsk¹ Królikarniê. Pa³ac po śmierci 
prymasa przeszed³ na w³asnośæ jego bratanka, ksiêcia Józefa Poniatowskiego.

W okresie panowania pruskiego (1795–1806) Jab³onna, wraz z warszaw sk¹ rezyden-
cj¹ ksiêcia, Pa³acem pod Blach¹, sta³a siê centrum ¿ycia towarzyskiego ówczesnej „z³otej 
m³odzie¿y” warszawskiej. Towarzystwo skupione wokó³ ksiêcia, który prowadzi³ wówczas 
¿ycie bawidamka, nosi³o z³ote guziki z napisem „Jab³onna” i weso³o siê zabawia³o. W wa-
runkach katastrofy politycznej i upadku pañstwa by³o to niejednokrotnie źród³em zgor-
szenia. Jab³onna nie mia³a wówczas dobrej opinii. Ale to by³y tylko pozory. „Z³ota m³o-
dzie¿” w potrzebie okaza³a siê wspania³a. Umia³a siê bawiæ, ale umia³a te¿ w potrzebie 
wznieśæ siê na wy¿yny bohaterstwa. To g³ównie z tego środowiska rekrutowa³ siê później 
s³ynny 1 pu³k szwole¿erów gwardii cesarskiej, ws³awiony szar¿¹ Somosierry. Zmieni³o siê 

4 M. Baliñski, T. Lipiñski – Staro¿ytna Polska, Warszawa 1843, t. 1., s. 480–481. 
5 Np. na mapie Rizzi Zanoniego z 1772 roku.
6 Pa³ac w Jab³onnie by³ nastêpnie przebudowany w 1837 roku przez Henryka Markoniego. Czêściowo znisz-

czony podczas II wojny światowej, zosta³ zrekonstruowany po wojnie. 
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równie¿ nastawienie opinii publicznej wobec ksiêcia Józefa, który okaza³ siê energicznym 
dowódc¹ wojskowym i sprawnym organizatorem armii Ksiêstwa Warszawskiego. Kiedy 
dziś widzimy w Jab³onnie napis „ustronie bohatera”, nie uwa¿amy tego określenia za nie-
uzasadnion¹ przesadê. 

Epoka napoleoñska odegra³a wa¿n¹ rolê w dziejach okolic Legionowa przede wszyst-
kim dlatego, ¿e Napoleon dostrzeg³ wyj¹tkowe znaczenie strategiczne tego rejonu. Uwa¿a³ 
on za wyj¹tkowy fakt, ¿e kilka wielkich rzek polskich zbiega siê w bezpośrednim s¹siedztwie 
stolicy. Dlatego rozpocz¹³ budowê twierdz w Modlinie7, u zbiegu Narwi i Wis³y oraz w Seroc-
ku, u zbiegu Bugu i Narwi. Kiedyś wyrwa³o mu siê podobno nawet zdanie: kto panuje nad 
trójk¹tem Warszawa – Modlin – Serock, ten panuje nad Polsk¹8. Ju¿ podczas wojny 1806–
–1807 dosz³o do bitwy pod Okuninem, niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego. Energicznie 
budowano twierdzê Modlin, która podczas odwrotu Napoleona w 1813 roku by³a ju¿ zdolna 
do d³u¿szej obrony. Mniejsza (i bardziej przejściowa) by³a rola umocnieñ Serocka. Od czasów 
Napoleona wzglêdy militarne odgrywa³y istotn¹ rolê w rozwoju okolic Legionowa. 

Po śmierci Poniatowskiego Jab³onna przesz³a na w³asnośæ Anny Tyszkiewiczowej, 
a w roku 1879 Potockich9. W ich rêkach pozostawa³a a¿ do 1944 roku.

Nowy uk³ad granic po rozbiorach spowodowa³ zmiany w uk³adzie szlaków komunikacyj-
nych. Zmala³o znaczenie traktu królewieckiego, pojawi³ siê natomiast nowy trakt – kowieñ-
ski. Oddziela³ siê od dawnego w³aśnie w Jab³onnie i bieg³ tak, jak dzisiejsza szosa zegrzyñska. 
Kiedy w latach 20-tych XIX wieku minister skarbu Królestwa Polskiego budowa³ sieæ bitych 
dróg, wybrukowa³ w³aśnie trakt kowieñski, a królewiecki pozostawi³ na uboczu. Kiedy zatem 
dziś stoimy w centrum Jab³onny i patrzymy w perspektywê szosy zegrzyñskiej i ulicy Królew-
skiej, to go³ym okiem mo¿emy obserwowaæ jeden ze skutków rozbiorów Polski.

W latach 70-tych XIX wieku w³adze rosyjskie wyda³y zgodê na budowê tzw. Kolei 
Nadwiślañskiej. Mia³a ona prowadziæ z Kowla na Wo³yniu przez Che³m, Lublin, Dêblin, 
Warszawê, M³awê do granicy pruskiej i dalej do Gdañska. Kolej zosta³a otwarta w sierpniu 
1877 roku. W okolicy Legionowa jej przebieg by³ dośæ interesuj¹cy. Przecina³a lasy nale¿¹ce 
do maj¹tku Jab³onna, jednak w takim oddaleniu od pa³acu, ¿eby Potockim nie przeszkadza-
³a. Nastêpnie skrêca³a na zachód, by Narew przekroczyæ w obrêbie twierdzy modliñskiej, 
potem dopiero bieg³a prosto na pó³noc. To rosyjskie w³adze wojskowe nalega³y na to, by ko-
lej bieg³a przez Modlin i twierdza mog³a sprawowaæ nad ni¹ pe³n¹ kontrolê. Dlatego do dziś 
podró¿ do Gdañska jest d³u¿sza o dobrych kilkanaście kilometrów. Najprostsza droga pro-

7 Po raz pierwszy dostrzeg³ znaczenie strategiczne Modlina król szwedzki Karol Gustaw podczas „potopu” i za-
cz¹³ wznosiæ tam fortecê, ale potem popad³a ona w ruinê.

8 Zdanie to znane by³o oczywiście polskim genera³om i odegra³o negatywn¹ rolê podczas powstania listopa-
dowego w 1831 roku. U¿ywano go jako uzasadnienia biernej strategii wbrew radom genera³a Ignacego Pr¹dzyñskiego, 
który doradza³ bardziej ofensywn¹ strategiê. Wiêkszośæ genera³ów zadowala³a siê jednak „panowaniem” nad wspo-
mnianym trójk¹tem, a¿ doczekali siê klêski powstania. 

9 Potoccy herbu Pilawa wywodzili siê z Potoka w województwie krakowskim. Do wiêkszego znaczenia doszli 
na pocz¹tku XVII wieku dziêki protekcji Jana Zamoyskiego. W tym czasie rodzina podzieli³a siê na dwie ga³êzie: het-
mañsk¹, zwan¹ Srebrn¹ Pilaw¹ i prymasowsk¹, zwan¹ Z³ot¹ Pilaw¹. Potoccy z Jab³onny pochodzili z ga³êzi hetmañ-
skiej. W dziejach rodu byli tacy, którzy nie przynosili jej zaszczytu – przede wszystkim targowiczanin Szczêsny Po-
tocki. Ale Potoccy z Jab³onny byli potomkami Stanis³awa Kostki Potockiego, zwolennika Konstytucji 3 Maja i prezesa 
Rady Stanu z czasów Ksiêstwa Warszawskiego. Kolejni w³aściciele Jab³onny to Maurycy (do 1879), August (1879–1905) 
i Maurycy (1905–1949). Ostatni w³aściciel zosta³ po wyzwoleniu aresztowany przez NKWD, a po zwolnieniu uciek³ 
przez „zielon¹ granicê” na Zachód, gdzie zmar³ w 1949 roku. Nie zostawi³ mêskiego potomka. 

GENIUS LOCI – zarys dziejów legionowa do 1939 roku
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wadzi³aby bowiem z Legionowa prosto na pó³nocny-zachód, przez Skrzeszew i Orzechowo 
do Nasielska10. W tym samym roku powsta³ most kolejowy pod Cytadel¹ w Warszawie 
(zwróæmy uwagê, ¿e znów tu¿ obok twierdzy), oraz tak dobrze znany mieszkañcom Legio-
nowa Dworzec Gdañski. W historii Legionowa by³ to moment zwrotny. Na skrzy¿owaniu 
szosy kowieñskiej i nowej linii kolejowej powsta³a stacja kolejowa Jab³onna, która sta³a 
siê zal¹¿kiem przysz³ego miasta. Wkrótce potem miejsce to sta³o siê wa¿ne z militarnego 
punktu widzenia.

W pierwszej po³owie XIX wieku, dopóki stosunki miêdzy zaborcami uk³ada³y siê har-
monijnie, rosyjskie twierdze w Polsce mia³y na celu trzymanie w szachu spo³eczeñstwa pol-
skiego i przeciwdzia³anie ewentualnemu powstaniu. Taki by³ cel budowy cytadel w Warsza-
wie i w Wilnie czy twierdzy brzeskiej. Tak¹ rolê jeszcze podczas powstania styczniowego 
odgrywa³y Modlin i Zamośæ. Po wojnie krymskiej (1853–1856) pogorszy³y siê jednak sto-
sunki rosyjsko-austriackie z powodu rywalizacji obu pañstw na Ba³kanach. Stosunki miêdzy 
Berlinem a Petersburgiem pozostawa³y nadal dobre, ale Rosja z niepokojem patrzy³a na za-
cieśniaj¹c¹ siê wspó³pracê niemiecko-austriack¹. W 1878 roku równie¿ relacje niemiec-
ko-rosyjskie uleg³y och³odzeniu po tym, jak Bismarck na kongresie berliñskim pozbawi³ 

10 Taki skrót próbowali zbudowaæ podczas I wojny światowej Niemcy, ale nie zd¹¿yli. Natomiast liniê tak¹ zbu-
dowali Polacy w 1939 r. Ślady tej linii s¹ czytelne do dziś w terenie. Z £ajsk przez Skrzeszew i Topolinê prowadzi nasyp, 
którym bieg³a linia kolejowa. W Starym Orzechowie by³ most. Z drugiej strony Narwi widoczny jest g³êboki wykop 
w skarpie, którym linia wydostawa³a siê na drugi brzeg.

Fragment mapy powiatu warszawskiego z początku XX w. 
Reprodukcja z atlasu Bazewicza.

Book czas proby_2014.indb   14Book czas proby_2014.indb   14 2014-06-13   10:38:542014-06-13   10:38:54



15

CZĘŚĆ I – wspomnienia

Rosjê wiêkszości zdobyczy, które wywalczy³a sobie w kolejnej wojnie z Turcj¹ (1877–1878). 
Zwieñczeniem tego procesu by³o podpisanie sojuszu niemiecko-austriackiego w 1879 roku. 
Pojawi³a siê perspektywa wojny Rosji z obydwoma pozosta³ymi zaborcami. W tej sytuacji 
obronnośæ Królestwa Polskiego nabra³a nowego znaczenia.

W 1882 roku w³adze rosyjskie podjê³y decyzjê o budowie systemu twierdz opartych 
na Niemnie, Narwi, Bugu i Wiśle. Mia³y ochraniaæ zachodni¹ granicê cesarstwa. System 
obrony stanowi³y twierdze w Kownie, Olicie, Grodnie, Osowcu, £om¿y, Ostro³êce, Ró¿anie, 
Zegrzu, Modlinie, Warszawie i Dêblinie. Warszawê, dotychczas w policyjny sposób trzy-
man¹ w szachu przez cytadelê, otoczono pierścieniem fortów, dostosowuj¹c je do obrony 
przed wrogiem zewnêtrznym. Od strony Austro-Wêgier Rosjanie zabezpieczyli siê, buduj¹c 
trzy potê¿ne twierdze na Wo³yniu (w £ucku, Dubnie i Równem), a likwiduj¹c nieprzydatn¹ 
w tym systemie twierdzê w Zamościu. 

W tej sytuacji trójk¹t Modlin – Warszawa – Zegrze nabra³ nowego znaczenia. W latach 
90-tych utworzono tu tzw. Obóz Hurki, nazwany tak na cześæ warszawskiego genera³-guber-
natora Josifa Hurki, za¿artego wroga polskości. Obóz stanowi³ centrum Warszawskiego Re-
jonu Fortecznego. W koszarach w Legionowie stacjonowa³ pocz¹tkowo 2 Zegrzyñski Batalion 
Piechoty Fortecznej, potem 4 Batalion Kolejowy, 8 Estlandzki Pu³k Piechoty, dwa rezerwowe 
pu³ki piechoty i oddzia³ balonowy. W 1897 roku zbudowano liniê kolejow¹ do Zegrza. Otwar-
cie tej linii uświetnione zosta³o wizyt¹ cara Miko³aja II. W pierwszym dziesiêcioleciu XX w. 
uzupe³niono umocnienia Warszawskiego Rejonu Fortecznego o nowe forty w Dêbem, Benia-
minowie i Kawêczynie. Dwa ostatnie forty zamyka³y wid³y Narwi i Wis³y od wschodu. W ten 
sposób rejon zosta³ przystosowany do tego, by w razie potrzeby broniæ siê w ca³kowitym okr¹-
¿eniu. Zbudowana w tym czasie Szosa Stru¿añska zapewnia³a garnizonowi legionowskiemu 
komunikacjê z poligonem w Rembertowie. 

W 1910 roku nast¹pi³a zmiana rosyjskich planów strategicznych. Zadecydowano wów-
czas, ¿e Rosja broniona bêdzie na linii Bugu. W ślad za tym posz³a decyzja o likwidacji fortec 
nad Narwi¹ i Wis³¹ (z wyj¹tkiem Modlina). Zdemontowano wówczas wyposa¿enie Zegrza 
i Beniaminowa (w lesie parê kilometrów za Bia³obrzegami), zaniechano te¿ budowy kolej-
nych fortów zamykaj¹cych WRF od wschodu. 

W pocz¹tkowym okresie I wojny światowej okolice Legionowa odegra³y jeszcze raz 
wa¿n¹ rolê, która zapewni³a mu trwa³e miejsce w historii lotnictwa. Otó¿ stacjonowa³y 
tu ogromne rosyjskie bombowce Ilia Muroniec, najwiêksze wówczas samoloty świata, które 
st¹d startowa³y do lotów nad Prusy Wschodnie. W 1915 roku, wobec zbli¿ania siê frontu, 
wycofano je do Lidy. 

Niemcy zajêli nasz rejon w sierpniu 1915 roku. Fortyfikacje rosyjskie nie okaza³y siê 
dla nich powa¿n¹ przeszkod¹. W czasach okupacji niemieckiej losy Legionowa (czy Jab³on-
ny-Stacji, zgodnie z ówczesn¹ nomenklatur¹) po raz pierwszy splot³y siê z dziejami wojska 
polskiego. W 1916 i 1917 roku w najbli¿ szej okolicy rozlokowana by³a II Brygada Legionów 
Polskich. To w Zegrzu i w Nieporêcie po akcie 5 listopada legioniści musieli podejmowaæ de-
cyzjê, czy, zgodnie z ¿¹daniem niemieckim sk³adaæ przysiêgê wed³ug nowej roty, czy, zgodnie 
z wezwaniem Pi³sudskiego, odmówiæ jej z³o¿enia. Wiêkszośæ ¿o³nierzy II. Brygady (w od-
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ró¿nieniu od I. i III. Brygady) przysiêgê z³o¿y³a. Ci, którzy odmówili, zostali internowani 
(oficerowie w Beniaminowie, ¿o³nierze w Szczy piornie ko³o Kalisza).

Po zakoñczeniu wojny w Jab³onnie-Stacji rozlokowa³a siê II Legionowa Dywizja Piecho-
ty. To w³aśnie z tamtych czasów pochodzi nazwa „Legionowo”. Nazwa ta pojawi³a siê po raz 
pierwszy w 1916 roku podczas walk Legionów na Wo³yniu i oznacza³a tamtejszy obóz woj-
skowy. Potem legioniści uwa¿ali ju¿ za oczywiste, ¿e tam, gdzie oni stacjonuj¹, jest „Legiono-
wo” i tak ju¿ zosta³o. Inicjatorem zmiany nazwy Jab³onny-Stacji na Jab³onnê-Legionowo by³ 
genera³ Boles³aw Roja11, od stycznia do lipca 1919 roku dowodz¹cy dywizj¹. 

Podczas wojny polsko-sowieckiej w 1920 roku front dotar³ w bezpośrednie s¹siedztwo 
naszego miasta. Podczas bitwy warszawskiej w sierpniu 1920 roku w Legionowie skoncen-
trowa³a siê 10 Dywizja Piechoty pod dowództwem genera³a Lucjana ¯eligowskiego12, która 
st¹d posz³a bezpośrednio na front. 

Po zakoñczeniu wojny II Legionowa Dywizja Piechoty nie powróci³a ju¿ do Legionowa. 
Jej sta³ym miejscem stacjonowania sta³y siê Kielce. Natomiast Legionowo pozosta³o wa¿nym 
garnizonem. Stacjonowa³y tu w ró¿nych okresach: 2 Batalion Mostów Kolejowych (wcze-
śniej 2 Pu³k Kolejowy), 1 Dywizjon Poci¹gów Pancernych i 2 Batalion Balonowy. Baloniarze, 
którzy w okresie miêdzywojennym odnosili sukcesy sportowe na skalê miêdzynarodow¹ 
(Franciszek Hynek, Zbigniew Burzyñski, W³adys³aw Pomaski, W³adys³aw Wysocki) byli 
zwi¹zani ze środowiskiem legionowskim. Na potrzeby wojska zaczê³y w 1921 roku praco-
waæ Centralne Zak³ady Aeronautyczne, od 1929 roku zwane Wojskow¹ Wytwórni¹ Balono-
w¹, a od 1936 Wytwórni¹ Balonów i Spadochronów. Dla potrzeb wojsk balonowych powsta³ 
w 1931 roku Pañstwowy Instytut Meteorologiczny. Z nim zwi¹zany by³ s³ynny pisarz i po-
larnik Czes³aw Centkiewicz. Podczas Miêdzynarodowego Roku Polarnego 1932/33 obser-
watorium legionowskie sta³o siê ośrodkiem organizacji wyprawy na Wyspê Niedźwiedzi¹. 
Znaczenie Legionowa jako wêz³a komunikacyjnego wzros³o po otwarciu w 1936 roku linii 
kolejowej do T³uszcza, co zapewnia³o mo¿liwośæ komunikacji z Polsk¹ pó³nocno-wschod-
ni¹ z ominiêciem Warszawy. 

W przededniu wojny znaczenie militarne naszych okolic znów sta³o siê kluczowe. 
W pa³acu w Jab³onnie kwaterowa³ sztab i dowództwo Armii „Modlin” z genera³em Emilem 
Przedrzymirskim-Krukowiczem na czele, natomiast na polach ko³o Poniatowa rozlokowa³a 
siê Brygada Pościgowa dowodzona przez pu³kownika Stefana Pawlikowskiego, która mia³a 
zapewniæ Warszawie os³onê samolotów myśliwskich. 

11 Genera³ Boles³aw Roja (1876–1940) urodzi³ siê w Galicji. W 1914 roku w stopniu porucznika wst¹pi³ do Le-
gionów. W 1917 roku zosta³ mianowany genera³em. W 1918 roku dowodzi³ uwalnianiem Krakowa spod w³adzy au-
striackiej. W sierpniu 1920 roku dowodzi³ 2 Armi¹. W 1922 roku przeszed³ w stan spoczynku, w latach 1922–1929 by³ 
pos³em na Sejm. Zgin¹³ w 1940 roku w obozie w Sachsenhausen.

12 Genera³ Lucjan ¯eligowski (1865–1947) urodzi³ siê w Nieświe¿u na Kresach Wschodnich. W armii ro-
syjskiej doszed³ do stopnia pu³kownika. W 1917 roku przeszed³ do Wojska Polskiego tworzonego wówczas w Rosji. 
W 1919 roku powróci³ do Polski przez Odessê i Besarabiê na czele 4. Dywizji Strzelców Polskich. Otrzyma³ stopieñ 
generalski i dowództwo 10. Dywizji Piechoty, nastêpnie dowodzi³ grup¹ operacyjn¹ na froncie bia³oruskim. W paździer-
niku 1920 roku na czele zbuntowanych oddzia³ów zaj¹³ Wilno, gdzie utworzy³ pañstwo o nazwie „Litwa Środkowa”, 
w 1922 roku wcielone do Polski. W latach 1925–1926 by³ ministrem spraw wojskowych w rz¹dzie Aleksandra Skrzyñ-
skiego, u³atwiaj¹c Pi³sudskiemu przygotowania do zamachu majowego. W 1927 roku na w³asn¹ prośbê przeszed³ 
w stan spoczynku. W 1935 roku zosta³ pos³em na Sejm. W 1939 roku przedosta³ siê do Francji, w 1940 do Wielkiej 
Brytanii, gdzie zosta³ cz³onkiem Rady Narodowej. Po wojnie osiad³ w Londynie. Tam zmar³. 
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W dwudziestoleciu miêdzywojennym rozwija³o siê osiedle legionowskie, które powsta-
wa³o w wyniku kolejnych parcelacji dóbr jab³onowskich. Osiedle mia³o charakter willowo-
-letniskowy, a jego mieszkañcami zostawali przede wszystkim przedstawiciele zawodów 
inteligenckich oraz kolejarze i rzemieślnicy. Lokalna spo³ecznośæ legionowska nie mia³a 
korzeni siêgaj¹cych daleko w przesz³ośæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e spo³ecznośæ ta by³a rówie-
śnic¹ Drugiej Rzeczypospolitej, a jej inteligencko-garnizonowy charakter decydowa³ o sil-
nym poczuciu wiêzi z pañstwem i o wysokim poziomie postaw patriotycznych. Nie mog³o 
to nie mieæ wp³ywu na pokolenie urodzone i wychowane w okresie miêdzywojennym oraz 
na postawê tego pokolenia w godzinie próby. 

Prof. dr hab. Wojciech Morawski
Kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
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CZĘŚĆ I

WSPOMNIENIA

Dobrze pamiêtam, ¿e wychowanie m³odzie¿y okresu miêdzywojennego mia³o jednolity 
charakter. Tak samo wychowywa³a rodzina, szko³a, kośció³, wojsko i organizacje m³o-

dzie¿owe. Ogromn¹ rolê odegra³o tu pokolenie rodziców, nauczycieli, prefektów, oficerów, 
dru¿ynowych, którzy sami wywalczyli niepodleg³ośæ Ojczyzny i bardzo siê ni¹ cieszyli. S³o-
wo „Polska” wypowiada³o siê wtedy cichym g³osem i tylko w specjalnych okolicznościach. 
Rodzice lat miêdzy wojennych spe³nili chwalebnie swój obowi¹zek wobec Ojczyzny w walce 
o niepodleg³¹ Polskê podczas I wojny światowej oraz w krwawych zmaganiach z nawa³¹ bol-
szewick¹. Opowiadali dzieciom o swoich losach, prze¿yciach i wydarzeniach wojennych. 
W szufladach starannie przechowywali odznaczenia wojskowe, fotografie i dokumenty. Oj-
czyzna by³a dla nich najwy¿sz¹ i najcenniejsz¹ wartości¹. 

Nasi rodzice ze szczególnym szacunkiem odnosili siê te¿ do wiary i  swego Kościo³a. 
W³as nym trudem i ofiarności¹ zbudowali w 1933 r. swój kośció³ parafialny. Drewniana świ¹-
tynia s³u¿y³a legionowianom do 1979 r. W okresie okupacji by³a miejscem spotkañ m³o-
dzie¿y i wa¿nym punktem konspiracyjnym.

Kościół parafialny pw. św. Jana Kantego w Legionowie.
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W Legionowie sta cjonowa³ garnizon wojska. 
Jego obecnośæ oddzia³y wa³a na wyobraźniê i ¿y-
cie m³odzie¿y. Oficerowie i podoficerowie, zawsze 
zadbani, eleganccy, stano wili wzór postawy i spo-
sobu bycia. Na ich mun durach widnia³y ordery 
Virtuti Militari, Krzy¿e Walecznych i inne odzna-
czenia, dowody odwagi w  s³u¿bie dla Ojczyzny.

Legionowianie, zarówno dorośli jak i m³o-
dzie¿, gromadzili siê licznie na oko licznościowych 
nabo¿eñstwach w kościele i  na Rynku, zw³asz-
cza kiedy wojsko pre zentowa³o siê w czasie defi-
lad 3 Maja i  11  Listopada. Do tradycji przesz³o 
sk³a danie przysiêgi wojskowej przez m³odych 
¿o³nierzy na Rynku, w obecności legionow skiego 
spo³eczeñstwa. Okoliczne domy przybierane by³y 
wtedy flagami i god³ami narodowymi. Zreszt¹, 
w dni świ¹t narodo wych polskie flagi powiewa³y 
na prawie wszystkich domach. 

W Legionowie aktywnie dzia³a³ Zwi¹zek 
Legionistów Polskich, do którego nale¿a³o wielu 
zas³u¿onych kombatantów, w tym by³y kapelan 
legionowy, ks. Anatol  Sa³aga, proboszcz tutejszej 
parafii. Preze sem zwi¹zku by³ Józef  Ozdarski.

Defilada wojskowa na legionowskim Rynku. Lata 30.

Poświęcenie sztandaru
Związku Legionistów Polskich 
w Legionowie. Z lewej ks. A. Sałaga,
z prawej J. Ozdarski
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Rozdział 1

Nasze szkoły

Nie ma jej już
brzozy pozostały trzy

pewnie szumią jak wtedy szumiały
gdy lekcję biologii prowadził pan Jan

Bronisława Mazur

Szko³y by³y nieod ³¹cznym elementem ¿ycia ka¿dego z mieszkañców. W  szko³ach obchodzo-
no wszystkie świêta narodowe, radośnie je prze¿ywaj¹c na uroczystych akademiach. Or-

ganizowano tak¿e inne uroczystości, np. z okazji świêta sportu czy świêta lasu. Panowa³a 
atmosfera wzajemnej ¿yczliwości, przyjaźni i szacunku.

Codziennie przed godzin¹ 8.00 wêdrowali uli cami uczniowie w stronê swoich szkó³, 
dziewczêta w czarnych alpagowych fartuszkach z plisowanymi falbankami, ch³opcy w krót-
kich, podwijanych spodenkach. W dniach uroczystych obowi¹zywa³ mundurek szkolny: 
granatowa lub bia³a spódniczka, dla ch³opców granatowe spodnie, a dla wszystkich bluzka 
z marynarskim ko³nierzem. Mo¿na by³o w takie dni za³o¿yæ tak¿e mundurek harcerski. 

Pierwsza szko³a powszechna w Legionowie, nosz¹ cym jeszcze wówczas nazwê Ja-
b³onna, powsta³a dziêki Minis terstwu Kolei ¯elaznych w 1918 r. Znajdowa³a siê przy stacji 
kolejowej Jab³onna. Publiczn¹, jednoklasow¹ szko³ê powsze chn¹ prowadzi³a jedyna nauczy-
cielka, Maria  Grajnert. Uczy³y siê w niej dzieci pracowników kolei, huty szk³a oraz oficerów. 
Ze wzglêdu na skromne warunki lokalowe (szko³a dysponowa³a niewielkim pomieszczeniem) 
nie by³o mo¿li wości przyjêcia wszystkich chêtnych dzieci. To spowodowa³o, ¿e w 1921 r. z ini-

Młodzież legionowskich szkół podczas święta sportu w latach 30.

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły
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cjatywy dowódcy garnizonu p³k. Edmunda  Pedenkowskiego, w ka-
synie oficerskim 2. Pu³ku Saperów Kolejowych powsta³a prywatna 
szko³a powszechna. Nauczali w niej podoficerowie i ¿ony oficerów 
pod kierownictwem pana Zienkiewicza. Szko³a ta jednak nie spe³-
nia³a wielu oczekiwañ i wymogów formalnych, dlatego p³k Peden-
kowski, w  trosce o dobro dzieci, postanowi³ zorganizowaæ pu-
bliczn¹ szko³ê powszechn¹. Porozumia³ siê z nauczycielk¹ szko³y 
kolejowej Mari¹  Grajnertówn¹, inspektorem szkolnym i rodzi-
cami dzieci, po czym wyst¹pi³ do w³adz wojskowych i wyjedna³ 
drewniany budynek koszarowy nr X. Przebudowa³ go, przystoso-
wa³ do potrzeb szkolnych i 15 marca 1921 r. po³¹czy³ utworzon¹ 
przez siebie placówkê ze szko³¹ kolejow¹. Tak utworzona szko³a 
zajmowa³a koszarowiec do 1939 r.13

Do pokrywania wydatków na utrzymanie szko³y zobowi¹za³y siê: 
zarz¹d Huty Szk³a „Jab³onna”, wydzia³ szkolny Dyrekcji Kolejowej 
oraz dowództwo Garnizonu Jab³onna. Maria Grajnert przeniesiona 
zosta³a do Publicznej Szko³y Powszechnej nr 1, której kierownikiem 
od 15 marca 1921 r. zosta³ jej późniejszy m¹¿ Piotr  Parol i prowadzi³ 
szko³ê oficjalnie do lutego 1944 r.

21 marca 1921 r. w obecności przedstawicieli w³adz szkolnych, 
wojskowych, huty szk³a, dzieci i ich rodziców odby³o siê uroczyste 
poświêcenie szko³y przez pierwszego biskupa polowego Wojska Pol-

13 Mariusz B³aszczak, Monografia Legionowa Józefy  Iwaszkiewiczówny, (w:) „Rocznik Legionow ski”, 2004, 
t. I, s. 117.

Płk Edmund Pedenkowski

Młodzież przed Publiczną Szkołą Powszechną nr 1 w Legionowie, lata 30.

Piotr Parol
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skiego ks. Stanis³awa  Galla. Jego udzia³ w tej 
uroczystości świadczy³ o randze wydarzenia 
i zaanga¿owaniu wojska.

Szko³a ta tak siê zapisa³a w mojej pamiêci: 
…mieści³a siê w drewnianym budynku na ce-
glanej podmurówce (na terenie obecnego przed-
szkola wojsko wego). Uczniowie z miasta prze-
chodzili przez przejazd kolejowy (dziś w tym 
miejscu jest wiadukt). O „jedynce” mówi³o 
siê „szko³a w koszarach”. Uczê szcza³y do niej 
równie¿ dzieci z miasta. Wejście do budyn-
ku by³o od strony koszar. Przed rozpoczêciem 
lekcji na dziedziñcu szkolnym (lub przy nie-
sprzyjaj¹cej pogodzie na szkolnym korytarzu) 
odby wa³y siê 10-minutowe æwiczenia gimnas-
tyczne, tzw. „gimnastyka szwedzka”. W pierw-
szym pomieszczeniu od wejścia do szko³y 
mieści³ siê sklepik szkolny, prowa dzony przez 
harcerki. Sprzedawano w nim w czasie przerw 
s³odkie bu³eczki, dostar czane przez piekarza, 
pana  Wiś niewskiego z ul. Kopernika. Klasy znajdowa³y siê od strony szosy warszawskiej, 
wzd³u¿ nich zaś korytarz. W salach sta³y gliniane piece w kszta³cie walca, obudowane bla-
ch¹ i za koñczone kopu³¹ z ornamentem. 

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły

„Jasełka” zorganizowane przez teatr wojskowy. Rok 1938.
Pierwszy z lewej kapitan Włodzimierz  Lichacz (zginął w Charkowie w 1940 r.).

Gimnastyka przed rozpoczęciem zajęć. 
W głębi charakterystyczny okrągły piec.
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Wa¿nymi wydarzeniami w ¿yciu uczniów by³y zawsze liczne imprezy i wy cieczki. 
Ze szko³¹ wspó³pracowa³ teatr wojskowy. W okresie Świ¹t Bo¿ego Naro dzenia wystawia³ on 
„Jase³ka”, a do roli anio³ów zapraszano uczennice klas szóstych i siódmych. Pamiêtam cha-
rakteryzatorniê. Siada³yśmy przed ogromnym lustrem. Pani pachn¹cym i miêciutkim pusz-
kiem pudrowa³a nam twarz i malowa³a usta. Ten pierwszy makija¿ pamiêtam do dziś. (…)

Przed budynkiem szkolnym ros³a ogromna roz³o ¿ysta topola, do dziś zachowa³o siê kil-
ka brzóz, które go otacza³y. W ogrodzie by³a let-
nia klasa biologiczna i ogródki doświadczalne.

W latach dwudziestych szko³a obej mowa³a 
nauczaniem wszystkie dzieci z Legionowa 
i okolic. Rozwija³a siê syste matycznie. W ci¹gu 
pierwszych piêtnastu lat funkcjonowania z roku 
na rok ros³a liczba oddzia³ów, uczniów i nauczy-
cieli: w roku szkolnym 1920/21 by³o 177 ucz-
niów, 4 od dzia³y i 3 nauczycieli: Maria  Grajnert, 
Piotr  Parol i Edmund  Peden kowski. W roku 
szkolnym 1931/32 by³o 1135 uczniów w 22 od-
dzia³ach, pracowa³o 18 nauczycieli. Naj wiêksza 
liczba absol wentów – 83 osoby – opuści³a szko³ê 
w ro ku szkolnym 1933/34 14.

14 Mariusz B³aszczak, op. cit., s. 117–118.

Dzieci na przerwie, pod okiem kierownika 
Piotra Parola i Jadwigi Pohlówny

Grono nauczycielskie Szkoły Nr 1 na spotkaniu z okazji 10-lecia Szkoły. Za stołem 
od lewej: Maria  Kahl, NN, NN, Tadeusz  Rodkiewicz, Maria  Dzięgielewska, Piotr Parol, 
Maria Parol,  Tadeusz Biernacki, Jadwiga  Pohlówna, Stanisława  Jeziak, Stanisław Żemis.
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Na dziesiêciolecie istnienia szko³y ufundowany zosta³ sztandar. Zachowa³o siê zdjêcie 
grona nauczycielskiego ze spotkania zorganizowanego z tej okazji.

W latach 1927–1928 powsta³y warsztaty stolarskie i   pracownia robót rêcznych, któ-
rymi opiekowa³a siê nauczy cielka Jadwiga  Pohlówna, nazy wana „Sow¹”. Odznacza³a siê ona 
szczególnymi zdolnościami i precyzj¹ w zakresie stolar stwa i robót rêcznych. Prowadzi³a 
tak¿e PCK w szkole i zorganizowa³a „Samopomoc Kole¿eñsk¹”, dziêki czemu dzieci potrze-
buj¹ce pomocy mog³y siê do¿ywiaæ. Do samopomocy kole¿eñskiej nale ¿a³y dobrowolnie 
dzieci ze wszystkich klas. Sta³a sk³adka wynosi³a 10 gr miesiêcz nie (tyle kosztowa³a kanapka 
z wêdlin¹ lub dwie bu³eczki). 

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły

Sala robót ręcznych. Lekcję prowadzi Jadwiga Pohlówna.

Pracownia fizyczna. Lekcję prowadzi Maria  Kahl.
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W roku szkolnym 1929–1930 powsta³y pracownie przyrodniczo-geograficzna i fizycz-
na. Ich opie kunem zosta³ Józef  Iwaszkiewicz, późniejszy oficer II Korpusu W³adys³awa An-
dersa, opiekun legionowskiego hufca ZHP do 1939 roku, (po II wojnie światowej inwalida 
wojen ny). Prawdopodobnie w tym czasie rozpoczêli pracê w legio nowskiej szkole nauczycie-
le: muzyki Ta deusz  Rodkiewicz i geografii Stanis³aw  ̄ emis.

Na urz¹dzenie i zaopatrze nie szko³y w odpowiednie pomo ce naukowe czerpano pieni¹-
dze z organizowanych samodzielnie imprez i przedstawieñ szkolnych oraz ze sk³adek rodzi-
ców dzieci. W latach 1930 i 1934 wykorzystano fundusze z po¿yczki narodowej. 

Pamiêtam, jak wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu szko³y by³a wspó³praca z jedn¹ ze szkó-
³ek na Polesiu – by³a to najpiêkniejsza, ale i najbiedniejsza w tamtym okre sie kraina Polski. 
Dzieci z tej szko³y przyje¿d¿a³y do szko³y w Legionowie. Gosz czono je w domach uczniów. 
Zabierano na wycieczki do Warszawy. Wspominam szczególnie pewn¹ wycieczkê do War-
szawy, do cyrku Staniewskich. Razem z dzieæ mi z Polesia prze¿ywaliśmy niezwyk³e chwile. 
Szczególnie zadziwi³y nas pokazy najprawdziwszego Indianina. W czasie antraktu piliśmy 
gor¹c¹ herbatê w elegan ckim bufecie. By³ wtedy z nami równie¿ mój ojciec, jako opiekun 
z Rady Rodziców. 

Jeden z wychowanków tej szko³y, prof. Tadeusz  Go³êbiewski, tak wspomina pocz¹tki 
swej edukacji:

Rodzice moi przyjechali do Jab³onny-Legionowa w czerwcu 1933 roku i zamieszkali 
z dwoma synami w garnizonie w budynku 12 przy szosie Jab³onna-Zegrze. Obok, za p³o-
tem, znajdowa³a siê Szko³a Powszechna nr 1, której kierownikiem by³ Piotr  Parol. (...)

Szkoła Powszechna nr 1 w siedzibie przy ul. Wyspiańskiego. Prawdopodobnie zakończenie 
roku szkolnego w 1942 r.
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W Legionowie wiêc przysz³o mi koñczyæ szko³ê powszechn¹. W pi¹tej i szóstej kla-
sie moj¹ wychowawczyni¹ by³a p. Józefa  Iwaszkiewiczówna – kochana Pani Ziutka, stwa-
rzaj¹ca w klasie przyjazn¹ atmosferê. Wychowawczyni bardzo ceni³a wszelkie inicjatywy 
obywatelsko-patriotyczne. Mo¿na by³o z okazji jakiegoś wydarzenia historycznego odczytaæ 
opowiadanie, wyg³osiæ wiersz, a tak¿e odśpiewaæ odpowiednio dobran¹ piosenkê. Zabiera-
³o to kilka minut lekcji, ale nie przeszkadza³o w procesie nauczania. Z grona nauczyciel-
skiego zapamiêta³em oczywiście kierownika szko³y p.  Parola, p.  Gniazdowsk¹, p. Pohlównê 
oraz p.  Iwaszkiewicza, opiekuna naszej dru¿yny harcerskiej.15 

Szko³a Powszechna nr 1 wraz z rozpoczêciem II wojny światowej w 1939 r. przenie-
siona zosta³a na ul. Wyspiañskiego i dzia³a³a tam do 1944 r. Kontynuacj¹ przedwojennej 
„jedynki” po wojnie, by³a szko³a na osiedlu Bukowiec, umiesz czona w willi „Wanda” przy 
ul. Plantowej 19, potem przeniesiona do baraku przy ul. Przemys³owej. Do jej zorganizowa-
nia w 1945 r. upowa¿niony zosta³ Piotr  Chruściel, który sprawowa³ funkcjê kierownika tej 
szko³y do 1950 r. 

Szko³a Powszechna nr 2 w Legionowie powsta³a 4 lutego 1932 r. na mocy decyzji 
Kuratorium Okrêgu Warszawskiego, które podzieli³o szko³ê nr 1 na dwie niezale¿ne szko-
³y. Na siedzibê Szko³y Powszechnej nr 2 przeznaczono Dom Ludowy (ul. Jagielloñska 67), 
wybudo wany w 1931 r. dziêki zawi¹zaniu siê spo³ecznego komitetu budowy. Fundusze 
zebrano dziêki akcjom organizowanym przez zarz¹d komitetu (zabawy, loterie i inne do-
chodowe imprezy). Pocz¹tkowo warunki i wyposa¿enie szko³y by³y bardzo skromne: tylko 

15 Fragment relacji prof. Tadeusza  Go³êbiewskiego z niepublikowanych wspomnieñ pt.: Moje legionowskie 
i nielegionowskie losy.

Willa „Wanda” – siedziba Szkoły Nr 1 po zakończeniu działań wojennych.

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły
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4 izby lekcyjne, pokój nauczycielski, kancelaria i niewielki kory-
tarz oraz szatnia. Du¿a liczba dzieci i ma³a liczba sal lekcyjnych 
od razu spowodowa³y koniecz nośæ wynajêcia na potrzeby szko³y 
dodatkowych pomieszczeñ. Pierwszym kierownikiem szko³y zo-
sta³ Leonard  Traczyk.

Oto jak wspomina „dwójkê” jeden z jej absol wentów:
(...) Szko³a nasza mia³a tylko 4 izby lekcyjne, co zmusi³o 

kierownictwo do wynajêcia izb lekcyj nych w dwóch prywat-
nych obiektach. Warunki nau czania by³y prymitywne, poniewa¿ 
szatnie mieliśmy w klasach, ogrzewanie pie cami kaflowymi, 
wyposa¿e nie klas w ³awy szkolne. Korzystanie z ubikacji z dala 

od budynku szkolne go, nie ogrzewanego, bez kanalizacji. Gimnastyka – w zimie na koryta-
rzu, a w lecie na boisku przyszkolnym, utwardzonym p³ytami chodnikowymi. 

O tym dzisiejsi uczniowie i nauczyciele s³uchaj¹ z niedowierzaniem, ¿e w tak prymi-
tywnych warunkach nauczania wiêkszośæ z nas wyros³a na wartoś ciowych ludzi. 

Wychowawczyni¹ nasz¹ od pierwszej do siódmej klasy by³a pani  Aniela Daszkiewicz, 
bardzo dobra polonistka, a matematyki uczy³a nas pani  Bia³oskórska. Jak pamiêtam, te dwa 
przedmioty by³y na bardzo wysokim poziomie. Dlatego ci uczniowie, którzy we wrześniu 
1938 roku przeszli po ukoñczeniu 6. klasy do gimnazjum, nie mieli ¿adnych trudności przy 
egzaminach wstêpnych i w dalszej kontynuacji nauki. (...)16

16 Wspomnienia Feliksa  Pêdrycza. Relacja pochodzi ze spotkania ostatnich przedwojennych absolwentów 
szko³y, które odby³o siê 11 września 1999 r., w 60. rocznicê opuszczenia murów Szko³y Podstawowej nr 2. Organizato-
rami spotkania byli Barbara  Rykaczewska i Feliks Pêdrycz.

Leonard Traczyk

Dom Ludowy przy ul. Jagiellońskiej 67. Siedziba Szkoły Powszechnej nr 2.
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W szkole uczy³o wielu wspania³ych nauczycieli, bardzo lubianych i powa ¿anych przez 
m³odzie¿ i rodziców. Wśród nich  Tadeusz Biernacki – muzyk, aresztowany przez Niemców 
13 września 1944 r. i rozstrzelany prawdopodobnie w październiku tego roku. i Zofia  Wró-
blewska-Dietrich – wieloletnia nauczycielka „dwójki”. Nauczyciele ci starali siê przekazywaæ 
dzieciom i m³odzie¿y oprócz wiedzy ogólnej, tak¿e treści narodowe i patriotyczne. Przyk³a-
dem mo¿e byæ wiersz u³o¿ony przez Tadeusza Biernackiego, a dedyko wany koñcz¹cej szko³ê 
uczennicy – Lusi  Strojnowskiej:

Rozstanie ze szko³¹

W dniu, kiedy progi ¿egnamy tej szko³y,
Kiedy siê rozstaæ trzeba z jej murami –
Wspomnijmy lata minione, mozo³y,
Trudy nauki, które s¹ za nami.

O polska szko³o ! Tyś, jak matka mi³a,
Da³a nam serce, opiekê i si³y,
Tyś kochaæ piêkno nas zawsze uczy³a,
Czciæ bohaterów Ojczyzny mogi³y !

Dziś, gdy ze szko³¹ ¿egnamy siê spo³em,
Gdy w oczach radośæ z zadum¹ siê brata,
Wstañmy, koledzy, wszyscy zwartym ko³em,
Przyrzeknijmy, ¿e przez d³ugie lata

Pamiêæ o szkole w sercach nie zaginie,
Choæ losu droga bêdzie nie wiem jaka,
A wszystkie si³y skierujmy jedynie
Tam, gdzie tkwi¹ cele prawdziwego Polaka !

   T. Biernacki
   Legionowo, 16 czerwca 1939 roku

Po wybuchu wojny szkole zezwolono na prowadzenie nauczania podstawo wego pod 
narzuconymi przez okupanta rygorami. Z tego okresu zachowa³y siê dwie fotografie, za-
mieszczone poni¿ej, wykonane w 1941 r. Pierwsza z nich przedstawia grono nauczycielskie, 
zaś druga jest pami¹tk¹ zakoñczenia roku szkolnego przez klasê VII. Warto zwróciæ uwagê 
na fakt, ¿e w owym czasie nie wszystkie dzieci mog³y mieæ buty do szko³y…

Latem 1944 r., na skutek dzia³añ wojennych przechodz¹cego przez Legio nowo frontu, 
drewniany budynek uleg³ powa¿nym zniszczeniom (pozosta³y tylko zewnêtrzne ściany, bez 
dachu, drzwi i okien). Szko³a musia³a przerwaæ dzia³alnośæ a¿ do jesieni 1945 roku.

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły
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Grono nauczycielskie SP 2; stoją od lewej:  Tadeusz Biernacki, Zofia  Wróblewska-Diet-
rich, Maria  Chmiel. P.  Duliński; siedzą: Jadwiga  Handzlik, NN, Leonard  Traczyk, Maria 
 Rogowska,  Aniela Daszkiewicz.

Klasa VII SP 2, czerwiec 1941 r. Wśród młodzieży nauczyciele: Tadeusz Biernacki 
(w kapeluszu), Zofia  Wróblewska-Dietrich, Leonard Traczyk, Aniela  Daszkiewicz.
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Szko³ê Powszechn¹ nr 3 wydzielono ze Szko³y Powszechnej nr 1 w 1933 r. Kolejny 
podzia³ pierwszej legionowskiej szko³y by³ rezultatem szybkiego rozwoju osady i zwi¹za-
nego z tym przepe³nienia ju¿ istniej¹cych szkó³. Istniej¹ca od 1921 r. Szko³a Powszechna 
nr 1 i wydzielona z niej w 1932 r. Szko³a Powszechna nr 2 nie by³y w stanie przyj¹æ wiêkszej 
liczby dzieci. 

Zanim szko³a na d³ugie lata znalaz³a swoje miejsce przy ul. Mickiewicza, zajêcia po-
cz¹tkowo odbywa³y siê w drewnianym budynku na rogu ul. Wyspiañ skiego i Pi³sudskiego, 
z czterema izbami o ³¹cznej powierzchni 120 m2, wynajêtymi od kolejarza, pana Biernata. 
Szko³a mia³a wówczas 5 klas, prowadzono 9 oddzia³ów. Zaledwie 7 nauczycieli uczy³o w niej 
ok. 400 uczniów. Funkcjê kierownika szko³y pe³ni³a pocz¹tkowo pani  Kahlowa, która jednak 
ju¿ w listopadzie 1934 r. odesz³a na emeryturê. 1 marca 1935 r. w drodze konkursu kierowni-
kiem 7-klasowej Publicznej Szko³y Powszechnej nr 3 w Legionowie zosta³ Tadeusz  Wardenc-
ki. I to on w³aściwie by³ pierwszym dyrektorem oraz jednym z g³ównych inicjatorów budowy 
szko³y. Funkcjê sw¹ nieprzerwanie sprawowa³ a¿ do 1967 r., kiedy to ze wzglêdu na z³y stan 
zdrowia odszed³ na emeryturê17. 

Tadeusz Wardencki od razu rozpocz¹³ dzia³ania maj¹ce na celu zbieranie funduszy na roz-
budowê i usprawnienie szko³y. Powo³a³ Opiekê Szkoln¹ (dziś Komitet Rodzicielski), z pomoc¹ 
ruszyli rodzice, którzy dobrowolnie opodatkowali siê na rzecz szko³y. Zwiêkszy³ liczbê oddzia³ów 
do 10, wynaj¹³ 2 izby w budynku przy ul. ̄ eromskiego i podniós³ stopieñ organizacyjny do 6 klas. 
Dla zdobycia potrzebnych funduszy powo³ano spo³eczny komitet budowy szko³y. Nawi¹zano 
kontakt z Towarzystwem Popierania Budowy Publicznych Szkó³ Powszechnych (instytucja 
ta stworzy³a w Warszawie specjalny fundusz, z którego udzielano gminom bezprocentowych 
po¿yczek z mo¿liwości¹ ich sp³aty w ratach). Towarzystwo uzupe³nia³o fundusz m.in. z op³at 
za 5-groszowe znaczki na świadectwa. Z tego źród³a do kasy Towarzystwa wp³ynê³o w 1934 r. 
ponad 468 tys. z³. Innym sposobem pozyskiwania pieniêdzy przez Towarzystwo by³o wydawanie 

17 Informacje zaczerpniête miêdzy innymi z kronik SP 3.

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły

Cegiełka na budowę Szkoły Powszechnej nr 3 w Legionowie
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pocztówek-cegie³ek18 z widniej¹cymi na nich szko³ami, których budowê znacznie wspar³o To-
warzystwo (by³y to m.in.: szko³a w Legionowie, K¹tach i Zaborowie). W prace w³¹czy³o siê tak¿e 
Towarzystwo Mi³ośników Osiedla Legionowo oraz nauczyciele ze Szko³y Powszechnej nr 1. 

Budowê nowej szko³y rozpoczêto w sierpniu 1935 r. W roku szkolnym 1935/36 placów-
ka sta³a siê pe³n¹ 7-klasow¹ szko³¹, z 12 oddzia³ami, 11 nau czycielami, liczy³a 600 uczniów, 
mia³a w³asn¹ bibliotekê. Zajêcia odbywa³y siê w dwóch prywatnych budynkach, w sześciu 
izbach. Szko³a prowadzi³a ponadto kurs dokszta³caj¹cy dla 150 pracuj¹cych osób. Dzia³a³y 
w niej ju¿ wtedy Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, ko³o PCK, Szkolna Kasa Oszczêdności oraz 
Spó³dzielnia Uczniowska. 

Prawdopodobnie ju¿ we wrześniu 1936 r. uczniowie i nauczyciele mogli przenieśæ 
siê do nowo wybudowanego drewnianego lokum przy ul. Mickiewicza 35/37. By³o w nim 
10 izb lekcyjnych, pokój nauczycielski, kancelaria, pokój na pomoce naukowe, dwa po-
mieszczenia na ubikacje oraz du¿y i ma³y korytarz. Kierownik Tadeusz  Wardencki tak 
wspomina³ to wydarzenie: 

W szkole wzorowa czystośæ i porz¹dek. Sale i korytarze zapy³och³onowane, dziatwa 
chodzi w pantoflach. Zakoñczono umeblowanie 10 izb, a wiêc 220 stolików, 660 krzese³ek, 
10 tablic pokrytych linoleum z firankami, 10 wieszaków do map, 10 stolików nauczyciel-
skich i 10 krzese³ek, w ka¿dej klasie obrazy i portrety oraz herb pañstwowy 19. 

Pierwsi absolwenci, ze świadectwem ukoñczenia 7-klasowej Publicznej Szko³y Po-
wszechnej Nr 3 w Legionowie, opuścili szko³ê w czerwcu 1936 r. 

W latach szkolnych 1937/38 i 1938/39 w dalszym ci¹gu uzupe³niano wyposa¿enie szko-
³y. Zakupiono potrzebny do prowadzenia zajêæ praktycznych sprzêt (np. narzêdzia stolarskie, 
maszyny do szycia), szafy do biblioteki, wyposa ¿enie kancelarii i pokoju nauczycielskiego, 
zas³ony do sali kinematograficznej, szafki klasowe, zgromadzono pieni¹dze na radiofoniza-
cjê szko³y (zawarto umowê z firm¹ Philipsa). 

1 września 1939 r. nauczyciele zebrali siê w szkole gotowi podj¹æ pracê. Dostali jednak tyl-
ko pensje, zabezpieczyli dokumentacjê i na tym musieli zakoñczyæ pocz¹tek roku szkolnego. 
Budynek zajêli ¿o³nierze niemieccy, którzy 22 września 1939 wywieźli ca³e jego wyposa¿enie. 

Zajêcia szkolne tego roku rozpoczê³y siê dopiero 9 grudnia, kierownik wraz z nauczy-
cielami samowolnie podjêli nauczanie: W dniu tym nauczycielstwo bez ¿adnego nakazu 
rozpoczê³o naukê szkoln¹ – zapisa³ Tadeusz Wardencki w Szkolnej Kronice. Niemcy pocz¹t-
kowo tolerowali takie dzia³anie. Jednak w 1940 r. utworzyli szko³ê niemieck¹ i przewieźli 
do niej najlepszy sprzêt z budynku szko³y przy ul. Mickiewicza. 

Polsk¹ szko³ê przenieśli na ul. Jagielloñsk¹, gdzie funkcjonowa³a do 1941 r.
24 czerwca 1941 r. drewniany budynek szkolny, stoj¹cy przy skrzy¿owaniu ulic Ka-

zimierza Wielkiego, Siemiradzkiego i Jagielloñskiej, zosta³ zbombardo wany przez lotnic-
two radzieckie. By³a to niedziela, dlatego nikt nie zgin¹³, zniszczony zosta³ tylko budy-
nek szkolny i jego wyposa¿enie. Nakazem w³adz niemieckich szko³a zosta³a przeniesiona 
do budynku przy ul. Kopernika. Kierownik podj¹³ wtedy decyzjê wspólnie z rodzicami 
o wynajêciu tak¿e pomieszczenia przy ul. Reymonta.

18 Jacek Szczepañski, Powiat legionowski na dawnej pocztówce, Legionowo 2000, s. 17.
19 Zapis w kronice SP 3.
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W tym czasie budynek przy ul. Mickiewicza zajêty zosta³ przez wojska niemieckie na ko-
szary formacji ukraiñskich wspó³pracuj¹cych z Niemcami, które przebywa³y w nim do roku 
1942. Po opuszczeniu przez okupanta budynku jeszcze w tym samym roku Tade usz  Wardencki 

powróci³ ze swoj¹ szko³¹ na ul. Mickiewicza. Choæ szko³a zosta³a moc no ograbiona i zdewa-
stowana, a okupant zlikwidowa³ bibliotekê i zakaza³ korzys tania z podrêczników historii, geo-
grafii i jê zyka polskiego, dyrektor stara³ siê zorgani zowaæ dzieciom normalne zajêcia lekcyjne. 
Mimo niebezpieczeñstwa nauczyciele tajnie wyk³a dali, a dzieci zbiera³y siê w grupach w swo-
ich domach i samodzielnie uczy³y siê zakazanych 
przedmiotów. Szko³a dosta³a polecenie hodowli 
jedwabników i zbierania zió³. Budynek przetrwa³ 
ca³y okres okupacji i Powstania Warszawskiego. 

Nauczyciele ani kierownik nie otrzymywali 
pensji od pocz¹tku okupacji niemieckiej, jednak 
starali siê jak najlepiej wykonywaæ swoje obo-
wi¹zki. Du¿¹ pomoc niós³ Tadeusz Wardencki 
przez spó³dzielniê spo¿ywców, której by³ wspó³-
za³o¿ycielem. Zajmowa³ siê równie¿ biednymi 
i osieroconymi dzieæmi, organizuj¹c pomoc ¿yw-
nościow¹ i bytow¹ za pośrednictwem Polskiego 
Czerwonego Krzy¿a, którego by³ dzia³aczem. 

W czerwcu 1942 r. wśród absolwen-
tów klasy siódmej byli S³awomir  Klejment, 

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły

Hodowla jedwabników w SP3

Rok 1942. Klasa VII kończy swą edukację w Szkole Powszechnej nr 3
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Zenon  Ka³amaja i Zbigniew  Zakrzewski, którzy od razu weszli w kon spiracyjn¹ dzia-
³alnośæ Szarych Szeregów, a 2 sierpnia 1944 ponieśli bohatersk¹ śmieræ w nierównej 
walce z hitlerowcami.

Pierwszy powojenny, skrócony rok szkolny, Tadeusz  Wardencki otworzy³ 15 lutego 1945 r., 
w cztery tygodnie po wyzwoleniu Legionowa i Warszawy. Zg³osi³o siê 335 uczniów i 12 nauczy-
cieli. Budynek szkolny wymaga³ gruntownego remontu: brakowa³o drzwi, okien, piecyków 
do ogrzewania, tablic, sprzêtu sportowego, ksi¹¿ek do biblioteki, ubikacji itd. Dopiero w roku 
szkolnym 1947/48 uda³o siê przywróciæ szkole dawny wygl¹d i odpowiednio j¹ wyposa¿yæ.

 
Ze wspomnieñ autorki:
By³am nauczycielk¹ w Szkole Nr 3 od 1946 roku, a¿ do s³awnego 1981. W latach 1979–

1981 pracowa³am na stanowisku zastêpcy dyrektora, pani Janiny  Niedzieskiej. (…)
Pierwszy kierownik Szko³y Nr 3, którego imiê nosi ta szko³a, Tadeusz Wardencki, by³ 

jednocześnie budowniczym tej szko³y. ¯aden szczegó³ nie uszed³ jego uwadze i dziêki jego 
staraniom nawet w najtrudniejszych okresach realizowa³y siê kolejne zamierzenia. Troszczy³ 
siê o ni¹ od samego pocz¹tku, ci¹gle coś ulepszaj¹c, dobudowuj¹c. Pamiêtam jak kolejno wy-
rastaliśmy z pieców na centralne ogrzewanie, nie musieliśmy biegaæ do ubikacji na zewn¹trz. 
Szko³a zosta³a skanalizowana, pojawi³y siê umywalnie, potem sala gimnastyczna, w której 
odby³o siê tyle wspania³ych imprez i uroczystości. Potem kolejnych sześæ sal itd., niemal¿e 
do ostatnich chwil swojego ¿ycia tworzy³ i ulepsza³. Zaanga¿owany spo³ecznik, spó³dzielca, 
cieszy³ siê szacunkiem rodziców i uczniów, którzy do dziś wspominaj¹ jego imiê z dum¹. (...)

Czerwiec 1943. Zakończenie roku szkolnego w Szkole Powszechnej nr 3
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Na tym swoim rowerze, na którym jeździ³ do koñca, prezentowa³ siê tak zwyczajnie, 
ale by³ cz³owiekiem twórczym, nadzwyczajnym. Potrafi³ wskrzeszaæ w innych zapa³ do dzia-
³alności spo³ecznej. Pamiêtam, jak wspaniale wspó³praco wa³o mu siê z kolejnymi prezesami 
Komitetów Rodzicielskich – panami  Pidkiem,  Burakowskim,  Buczyñskim, pani¹  Dudkowsk¹.

Pani Aniela Daszkiewicz , wspania³a polonistka. Pamiêtam spektakl, który przygoto-
wa³a na jak¹ś rocznicê zwi¹zan¹ z Warszaw¹. Spektakl o Powstaniu War szawskim. By³ 
to rok 1957, a wziêli w nim udzia³ uczniowie urodzeni w pamiêtnym roku 1944. Do dziś 
pamiêtam piosenki pow stañcze śpiewa-
ne przez uczniów. Piosenka „Dziś do ciebie 
przyjśæ nie mogê”, śpiewa na przez Wojtka 
Józefowskiego  w ubraniu powstañca, jest dla 
mnie do dziś najpiêkniejsz¹ interpretacj¹ 
i us³yszana wywo³uje tamte wspomnienia. 
W przygoto wanie spektaklu zaanga¿owa³y 
siê mamy uczennic graj¹cych sanitariuszki 
i ³¹cznicz ki: pani Ko³odziejczyk  – ¿ona zna-
nego w Legionowie adwokata, pani Karwow-
ska  – jej m¹¿ plastyk przygotowa³ scenografiê. 
Zaanga¿owani byli te¿ inni rodzice, których 
nazwisk nie pamiêtam. 

 (...) Wspomnê moich kolegów-nauczy-
cieli: Karola Boruckiego  – ¿o³nierza AK, aresz-
towanego przez NKWD i wywiezionego do ³a-
grów sowieckich, z których wróci³ po dwóch 
latach, pochowany zosta³ na legionowskim cmentarzu (jego syn zgin¹³ na Woli w czasie Po-
wstania Warszawskiego); Helena Grudzieniowa  – wychowawczyni mojego syna, pochowa-
na na Wojskowych Pow¹zkach w War szawie, w symbolicznej mogile swojego mê¿a, oficera 
Wojska Polskiego, zamordowanego w Katyniu; Wanda Plichtowa , która rozpoczê³a pracê 
po powrocie z obozów niemieckich, gdzie opiekowa³a siê dzieæmi polskimi i pro wadzi³a 
wśród nich tajne nauczanie; pani Stanis³awa B³oñska  – wpisana tak¿e w dzieje konspira-
cyjnej walki niepodleg³ościowej naszego miasta; Stanis³awa W³odarczyk  – najpierw uczy³a 
wychowania fizycznego, potem jêzyka polskiego. Potrafi³a stworzyæ wspania³y pokaz gim-
nastyczny z udzia³em m³odzie¿y, by³a z ramienia Armii Krajowej komendantk¹ hufca Sza-
rych Szeregów w Grójcu. (...)

Polonistka – pani Maria  Wiszniewska... Pamiêtam spektakl przygotowany przez Ma-
riê – matkê znanego później urologa Zbigniewa Wiszniewskiego – ucznia szko³y nr 3. Tylu 
wspania³ych lekarzy, prawników, naukowców, polityków wychowa³a ta szko³a (...)

Wspominam Anatola Bryka , który w swojej harcerskiej dziupli urzêdowa³ ci¹gle z m³o-
dzie¿¹ harcersk¹ i nie tylko. Razem z panem Feliszkiem  (późniejszym prezesem TPL) by³ 
inicjatorem ufundowania tablicy pami¹tkowej poświêconej 14. uczniom tej szko³y, którzy 
zginêli w walkach powstañczych. Pan Anatol Bryk by³ zaanga¿owany tak¿e w proces nada-
nia szkole imienia Tadeusza Wardenckiego . 

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły

Rok 1946 w SP3. W czapce studenckiej 
B. Romanowska-Mazur
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W sprawach zasadniczych zawsze w tej szkole byliśmy razem. Pamiêtam, obchodzili-
śmy jakieś świêto. Wchodzê rano do szko³y, a tu z prawej strony ogromna czerwona p³achta, 
a na niej Orze³ Bia³y na tarczy. Wściek³am siê i pobieg³am do dyrektora Henryka  Robaczyñ-
skiego. Dekoracja zosta³a zmieniona. Orze³ pojawi³ siê, ale na naszej fladze. Podobnie by³o 
z lekturami. Wprowadzi³am od pocz¹tku jako lekturê obowi¹zkow¹ „Kamienie na szaniec” 
Aleksandra Kamiñskiego. Nikt nigdy mnie z tego nie rozlicza³. W roku 1980, kiedy Cze-
s³aw Mi³osz otrzyma³ Nagrodê Nobla, a drukowanie jego wierszy by³o zabronione, zdoby-
³am tomik z nielegalnej drukarni i my polonistki zorganizowa³yśmy sobie tak¹ ma³¹ sesjê 
naukow¹. Pamiêtam z tego spotkania pani¹ Aniê  Wójcik, pani¹  Kujawsk¹, pani¹ Justynê 
 Ostrowsk¹ i inne. 

Kiedy przejmowaliśmy nowy budynek, my nauczyciele porz¹dkowaliśmy go przed uro-
czystym otwarciem. Pamiêtam pani¹ Janeczkê Niedziesk¹ , jak na kolanach razem usuwa-
³yśmy ¿yletkami z pod³ogi plamy z farby. Podoba mi siê przedwojenne powiedzenie „izba 
lekcyjna”, dzisiaj chyba mówi siê „sala lekcyjna”. 

Fraszka ze ³z¹ goryczy

£za goryczy do serca kapie
a kto tego nie czuje
to do k¹ta
i po ³apie!

W dzienniczku te¿ zapis
konieczny
kto zapomni
niedostateczny!

Legionowo 21 maja 2004 20

Ze wspomnieñ Zdzis³awa Glenia:
Uczêszcza³em do Szko³y Powszechnej nr 3, pocz¹tkowo w budynku prywatnym, praw-

dopodobnie udostêpnionym przez pp. Bafeltowskich. Szko³a ta znajdowa³a siê na piaszczy-
stym pagórku, miêdzy ul. Pi³sudskiego a S³owackiego. W późniejszym czasie przeniesiono 
szko³ê do nowego budynku przy ul. Bro niewskiego21. W 1941 r., ostatni¹ kl. 7 koñczy³em 
w nowej siedzibie szko³y przy ul.  Jagielloñskiej (naprzeciw placu nieczynnego tartaku). 
Tartaków wówczas w Legionowie by³o sporo, gdy¿ dooko³a by³y lasy, a domy w Legiono-
wie stawiano w³aśnie drewniane. W czerwcu 1941, tu¿ przed zakoñczeniem roku szkol-
nego w wyniku nalotu samolotów rosyjskich szko³a zosta³a powa¿nie uszkodzona, zgin¹³ 
wówczas beznogi ch³opiec mieszkaj¹cy na terenie szko³y. Równie¿ na terenie Legionowa 
zniszczonych zosta³o kilka domów i zginê³o kilku mieszkañców. Koszary wojskowe zosta³y 
nietkniête22. Zakoñczenie roku szkolnego i rozdanie świadectw odby³o siê wiêc na wolnym 
powietrzu, na placu nieczynnego tartaku. 

W 1942 r. zosta³em zapisany i przyjêty do szko³y handlowej przy ul. Kopernika. W tym 
czasie zamieszka³ u nas przy ul. Reymonta prof.  Paczyñski, który uczy³ w handlówce jê-

20 Wiersz B.  Romanowskiej-Mazur. Data pod wierszem jest jednocześnie dniem zakoñczenia dzia³alności 
Szko³y Podstawowej nr 3 im. T.  Wardenckiego.

21 Prawdopodobnie b³êdne przypisanie do ulicy we wspomnieniu. Chodzi raczej o budynek przy ul. Mickiewi-
cza. [przyp. red.].

22 W rzeczywistości sp³onê³o kilka budynków. [przyp. red.].
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zyka niemieckiego. O jego przynale¿ności do AK nie wie dzia³em, a dowiedzia³em siê do-
piero po wojnie. Do jednej klasy w handlówce chodzi³em z Alojzym  Szablowskim, który 
w 1943 zwerbowa³ mnie w szeregi AK.

Fragmenty pamiêtnika uczennicy klasy VII Szko³y Powszechnej nr 3 w Legionowie 
Janiny  Romanowskiej z roku 1942: 

(…)
niedziela styczeñ 1942
Chodzimy do szko³y co drugi dzieñ, bo nie maj¹ czym paliæ ... 
(...)
pi¹tek 15 maja 1942 

„Dziś naszej kochanej pani imieniny, Zofii, daliśmy kwiaty ... Tulipany ... Pani by³a bar-
dzo zadowolona i wzruszona. A pani¹ bardzo, bardzo kochamy ... Graj¹c w pi³kê znalaz³am 
ulotkê, w której by³o du¿o na Niemców. By³am dumna z tego, ¿e j¹ znalaz³am i wszyst-
kim pokazywa³am. Zaraz tego dnia zrobiliśmy sobie z Czesi¹ przysiêgê, ¿e nie bêdziemy 
ju¿ chodziæ do kina i nawet na fotki nie spojrzymy.

(...)
3 lipca 1942 
Najpierw zakoñczenie szko³y. Klasa nasza ustrojona zieleni¹ z napi sem „¯egnaj szko-

³o” zrobi³a na mnie mi³e wra¿enie. Świadectwo ukoñczenia szko³y powszechnej świetne, 
same pi¹tki. Wcale siê nie spodziewa³am. By³am wzruszona, gdy pan  Juszczak mia³ do nas 
przemowê. Przy po¿egnaniu pani Chrzanowskiej ogarnê³o mnie dziwne uczucie, a¿ siê po-
p³aka³am. 

W niedzielê. 
Do kina chodzi du¿o ludzi, Polacy, a¿ mi pisaæ nieprzyjemnie. Otó¿ Niemcy, gdy t³um 

zacz¹³ wychodziæ, obst¹pili i wybrali ich do Prus. Jaki wtedy by³ pisk i p³acz. By³o mi ich ¿al, 
a z drugiej strony nie, bo to nauczka. Od tej niedzieli zaczê³y siê ³apanki, bior¹ od 14 lat, 
a ja je ju¿ skoñczy³am…

Kolejna w Legionowie, Szko³a Powszechna nr 4, powsta³a po zarz¹dzeniu przez 
kuratorium powiatu warszawskiego rejonizacji szkó³. Dzieci z osiedla Legionowo – III 
Parcela uczêszcza³y do szko³y nr 1 w koszarach, b¹dź do szko³y nr 2 przy ul. Jagielloñ-
skiej. W obydwu przypadkach wi¹za³o siê to z przecho dzeniem przez niebezpieczne 
tory. Zaistnia³a koniecznośæ utworzenia nowej placówki oświatowej dla m³odzie¿y 
tej¿e parceli. I tak w roku szkolnym 1935/36 Towarzystwo Mi³ośników Osiedla Le-
gionowo przy wspó³pracy w³adz gminnych i grona miejscowych nauczycieli, za pe³n¹ 
aprobat¹ w³adz oświatowych, powo³a³o do ¿ycia szko³ê powszechn¹, która znalaz³a 
swoje miejsce przy ul. Bandurskiego. Wed³ug relacji  Zenobii Teofilak-Kasprolewicz 
(ur. 9 lipca 1924 r. w Zegrzu, absolwentki tej szko³y, która uczy³a siê w budynku na-
le¿¹cym do pp. Gumulów), pierwszym kierownikiem szko³y by³ F.  Cieślak, a potem, 
do czerwca 1944 – Boles³aw M.  Sobolewski (matematyk).

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły
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Zenobia  Teofilak wspomina:
Szko³a mieści³a siê w dwóch prywatnych, drew nianych budynkach przy ul. Bandur-

skiego. Jeden z nich, z werand¹, nale¿a³ do pañstwa  Gumulów. Na górze mieszkali w³aści-

DOM PP. PILICHÓW PRZY UL. BISKUPA BANDURSKIEGO

Siedziba SP 4 przy ul. Parkowej
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ciele, na dole by³y trzy izby lekcyjne, szatnia i ma³e pomiesz-
czenie na kancelariê. Klasy by³y liczne, wiêc by³o ciasno. Przed 
budynkiem znajdowa³ siê obszerny teren na wybieg. Drugi bu-
dynek, gdzie odbywa³y siê zajêcia, sta³ naprzeciwko domu pañ-
stwa Pilichów.

Wśród nauczycieli tej szko³y wyró¿niali siê swoj¹ posta-
w¹ spo³eczn¹ pani Maria  Baurska – nauczy cielka w szkole 
nr 2 od 1945 roku, oraz wieloletni prezes ZNP pan Anastazy 
 Felc – organizator ¿ycia kulturalnego dla nauczycieli nie tylko 
swojej szko³y.

Jak i dziś, wzorowi uczniowie otrzymywali na koniec roku 
szkolnego nagrody ksi¹¿kowe. Poni¿ej zachowane świadectwo 
z promocj¹ do klasy siódmej, a powy¿ej w³aścicielka tego świa-
dectwa – uczennica Zenobia  Teofilak trzymaj¹ca w rêkach cenn¹ 
wówczas nagrodê „Poezje i wiersze Adama Mickiewicza”.

W czasie okupacji zajêcia odbywa³y siê mimo dzia³añ wojennych do czerwca 1944 r. 
W wyniku zniszczeñ wojennych w pracy szko³y nast¹pi³a 11-letnia przerwa. Ponownie ucznio-
wie zasiedli w ³awach „czwórki” w 1955 r. Szko³a zosta³a wtedy powo³ana na nowo do ¿ycia 
przez wydzia³ oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły

Zenobia Teofilak ze swą 
nagrodą

SP 4 – świadectwo Zenobii Teofilak z roku 1938
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Przed II wojn¹ światow¹ na terenie legionowskich koszar poza Publiczn¹ Szko³¹ Po-
wszechn¹ nr 1 istnia³a prê¿nie dzia³aj¹ca prywatna Szko³a Rodziny Wojskowej. Otwarta 
zosta³a w 1930 r. w jednym ze starych carskich koszarowców, w pobli¿u dowództwa 2. Ba-
talionu Mostów Kolejowych. Powsta³a z inicjatywy przewodnicz¹cej Ko³a Rodziny Wojsko-
wej Zofii G³azkowej, przy wsparciu jej mê¿a, dowódcy 2. Batalionu Mostów Kolejowych. 
Pani  G³azkowa sprawowa³a funkcjê opiekunki szko³y. Ko³o Rodziny Wojskowej, powsta³e 
z jej inicjatywy w 1929 r. zajmowa³o siê w du¿ej mierze dzia³alności¹ opiekuñcz¹ i kultural-
no-oświatow¹ (prowadzenie przedszkola garnizonowego, organizowanie zbiórki odzie¿y dla 
najbiedniejszych dzieci z Legionowa). 

W rozpoczynaj¹cym dzia³alnośæ szko³y roku szkolnym 1930/31 kierowniczk¹ placówki 
zosta³a Filipina  Czulakowa. W pierwszym roku istnienia do szko³y uczêszcza³o 31 dzieci, 
uczy³y siê w trzech klasach, a nauczycieli by³o tylko dwoje. W nastêpnym roku szkolnym 
kierowniczk¹ zosta³a Walentyna  Wójcikowska, opiekunk¹ zaś – majorowa Zofia  Wyporko-
wa, rok później ponownie dosz³o do zmiany kierownictwa i osoby delegowanej przez zarz¹d 
do sprawowania opieki – kierownikiem zosta³ Jan Marian  Roszczyk, a delegatem zarz¹du 
porucznikowa Wanda  K³osiñska.

W roku szkolnym 1935/36 do szko³y uczêszcza³o ju¿ 68 uczniów, nad którymi opie-
kê sprawowa³o czworo nauczycieli. Przewidywano tak¿e otwarcie szóstego oddzia³u, a sama 
szko³a uzyska³a stopieñ organizacyjny drugi. Przy szkole dzia³a³a gromada zuchów prowa-
dzona przez M.  Patonowsk¹. 

Szkoła Rodziny Wojskowej, rok szkolny 1938/39
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Szko³a Rodziny Wojskowej mia³a opiniê placówki elitarnej, dobrze kszta³c¹cej m³o-
dzie¿. Jej absolwenci z powodzeniem zdawali egzaminy do warszawskich gimnazjów. Istnia-
³a tylko do wybuchu II wojny światowej.

Ze wspomnieñ Zofii  Kisielewicz-Janczyk, 2003 r.:
Doskonale pamiêtam dzieciñstwo, atmosferê domu, kszta³tuj¹c¹ osobo wośæ moj¹ 

i mojej siostry; matkê opowiadaj¹c¹ ¿arliwie historiê walk o niepod leg³ośæ, powstaniach, 
o pierwszej wojnie światowej. Ojca, by³ego ¿o³nierza, rannego w bit wie warszawskiej 
1920 roku, czytaj¹cego nam „Trylogiê”, rozmi ³owanego w ksi¹¿ kach i obrazach. Pamiêtam 
coniedzielne rodzinne wyjścia do kośció³ka „na górce”, w którym podziwia³yśmy obraz 
w g³ównym o³tarzu, przedstawiaj¹cy Chrystusa krocz¹cego po falach ku Piotrowej ³odzi. 
Obraz ten powstawa³ w zaprzyjaźnionym domu, pod pêdzlem znajomego artysty (Borzem-
skiego – przyp. autora), który przychodzi³ do nas, aby przyjrzeæ siê falom morskim na obra-
zach innych artystów – malarzy. 

Pamiêtam doskonale Prywatn¹ Szko³ê Rodziny Wojskowej, do której chodzi³yśmy 
obie z siostr¹. Dyrektorkê i nauczycielki, atmosferê tej szko³y, przepojon¹ patrioty-
zmem, kultem dla „mocarstwowej” Polski, dba³ości¹ o wysoki poziom nauczania i wy-
chowania. 

Nadszed³ czerwiec 1939 roku. W³aśnie ukoñczy³am Szko³ê Rodziny Wojskowej, maj¹c 
12 lat i zda³am do gimnazjum na ¯oliborzu, prowadzonym przez zakon Sióstr Zmartwych-
wstanek. Mia³am zamieszkaæ w internacie tego gimnazjum. Niestety plany moich Rodzi-
ców zniweczy³ wybuch wojny. (...) 

Rzecz¹ najwa¿niejsz¹ by³o kontynuowanie nauki. Ale jak i gdzie? Za namow¹ Mat-
ki zaczê³am zdobywaæ podrêczniki i uczy³am siê sama. Gimnazjalne ksi¹¿ki pomaga³ 
mi kompletowaæ Rysiek  Zarzycki, przynosi³ te¿ nam prasê podziemn¹, a pomaga³a w na-
uce pani Janeczka  Fultyn. (...) 

W roku 1943 moja serdeczna kole¿anka ze Szko³y Rodziny Wojskowej, Bogusia  Wil-
czówna namówi³a mnie do podjêcia nauki w tajnym gimnazjum ogólnokszta³c¹cym, dzia-
³aj¹cym pod szyldem Gminnej Szko³y Handlowej w Legio nowie.

Z pocz¹tkiem roku szkolnego 1933/34 nauka w szkole powszechnej mia³a trwaæ siedem 
lat. Po ukoñczeniu szóstej klasy mo¿na by³o zdawaæ do czteroklasowego gimnazjum ogól-
nokszta³c¹cego lub zawodowego. Po ukoñczeniu czwartej klasy gimnazjum i uzyskaniu tzw. 
„ma³ej matury” mo¿na by³o wst¹piæ do dwuletniego liceum ogólnokszta³c¹cego (ewentual-
nie do dwu- lub trzyletniego liceum zawodowego). Liceum koñczy³o siê uzyskaniem świa-
dectwa dojrza³ości, czyli tzw. „du¿¹ matur¹”. W ostatnim roku szkolnym przed wybuchem 
II wojny światowej, tj. 1938/39, uczniowie szkó³ średnich zdawali pierwsz¹, po zreformowa-
niu szkolnictwa, tzw. „du¿¹ maturê”. 

M³odzie¿ szkó³ legionowskich po ukoñczeniu szko³y powszechnej podejmowa³a na-
ukê w gimnazjach ogólnokszta³c¹cych lub zawodowych, równie¿ w szko³ach bezpośrednio 
przygotowuj¹cych do zawodu, takich jak szko³y mechaniczne, kolejowe i inne tego typu. 
G³ównie doje¿d¿ano do szkó³ w War szawie, Modlinie, Nowym Dworze Mazowieckim. 
W zale¿ności od zainteresowañ i mo¿liwości korzystano ze szkó³ elitarnych na Kresach – 
we Lwowie i w Wilnie. 

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły
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W wileñskim Gimnazjum OO. Jezuitów uczyli siê miêdzy innymi bracia Jan i Edmund 
  Mazurowie23, zaś w Korpusie Kadetów we Lwowie szlify zdobywa³ Tadeusz  Go³êbiewski, 
który tak wspomina swe prze¿ycia z tamtych lat24:

Wa¿nym etapem w ¿yciu naszej rodziny by³o podjêcie decyzji o wys³aniu mnie 
do Korpusu Kadetów we Lwowie. Nie wiem, kto pierwszy wpad³ na ten pomys³, ale sta³o 
siê. Byæ mo¿e dlatego, ¿e po przyjeździe do Legionowa mama bardzo serdecznie zaprzy-
jaźni³a siê z s¹siadkami z bloku – p.  Binderow¹ (¿on¹ lekarza wojskowego) i p.  Hodonio-
w¹, a szczególnie z p.  Zakrzewsk¹. Na ka¿de zaś wakacje do naszego budynku przyje¿d¿a³ 
kadet Stach  Zakrzewski. Zapewne zadzia³a³ jego przyk³ad. Zg³oszono moj¹ kandydaturê 
i po badaniach lekarskich zosta³em przyjêty. Mia³em wtedy 12 i pó³ roku. Najgorêtsze 
uczucia macierzyñskie musia³y ust¹piæ przed dyktowan¹ rozumem decyzj¹ o ulokowa-
niu syna w tak dobrej szkole. (...) Ryzyko, ¿e mi siê nie powiedzie i nie skoñczê tej szko³y, 
by³o du¿e, a czesne za rok nauki wynosi³o 1450 z³, podczas gdy pensja urzêdnika cywilne-
go 110–150 z³ miesiêcznie. Tylko zaś dobra nauka kwalifikowa³a do stypendium, które wy-
pracowywa³em od drugiego pó³rocza I kompanii (klasy), choæ w pierwszej po³ówce roku 
by³o sporo emocji. Od drugiej kompanii mia³em zawsze drug¹ lub trzeci¹ lokatê w szkole, 
co gwarantowa³o stypendium.

23 Patrz tak¿e Spis uczniów: „Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie w latach 1922–1940 (monografia)”, TMW 
i ZW, Oddzia³ w Bydgoszczy, s.440. Koleg¹ Jana Mazura z tej samej klasy II gimnazjum by³ Marian Antoni Birecki  
(ur.1924 – zm. 2 lutego 2004), ¿o³nierz AK ps. „Szary”, kpr. 6. Sam. Brygady Wileñskiej. Pracowa³ w Domu Kultury 
w Legionowie.

24 Fragmenty relacji prof. Tadeusza Go³êbiewskiego z niepublikowanych wspomnieñ pt. Moje legionowskie 
i nielegionowskie losy. Garśæ wspomnieñ prof. Tadeusza Go³êbiewskiego.

Legitymacja szkolna Tadeusza Gołębiewskiego z lwowskiego Korpusu Kadetów 
im. marsz. Józefa Piłsudskiego
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Po Stachu  Zakrzewskim i po mnie do Korpusu zg³osi³o siê kilku legionowiaków. 
W roku 1936 do mojej kompanii (tj. drugiej klasy) zg³osi³ siê Janek  Hodoñ (s¹siad vis-a-
-vis), ale wytrzyma³ tylko rok. Nastêpnymi byli Tadeusz  Or³oś, o którym w Ksiêdze Pamiêci 
Kadetów II Rzeczypospolitej (s. 281) nie ma ¿adnych dodatkowych informacji, oraz Jerzy 
 Olczak ps. „Prut” (s. 280), który przyjecha³ na rozpoczêcie roku 1939/40 do Lwowa i dosta³ 
siê do niewoli sowieckiej jak wielu kadetów, którzy nie otrzymali na czas informacji Ko-
mendanta Korpusu, ¿e „rok szkolny w Korpusie Kadetów nr 1 Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 
rozpocznie siê w terminie późniejszym”. Poświêcam im tych parê zdañ, bo jako dziesiêcio-, 
jedenastoletni ch³opcy bawiliśmy siê razem w Indian w lasku ko³o stadionu w koszarach. 
(…) Pobyt w Korpusie obfitowa³ w wydarzenia. Przedstawiê tylko jeden epizod z obozu æwi-
czebnego w czerwcu i lipcu 1939 roku. Skoszarowano nas w Niemnie ko³o Nowej Wilejki 
nad – oczywiście – kryszta³owo czystym Niemnem. Wieczorami towarzyszy³y nam miliony 
robaczków świêtojañskich i miliardy komarów (spaliśmy za moskitierami). Odbywa³y siê 
jak zwykle æwiczenia terenowe piechoty, ale pi¹ta kompania (tzn. moja) by³a z nich zwol-
niona, poniewa¿ z okazji 20-lecia Korpusu zorganizowaliśmy dośæ dobrze graj¹c¹ orkiestrê 
dêt¹. Ja gra³em na klarnecie, co uwieczni³ w poemacie domoros³y poeta. Mieliśmy w³aśnie 
próbê, a tu nagle pad³ rozkaz: na æwiczenia! Co robiæ ? Wybraliśmy granie, czego skutkiem 
okaza³ siê raport karny i sankcje: dwie godziny „stójki pod karabinem”. Oznacza³o to stanie 
ca³ego plutonu w pe³nym rynsztunku z dodatkowym obci¹¿eniem 2–3 cegie³. Co prawda 
staliśmy w cieniu, niemniej jednak pogoda by³a upalna. 

Tak zakoñczy³ siê mój zwi¹zek z Korpusem Kadetów nr 1 i nasta³y, niestety ostatnie, 
wakacje przed wybuchem wojny.

Gimnazjum Kupieckie za³o¿y³ w Legionowie w latach 1930–1931 gen. Boles³aw 
 Sierzputowski25. By³a to szko³a prywatna. Pocz¹tkowo mieści³a siê w budynku przy ul. S³o-

25 Boles³aw Sierzputowski (1874–1933) – tytularny genera³ Wojska Polskiego. Urodzi³ siê w War szawie. 
Ukoñczy³ szko³ê junkrów w Odessie i Akademiê Intendentury w Petersburgu. Od 1893 r. s³u¿y³ w armii rosyjskiej. 
W 1917 doszed³ do stopnia pu³kownika. W okresie wojny domowej w Rosji s³u¿y³ w Dowództwie Wojska Polskiego 
na Syberii. Po powrocie do kraju zosta³ komendantem Komisji Odbioru Transportów Zagranicznych. W 1923 r. prze-
niesiony w stan spoczynku z równoczesnym awansem na stopieñ genera³a brygady. 

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły

Prawdopodobnie pierwsza (do 1931 r.) 
siedziba Gimnazjum Kupieckiego przy 
ul. Słowackiego 5

Siedziba Gimnazjum Kupieckiego 
przy ul. Kopernika 16
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wackiego 5, a po roku zosta³a przeniesiona do wybudo wanej przez Jerzego  Petersburskie-
go26 „Willi Stachala”, znanej te¿ jako kamie nica Petersburskiego przy ul. Kopernika 16.

Po śmierci genera³a (24 lutego 1933 r.), szko³ê prowadzi³a wdowa p.  Sierzputowska. 
W 1934 r. gimnazjum przejê³a gmina Legionowo, a jego dyrekto rem zosta³ Henryk  Jadach. 
Szko³a subsydiowana by³a przez starostwo warszawskie. Uczêszcza³a doñ m³odzie¿ nie tyl-
ko z Legionowa, ale jak podaje w swojej monografii Józefa  Iwaszkiewiczówna27, m³odzie¿ 
zamiesz kuj¹ca tereny od Bródna po Świercze. 

Decyzj¹ Gminy z dnia 14 kwietnia 1938 r. na stanowisko dyrektora Gimnazjum Ku-
pieckiego w Legionowie mianowany zosta³ Jerzy Siwiñski. Obj¹³ stanowisko 1 lipca 1938 r. 

Uchwa³a podpisana zosta³a przez wójta gminy Legionowo S.  Szelowskiego, a w dowo-
dzie osobistym dyrektora Siwiñskiego, wydanym 28 sierpnia 1939 r., w rubryce „zawód” zo-
sta³o wpisane: „dyrektor gimnazjum kupieckiego”. 

Organizacje m³odzie¿owe dzia³aj¹ce na terenie szkó³.
Na terenie wszystkich szkó³ dzia³a³y ró¿ne organizacje, które wspiera³y proces wy-

chowawczy. Ich celem by³o rozwijanie zainteresowañ dzieci i m³odzie¿y, g³ównie przez gro-

26 Jerzy Petersburski (1895–1979) – polski kompozytor. Studiowa³ w Warszawie i Wiedniu. W okre sie miêdzy-
wojennym zwi¹zany z warszawskimi teatrzykami rewiowymi. Światow¹ s³awê przyniós³ mu przebój „Tango milonga”. 
W 1939 znalaz³ siê w ZSRR, gdzie wspó³pracowa³ z orkiestr¹ I. Dunajewskiego. Podczas wojny jego piosenki „Ostatnia 
niedziela” i „Niebieska chusteczka” śpiewane by³y w ZSRR, Francji i Wielkiej Brytanii. W 1941 r. wst¹pi³ do armii gen. 
W. Andersa i przeby³ z ni¹ szlak bojowy, prowadz¹c teatrzyki dla ¿o³nierzy. W 1947 wyjecha³ do Brazylii, a nastêpnie do 
Argentyny. W 1968 r. wróci³ do kraju.

27 Mariusz B³aszczak, Monografia Legionowa Józefy Iwaszkiewiczówny, [w:] Rocznik Legio now ski, t. I, Legio-
nowo 2004.

Sala lekcyjna w Gimnazjum Kupieckim. Po lewej stronie siedzi dyr. Jerzy  Siwiński.
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madzenie wiedzy dodatkowej, kszta³towanie po¿ytecznych na wyków i poczucia wspó³od-
powiedzialności za siebie i innych. Opiekunami tych organizacji byli nauczyciele, lekarze 
i wojskowi. Przyjêcie do organizacji nowych cz³onków odbywa³o siê zwykle w sposób bardzo 
uroczysty, czêsto przybiera³o formê sk³adania przyrzeczenia w obecności sztandaru i kie-
rownictwa placówki. Na terenie szko³y harcerki prowadzi³y sklepik szkolny. Ka¿dy udzia³o-
wiec mia³ swoj¹ ksi¹¿eczkê do której pod koniec roku wpisywana by³a dywidenda powsta³a 
z dochodu. By³y to drobne sumy, ale bardzo cieszy³y uczniów. Udzia³owców by³o wielu. Po-
dobnie by³o w Szkolnej Kasie Oszczêdności. M³odzie¿ wp³aca³a kieszonkowe otrzymywane 
od rodziców przy ró¿nych okazjach. Dywidendy i odsetki od oszczêdności przeznaczane by³y 
g³ównie na op³acanie obozów, kolonii i innych potrzeb wakacyjnych. 

Polski Czerwony Krzy¿ (PCK), Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP), Liga 
Morska i Kolonialna (LMiK) – poszerza³y wiedzê i odpowiedzial nośæ za obronê kraju. M³odzie¿ 
uczestniczy³a w szkoleniach obrony przeciw lotniczej i pos³ugiwania siê mask¹ przeciwgazo-
w¹. Bra³a udzia³ w zajêciach kó³ek modelarskich oraz w pokazach i lotach balonem. Szcze-
gólnie loty balonem wi¹za³y siê z niezwyk³ymi prze¿yciami i przyci¹ga³y zw³aszcza ch³opców. 

Trudno by³oby wyobraziæ sobie szko³ê tamtych czasów bez ko³a PCK. Opiekuno-
wie PCK organizowali spotkania w ośrodku zdrowia (mieści³ siê on przy ul. S³owackiego 
5 od chwili opuszczenia tego budynku przez Gimnazjum Kupieckie). Zajêcia prowadzone 
by³y pod kierunkiem dr Janiny  Morawskiej lub dr  Ma³kiewicza, oddzielnie dla dziewcz¹t 
i ch³opców. Celem szkoleñ by³o propagowanie wiedzy o higienie osobistej. PCK zajmowa³o 
siê tak¿e organizo waniem kolonii, do¿ywianiem i ró¿norak¹ pomoc¹ dla potrzebuj¹cych. 

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły

Dowód osobisty Jerzego  Siwińskiego
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Na wycieczkach organizowanych przez Ligê Ochrony Przyrody dzieci zbiera³y, a nastêp-
nie suszy³y liście i kwiaty ró¿nych roślin, aby tworzyæ piêkne albumy, prezentowane potem 
na wystawach. W ten sposób mo¿na by³o zapoznaæ siê z otaczaj¹c¹ cz³owieka przyrod¹ i na-
uczyæ siê do niej szacunku. 

Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej przy SP 1, rok 1935

Przyjęcie nowych członków do PCK. Rok 1938, Szkoła Powszechna Nr 1.
Autorka – jedenasta od prawej strony

Legitymacja Ligi Morskiej 
i Kolonialnej
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Wielkie znaczenie w owym czasie mia³y obchody świ¹t narodowych. Przygotowywania 
do nich zaczyna³y siê zawsze du¿o wcześniej. Tradycj¹ by³o wycinanie chor¹giewek, które 
zdobi³y później klasy i domy. Sztuki wycinania i lepienia chor¹giewek uczono od najm³od-
szych klas. Potrzebn¹ do tego delikatn¹, bia³¹ i amarantow¹ lub czerwon¹ bibu³ê kupowa-
no w sklepie papierniczym pana Ko³tana, mieszcz¹cym siê przy ulicy Pi³sudskiego w domu 
pana Raka. Dok³adne wyciêcie i sklejenie bia³ej i czerwonej bibu³ki wymaga³o du¿ej umie-
jêtności. Wiele zniszczonych egzemplarzy zosta³o wyrzuconych, zanim powsta³a jedna rów-
niutko sklejona chor¹giewka. 

Warto zaznaczyæ, ¿e pierwsze flagi pañstwowe mia³y kolor amarantowy. Tak¹ bia³o-ama-
rantow¹ flagê wyhaftowa³a córka Adama Mickiewicza, kiedy ten udawa³ siê do Turcji, by orga-
nizowaæ Legion Polski w 1848 r. Barwy te utrwala wiersz poety Witolda £asztyñskiego: 

„ ... polski sztandar nasz 
amarantowo-bia³y 
Lechitów wolny znak. 
W królewskim wieñcu chwa³y 
wolności bia³y ptak.” 

To w³aśnie Witold  Lisowski – harcerz Szarych Szeregów z lat okupacji, nale¿¹cy do dru-
¿yny konspiracyjnej legionowskiego hufca w Wiśniewie przedstawi³ historiê flagi polskiej 
jako symbolu narodowego w swojej ksi¹¿ce Polskie symbole narodowe.

W świêta narodowe udekorowane flagami by³o ca³e Legionowo. Na balkonach i w oknach 
wywieszano god³o pañstwowe, portrety marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, prezydenta Ignace-

Wycieczka na wystawę przemysłu metalowego do Warszawy we wrześniu 1937 r.

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły
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go Mościckiego. Na miejscowym rynku 
w tych dniach pojawia³y siê tak¿e doro¿ki, 
których w mieście by³o piêæ. Sta³y w dni 
powszednie ustawione przed dworcem ko-
lejowym. Mia³a doro¿ki Warszawa, mia³ 
Kraków, mieliśmy i my swoich piêæ w Le-
gionowie28. 

Ogromne znaczenie mia³y obozy, 
wycieczki krajoznawcze, a tak¿e wycie-
czki okolicznościowe, zwi¹zane z obcho-
dami świ¹t narodowych – najczêściej 
by³y to wyjazdy do Warszawy na defilady 
w dniu 3 Maja, a tak¿e poszerzaj¹ce ogóln¹ 
wiedzê m³odzie¿y. 

Od 1925 r. na terenie Legionowa dzia³a³ Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego. Do 1939 r. przy 
poszcze gólnych szko³ach powsta³y dru¿yny harcerskie wcho dz¹ce w sk³ad Hufca Legionowo 
Chor¹gwi Ma zowieckiej. 

Przy Szkole Powszech nej nr 1 dzia³a³a 37 Dru¿yna Mêska im. Tadeusza Kościusz ki 
(dru ¿ynowi: dh  Strzelecki, potem Jerzy  Ozdarski) oraz 1 Dru¿yna ¯eñska im. Dzieci Lwowa 
(dru¿ynowa Józefa  Iwaszkiewiczówna).

28 Patrz zdjêcie na ok³adce tomu II „Rocznika Legionowskiego”, Legionowo 2006.

Harcerska legitymacja obozowa dh. Tadeusza 
 Gołębiewskiego

Drużyna im. Dzieci Lwowa. Pierwsza z prawej drużynowa Józefa Iwaszkiewiczówna
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Przy naszej szkole istnia³a dru¿yna im. Tadeusza Kościuszki, której dru¿ynowym by³ 
dh  Strzelecki. W mojej ksi¹¿eczce s³u¿bowej nr L.10008, wysta wionej 27 czerwca 1934 r., 
za podpisem hm. W³.  Olêdzkiego, komendanta Chor¹gwi Mazowieckiej, widnieje zapis, 
¿e 10 maja 1934 roku na rêce phm. Kazimierza  Cyrus-Sobolewskiego z³o¿y³em przyrzecze-
nie harcerskie i otrzyma³em krzy¿ harcerski. Rozkazem nr 2 zosta³em 7 kwietnia 1935 roku 
mianowany przybocznym dru¿ynowego.29

Przy Szkole Powszechnej nr 2 dzia³a³a dru-
¿yna nr 201 im. Zawiszy Czarnego, której dru-
¿ynowym by³ dh Stanis³aw  Siemoñski, a przy-
bocznym dh Janusz  Goszczyñski. W dru¿ynie 
tej stan w ró¿nym okresie wynosi³ 40–45 harce-
rzy. Nosili oni granatowe chusty, na naramien-
nikach numer dru¿yny i sznur w kolorze zale¿-
nym od funkcji. 

Zbiórki dru¿yny odbywa³y siê najczêściej 
na boisku szkolnym, a w okresie zimowym – 
na korytarzu. Na zbiórkach uczono musztry, 
śpiewania piosenek harcerskich, zapoznawano 
harcerzy ze skautingiem, z histori¹ harcerstwa 
i jego struktur¹ organizacyjn¹. Uczono tak¿e 
pos³ugiwania siê busol¹ i kompasem. Zapozna-
wano z pojêciem „azymut”, ze sposobem zdo-
bywania sprawności, funkcji i stopni harcer-
skich, jak równie¿ z samo obron¹ na wypadek 
zagro¿enia wojennego. 

Przy Szkole nr 2 istnia³ szczep zuchów, 
którego komendantem by³ dh „Zyziek” – 
ze Szko³y Powszechnej nr 1. Ostatnia zbiórka 
dru¿yny 201 im. Zawiszy Czarnego przy Szko-
le Powszechnej nr 2 odby³a siê w koñcu sierpnia 1939 r. Przeanalizowano podczas niej sytu-
acjê pogró¿ek Hitlera i zobowi¹zano starszych harcerzy do ewentualnej obrony kraju. 

Przy Szkole Powszechnej nr 3 do jesieni 1939 r. dru¿ynowym dru¿yny „Lisa-Kuli” by³ Kazi-
mierz  Urbañski. Jego nastêpc¹ zosta³ dh Jerzy  Latocha, który przyby³ z Pomorza, z miejscowości 
Brodnica. Latocha by³ druhem wyj¹tkowo uzdolnionym – w wieku 13 lat posiada³ ju¿ stopieñ 
„Harcerza Orlego”. Druh Kazimierz Urbañski zosta³ wówczas zastêpc¹ hufcowego. 

Wspomina Hanna  Gleñ-Sa³ek30:
Pamiêtam wspania³e prze¿ycia zwi¹zane z ZHP. Przy szko³ach organi zowane by³y dru-

¿yny harcerskie. Ja by³am zastêpow¹, mia³am br¹zowy sznur, a po przysiêdze otrzymywa³o 
siê krzy¿ harcerski – by³am bardzo dumna z tego. Komendantem by³ harcmistrz Stanis³aw 

29 Ze wspomnieñ Tadeusza  Go³êbiewskiego.
30 Wspomnienia Hanki Gleñ-Sa³ek o ostatnim obozie harcerskim w Worochcie w czerwcu 1939 r. H. Gleñ by³a 

uczennic¹ Szko³y Powszechnej nr 3, a w latach 1943–1944 uczennic¹ Tajnego Gimnazjum i Liceum w Legionowie.

Strona legitymacji harcerskiej dh Feliksa 
 Pędrycza z drużyny im. Zawiszy Czarnego 
przy SP 2.

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły
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Godlewski. By³ bardzo lubiany przez harcerzy. Z przynale¿ ności¹ do harcerstwa wi¹za³o siê 
bardzo du¿o radości: ogniska, śpiewy, wyjazdy na obozy, zdobywanie sprawności, ale i dobre 
stopnie w szkole. 

Przypominam sobie ostatnie wakacje w czerwcu, nasza dru¿yna wyje¿d¿a na trzyty-
godniowy obóz do Worochty pod sam¹ granicê pañstwa w Zaleszczykach (obecnie Ukra-
ina). Podró¿ trwa³a dwa dni z przerw¹ we Lwowie. Jechaliśmy eszelonem wojskowym bez 
przystanków, wiêc mieliśmy jeszcze czas na zwiedzanie Lwowa. Byliśmy pod pomnikiem 
A. Mickiewicza, na cmentarzu komunalnym z grobami naszych pisarzy, ale najbardziej 
utrwali³ mi siê cmentarz Orl¹t Lwowskich, z grobem Jurka Biczana – z ³ukiem trium-
falnym i dwoma lwami po bokach. Noc spêdziliśmy na dworcu kolejowym we Lwowie. 
Nie pamiêtam, dlaczego. Rano przyjechali Huculi wozami drabiniastymi wymoszczonymi 
sianem, zaprzê¿onymi w koniki huculskie i z ca³ym sprzêtem: kanistry, sienniki, kot³y, 
garnki zawieźli nas pod Worochtê nad Prut. Tam pomagali nam rozstawiaæ namioty, zbiæ 
z desek prycze do spania, sto³y, ³awy i ustawiæ najwa¿niejsze – maszt. Zbudowali tamê 
na Prucie, ¿eby podnieśæ stan wody, aby mo¿na by³o siê k¹paæ. Wiadomo, ¿e górskie po-
toki s¹ p³ytkie i bardzo bystre. Pamiêtam te¿, ¿e przychodzili czasem na ogniska ¿o³nierze 
z Korpusu Ochrony Pogranicza – granica przebiega³a szczytem gór nad naszym obozowi-
skiem. O zachodzie s³oñca – w górach s³oñce zachodzi wcześniej – wysoko na po³oninach 
Huculi pilnuj¹cy pas¹cych siê owiec wygrywali na d³ugich trombitach melodie. By³ to znak, 
¿e wieczór tu¿, pora spaæ. Obóz by³ ¿eñski. W celu zdobywania sprawności harcerskich, 
druhny organizowa³y ¿ycie codzienne – utrzymywanie czystości, gotowanie wszystkich po-
si³ków i sprz¹tanie po nich (potrzebne produkty dostarczali nam Huculi), robi³yśmy z kory 
drzew tace na pieczywo, organizowa³yśmy ogniska. Czêsto wieczorem przychodzili goście 
pośpiewaæ z nami i du¿o opowiadaæ o dawnych dziejach, ale najbardziej odpowiedzialn¹ 
czynności¹ by³o utrzymywanie ca³odobowej warty nad obozem. Czêsto by³o widaæ kopi-

Ostatnie przed wojną zakończenie roku szkolnego: wycieczka do lasu SP 1 
dn. 20.06.1939 r.
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stów, którzy z daleka trzymali nad nami pieczê. Ale przychodzi³y chwile zadumania, bo do-
chodzi³y do nas wiadomości. Huculi i kopiści wspominali po cichu o mo¿liwości wybuchu 
wojny, niepokojach w wojsku. Mimo piêknej pogody, piêknych okolic chcia³o siê ju¿ wracaæ 
do domu, do rodziców. ¯al nam by³o zwijaæ obóz , ¿al ¿egnaæ siê z gościnnymi Hucu³ami. 
Kto przypuszcza³, ¿e to ostatnie tygodnie spokoju. Ju¿ nied³ugo nie ma naszej ziemi, na-
szych Zaleszczyk, naszej Worochty, naszego Lwowa. 

Ciesz¹c siê z uzyskanych promocji do klasy VII, nie wyobra¿aliśmy sobie, ¿e wkrótce 
twarda wojenna rzeczywistośæ zmieni nas w harcerzy Szarych Szeregów, ³¹czniczki, sanita-
riuszki WSK, ¿o³nierzy Armii Krajowej…

Wybuch wojny przerwa³ naukê, a po zakoñczeniu dzia³añ wojennych uczniowie i na-
uczyciele podjêli j¹ ju¿ w nowych warunkach, pod specjalnymi rygorami.

ROZDZIAŁ 1 – nasze szkoły
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Rozdział 2

Wybuchła wojna…

Przygasły nawet wspomnienia...
być może już bez znaczenia 

dla dzisiaj,
co się wtedy zdarzyło

nie ma tych ludzi, co kochali...
Bronisława Mazur

B y³ środek lata 1939 roku. S³oneczny lipiec wytwarza³ beztroski nastrój. Wakacje by³y 
w pe³ni. Legionowska m³odzie¿ spêdza³a czas na obozach, wycieczkach, w lesie, na spa-

cerach i w ogrodach. 
Sierpieñ by³ ju¿ pe³en pog³osek o wojnie. W ró¿nych organizacjach zaczê³y siê szko-

lenia zwi¹zane z obron¹ cywiln¹. Porz¹dkowano sprzêt przeciwpo¿arowy, przygotowy-
wano siê do obrony na kursach organizowanych przez LOPP (Liga Obrony Przeciwlot-
niczej i Przeciwgazowej). Panie w Zwi¹zku Pracy Obywatel skiej Kobiet szy³y z brezentu 
torby sanitarne z krzy¿em-symbolem s³u¿by, wyryso wanym na klapie czerwonym tu-
szem. W torbach tych umieszczano materia³y pozwalaj¹ce udzieliæ pierwszej pomocy 
i prowizoryczne maseczki gazowe, które mia³o siê nak³adaæ na nos i usta w razie zagro-
¿enia. Niektórym uda³o siê zdobyæ prawdziw¹ maskê gazow¹ z tym śmiesznym zielo-
nym ryjem i okularami jak oczy pytona. Na szczêście maski przeciwgazowe w tej wojnie 
nie by³y potrzebne.

Pog³oski by³y groźne, coraz groźniejsze. Pod koniec sierpnia wszyscy m³odzi mê¿czyźni 
zostali powo³ani do wojska. Nad Warszaw¹ odbywa³y siê codziennie æwiczenia przeciwlotni-
cze, widoczne równie¿ w Legionowie.

25 sierpnia wszyscy urzêdnicy pañstwowi zostali odwo³ani z urlopów, a 30 sierpnia zo-
sta³a og³oszona powszechna mobilizacja. Poci¹gi z powo³anymi ruszy³y na wschód i zachód 
do jednostek przeznaczenia. Na ulicach Legionowa pojawi³y siê afisze z marsza³kiem Edwar-
dem Rydzem Śmig³ym i jego ¿o³nierzami.

Na stacji kolejowej w Legionowie stanê³y kuchnie polowe obs³ugiwane przez harce-
rzy i harcerki Pogotowia Harcerskiego. Podawano jad¹cym kanapki i kawê. Odbierano listy 
do najbli¿szych, by³y od razu wysy³ane, ale w tej zawie rusze wojennej pewno nigdy nie do-
tar³y do adresatów.

W domach zaczêto zalepiaæ okna paskami papieru. Ciê³o siê gazety na d³ugie paski, 
smarowa³o klejem z m¹ki kasztanowej i okleja³o szyby na krzy¿. Mia³o to chroniæ przed 
wypadaniem w czasie nalotów i bombardowañ. Zarz¹dzono te¿ kopanie rowów przeciwlot-
niczych. Zaczê³y pojawiaæ siê na ka¿dej dzia³ce. Mia³y chroniæ od od³amków rozrywaj¹cych 
siê bomb. Chodzi³o o to, ¿eby mia³y jak najwiêcej za³amañ, ale przewa¿nie by³o to jedno lub 
dwa. Niektórzy starannie ok³adali ściany deskami i przykrywali, ¿eby piasek siê nie sypa³, 
ale rzadko, bo nie by³o na to czasu.

Book czas proby_2014.indb   53Book czas proby_2014.indb   53 2014-06-13   10:39:242014-06-13   10:39:24



54

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

Przez radio Hitler og³asza³ bez przerwy swoje „punkty”, ¿¹daj¹c od polskiego rz¹du rzeczy 
niemo¿liwych. By³y to miêdzy innymi: w³¹czenie Gdañska do Rzeszy, plebiscyt na Pomorzu 
po Noteæ i Bydgoszcz z udzia³em Niemców tam urodzonych i zamieszka³ych do 1918 roku, 
demilitaryzacja Helu, swobodny tranzyt przez „korytarz”. To wszystko tak groźnie brzmia³o 
przez niedawno kupione radio Philipsa (potem to radio i inne trzeba by³o zanieśæ na posteru-
nek ¿andarmerii, zgodnie z wydanym zarz¹dzeniem). Robi³o siê to z bólem serca, czêsto pod 
naciskiem strachliwych s¹siadów. Niektórym uda³o siê ukryæ odbiorniki i s³uchaæ wieści 
wojennych do koñca. 

Pi¹tkowy ranek 1 września by³ s³oneczny, a niebo bezchmurne. Na nim samoloty i bia³e 
ob³oczki pocisków. „Znów æwiczenia” wszyscy mówili. Na Rynku pe³no straganów ze śliw-
kami pachn¹cymi wakacjami i miodem, nad nimi stada brzêcz¹cych os. I my: m³odzie¿, 
dzieci, dorośli z podniesionymi g³owami wpa trzeni w niebo. W pewnym momencie us³ysze-
liśmy spadaj¹cy gdzieś w okolicy £ajsk samolot. Pojawi³a siê nawet smuga dymu. 

Zrozumieliśmy, ¿e to nie æwiczenia, a pociski bojowe i ¿e to ju¿ wojna31, która do tej 
pory wydawa³a siê czymś niewyobra¿alnym. Przez radio g³os spikera zacz¹³ og³aszaæ co parê 
godzin: „og³aszam alarm dla miasta Warszawy”. Nad legionowskim niebem zaczê³y chma-
rami przelatywaæ samoloty lec¹ce na Warszawê. Hitler realizowa³ plan „Fall Weiss”, którego 
celem by³ nie Gdañsk ani „korytarz” lecz zniszczenie Polski i wymazanie jej z mapy Europy.

Tymczasem nikt nie mia³ pojêcia, jak rozwinie siê sytuacja. Jak d³ugo to mo¿e trwaæ? 
Jak siê skoñczy? Co robiæ? Czy gromadziæ zapasy ¿ywności? Jakie? Zostaæ, czy uciekaæ? Jeśli 
uciekaæ, to gdzie, dok¹d? 

3 września, w niedzielê, bombardowano te¿ Legionowo. Zginê³a wtedy jakaś pani z cór-
k¹ przy zbiegu ulic Jagielloñskiej i Krasiñskiego, wraca³y z koś cio³a. W radio powtarzano 
czêsto: „Westerplatte siê broni.” Budzi³o to jak¹ś nadziejê. Zacz¹³ siê ruch wojsk. Po³udnio-
wymi granicami Legionowa przesun¹³ siê pu³k u³anów W³adys³awa Andersa zd¹¿aj¹cy spod 
Bydgoszczy przez Modlin do Warszawy. Wojsko w koszarach przygotowywa³o siê do wyjścia 
na front. Czêśæ mieszkañców Legionowa uleg³a powszechnej panice. Ucieczka na wschód. 
W nocy z drugiego na trzeciego września ruszy³a kolumna uciekaj¹cych z prowizorycznymi 
pakunkami najpotrzebniejszych rzeczy i wielkim zamêtem w g³owie. 

W Legionowie Polski Czerwony Krzy¿ rozpocz¹³ akcjê przygotowania szpitali polowych. 
Na ten cel zosta³y zajête budynki po urzêdzie gminy przy ul. Mickiewicza, budynek szko³y 
handlowej przy ul. Kopernika, oraz kino „Bajka”. 

Tymczasem Niemcy szli ku Warszawie. Bombardowania stolicy rozpoczête 1 września 
trwa³y bez przerwy, a g³os prezydenta Stefana  Starzyñskiego nawo³u j¹cy do obrony stolicy, 
brzmia³ ci¹gle w radioodbiornikach. Nasza radośæ z powo du przyst¹pienia Francji i Anglii 
do wojny trwa³a krótko, bo wojska niemieckie by³y coraz bli¿ej Warszawy.

Pamiêtam jak dziś:
… Na bezchmurnym b³êkicie nieba samoloty, bia³e chmurki od pocisków. Bombardo-

wanie. Na stacji poci¹gi z wojskowymi jad¹cymi na zachód do swoich jednostek. Harcerze 

31 Patrz tak¿e Aneks historyczny, str. 63.
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i harcerki rozdaj¹ kawê i kanapki jad¹cym, przyjmuj¹ listy. Wszystko odbywa siê w wielkim 
pośpiechu. Ucieczka wozami, rowerami, pieszo, zaczyna siê wêdrówka na wschód. Dlaczego?

Noce w stogach s³omy czy siana. Posi³ki naprêdce. Droga przez pole. Bruzdy świe¿o 
zaorane. Samoloty... Lot kosz¹cy, ostrza³ z broni pok³adowej. Wszyscy rozbiegaj¹ siê, zosta-
wiaj¹c czêsto najpotrzebniejsze rzeczy. Nie mo¿na siê wracaæ. Nareszcie w lesie. Ktoś przy-
nosi karpie. Sp³ynê³y ³aw¹ z jakiegoś stawu hodowlanego. Piecze siê je na ognisku. Pogoda 
jest piêkna. Z drugiej strony pod lasem przemyka siê oddzia³ kawalerii. Nie wiadomo, gdzie 
front. Strza³y s³ychaæ wszêdzie. Zagubiony świat ka¿dego. Wyrzuceni z orbity stabilizacji, 
zdani na niepewnośæ. Cel ucieczki nieznany. Pocz¹tek z³a, które nadchodzi. 

Z pamiêtnika Janiny  Romanowskiej „Sarny” (pod dat¹ 1 września 1944 r.):
... jak podobnie by³o w 1939 roku. Tak samo drzewa szumia³y, tak samo świeci³o to jesien-

ne s³oñce, lecz jaki inny by³ duch w narodzie, czy kto siê spodziewa³... Ucieczka... Przesuwaj¹ 
mi siê przed oczyma, jakby to by³o dziś... Te drogi uci¹¿liwe, pe³ne strachu. Noce zimne, bez-
senne, a potem Warszawa. Zaciek³y bój pod Warszaw¹. Byliśmy ju¿ zawalani w jednym domu, 
a w drugim byśmy siê spalili. O Bo¿e, jakie to straszne. A potem te ostatnie dni w schronie na Pla-
cu Krasiñskich miêdzy trupami ludzkimi i koñskimi. Dzieñ i noc lecia³y na Warszawê bomby 
i szrapnele. ¯ywi³o siê tylko konin¹, a wody nawet za pieni¹dze nie mo¿na by³o dostaæ. Warsza-
wa siê podda³a ... Wróciliśmy do domu. Legionowo prawie nic niezniszczone. A potem ta strasz-
na pierwsza wigilia bez ojca. I d³ugie lata niewoli... I znów ta Warszawa, biedna stolica... 

Z chwil¹ wybuchu wojny, w pierwszych dniach września 1939 r. zakoñ czy³o swoj¹ dzia-
³alnośæ harcerstwo otwarte. Szko³y nie rozpoczê³y roku szkolnego, ale harcerze i harcerki 
zaczêli siê spotykaæ i ³¹czyæ w grupy w celu pe³nienia s³u¿by pomocniczej w Pogotowiu Har-
cerskim w Legionowie. Zg³aszali siê do swoich by³ych dru¿ynowych i komendanta hufca 
Stanis³awa Godlewskiego. 

O ile jednak dzieje mêskich dru¿yn harcerstwa, owianych bojow¹ legend¹, s¹ powszech-
nie znane, to o wiele skromniej opisywany by³ trud dzia³aj¹cych, z równ¹ przecie¿ ofiarnoś-
ci¹, dru¿yn ¿eñskich. Zamieszczam wiêc w tym miejscu przypis ukazuj¹cy ca³y ogrom pracy 
organizacyjnej Pogotowia Harcerek32, maj¹cej na celu przygotowanie dziewcz¹t do s³u¿by 
Ojczyźnie, w najtrudniejszych nawet okolicznościach.

Od 10 września 1939 r. coraz wiêksze oddzia³y wojsk niemieckich podchodzi³y pod 
Warszawê. Wrogie oddzia³y zbli¿aj¹ce siê od pó³nocy z terenu Prus Wschodnich, naciera³y 
w kierunku Nieporêtu i próbowa³y przeprawiæ siê na lewy brzeg Narwi, chc¹c utorowaæ sobie 
drogê do Warszawy. Po stronie polskiej ¿o³nierze 47. Dywizjonu Artylerii Ciê¿kiej, okopani 
i zamaskowani ko³o D¹bkowizny, ostrzeliwali prawy brzeg Narwi i Bugu, utrudniaj¹c Niem-
com przeprawê. Dosz³o wtedy do niecodziennego, ale jak¿e znamiennego wydarzenia, opisa-
nego później przez uczestnika tej bitwy, por. Jerzego  Przymanowskiego: 

8 września, osiemnastoletnia wówczas W³adys³awa  Kostrzewa przyje cha³a wraz z oj-
cem na stanowiska 47. Dywizjonu. Tam dostarcza³a ¿o³nierzom gor¹cy posi³ek, przygo-
towany w domu przez jej mamê. Jej ojciec, jako by³y artyle rzysta pomaga³ przy obs³udze 
dzia³. Przez kilka kolejnych dni, od 9 do 12 września, pan  W³adys³aw z córk¹ przyje¿d¿ali 

32 Patrz tak¿e Aneks historyczny, str. 64.
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na stanowiska ogniowe, gdzie on pomaga³ artylerzystom, ona zaś dostarcza³a ¿o³nierzom 
posi³ki oraz robi³a rannym, tak¿e wziêtym do niewoli Niemcom, opatrunki. Późnym wie-
czorem oboje wracali do domu. Obecnośæ m³odej dziewczyny, która nie ba³a siê niemie-
ckiego ostrza³u i huku wybuchaj¹cych pocisków, dodawa³a ducha polskim obroñcom. 

Nadszed³ krytyczny dzieñ 12 września. Wtedy w³aśnie niemiecki ostrza³ polskich po-
zycji zosta³ zwielokrotniony i dodatkowo wsparty broni¹ pancern¹. Dowódca polskiego od-
cinka poleci³ odprowadziæ W³adkê do schronu. Wykonawc¹ rozkazu by³ kapral Boles³aw 
 £oskot. Nie oby³o siê bez oporu dziewczyny. Kapral by³ jednak stanowczy i si³¹ wepchn¹³ 
W³adziê do schronu, dodaj¹c parê przestróg, aby dla w³asnego bezpieczeñstwa pozosta³a 
w środku. Dla wiêkszej pewności zamkn¹³ drzwi od stro ny zewnêtrznej. Nie godz¹c siê 
na pozostanie w schronie W³adzia z determinacj¹ szuka³a wyjścia. Po kilku próbach atako-
wania drewnianych drzwi skobel siê zerwa³ i „wiêzieñ” by³ na wolności. 

Dziewczyna spostrzeg³a, ¿e zbli¿a siê tyraliera niemieckiej piechoty, a obrona polska 
opuszcza zajmowane stanowiska i wycofuje siê. Widz¹c, ¿e grozi to ca³kowitym prze³ama-
niem polskiej obrony, W³adka chwyci³a karabin po poleg³ym ¿o³nierzu polskim i z okrzy-
kiem „Nie oddawajcie armat!” – ruszy³a na Niemców, porywaj¹c za sob¹ cofaj¹cych siê 
obroñców. Ten bohaterski zryw zaskoczy³ atakuj¹cych Niemców, którzy zaczêli siê cofaæ, 
zaś polskie oddzia³y przesz³y do natarcia. To wstrzymanie naporu niemieckiego pozwoli³o 
na przegrupowanie siê polskiego oddzia³u bez wiêkszych strat. 

Do postaci zwi¹zanych bardzo silnie z dzia³aniami Pogotowia Harcerskiego w pocz¹tkach 
wojny, w rejonie Legionowa, nale¿y dowódca cywilnej dru¿yny sanitarnej PCK, harcmistrz 
Anatol Bryk. Do jego zadañ nale¿a³o zbieranie rannych na furmanki i odsy³anie ich do szpitali 
polowych w Legionowie. Wśród nich byli ¿o³nierze z 21. Pu³ku Piechoty im. Dzieci Warszawy. 
Oddzia³ ten poniós³ znaczne straty w czasie niemieckiego nalotu pod Rajszewem. Prze³o¿onym 
dru¿yn PCK by³ wówczas dr Or³owski. Jeden polowy szpital mieści³ siê w Szkole Handlowej 
przy ul. Kopernika, ale wkrótce, z powodu przepe³nienia, rannych zaczêto umieszczaæ w kinie 
„Bajka” (róg ulic Siemiradzkiego i Sienkiewicza, późniejsze kino „Mazowsze”, które dziś ju¿ nie 
istnieje). W domu przy ul. ks. Kordeckiego zorganizowano filiê szpitala. Szefem tego punktu 
zosta³ Anatol Bryk. W ostatnim okresie powsta³y punkty szpitalne przy ul. Kordeckiego i Bato-
rego. W tych szpitalach polowych znaleźli siê nie tylko ranni polscy ¿o³nierze ale i niemieccy. 

Po wkroczeniu niemieckich oddzia³ów Wehrmachtu 13 września trzeba by³o szybko 
szpitale te likwidowaæ, a rannych ¿o³nierzy chroniæ. Niemcy czêścio wo nie przestrzegali 
konwencji wojennych i rozstrzeliwali tak¿e personel medy czny. 26 lutego 1940 r. rozstrzelali 
kierownika szpitala przy ul. Kopernika (w tzw. „handlówce”), ¿o³nierza Wojska Polskiego, 
wieloletniego naczelnego lekarza garnizonu Legionowo, doktora  Mermona. Szpital druha 
Bryka przy ul. Kordec kiego i on sam ocala³ dziêki interwencji jednego z ¿o³nierzy. M³ody 
¿o³nierz pochodz¹cy z niemieckiej rodziny opowiedzia³, ¿e bardzo dobrze siê nim zaopieko-
wano, co spowodowa³o, ¿e oficer Wehrmachtu nakaza³ jedynie przesy³aæ codziennie raporty 
o stanie rannych. W tej sytuacji Anatol Bryk dzia³a³ szybko, wiedzia³, ¿e nie uda siê d³u-
go utrzymaæ szpitala. Od znajomych wystara³ siê o cywilne ubrania i l¿ej ranni ukradkiem 
opuścili Legionowo, a ciê¿ej – zostali rozwiezieni po zaprzyjaźnionych rodzinach. Wykaz 
chorych zniszczono, a szpital jak najszybciej zlikwidowano. 
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Anatol Bryk wśród chorych

Anatol Bryk w gabinecie (1940 r.)
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Niemcy utworzyli swój szpital polowy w budynku szko³y nr 3. 
W tym czasie zaczê³y te¿ powstawaæ kwatery poleg³ych na okolicznych cmentarzach, 

g³ównie w Legionowie i Wieliszewie.
Niemcy zajêli koszary i wszystkie budynki administracji. Powo³ali swoje w³adze. Roz-

strzelali, jak w innych miastach, kilka znacz¹cych osób. 
Zaczê³a siê noc okupacji.
Po kapitulacji Warszawy mieszkañcy Legionowa wracali do swojego miasta, ale nie wszy-

scy wrócili. Ci, powo³ani do wojska, w wiêkszości znaleźli siê w Polskich Si³ach Zbrojnych 
na Zachodzie, wśród nich Józef  Morawski, Tadeusz  Szklarek, Stanis³aw  Ciepliñski, Hiero-
nim  Romanowski, W³adys³aw Pomaski i wie lu, wielu innych.

29 września 1939 r. wzd³u¿ Bugu i Narwi pojawi³y siê nowe granice ze Zwi¹zkiem 
Radzieckim i III Rzesz¹. Centralna Polska otrzyma³a nazwê Generalne Gubernatorstwo, 
ze stolic¹ w Krakowie. Obecny powiat legionowski sta³ siê stref¹ przygraniczn¹. Pojawi³y 
siê niemieckie placówki graniczne w Arciechowie, Zegrzynku, Skubiance, Dêbem, D¹bro-
wie, Jachrance, Skrzeszewie. Wszystkie te placówki wyposa¿one by³y w broñ maszynow¹ 
i schrony, do których doprowadzo ne zosta³y linie telefoniczne. Miejsca te by³y omijane 
przez mieszkañców, którzy od pierwszych dni okupacji zajêli siê przemytem ¿ywności 
przez granicê. Generalne Gubernatorstwo by³o s³abo zaopatrywane w ¿ywnośæ. Na kart-
ki otrzymywa³o siê niewielk¹ ilośæ chleba, margaryny, marmolady z buraków oraz myd³a. 
Brakowa³o m¹ki. W niektórych domach pojawi³y siê ¿arna, na których ucierano zbo¿e, 
a nastêpnie pieczono chleb domowym sposobem. Taki chleb mo¿na by³o kupiæ te¿ na ryn-
ku. Czasami z tej m¹ki piek³o siê po prostu na blasze kuchennej podp³omyki-placki. Han-
del miêsem by³ zabroniony pod kar¹ śmierci. Mimo to pojawi³a siê na rynku tzw. r¹banka, 
czyli czêści miêsa wieprzowego, krojonego bez rozdzia³u na gatunki. Brak t³uszczu uzupe³-
niano olejem wyciskanym domowym sposobem z ziaren lnu, s³onecznika, maku, rzepaku. 
Sprasowane resztki w postaci jakby ko³aczy sprzedawano dodatkowo. Takie olejarnie by³y 
na wielu ulicach Legionowa. 

¯ycie pod niemieck¹ okupacj¹ w ¿aden sposób nie przypomina³o normalności, by³o 
ci¹gle zagro¿one, nawet przy zdobywaniu codziennej ¿ywności. 

Konieczny, choæ oczywiście nielegalny przemyt ¿ywności by³ nazywany potocznie 
szmuglem. Ci, którzy siê nim zajmowali, ci¹gle nara¿ali swoje ¿ycie. Wielu ludzi zginê³o 
na leśnych ście¿kach miêdzy Nowym Dworem Mazowieckim a Janówkiem, zaś przeprawia-
j¹cy siê ³ódkami, czêsto ginêli w nurtach Narwi lub na jej brzegach. 

Wspomina Jan  Grzywaczewski: 
W 1940 r. zacz¹³em chodziæ do Szko³y Powszechnej nr 2 w Legionowie przy ul. Po-

znañskiej. Kierownikiem by³ pan  Traczyk, a moim wychowawc¹ – pan  Duliñski. Pamiê-
tam, ¿e w moim domu zaczê³a siê okropna bieda, nie by³o co jeśæ. Zorientowa³em siê, 
¿e za posiadane marki niemieckie mo¿na potajemnie kupiæ ¿ywnośæ w Nowym Dworze 
Mazowieckim, oddalonym od Legionowa 15 km. Dla mnie, m³odego ch³opca odleg³ośæ 
nie stanowi³a w tym czasie problemu. Problemem by³a granica: Legionowo by³o w Ge-
neralnej Guberni, Nowy Dwór Mazowiecki –w III Rzeszy. Za lasem chotomowskim prze-
biega³a granica, przez ca³¹ dobê strze¿ona przez niemieckich celników. Codziennie by³em 
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w szkole do godz. 11.15, a nastêpnie z kolegami szliśmy piechot¹ do Nowego Dworu na han-
del (szmugiel). Trasa wiod³a przez Chotomów Las, Trzciany, Suchocin, Fort Carski, Bo¿¹ 
Wolê, Wólkê Nowodworsk¹.

Jedno „przejście” szczególnie utkwi³o mi w pamiêci... Idziemy grup¹, chyba 7 ch³opców, 
zaraz po przekroczeniu granicy w miejscowości Fort Carski33 naprzeciw nas idzie 5 ¿andar-
mów z kijami i broni¹. Rozbiegliśmy siê po zaroślach. ̄ andarmi bez wielkiego trudu wy³apali 
nas wszystkich. Ustawili w szeregu, odebrali marki, przyst¹pili do pa³owania. Niemiec jed-
n¹ rêk¹ trzyma³ ch³opaka za spodnie, a drug¹ uzbrojon¹ w akacjowy ko³ek wymierza³ razy. 
St³ukli nas okropnie, nastêpnie wpêdzili do fosy wype³nionej wod¹ (by³a jesieñ). Zmusili nas 
do czêstych i g³êbokich przysiadów, aby woda siêga³a do brody. Jeden z ¿andarmów sta³ z za-
³adowanym karabinem, gdyby któryś z nas nie wykona³ przysiadu, strzeli³by. Tak zmaltreto-
wanych i przemarzniêtych popêdzili nas do wyrobiska piaskowego, kazali nam po³o¿yæ siê 
i obracaæ w tym piasku doko³a. Ubrania nasi¹kniête wod¹ i utyt³ane w piasku uniemo¿liwi³y 
wstanie. Groźba nastêpnego pa³owania wykrzesa³a ostatnie si³y i weszliśmy do fosy wyp³u-
kaæ piasek. Kijami popêdzili nas do domu. W drodze powrotnej śpiewaliśmy:

„Zawsze w sercu miej pogodê,
Miej rozpromienion¹ twarz.
Nie uda³o siê we środê,
Lecz przed sob¹ czwartek masz.
Jeśli ktoś najgorêcej czegoś chce,
Wtedy los, jak na z³ośæ, powie: nie.
Ty uśmiechaj siê i wierz,
¯e zdobêdziesz to, co chcesz.
Śmiech to skarb, zapamiêtaj sobie to.”

Ca³¹ drogê śpiewaliśmy tê ulubion¹ przez nas piosenkê.
W „Nowodworzance” mieliśmy punkt, w którym robiliśmy podstawowe zakupy. W tej 

miejscowości w drewnianym baraku mieszka³a pani  Szlagowska, mia³a dla nas poukrywa-
ny towar, za który p³aciliśmy markami niemieckimi. Zauwa¿y³a, ¿e jesteśmy zgran¹ i od-
wa¿n¹ grup¹, zwróci³a siê do nas o pomoc w przeprowadzeniu cz³owieka z Rzeszy do Ge-
neralnej Guberni. By³ poszukiwany przez ¿andarmeriê i podobno grozi³a mu wysoka kara. 
Zdecydowaliśmy siê. Szczegó³ów przejścia nie pamiêtam. Cz³owiek ten przyszed³ ze mn¹ 
do naszego domu. Nastêpnego dnia mój tata odwióz³ nieznajomego poci¹giem do Warszawy. 
By³ bardzo wdziêczny. Przy nastêpnym „szmuglu” oznajmiliśmy pani Szlagowskiej, ¿e cz³o-
wiek ów jest bezpieczny i zosta³ odwieziony zgodnie z ¿yczeniem do Warszawy. Na twarzy 
kobiety zajaśnia³a radośæ.

Ja te¿ mia³am podobn¹, choæ mniej dramatyczn¹ w skutkach przygodê ze zdobywa-
niem ¿ywności:

Mia³am kole¿ankê Wiesiê  Brudzyñsk¹. Jej ciotka mieszka³a w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. By³a zima 1940 roku. My – dwie piêtnastolatki postano wi³yśmy iśæ do niej 
po ¿ywnośæ, bo zaczê³o brakowaæ wszystkiego.

33 Janówek [przyp. red.]
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Mama ma da³a mi dziecinne saneczki, ¿eby mi u³atwiæ dźwiganie. Do Nowego Dwo-
ru bocznymi ście¿kami i lasem uda³o nam siê dotrzeæ bez przeszkód. Obok nas szli te¿ 
inni w tym samym celu. Nie pamiêtam dok³adnie, co kupi³am, pewno jak¹ś kaszê, fasolê, 
m¹kê, mo¿e cukier i ose³kê mas³a, która tkwi w mojej pamiêci do dziś. Ose³ka to by³ kawa-
³ek mas³a w kszta³cie du¿ego motka w³óczki uformowany rêcznie. Panie kupowa³y mas³o 
w takiej postaci od gospodyñ wiejskich. Ose³ki by³y zawijane w lniane p³ótno lub pergamin. 
Przed kupnem naturalnie nale¿a³o kawa³ek uszczkn¹æ i spróbowaæ czy jest smaczne i świe-
¿e. Do dziś nie wiem dlaczego to ose³ka.

Wiesia zosta³a u ciotki, a ja wraca³am sama do domu, no nie ca³kiem sama z grup¹ innych, 
ale ka¿dy pod¹¿a³ swoj¹ ście¿k¹. W pewnym momencie, gdzieś ko³o Janówka, us³yszeliśmy 
szczekanie psów, zobaczy³am ¿andarmów niemieckich. Zgarnêli oni ca³¹ wêdruj¹c¹ grupê 
i prowadzili do stoj¹cej na uboczu stra¿nicy. Na polach le¿a³ śnieg. Droga, któr¹ szliśmy, by³a 
dośæ w¹ska. Ja ci¹gnê³am swoje saneczki i sz³am razem z innymi. Zwróci³am uwagê na ros-
n¹ce przy drodze krzaki ja³owca. Nie pamiêtam, czy odczuwa³am strach, tylko tak mi by³o ¿al 
tej ¿ywności. Myśla³am, czy nie uda³oby siê coś ocaliæ. Spojrza³am na krzaki. Szybko wziê³am 
ose³kê mas³a i rzuci³am pod jeden z nich. Chyba nikt tego nie zauwa¿y³. ¯andarmi zapêdzili 
wszystkich do chaty. Zabrali ¿ywnośæ i moje saneczki i pozwolili nam odejśæ. 

Wszyscy siê rozeszli, ka¿dy w swoj¹ stronê, do Legionowa nikt nie szed³. Rozejrza³am 
siê, wyci¹gnê³am tê ose³kê, w³o¿y³am do torby. Sz³am szos¹ do Jab³onny, by³am straszliwie 
zmêczona i smutna. Szczup³a piêtnastolatka z dwoma warkoczykami wzbudzi³a wspó³-
czucie wioz¹cych drzewo z lasu leśników. Nikt nie pyta³, dlaczego tak samotnie wêdrujê. 
Jeden z nich zatrzyma³ na³adowany wóz zsiad³ z niego, pomóg³ mi wdrapaæ siê na kozio³, 
sam ruszy³ pieszo obok. Dowióz³ mnie do Jab³onny.

Nigdy ju¿ nie chodzi³am po ¿ywnośæ, mama mi nie pozwoli³a. By³a to jednorazowa 
wyprawa, która zakoñczy³a siê tylko strat¹ ¿ywności. Wiem, ¿e takie wyprawy dla innych 
koñczy³y siê śmierci¹. Niemcy strzelali do tych, którzy próbowali ocaliæ z trudem zdobyt¹ 
¿ywnośæ, próbuj¹c uciekaæ.

Po wkroczeniu na ziemie polskie okupanci pozbawili Polaków wszelkich praw. Rozpo-
cz¹³ siê okres prześladowañ i terroru. Wywózki, wysiedlenia, obozy pracy, śmieræ. Wiêzienia 
by³y przepe³nione do koñca lat okupacji. Niemieckie tzw. „³apanki” odbywa³y siê równie¿ 
w Legionowie. W wyznaczone miejsca zaje¿d¿a³y pokryte plandek¹ samochody ciê¿arowe, 
do których zapêdzano ludzi z ulicy. Dobrze uzbrojonym ¿andarmom niemieckim towa-
rzyszy³y psy. Niezdolnych do pracy wywo¿ono do obozów, innych na przymusowe roboty 
w Niemczech. „£apanki” odbywa³y siê w odwecie za akcje ruchu oporu lub w ramach za³o¿o-
nego planu wyniszczenia narodu polskiego. 

W lutym 1940 r. gestapo przeprowadzi³o prowokacjê polegaj¹c¹ na zamor dowaniu ko-
misarycznego wójta Legionowa o nazwisku Marielke. Akcjê organizacyjnie przygotowali 
volksdeutsche:  Dreger,  Korcz i  Stupnicki. 26 lutego w wyniku niemieckiej akcji odwetowej, 
za rzekome zamordowanie wójta przez Polaków, hitlerowcy wywieźli do Palmir i rozstrzelali 
ok. 190 mieszkañców Legionowa i okolic (174 mê¿czyzn i 16 kobiet).

W Palmirach zamordowano najwybitniejszych obywateli Legionowa, dzia³aczy spo³ecz-
nych i politycznych – za³o¿ycieli naszego miasta. To w³aśnie oni w latach 20. i 30. doprowa-
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dzili do powstania gminy Legionowo i przyczynili siê do jej rozwoju. Wśród ofiar byli urzêd-
nicy, rzemieślnicy, wojskowi, lekarze i in¿ynie rowie. Listê osób do rozstrzelania sporz¹dzili 
miejscowi Niemcy – przedwojenni mieszkañcy Legionowa. Doskonale znali oni lokalne sto-
sunki i osobiście uczestniczyli w aresztowaniach.

Wśród zamordowanych znalaz³o siê wielu znacz¹cych obywateli Legionowa, m.in. Mi-
ko³aj  Bo¿ym, który 7 września 1939 r., wobec opuszczenia Legionowa przez dotychczasowe 
w³adze gminy, obj¹³ obowi¹zki wójta czasu wojny. Wraz z synem Józefem zosta³ aresztowany 
przez hitlerowców w nocy 24 lutego 1940 r. W zbiorowej mogile odnaleziono tak¿e zw³o-
ki kpt. Henryka  Starczewskiego – bohatera wojny 1920 r. i dzia³acza niepodleg³ościowego 
z Jab³on ny oraz Jana  Górczyñskiego – w³aściciela Wytwórni Wyrobów Betonowych, dziêki 
której m.in. zosta³o zbudowane przedwojenne Legionowo.

W czasie powojennej ekshumacji przeprowadzonej w maju 1946 r. uda³o siê ustaliæ na-
zwiska zaledwie 78 ofiar, z tego 48 osób z Legionowa. 

Oto nazwiska rozstrzelanych w Palmirach i Legionowie: M. Bo¿ym, J.  Bo¿ym, J.  Bêdrow-
ski, W.  Brodel, P.  Buczacki, T.  Byd³oñ, J.  Ch³opicki, J.  D¹browski, A.  Falkowski, S.  Gierczyñ-
ski, J. Górczyñski, S.  K¹cki, H.  Kêpka, C.  Koz³owski,  Krupiecki,  Lisowski, J.  Matuszewski, 
R. Mateuszczyk, W.  Mikulski, L.  Miszewski, J.  Mermon34, Z.  Merzon, K. M³odkowski, 
S.  Nikoli, E. Nowak, A.  Obrêbski, H.  Piekarski, W. Pradomski, F.  Prasu³a, W.  Podlaski, 
S.  Przybysz, J.  Rewersiak, S.  Roszkiewicz, J.  Sikora, P.  Stachnik, E.  S³upiñski, W. Szymañski, 
J. Szymczak, W.  Świêszkowski, R. Szwedowski, S.  Traczyk, W. Walewski, W.  Wasiak, F.  Wil-
gos, A.  Zió³kowski, J.  ̄ ebrowski, M.  ̄ ebrowski, T.  ̄ ebrowski.

34 Jego nazwiska brak w wykazach cmentarza w Palmirach. Nie zosta³ zidentyfikowany lub rozstrzelano 
go w okolicach Legionowa.

Palmiry, miejsce kaźni, 65 lat później. Delegacja kombatantów, rodzin i władz 
Legionowa
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I kolejne wspomnienie, zanotowane przez Irminê Helenê 
 Gleñ-Sa³ek:

Pewnego dnia s³ychaæ walenie do furtki, by³a zamykana na au-
tomatyczny zamek. To gestapo pod broni¹ i z kapusiem, który zna³ 
ojca i wiedzia³, ¿e by³ on legionist¹ i dzia³aczem wojskowym w Le-
gionowie. Zna³ wielu innych ludzi i by³ powodem licznych aresz-
towañ, szczególnie wojskowych. Trzeba by³o ich wpuściæ. Weszli 
do domu, zauwa¿yli na ścianie piêkny w z³oconych ramach portret 
ślubny rodziców. Oczywiście ojciec w mundurze, z krzy¿em Virtuti 
Militari na piersi.

„A to kto? – wskazali karabinem – Gdzie jest? – spytali.
Pamiêtam mamê blad¹, oniemia³¹, kto siê spodziewa³ szko-

pów w domu, w tak krótkim czasie od ich wkroczenia (13 wrześ-
nia). Nikomu nie przysz³o do g³owy, ¿eby wszystko, co wojskowe, schowaæ, a nawet znisz-
czyæ. Przecie¿ to by³y najwiêksze skarby rodzinne.

Odezwa³am siê, ¿e ojciec jest na wojnie, ¿e jeszcze nie wróci³ i nic o nim nie wie-
my. Dziêki wychowaniu ojca zawsze by³am odwa¿na, mo¿e jeszcze wtedy siê nie ba³am, 
nie wiem. D³ugo dochodziliśmy do siebie po tej wizycie szkopów. Co robiæ, jak zawiadomiæ 
ojca, ¿eby nie wraca³ do domu, choæ bardzo czekaliśmy na niego. Zaczyna³a siê wojna o ¿y-
cie. Ojciec pojawia³ siê w domu w najwiêkszej tajemnicy. Mama boryka³a siê ze wszystkim 
sama: lêk o rodzinê, dzieciaki dorasta³y. (…)

Późny wieczór. Akurat ojciec nocowa³ w domu. Ktoś puka do okna. Przecie¿ furtka 
zamkniêta… Przez szparê w firance ojciec widzi granatowego policjanta. Otworzy³ okno. 
„Uciekaj pan, bo jest ob³awa”. Tej nocy gestapo wyci¹gnê³o z domów wielu mê¿czyzn... 
Zrozumieliśmy wtedy, aby prze¿yæ, ojciec musi siê ukrywaæ. Wieczorami ojciec wyjmowa³ 
z kryjówki radio, którego nie odda³ Niemcom. S³uchaliśmy wieści nadawanych przez radio 
BBC, a wieści by³y tragiczne, wojna mia³a trwaæ d³ugo… (…)

Od pewnego czasu ojciec jest w AK w Warszawie. Wynaj¹³ pokój gdzieś na Pradze. Ukrad-
kiem spotyka siê z synem i dziadkiem. Ja wyje¿d¿am latem do siostry mej matki, tam ma byæ 
bezpieczniej. Po drodze prze¿ywam ³apankê. W Radomiu gestapo wypêdza z poci¹gu wszyst-
kich pasa¿erów. Peron obstawiony. Na ulicy stoj¹ budy. Trwa legitymowanie ludzi. Korzysta-
j¹c z chwili nieuwagi legitymuj¹ cego mnie Niemca, ktoś odwróci³ jego uwagê, wyrywam mu 
z r¹k legitymacjê szkoln¹ i przykucaj¹c za szpalerem ludzi, uciekam na dworzec. Kul¹c siê, 
czeka³am, ¿e dostanê kulkê w plecy, ale nic takiego nie nast¹pi³o. Si³y wy¿sze czuwa³y nade 
mn¹. W Starachowicach mia³o byæ bezpieczniej, a w³aściwie wpad³am w nastêpne piek³o. 
Wiadomo, Góry Świêtokrzyskie to skupisko partyzantki, ci¹g³e strzelaniny, ³apanki, wywózki 
i rozstrzeliwania. Nie raz ucieka³am na okrzyk „³apanka” i chowa³am siê do psiej budy – buda 
by³a du¿a, bo to by³ dom du¿ego wilczura. Pochylona, ca³y czas w rozkroku, widzia³am tylko 
nogi przechodz¹cych i po tym orientowa³am siê, co siê dzieje.

Legionowo od momentu wkroczenia wojsk niemieckich 13 września 1939 r. sta³o siê 
stref¹ przyfrontow¹. Ca³y teren nape³ni³ siê wojskiem i sprzêtem wojennym (samochodami 
pancernymi, czo³gami). Ci¹gle by³o widaæ bombowce nad pal¹c¹ siê Warszaw¹ i Modlinem. 

Irmina Helena 
Gleń-Sałek
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Nie funkcjonowa³y ¿adne urzêdy. Ostatni wójt, który zosta³ powo³any po ewakuacji w³adz 
samorz¹dowych gminy, Maciej Bo¿ym, te¿ nie móg³ urzêdowaæ. Tylko s³u¿by PCK zajê³y siê 
likwidacj¹ szpitali polowych i pochówkami poleg³ych ¿o³nierzy. Na miejscowym cmentarzu 
powsta³a ca³a kwatera wojenna. 

Od pierwszych dni okupacji panowa³ terror i przymus. Ju¿ w koñcu 1939 r. posteru-
nek ¿andarmerii w Jab³onnie rozpocz¹³ dzia³ania represyjne, maj¹c do swojej dyspozycji sa-
mochody osobowe, ciê¿arowe i wytresowane psy. Wszystkich nie podporz¹dkowuj¹cych siê 
okupacyjnym zarz¹dzeniom umieszczano w obozach w Falenicy, Karczewie, Rembertowie, 
Pustelniku, Serocku i Legionowie (bloki kolejowe £ajski-Micha³ów – obecnie teren wojsko-
wy). S³u¿bê w tych obozach pe³nili ¿o³nierze niemieccy rekrutuj¹cy siê z volksdeutschów. 
W Legionowie by³o kilka takich rodzin, m.in. Korcz  i Dreger  (szczególnie bezwzglêdny dla 
Polaków).

W Zegrzu, Rembertowie, Jab³onnie, Legionowie stacjonowa³y du¿e jednostki Weh-
rmachtu35. By³y tak¿e poligony do æwiczeñ przygotowuj¹cych niemieckie oddzia³y na front 
wschodni. Z danych z po³owy 1944 r., przekazanych przez wywiad AK, na terenie Legionowa 
w koszarach by³o 2700 ¿o³nierzy niemieckich, na dworcu kolejowym – 15. Ponad 300 pil-
nowa³o jeñców radzieckich w Beniaminowie. Funkcjonowa³y te¿ posterunki na Bukowcu 
i w Jab³onnie. 

Na te wszystkie represje, prześladowania, upodlenia, odpowiedź mog³a byæ tylko jedna: 
konspiracja. Konspiracja cywilna i zbrojna – Polskie Pañstwo Podziemne36.

Aneks historyczny

Do str. 54:

1 września 1939 roku o świcie oddzia³y niemieckie przekroczy³y granicê Polski, dokonu-
j¹c napaści bez wypowiedzenia wojny. Wraz z wojskiem l¹dowym wesz³a do akcji Luftwaffe, 
bombarduj¹c nie tylko obiekty wojskowe, ale tak¿e wiele miast i miejscowości po³o¿onych 
w g³êbi kraju. Jednocześnie na Ba³tyku niemiecka marynarka wojenna rozpoczê³a operacje 
morskie. Agresor hitlerowski przygotowa³ siln¹ armiê do uderzenia, licz¹c¹ ok. 1,6 mln ¿o³-
nierzy, ponad 6 tysiêcy dzia³ i moździerzy, oko³o 4500 dzia³ przeciwpancernych, 2700 czo³-
gów, 1900 samolotów, 2 pancerniki, 9 niszczycieli i 14 okrêtów podwodnych.

Polska zdo³a³a zmobilizowaæ oko³o 950 tys. ¿o³nierzy, 900 czo³gów, tankietek i samo-
chodów pancernych, 11 poci¹gów pancernych oraz 400 samolotów bojowych. Na stra¿y Wy-
brze¿a pozosta³y: niszczyciel „Wicher”, stawiacz min „Gryf”, 5 okrêtów podwodnych i kilka 
mniejszych jednostek.

Mimo patriotycznej postawy narodu polskiego i bohaterskiej walki ¿o³nierzy po 35 dniach 
obrony, 6 października regularna armia polska z³o¿y³a broñ. Na zawsze jednak pozostan¹ 
w pamiêci dziewczêta w harcerskich mundurkach, broni¹ce wie¿y spadochronowej w parku 
katowickim, 182 ¿o³nierzy Westerplatte przez tydzieñ odpieraj¹cych ataki 3400 ¿o³nierzy 

35 J. Szczepañski, Niemiecki garnizon w Legionowie w latach 1942–1943, [w:] Chotomów–Jab³onna w konspi-
racji i walce, t. II, Chotomów-Jab³onna 2004.

36 Patrz tak¿e Aneks historyczny, str. 65.
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niemieckich, pancernika „Schlezwig-Holstein” i lotnictwa. Na zawsze powinni byæ zapisani 
w naszej pamiêci bohaterscy obroñcy Helu, Kêpy Oksywskiej, obroñcy spod Kocka, Warsza-
wy, Modlina i wielu bezimiennych bohaterów bitew i potyczek kampanii wrześniowej. 

Nie nale¿y zapomnieæ te¿ o drugim agresorze. 17 września przekroczy³a granice Polski 
sowiecka 7 armia, I samodzielny korpus piechoty i I grupa konna, zmechanizowana. Dzia-
³aniom Armii Czerwonej towarzyszy³y zbrodnie wojenne. Ginêli nie tylko ¿o³nierze, ale lud-
nośæ cywilna – policjanci, ziemianie, sêdziowie, nauczyciele, ksiê¿a, inteligencja polska. 
Do niewoli dosta³o siê oko³o 230 tys. polskich ¿o³nierzy i oficerów. Ich ¿ycie czêsto koñczy³o 
siê w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie i innych miejscach kaźni. 

Świat nie przypuszcza³, ¿e najazd Niemiec na Polskê rozpocznie krwaw¹, licz¹c¹ 6 lat 
gehennê narodów. Spośród 75 istniej¹cych wówczas pañstw tylko 6 nie przyst¹pi³o do wojny. 

Do str. 55:

Pogotowie Harcerek by³o form¹ s³u¿by Organizacji Harcerek na wypadek wojny i klêsk 
¿ywio³owych, wypracowanej w Szkole Instruktorek na Buczu w 1938 roku (Bucz – ośrodek 
kszta³ceniowy Organizacji Harcerek ZHP, po³o¿ony ko³o Skoczowa na Śl¹sku Cieszyñskim). 
Pogotowie powo³ane zosta³o rozkazem z 24 września 1938 roku przez Naczelniczkê Harcerek 
Mariê  Krynick¹, we wspó³dzia³aniu z organizacj¹ Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Ko-
mendantk¹ Pogotowia Harcerek mianowana zosta³a hm. Józefina  £apiñska. Do prac w Pogo-
towiu przygotowywano harcerki powy¿ej 15 roku ¿ycia (wêdrowniczki). Do programów pra-
cy dru¿yn i prób harcerskich wchodzi³y umiejêtności z zakresu s³u¿by sanitarnej, ³¹czności, 
terenoznawstwa, obrony przeciwlotniczej i przeciw gazowej oraz tzw. s³u¿b cywilnych – go-
spodarczej i opieki spo³ecznej, zw³aszcza nad dzieckiem. W okresie poprzedzaj¹cym wybuch 
II wojny światowej przeprowadzono rejestracjê harcerek w wieku powy¿ej 15 lat z punktu 
widzenia ich przydatności do s³u¿by. 30 kwietnia 1939 roku odby³a siê w szkole Instrukto-
rek na Buczu odprawa komendantek Pogotowia Harcerek wszystkich chor¹gwi. W okresie 
letnim 1939 r. nast¹pi³o nasilenie prac szkoleniowych dla poszcze gólnych rodzajów s³u¿b. 
Uczestniczy³o w nich 3 tysi¹ce dziewcz¹t. W ramach Pogotowia Harcerek zorganizowano 
równie¿ sieæ ³¹czności terenowej, tzn. podano do wiadomości Komendy Pogotowia po trzy 
adresy w ka¿dym środowisku jako punkty kontaktowe dla ³¹czniczek. 

Wrzesieñ 1939 roku zasta³ wiêc harcerki w stanie pe³nej gotowości do dzia³ania. Ko-
menda PH dzia³a³a przez ca³y czas oblê¿enia Warszawy, a w terenie PH wspó³pracowa³o 
z w³adzami wojskowymi i cywilnymi lub organizowa³o pracê na w³asn¹ rêkê, jeśli nastêpo-
wa³a dezorganizacja i pop³och. W październiku i listo padzie 1939 roku Komenda PH wys³a³a 
pierwsze instruktorki – kurierki, które z zaleceniami dotycz¹cymi dzia³alności podziemnej 
dotar³y do Radomia, Kielc, Ostrowia, Sandomierza, Czêstochowy, Lublina, Bia³egostoku, 
£odzi, Poznania i Katowic. Wraz z wybuchem wojny kierownictwo nad Pogotowiem Harce-
rek przej¹³ Florian  Marciniak. 

W okresie dzia³añ wojennych Pogotowie Harcerek zda³o egzamin ze wszystkich swoich 
zadañ. Odegra³o ogromn¹ rolê przy zak³adaniu szpitali polowych, udzielaniu pomocy ucie-
kinierom, zbieraniu ¿ywności. Harcerki uczestniczy³y te¿ w otwartej walce.
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Organizacja Harcerek zwi¹zana by³a przez ca³y czas okupacji z Delegatur¹ Rz¹du (lon-
dyñskiego) i AK oraz z jawnie dzia³aj¹cymi organizacjami spo³ecznymi, takimi jak PCK 
czy Rada G³ówna Opiekuñcza. W 1942 roku w AK powo³ano referat Wojskowej S³u¿by 
Kobiet, który kierowa³ konspiracyjn¹ dzia³alności¹ kobiet przez swoje odpowiedniki tere-
nowe. Pogotowie Harcerek od tego momentu wspó³dzia³a³o z w³adzami wojskowymi, kie-
ruj¹c do WSK starsze harcerki w zespo³ach sanitarnych i ³¹czności. Po zakoñczeniu dzia³añ 
1939 roku oprócz zadañ zwi¹zanych z now¹ sytuacj¹ ca³y czas pamiêtano o podstawach har-
cerstwa, czyli wychowaniu i pobudzaniu do samowychowania dzieci i m³odzie¿y (akcja pod 
kryptonimem „Ogniwa”). 

Do str. 63:

Pañstwo polskie nie przesta³o istnieæ ani z dniem 1 września 1939 r., ani po opuszcze-
niu kraju przez prezydenta i rz¹d polski. Militarny sens walki w zasadzie wygas³ 17 września 
1939 r., ale opór zbrojny, przed³u¿ony podczas wrześniowych bitew, trwa³ nadal w postaci 
partyzantki, któr¹ prowadzi³ miêdzy innymi mjr Hen ryk Dobrzañski  – legendarny „Hubal”. 
Stan okupacji, gdy nikt w³aściwie nie móg³ nic kazaæ, gdy ¿o³nierz by³ moralnie zwolniony 
z przysiêgi, zapowiada³ dalsz¹ walkê, ale na innych zasadach – konspiracyjn¹. 23 września 
1939 r. pp³k Jerzy D¹mbrowski „£upaszko” 37 powiedzia³ swoim u³anom: „Od tej chwili jeste-
ście ju¿ ochotnikami”. Aby walczyæ bez munduru, z nadanym przez okupanta piêtnem „ban-
dyty”, bez ¿o³du, bez zaplecza, trzeba by³o wielkiej ofiarności i zdyscyplino wania. W konspi-
racji znaleźli siê ci, których by³o na to moralnie staæ, ci, którzy tak walczyæ umieli.

Hitlerowski terror obejmowa³ ca³e terytorium Rzeczypospolitej zajête przez Niem-
ców. Aresztowanych na terenie Warszawy i powiatu warszawskiego zazwy czaj przewo¿ono 
do Warszawy na Pawiak lub w Alejê Szucha. Tylko w okolicach Warszawy zamordowano 
oko³o 45 000 osób, w tym wielu wybitnych dzia³aczy politycznych, spo³ecznych, s³awnych 
naukowców, intelektualistów, sportowców, przedstawicieli m³odzie¿y studenckiej. W sa-
mych tylko Palmirach – ponad 2 000 osób, wśród nich 48 mieszkañców Legionowa. 

Wszystkie te wydarzenia mobilizowa³y Polaków do przeciwstawiania siê wszelkimi 
mo¿liwymi sposobami niemieckiemu terrorowi. Wszystkie powstaj¹ce w warunkach kon-
spiracyjnych organizacje oprócz walki o niepodleg³ośæ mia³y wpisan¹ w swoj¹ dzia³alnośæ 
walkê z przemoc¹, okrucieñ stwem i terrorem. 

W pierwszym okresie tworzenia siê polskiej konspiracji najwiêksz¹ rolê odegra³a S³u¿ba 
Zwyciêstwo Polski. Na czele tej organizacji stan¹³ gen. Micha³ Tokarzewski-Karaszewicz 38. 
27 września 1939 r. w dowództwie obrony cywilnej Warszawy zosta³a podjêta decyzja o wal-
ce niepodleg³ościowej w konspiracji. W obecności komendanta obrony cywilnej, prezydenta 

37 Pp³k Jerzy D¹mbrowski „£upaszko” by³ dowódc¹ u³anów grupy kawalerii gen. Przeździeckiego Jego zastêpc¹ 
by³ Henryk Dobrzañski „Hubal”. Obaj rozpoczêli walkê partyzanck¹. Aresztowany przez sowietów na Wileñszczyźnie. 
Zgin¹³ w Katyniu w 1940 r. [Nie myliæ z Zygmuntem Szendzielarzem, tak¿e o pseudonimie „£upaszko”.]

38 Gen. Micha³ Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz (1893–1964). W latach 1914–1918 s³u¿y³ w Le gionach Pol-
skich i POW, od 1918 w Wojsku Polskim na stanowiskach dowódczych. Podczas wojny obronnej w 1939 r. dowodzi³ 
grup¹ operacyjn¹ Armii „Warszawa”. Komendant G³ówny S³u¿by Zwyciêstwu Polski, od 1940 – Komendant ZWZ we 
Lwowie. Od 1941 w Armii gen. Andersa dowodzi³ 6. Dywizj¹ Piechoty w Tockoje. Zmar³ na emigracji 22 maja 1964 r. 
w Cassablance. U¿ywa³ pseudonimów „Torwid”, „Stolarski”.
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Stefana Starzyñskiego 39, dowódca obrony wojskowej gen. Juliusz Rómmel 40 wyda³ nastêpu-
j¹cy rozkaz: „Dane mi przez Naczelnego Wodza w porozumieniu z Rz¹dem pe³nomocnictwo 
dowo dze nia w wojnie z najazdem na ca³ym obszarze Pañstwa, przekazujê gen. bryg. Micha-
³owi Tadeuszowi Tokarzewskiemu-Karaszewiczowi z zadaniem prowadze nia dalszej walki 
o odtworzenie niepodleg³ości i ca³ości granic”. Dzieñ ten przeszed³ do historii jako dzieñ 
powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego. 

13 listopada 1939 r. S³u¿ba Zwyciêstwu Polski przekszta³ci³a siê w Zwi¹zek Walki Zbroj-
nej. Komendantem ZWZ zosta³ gen. bryg. Stefan Rowecki 41. Gen. Micha³ Tokarzewski  wyje-
cha³ organizowaæ ruch zbrojny na terenach okupacji rosyjskiej. Z kolei ZWZ przekszta³cony 
zosta³ w armiê ogólnonarodow¹. Rozkazem gen. W³adys³awa Sikorskiego 42 14 lutego 1942 r. 
zosta³a ona nazwana Armi¹ Krajow¹. Po aresztowaniu Stefana Roweckiego  kolejnymi do-
wódcami AK byli Tadeusz Komorowski  „Bór”43 i Leopold Okulicki  „Niedźwiadek”.

W³adzom ZWZ-AK uda³o siê scaliæ pod swoj¹ komend¹ wiele wiêkszych i mniejszych 
organizacji, m.in. Narodow¹ Organizacjê Wojskow¹, Szare Szeregi, Kadrê Bezpieczeñstwa 
i inne. Ca³kowit¹ odrêbnośæ w stosunku do Armii Krajowej zachowa³a Polska Partia Robot-
nicza i jej organizacja wojskowa – Gwardia Ludowa (od 1 stycznia 1944 r. Armia Ludowa).

39 Stefan Starzyñski (1893–1943) – dzia³acz polityczny i spo³eczny, ekonomista. Przed I wojn¹ światow¹ w I Bry-
gadzie Legionów Polskich. W latach 1924–1934 by³ wiceministrem skarbu i wiceprezesem Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. Pose³ do sejmu RP. W 1934 r. obj¹³ funkcjê prezydenta komisarycznego Warszawy i by³ nim do 1939 r. Podczas 
wojny obronnej w 1939 r. zas³u¿y³ siê jako Komisarz Cywilny przy Dowództwie Obrony Warszawy. Po kapitulacji sto-
licy sta³ siê wspó³twórc¹ Polski Podziemnej. Aresztowany przez Niemców 27 października 1939 r., by³ wiêziony na Pa-
wiaku. Zosta³ zamordowany w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1943 r. 

40 Gen. Juliusz Karol Rómmel (1881–1967). Od 1894 r. w armii rosyjskiej, uczestnik I wojny św. W 1917 r. 
wspó³organizator II Korpusu Polskiego w Rosji. Od 1918 r. w Wojsku Polskim. W 1939 r. dowódca Armii „£ódź”. 

41 Gen. Stefan Rowecki „Grot” (1895–1944) – dzia³acz ruchu oporu. W czasie I wojny św. w I Bry gadzie Legio-
nów Polskich, nastêpnie w Wojsku Polskim. Od czerwca 1939 r. organizator i dowódca Warszawskiej Brygady Pancer-
no-Motorowej, z któr¹ bra³ udzia³ w walkach Armii „Lublin” w 1939 r. Od października jeden z pierwszych dowódców 
SZP, a od 1940 r. komendant ZWZ, nastêpnie Komendant G³ówny AK. W czerwcu 1943 r. aresztowany, zamordowany 
w Sachsenhausen w 1944 r.

42 Gen. W³adys³aw Sikorski (1881–1943). Ur. w Tuszowie Narodowym w Sandomierskiem. Ukoñczy³ gimna-
zjum i Politechnikê Lwowsk¹. By³ wspó³twórc¹ Zwi¹zku Strzeleckiego. W austriackiej szkole piechoty uzyska³ stopieñ 
oficera rezerwy. W latach 1914–1916 by³ szefem Komitetu Narodowego. 29 września 1916 zosta³ dowódc¹ 3 pp. Legio-
nów, a w 1917 dowódc¹ Polskiej Si³y Zbrojnej w Zambrowie. Po wyra¿eniu solidarności z II Brygad¹ Legionów uwiê-
ziony przez Austriaków. W 1918 rozpocz¹³ s³u¿bê w Wojsku Polskim ju¿ w stopniu pu³kownika. Jako dowódca samo-
dzielnej grupy operacyjnej pod Gródkiem Jagielloñskim toczy³ ciê¿kie boje o Bartatów i Kamieniogród. Po zakoñczeniu 
walk w Galicji Naczelny Wódz powierzy³ mu dowództwo Grupy Poleskiej. W bitwie warszawskiej dowodzi³ 5. armi¹ 
Frontu Pó³nocnego. Za zas³ugi wojenne awansowa³ do stopnia gen. dywizji. W 1921 zosta³ szefem Sztabu Generalnego. 
W latach miêdzywojennych pe³ni³ najwy¿sze funkcje w pañstwie. Po przegranej kampanii wrześniowej stan¹³ na czele 
Rz¹du RP na emigracji oraz pe³ni³ funkcjê naczelnego wodza Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Zgin¹³ tragicznie 
w katastrofie lotniczej w Gibraltarze. (Patrz: T. Krz¹stek, J. Tomczyk, W 55 rocznicê powstania Armii Krajowej, War-
szawa 1997.)

43 Gen. Tadeusz Komorowski „Bór”, „Korczak” (1895–1966). W I wojnie światowej w wojsku austro-wêgier-
skim. Od 1918 w WP. W latach 1939–1940 Komendant Okrêgu i Obszaru Kraków ZWZ. W latach 1941–1943 zastêpca 
Komendanta G³ównego ZWZ-AK, nastêpnie Komendant G³ówny AK, wspó³odpowiedzialny za wydanie rozkazu roz-
poczêcia Powstania Warszawskiego.
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Rozdział 3 

Konspiracja

W celu zorganizowania pracy konspiracyjnej teren Polski zosta³ podzielony na okrêgi, 
obwody i rejony. W rejonach przygotowania bojowe odbywa³y siê w sekcjach, dru¿y-

nach, kompaniach i plutonach. Ilośæ tych jednostek i ich liczeb nośæ by³a ró¿na, w zale¿ności 
od potrzeb. Podobnie by³o z ilości¹ placówek, rejonów w obwodzie i obwodów w okrêgach. 
Ostateczna struktura Okrêgu War szawskiego AK przed wybuchem powstania, podawana 
w wielu opracowaniach historycznych dotycz¹cych Armii Krajowej, jest przytoczona w czê-
ści II na str. 308. 

Legionowo i jego okolice znalaz³y siê organizacyjnie w I rejonie VII obwodu okrêgu 
warszawskiego AK. Rejon ten nosi³ kryptonim „Marianowo-Brzozów”. Dowódcami I rejo-
nu byli kolejno: mjr W³adys³aw Borowski (pierwszy organizator ośrodka AK w Legionowie), 
kpt. Tadeusz  Perdzyñski „Tarnawa” (od jesieni 1940 r.), mjr dr med. Franciszek   Ama³owicz 
„Tatar” (styczeñ 1941– wrzesieñ 1942, zagro¿ony aresztowaniem musia³ opuściæ I rejon). 
Od paździer nika 1942 r. dowódc¹ I rejonu by³ pp³k Roman  K³oczkowski „Grosz”. 

Schematyczna struktura organizacyjna sztabu I rejonu oraz jednostek liniowych 
jest przytoczona w czêści II na str. 310. 

W sk³ad I Rejonu „Marianowo-Brzozów” z dowództwem w Legionowie wchodzi³y trzy 
bataliony: 
− batalion pierwszy – Legionowo, por. Boles³awa Szymkiewicza  ps. „Znicz”,
− batalion drugi – Jab³onna por. Dymitra Ślizienia  ps. „Dêbieñ”, „Silwa”, 
− batalion trzeci – por. Bronis³awa Tokaja  ps. „Bogdan”. 

I batalion sk³ada³ siê z czterech kompanii:
− kompania 1 pod dowództwem st. sier¿. Ludwika Majchrzaka  ps. „Komar”, z siedzib¹ 

na Bukowcu, obejmowa³a wschodni¹ czêśæ Legionowa, Choszczów kê i Grabinê. Kom-

Tadeusz Perdzyński Franciszek  Amałowicz Roman Kłoczkowski
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panii 1. podlega³y 4 plutony: pluton 700 kpr. pchor. Jerzego Winczakiewicza  ps. „An-
drzej”, pluton 701 – sier¿. Józefa Malickiego  ps. „Tygrys”, pluton 702 – sier¿. Stanis³a-
wa Kukulaka  ps. „Mors” oraz pluton 703 – sier¿. Stefana Napi¹tka  ps. „Obuch”.

− kompania 2 mia³a siedzibê w centrum Legionowa i obejmowa³a miasto Legionowo. 
Dowódc¹ kompanii by³ Zenon Janikowski  „Ryś”. W sk³ad kompanii 2. wchodzi³y 
pluton 704, którego dowódc¹ by³ kpr. pchor. Tadeusz Go³êbiewski  „Sosna”, pluton 
705 – kpr. pchor. Ludwika Schmidta  ps. „Rabczyk”, pluton 706 – ppor. Jana Kalisiaka  
ps. „Mister”.

− kompania 3 maj¹ca sw¹ siedzibê w Chotomowie obejmowa³a Legionowo-Przysta-
nek, Chotomów i Rajszew. Dowódc¹ kompanii by³ ppor. Stefan Krasiñski  ps. „Kacper”. 
Kompaniê 3. tworzy³y: pluton 707 pod dowództwem Antoniego Patrzyk¹ta  ps. „Prus”, 
pluton 708 – ppor. Zygmunta D¹browskiego  ps. „B³yskawica”, pluton 709 – st. bosm. 
Aleksandra Gierymskiego  ps. „Fala”.

− kompania 4 mia³a siedzibê równie¿ w Legionowie, nosi³a kryptonim KOP (Korpus 
Obroñców Polski), przy czym zasiêg jej dzia³ania pokrywa³ siê z kom pani¹ 1. i 2. Do-
wódc¹ kompanii by³ ppor. Teofil Kowalewski ps. „Zygmunt”.  W sk³ad 4. kompanii 
wchodzi³y: pluton 710 – dowodzony przez sier¿. Antoniego Dyczewskiego  ps. „Micha³”, 
pluton 711 – sier¿. Waldemara Wyszkowskiego  ps. „Korwin”, „Bem” oraz pluton 712 
– sier¿. Edwarda Janika  ps. „Wêdka”.
II batalion sk³ada³ siê z trzech kompanii:

− kompania 5 obejmowa³a teren Tarchomina, ¯erania, Piekie³ka, Henrykowa, Wiś-
niewa, Nowodworu i Bukowa. Dowódc¹ kompanii by³ por. Jan Sawicki ps. „Józef” . 
Do kompanii 5. nale¿a³y: pluton 713 – dowodzony przez ppor. Tadeusza Szpryngera  
ps. „Nurt”, pluton 714 – ppor. NN ps. „Rola” i pluton 715 – plut. pchor. Tadeusza 
Pastwy  ps. „Adolf”. 

− kompania 6 obejmowa³a Brzeziny, Bia³o³êkê Dworsk¹, P³udy, D¹brówkê Szlacheck¹ 
i Czajki. Dowodzona by³a przez por. Jana Raczkowskiego  ps. „Motor”. W sk³ad kom-
panii wchodzi³y: pluton 716 – kpr. pchor. Mariana Rogoziñskiego  ps. „D¹bala”, pluton 
717 st. sier¿. Aleksandra Laseckiego  ps. „Kostek” i pluton 718 – sier¿. Józefa Penteka  
ps. „Piorun”. 

− Kompania 7 – obejmowa³a Jab³onnê i Buchnik. Dowódc¹ kompanii by³ por. Jan Janota-
-Brzozowski ps. „Jota” . W sk³ad kompanii wchodzi³y: pluton 719 – pod dowództwem 
st. wachm. Wac³awa Czy¿ewskiego  ps. „K7”, pluton 720 – sier¿. NN ps. „Zag³oba” i plu-
ton 721 – wachm. Tomasza Kraszewskiego  ps. „Kruk”.
III batalion sk³ada³ siê równie¿ z trzech kompanii:

− kompania 8 obejmowa³a swym zasiêgiem wsie Nieporêt, Aleksandrów, Izabelin, Sta-
nis³awów i Rembelszczyznê. Dowódc¹ kompanii by³ ppor. W³adys³aw Danielewicz ps. 
„Oko” . W sk³ad kompanii wchodzi³y 4 plutony: pluton 722 – kpr. pchor. Stanis³awa 
Piotrowskiego ps. „Mars” , pluton 723 – Stefana Regulskiego ps. „Niedźwiedź” , pluton 
724 – ppor. Jana G³uszcza ps. „D¹b”  oraz pluton 725 – ppor. NN ps. „Prymus”. 

− kompania 9 obejmowa³a Beniaminów, Wólkê Radzymiñsk¹, Bia³obrzegi, Nieporêt 
i Aleksandrów. Dowódc¹ kompanii by³ por. Eugeniusz S³u¿ewski ps. „War” . W sk³ad 
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kompanii wchodzi³y: pluton 726 – ppor. NN ps. „Likurg”, pluton 727 – sier¿. Anto-
niego Szyperka ps. „¯ubr”, pluton 728 – sier¿. Stanis³awa Zaj¹ca ps. „Czarny”  i pluton 
729 – sier¿. pchor. NN ps. „Burza”. 

− kompania 10 obejmowa³a Poniatów, Wieliszew, Zegrze, Olszewnicê, Skrzeszew i czêś-
ciowo £ajski. Dowódc¹ kompanii by³ ppor. Stanis³aw  Krupiñski ps. „Dabóg”. W sk³ad 
kompanii wchodzi³y: pluton 730 – plut. pchor. Stefana  Stefañczyka ps. „Czajka”, plu-
ton 731 – ppor. Boles³awa  Baczewskiego ps. „Boles³aw”, pluton 732 – ppor. Stanis³awa 
 Janickiego ps. „Rafa³”, pluton 733 – kpr. pchor. M.  £abendy ps. „Sêp” oraz 734 pluton 
saperów – dowodzony przez chor. J.  Kościelaka ps.  „Zag³oba” i 735 pluton ³¹czności, 
którego dowódc¹ by³ st. sier¿. Stanis³aw Szpunar ps. „Robak”.
Przy pierwszym batalionie wystêpowa³a grupa dowodzona przez ppor. Waldemara 

 Wyszkowskiego „Korwina”. By³a ona wykorzystywana do os³ony pracy radiostacji KG AK 
na terenie I rejonu (nadawano 2–3 razy w tygodniu), do os³ony transportów broni i do akcji 
wymierzonych przeciwko instytucjom i przedsiêbiorstwom pracuj¹cym dla okupanta. Przy 
drugim batalionie dzia³a³a grupa ppor. rez. Stefana  Ziembiñskiego „Soplicy”, u¿ywana do ak-
cji rozbrojeniowych, sabota¿owych, dywersyjnych i os³ony transportów broni. Przy trzecim 
wystêpowa³a grupa ppor. Zygmunta  Mireckiego „Zima”, przeznaczona do zadañ specjal-
nych, zwi¹zanych z organizowaniem odbioru ludzi i sprzêtu ze zrzutów lotniczych. Grupa, 
powiêkszona nawet do 100 ludzi, obs³ugiwa³a dwie placówki odbioru zrzutów alianckich 
(„Koc” i „Solnicê”). W koñcu lipca 1944 r. w³aśnie grupa „Zima” zaatakowa³a stra¿ obozu jeñ-
ców radzieckich w Beniamino wie i uwolni³a tysi¹ce jeñców. Do sierpnia 1944 r. ³¹czna ilośæ 
akcji sabota¿owo-dywersyjnych w I rejonie wynios³a ponad 60, nie licz¹c akcji os³onowych 
(radia i zrzutów). Dzia³alnośæ dywersyjno-bojow¹ prowadzi³ równie¿ oddzia³ saperów pod 
dowództwem kapitana saperów Józefa Paroñskiego ps. „Chevrolet”, który prowadzi³ szkole-
nie grup dywersji oraz dokonywa³ prób materia³ów minerskich ze zrzutów. 

Szczególne zadanie w walce spe³nia³a s³u¿ba ³¹czności. Przy Komendzie G³ównej Armii 
Krajowej dzia³a³ batalion radiotelegraficzny „Iskry”, w sk³ad które go wchodzi³a kompania radio-
telefoniczna „Orbis”. Zadaniem pracuj¹ cego w sieci zagranicznej „Orbisu” by³o nadawanie ra-
diogramów bie¿¹cych oraz dotycz¹cych walki i wywiadu. W obszarze operacyjnym „Orbisu” by³ 
miêdzy innymi VII Obwód „Obro¿a”, w tym rejon I. Pracê radiostacji chroni³a grupa „Korwina”. 

W szeregach AK istnia³a tak¿e specjalna formacja kobieca – Wojskowa S³u¿ba Kobiet. 
Komendantkami WSK w I rejonie by³y kolejno: Stanis³awa  Olechno „S³awa”, Wanda  Tom-
czyñska „Ala” i Helena  So³tan „Brzoza”.

Celem tej formacji by³o pe³nienie przez kobiety s³u¿by sanitarnej, ³¹czności, prowadze-
nie dzia³alności wywiadowczej, propagandowej, dywersyjnej, a tak¿e s³u¿by wartowniczej 
i pracy biurowej w sztabach.

Na terenie naszego rejonu organizacjami bior¹cymi udzia³ w walce o nie podleg³ośæ (któ-
re w ramach akcji scaleniowej w 1943 r. podporz¹dkowa³y siê do wództwu AK) by³y: Narodo-
we Si³y Zbrojne i Organizacja Bojowa Syndykalistów Polskich. W strukturach tej ostatniej 
organizacji wystêpowa³ podokrêg nr 1 w Le gionowie. Jego komendantem by³ Bronis³aw  Maj-
chrzyk. Pod koniec 1942 r. oddzia³ ten przeszed³ do AK, stanowi¹c oddzia³ specjalny dywersji 
bojowej przy dowództwie I rejonu. 
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Ca³kowicie odrêbnie funkcjonowa³ w Legionowie oddzia³ Armii Ludowej, zbrojnej orga-
nizacji Polskiej Partii Robotniczej44. Dzia³a³y tu cztery komórki partyjne PPR grupuj¹ce ok. 
70 osób. Pierwszym organizatorem tego środowiska by³ W³adys³aw  Skowroñski „M³ot”, po-
wo³any wkrótce na sekretarza okrêgu Warszawa Prawa Podmiejska. W styczniu 1944 r. w cza-
sie walki z ¿andarmeri¹ niemieck¹ zginê³a rodzina Skonieckich, cz³onków PPR. Ich dom 
przy ul. Królo wej Jadwigi, wykorzystywany na magazyn sprzêtu radiowego i magazyn broni, 
spalono. Zdarzenie to upamiê tnia obelisk na miejscowym cmentarzu.

Teren powiatu warszawskiego nie by³ bezpieczny dla prowa-
dzenia dzia³alności konspiracyjnej i walki zbrojnej. Du¿a ilośæ jed-
nostek wojskowych, volksdeutschów, konfiden tów, powodowa³a 
znaczne straty, mimo zachowania wszelkich środków ostro¿ności. 
Trzeba jednak wyraźnie podkreśliæ, ¿e byli te¿ tacy Niemcy, którzy 
nie chcieli podpisaæ volkslisty, a nawet nale¿eli do AK. W Legiono-
wie, wierni Polsce  Milchertowie z ulicy Sienkiewicza, ojciec i syn, 
zap³acili za to ¿yciem.

Ka¿dy po wst¹pieniu do konspiracji obiera³ sobie pseudo-
nim. W pierwszym okresie wiele osób po prostu zmienia³o nazwi-
ska. Po 1941 r. zabronione zosta³o u¿ywanie fikcyjnych nazwisk 

ze wzglêdu na to, ¿e Niem cy wyszukiwali ludzi o nazwiskach zgodnych z wyśle dzonym pseu-
donimem i do konywali aresztowañ zupe³nie przypadkowych ludzi. Zaczêto wiêc stosowaæ 
pseudonimy „bezosobowe”. Pseudonimów u¿ywano tylko w sytuacjach s³u¿bowych, w cza-
sie zbiórek, szkoleñ, szczególnie w obecności osób nieznajomych. 

Podstawow¹ form¹ konspiracji by³y prawie codzienne spotkania w sta³ych miejscach 
2–3 znaj¹cych siê bli¿ej osób. Jednym z takich miejsc spotkañ by³ dom Wandy  Tomczyñskiej 
przy ulicy Jagielloñ skiej. Tam w pokoiku na górze trwa³ sta³y dy¿ur ³¹czników, kol porterów, 
m.in. obecni tam byli Ryszard  Walaszek z 735. plutonu ³¹czności, Jerzy  Staliñski z 712. plu-
tonu. Utrzymywali oni ³¹cznośæ z domem pañstwa Godlewskich, który znaj do wa³ siê przy 

44 Si³y te nie by³y du¿e. Wiosn¹ 1944 r. na terenie powiatu warszawskiego dzia³a³o oko³o 300–400 cz³onków 
PPR i ¿o³nierzy Armii Ludowej (wg W. Wa¿ niewski Na przedpolach stolicy... s. 405–416). 

Stanisława  Olechno Wanda  Tomczyńska Helena  Sołtan

Stefan  Milchert
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ulicy S³o wackiego 2 (obecnie ju¿ nieistniej¹cy, roze brany w 2007 r., na jego miejscu wybudo-
wano obiekt han dlowy). Miejscem spotkañ konspiracyjnych by³a tak¿e Szko³a Handlowa 
przy ulicy Kopernika 16. 

W tartaku dóbr Jab³onna przy ulicy Kościuszki mieści³y siê magazyny broni I rejonu AK. 
Znajduj¹ca siê przy tej samej ulicy huta szk³a, w³asnośæ pañstwa Frankowskich, s³u¿y³a jako 
lokal kontaktowy dla ¿o³nierzy 710. plutonu (tu spotykali siê Antoni  Dyczewski, Czes³aw 
 Koz³owski, Teofil i Zdzis³aw  Kowalewski).

W willi „Koz³ówka” przy ulicy Kolejowej 1 (obecnie ulicy Mieczys³a wa  Smereka 3) w la-
tach 1942–1944 funkcjono wa³y: magazyn sprzêtu radiowe go, magazyn broni oraz sk³adnica 
meldunkowa kom panii radiotelegraficznej „Orbis” batalionu „Iskra” Komendy G³ównej AK. 

Willa rodziny Tomczyńskich przy ul. Jagiellońskiej 40 (dziś 30)

Willa „Kozłówka”
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Od 1943 r. by³ to tak¿e jeden z lokali Szko³y Podchor¹¿ych Rezerwy Piechoty im. W³adys³a-
wa Sikor skiego I rejonu AK. Przy ulicy Mickiewicza 3 znajdowa³ siê magazyn broni i archi-
wum szefa sztabu I rejonu, kpt. Edwarda  Dietricha.

W 1944 r., w okresie Powstania Warszawskiego, utrzymywana by³a ³¹cz nośæ z baz¹ ra-
diow¹ zgrupowania „Kampinos”. Sta³ym pracownikiem sk³adnicy meldunkowej „Orbisu” 
by³a st. sier¿. Hanna  Paszkowska-Jedliñska z Wojskowej S³u¿by Kobiet. Przy ulicy Jagielloñ-
skiej 40 (obecnie 30) znajdowa³a siê te¿ g³ówna sk³adnica meldunkowa, której komendantk¹ 
by³a Wanda  Tomczyñska ps. „Ala”. Przy ul. Mickiewicza 5, w mieszkaniu pañstwa  Dyniewi-
czów mieści³ siê jeden z lokali Szko³y Podchor¹¿ych Rezerwy I rejonu AK. 

W domu pañstwa Rykaczewskich przy ulicy ks. Jana Ignacego Skorupki 25 by³ sztab 
1. batalionu Boles³awa  Szymkiewicza „Znicza”. Willa przy ul. Daliowej 32 w sierp-
niu 1944 by³a miejscem postoju dowódz twa I rejonu i dowodzenia walkami powstañczymi. 
Na rogu ulic Polnej i S³o necznej znajdowa³ siê dom dowódcy pp³k. Romana  K³oczkow skiego 
„Grosza”. Na ulicy Kwiatowej mieś ci³o siê wydawnictwo pra sy podziemnej I rejonu (wydaw-
c¹ by³ Mieczys³aw  Smerek „Czcibor”). 

Pod kryptonimem funkcyjnym „Pisarz M” ppor. Smerek prowadzi³ dzia ³alnośæ wy-
dawnicz¹ opart¹ na nas³uchu radiowym. Nas³uch z regu³y prowadzono noc¹, ze wzglêdu 
na ³atwiejszy odbiór komunikatów. Przez ca³y okres okupacji „Czcibor” pracowa³ w Banku 
Gospodarstwa Krajowego i codziennie doje¿d¿a³ do Warszawy. W określone dni, w drodze 
powrotnej przywozi³ do Legionowa konspi racyjn¹ prasê centraln¹, a tak¿e papier dla redago-
wanej przez siebie prasy lokalnej. 

Z nas³uchu radiowego powstawa³y materia³y do redagowania miejscowej prasy konspi-
racyjnej. Nale¿a³y do nich: „Ostatnie Wiadomości” (tygodnik), „Reduta” (wychodz¹ca w la-
tach 1941–1944 dwa razy w tygodniu), „Dru¿yna” (w latach 1943–1944 pismo wychodz¹ce 

Dom rodziny Rykaczewskich przy ul. ks. Skorupki 25
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nieregularnie, o charakterze instrukta¿o wym dla szkolenia wojskowego) oraz „Dodatek Lite-
racki” (dodatek specjalny od 1943 roku do „Reduty”), ilustrowany przez grafika z Warszawy. 
Nadto codziennie opracowywany by³ komunikat informacyjny dla dowództwa I rejonu. 

Wspomina Alojzy  Szablewski:
… dwa lata (1942–44) pracowa³em nieprzerwanie w zespole drukuj¹cym to pismo, 

które w okresie przedpowsta niowym osi¹ga³o nak³ad 1000–1200 egzemplarzy. Redaktorem 
„Reduty” by³ pan w średnim wieku, krepy, średniego wzrostu z charakterystycznym nie-
du¿ym w¹sikiem, ca³ym sercem oddany sprawie walki z okupantem. Nie znam jego nazwi-
ska (to stanowi³o zasadê konspiracji). Wiedzieliśmy natomiast, ¿e nosi kryptonim „Pisarz 
M”, ¿e straci³ lew¹ rêkê w wal kach wyzwoleñczych w czasie I wojny światowej, ¿e mieszka 
wraz z ¿on¹, te¿ aktywnym dzia³aczem konspiracji, na Bukowcu. Ca³y swój dom i czas od-
da³ organizacji. W jego domu mieści³a siê jakiś czas radiostacja i przy jej pomocy codziennie 
opracowywa³ on serwis informacyjny o dzia³aniach wojsk sprzymierzonych na wszystkich 
frontach II wojny światowej, który by³ powielany na 3–4 stronicach przy pomocy rêcznego 
powielacza przyciskowego.

W 1944 roku „Pisarz M” (maj lub czerwiec) zosta³ odznaczony „Krzy¿em Niepodleg³o-
ści”, o czym dowiedzia³em siê z rozkazu Komendy G³ównej AK zamieszczonego w biule-
tynie informacyjnym. Cz³o wiek ten swoj¹ postaw¹ ofiarności, staranności¹ i sumienności¹ 
zyska³ sobie u 15-latków (piszê o mo ich kolegach i sobie) g³êboki szacunek, podziw, chêæ 
naśladowania i zaryzykowa³bym nawet twierdzenie, ¿e uwielbienie i mi³ośæ.

Spotka³em siê z nim pierwszy raz u prof. Wandy  Tomczyñskiej, gdzie prawdopodob-
nie znajdowa³ siê punkt dowodzenia p³k. „Grosza”, którego czêsto tam widzia³em, a gdzie 
na pewno znajdowa³a siê „skrzynka S” (g³ówny punkt rozdzielczy ca³ej prasy konspiracyj-

Winieta wydawanego w Warszawie konspiracyjnego „Biuletynu informacyjnego”
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nej, miejsce spotkañ ³¹czników i miejsce, gdzie pani 
profesor prowadzi³a tajne nauczanie przygotowuj¹ce 
nas do matury).(…)

Matryce woskowe poszczególnych numerów 
„Reduty” przygotowywa³ „Pisarz M”, przy czym tytu³ 
gazetki wysokości 3 cm by³ wypisywany na maszynie 
przy u¿yciu wy³¹cznie du¿ych liter.

Gazetka o objêtości 2-3-4 stronic ukazywa³a 
siê co najmniej raz w tygodniu. Matryce przygoto-
wywane w domu „Pisarza M” przewozi³em z Bu-
kowca do ma³ego domku za szos¹ stru¿añsk¹ (Le-
gionowo–Struga). Tam czeka³y pani Marysia i pani 
Basia. Przy pomocy pocz¹tkowo ma³ego powielacza 
przyciskowego, a w później szym okresie rotacyjnego 
(1943–1944), odbija³y one potrzebny nak³ad. W cza-
sie ich pracy pe³ni³em funkcjê os³onow¹.

Po wykonaniu pracy powielacz chowaliśmy 
do piwnicy i starannie myliśmy rêce z t³ustej farby, 

po czym przeprowadza³em krótki zwiad okolicy. Nastêpnie ró¿nymi drogami przenosiliśmy 
w paczkach gazetki do skrzynki „S”, sk¹d po przepakowaniu na podstawie rozdzielnika by³y 
zabierane przez ³¹czników, którzy dorêczali je kolporterom we wszystkich punktach okrêgu 
objêtego zgrupowaniem p³k. „Grosza”.

W kwietniu 1944 roku musieliśmy opuściæ gościnny domek przy szosie stru¿añskiej. 
Rozkaz otrzyma³em o godz. 15, a o godz. 17 powielacz mia³ siê ju¿ znajdowaæ w nowym 
lokalu (mieszkanie akuszerki miêdzy dworcem i rynkiem przy g³ównej ulicy w Legiono-
wie). Zadanie by³o trudne i transport mo¿na by³o wykonaæ tylko dwiema drogami: bez-
pieczniejsz¹ przez pola i tory kolejowe, a nastêpnie podwórka prywatnych domów, albo 
mniej bezpieczn¹, ale za to wygodniejsz¹: szos¹ stru¿añsk¹ do szosy Zegrze-Jab³onna, gdzie 
po obu stronach znajdowa³y siê koszary niemieckie i w zwi¹zku z tym licznie rozmieszczo-
ne posterunki niemieckie.

Janina i Mieczysław  Smerekowie

Winieta wydawanego w Legionowie konspiracyjnego pisma „Reduta” 
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Powielacz rotacyjny by³ du¿y (wysokości 150–160 cm) i ciê¿ki. Poza tym nale¿a³o prze-
transportowaæ znaczny zapas papieru.

Zdecydowa³em siê na drogê mniej bezpieczn¹, ale za to wygodn¹. Zg³osi³ siê ochot-
niczo kolega z tej samej „paki” (Zdzis³aw  Gleñ ps. „Szpon”). Wyna jêliśmy doro¿kê i pe³ni 
niepokoju pojechaliśmy po „drukarniê” Doro¿karzowi coś siê widocznie u nas nie podoba-
³o, bo ca³¹ drogê wypytywa³, co bêdziemy przewozili. Powiedzieliśmy, ¿e aparat do pro-
dukowania bimbru. Za³adowanie du¿ej skrzyni do doro¿ki nie wzbudzi³o jego niepokoju, 
ale kiedy zaczêliśmy znosiæ ryzy papieru, gwizdn¹³ przeci¹gle, popatrzy³ na nas smut-
nym wzrokiem i z ¿alem powiedzia³: „Wy smyki, staremu nie wierzycie, abom to nie Po-
lak? – oj, ch³opcy, ch³opcy”.

To przypadkowe zdekonspirowanie naszego zadania zyska³o nam gorliwego sprzy-
mierzeñca. Umiejêtnie poukrywa³ on ryzy papieru pod siedzeniami doro¿ki, powielacz 
zaj¹³ jednak ca³e wnêtrze przeznaczone dla pasa¿erów i niepokoj¹co wystawa³o poza 
tyln¹, krawêdź pojazdu. Zaj¹³em miejsce na koźle obok doro¿karza, „Szpon” stan¹³ 
na stopniach i ruszyliśmy do śródmieścia. Wartownicy przygl¹dali siê nam obojêtnie, 
patrole podejrzliwie, a my rozdygotani wewnêtrznie usi³owa liśmy robiæ dobr¹ minê 
do z³ej gry, co przychodzi³o nam z pewn¹ trudności¹, szczególnie w czasie przymuso-
wego 15 minutowego postoju przed zamkniêtym szlabanem kolejowym. Po przejecha-
niu torów zatrzymaliśmy siê ko³o restauracji „San Remo” (sp³onê³a w pierwszym dniu 
powstania) i st¹d, ¿eby nie dekonspi rowaæ nowego lokalu, przenieśliśmy „niepewny to-
war” do miejsca przeznaczenia. W mieszkaniu akuszerki czeka³y ju¿ pani Basia i pani 
Marysia, gotowe do rozpo czêcia pracy.

Nie wiem, z jakich powodów „Pisarz M” ju¿ po trzech tygodniach poleci³ nam warsztat 
przenieśæ do szko³y handlowej przy ul. Kopernika, naprzeciwko poczty. Szko³a w owym 
czasie by³a pusta (lipiec 1944), usytuowana wygodnie, z dobrymi dojściami od trzech ulic 
i ze wzglêdu na znaczn¹ wysokośæ budynku u³atwiaj¹ca obserwacjê zagro¿onego przedpo-
la. W tym te¿ lokalu „Redutê” drukowaliśmy a¿ do wybuchu powstania.

Z zespo³u tego wyrwany zosta³em 29 lipca. Wyznaczony jako ³¹cznik dowódcy kom-
panii tkwi³em na punkcie dowodzenia, a¿ do godz. 14.00 dnia 1 sierpnia 1944, kiedy to wy-
s³ano nas do oddzia³ów z krótkim rozkazem: „godzina „W” – godz. 17.00”.

Jednym z istotniejszych zadañ konspiracyjnych oddzia³ów AK by³o gromadzenie uzbro-
jenia potrzebnego do dzia³añ dywersyjnych i na czas powstania. Nadzwyczaj wa¿ne by³o 
przejmowanie broni zrzucanej przez aliantów. 

Najwiêksz¹, a zarazem tragiczn¹ akcjê opisa³ w swych wspomnieniach Andrzej  Paszkowski45. 
W pocz¹tkach czerwca 1943 r. mia³ miejsce lotniczy zrzut broni alianckiej. Zosta³ on 

przejêty i „zamelinowany” w lasach wyszkowskich. Znaczna czêśæ tego sprzêtu przezna-
czona by³a dla pu³ku legionowskiego.

Dowódca I rejonu „Obro¿y”, pp³k „Grosz” Roman  K³oczkowski postanowi³ przetrans-
portowaæ przydzielon¹ naszym oddzia³om broñ i umieściæ j¹ w swoim domu przy zbiegu 
ulic S³onecznej i Polnej na legionowskim Bukowcu. Wys³ano samochód ciê¿arowy, nale-

45 „To i Owo Legionowo” z dn. 29.06.2000 r.
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¿¹cy do huty szk³a w Legionowie. Auto pilotowane by³o przez podchor¹¿ych „Rabczyka” 
Ludwika  Schmidta i „Wojnara” Marcelego  Wiśniewskiego.

W drodze powrotnej, w przeci¹¿onym broni¹ i maskuj¹cym j¹ drewnem opa³owym 
samochodzie nie wytrzyma³y opony. Ciê¿arówka o nośności 2,5 tony wype³niona by³a ³a-
dunkiem ponad 3 tony. Po skrêceniu w Strudze z szosy bia³o stockiej w ul. Legionow¹ (dziś 
Stru¿añska), w kierunku Legionowa i przeje chaniu kilku kilometrów auto zosta³o unie-
ruchomione przed Stanis³awowem. Gdy transport nie pojawi³ siê w Legionowie o umó-
wionej godzinie, pp³k „Grosz” wys³a³ zwiad rowerowy. Z trudem uda³o siê zdobyæ drugi 
wóz – ciê¿arówkê PSS Spo³em. Dowodzi³ nim por. „Ralf” Edward  Dietrich, adiutant do-
wódcy I. rejonu. By³o późno, zbli¿a³a siê godzina policyjna. Zdecydowano o tymczasowym 
zmaga zynowaniu broni na torfowiskach pod Izabelinem, nieopodal Nieporêtu. Zarz¹dc¹ 
tego punktu by³ por. „Znicz” Boles³aw  Szymkiewicz, dowódca I batalionu w Legionowie 
(w czasie okupacji zarz¹dza³ miejscem wydobywania torfu). Tam broñ zosta³a rozdzielona 
pomiêdzy trzy bataliony (oprócz Legionowa – Jab³onna i Nie porêt) legionowskiego pu³ku. 

Potyczka na Stru¿añskiej
16 czerwca 1943 roku dowództwo II batalionu w Jab³onnie wys³a³o czteroosobow¹ eki-

pê dla przetransportowania z torfowiska przydzielonego sprzêtu. W sk³ad ekipy wchodzili: 
magazynier baonu sier¿. „Wilk” Jan  Wiśniewski, woźnica kpr. sap. „Delko” Piotr  Purso oraz 
– jako os³ona transportu – dwóch podchor¹ ¿ych. Byli nimi „Alfa” Mieczys³aw  Stêpnowski 
i „Skiba” Stanis³aw  Felicki. Grupa by³a wyposa¿ona w zezwolenie na przewóz torfu.

Oko³o 4-tej rano 17 czerwca, ¿o³nierze 
wyruszyli spod Izabelina szos¹ stru¿añsk¹ 
w kierunku Legionowa. Broñ znajdowa³a siê 
na furmance przykryta grub¹ warstw¹ tor-
fu. Kilkaset metrów przed zabudowaniami 
wsi Stanis³awów zostali zatrzymani przez 
zmotoryzowany (trzy ciê¿arówki) oddzia³ 
okupacyjnego wojska. Przewa¿ali w nim 
cz³onkowie kola boranckiego w stosunku 
do Niemców Legionu Turkiestañskiego. Jego 
punkt organizacji i wyszkolenia znajdo wa³ 
siê w legionowskich koszarach (dzisiejszy 

kompleks 103). Niemcy i Turkiestañczycy szukali koni, skradzionych poprzedniego dnia 
z tych w³aśnie koszar. Rozpoczêto rewizjê. Wpadka. Ze strony podchor¹¿ych pad³y strza³y. 
Panika i zamieszanie wśród Niemców. W zamieszaniu „Wilk” i ”Delko” podrywaj¹ konie; 
udaje im siê uciec, a tym samym uratowaæ broñ. „Alfa” i „Skiba” gin¹ w nierównej walce.

Ob³awa na Bukowcu
Śmieræ Mietka i Staszka nie zakoñczy³a tragicznych skutków czerwcowego transportu 

broni. Poniewa¿ do zamaskowania przewo¿onego furmank¹ ³adunku u¿yto torfu, istnia³a 
uzasadniona obawa, ¿e Niemcy w poszukiwaniu broni mog¹ przetrz¹sn¹æ okoliczne torfo-
wiska. (Pod Izabelinem zalega³ jeszcze sprzêt przeznaczony dla I i III batalionu.) Musia³a 
ona jak najszybciej trafiæ do bez pieczniejszych magazynów.

Mieczysław 
Stępnowski „Alfa”

Stanisław Felicki 
„Skiba”
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W niedzielê 20 czerwca zmobilizowano elewów konspiracyjnej Szko³y Podchor¹¿ych. 
Os³onê akcji mia³ stanowiæ uzbrojony patrol pod dowództwem ppor. „Pucha³y” Jerzego 
Dudźca. W jego sk³ad wchodzili podchor¹¿owie: „Warta” Stefan  Majewski, „Lato” Jerzy 
 D¹browski i „Zerwikaptur” Andrzej  Zbierzchowski. (Autor tego wspomnienia te¿ by³ wy-
znaczony do tego patrolu; w ostatniej chwili por. „Ralf” zmieni³ jego przydzia³ i skierowa³ 
do Izabelina.)

Podchor¹¿owie nieśli roz³o¿on¹ czêściowo i zapakowan¹ broñ maszynow¹. Do obrony 
mieli rewolwery i pistolety (nie wszyscy). Przechodz¹c na Bukowcu przez plac, zwany dziś 
Skwerem Kościuszki, patrol znalaz³ siê w środku niemieckiej ob³awy. Hitlerowcy szukali 
sprawców rozbrojenia jednego ze swoich ¿o³nierzy.

Tylko  „Pucha³a”, ostrzeliwuj¹c siê, wydosta³ siê z okr¹¿enia. Trzej jego towa rzysze zo-
stali, po walce, schwytani przez Niemców. Podchor¹¿ego „Zerwikap tura” uda³o siê wykupiæ 
za znaczn¹ sumê, dostarczon¹ specjalnym kana³em przez rodzinê. Pomog³o i to, ¿e nie zna-
leziono przy nim broni; zdo³a³ siê jej pozbyæ przed ujêciem. 

 „Warta” i „Lato” nie mieli tyle szczêścia. Wpadli z angielskimi Stenami w rêkach. Pod-
czas przes³uchañ byli pod dani okrutnym torturom. Nie zdradzili ¿adnych tajemnic konspi-
racyjnych. O ich odbiciu z koszar, których 
za³oga liczy³a 2500 osób, nie mo¿na by³o 
myśleæ. Nie dosz³a te¿ do skutku akcja 
uwolnienia ich poza nimi. Po piêciu dniach 
badañ, w sobotê 25 czerwca 1943 roku, 
obydwaj podchor¹¿owie zostali rozstrzelani 
w przy koszarowym lesie. Niemcy wywieźli 
ich cia³a w nieznanym kierunku. Do dziś 
nie wiemy, gdzie spoczywaj¹.

Pamiêæ
Pod koniec czerwca rodziny „Alfy” 

i „Skiby” ustali³y, gdzie pogrzebano cia³a 
ch³opców. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo ekshumacjê prze³o¿ono na jesieñ. W po³owie 
listopada szcz¹tki podchor¹¿ych przetransportowano na cmentarz parafialny w Jab³onnie. 
Akcj¹ dowodzi³ por.  Dietrich „Ralf”, anga¿uj¹c do niej elewów konspiracyjnych szkó³ pod-
chor¹¿ych i podoficerskiej.

W pierwsz¹ rocznicê czerwcowych tragedii, w 1944 roku na szosie stru¿añskiej, w miej-
scu śmierci „Alfy” i „Skiby” stan¹³, brzozowy krzy¿. W akcji brali udzia³ cz³onkowie oddzia-
³ów dywersji bojowej i wszyscy podchor¹¿owie I rejonu. Dowodzi³ ponownie por. Dietrich.

W 1957 roku przy szosie pod Stanis³awowem ods³oniêto pami¹tkowy kamieñ. W Ja-
b³onnie, sk¹d wywodzili siê „Alfa” i „Skiba” uhonorowano ich nazw¹ skweru. W Chotomo-
wie na tablicy Poleg³ych Bohaterów figuruje nazwisko Jerzego D¹browskiego „Lato”.

W³adze Armii Krajowej, w uznaniu zas³ug poleg³ych w czerwcu 1943 podchor¹¿ych: 
Mieczys³awa  Stêpnowskiego, Stanis³awa  Felickiego, Jerzego D¹browskiego i Stefana Ma-
jewskiego pośmiertnie awansowa³y ich do stopni oficerskich i przyzna³y najwy¿sze odzna-
czenia bojowe: Srebrne Krzy¿e Virtuti Militari i Krzy¿e Walecznych.

Stefan Majewski 
„Warta”

Jerzy Dąbrowski 
„Lato”
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Corocznie od wielu lat, 17 czerwca, przy obelisku pod Stanis³awowem ho³d poleg³ym 
oddaj¹ ich towarzysze broni, rodziny, cz³onkowie Ko³a ŚZ¯AK w Legio nowie, harcerze... 

Czas konspiracji wspomina te¿ Tadeusz  Go³êbiewski46: 
Nasz nowy dom zacz¹³ wpisywaæ siê w historiê Legio nowa. 

Odbywa³y siê w nim zbiórki szkoleniowe klas F i G Szko³y Pod-
chor¹¿ych Rezerwy Piechoty im. gen. W³. Sikor skiego oraz zastêpu 
harcerzy z hufca „Tom”, w których uczestniczy³ mój dwunastolet-
ni wówczas brat Janusz. Z bie giem czasu (1943–1944) dzia³alnośæ 
Sza rych Szeregów stawa³a siê coraz bardziej wyczuwalna. Rodzi-
ce nie wypytywali nas, co to wszystko znaczy, milcz¹co udawali, 
¿e nic nie wiedz¹ i nie widz¹. Do czasu.

W drugiej po³owie 1943 roku mój kolega, kpr. pchor. Kazimierz 
 Górczyñski ps. „Ramzes”, zapyta³, czy mogê na jedno popo³udnie 
udostêpniæ lokal w naszym domu. Oczywiście nie dowiadywa³em 

siê po co, jednak w tej sytuacji musia³em powiedzieæ rodzicom, ¿e u nas odbêdzie siê coś 
wa¿nego. Miejsce, w którym znajdowa³ siê nasz dom, mia³o wiele zalet odpo wiednich 
do nadawania meldunków Komendy G³ównej AK do Londynu. Budynek sta³ na skraju bar-
dzo rozleg³ej porêby oraz zagajnika, który oddziela³ nas od miasta. Po drugiej stronie znaj-
dowa³y siê pola uprawne ze zbo¿em, dok¹d 
mo¿na by siê by³o w przypadku zagro¿enia 
ewakuowaæ. W ustalonym dniu z obu stron 
rozmieszczono patrole obserwacyjne i od dzia³ 
ubezpieczaj¹cy. Nale¿a³o siê zabezpie czyæ 
przed ewentualnym nadejściem osoby niepo-
¿¹danej. Po nadaniu meldunku i wyj ściu tzw. 
„grajka” inna ekipa wynios³a sprzêt i antenê, 
a na popielniczce w salonie pozosta³a tylko 
kupka popio³u po spaleniu bibu³ki z zaszyf-
rowanym tekstem. Dla mnie by³ to jeszcze 
jeden dowód, ¿e w naszym rejonie poprawnie 
przestrzega siê zasad konspiracji. 

Czasem dochodzi³o do paradoksów. 
Z koleg¹ „Ramzesem” na przyk³ad, mieliś my 
w podchor¹¿ówce wspólnych dowódców, któ-
rzy nie wiedzieli o dodat kowym zakresie s³u¿-
by pchor. Górczyñskiego i dziwili siê, ¿e szyb-
ciej od innych awansowa³. Ja tak¿e nie by³em informowany o wszystkich wydarzeniach 
w II kom panii „Obro¿y”, do której nale¿a³ mój pluton 704. Dopiero z monografii batalionu 
„Parasol”, gdzie w wykazie ¿o³nierzy tej jednostki znalaz³em oko³o 30. nazwisk opatrzo-
nych odnośnikiem przeniesiony z „folwarku Marianowo”, a w treści przeczyta³em infor-

46 Tadeusz Go³êbiewski, Moje legionowskie i nielegionowskie losy, maszynopis niepublikowany

Tadeusz Gołębiewski

Dom rodziny Gołębiewskich
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macjê o ich oficjalnym przeniesieniu, rozkazem ppor. Pucha³y  jesieni¹ 1943 i na wiosnê 
1944 roku, z 2. kompanii I batalionu z Legionowa, dowiedzia³em siê, ¿e tak¿e w „Parasolu” 
mieliśmy „swoich”. Tak¿e o skierowaniu trzech ¿o³nierzy z mojego plutonu 704. do szko³y 
podoficerskiej dowiedzia³em siê dopiero po wojnie. Nie dziwiê siê temu, bo w tych czasach 
lepiej by³o nie wiedzieæ zbyt du¿o. (…)

Na pocz¹tku wojny doradzano mi, ¿ebym zg³osi³ siê do biura Rejonowej Spó³dzielni 
Rolniczo–Handlowej w Legionowie i poprosi³ o pracê. Poszed³em, poprosi³em i ... dosta-
³em, ale bez wynagrodzenia. Instytucja ta mog³a wydawaæ ró¿norodne dokumenty, które 
dla m³odego cz³owieka ¿yj¹cego wówczas w Gene ralnej Guberni by³y bezcenne. Z powodu 
braku Arbeitskarty czy odpowiedniego Bescheinigungu przy zatrzymaniu mo¿na by³o zo-
staæ wys³anym na roboty do Niemiec. Od 1 maja 1940 r. pracowa³em wiêc w magazynie 
spó³dzielni, którego kierownikiem by³ p. Franciszek Radzimirski . (…)

Okres sta¿u wstêpnego uda³o mi siê pozytywnie zaliczyæ i przeniesiono mnie 
do dzia³u ksiêgowości na pierwsze piêtro. Dokument zakresu pracy, któr¹ mia³em wy-
konywaæ, zawiera³ w sobie wywo³uj¹ce w Generalnej Guberni respekt s³owo „Führer”. 
Poprzedzone jednak by³o innym, a mianowicie „Warenkartei”, co nada wa³o temu sta-
nowisku zupe³nie przeciêtn¹ wagê. Oznacza³o, ¿e powierzono mi prowadzenie karto-
teki towarowej. 

Praca w tym charakterze nie trwa³a d³ugo. Parê razy zaproszono mnie do zespo³u 
kontroluj¹cego rozliczenia miesiêczne czternastu sklepów tworz¹cych rejon spó³dzielni. 
Comiesiêczne rozliczanie tylu sklepów mog³a z powodzeniem wykonywaæ jedna osoba. 
Tak te¿ siê sta³o. Dyrekcja spó³dzielni zawar³a ze mn¹ porozumienie akordowe i wyrazi-
³a zgodê na to, ¿ebym pracowa³ tyle, ile potrzeba, by na wyznaczony termin przedstawiæ 
uzgodnione z central¹ spó³dzielni raporty czternastu sklepów z rejonu. Mia³em wtedy 
dwadzieścia lat. Gdy pracowa³em jeszcze „na parterze”, zaproponowano mi podjêcie 
dzia³alności konspiracyjnej. Teraz, w pierwszej po³owie 1943 r., upewni³em siê, ¿e spó³-
dzielnia jest elementem polskiej organizacji konspiracyjnej. Przez drug¹ czêśæ miesi¹ca 
mia³em prawo nie przychodziæ do pracy i mog³em uczyæ siê do egzaminu w Szkole Pod-
chor¹¿ych Rezerwy Piechoty im. gen. W³. Sikorskiego (czerwiec 1943), a potem do egza-
minów eksternistycznych w liceum im. St. Staszica w Warszawie. Egzamin maturalny 
zda³em w dn. 16 czerwca 1944 w ruinach budynku gie³dy na ul. Królewskiej. Od lipca 
mia³em uczêszczaæ na wyk³ady na tajnym Wydziale Elektrycznym Politechniki War-
szawskiej. Wspólnie z przyjacielem kpr. pchor. Jerzym Winczakiewiczem  ps. „Andrzej” 
wynajêliśmy nawet sobie pokoik na ul. Krynicznej 13 na Saskiej Kêpie. Nadszed³ jednak 
1 sierpnia 1944 roku ... 

Pora powiedzieæ, kto, jak przypuszczam, z kierownictwa spó³dzielni i jej rady nad-
zorczej dzia³a³ pod wp³ywem lub w porozumieniu z ³¹cznikami dowódz twa rejonu Armii 
Krajowej. Byli to prawdopodobnie senior rodu Paszkowskich (ojciec kpr. pchor. Andrzeja 
 Paszkowskiego ps. „Dzik” i jego brata W³adys³awa ) oraz dyrektorzy Obaleñski  i Bilewicz . 
Na tê myśl naprowadzi³ mnie zaobserwowany fakt, ¿e adiutant dowódcy rejonu w trudnych 
chwilach przychodzi³ do dyrekcji i „coś za³atwia³”. Na przyk³ad po przyjêciu zrzutu broni 
w Izabelinie trzeba by³o j¹ przywieźæ do magazynów batalionowych. Por. Dietrich  wypo-
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¿yczy³ ze spó³dzielni ciê¿arówkê z kierowc¹, który zosta³ zaprzysiê¿ony. (Czy to by³a po-
¿yczka, czy te¿ rekwizycja, trudno dziś przes¹dziæ.) Kiepski samochód zepsu³ siê po drodze 
i trzeba by³o u¿yæ plutonów 704. i 705. do przeniesienia tej broni na plecach ludzi ...

Najpowa¿niejszymi dzia³aczami konspiracyjnymi w Spó³dzielni byli: 
− Wac³aw Zwoliñski , kierownik centralnego punktu rozdzia³u „bibu³y” na trzy bataliony 

pu³ku „Marianowo” (do godziny „W” nikt nie u¿ywa³ kryptonimu „Brzozów”). Jego syn 
Marian  by³ ¿o³nierzem plutonu 704. odkomenderowanym do szko³y podoficerskiej. 
Stanowisko dzia³ania p. Zwoliñskiego powinno byæ zakwalifikowane do najwy¿szej 
kategorii zagro¿enia – porównywalnego z naj aktywniejszymi oddzia³ami dywersji bo-
jowej „Kedywu” okrêgu warszaw skiego.
O dzia³alności p. Zwoliñskiego dowiedzia³em siê od niego samego, gdy po wojnie, pod-
czas moich studiów, pracowaliśmy razem w Totalizatorze. 

− Franciszek Radzimirski , kwatermistrz I rejonu. Zakresu jego pracy nie jestem w sta-
nie scharakteryzowaæ. Po wojnie, w czasie wspólnej pracy w ŚZ¯AK prezes Edward 
Dietrich  pokazywa³ mi dokumentacjê s³u¿b intendentury, m.in. rozliczenia zasobów 
¿ywnościowych batalionu „Znicza”  z okresu 1–12 sierpnia 1944 r. Syn p. Radzimirskie-
go równie¿ by³ ¿o³nierzem plutonu 704 i elewem szko³y podoficerskiej.
Do grona wtajemniczonych zaliczyæ nale¿y jeszcze: 

− Jadwigê Smólsk¹–Buchelt  ps. „Bystra”, kierowniczkê sklepu w rynku w Le gionowie. 
Wiadomo mi, ¿e w czasie Powstania by³a sta³¹ ³¹czniczk¹ sztabow¹ miêdzy pp³k. 
„Groszem”  a kpt. „Szymonem”, dowódc¹ VIII Rejonu „£êgów”, (rejon ten rozwin¹³ 
siê w „Grupê Kampinos”). Wspó³pracowa³a z ni¹ Irena Ko³odziejska , ¿ona Jerzego ps. 
„Zeus” , ¿o³nierza ODB I batalionu, czêsto delegowanego do akcji w oddzia³ach „Kedy-
wu” okrêgu warszawskiego wykonywanych w Warszawie, a nawet w Krakowie. 
Nieco później zaczêli pracowaæ w spó³dzielni:

− Jerzy Kubalski  z Jab³onny – pchor. z 7. kompanii II batalionu.
− p. K³osiñski  z III parceli (niestety nie pamiêtam imienia) – ¿o³nierz plutonu 704. 
− z p. Stefani¹  Wernikówn¹, siostr¹  Antoniego – absolwenta I turnusu legionow skiej 

Szko³y Podchor¹¿ych Rezerwy Piechoty nosz¹cego pseudonim „Czarnohorski” prowa-
dziliśmy razem kartotekê towarow¹. 

 Przypuszczalnie wielu pracowników spó³dzielni nale¿a³o do – jak siê wówczas mówi³o 
– „organizacji”. (…)
Do „organizacji” nale¿a³o bardzo wielu legionowian. Czêsto ca³e rodziny bra³y udzia³ 

w konspiracji. Wspominaj¹ po latach:
Lucyna  Wojciechowska ps. „Wichura”47: 
W naszym domu (Ostrobramska 15), usytuowanym w lasku przy stadionie sportowym, 

odbywa³y siê szkolenia wojskowe, by³a przechowywana broñ w zakon spirowanej, podwój-
nej ścianie na strychu. Broñ zdobyt¹ w koszarach niemieckich (rêczne mauzery oraz kaski, 

47 Fragment listu do autorki. Lucyna Wojciechowska ps. „Wichura” ur.21.10.1924 r. w £odzi. W roku szkolnym 
1943/44 uczennica I klasy tajnego liceum w Legionowie Pracowa³a doraźnie w sztabie AK przy ewidencji cz³onków, 
pos³uguj¹c siê stale zmienianymi szyframi. By³a równie¿ cz³onkiem sekcji propagandowej, która zajmowa³a siê kol-
porta¿em, rozklejaniem ulotek. By³a ³¹czniczk¹ z Chotomowem i Choszczówk¹.
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plecaki) znosi³ Henio  Ostaszewski, a nawet moja mama. Po pewnym czasie zabra³ j¹ „Ce-
zary” – ppor. Stanis³aw  Stamirowski.

Halina Coghen-Oktaba48:
W naszym mieszkaniu przy ul. Rejmonta by³ punkt kolporta¿u, odbywa³y siê te¿ ze-

brania konspiracyjne. Uczestniczyli w nich miêdzy innymi: Alicja  Bauman, Jan  Szcze-
paniak, Tadeusz  Biernacki, Piotr  Parol, Irena  Bauman, Halina  Zagrab ska. W szkoleniu 
sanitarnym bra³y udzia³: Alicja Bauman, Irena  Bakalarczyk. Szkolenie prowadzi³y panie 
Bo¿ym i  Owczarek (imion nie pamiêtam). Szkolenia, które odbywa³y siê tak¿e przy ul. Ja-
gielloñskiej, Królewskiej i Krasiñskiego, obejmowa³y zakres pierwszej pomocy i opieki nad 
rannymi. W mieszkaniu szyto opaski, gromadzono materia³y opatrunkowe. W kolporta¿u 
prasy by³ wykorzysty wany punkt kontaktowy przy zlewni mleka przy ul. Batorego. Tam 
pracowa³a moja mama.

Halina pomaga³a swojej matce organizowaæ zaplecze gospodarcze dla pow stañczego 
szpitala. 18.10.1944 r. obie zosta³y aresztowane wraz z innymi osobami: Wand¹  Tomczyñ-
sk¹, Iren¹  Tomczyñsk¹, Alicj¹  Orzeszkowsk¹-Klimkiewicz, Stefa nem  Tomczyñskim, Zyg-
muntem  Gadowskim. Uwiêziono ich w fortach Kazunia. Po przes³uchaniu wiêźniów za³ado-
wano do poci¹gu w Modlinie. W czasie silnego bombardowania ko³o Ciechcina, w ogólnym 
zamieszaniu uda³o siê im zbiec.

Z relacji Krystyny Brzeziñskiej–Kucharczyk: 
W domu p.  Kościelaka ps. „Zag³oba”, przy ul. D³ugiej 3, znaj-

dowa³ siê warsztat produkcji i naprawy broni. Trasa do skrzynki 
„S” w domu W. Tomczyñ skiej by³a niebezpieczna, wiod³a szos¹ 
warszawsk¹ miêdzy koszarami, od ul. D³ugiej do ul. Jagielloñ-
skiej. Meldunki od Kościelaka odbiera³ równie¿ szef I bat. Leon 
 Rykaczewski ps. „Zawisza”. Bra³am udzia³ w szkoleniach, które 
odbywa³y siê w willi pañstwa  I¿y³owskich przy ul. Polnej (obec-
nie Polna 39). By³y prowadzone przez profesorów z tajnego na-
uczania:  Paczyñskiego, Hermanowicza,  Gruszeckiego. Oprócz 
szko lenia w zakresie ³¹czności, gospodarki i znajo mości broni 
odbywa³y siê szkolenia z wiedzy ogólnej. W tym zakresie wy-
k³ady prowadzili prelegenci z Warszawy, spotkania odbywa³y siê 
w domu Bronki  Romanowskiej. (...)

Przysiêgê sk³ada³am w październiku 1941 r. razem z dwiema nieznajo mymi pania-
mi. Ojciec zaprowadzi³ mnie do domu na Bukowcu przy ul. D³ugiej 3. Przysiêgê przyjmo-
wa³ st. sier¿ant s³u¿by sta³ej saper J. Kościelak, pseudonim „Zag³oba”. Od tej pory on by³ 
moim dowódc¹. W jego domu znajdowa³ siê warsztat produkcji i naprawy broni. Dowód-
ca przeszkoli³ mnie w zakresie prac ³¹cznoś ciowych, nauczy³ obchodzenia siê z broni¹. 
Pocz¹tkowo nosi³am tylko meldunki. Po okresie próby dosta³am pistolet „5-kê” i kazano 

48 Halina Coghen-Oktaba ps. „¯aba” i jej matka Klara Coghen ps. „Klara”, cz³onkine WSK  z przy dzia³em do 
s³u¿by sanitarno-³¹cznościowej. Przydzia³ wojskowy – I batalion.

Krystyna 
 Brzezińska-Kucharczyk
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mi nosiæ go zawsze, gdy sz³am w teren. Mój pistolet mia³ oprawê z kości s³oniowej. Mia³am 
go u¿yæ, gdybym by³a w niebez pieczeñstwie, gdybym by³a zagro¿ona. Trasa moja by³a nie-
bezpieczna, musia³am przechodziæ przez szosê stru¿añsk¹ i warszawsk¹, a tamtêdy zawsze 
chodzi³y nie mieckie patrole (¿andarmeria). Potem szos¹ warszawsk¹ od ul. D³ugiej do ul. 
Jagielloñskiej (miêdzy koszarami) do skrzyn ki „S”. Meldunki i paczki, które nosi³am, by³y 
odbierane zaraz przy wejściu do domu. Najczêściej odbiera³a pani  Tomczyñska, czasem 
ktoś inny. Na tym odcinku pracowa³am do koñca 1943 roku. Potem przesz³am do pracy 
w WSK, ale nadal wspó³pracowa³am z panem  Kościelakiem. Gdy otrzymywa³am polecenia 
od pana Kościelaka, nigdy nie przenosi³am prasy konspiracyjnej, tylko meldunki, broñ albo 
jakieś czêści broni.

Nosi³am meldunki do szefa I batalionu, pana Leona  Rykaczewskiego, ps. „Zawisza”, 
tak¿e od niego meldunki do mojego szefa. Przychodz¹c tam, nigdy nie wchodzi³am inaczej 
tylko wejściem przez kancelariê. Pamiêtam, ¿e chodzi³am tak¿e z meldunkami do domu 
pp.  Szmalów przy ul. D³ugiej i do domu pp. Znojów na szosê warszawsk¹. Pewnego razu 
polecono mi przybyæ na określon¹ godzinê pod dom przy ul. Jagielloñskiej 30 (skrzynka „S”). 
O tym, co bêdê nios³a, by³am poinformowana. Do pomocy zabra³am swoja matkê, gdy¿ 
mia³ to byæ du¿y worek. Mama s¹dzi³a, ¿e to bêd¹ ziemniaki, które dosta³am w prezencie. 
Na miejscu odbiór odby³ siê b³yskawicznie. W worku z ziemniakami znajdowa³y siê czê-
ści zdobycznego karabinu (na wzór). Mia³am to dostarczyæ panu Kościelakowi. Sz³yśmy 
z mam¹ jak zwykle szos¹, trzymaj¹c worek za rogi (w ka¿dym rogu by³ przytwierdzony 
ziemniak dla wygodniejszego niesienia). Mama kula³a, bola³a j¹ noga, a worek by³ dośæ 
ciê¿ki. Za szos¹ stru¿añsk¹ zaczepili nas ¿andarmi, jeden z nich ulitowa³ siê nad mam¹, 
wyrêczy³ j¹ i zaniós³ ten worek ze mn¹ a¿ do mojego domu. Dopiero wieczorem mog³am 
przekazaæ worek p. Kościelakowi.

W latach 1942–43 równolegle z moj¹ prac¹ konspiracyjn¹ bra³am udzia³ w szkoleniach 
z broni¹, ³¹czności i gospodarczych. Jednym z miejsc spotkañ by³a willa pp.  I¿y³owskich 
przy ul. Polnej na Bukowcu. Przychodzili tam ch³opcy znani ze szko³y. (…)

Punktem kontaktowym by³o te¿ mieszkanie Alicji i Ewarysta Bafeltow skich przy ul. Ba-
torego. Krystyna  Brzeziñska utrzymywa³a sta³¹ ³¹cznośæ miêdzy Bukowcem i Przystankiem.

Z notatek Jadwigi Buchelt-Smólskiej ps. „Bystra I”49:
Niemcy zabierali ludziom kenkarty. Bez kenkarty cz³owiek by³ nara¿ony na obóz lub 

śmieræ. Kenkarty Niemcy oddawali do urzêdu gminy. Stamt¹d za pośrednictwem sekretarza 
gminy, p.  Lorenca uda³o siê wydostaæ oko³o stu kart. Po trzech dniach akcji Lorenc zap³aci³ 
za to w³asnym ¿yciem. (…)

49 Jadwiga  Buchelt-Smólska ps. „Bystra I” ur. 25.10.1918 r. Od roku 1936 by³a harcerk¹. Przesz³a szkolenie pie-
lêgniarskie i strzeleckie. W 1939 r. pracowa³a w szpitalu polowym jako sanitariusz ka i tam pozosta³a do likwidacji szpi-
tala, do 15.04.1940 r. Wykonywa³a zadania: rejestracji „lewych” kart ¿ywnościowych dla ukrywaj¹cych siê cz³onków 
AK; wysy³ania paczek jeñcom do obozów (akcjê organizowa³ dr  Frydrychowicz, a pakowaniem i odnoszeniem na pocztê 
zajmo wa³y siê harcerki). Jako ³¹czniczka „Orbisu” przewozi³a szyfry dla radiotelegrafistów w Skar ¿ysku i w Kielcach; 
czterokrotnie przekracza³a Wis³ê, dostarczaj¹c oddzia³om w Kampinosie leki przeciw czerwonce. Akcjê organizowa³ dr 
Sztirmer . Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych musia³a opuściæ Legionowo, by³a na listach NKWD a potem UB.
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Moja starsza o dwa lata siostra, Józefa  Smólska „Bystra II”, w 1939 r. pracowa³a w szpi-
talu polowym w Legionowie, a¿ do 31.01.1940 do likwidacji placówki. By³a w konspiracji 
w jednostce „Orbis”(³¹cznośæ radiowa z Londynem). Przewozi³a szyfry, broñ i sprzêt tech-
niczny dwa, trzy razy w tygodniu z Warszawy do Skar¿yska Kamiennej, stamt¹d do Kielc, 
Æmielowa, Sandomierza, Suchedniowa i do partyzantki „Ponurego” w lasach suchedniow-
skich. Trasa by³a niebezpieczna, przeje¿d¿a³o siê przez Radom, gdzie gestapo mia³o sw¹ 
siedzibê. Na porz¹dku dziennym by³y ³apanki na roboty, do obozów, rewizje osobiste i ba-
ga¿u. Mia³a kartê pracy Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej w Legionowie, ale ktoś inny za ni¹ 
pracowa³. Szyfry dostarcza³a telegrafistom: Boles³awowi Matla ps.  „Boryna”, (aresztowany 
4.12.1943, nikogo nie wyda³, zamêczony w Radomiu); Czes³awowi Zawiszy ps. „Janusz”, 
(aresztowany 1.04.1943 w Kielcach, wywie ziony do Oświêcimia); Henrykowi  Wiśniewskie-
mu ps. „Krak” (dzia³a³ w Æmielowie).

Jej dowódc¹ by³ Henryk  Chmielowski ps. „Tatar”, aresztowany w Rejo wie k. Skar¿yska 
8.09.1943, zabity w czasie próby ucieczki.

Wspomnienia uczennicy 4. klasy tajnego gimnazjum, cz³onkini WSK Zofii  Kisielewicz:
W³aśnie skoñczy³am 16 lat i mog³am z³o¿yæ przysiêgê. Odebra³a j¹ ode mnie pani prof. 

Wanda  Tomczyñska. To by³o niezapomniane prze¿ycie. Prof.  Paczyñski zaanga¿owa³ mnie 
do przepisywania materia³ów biuletynowych. Dyr. Jerzy  Siwiñski powierzy³ mi funkcjê kol-
porterki prasy podziemnej. Po prasê przychodzi³am do mieszkania dyrektora. Natychmiast 
roznosi³am j¹ pod wskazane adresy. Pracowa³am te¿ w tzw. „skrzynkach” – biurach szyfru-
j¹cych ¿o³nierzy AK. Jedna z tych willi–skrzynek mieści³a siê w willi na Bukowcu. Na pole-
cenie prof. Tomczyñskiej wprowadzi³a mnie tam Mirka  Krzakówna, te¿ z WSK z I batalio-
nu. Druga „skrzynka” by³a w domu pani Gra¿yny  Szmur³o przy ul. Listopadowej. Mieliśmy 
umówiony sposób pukania do drzwi: jedno stukniêcie i dwa mocne drapniêcia paznokcia-
mi. W razie zagro¿enia ze strony Niemców nale¿a³o spaliæ ca³¹ dokumentacjê. Prze¿y³am 
groźny moment na Bukowcu. By³am sama na dy¿urze. W pewnej chwili us³ysza³am warkot 
samochodu. Wyjrza³am przez okno. Nadje¿d¿a³a „buda”, jakich Niemcy u¿ywali do ³apa-
nek. Chwyci³am benzynê i zapa³ki. Przera¿ona czatowa³am przy oknie. „Buda” skrêci³a 
w najbli¿sz¹ ulicê. By³am ocalona, „skrzynka” te¿. Drugie podobne zdarzenie przytrafi³o 
mi siê w czasie kolporta¿u. Sz³am ul. Batorego do punktu w mieszkaniu Ali Bafeltowskiej. 
Torbê mia³am wypchan¹ rulonami gazetek i nagle prawie wpad³am na ³apankê. Cudem 
uda³o mi siê dopaśæ jakiejś furtki i ukryæ w ogródku. Niemcy poszli w kierunku rynku. (…)

By³ ciep³y, późny wieczór 6 maja 1944 r. Dawno minê³a godzina policyjna. W pokoju 
sto³owym ojciec rozmawia³ z „ka³mukiem” – Gruzinem w niemieckim mundurze. Od ja-
kiegoś czasu odwiedza³ nas. Domyśla³am siê, ¿e ojciec pertraktuje z nim w sprawie zakupu 
broni. Ja i moja m³odsza siostra, Jadzia, by³yśmy ju¿ w ³ó¿kach. W pewnym momencie 
dzwonek do drzwi. Kiedy uchyli³a je nasza mama, Niemcy wpadli do mieszkania, kazali 
nam wstawaæ. By³o ich pe³no w ca³ym mieszkaniu. Przerazi³am siê. Nie wiedzia³am, czego 
szukaj¹. Czy ktoś nie sypn¹³? Prasy w domu nie by³o, roznios³am j¹. Tylko na stoliku obok 
mnie le¿a³y zeszyty z tajnego nauczania. Co prawda, daty wpisywaliśmy przedwojenne, 
ale by³a obawa zdemaskowania. Mówi¹cy po polsku ¿andarm rozrzuci³ zeszyty, otworzy³ 
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ten do historii, zobaczy³ tytu³ „Organizacja Ksiêstwa Warszawskiego”. „Co to jest?” – ryk-
n¹³. Zrozumia³ s³owo „organizacja”. „To stare zeszyty” odpar³am. Zebra³ wszystkie i gdzieś 
je odniós³. Bardzo siê ba³am wsypy konspiracyjnej szko³y. Rewizja w domu i na ca³ej posesji 
trwa³a bardzo d³ugo. Na szczêście niczego nie znaleziono. Wreszcie wyprowadzono nas, 
Na ulicy sta³a konna platforma. Za³adowano nas: ojca, mamê, ciotkê i mnie. Jechaliśmy 
do wiêzienia. W domu zosta³a moja ma³a siostra sama w środku nocy, z ba³aganem po re-
wizji. Odwieziono nas do koszar. Znalaz³am siê w celi z jak¹ś starsz¹ ode mnie dziewczyn¹. 
Rano bardzo przykre przes³uchanie. Pytano o ojca i niemieckiego ¿o³nierza. I tak przez na-
stêpne dni. Wci¹¿ dr¿a³am, ¿e nagle poka¿¹ mi zeszyty, to siê nie sta³o. Po tygodniu przes³u-
chañ wypuszczono nas, kobiety. Ojca zatrzymano. Odwieziono go w Aleje Szucha, potem 
do obozu w Dachau, nastêpnie do Gross Rosen. (…)

Ów „ka³muk”, jak siê potem okaza³o, by³ prowokatorem. Prawdopodobnie to ten sam 
Gruzin, który przyczyni³ siê do aresztowania i śmierci ch³opców legio nowskiej AK, w tym 
Ludomira  Sk³adnika – starszego brata  Przemka, mojego szkolnego kolegi. Akowcy zostali 
ostrzelani w Wiśniewie w lipcu 1944 r., w czasie zakupu broni. Nasze aresztowanie te¿ 
siê zbieg³o z tragiczn¹ akcj¹ AK. W tym dniu, 6 maja 1944 r. w Alei Szucha zamach na ss-
sturmbannführera Stamma. W tej akcji poleg³ m.in. Ireneusz  Szatkowski, kuzyn Staszka 
 Szatkowskiego, mojego kolegi z konspiracyjnego gimnazjum. O tym wszystkim dowiedzia-
³am siê du¿o później. (…)

Po powrocie do domu dowiedzia³am siê od siostry, co siê sta³o z zeszytami. Jadzia wie-
dzia³a, ¿e nie mog¹ siê dostaæ w rêce gestapo. Kiedy ¿andarm po³o¿y³ je zwi¹zane sznur-
kiem na stole, a sam zaj¹³ siê rewizj¹, moja siostra, dziecko nie budz¹ce podejrzeñ, podesz³a 
i niepostrze¿enie zabra³a je. Ukry³a, tak ¿e pozosta³y w domu. Podziwiam przytomnośæ 
umys³u i odwagê mej m³odszej siostry. Kiedy sama zosta³a w nocy w opustosza³ym domu, 
pozamyka³a okna i drzwi, i czeka³a na nasz powrót. Rano przybieg³ pies, który ca³y czas 
bieg³ za platform¹, ca³¹ noc wy³ pod wiêzieniem. W domu nikt siê nie zjawi³. Nikt z s¹sia-
dów nie przyszed³ do mojej siostry, obawiano siê „kot³a”. Dopiero po jakimś czasie podszed³ 
do p³otu s¹siad, pan  Skowroñski i cichutko zawo³a³ czekaj¹ce w ogrodzie dziecko. Prze-
konawszy siê, ¿e nie ma w domu gestapowców, pomóg³ siostrze zawiadomiæ ciotkê z War-
szawy. Przyjecha³a i zaopiekowa³a siê siostr¹ do naszego powrotu.

Po powrocie z wiêzienia znowu chodzi³am do szko³y, ale zwolniono mnie z kolporta¿u 
prasy w obawie, ¿e mogê byæ śledzona. Dopiero w dniu wybuchu powstania w Legionowie 
przysz³a do mnie pani  Misiewicz, ps. „Gra¿yna” z poleceniem pani  Tomczyñskiej, aby w³¹-
czyæ mnie jako ³¹czniczkê do walk powstañczych. Cudownie zachowa³a siê moja mama: 
wrêczy³a mi medalik, po¿eg na³a mnie i poleci³a Bo¿ej opiece.

Z relacji Heleny  So³tan:
Przy pu³ku AK dzia³aj¹cym na terenie Legionowa, Zegrza, Poniatowa i dalej w kierun-

ku Pragi istnia³a pomocnicza organizacja kobieca pod nazw¹ WSK. Zadaniem by³o organi-
zowanie kolporta¿u prasy podziemnej oraz zak³adanie dru¿yn sanitarnych. Czasem kobiety 
by³y anga¿owane w s³u¿bê ³¹czności. Komendantk¹ by³a pani  Olechno „S³awa”, mieszka-
j¹ca wówczas w Legionowie, gdzie mieści³o siê równie¿ dowództwo pu³ku. Komendantk¹ 
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I. batalionu by³a Wanda  Tomczyñska, II. batalionu WSK Alicja  Stryjeñska „Japonka”. Do WSK 
nale¿a³y w du¿ej czêści m³ode dziewczêta wiejskie. W czerwcu 1944r. by³o ich w batalionie 
ponad 80. Rekrutacja odbywa³a siê przez osoby zaufane, np. na terenie Poniatowa za po-
średnictwem braci i znajomych ze wsi Skrzeszew, Wieliszew oraz folwarku Poniatów. 

Raz na tydzieñ by³a dostarczana prasa dla batalionu, nastêpnie ³¹czniczki kompanii 
dostarcza³y pisma do poszczególnych plutonów.

W ka¿dej kompanii zosta³y zorganizowane dru¿yny sanitarne. W tej dziedzinie cudów 
dokonywa³ doktor  Lebiedziñski z Zegrza. Porozumia³ siê z kreis hauptmannem, wyt³uma-
czy³ mu korzyści z sanitarnego przeszkolenia ludności i… otrzyma³ od niego nie tylko po-
zwolenie na organizowanie kursów sanitarnych, ale i trochê pieniêdzy na ten cel. Tote¿ 
kursy takie odbywa³y siê na terenie ka¿dej kompanii. Na zakoñczenie szkolenia przyjecha-
³a instruktorka z Warszawy. Egzamin i przegl¹d odbywa³y siê w Nieporêcie. Mo¿na sobie 
wyobraziæ, jak ta lekarka by³a zaskoczona i zdziwiona, gdy na środku placu, w centrum 
Nieporêtu, w bia³y dzieñ dru¿yny nasze przeparadowa³y i przeprowadzi³y æwiczenia z g³oś-
n¹ komend¹ polsk¹. My z doktorem Lebiedziñskim siedzia³yśmy na ganku pustego w tym 
momencie budynku gminy, oddalonego od innych domów i rozmawia³yśmy o sprawach AK 
tak swobodnie, jakby nie istnia³o coś, co siê nazywa³o konspiracj¹. Pamiêtam, dzieñ by³ 
ciep³y, s³oneczny, nastrój tak beztroski, ¿e nasz gośæ z Warszawy przyzna³, ¿e traci poczucie 
rzeczywistości i nie wie, w jakim znajduje siê świecie.

Dziewczêta pracowa³y bardzo ofiarnie. By³y zdyscyplinowane i spokojne. Kolejnośæ 
s³u¿by w kompanii w plutonie ustala³a komendantka, z tym, ¿e na nietypow¹ wypra-
wê po prasê dla kompanii poszczególne dziewczêta by³y wyzna czane nie czêściej jak raz 
na 4 do 6 tygodni. Do spokoju i pogody w pracy przyczynia³o siê to, ¿e Niemcy w tym 
zak¹tku Kraju byli na tyle ślepi i pewni, ¿e do 1944 r. nie podejrzewali, ¿e coś nielegalnego 
siê dzieje. Tym bardziej nie podej rzewali wiejskich dziewcz¹t o udzia³ w ruchu oporu. 
Tak, ¿e w naszym batalionie nie zdarzy³o siê nic niebezpiecznego, choæ czasem bez ner-
wów siê nie oby³o.

Jedna tylko tragedia mia³a miejsce na naszym terenie. Dziewczyna z s¹sied niego ba-
talionu zatrzymana przez Niemców, prawdopodobnie boj¹c siê śledztwa, podciê³a sobie 
¿y³y. Dowiedzieliśmy siê o tym od ludzi, którzy byli przetrzymywani w izbie obok z powodu 
przekroczenia godziny policyjnej. Jako odpowiedź na próbê porozumienia siê z ni¹ us³yszeli 
ciche s³owa: „Powiedzcie w Strudze, ¿e umiera Jarzêbina”… (…)

Dowództwo III batalionu mieści³o siê w Nieporêcie. Dowódc¹ by³ kierownik miej-
scowej szko³y podstawowej,  Tokaj, pseudonim chyba „Bohun”50. Doczeka³ koñca wojny, 
spotka³am siê z nim w Warszawie w 1946 roku. Do batalionu III nale¿a³y trzy kompanie 
z punktami dowodzenia w Nieporêcie, Zegrzu i Poniatowie.

Poniatów – maj¹tek hrabiego Zdzis³awa  Grocholskiego skonfiskowany przez Niem-
ców ju¿ na wiosnê 1940 r. Rodzinie w³aściciela pozostawiono do dyspozycji czêśæ domu, 
w pozosta³ej, wiêkszej zamieszka³ administrator Niemiec oraz pan Danielewicz z rodzin¹. 
Mieści³a siê tam równie¿ kancelaria administracji, a od 1943 r. kwatera kilkunastu ¿o³nie-

50 Dowódca III batalionu Bronis³aw Tokaj nosi³ pseudonim „Bogdan” [przyp. red.]
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rzy niemieckich z tzw. „Ernteschutz Kommando”. Z rodziny w³aściciela mieszkali tam sta-
le trzej synowie:  Tadeusz (ur. 1925),  Jeremi (1927)i  Henryk(1933) oraz Helena  So³tan (ur. 
1895) – siostra  Marii z So³tanów Grocholskiej, matki ch³opców. Zdzis³awowa Grocholska 
doje¿d¿a³a do Warszawy czêsto na krótkie i d³u¿sze pobyty. Od wybuchu powstania zosta³ 
ju¿ na sta³e w Poniatowie tak¿e starszy jej syn Adam (ur. 1922), który nie mog¹c wróciæ 
do swego oddzia³u w Warszawie, przy³¹czy³ siê do miejscowej kompanii AK. W³aścicielowi 
maj¹tku Niemcy dali do zrozumienia, ¿e jego obecnośæ jest niepo¿¹ dana, tote¿ przyje¿d¿a³ 
rzadko i na krótko. Jesieni¹ 1942 r. Tadeusz i Jeremi zostali przyjêci do kompanii jako zwykli 
szeregowi, Helena So³tan objê³a kierownictwo WSK na terenie Poniatowa.

W tym domu o tak specjalnym sk³adzie mieszkañców koncentrowa³y siê sprawy AK 
tego terenu, sprawy WSK, prasy, sk³ad materia³ów sanitarnych, a po li kwidacji getta w Le-
gionowie (koniec października 1943 r.) przez siedem miesiêcy ukrywano 2 doros³e kobiety 
i 2 dziewczynki ¿ydowskie. W 1944 r. jedn¹ z dziewczy nek, dziêki skomplikowanej i dro-
biazgowo przygotowanej akcji uda³o siê umieściæ w zak³adzie sióstr Rodziny Marii. Do-
pomog³a w tym El¿bieta  Czapska, pracuj¹ca w wydziale spo³ecznym zarz¹du miejskiego 
w Warszawie. Pozosta³e trzy kobiety dosta³y fa³szywe dokumenty i wyjecha³y do Warszawy. 
Wszystkie siê uratowa³y.

Kompania liczy³a trzy plutony: Poniatów (dwór i folwark), Skrzeszew i Wieliszew (s¹-
siednia wieś). 

Do chwili wybuchu powstania zadania kompanii polega³y przede wszystkim na szko-
leniu: nauka obchodzenia siê z broni¹, nocne æwiczenia w lesie, groma dzenie broni, 
s³u¿ba ³¹czności. Pe³nili j¹ szeregowi z tym, ¿e zawsze jeden z nich mia³ dy¿ur przy do-
wództwie batalionu w Nieporêcie. Rozklejano równie¿ ulotki propagandowe na s³upach 
telegraficznych. Kolporta¿em prasy, szkoleniem i organizowaniem dru¿yn sanitarnych 
zajmowa³a siê WSK.

Powa¿nym zadaniem batalionu by³a obstawa terenu leśnego, na którym dokonywa-
³y zrzutów samoloty z Londynu oraz przetransportowanie ³adunku do Warszawy. Wiem 
o tym, bo zawsze bra³ w tej akcji udzia³ pan Danielewicz. Zobowi¹zuj¹c mnie do ścis³ej 
tajemnicy, zostawia³ mi pewne polecenia na wypadek, gdyby z akcji nie wróci³. Podaj¹c 
dane dotycz¹ce zadañ WSK w Poniatowie, pragnê zaznaczyæ, ¿e choæ bardzo krótko wspó³-
pracowa³am z dowódc¹ kompanii i to nie tylko w spra wach WSK, nie zna³am wszystkich 
zadañ i przeprowadzonych akcji.

Ciekaw¹ akcj¹ by³ napad zbrojny, zorganizowany w celu zdobycia broni, której niema-
³y arsenalik zebra³ niemiecki administrator w Poniatowie. Naturalnie nikt z miejscowych 
nie bra³ w tym udzia³u. Dla zabezpieczenia od podejrzeñ dowódca kompanii zosta³ lekko 
poturbowany i zamkniêty razem ze sterroryzo wanym Niemcem. Wszystko odby³o siê cicho 
i sprawnie. Pad³ tylko jeden strza³, który odda³ do Niemca jeden z uczestników, niepotrzeb-
nie zdenerwowany jakimś jego ruchem. Postrzelony zosta³ niegroźnie miêsieñ ramienia. 
Nerwus zosta³ zbesztany przez dowódcê. Niemiec opatrzony i u³o¿ony na materacu na zie-
mi. Zostawiono wiêźniom papierosy i wodê oraz zapowiedziano, ¿e nie wolno im wyjśæ 
przed up³ywem dwóch godzin. Broñ za³adowano na oczekuj¹cy samochód i wywie ziono 
w kierunku Nieporêtu. Wszystko trwa³o tak krótko, ¿e nawet mieszkañcy drugiej po³owy 
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domu niczego siê nie domyślili. Np. ja s³ysza³am strza³, ale myśla³am, ¿e to administrator 
strzela³ do jakiejś kury, która zakrad³a siê do parku (czêsto tak robi³). Niemiec, och³on¹wszy 
z wra¿enia wychwala³ partyzantów, ¿e tak po chrześcijañsku siê z nim obeszli (tak mó-
wi³). Jednak potem zorganizowa³ sobie stra¿ przyboczn¹ wprowadzi³ oddzia³ „erneschutz 
kommando”. Byli to rekonwales cenci ze szpitali wojskowych. Pe³nili warty wokó³ domu 
i strzegli stogów przed ewentualnym podpaleniem. Odt¹d stale by³o w domu kilkunastu 
uzbrojonych ¿o³nierzy niemieckich mieszkaj¹cych na piêtrze.

Na wiosnê 1944 r. u dowódcy pu³ku odby³y siê w Legionowie dwie odprawy, w któ-
rych uczestniczy³y równie¿ komendantki batalionów WSK. Podano nam wtedy drobiaz-
gowo przygotowany plan (prawie co do godziny), co ka¿dy oddzia³ ma zrobiæ jako przy-
gotowanie do godz. „W” i w chwili jej rozpoczêcia. Plany by³y opracowane systemem 
wojskowym, a wiêc : 1-szy dzieñ przed godz. „W”, 2-dzieñ przed godz. „W”, 3-ci dzieñ 
przed godz. „W”. (…)

Dru¿yny sanitarne, zorganizowane w ka¿dej kompanii, zosta³y wyposa¿one w torby 
sanitarne, zapas środków opatrunkowych i najwa¿niejsze lekarstwa.

W lipcu 1944 roku oddzia³om WSK wszystkich kompanii dostarczone zosta³y opaski woj-
skowe GK. W Poniatowie za³o¿y³yśmy je 1 sierpnia. Niestety nie na d³ugo. Ju¿ po 5. dniach 
wróci³yśmy do podziemia…”

Na terenie I rejonu podobnie jak w ca³ym obwodzie „Obro¿a” dzia³a³y w latach 1942–
1944 cztery typy szkó³ wojskowych51. By³y to: Szko³a Podchor¹ ¿ych Rezerwy Piechoty, Szko-
³a Podoficerska, Szko³a M³odszych Dowódców i Szko³a Partyzanta. 

Szko³a Podchor¹¿ych Rezerwy Piechoty realizowa-
³a program szkole nia wed³ug zakresu przedwojennych 
szkó³ tego typu, uzupe³nionego taktyk¹ walk partyzan-
ckich i dywersji opracowan¹ w VII Obwodzie „Obro¿a” 
AK. Od czerwca 1942 do listopada 1943 zorganizowano 
trzy turnusy szkolenia. Po zakoñczeniu szkolenia i ko-
misyjnym egzaminie szko³ê tê ukoñczy³o 35 elewów 
podchor¹¿ych. W lipcu 1943 r. Szko³a Podchor¹¿ych 
Rezerwy Piechoty Okrêgu Warszawskiego AK otrzyma-
³a imiê gen. W³adys³awa Sikorskiego. 

Szko³a Podoficerska przygoto wywa³a osoby niepo-
siadaj¹ce pe³nego średniego wy kszta³cenia do objêcia 
stanowisk podoficerskich. W I rejonie szko³ê tego typu 
ukoñczy³o 5 elewów.

Szko³a M³odszych Dowódców, podobnie jak Szko-
³a Podoficerska, przygotowywa³a kadrê do obejmowa-
nia stanowisk w plutonach przy naborze osób niepo-
siadaj¹cych pe³nego śred niego wykszta³cenia. Szko³ê 
ukoñczy³o 11 elewów. 

51  Dietrich E.,  Litwiniak F., Szkolenia i szko³y wojskowe w I Rejonie Marianowo-Brzozów VII Obwodu AK 
Obro¿a Okr. Warszawskiego. Wyd.: Światowy Zwi¹zek ¯o³nierzy AK Ko³o nr 1 w Legionowie, Legionowo, 2004.

Okładka publikacji poświęconej 
tajnemu szkoleniu wojskowemu 
w I Rejonie VII Obwodu AK
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Kursy Szko³y Partyzanta organi zowano od drugiej po³owy 1943 r., na szczeblu kompanii, 
a nastêpnie plutonu – skupia³y od 5 do 6 ¿o³nierzy. Mia³y one na celu przygotowanie dowód-
ców ma³ych zespo³ów partyzanckich (sekcji) i stanowi³y zaplecze dla kandydatów do szkole-
nia wy¿szego stopnia. Nauka trwa³a trzy miesi¹ce i podzielona by³a na dwa zasadnicze etapy. 
Pierwszy, trwaj¹cy dwa miesi¹ce, mia³ na celu przeszkolenie indywidualne. Drugi, mie-
siêczny przygotowywa³ do samodzielnego prowadzenie walk partyzanckich i dywersyjnych. 
Kandydaci do szko³y partyzanta musieli spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki: ukoñczenie siedmiu 
lub sześciu lat szko³y powszechnej, roczny sta¿ w dzia³alności konspiracyjnej, dobry stan 
zdrowia, dobra opinia od prze³o¿onego. Ukoñczenie kursu z wynikiem pomyślnym zwi¹-
zane by³o z awansem na kolejny stopieñ i przydzia³em funkcyjnym w oddziale macierzy-
stym. W okresie od sierpnia 1943 do sierpnia 1944 r. kursy ukoñczy³o 304 elewów. W latach 
1943–1944 tylko w plutonie 709. szko³ê tê ukoñczy³o 20. ¿o³nierzy, którzy po jej ukoñczeniu 
otrzymali stopieñ starszego strzelca.

G³ównym inspektorem szkole nia w I re-
jonie by³ ppor. (por. kpt. rez.) Edward  Dietrich 
„Ralf”, „Edward II”, zaś wyk³adowcami byli 
oficerowie i pod oficerowie ró¿nych specjalno-
ści. Instruktorami w szkole partyzanta byli: 
st. bos man A.  Gierymski „Fala”, pchor. St. 
 Sta mirowski „Czarny”, pchor. L.  Stan kiewicz 
„Blondyn”. Absolwenci szkó³ wojsko wych, 
z regu³y po ich ukoñ czeniu byli awansowani 
do wy¿szych stopni, otrzymywali przydzia³y 
do oddzia ³ów liniowych oraz do oddzia ³ów walki 
bie¿¹cej (dywersji). Zajê cia odbywa³y siê w mie-
szkaniach prywatnych przy ulicach: Al. Ró¿ 4, 
8, Narutowicza 4, 6, 10, Mickiewicza 17, Lubel-
skiej 22, Ku jawskiej 12, 15, 16, Batorego 89, Ja-
gielloñskiej 98, Ostro bramskiej, Sien kiewicza 
32, Piusa 22, Krakowskiej 24, Al. Legio nów 
154, Sobieskiego 108, Koś ciuszki 108, Lwow-
skiej 9. Szkolenia praktyczne odby wa³y siê na terenie lasów i bagien jab³onowskich, w kie-
runku Nowego Dworu Mazowieckiego oraz w lasach pod Choszczówk¹ i Nieporêtem. 

Dla funkcjonowania Polskiego Pañstwa Podziemnego bardzo wa¿n¹ spraw¹ by³o posia-
danie bezpiecznego zaplecza medycznego. Wiele wysi³ku wk³adano w to, by kierownikami 
oficjalnie dzia³aj¹cych szpitali byli zaprzysiê¿eni ¿o³nierze AK, a personel medyczny i po-
mocniczy by³ godzien zaufania. 

Tak te¿ by³o i w Legio nowie, gdzie ordynatorem i kierownikiem szpitala gminnego mia-
nowano… komendanta I rejonu AK, dr. Ama³owicza. W obliczu szerzenia siê chorób zakaź-
nych wśród mieszkañców Legionowa, co zagra¿a³o nie tylko Polakom, ale i stacjonuj¹cym 
w Legionowie Niemcom, wójt  Jüngst poleci³ w 1940 r. zorga nizowanie przy ulicy Mickiewi-
cza 25 (dziś 23) szpitala zakaźnego dla ludności Legionowa. 

Podchorążowie. Od lewej: Stefan Liwski 
„Topola”, Franciszek  Znój „Jak”, Ludwik 
 Schmidt „Rabczyk”, Zdzisław  Kowalewski 
„Staś”, Tadeusz Gołębiewski „Perła”.
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Podchorążowie na tle patriotycznej dekoracji w dniu 15 sierpnia 1943 r. 
Od lewej: Ireneusz Szadkowski „Nałęcz”, NN, Jerzy Frankowski „Hermes”, szef wyszkolenia Ed-
ward  Dietrich „Ralf”, Ludwik  Schmidt „Rabczyk”, Edward  Leszczyński „Jaksa”, Marian Zwoliński 
„Marek” i Tadeusz Mroziewicz „Robak”.

Podchorążowie. Od lewej: Jan Mazur „Brzoza”, Ludwik Schmidt „Rabczyk”, Edward Dietrich 
„Ralf”, Zdzisław  Kowalewski „Staś”, Stefan Liwski „Topola”, NN.
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Miêdzy innymi, pracowa³y w nim siostry zakonne. Ich prze³o-
¿on¹ by³a s. Melania Mazurowska, pielêgniarka dyplo mowana, an-
estezjolog. Zaprzysiê¿ona w AK prowadzi³a szkolenia sanitarne.

Oto fragment wspomnieñ52:
Ten szpital by³ potrzebny, jak chleb dla g³odnego – wspomina 

pani  Sulikowska. Siostry w urz¹dzanie szpitala w³o¿y³y du¿o pracy. 
Ca³y personel pie lêgniarski i gospodarczy sk³ada³ siê z sióstr misjo-
narek: s. Zygmunta  Pianowska by³a na stanowisku intendentki, 
pielêgniarkami by³y: s. Remigia  Su³tan i s. Józefa  Galiñska. Wresz-
cie s. Helena  Gostkowska, pe³ni¹c obowi¹zki kierow niczki kuchni, 

zamyka³a liczbê sióstr zatrudnionych w szpitalu. Siostry mieszka³y 
na terenie szpitala i korzysta³y z posi³ków szpitalnych. Na najwy¿szym poziomie budyn-
ku mia³y wydzie lone pokoje – cele zakonne. Pierwszymi prze³o¿onymi medycz nymi sióstr 
byli: dr kpt. Franciszek  Ama³owicz i dr N.  Wygowski. Praca w szpitalu wymaga³a wiele po-
świêcenia, du¿o si³y wewnêtrznej i odwagi...

W okresie Powstania szpital ten przekszta³cono na powstañczy szpital polowy, podleg³y sze-
fowi s³u¿by zdrowia I rejonu mjr. Tadeuszowi  Frydrycho wiczowi ps. „Zdzichno”, „Zdzidna”. 

Drugi szpital powstañ czy zorganizowano przy ulicy Krasiñskiego 2653. 

Szpital powstañczy mieści³ siê w Legionowie przy ul. Krasiñskiego w willi w³aściciela 
fabryki „Elektrody” z siedzib¹ w Czêstochowie, która produkowa³a dla Niemców baterie 

52 S. Marianna Che³stowska MSP „Kronika Domu Zakonnego Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Legionowie”
53 Relacja niesygnowana, w posiadaniu Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie

S. Melania 
Mazurowska

Szpital Gminny przy ul. A. Mickiewicza 23, rok 1942
(dziś siedziba Muzeum Historycznego w Legionowie)
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do latarek. Filia tej fabryki mieści³a siê w Legionowie przy ul. Jasnogórskiej 14. W³aściciel 
fabryki (niestety alkoholik) nie bardzo wiedzia³, co dzieje siê w jego willi, natomiast brat 
jego in¿ynier, by³ doskonale zorientowany z czyjej inicjatywy i jakiej sprawie ma s³u¿yæ 
nowo powsta³a placówka.

Szpital zosta³ za³o¿ony w pocz¹tkach sierpnia (mniej wiêcej 5–6 sierpnia) 1944 r. i ist-
nia³ do wyzwolenia Legionowa przez Armiê Radzieck¹ (28.10.1944 r.)

Urzêdowo by³ to II oddzia³ wewnêtrzny istniej¹cego przy ul. Mickiewicza szpitala 
gminnego, którego dyrektorem by³ dr med. Rościs³aw Wygowski.

Przy wejściu do nowo powsta³ego szpitala powstañczego umieszczony zosta³ du¿y na-
pis w jêzyku niemieckim: „Seuchen Krankenhaus – Fleck fieber” (Szpital zakaźny – tyfus 
plamisty). Napis ten mia³ swoje uzasadnienie, gdy¿ Niemcy panicznie bali siê kontaktu 
z chorymi na tyfus. Dawa³o to pewn¹ gwarancjê, ¿e bêd¹ omijali nasz szpital.

Na terenie szpitala, oprócz rannych powstañców, których Niemcy poszukiwali bar-
dzo dok³adnie, mieliśmy pacjentów z ró¿nymi innymi schorzeniami, którzy z braku miejsc 
w szpitalu gminnym zostali przes³ani do nas.

W istocie placówka ta by³a ściśle zwi¹zana z dzia³alności¹ sztabu powstañczego Armii 
Krajowej. Wśród chorych i personelu szpital przechowywa³ ludzi ukrywaj¹cych siê przed 
gestapo. Zatrudniony personel by³ szczególnie zaufany. Pracowaliśmy w du¿ym napiêciu 
i nieustannej obawie przed dekonspiracj¹ szpitala powstañczego przez ludzi bêd¹cych 
na us³ugach Niemców.

Szpital powstańczy przy ul Krasińskiego 26 (widok współczesny)
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Szpital mieści³ siê na parterze willi. Posiada³ trzy oddzia³y A,B,C. Zajmowa³ trzy du¿e 
pokoje (sale chorych), gabinet lekarski, gabinet zabiegowy i salê operacyjn¹, posiada³ oko³o 
40. ³ó¿ek. Zaplecze gospodarcze mieści³o siê czêściowo na parterze, czêściowo w suterenie. 
Na pierwszy rzut oka, by³ to normalny, skromnie wyposa¿ony oddzia³ szpitalny.

£ó¿ka z wyposa¿eniem pochodzi³y z wykolejonego przez akowców pod Chotomowem 
poci¹gu niemieckiego (z wagonami sanitarnymi), zd¹¿aj¹cego w kie runku Warszawy. Uzy-
skano wówczas równie¿ czêśæ materia³u opatrunkowego, leków i sprzêt medyczny. Wszyst-
ko to przy wydatnej pomocy miejscowej ludności bardzo szybko znalaz³o siê w naszym po-
siadaniu. Dziêki ofiarności mieszkañców Legionowa, nie brakowa³o nam pościeli, koców, 
poduszek. W zaopatrywaniu szpitala w leki i materia³y opatrunkowe, jakie by³y osi¹galne 
w tym czasie, du¿e zas³ugi mia³a apteka p. Piêtki w Rynku i apteka kolejowa, któr¹ dyspo-
nowa³, jako lekarz kolejowy, dr W³adys³aw Binder (jednocześnie powo³any na komendanta 
szpitala powstañczego).

Przy ogromnych staraniach wci¹¿ brakowa³o nam środków znieczulaj¹cych, dezynfe-
kuj¹cych i przeciwbólowych. Przy powa¿niejszych zranieniach, które wymaga³y interwen-
cji chirurgii jedynym środkiem znieczulaj¹cym by³ bardzo czêsto tylko chlorek etylu. Z bra-
ku materia³u opatrunkowego za banda¿e s³u¿y³y nam prześcierad³a darte w pasy. Mieliśmy 
niektórych z powa¿nymi zranieniami, zanieczyszczone rany nie goi³y siê, ropia³y, nie by³o 
szczepionki przeciwtê¿cowej.

Z braku środków pior¹cych i myd³a, praliśmy pościel przy pomocy popio³u, potem goto-
waliśmy w czystej wodzie. Nie mogliśmy daæ sobie rady z zawszeniem chorych i personelu.

Personel medyczny szpitala powstañczego stanowili lekarze: dr W³adys³aw Binder 
– kierownik, dr Adam Werko – zastêpca, felczer Kubica. Pracowali równie¿: dr £ukasz Bo-
rzêcki, dr  Frydrychowicz, dr Gawlikowski, dr Strimer, czêsto przebywa³ na terenie szpitala 
dr  Ama³owicz, konsultowa³ dr Wygowski.

Z personelu średniego medycznego szpital zatrudnia³ 8 pie-
lêgniarek, by³y to dziewczêta w wieku 20–24 lata, przeszkolone 
w Wojskowej S³u¿bie Kobiet Armii Krajowej. Nastêpnie dwóch 
sanitariuszy i pielêgniarz. Oprócz personelu cywilnego w szpita-
lu pracowa³y siostry zakonne. Resztê personelu z ogólnej liczby 
22 osób, stanowi³ personel gospodarczy i techniczny.

Dr Binder, jako kierownik szpitala, na podstawie sporz¹dzo-
nej listy personalnej, uzyska³ od Niemców dla ca³ego personelu 
przepustki, które chroni³y nas przed wywiezieniem na roboty 
przymusowe i pozwala³y poruszaæ siê po godzinie policyjnej.

Tragicznie przedstawia³ siê stan wy¿ywienia chorych i per-
sonelu. Kartki ¿ywnościowe, które przydzielali ludności polskiej 
Niemcy, coraz trudniej by³o realizowaæ (Powstanie Warszaw-
skie i zbli¿aj¹cy siê front). Sklepy by³y puste, nie mo¿na by³o 

dostaæ nawet kawa³ka chleba. Przy pomocy wójta  Jüngsta (Niemiec z pochodzenia), któ-
ry urzêdowa³ w Jab³onnie, trochê kaszy jêczmiennej dostarczali nam Niemcy, o resztê 
troszczy³ siê niemal ca³y personel. Du¿¹ inicjatywê w za kresie zaopatrzenia wykazywa³ 

Dr Tadeusz 
 Frydrychowicz
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p. Muszyñski, p. Wac³awski i kol. Szmal ps. „Detemur”. Na polach zbieraliśmy pozosta³e 
ziemniaki, jarzyny. Trochê ¿ywności dostawaliśmy od okolicznych ch³opów, by³a to jed-
nak niedu¿a ilośæ, gdy¿ ch³opi gnieceni kontyngentami dla Niemców, tak samo g³odowa-
li. Herbatê robiliśmy z suszonej marchwi. Ogromny zasi³ek w ¿ywieniu stanowi³y pad³e 
konie niemieckie, które personel zbiera³ i przenosi³ na teren szpitala. Mimo starañ porcje 
by³y g³odowe, ludzie wycieñczeni.
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Rozdział 4 

Tajne nauczanie

... w mieście moim na tajnych kompletach
u pani T... W... L.... i innych

łacina – sustine et abstine
greka – dilemma

przy ulicy Kopernika w ławie szkolnej
chemia, biologia, fizyka...

Bronisława Mazur

Wybuch II wojny światowej w 1939 r. przerwa³ naukê we wszystkich placówkach oświa-
towych naszego kraju. Okupanci niemieccy zamknêli szko³y wy¿sze, instytucje na-

ukowe, têpili dorobek polskiej myśli naukowej i starali siê zniszczyæ wszelkie jej przejawy. 
Pozwolili jedynie na organizowanie szkolnictwa zawodowego i podstawowego, wykluczaj¹c 
naukê niektórych przedmiotów, takich jak: historia, geografia i literatura polska. Wprowa-
dzano natomiast przymus nauki jêzyka niemieckiego (czêściowo zaniechany po inwazji na 
ZSRR, zapewne z braku nauczycieli). W tej sytuacji podstawowym obowi¹zkiem Polskiego 
Pañstwa Podziemnego wobec m³odzie¿y sta³o siê chro nienie jej przed okupantem, wychowa-
nie na zasadach etycznych i patriotycznych oraz, wbrew zarz¹dzeniom Niemców, zapewnie-
nie jej wykszta³cenia. W tym celu powo³ano Tajn¹ Organizacjê Nauczycielsk¹.

Mimo szalej¹cego terroru nauka polska nie zamar³a. Dzia³a³y tajne szko³y wy¿sze, tajne 
gimnazja ogólnokszta³c¹ce i licea. Powstawa³y samorzutnie równie¿ tajne komplety, na któ-
rych m³odzie¿ mog³a zdobywaæ wiedzê w wybranych przez siebie kierunkach. Mimo wiel-
kiego niebezpieczeñstwa tajne szkolnictwo rozwija³o siê i m³odzie¿ zalicza³a poszczególne 
semestry i klasy gimnazjalne, tak ¿e po wojnie wszyscy mogli kontynuowaæ naukê w stopniu 
wy¿szym, w klasach nastêpnych.

Tajne szkolnictwo nie istnia³oby, gdyby nie polscy profesorowie i nauczy ciele. Ich odda-
nie tej sprawie i gotowośæ poniesienia wszelkich konsekwencji, ³¹cznie z nara¿eniem ¿ycia, 
sprawi³y, ¿e wyniszczona przez okupanta nasza inteligencja mog³a siê znów odradzaæ i s³u¿yæ 
polskiej myśli naukowej, nawet w tak trudnych czasach jak czasy okupacji i stalinowskie.

W Legionowie, podobnie jak w innych miastach i wsiach polskich, nauczyciele prowa-
dzili tajne nauczanie geografii, historii i jêzyka polskiego ju¿ na szczeblu podstawowym. Od-
bywa³o siê to najczêściej w ten sposób, ¿e uczniowie mieli zadawane pewne partie materia³u, 
przygotowywane na fiszkach przez nauczycieli w domu i rozdawane ma³ym grupom uczniów 
do nauczenia. Potem odbywa³o siê odpytywanie w prywatnych domach. Tak kszta³towa³y siê 
postawy patriotyczne dzieci i m³odzie¿y. 

Tajne nauczanie na poziomie podstawowym prowadzili w Legionowie nauczyciele 
przedwojennych szkó³ powszechnych: Aniela  Daszkiewicz, Zofia  Chrzanowska, Zofia 
Wróblewska, Piotr  Parol, Tadeusz  Rodkiewicz, Karol  Borucki, Wanda Plichtowa, Tade-
usz  Biernacki, Janina  Fultyn, Ludwika Rogowska oraz z pewności¹ wielu innych, o któ-
rych nie mam bli¿szych informacji.
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W czasie okupacji Niemcy dawali pozwole-
nia na organizowanie szkol nictwa zawodowego 
na terenie Generalnego Gubernatorstwa54. Dziê-
ki temu dyrektorowi Gimnazjum Kupieckiego, 
Jerzemu  Siwiñskiemu, uda³o siê zorganizowaæ 
w roku szkolnym 1940/41 nauczanie w Gminnej 
Szkole Handlowej (tak¹ nazwê przybra³o w cza-
sie okupacji Gminne Koedukacyjne Gimnazjum 
Kupiec kie). W szkole tej kontynuowano naucza-
nie wed³ug programu przedwojennego. Dla m³o-
dzie¿y, która garnê³a siê do wiedzy, by³o to rzecz¹ 
niezwykle wa¿n¹. Poza tym, uczniowie tej szko³y 
korzystali z azylu, byli chronieni przed wywiezie-
niem na przymuso we roboty do Niemiec. Legity-
macja szkolna stanowi³a zabezpieczenie przed wywózk¹ ju¿ przy rejestracji w urzêdzie pracy, 
do którego, wed³ug zarz¹dzeñ, trzeba by³o siê zg³aszaæ po ukoñczeniu 14. roku ¿ycia.

54 Tak nazywa³a siê ta czêśæ Polski, która nie zosta³a wcielona w granice Niemiec hitlerowskich i ZSRR. 
Granica Generalnego Gubernatorstwa i ziem polskich wcielonych do III Rzeszy przebiega³a miêdzy Chotomowem 
a Janówkiem.

Budynek przy ul. Kopernika 16, w którym 
funkcjonowało tajne gimnazjum i liceum

Legitymacja uczennicy klasy IV, Bogusławy  Wilczówny,
chroniąca przed wywózką na roboty przymusowe do Niemiec
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Nie oznacza to, ¿e szko³y by³y ca³kiem bezpieczne w okresie nasilonego terroru. Podob-
na szko³a w Rawie Mazowieckiej, do której w pewnym okresie uczêszcza³ uczeñ klasy IIa, 
Wies³aw Budkiewicz, w czasie zajêæ szkolnych zosta³a zlikwidowana, a wszystkich obecnych 
w szkole uczniów i nauczycieli wywieziono w nieznanym kierunku i o losach ich d³ugo nikt 
nic nie wiedzia³. Wiêkszośæ z nich zginê³a w obozach hitlerowskich (dane wed³ug relacji 
Wies³awa Budkiewicza, ucznia tej szko³y, a później ucznia gimnazjum w Legionowie).

Gminnej Szkole Handlowej w Legionowie uda³o siê przetrwaæ cztery trudne lata oku-
pacji, a nawet ju¿ po dwóch latach, tj. od roku szkolnego 1942/43, wprowadziæ przedmioty 
ogólnokszta³c¹ce i prowadziæ placówkê dwutorowo: jako oficjaln¹ szko³ê handlow¹ i jako 
tajne gimnazjum i liceum. Pocz¹tkowo istnia³y tylko dwie klasy: kurs A – klasa pierwsza 
– uczêszcza³a do niej m³odzie¿, która w 1939 r. ukoñczy³a szóst¹ lub siódm¹ klasê szko³y 
powszechnej i kurs B – klasa druga – dla m³odzie¿y po ukoñczonej w 1939 r. pierwszej 
klasie gimnazjum. 

W pierwszym okresie nauka w „handlówce” prowadzona by³a w zakresie takich przed-
miotów jak: religia, jêzyk niemiecki, organizacja i technika handlu, technika reklamy, to-
waroznawstwo, arytmetyka handlowa, ksiêgowośæ, stenografia, pisanie na maszynie – ra-
zem dziewiêæ przedmiotów. Rok szkolny podzielono na trzy okresy. Kontakty z rodzicami 
by³y indywidualne i tylko w razie potrzeby, ze wzglêdu na zachowanie bezpieczeñstwa. In-
formacje o postêpach uczniów zapisywano w dzienniczkach szkolnych, w których znaleźæ 
mo¿na by³o oceny z danego okresu. Po zakoñczeniu roku odbywa³y siê egzaminy promuj¹-
ce do klasy nastêpnej. 

Oficjalna legitymacja Jerzego  Siwińskiego jako dyrektora Szkoły Handlowej
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W szkole móg³ znaleźæ siê ka¿dy, kto chcia³ siê uczyæ i zaliczy³ egzamin. Uczniowie zda-
wali egzamin do „handlówki”, a nie do gimnazjum, dlatego nie orientowali siê, jaka jest ró¿-
nica miêdzy programem urzêdowym, a realizowanym rzeczywiście. Wtajemniczenie nastê-
powa³o jednocześnie z kszta³towaniem postaw uczniów. 

Zajêcia prowadzone by³y dwutorowo: oprócz przedmiotów nauczania zawodowego we-
sz³y przedmioty ogólnokszta³c¹ce, ale w oficjal nym rozk³adzie zajêæ funkcjonowa³y pod na-
zwami przedmiotów zawodowych, przy rozszerzonej liczbie godzin. Grono nauczycielskie 
troszczy³o siê o to, by przedmioty ogólnokszta³c¹ce realizowane by³y w pe³nym wymiarze. 
Nauka w po szczególnych klasach trwa³a od 36 do 40 godzin tygodniowo. Zajêcia by³y prowa-
dzone tak, ¿e wielu uczniów nie orientowa³o siê, i¿ oprócz przedmiotów zawodowych zalicza 
równie¿ ogólnokszta³c¹ce. 

W roku szkolnym 1941/42 przeprowadzono tak¿e egzaminy wstêpne do nowo po-
wsta³ej klasy pierwszej. Wprawdzie szko³a nie istnia³a jeszcze oficjalnie w rejestrze tajnych 
w³adz oświatowych polskiego rz¹du w Londynie, ale grono nauczycielskie prowadzi³o ju¿ za-

Fragmenty oficjalnego dzienniczka uczennicy kl. IV, Zofii  Kisielewicz
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jêcia w zakresie rozszerzonym o wiadomości szko³y ogólnokszta³c¹cej. Od roku szkolnego 
1942/43 szko³a istnia³a ju¿ „oficjalnie” jako Tajne Gimnazjum i Liceum i podlega³a kontroli 
tajnych w³adz oświatowych. Dyrektor  Siwiñski utrzymywa³ sta³y kontakt z w³adzami tajne-
go nauczania w Warszawie.

Przedmioty oficjalnego nauczania w latach 1940–1942 to: religia, jêzyk niemiecki, or-
ganizacja i technika handlu, technika reklamy, wiadomości przyrodnicze, arytmetyka, ksiê-
gowośæ, stenografia, pisanie na maszynie, towaroznawstwo.

Przedmioty nauczania w latach 1942–1944 to, oprócz wymienionych wy¿ej, jêzyk pol-
ski, ³acina (w starszych klasach), historia, nauka o Polsce wspó³czesnej, matematyka, geo-
grafia, przyrodoznawstwo czyli biologia, fizyka i chemia oraz higiena, prawoznawstwo, a tak-
¿e bie¿¹ce zagadnienia gospodarcze Polski.

Szko³a ta by³a jedyn¹ szko³¹ średni¹ ogólnokszta³c¹c¹ nie tylko dla m³odzie¿y z Legio-
nowa, ale równie¿ okolicznych wsi. Przyje¿d¿a³a do niej m³o dzie¿ nawet z Nowego Dworu 
Mazowieckiego, który znajdowa³ siê ju¿ w grani cach Rzeszy Niemieckiej, a nielegalne prze-
kraczanie granicy wi¹za³o siê z du¿ym ryzykiem. 

Zachowane protoko³y pokazuj¹, ¿e wymagania wobec uczniów by³y bardzo wysokie, 
a oceny surowe i sprawiedliwe. Nie uwzglêdniano ¿adnych przywilejów ani usprawiedli-
wieñ, mimo ¿e warunki, w jakich uczy³a siê m³odzie¿, by³y niezwykle trudne. Oceny bardzo 
dobre i dobre zarezerwowane by³y tylko dla najlepszych. Uczniom dobrym stawiano oceny 
dobre i dostateczne. Nie szczêdzono ocen niedostatecznych – jak wynika z protoko³ów, by³o 
ich bardzo du¿o. Ka¿dy rok szkolny koñczy³ siê egzaminem promuj¹cym do nastêpnej kla-
sy. Niektórzy mieli mo¿liwośæ zdawania egzaminów poprawkowych, jeśli tak zadecydowa-
³a rada pedagogiczna. Egzaminy zmusza³y do pewnej dyscypliny w nauczaniu i pod nosi³y 

Grono pedagogiczne Szkoły Handlowej w latach 1940–1942. Od lewej:
Jerzy Siwiński, Wojciech  Paczyński, Krystyna  Leszczyńska, ks. Eugeniusz  Piesiewicz, 
Edward  Hermanowicz, Wiesław  Gruszecki
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poziom wiedzy u m³odzie¿y ambitniejszej. Na koniec uczniowie otrzymy wali świadectwo 
ukoñczenia kursu lub klasy. 

Jako przyk³ad przytaczam wykaz ocen z roku szkolnego 1942/43 w klasie III (wg zacho-
wanych dokumentów55):

stan 28 uczniów, nauczano 14. przedmiotów, nie licz¹c religii. Oceny:
bdb –  32 co stanowi   8,2 % ogó³u ocen
db  –  104   26,5 % 
dst  –  234   59,7 %
ndst  –  22   5,6 %
Promowanych do klasy czwartej  –  19 (67,9 %), 
egzaminy poprawkowe  –  7
pozosta³o w klasie III  –  2.

W ostatnim roku szkolnym, to jest 1943/44, poszczególne klasy liczy³y, wed³ug danych 
z ocala³ych protoko³ów rady pedagogicznej z 26 czerwca 1944:

klasa Ia  –  41 uczniów,  klasa Ib  –  45 uczniów, 
klasa IIa  –  30 uczniów,  klasa IIb  –  34 uczniów, 
klasa III  –  53 uczniów, 
klasa IV  –  26 uczniów, 
klasa licealna  –  14 uczniów. 

55 Orygina³y znajduj¹ siê obecnie w Muzeum Historycznym w Legionowie

Rada pedagogiczna tajnego gimnazjum i liceum w latach 1942–1944. Od lewej:
Celina  Kalinowska, Edward  Hermanowicz, Krystyna  Leszczyńska, Wojciech  Paczyński, 
Jerzy  Siwiński, ks. Wacław  Szelenbaum, Wiesława  Jaworska, Wanda  Tomczyńska, 
Feliks  Beczkowicz
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Wobec narastaj¹cego zagro¿enia wybuchem walk, na posiedzeniu 1 lipca 1944 r. spo-
rz¹dzono trzy egzemplarze protoko³ów tajnej rady pedagogicznej – uczyni³a to sekretarka 
szkolna, Maria Rodziewicz (matka ¿ony dyrektora  Siwiñskiego). Jeden dano do przechowania 
Wandzie  Tomczyñskiej, drugi woźnemu Janowi Kościeszy, a trzeci pozosta³ u dyrektora Je-
rzego Siwiñskiego. Ocala³ jedynie protokó³ przekazany Wandzie Tomczyñskiej, dziêki temu, 
¿e zosta³ zakopany g³êboko w ziemi, w szklanym s³oju na posesji pani Profesor. 

Zachowany protokó³ z rady pedagogicznej z dnia 1 lipca 1944 r. dotycz¹cy wyników na-
uczania w klasie czwartej zawiera: imiê i nazwisko ucznia, oceny z nastêpuj¹cych przedmio-
tów: sprawowanie, religia, jêzyk polski, ³acina, jêzyk niemiecki, historia, geografia, prawo-
znawstwo, fizyka, chemia, arytmetyka, matematyka, organizacja i technika handlu, higiena, 
technika reklamy, pismo techniczne, ksiêgowośæ, stenografia, korespondencja handlowa, 
bie¿¹ce zagadnienia gospodarcze. W uwagach o promocji znajdziemy dane: ilośæ uczniów – 
24, uby³o – 2, przyby³o – 4, ilośæ uczniów w koñcu roku – 26 osób, ukoñczy³o klasê czwart¹ 
– 11 osób, nie ukoñczy³o klasy czwartej – 5, nie ukoñczy³o z prawem zdania egzaminu uzu-
pe³niaj¹cego – 10 osób. Na dole podpisy nauczycieli, z prawej strony dokumentu piecz¹tka 
okr¹g³a z napisem: Kreis Warschau oraz piecz¹tka i podpis dyrektora. 

Wanda Tomczyñska tak wspomina³a te czasy:
Warunki nauki by³y trudne. Przede wszystkim brakowa³o podrêczników do nauki pol-

skiego i historii. Na szczêście nauczyciele je mieli. Korzysta³am z ksi¹¿ek „Mówi¹ wieki”, 
„Okno na świat” i z gramatyki Klemensiewicza. Biblioteczka szkolna mieści³a siê w jed-
nej ma³ej szafeczce i brakowa³o w niej wa¿nych pozycji literackich, szczególnie dla klas 
starszych. Trzeba by³o wiêc stosowaæ metodê wyk³adu, czytania du¿ych fragmentów dzie³. 
Podrêcznikiem do historii by³ Lewicki, Hanke, Gebert, Gebertowa. 

Trudności w nauczaniu to niski poziom przygotowania dzieci ze wsi, brak pomocy 
naukowych, du¿a liczebnośæ klas. Mimo to nie obni¿aliśmy wymagañ. Świadczy o tym 
du¿a ilośæ poprawek i ocen niedostatecznych. Pragnêliśmy osi¹gn¹æ wysoki poziom szko-
³y. W pe³ni zdawaliśmy sobie sprawê z odpowie dzialności nas, nauczycieli, za utrzymanie 
i szerzenie kultury polskiej, tak têpionej przez okupanta.

Poni¿ej przedstawiam stany uczniów tajnego gimnazjum i liceum w posz czególnych la-
tach szkolnych. Zestawienie to nie uwzglêdnia tzw. ruchu uczniów, to jest danych na temat, 

Fragment tajnego protokołu rady pedagogicznej z dn. 1 lipca 1944 r., na którym 
wpisane są przedmioty ogólnokształcące zakazane przez okupanta.
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ilu uczniów przyby³o, ilu uby³o. Jedynie podaje dane z pierwszego dnia nauki danego roku 
szkolnego, a dla roku szkolnego 1943/44 z dnia zakoñczenia roku.

kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. I liceum Razem
1940/41 30 15 45
1941/42 50 30 15 95
1942/43 60 ab 50 30 15 155
1943/44 93 ab 64 ab 53 26 14 250

Po wojnie zachowane protoko³y sta³y siê podstaw¹ do wydania zaświad czenia o ukoñczeniu 
w tajnym gimnazjum lub liceum danej klasy, co dawa³o mo¿liwośæ przyst¹pienia do egzaminu 
maturalnego (w zakresie zawodowym lub ogólnokszta³c¹cym) lub kontynuacji nauki w dowol-
nie wybranym kierunku. Wiele takich zaświadczeñ wyda³a prof. Wanda  Tomczyñska. 

Na podstawie wspomnianych protoko³ów mo¿na by³o odtworzyæ pe³ne listy uczniów 
i nauczycieli tajnego nauczania z roku szkolnego 1943/44. S¹ one przytoczone w czêści II – 
„Struktury i wykazy personalne”.

¯ycie szkolne, które toczy³o siê na ogó³ na terenie klas, urozmaica³y wydarzenia anga-
¿uj¹ce ca³¹ m³odzie¿, do takich nale¿a³y poranki artystyczne. 

Jak wa¿ne by³y to wydarzenia, mo¿na zrozumieæ tylko wtedy, jeśli uświadomimy sobie, 
¿e nie by³o wówczas ksiêgarni, nie drukowano ksi¹¿ek, nie funkcjonowa³y teatry, a za posia-
danie radia grozi³a śmieræ. Poranki szkolne sta³y siê sposobem ratowania ¿ycia kulturalne-

Koncert u pani profesor Jadwigi Cieplińskiej. Boże Narodzenie 1943 r.
Pani Jadwiga w środku w drugim rzędzie.
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go. Korzystano z domowych biblioteczek i urz¹dzano spotkania kole¿eñskie. Zaanga¿owani 
w tajne nauczanie nauczyciele muzyki wraz z m³odzie¿¹ organizowali w domach koncerty. 
Uczennica klasy czwartej, Zofia  Kisielewicz by³a inicjatork¹ takich koncertów u profesor 
Ciepliñskiej, która dla wtajemniczonych organizowa³a koncerty patriotyczne z okazji rocz-
nic narodowych i świ¹t kościelnych. To wielkie zami³owanie do muzyki pozwala³o zarówno 
pani profesor jak i jej uczniom przetrwaæ trudny okres okupacji. 

W drewnianej willi przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 Jadwiga Ciepliñska uczy³a gry 
na fortepianie, zrêcznie unikaj¹c represji hitlerowskich. Wielu uczniów jej szko³y muzycznej 
by³o zaprzysiê¿onymi cz³onkami AK i Szarych Szeregów. 

Zofia Kisielewicz zapisa³a w swych wspomnieniach:
Przed wojn¹ uczy³am siê gry na fortepianie u pani Jadwigi  Antonowicz-Ciepliñskiej. 

Jakiś czas w okresie okupacji kontynuowa³am u niej naukê. W naszym domu by³o pia-
nino – jedyne źród³o muzyki w tych okrutnych czasach. Gra³am polskie utwory, zapa-
miêtale æwiczy³am ³atwiejsze mazurki i polonezy Chopina. Dosta³am od kogoś „Kwiaty 
polskie” – sk³adankê utworów patriotycznych. Kole ¿anki i koledzy z gimnazjum chêtnie 
przychodzili do naszego domu i wspólnie muzykowaliśmy. W tych spotkaniach uczestniczy³ 
czasem prof.  Paczyñski, pilnuj¹c byśmy grali polskie utwory. By³y to niemal¿e konspiracyjne 
koncerty, oczywiście na miarê uczniowskich mo¿liwości.

Uczennice pani profesor dla swoich kole¿anek i kolegów urz¹dza³y spotkania, na któ-
rych s³uchano muzyki w ich wykonaniu, śpiewano, recytowano wiersze. Pamiêtam jak Bo-
gus³awa Wilcz, dla nas Bogusia, uczennica klasy czwartej, organizowa³a w swoim domu spo-

Jeszcze jeden koncert u pani profesor Jadwigi Cieplińskiej. Pani Jadwiga w środku w drugim 
rzędzie, a druga z prawej – łączniczka Komendy Głównej AK – Józefa  Smólska. Rok 1943.
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tkania kole¿eñskie po³¹czone z koncer tami muzycznymi. Sama Bogusia gra³a ju¿ powa¿ne 
utwory. Dziêki temu mieliśmy mo¿nośæ s³uchaæ nie tylko Szopena czy pieśni Szymanow-
skiego, ale i utworów innych wielkich kompozytorów. 

Drugim takim miejscem by³ dom Zosi  Kisielewicz, te¿ zaprzysiê¿onej w AK. Tam rów-
nie¿ s³uchaliśmy muzyki powa¿nej. Bogusia i Zosia to moje kole¿anki z klasy czwartej taj-
nego gimnazjum w Legionowie. Wa¿ne dla nas by³y równie¿ koncerty organizowane w domu 
p. Jadwigi Ciepliñskiej, nauczycielki tajnego nauczania muzyki w Legionowie.

Do kina nie chodziliśmy, ze wzglêdu 
na szalej¹c¹ tam propagandê hitlerowsk¹. 
Has³o rzucone wówczas w ramach „ma-
³ego sabota¿u”: „tylko świnie siedz¹ w ki-
nie” – wiele uświadamia³o. 

Tym chêtniej spotykaliśmy siê w za-
przyjaźnionych domach. W ¿yczliwej atmos-
ferze stworzonej przez pokolenie naszych 
rodziców, mogliśmy prze¿ywaæ m³odzieñcze 
przyjaźnie, marzyæ o wolności i przygoto-
wywaæ siê do niej. Nigdy nie zapomnê tych 
pó³okr¹g³ych schodków, tak typowych dla 
legionowskich willi, na których robiliśmy so-
bie pami¹tkowe fotografie… Niektóre ocala³y 
z wojennej po¿ogi.

Od po³owy roku 1942 szko³a sta³a siê 
ośrodkiem ¿ycia konspiracyjnego. Wszyscy pro-
fesorowie nale¿eli do AK. Równie¿ m³odzie¿ 
czynnie uczestniczy³a w konspiracji. Na tere-
nie szko³y dzia³a³o konspiracyjne harcerstwo. 
Czêśæ dziewcz¹t by³a w Wojskowej S³u¿bie Ko-

Przed domem Kisielewiczów. Od lewej: NN, 
Zofia  Kisielewicz, Henryk  Kozłowski, 
Jadwiga Kisielewicz, Janina  Fultyn 
i Bronisława  Romanowska

Przed domem Gołębiewskich. Można 
rozpoznać pp. Wincentynę i Władysława 
Gołębiewskich, po prawej Bronisławę 
Romanowską, z tyłu Janusza  Gołębiewskiego

Przed domem Brudzyńskich. 
Po lewej widać Danutę  Trzaskę i Danutę 
 Kazimierczak, a po prawej panią  Wiesławę 
Brudzyńską i Bronisławę Romanowską

Book czas proby_2014.indb   104Book czas proby_2014.indb   104 2014-06-13   10:39:532014-06-13   10:39:53



105

ROZDZIAŁ 4 – tajne nauczanie

biet pod opiek¹ profesor  Tomczyñskiej. Starsi ch³opcy koñczyli Szko³ê Podchor¹¿ych i Szko³ê 
Partyzanta, które powsta³y ju¿ w 1941 r. 

Kiedy zaczê³a siê wojna, wiêkszośæ z nas mia³a za sob¹ szko³ê powszechn¹. Niektórzy 
byli po egzaminach do szkó³ średnich albo ukoñczyli któr¹ś klasê szko³y średniej. Rodzice 
nasi byli w takiej sytuacji jak dzisiaj rodzice dzieci, które ukoñczy³y ostatni¹ klasê szko³y 
podstawowej: jak dalej nas kszta³ciæ? Wielkie znaczenie mia³o funkcjonowanie szko³y śred-
niej, która nie tylko pozwoli³a nam kontynuowaæ naukê, ale równie¿ chroni³a przed przymu-
sowym wywiezieniem do Niemiec. 

A wszystko to zawdziêczaliśmy naszym wspania³ym profesorom i rodzicom, którzy 
w tamtych trudnych czasach, wspó³pracuj¹c ze sob¹, czuwali nad naszym bezpieczeñstwem 
i troszczyli siê o to, ¿ebyśmy wyrośli na przyzwoi tych ludzi. Mimo niebezpieczeñstwa ak-
ceptowali nasze zaanga¿owanie w konspi racjê. Rodzice wiedzieli, ¿e wszyscy profesorowie 
naszej szko³y byli w AK, a my w ró¿nych komórkach tej organizacji, a tak¿e w Szarych Sze-
regach. W budynku szko³y nie tylko uczyliśmy siê, ale tak¿e sk³adaliśmy przyrzeczenia kon-
spiracyjne. Najczêściej odbiera³a je pani Wanda  Tomczyñska, ks. Wac³aw  Szelenbaum, albo 
dyrektor. Poczucie wspólnej odpowiedzialności m³odzie¿y, rodziców i grona nauczycielskie-
go by³o tak wielkie, ¿e pozwoli³o nam przetrwaæ do wybuchu 
powstania bez wsypy. 

Przytoczê wspomnienia Zofii  Kisie lewicz:
(...) W roku 1943 moja serdeczna kole¿anka ze Szko-

³y Rodziny Wojskowej, Bogusia  Wilczówna namówi³a mnie 
do podjêcia nauki w tajnym gimnazjum ogólnokszta³c¹cym, 
dzia³aj¹cym pod szyldem Gminnej Szko³y Handlowej w Le-
gionowie. Zosta³am przyjêta do czwartej klasy. Oczarowa³a 
mnie aura tej szko³y i wkrótce pozna³am smak pracy konspi-
racyjnej. W³aśnie ukoñczy³am 16 lat i mog³am z³o¿yæ przysiê-
gê. Spe³ni³y siê wreszcie moje marzenia! Przysiêgê odebra³a 
ode mnie pani profesor Wanda Tomczyñska. To by³o niezapo-
mniane prze¿ycie.

Profesor  Paczyñski anga¿owa³ mnie do przepisywania 
materia³ów biuletynowych, dyrektor Jerzy  Siwiñski powierzy³ 
mi funkcjê kolporterki prasy podziemnej. Pamiêtam, ¿e dyrektor przeprowadzi³ rozmowê 
z moim ojcem, wówczas ju¿ od dawna ¿o³nierzem AK. Chodzi³o o zgodê na moj¹ pracê 
w kon spiracji, któr¹ oczywiście uzyska³. 

Po prasê przychodzi³am do mieszkania dyrektora i natychmiast roznosi³am j¹ pod 
wskazane adresy. Pracowa³am te¿ w tzw. „skrzynkach” – biurach, przy szyfrowaniu ewi-
dencji ¿o³nierzy AK. (…)

Rok szkolny 1940/41 to kurs A, na który uczêszcza³a m³odzie¿ w liczbie oko³o 
30. uczniów, i kurs B z 15 uczniami, rok 1941/42 to nabór do nowej klasy, egzaminy z³o-
¿y³o oko³o 50. uczniów. W tym roku ju¿ oko³o setki by³o objêtych tajnym nauczaniem. 
W³aściwie szko³a mia³a byæ dwuletnia. Pamiêtam, jak bardzo niepokoiliśmy siê o swój los 
w czerwcu 1942 roku. Dziêki staraniom dyrektora Siwiñskiego nauka zosta³a przed³u¿o-

Zofia Kisielewicz
uczennica klasy IV.
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na o nastêpne dwa lata, jak dyrektor tego dokona³, nie wiem. Chodzi³o przecie¿ nie tyl-
ko o ochronienie m³odzie¿y przed wywo¿eniem, ale przede wszystkim o jej kszta³cenie. 
Ju¿ od 1942 roku oprócz przedmiotów zawodowych mamy przedmioty ogólnokszta³c¹ce 
i zajêcia prowa dzone s¹ dwutorowo. W roku szkolnym 1942/43 powstaj¹ dwie klasy pierw-
sze licz¹ce po 30. uczniów, a rok później nastêpne dwie klasy pierwsze licz¹ce po oko³o 
50. uczniów. W tych latach szko³a liczy ponad dwustu uczniów. Jest to wiêc szko³a gigant 
jak na tamte niebezpieczne czasy. 

Nauczanie i wychowanie w duchu patriotyzmu by³o prawie jawne. Rocz nice świ¹t na-
rodowych czczone by³y uroczyście akademiami w sali udekorowanej bia³o-czerwonymi fla-
gami. Urz¹dzano te¿ poranki, na których zaproszeni z War szawy artyści recytowali nie tylko 
wiersze o wojnie, ale i najpiêkniejsze fragmenty naszej i obcej literatury, a tak¿e śpiewali 
znane arie operowe. Janina  Romanowska, uczennica klasy IIb, w swoim pamiêtniku z lat 
1942–1944 tak o tym pisze: 

W sobotê, tj. 3.07.1943 by³o zakoñczenie w naszej szkole. Odby³o siê ono piêknie, wiêc 
w czêści postaram siê je opisaæ. Najpierw odby³ siê zapowiedziany ju¿ przed tygodniem 
poranek szkolny. Jakie¿ wzruszenie odbi³o siê na ka¿dej twarzy, gdy pop³yn¹³ wiersz o na-
szej biednej ojczyźnie „ ... tu siê ³zy lej¹, a tam w Anglii brzmi „Jeszcze Polska nie zginê³a”. 
O Bo¿e, nie mog³am powstrzymaæ ³ez, które mimo woli nap³ywa³y mi do oczu i znów s³o-
wa: „... wszyscy trac¹ nadziejê, lecz s¹ ludzie w Warszawie, którzy jej nie stracili i nigdy 
nie strac¹ ...” tak i ja nie straci³am jeszcze nadziei. Ubóstwiam tego cz³owieka (naszego dy-
rektora), wprost podziwiam jego wielk¹ odwagê, oj bo gdyby tak wpadli ¿andarmi, oj, nie daj 
Bo¿e! Wreszcie pop³ynê³a i „Warszawianka”: „Oto dziś dzieñ krwi i chwa³y”. Oj, dr¿a³y na-
sze serca, oj, radowa³y siê ze wzruszenia, gdy po raz pierwszy us³ysza³y tê pieśñ publicznie. 
Chyba nigdy nie zapomnê tych chwil. 

Zaś Lidia  Gawa³kiewicz, uczennica klasy IIa, wspomina56: 
Pod koniec 1943 roku w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê świêtami w szkole zosta³o zor-

ganizowane spotkanie przy choince. Nie pamiêtam przebiegu ca³ej uroczystości, a tylko 
jej czêśæ, kiedy to prof. Wanda  Tomczyñska odczyta³a kartê przys³an¹ z Oświêcimia przez 
prof. Wies³awa  Gruszeckiego, aresztowanego w cza sie wakacji. Później zaczêliśmy śpiewaæ 
hymn – wszyscy zgromadzeni w holu pe³nym g³osem: „Jeszcze Polska nie zginê³a” ... By³ 
to czas najwiêkszego terroru, nie koñcz¹cych siê ulicznych egzekucji. Kiedy śpiewaliśmy 
hymn, wydawa³o siê, jakby ten szkolny hol by³ kawa³eczkiem niepodleg³ej Polski. A mo¿e 
w ogóle szko³a to by³ ten kawa³eczek niepodleg³ego kraju, co prawda wci¹¿ zagro¿onego, 
ale takiego, który zdecydowanie wy³amywa³ siê spod w³adzy okupanta…

Z ogromnym szacunkiem odnosiliśmy siê do naszych nauczycieli z czasów tajnego na-
uczania. Świadcz¹ o tym fragmenty dokumentów i pamiêtników, które otrzyma³am od swo-
ich kole¿anek i kolegów, a tak¿e moje w³asne wspomnienia.

By³am z t¹ szko³¹ od pierwszych jej dni. Od czasów, kiedy utworzono Gminn¹ Szko³ê 
Handlow¹, zamienion¹ nieco później na tajne gimnazjum. Szko³a mieści³a siê w bu dynku 
przy ul. Kopernika 16 naprzeciwko poczty i zak³adu fotograficznego pana  Heiliga. 

56 Wspomnienia spisane w 1994 r.
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Od tego czasu minê³o wiele lat. Lata okupacji niemieckiej, lata Polski Ludowej i III Rze-
czypospolitej.

My, uczniowie tej szko³y nie wiedzieliśmy jeszcze o telewizji, p³ytach kompaktowych, 
kasetach video, internecie, lotach na ksiê¿yc i innych osi¹gniê ciach koñca XX w. Za to świet-
nie orientowaliśmy siê w rodzajach broni oraz z ³a twości¹ odbezpieczaliśmy zarówno krótk¹ 
broñ jak i granaty. 

Takie by³o nasze pokolenie. Ojcowie nie wrócili z wojny w 1939 roku. Jedni gdzieś 
na Zachodzie próbowali dopominaæ siê o prawo do wolności, inni ginêli na „nieludzkiej zie-
mi” – Workuta, Ko³yma, Kola... 

Start w istniej¹cych warunkach nie by³ prosty. W chwili 
otwierania szko³y potêga Niemiec hitlerowskich umacnia³a 
siê na Zachodzie. 

Razem z nauk¹ podjêliśmy walkê z okupantem. Powta-
rzaliśmy czêsto wersety z poezji Marii Konop nickiej:

Nie mogê do was mówiæ, 
jak bym chcia³a, 
Ani g³êbiej serca wam otworzyæ ...
Ale wy wiecie, jak dr¿y
i jak pa³a
To s³owo, które chcia³abym 
Po³o¿yæ...
Tym s³owem by³a walka. Narasta³y wydarzenia, w któ-

rych chcieliśmy uczestniczyæ tak jak dziadowie i ojcowie. 

Spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia w 1943 r.
Koncert patriotyczny w wykonaniu artystów warszawskich. 
Gośćmi koncertu były żony profesorów. Na lewym zdjęciu żona prof. W.  Gruszeckiego 
z synami, a na prawym – żona prof. E.  Hermanowicza z córką.

Bronisława  Romanowska
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Ulotka wzywaj¹ca do walki by³a tak samo wa¿na jak podrêcznik czy notatka z lekcji. Czêsto 
samemu trzeba by³o byæ autorem takiej ulotki. 

Szko³a by³a na wysokim poziomie. Zadecydowa ³o o tym grono nauczycielskie. Dyrektor 
Jerzy  Siwiñski rysowa³ obraz gospodarczy Polski oraz potrzeby kraju po zakoñczeniu wojny. 
Na spotkaniach z zaufanym gronem m³odzie¿y wyci¹ga³ z kieszeni nielegaln¹ gazetkê i czyta³ 
o sytuacji na froncie. Kiedy zgin¹³ gen. W³adys³aw Sikorski, na pierwszych powakacyjnych za-

jêciach z nami, nawi¹za³ do katastrofy. Poderwa-
liśmy siê z ³awek. By³ to 2 września 1943 roku.

Przytoczê teraz zapiski i wspomnienia 
o wszyst kich nauczycielach i pra cownikach na-
szej szko³y:

Jerzy  Siwiñski, dyrektor szko³y, wycho-
wawca klasy I licealnej, który pe³ni³ tak¿e 
funkcjê zastêpcy komendanta Kadry Obywatel-
skiej, w umiejêtny sposób kszta³towa³ postawy 
spo³eczne i patriotyczne swoich uczniów. Mia³ 
do m³odzie¿y zaufanie, a m³odzie¿ do niego. 
Wierzyliśmy po prostu, ¿e czuwa nad na szym 
bezpie czeñstwem. Swoj¹ postaw¹ narzuca³ 
w³aściwe zachowanie w trudnych sytu acjach. 
M³odzie¿ czu³a, ¿e jest szano wana. 

Pamiêtam jak z ulicy Kazimierza Wielkiego, na której mieszka³, do szko³y chodzi³ ulic¹ 
Sienkiewicza, potem skrêca³ ko³o kina w ulicê Siemiradzkiego i w koñcu w ulicê Kopernika, 
przy której sta³a szko³a. 

Wraz z ca³ym gronem nauczyciel skim troszczy³ siê nie tylko o nasz¹ wiedzê, ale wszech-
stronny rozwój. Zachêcano nas do samokszta³cenia, organizowania towa rzys kich dru¿yn 
siatkówki – wychowania fizycznego wszak w szkole nie by³o. 

M³odzie¿ nie tylko zdobywa³a wiedzê. Wkuwaliśmy s³ówka ³aciñskie, ale równie¿ zaj-
mowaliśmy siê kolporta¿em prasy podziemnej, ch³opcy uczestniczyli w tajnym szkoleniu 
wojskowym, brali udzia³ w akcjach sabota¿owo-dywersyjnych, przygotowywali siê do walki 
zbrojnej, do powstania. Budynek szko³y by³ miejscem, gdzie oprócz zajêæ odbywa³y siê zebra-
nia konspiracyjne, zaprzysiê¿enia, a w piwnicach mieści³a siê w pewnym okresie drukarnia 
„Reduty”. Wszystko odbywa³o siê prawie jawnie, a jednak ¿adnej wsypy nie by³o. A przecie¿ 
w gabi necie dyrektora odbywa³y siê zaprzysiê¿enia, które odbiera³ czêsto on sam lub ksi¹dz 
Wac³aw  Szelenbaum. Obaj zostali aresztowani po zakoñczeniu dzia³añ powstañczych w na-
szym mieście. Jerzego Siwiñskiego hitlerowcy wyprowadzili z w³asnego domu, a nastêpnie 
powieźli w stronê ulicy Batorego i w nieznanym nikomu miejscu zamordowali. Podobnie 
nieznane jest miejsce kaźni ksiêdza Szelenbauma.

Byliśmy mu wdziêczni, ze w czasie pogardy ofiarowa³ nam poczucie w³asnej godności. 
Byliśmy mu wdziêczni, ¿e mówi³ o Polsce. Jerzy Siwiñski by³ przede wszystkim wspania-
³ym pedagogiem. Chroniæ i wychowywaæ m³odzie¿, na tym najbardziej mu zale¿a³o i uczula³ 
na to swój zespó³ nauczycieli.

Dyrektor Jerzy Siwiński
w swoim gabinecie szkolnym
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Uczennica kl. I liceum Barbara  Rykaczewska zanotowa³a: Dyrektor Jerzy Siwiñski by³ 
wysokim, przystojnym mê¿czyzn¹, robi³ wra¿enie zawsze zrówno wa¿onego, bystrego i spo-
strzegawczego. By³ cz³owiekiem wielkiej kultury.

Wspomina Lidia  Gawa³kiewicz, wówczas uczennica klasy IIa tajnego gimnazjum;
Jerzego  Siwiñskiego mia³am okazjê obserwowaæ przez dwa lata po kilka godzin w ty-

godniu. Uczy³ nas dwóch przedmiotów: stenografii i jeszcze jednego, którego nazwy nie po-
trafiê wy³owiæ nie tylko z pamiêci, ale nawet ze świadectwa ukoñczenia dwuletniej szko³y 
handlowej. Przypuszczalnie by³a to „administracja”. Nazwa nie ma tu zasadniczego zna-
czenia, poniewa¿ tak na świadectwie, jak i w planie lekcji znajdowa³y siê tylko oficjalne na-
zwy przedmiotów, które czêsto nie odpowiada³y treściom. W ka¿dym razie ten drugi przed-
miot wyk³adany przez Dyrektora to by³o opowiadanie o ... Polsce. Mieliśmy rok 1943/44, 
wokó³ szala³ hitlerowski terror, czerwone plakaty przypomina³y krew zak³adników, ci¹gle 
wysy³ano nowe transporty wiêźniów do obozów koncentra cyjnych, w nocy by³y areszto-
wania i rewizje, w dzieñ ³apanki. Okupant robi³ wszystko, ¿eby nas zniszczyæ biologicznie, 
z³amaæ moralnie, upodliæ.

Dyrektor wchodzi³ do klasy, zapisywa³ coś w dzienniku, opuszcza³ katedrê, stawa³ 
przy pierwszej czy drugiej ³awce i zaczyna³ wyk³ad. Uczyliśmy siê bardzo ró¿nie, ró¿ne 
mieliśmy zdolności i mo¿liwości, ró¿nie te¿ nas ocenia³, zawsze bardzo sprawiedliwie. 
Na klasówkach ze stenografii bywa³y i oceny niedostateczne. Natomiast traktowa³ nas 
wszystkich zawsze jednakowo, niezale¿nie od stopnia, traktowa³ jak ludzi, którzy bêd¹ 
w przysz³ości budowaæ Polskê. Wraz z pierwszymi s³owami, którymi zwraca³ siê do nas: 
„Proszê pañstwa”, ofiarowywa³ nam po czucie godności tak bardzo potrzebne w czasach, 
które nazwano „czasami pogardy”. Mówi³ nam przede wszystkim o sprawach gospodar-
czych. O mecha nizmach ¿ycia gospodarczego w Polsce przedwojennej, o tym, czego do-
pracowaliśmy siê, a czego by³o nam brak, o niemieckim przemyśle zbrojeniowym, o wiel-
kich zak³adach Kruppa, o miastach Essen i Dortmund, o wp³ywie niemieckiej gospodarki 
na przebieg wojny. Mówi³ o Polsce, która bêdzie. Siedzieliśmy w ³aw kach zas³uchani, 
wpatrzeni w wizjê silnej gospodarczo powojennej Polski. Marzy liśmy, ¿e taka bêdzie, 
a mo¿e wiêcej ni¿ marzyliśmy. Wiedzieliśmy, ¿e musi byæ w³aśnie taka i gotowi by³yśmy 
wiele zrobiæ, ¿eby taka by³a. Pamiêtam, jak po którejś z lekcji na wiosnê 1944 roku nie-
którzy z nas przyrzekali sobie na podwórku szkolnym, ¿e pracuj¹c w powojennej Polsce 
po³owê pensji bêd¹ oddawaæ na skarb pañstwa, ¿eby nigdy nie powtórzy³a siê ta tragedia, 
któr¹ prze¿ywaliśmy, która ci¹gle trwa³a. 

Kiedyś w czasie lekcji Dyrektor powiedzia³, ¿e nasza szko³a po wojnie w dalszym ci¹gu 
zostanie szko³¹ zawodow¹. Na naszych twarzach musia³o odbiæ siê rozczarowanie, ma-
rzyliśmy przecie¿ o powojennym gimnazjum ogólnokszta³ c¹cym. Widocznie spostrzeg³ to, 
poniewa¿ zacz¹³ t³umaczyæ, ¿e powojenny rozwój gospodarczy Polski bêdzie wymaga³ ist-
nienia wielu szkó³ zawodowych. 

Trudno po wielu latach, które minê³y od tamtych dni, przypomnieæ sobie wszystko, 
o czym mówi³ w czasie lekcji, ale nawet po up³ywie takiego czasu nie mo¿na zapomnieæ tej 
ciszy i tego zas³uchania, w jakim siedzieliśmy w ³awkach, nie reaguj¹c zupe³nie na dzwo-
nek. Zas³uchani, a nie dyskutuj¹cy... bowiem nie dzieli³ siê z nami odpowiedzialności¹ 
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za wypowiadane s³owa. Wszyscy wiedzieliśmy dobrze, co mo¿e za nie groziæ. Na stopnie 
odpowiadaliśmy z materia³u obojêtnego, zapisanego na ogó³ poprzednio w zeszytach. 

Takim by³ nauczycielem, a jakim dyrektorem?
Sta³ na czele oficjalnie istniej¹cej dwuklasowej szko³y handlowej, a w rze czywistości 

kierowa³ rozwojowym gimnazjum i liceum, które w roku szkolnym 1943/44 posiada³o sie-
dem oddzia³ów – cztery klasy gimnazjum (pierwsza i druga dwuoddzia³owe) oraz pierwsz¹ 

Uczniowie klasy licealnej ze swym wychowawcą i nauczycielami. 
Od lewej: Jerzy  Chlewicki, Ryszard  Głowala, prof. Jerzy Siwiński, prof. Wo-
jciech  Paczyński, prof. Wiesław  Gruszecki, Ryszard  Znój, Jerzy  Staliński 
i trzej niezidentyfikowani.

Licealiści tajnego nauczania. Od lewej: Krystyna Brzezińska, Walen-
tyna  Wójcicka, Lucyna  Wojciechowska, Krystyna  Ziółkowska, niżej 
Ferdynand  Kuciński, dalej Hanna Gleń, Barbara  Rykaczewska, prof. 
Wojciech  Paczyński, Alicja  Bafeltowska, Ryszard  Głowala, NN, Jerzy 
 Chlewicki i niżej Ryszard  Znój.

Book czas proby_2014.indb   110Book czas proby_2014.indb   110 2014-06-13   10:39:562014-06-13   10:39:56



111

ROZDZIAŁ 4 – tajne nauczanie

licealn¹. Klasy III i IV gimnazjum istnia³y pod kryptonimem kursów A i B, a pierwsza liceal-
na – kursu C. Jako dyrektor tajnej szko³y podpisywa³ tajne protoko³y rady pedagogicznej, gdzie 
znajdowa³y siê listy uczniów, wszystkie zakazane przedmioty ogólnokszta³c¹ce, wystawione 
oceny. Podpisywa³ je pe³nym nazwiskiem obok piecz¹tki „Dyrektor Gimnazjum”. Protoko³y 
te sporz¹dzone w kilku egzemplarzach podpisywali równie¿ wszyscy ucz¹cy w klasie profe-
sorowie. Czêśæ z tych protoko³ów, zakopana w ziemi, przetrwa³a wojnê. Jest to zas³ug¹ prof. 
Wandy  Tomczyñskiej. Dziś stanowi¹ podstawowy dokument istnienia tajnego nauczania. 

(…) Podziwialiśmy odwagê, z jak¹ kierowa³ szko³¹, która dawa³a nam wiele z tego, 
czego okupant za wszelk¹ cenê stara³ siê pozbawiæ polsk¹ m³odzie¿.

(…) Zastanawia³am siê niejednokrotnie, kto nadaje szkole w³aśnie taki charakter i wy-
dawa³o mi siê, ¿e przede wszystkim dwie osoby: prof. Wanda Tomczyñska i dyrektor Jerzy 
 Siwiñski. By³y to indywidualności nieprzeciêtne, choæ bardzo ró¿ne. Wszyscy inni profeso-
rowie natomiast jakby przystosowywali siê do sytuacji; pod¹¿ali wytkniêt¹ drog¹, w sto-
sunku do m³odzie¿y bardziej konspirowali swoje postawy. Tak to ocenia³am, bêd¹c jeszcze 
uczennic¹ i nie zmieni³am zdania.

Uczniowie tajnego liceum byli wszyscy w Armii Krajowej. St¹d 
ich wiêzi z profesorami, jednocześnie prze³o¿onymi w wojsku, by³y 
szczególnie silne. Oczywiście zasady konspiracji nie pozwala³y na zna-
jomośæ funkcji i powi¹zañ nauczycieli poza swym bezpośrednim prze-
³o¿onym, ale nikt nie mia³ w¹tpliwości, ¿e wszyscy oni s¹ obywatelami 
i ¿o³nierzami Polskiego Pañstwa Podziemnego. St¹d, mimo wielkich 
trudności, nauka i samokszta³cenie traktowane by³o przez licealistów 
bardzo powa¿nie.

Feliks  Beczkowicz naucza³ geografii, by³ wycho wawc¹ klasy Ia. Za-
pamiêta³am go jako cz³owieka o du¿ej kulturze i wielkiej wiedzy geograficznej. Przed woj-
n¹ zwiedzi³ prawie ca³¹ Europê. Pochodzi³ z kresów wschodnich. Mieszka³ i pracowa³ jako 

Feliks Beczkowicz

Klasa Ia. W środku prof. Feliks Beczkowicz.
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nauczyciel geografii w Poznaniu. Stamt¹d zosta³ wysiedlony przez 
Niemców i trafi³ do Legionowa. W AK by³ cz³onkiem Kadry Oby-
watelskiej.

Wies³aw  Gruszecki (1906–1943), nauczyciel ekonomii, mate-
matyki i ksiêgowości, by³ wychowawc¹ klasy IV.

Ukoñczy³ Szko³ê Handlow¹ w Poznaniu, by³ pracow nikiem 
PKP i w 1939 przeniesiony zosta³ s³u¿bowo do Legio nowa jako wy-
k³adowca do nowo wybudowanego Centrum Wyszkolenia Kolejo-
wego w Legionowie. Od 1940 uczy³ ekonomii, matematyki, ksiêgo-

wości w legionowskiej „han dlówce”. Porucznik rezerwy AK, ps. „Lubicz”, ekonomista. 
Jego szwagier, Stefan  Majewski, ps. „Warta”, zosta³ aresztowany przez Gestapo 20 czerw-

ca 1943 roku w czasie akcji transportu broni. W zwi¹zku z tym „Lubicz” dosta³ polecenie 
od komendanta AK, aby usun¹³ siê z terenu Legionowa. 26 czerwca 1943 przyjecha³ do War-
szawy i tam wpad³ w rêce gestapo. Zosta³ zamordowany w Oświêcimiu.

Mój pierwszy wychowawca w tej szkole prof. Wies³aw Gruszecki, przychodzi³ 
do szko³y zawsze zatroskany o swoj¹ rodzinê. Mia³ dwóch synów i śliczn¹ ¿onê. Poznaliśmy 
ich po śmierci profesora. Jego ¿ona z synami przychodzi³a na uroczystości szkolne. Pamiê-
tam, jak prof. Gruszecki wraz z prof.  Paczyñskim towarzyszyli nam, m³odzie¿y gimnazjal-
nej, w akcji gromadzenia opa³u na zimê dla szko³y. W tym celu karczowaliśmy, a nastêpnie 
r¹baliśmy w legionowskim lesie pniaki po wyciêtych drzewach, naturalnie za pozwoleniem 
administracyjnych w³adz niemieckich. Panowie profesorowie w tych swoich podniszczo-
nych garniturach i obowi¹zkowo w kapeluszach pracowali razem z nami. Po śmierci prof. 
Gruszeckiego wychowawc¹ naszej klasy zosta³ Wojciech Paczyñski.

Klasa III ze swym wychowawcą Wiesławem Gruszeckim

Wiesław 
Gruszecki
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Edward  Hermanowicz (1896–1970), uczy³ nas towa-
roznawstwa, fizyki i chemii, by³ wychowawca klasy Ib.

Urodzi³ siê w Wilnie, tam te¿ ukoñczy³ Uniwersytet Stefana 
Batorego. Przed II wojn¹ światow¹ zamieszka³ w Legionowie przy 
ulicy S³owackiego i wykonywa³ zawód chemika. 

Bra³ udzia³ w kampanii wrześniowej. W latach 1940/44 by³ na-
uczycielem w tajnym gimnazjum i liceum w Legionowie. 

Pamiêtam, ¿e wymaga³ dok³adnego wkuwania wzorów, które, 
jak powiada³, rz¹dzi³y nie tylko światem matematycznym, np. pra-

wo Newtona: „Ka¿de cia³o zachowuje w³aściwy mu stan spoczynku lub ruchu, dopóki nañ 
nie podzia³aj¹ si³y stan ten zmieniaj¹ce”.

W sztabie I Rejonu „Marianowo-Brzozów” by³ szefem referatu organiza cyjnego, zastêpc¹ 
szefa sztabu, nosi³ pseudonim „D³ugosz”. W 1944 zosta³ aresztowany przez NKWD i wywie-
ziony do ³agru sowieckiego na Syberiê. Szczêśliwie uda³o mu siê powróciæ do kraju w 1947 r. 
Po wojnie pracowa³ jako in¿ynier chemik w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. 

Wies³awa  Jaworska, nauczycielka geografii, w AK ³¹czniczka 
i sanitariuszka.

Mówiliśmy o niej „chodz¹ca biblioteka”. Ile¿ ksi¹¿ek rozprowa-
dzi³a wśród nas… Ile¿ zainteresowañ w nas rozwi nê³a podpowiada-
j¹c wspania³e lektury… Ciekawośæ świata, ciekawośæ ¿ycia – jej chy-
ba zawdziêczam w du¿ej mierze.

Wiesława Jaworska

Edward 
Hermanowicz

Klasa Ib ze swym wychowawcą Edwardem Hermanowiczem
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Celina  Kalinowska by³a nauczycielk¹ ³aciny, a w AK sanita-
riuszk¹ i ³¹czniczk¹.

Pani Celina Kalinowska z ³adnie zaczesanymi do ty³u czarny-
mi w³osami. Wkuwaliśmy dla niej deklinacje ³aciñskie i nie mogli-
śmy zrozumieæ, dlaczego kaza³a nam siê mêczyæ z grek¹ i to na w³a-
sny nasz rachunek. Dźwigaliśmy podrêcz niki, które nam po¿ycza³a 
nie tylko do nauki tych jêzyków staro¿ytnych, ale równie¿ do lepszego 
ich zrozumienia. By³y to ogromne, ciê¿kie dzie³a z histori¹ antyczn¹. 
Dźwigaliśmy je po swoich domach i pochylaliśmy siê nad ich treści¹.

Wspominaj¹c grono profesorskie, nie mogê pomin¹æ woźnego, 
pana Jana Kościeszy. Mieszka³ wraz z rodzin¹ w szkole. Troszczy³ siê o porz¹dek. W jego 
mieszkaniu mo¿na by³o siê ogrzaæ w zimowe dni, a jego ¿ona mia³a czêsto oprócz herbaty 
talerz zupy dla przychodz¹cych z dalszych okolic Legionowa gimnazja listów. Pamiêtam, kiedy 
moja mama by³a w szpitalu, ja z moj¹ siostr¹ Janin¹ te¿ korzysta³yśmy z jej uprzejmości. Pañ-
stwo Kościeszowie czuwali nad wszystkim i byli zaprzysiê¿onymi cz³onkami Armii Krajowej. 

Jaka szkoda, ¿e nie zachowa³a siê ¿adna ich fotografia… 
Krystyna  Leszczyñska uczy³a matematyki, techniki handlu i re-

klamy, by³a wychowawczyni¹ klasy IIb i sanita riuszk¹ w AK.
Nasza matematyczka, pani profesor Krystyna Lesz czyñska za-

chêca³a nas do pog³êbiania wiedzy matematycznej. Poleca³a nam 
rozwi¹zywaæ trudne zadania z treści¹. Brak podrêczników zmusza³ 
nas do biegania po ca³ym mieście, ¿eby znaleźæ odpowiedni¹ regu³ê 
lub kogoś, kto wyjaśni lub pomo¿e rozwi¹zaæ problem. By³y to czêsto 
zadania spoza wiedzy wymaganej w szkole. W ramach nauki tech-
niki pani Krystyna uczy³a m³odzie¿ klas starszych bardzo przydatnej 
umiejêt ności pisania na maszynie.

Celina Kalinowska

Krystyna Leszczyńska

Lekcja pisania na maszynie w klasie IV. 
Piszą (od lewej): Barbara  Potyra, „Śnieżka”  Piotrowska, Bronisława 
 Romanowska, Krystyna Jungst, Janusz  Radzimirski. 
Za nimi prof. Krystyna Leszczyńska.
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Wojciech  Paczyñski, wicedyrektor, by³ wychowawc¹ klas III i IV.
Dzielny poznaniak. Losy wojny rzuci³y go do Legio nowa, uczy³ jêzyka 

niemieckiego, a w m³odszych klasach polskiego. £atwo nawi¹zywa³ kontakt 
z m³odzie¿¹, by³ bardzo lubiany, sta³ siê wychowawc¹ klasy IV po tym, jak 
wywie ziono do Oświêcimia jej poprzedniego wychowawcê, W.  Gruszeckie-
go. W AK by³ oficerem propagandy. Do jego zadañ nale¿a³o te¿ dbanie o bez-
pieczeñstwo m³odzie¿y pod czas tajnych zbiórek i wypraw terenowych.

Profesor Wojciech Paczyñski, germanista, wysiedlony z Poznania, 
uczy³ nas jêzyka wroga. By³ to jednak równie¿ jêzyk Goethego i Schille-

ra. Chocia¿ jêzyk ten s³yszany 
na ulicy budzi³ w nas obawy, 
byliśmy wdziêczni profesoro-
wi, ¿e ucz¹c nas, chroni... Prze-
cie¿ znaj¹c ten kod, mo¿na by³o 
unikn¹æ niebezpieczeñstwa. 

Profesor Wojciech Paczyñ-
ski nie ogranicza³ siê do pracy 
na terenie szko³y, ale czêsto 
spotyka³ siê z m³odzie¿¹ w do-
mach prywatnych i utrzymywa³ 
ze swymi wychowankami ser-
deczne wiêzi.

Klasa IIb ze swą wychowawczynią, Krystyną Leszczyńską (w środku),
pierwsza z lewej stoi Janina  Romanowska, autorka pamiętnika 
wielokrotnie cytowanego w tej książce.

Wojciech 
Paczyński

Uczennice klasy III ze swym wychowawcą Wojciechem 
Paczyńskim.
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Na fotografii obok prof. Wojciech  Paczyñski 
z m³odzie¿¹ kl. IV w domu Alicji Kamiñskiej. Sie-
dz¹ od lewej: Jadwiga Sygowska, Zofia Skowroñska, 
Bogus³awa Wilcz, prof. Paczyñski, Bronis³awa  Roma-
nowska. Stoj¹: Maria  P³aciszewska, Miros³awa  Krzak, 
Janusz Radzimirski, Alicja  Kamiñska, Micha³  Heilig, 
Wies³aw Tymrakiewicz.

Uczniowie klasy III ze swym wychowawcą Wojciechem Paczyńskim.

Spotkanie prof. W. Paczyńskiego z młodzieżą 

Klasa IV. Od lewej: Zygmunt  Kozakow, Janusz 
Radzimirski, Jan  Kulesza, Michał  Jakubowski, 
Wiesław  Tymrakiewicz, prof. Wojciech 
Paczyński, Kazimierz Wierzbowski, Leopold 
Żeglewicz, Bogdan  Klejment.

Klasa IV. Od lewej rząd pierwszy: Hanna  Siwek, 
Krystyna Jungst, prof. Wojciech Paczyński, 
Bogusława Wilcz, Jadwiga Sygowska, Janina 
Wiatrowska, rząd drugi: Barbara Sobkowicz, 
Bronisława Romanowska, Mirosława Krzak, 
Alicja Kamińska, Zofia Skowrońska, Barbara 
 Potyra, Halina  Dubelczyk, NN, 
Maria Płaciszewska.
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Ks. Eugeniusz  Piesiewicz, nasz prefekt, by³ opieku nem Soda-
licji Mariañskiej w Legionowie.

Ks. Piesiewicz z wielkim poświêceniem opiekowa³ siê nami. 
Zap³aci³ za to wysok¹ cenê. W 1942 r. zosta³ aresz towany i wywie-
ziony do obozu koncentracyjnego w Oświêci miu (potem prawdopo-
dobnie by³ przeniesiony do Gross Rosen). Na szczêście obóz prze¿y³ 
i doczeka³ koñca wojny.

Pani Maria Rodziewicz by³a sekretark¹ szko³y.
Do jej zadañ nale¿a³o sporz¹dzanie protoko³ów z rad pedago-

gicznych, czynności kancelaryjno-administracyjne, wystawianie 
legitymacji szkolnych, zaświadczeñ.

Pani Maria Rodziewicz – szczup³a, starsza pani, uczesana po-
dobnie jak czesa³a siê Eliza Orzeszkowa, siwa, ju¿ swoim wygl¹-
dem wzbudza³a szacunek. Piêknym charakterem pisma wype³nia³a 
nasze legitymacje, które chroni³y przed wywózk¹ do Niemiec, od-
rêcznie sporz¹dza³a arkusze ocen i inn¹ dokumentacjê. Nie by³o 
¿adnych formularzy. Dziêki jej staranności materia³y te mog³y prze-
trwaæ w nienajlepszych warunkach, zakopane na posesji pani Wan-

dy  Tomczyñskiej. Po latach, kiedy zobaczy³am protoko³y z posiedzenia rady pedagogicznej 
naszego gimnazjum, by³am pe³na podziwu dla tych misternie, z wielk¹ uwag¹ i dok³ad ności¹ 
wpisywanych w rubryki ocen. Te drobne skróty bdb, db, dost., niedost. kojarz¹ siê nie tylko 
z poświêconym temu zadaniu czasem i trudem, podziw budzi tak¿e doskona³ośæ, kunsztow-
nośæ tych zapisów. 

Jeszcze jedna fotografia prof. Wojciecha  Paczyńskiego z klasą IV.

Ks. Eugeniusz 
Piesiewicz

Maria Rodziewicz
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Ostatni raz widzia³am pani¹ Mariê Rodziewicz jak sta³a w furtce przy ul. Kazimierza 
Wielkiego, gdy Niemcy zabierali mê¿a jej córki, naszego dyrektora, Jerzego  Siwiñskiego.

Ks. Wac³aw  Szelenbaum, po aresztowaniu ks.  Piesiewicza pre-
fekt i opiekun Sodalicji Mariañskiej. W AK kapelan I Rejonu „Maria-
nowo–Brzozów”. Rozstrzelany 17 sierpnia 1944 r.

Jako nasz prefekt wspó³uczestniczy³ w tajnym nauczaniu. Jed-
nocześnie by³ kapelanem w randze kapitana AK (pseudonim „Bo-
nus”). Uczestniczy³ w odprawach sztabowych, a od nas, m³odych, 
odbiera³ przysiêgê, gdy wstêpowaliśmy do Armii Krajowej. Od chwili 
wybuchu Powstania Warszaw skiego pe³ni³ obowi¹zki kapelana po-
wstañczego, nios¹c pociechê i modlitwê tym, którzy stanêli do walki. 
B³ogos³awi³ tych, którzy szli na ten nierówny bój, ¿egna³ tych, któ-

rych dosiêg³y kule wroga. W pierwszych dniach powstañczych walk w Legionowi odprawi³ 
mszê świêt¹ za poleg³ych harcerzy Szarych Szeregów i uroczyście pochowa³ ich na miejsco-
wym cmentarzu. Ten fakt sta³ siê powodem aresztowania ksiêdza i rozstrzelania go, prawdo-
podobnie na terenie miejscowych koszar.

Wanda  Tomczyñska (1910–1998), nauczycielka jêzyka polskie-
go, by³a wychowawczyni¹ klasy IIa.

W swoim pamiêtniku zanotowa³am: Śliczna, zawsze eleganc-
ka polonistka Wanda Tomczyñska wzruszonym g³osem recytowa-
³a nam najpiêkniejsze fragmenty poezji patriotycznej i zmusza³a 
do myślenia. Ka¿de æwiczenie by³o dok³adnie kontrolowane. Czu-
liśmy wielki respekt, ale kochaliśmy j¹. Później dowiedzieliśmy siê, 
¿e sta³a na czele Wojskowej S³u¿by Kobiet Armii Krajowej. Zreszt¹ 
do Armii Krajowej nale¿a³o ca³e grono nauczycielskie.

Ze wspomnieñ jednego z uczniów (w rêkopisie, nazwisko nieczytelne):
(...) ca³a rodzina profesorki Tomczyñskiej siedzia³a mocno w konspiracji. Przy wcho-

dzeniu do domu przy ul. Jagielloñ skiej 33 (obecnie 30) cz³owiek mimo woli prostowa³ 
siê, zapomina³ o ciê¿arze okupacji i ch³on¹³ atmosferê polskości, nierzadko korzystaj¹c 
z pomocy materialnej. Pomagano tam ukrywaj¹cym siê ¯ydom, m³odzie¿y i wszystkim 
tym, których okupant chcia³ zniszczyæ. W tym domu znajdowa³ siê prawdo podobnie 
punkt dowodzenia pu³kownika „Grosza”, którego czêsto tam widzia³em, a na pewno 
znajdowa³a siê skrzynka „S” (g³ówny punkt rozdzielaj¹cy ca³¹ prasê konspiracyjn¹), 
miejsce spotkañ ³¹czników, miejsce, gdzie pani profesor prowadzi³a tajne nauczanie 
przygotowuj¹ce nas do matury. 

Pani profesor to ¿arliwa patriotka i doskona³a polonistka, która ca³e swe ¿ycie bez 
reszty poświêci³a m³odzie¿y. Uczy³a nas mi³ości Ojczyzny, dumy z naszej historii. Ten 
kryszta³owy cz³owiek, wzór nauczyciela i wychowawcy przygotowa³ wielu m³odych lu-
dzi nie tylko do walki, ale przede wszystkim do twórczej, sumiennej i ofiarnej s³u¿by dla 
narodu. Profesor Tomczyñska nigdy nie w¹tpi³a w zwyciêstwo. Skazana na rozstrzelanie 
sta³a ju¿ pod murem. Uratowa³ skazanych przelot samolotów radzieckich, który rozpê-
dzi³ gestapowców.

Ks. Wacław 
Szelenbaum

Wanda Tomczyńska
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Nauczanie przedmiotów zakazanych prowadzone by³o tak¿e w prywatnych mieszka-
niach nauczycieli. Z regu³y komplety dzieci i m³odzie¿y dobierano za zgod¹ rodziców. Pod-
rêczników m³odzie¿ nie u¿ywa³a, notatek na zajêciach nie sporz¹dzano, mo¿na by³o coś 
zanotowaæ tylko w domu, ewentualne notatki trzeba by³o przechowywaæ w odpowiednich 
skrytkach, na wypadek dekonspiracji i rewizji w mieszkaniach uczniów. 

W ka¿dej wiêkszej miejscowości opiekê i kontakty z nauczycielami sprawowa³ 
dzia³acz konspiracyjny, z regu³y nauczyciel oddelegowany do tej akcji z ramienia TON. 
Na terenie Legionowa i w okolicznych wioskach odpowiedzial nym dzia³aczem by³ kie-
rownik szko³y nr 1 Piotr  Parol. Jego kontakty ze szko³ami mia³y na celu jedynie stwier-
dzenie, ¿e nauczyciel bierze czynny udzia³ w konspiracji – prowadzi zajêcia z przedmio-
tów zakazanych. Piotr Parol wyp³aca³ tym nauczycielom drobne sumy za pracê z kasy 
podziemnej organizacji – pieni¹dze zdobywane by³y w niemieckich kasach i bankach 
(s³ynna rekwizycja ponad 100 mln z³otych latem 1942 r. w godzinach po³udniowych 
na ulicach Warszawy). Nauczycielom p³acono pobory wed³ug stawek przedwojennych, 
ale koszty utrzymania wzros³y od 50 do 100 razy, czyli za ca³omiesiêczne wynagrodze-
nie móg³ nauczyciel kupiæ od 30 do 50 kg ziemniaków. Gdyby nie ofiarnośæ patriotycz-
nego spo³eczeñstwa, to utrzymanie rodziny nauczycielskiej z g³odowych przydzia³ów 
kartkowych, zapewniaj¹cych do 600 kalorii dziennie, by³oby niemo¿liwe. S³ynne by³y 
w Legionowie „wycieczki” za Bug, mówiono „za Narew”, po zdobycie ¿ywności (na zie-
miach przy³¹czonych do Rzeszy obowi¹zywa³y ceny przedwojenne). „Wycieczki” takie 
odbywali równie¿ nauczyciele. 

Klasa IIa ze swą wychowawczynią, Wandą  Tomczyńską (w środku).
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Nale¿y podkreśliæ ró¿nicê w realizowaniu programu nauczania w szko³ach powszech-
nych, gdzie na ró¿nych zajêciach praktycznych nauczyciele mieli mo¿nośæ, przy mniej-
szym ryzyku, prowadziæ lekcje z przedmiotów zakazanych. Praca zaś w kilkuosobowym 
komplecie wymaga³a wiêkszej ostro¿ności, choæby z tej racji, ¿e wśród uczniów by³o pe³no 
ró¿nego kalibru volksdeutschów, a ci mogli zainteresowaæ siê podró¿ami grupek m³odzie-
¿y do prywatnych mieszkañ nauczycieli. To jednak nie odstrasza³o polskich pedagogów 
od pracy z kompletami. 

Zupe³nie inaczej przedstawia³a siê praca w szko³ach średnich, w których nauczanie 
wszystkich przedmiotów wed³ug programu 8-klasowego gimnazjum wymaga³o wiêkszego 
poświêcenia i odwagi.

W swoich wspomnieniach Wanda  Tomczyñska pisa³a:
Na szczególn¹ uwagê i podkreślenie zas³uguje fakt podjêcia przez radê pedagogiczn¹ 

naszej szko³y prowadzenia tajnego nauczania. Ryzyko w naszym przypadku by³o ogromne. 
Tajne komplety powstawa³y w gronie ludzi wzajemnie siê znaj¹cych, pracowa³y w warun-
kach konspiracyjnych, mo¿liwośæ zdrady czy denuncjacji by³a znikoma. natomiast nasze 
tajne gimnazjum i liceum dzia³a³o równolegle z jawn¹, dopuszczan¹ przez okupanta szko-
³¹ handlow¹. By³y wśród naszych uczniów dzieci volksdeutschów, pracowników urzêdów 
niemieckich, policjantów. W najbli¿szym s¹siedztwie szko³y znajdowa³ siê posterunek 
¿andarmerii (skrzy¿owanie ul. Sienkiewicza i ul. 3 Maja). Mimo to prowadziliśmy tajne 
nauczanie, organizowaliśmy uroczyste akademie w rocznice świ¹t narodowych, urz¹dzali-
śmy co pewien czas poranki artystyczne.

(...) Od października 1939 roku zorganizowa³am niewielki komplet tajnego naucza-
nia w moim domu. Pocz¹tkowo by³o tylko piêciu uczniów, po miesi¹cu komplet liczy³ 
ju¿ dziesiêæ osób, w tym dwoje z Nowego Dworu Mazowieckiego. Uczniowie ci trzy razy 
w tygodniu przekradali siê przez granicê tzw. Generalnej Guberni, aby korzystaæ z tajnego 
nauczania. Niemcy – jak wiadomo – pozwalali jedynie na nauczanie w szko³ach podsta-
wowych i średnich szko³ach zawodowych. Tak¹ średni¹ szko³¹ w Legionowie by³o gim-
nazjum kupieckie (szko³a handlowa) przy ul. Kopernika 16, noszacej w czasie okupacji 
nazwê Gminna Szko³a Handlowa. 

Od 1 września 1942 roku rozpoczê³am pracê polonistki i historyczki w tej szkole. 
Rada pedagogiczna postanowi³a prowadziæ tê szko³ê jako tajne ogólnokszta³c¹ce gimna-
zjum i liceum. Jak¿e dobrane by³o grono pedagogiczne z dyrektorem Jerzym  Siwiñskim 
na czele, jak¿e wartościowa m³odzie¿. I nie s¹ to tylko czcze frazesy czy idealizowanie 
przez star¹ kobietê czasów przesz³ych. Dokumenty (...) świadcz¹, ¿e tak wysoka ocena 
pedagogów i uczniów jest w pe³ni uzasadniona. Le¿y przede mn¹ protokó³ z posiedze-
nia rady pedagogicznej z dnia 30 czerwca 1943 roku. Protokó³ ten sporz¹dzono w trzech 
egzemplarzach i oddano do przechowania: dyrektorowi, woźnemu i mnie. Z tych trzech 
egzemplarzy zachowa³ siê tylko mój. Z dokumentu tego wynika, ¿e szko³a nasza by³a roz-
wojowa, posiada³a cztery klasy gimnazjalne, w tym: pierwsz¹, drug¹ i trzeci¹ dwuoddzia-
³ow¹ oraz pierwsz¹ klasê licealn¹. Oprócz przedmiotów zawodowych uczyliśmy jêzyka 
polskiego, historii, geografii, nauki o Polsce w pe³nym wymiarze godzin przewidzianych 
dla 8–klasowego gimnazjum. U¿ywaliśmy oczywiście przedwojennych podrêczników. 
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W roku nastêpnym 1943/44 by³o 259 uczniów z ró¿nych środowisk, a nawet kilkoro 
dzieci volksdeutschów, trzeba by³o wiêc du¿o ryzykowaæ, aby w tych warunkach prowadziæ 
tajne nauczanie. Nikt jednak z grona nauczycieli ani na chwilê siê nie zawaha³ z podjêciem 
tej decyzji. Zreszt¹ ca³e grono pedagogiczne nale¿a³o ju¿ do organizacji podziemnej, g³ów-
nie do Armii Krajowej.

Dyrektor Jerzy  Siwiñski, świetny pedagog, cz³owiek zaanga¿owany jeszcze przed 
wojn¹ w pracê spo³eczn¹ o orientacji lewicowej, by³ dusz¹ tej szko³y. Z energi¹ i odwa-
g¹ oraz z prawdziwym talentem urodzonego organizatora prowadzi³ szko³ê. By³ w sta-
³ym kontakcie z w³adzami podziemnego szkolnictwa. W AK pe³ni³ powa¿n¹ funkcjê. 
W szkole naszej odbywa³y siê zebrania konspira cyjne, szkolenia, zaprzysiê¿enia no-
wych cz³onków.

Wspó³praca grona pedagogicznego z uczniami by³a znakomita, mogliśmy śmia³o im 
ufaæ, przecie¿ nigdy nie by³o ¿adnej wpadki, ¿¹dnej „wsypy”, mimo ¿e zupe³nie jawnie 
w szkole prowadziliśmy nasz¹ pracê. 

Bardzo uroczyście urz¹dzaliśmy akademie z okazji świ¹t narodowych. Odby-
wa³y siê one w sali udekorowanej bia³o–czerwonymi flagami oraz god³em pañstwo-
wym; na czêśæ artystyczn¹ sk³ada³y siê deklamacje patriotycznych utworów równie¿ 
z czasów okupacji. Poezjê i literaturê okupacyjn¹, anonimow¹, kr¹¿¹c¹ na bibu³kach 
wśród nas, udostêpnialiśmy uczniom na lekcjach. Szczególnie utrwali³ mi siê dzieñ, 
który nie niknie z mojej pamiêci, kiedy dosta³am odbit¹ na powielaczu broszurê pt. 
„Kamienie na szaniec”, jeszcze wówczas anonimow¹ i z pozmienianymi pseudoni-
mami bohaterów – „Rudy” nazywa³ siê tam „Czarny”. Moja lekcja w klasie czwartej 
by³a w tym dniu ostatnia. Zaczê³am czytaæ, uczniowie otoczyli mnie ko³em. Mija³y 
godziny. Nikt siê nie poruszy³, dopóki nie doczyta³am do koñca. By³o to niezapo-
mniane prze¿ycie.

Uczniowie dobrze rozumieli nasz¹ intencjê i trud.
Chyba najpiêkniejsze podziêkowanie otrzymaliśmy od nich, gdy na zakoñ czenie roku 

szkolnego 1943–1944 Jurek  Chlewicki w przemówieniu po¿egnalnym wypowiedzia³ te s³o-
wa: „... nauczyciele nasi dobrze zas³u¿yli siê Ojczyźnie”. Te same s³owa ja, nauczycielka 
mogê zastosowaæ do naszych uczniów ... 

Tak by³o w ca³ej Polsce. Tysi¹ce nauczycieli przyp³aci³o to ¿yciem. Nauczyciel areszto-
wany w czasie ulicznej ³apanki z regu³y nie wraca³ do domu, aresztowanie oznacza³o obóz 
koncentracyjny lub śmieræ przez rozstrzelanie. 

Taki los spotka³ dyrektora  Siwiñskiego i innych jego kolegów z Gminnej Szko³y 
Handlowej w Legionowie. Nie by³o nauczyciela niewinnego wobec okupanta, ka¿dy 
by³ podejrzany. Równie tragicznie mog³oby zakoñczyæ siê ¿ycie kierownika Szko³y Po-
wszechnej nr 1 Piotra  Parola, gdyby nie dzia³a³ ostro¿nie. Dwukrotnie przychodzili 
po niego ¿andarmi i gestapo, ale nie zastawali go w domu. Za trzecim razem areszto-
wali jego szwagra Tadeusza  Biernackiego, równie¿ nauczyciela i zabrali jako zak³adni-
ka. Prawdopodobnie zosta³ rozstrzelany na terenie koszar w Legionowie lub w najbli¿-
szym lesie… 
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Oto kolejne wspomnienia mych kole¿anek i mojej siostry:
Bogus³awa Wilcz57 tak wspomina³a: 
W czerwcu 1939 roku zda³am egzamin do gimnazjum J. Pi³-

sudskiego na ¯oliborzu, ale wybuch wojny podobnie jak innym 
nie pozwoli³ mi rozpocz¹æ nauki. Pozostawa³o siedzenie w domu 
lub pójście do otwartej na nowo w 1940 roku Gminnej Szko³y 
Handlowej w Legionowie. Pierwszy rok nauki up³yn¹³ dla mnie 
niezbyt ciekawie. Takie przedmioty jak technika i reklama han-
dlu, czy korespon dencja handlowa wcale mnie nie interesowa³y. 
Chêtniej uczy³am siê chemii i fizyki, wyk³adanych pod nazw¹ to-
waroznawstwa, którego uczy³ dr E.  Hermanowicz. Lubi³am ste-

nografiê prowadzon¹ przez dyr. Jerzego  Siwiñskiego, który pod przykrywk¹ dyktowanych 
tekstów podawa³ ró¿ne interesuj¹ce wiadomości, a swoj¹ osobowości¹ sprawia³, ¿e wszyst-
ko, o czym mówi³, by³o ciekawe. W dalszych latach prowadzi³ z nami lekcje, które dotyczy³y 
wychowania obywa telskiego i chyba we wszystkich wzbudza³y poczucie patriotyzmu. (...) 
Lekcje polskiego prowadzone (...) przez prof. W.  Tomczyñsk¹ zaczê³y byæ „uczt¹ dla ducha”. 
Nigdy nie mog³am zapomnieæ utworów deklamowanych przez ni¹. Nawet, jak pierwszy 
raz po wojnie w Teatrze im. J. S³owackiego w Krakowie ogl¹da³am „We sele” Wyspiañskiego, 
to w uszach brzmia³a mi recytacja pani prof. Tomczyñskiej. 

W kolejnych latach szko³a przesta³a byæ tylko „handlówk¹”. Wprowadzona zosta³a na-
wet ³acina pod nazw¹ lekcji „roboty rêczne”. Tak wiêc oprócz przedmiotów zawodowych, 
takich jak ksiêgowośæ (prof. W.  Gruszecki, a potem prof. Beczkowicz), prawo handlowe (dyr. 
J. Siwiñski), arytmetyka handlowa (prof. K.  Leszczyñska) itp. nauka w szkole obejmowa³a 
wszystkie przedmioty gimnazjum ogólnokszta³c¹cego. Na ogó³ brakowa³o podrêczników 
tych przedmiotów, a wiêc g³ównym źród³em wiedzy by³y notatki, zapisywane podczas lek-
cji, ale nie w zeszy tach, lecz na luźnych kartkach, które w razie niebezpieczeñstwa ³atwiej 
by³o ukryæ lub zniszczyæ. 

Trudno w to uwierzyæ, ale w naszej szkole uroczyście by³y obchodzone świêta pañ-
stwowe, odbywa³y siê akademie w sali udekorowanej god³em pañstwowym i flagami. Nasi 
nauczyciele i wychowawcy robili wszystko, ryzykuj¹c ¿yciem, aby podtrzymywaæ ducha 
patriotyzmu. Tote¿ jedyne, jakie pamiêtam, wagary (pójście do lasu zamiast do szko³y i pie-
czenie ziemniaków), nie da³y spodziewanej rozrywki, lecz wywo³a³y uczucie wstydu. Dzia-
³ania wychowawcze odnios³y zamierzony skutek. 

(…) Chyba wiêkszośæ uczniów naszej szko³y zaanga¿owana by³a czynnie w walkê z oku-
pantem. Ogromnym prze¿yciem dla mnie by³o przyjêcie w szeregi Armii Krajowej. Uroczyst¹ 
przysiêgê z³o¿y³am przed dyr. Jerzym Siwiñskim i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu w obec-
ności przyjaciela mojego ojca, pana Józefa  Kwiatkowskiego. Pani prof. Tomczyñska, której pod-
lega³a Wojskowa S³u¿ba Kobiet, wyrazi³a zgodê, bym zosta³a w dyspozycji, wiêc podlega³am 

57 Bogus³awa  Wilcz-Komorowska ps. „Bogna”, córka pp³k. Aleksandra Wilcza , ur. w 1927 r. w War szawie. £¹cz-
niczka WSK w I re jonie w Legionowie, w dyspozycji dowódcy p³k. „Grosza” . Po wojnie uzyska³a dyplom mgr. chemii 
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.

Bogusława Wilcz
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bezpośrednio dyr. J. Siwiñskiemu i zosta³am ³¹czniczk¹ i kolporterk¹ prasy podziemnej w Armii 
Krajowej w I Rejonie „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” w Legio nowie.

Poza dyr. Siwiñskim polecenia wydawali prof. W.  Paczyñski, prof. W. Gruszecki i radca 
Z. Gdowski (mieszka³ pocz¹tkowo u moich rodziców (na ul. Wilcza 9), a później u p³k. 
 K³oczkowskiego (róg S³onecznej i Polnej)). 

Posiadanie roweru bardzo u³atwia³o mi kolporta¿ prasy nie tylko do punktów na tere-
nie Legionowa (huta szk³a, hurtownia tytoniowa p. Gdowskiego, ojca sêdziego Z. Gdow-
skiego, zak³ad zegarmistrzowski p. Majewskiego), ale równie¿ na trasie zegrzyñskiej. Czêsto 
te¿ przewozi³am jakieś paczki odbierane od in¿. J.  Rojka z ośrodka dywersji chemicznej przy 
ul. Wrzosowej na Bukowcu. Zawartości tych paczek nie zna³am dok³adnie, ale domyśla³am 
siê, ¿e by³y to sp³onki lub jakieś inne materia³y chemiczne i wybuchowe. Wozi³am je rów-
nie¿ do Warszawy. 

(...) Parê dni przed powstaniem pracowa³am pod kierunkiem mec.  Szmur³owej wraz 
z jej córkami  Hani¹ i  Gra¿ynk¹ nad porz¹dkowaniem ewidencji cz³onków AK.

Lidia  Gawa³kiewicz, uczennica klasy II A wspomina³a (19 lutego 1977 r.):
(...) Do szko³y chodzi³am przez dwa lata – od 3 IX 1942 do 5 VII 1944 roku, kiedy 

to ukoñczy³am klasê drug¹. Z pewności¹ koledzy ze starszych klas byli bardziej wtajemni-
czeni w wiele spraw zwi¹zanych ze szko³¹.

Kiedy wybuch³a wojna, moi rówieśnicy mieli ukoñczone cztery oddzia³y szko³y po-
wszechnej. Na jesieni 1939 roku poszliśmy do pi¹tego. W listopadzie Niemcy zamknêli 
szko³y, w grudniu uruchomili powszechne. Potem kazali oddaæ wiêkszośæ podrêczników. 
W szóstym oddziale mieliśmy tylko ksi¹¿kê do arytmetyki i „Ster”, czasopismo redagowa-
ne w Warszawie, wydawane w Krakowie, podlega j¹ce oczywiście cenzurze niemieckiej. 
W siódmym oddziale uczyliśmy siê religii, jêzyka polskiego, rachunków, geometrii, higieny, 
zajêæ praktycznych, æwiczeñ cielesnych, śpiewu – dalej posiadaj¹c jedn¹ ksi¹¿kê i „Ster”. 
Niektórzy uczêszczali na dodatkowe lekcje, ktoś mia³ w domu bibliotekê, z której korzysta³, 
ktoś nie odda³ przedwojennych podrêczników. 

Pod koniec sierpnia 1942 roku przyszliśmy na egzamin do „handlówki”. Tak potocznie 
nazywaliśmy szko³ê. Wielu z nas marzy³a siê Warszawa i komplety, ale to by³o daleko, po-
ci¹gi kursowa³y nieregularnie, po drodze rewizje, ³apanki. Przysz³o nas na egzamin prawie 
setka z czterech legionowskich szkó³, niektórzy z okolicznych wsi, byli i tacy, którzy nielegal-
nie przekroczyli granicê dziel¹c¹ tzw. Generaln¹ Guberniê od ziem w³¹czonych do Rzeszy, 
mieli zamieszkaæ na stancjach. Utworzono potem z nas, w wiêkszości czternastolatków, 
dwie równoleg³e klasy pierwsze. Po miesi¹cu czy dwóch ju¿ wiedzieliśmy, ¿e po wojnie 
bêdziemy mieli prawo przejśæ do gimnazjum ogólnokszta³c¹cego. To by³o marzeniem ol-
brzymiej wiêkszości. Mo¿e dlatego, ¿e szko³y ogólnokszta³c¹ce zosta³y tak brutalnie zli-
kwidowane przez okupanta, który zak³ada³, ¿e polskie szkolnictwo powinno siê ograniczyæ 
do przygotowania robotnika, rzemieślnika, pomocnika handlowego lub administracyjnego. 

Lata okupacji to czas, w którym ca³y Naród wci¹¿ ¿y³ nadziej¹ na koniec wojny. Ile razy 
s³ysza³o siê, ¿e ju¿ na Wielkanoc, ju¿ na gwiazdkê... Mija³y Wielkanoce i wci¹¿ wierzyliśmy, 
¿e to ju¿ nied³ugo. Bez tej nadziei trudno by³oby przetrwaæ tych piêæ, a dla niektórych pra-
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wie sześæ lat wojny. W szkole nie tylko marzyliśmy o przysz³ości, ale przygotowywaliśmy siê 
do niej z uporem – godzina po godzinie.

Nauka by³a trudna, znacznie trudniejsza ni¿ w szkole powszechnej, gdzie prawie 
wszystko ogranicza³o siê do jêzyka polskiego i arytmetyki. A tu tyle przedmiotów ogólno-
kszta³c¹cych i zawodowych, przy prawie zupe³nym braku pomocy naukowych, czêsto co-
raz ciê¿szej sytuacji materialnej wielu uczniów, ci¹g³ym napiêciu nerwowym z powodu re-
presji stosowanych przez okupanta. Profesorowie wymagali bardzo du¿o od siebie i od nas, 
pewnie dlatego, ¿e by³ to czas wielkich wymagañ stawianych ca³emu Narodowi. Dzieñ 
po dniu zbieraliśmy kapita³, który mia³ owocowaæ w wolnej Polsce. (…)

¯ycie szko³y toczy³o siê na ogó³ na terenie klas. Istnia³y jednak wydarzenia, które an-
ga¿owa³y ca³¹ m³odzie¿ i wywiera³y na jej postawy du¿y wp³yw. Do nich nale¿a³y poran-
ki artystyczne. ¯eby dziś zrozumieæ ich znaczenie, trzeba uświadomiæ sobie, jak wygl¹-
da³o wtedy nasze ¿ycie kulturalne. Nie czytaliśmy oficjalnie wychodz¹cych gazet, bo by³y 
to „gadzinówki”, za posiadanie radia grozi³a śmieræ, teatrów nie by³o. Przeciw namiast-
kom kultury przeznaczonej przez Niemców dla Polaków wystêpowa³a Polska Podziemna. 
Nie czytaliśmy „Fali”, mimo ¿e plakaty zachêca³y: „Zaraz bez ¿adnego, ale biegnij szybki 
kupiæ Falê”. Do kina nie chodziliśmy, poniewa¿ szala³a tam propaganda hitlerowska i byli-
śmy przekonani, ¿e „Tylko świnie siedz¹ w kinie”. Jako dowód, ¿e nie zawsze wyrzeczenia 
takie by³y proste, niech pos³u¿y cytat z pamiêtnika pisanego w ci¹gu szeregu lat okupacji 
przez kole¿ankê z równoleg³ej klasy. Bêd¹c jeszcze uczennic¹ szko³y powszechnej zna-
laz³a ulotkê wystêpuj¹c¹ przeciw Niemcom. Zapisa³a sobie w pamiêtniku: „Zaraz tego 
dnia zrobi³yśmy sobie z Cesi¹ przysiêgê, ¿e nie bêdziemy chodziæ do kina i nawet na fotki 
nie spojrzymy”. Mimo wszystko potrzebna by³a a¿ przysiêga, ¿eby siê tego wyrzec, a po-
tem dotrzymaæ (obietnicy). 

Organizowanie na terenie szko³y poranków artystycznych wi¹za³o siê z du¿ym niebez-
pieczeñstwem ze wzglêdu na treści tam dominuj¹ce, dotycz¹ce walki i mêczeñstwa naro-
du, oraz na uczestnictwo w nich ca³ej m³odzie¿y szkolnej. O tym, ¿e taki poranek bêdzie, 
dowiadywa³yśmy siê dopiero w momencie, kiedy nale¿a³o wyjśæ z holu. Klasa ustawia³a 
siê za klas¹. By³o t³oczno, ale mimo to zawsze w czasie wystêpu panowa³a idealna cisza. 
Niektórzy uczniowie wchodzili na parapety, ¿eby lepiej widzieæ, czasem ktoś zdoby³ krzes³o 
i stawa³ na nim.

Spośród piosenek i wierszy dotycz¹cych spraw wojny, a śpiewanych i dekla mowanych 
w czasie poranków pamiêtam:

„Serce w plecaku”:
Z m³odej piersi siê wyrwa³o
W wielkim bólu i rozterce...,

powsta³¹ w obozie jenieckim piosenkê „Kriegsgefangenenpost”:
Krieg – rozumiesz – to wojna, 
Gefangene – jeniec – to ja ...,
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kilkakrotnie deklamowany wiersz „Cicho śpi¹ aparaty”:
 Śpi¹ cicho aparaty w szafach i piwnicach. 
Czasem w piecu, a czasem w kuchni pod pod³og¹. 
Czekaj¹, a¿ siê dobrze uciszy ulica, 
A¿ na schodach nie bêdzie na pewno nikogo.
Tutaj u nas w zd³awionej, mêczeñskiej Warszawie 
Jest wiele czujnych uszu, chwytaj¹cych wieści 
£askawych fal eteru, z ¿yczliwego nieba. 
S³owa, co pe³ne ¿ycia, nadziei i treści
Starcz¹ nam tutaj czêsto za kawa³ek chleba.

A¿ raz nagle na schodach kroki za³omoc¹, 
Przestanie biæ na chwilê serce oniemia³e. 
Wedr¹ siê na najwy¿sze piêtro ciemn¹ noc¹. 
Trzasn¹ pruskie obcasy w szerokie drzwi bia³e. 
Wolno im tylko znaleźæ usta twe zamkniête
Krwaw¹ pieczêci¹ rany, a¿eby milcza³y.

Wiersz ten mia³ wtedy trochê inne zakoñczenie ni¿ to, które zosta³o wydrukowane 
po wojnie w „Antologii polskiej poezji podziemnej”, opracowanej przez J. Szczawieja – bar-
dziej tragiczne. 

Kiedyś, w czasie jednego z takich poranków, wystawiono fragment „Konrada Wallenro-
da”. Artyści przywieźli z sob¹ nawet dekoracje.

Wiosn¹ 1944 roku w holu szkolnym w czasie poranku by³y czytane fragmenty „Kamie-
ni na szaniec”, których akcja wci¹¿ jeszcze toczy³a siê, a s³owa testamentu S³owackiego:

Lecz zaklinam, niech ¿ywi nie trac¹ nadziei
I przed narodem nios¹ oświaty kaganiec; 
A kiedy trzeba, na śmieræ id¹ po kolei ...
wci¹¿ by³y aktualne.
Po ka¿dym takim poranku artyści wyje¿d¿ali, rozp³ywali siê w okupacyjnej mgle; szko-

³a zostawa³a, z ka¿dym dniem bardziej rozkonspirowana, przynajmniej wobec w³asnych 
uczniów, którzy byli przecie¿ ró¿ni. 

(…) Prowadzenie tajnego nauczania w sposób w³aściwie jawny, urz¹dzanie patriotycz-
nych uroczystości w wielkim zespole bardzo ró¿nych uczniów, wci¹¿ grozi³o olbrzymim nie-
bezpieczeñstwem. W wypadku wykrycia przez gestapo tego wszystkiego, co dzia³o siê w szko-
le, konsekwencje w stosunku do organizatorów mog³y mieæ w³aściwie tylko jeden wymiar.

Nie wiem, w ilu konkretnych wypadkach szko³a by³a zagro¿ona, dowiedzia³am siê 
przypadkowo o jednym. W czasie ferii wielkanocnych 1944 roku przyszed³ do szko³y do dy-
rektora J.  Siwiñskiego volksdeutsch, którego syn uczêszcza³ do jednej z pierwszych klas. 
Ch³opiec uczy³ siê s³abo i otrzyma³ na okres kilka ocen niedostatecznych. Ojciec za¿¹da³ 
ich zmiany i zagrozi³, ¿e w przeciwnym wypadku bêdzie wiedzia³, gdzie udaæ siê, aby po-
wiedzieæ o wszystkim, co dzieje siê w szkole. Jeśli dobrze pamiêtam, u¿y³ sformu³owania 
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„wyprawia siê w szkole”. Jak zareagowa³ dyrektor na tê groźbê? Wsta³ z miejsca, otworzy³ 
drzwi i wyrzuci³ volksdeutscha za ko³nierz z pokoju.

O tym nie mówi³o siê w szkole. Prawdopodobnie o wydarzeniu nie wiedzieli nawet 
profesorowie. W kilka dni po zajściu przypadkowo s³ysza³am, jak opowiada³ o nim zaufanej 
osobie ³¹cznik gminny tajnego nauczania. Zna³ je z relacji dyrektora. (…)

Sytuacja w szkole by³a coraz trudniejsza. Wspomniana ju¿ poprzednio autorka okupa-
cyjnego pamiêtnika – Janina  Romanowska pisa³a w sierpniu 1944 roku: 

Do szko³y nosiliśmy tylko ostatnie kartki z lekcji historii, geografii i innych zabronio-
nych przedmiotów, bo lada chwila spodziewano siê rewizji, a potem ró¿nych nastêpstw... 
A wiêc gdzieś w czerwcu nasta³y straszne ³apanki, rozstrzeliwania, rewizje, bezsenne, pe³-
ne strachu noce. Wszystkie notatki... zosta³y gdzieś g³êboko pochowane, a niektóre popa-
lone, zosta³ tak¿e schowany i mój pamiêtnik, a wiêc choæbym chcia³a, to bym nie mog³a 
swoich myśli napisaæ. Prawie ka¿dego dnia by³o s³ychaæ: „Dziś w Warszawie rozstrzelano 
100 mê¿czyzn”.

Dni by³y trudne. Straszy³y widmem katowni w Alei Szucha, transportów do obozów 
koncentracyjnych, ulicznych egzekucji. Oddalaliśmy je od siebie. Wbijaliśmy do g³owy 
wiadomości z j. polskiego, algebry, geografii i wielu innych przedmiotów, w szkole by³y po-
wtórzenia, klasówki. W czerwcowe dni robiliśmy zdjêcia – ca³ymi klasami z profesorami. 
Otrzyma³ je potem w albumie dyrektor Jerzy  Siwiñski. ¯ycie rzeczy bywa czêsto d³u¿sze 
ni¿ ¿ycie ludzi. Album przetrwa³ wojnê i podobnie jak inny album ofiarowany Dyrektorowi 
w 1942 roku jest pami¹tk¹, a jednocześnie dokumentem tego, ¿e szko³a istnia³a w określo-
nym wymiarze.

Rok szkolny 1943/44 dobiega³ koñca. Dyrektor podpisa³ oficjalne i tajne dokumenty. 
Nadesz³y wakacje, które nie by³y tylko dwoma krótkimi miesi¹cami, ale sta³y siê epok¹.

Zanim przejdê do tych spraw, chcia³abym napisaæ kilka s³ów na temat dzia³alności 
spo³ecznej J. Siwiñskiego w środowisku Legionowa.

W Legionowie istnia³a placówka Rady G³ównej Opiekuñczej, która prowadzi³a kuch-
niê dla najbiedniejszej ludności, organizowa³a świetlice i pó³kolo nie dla dzieci, czasami 
przydziela³a ubrania, fundowa³a, chyba nieliczne, stypendia. Pó³kolonie by³y organizowa-
ne w czasie wakacji przez trzy kolejne lata: 1942, 1943, 1944, a mo¿e i wcześniej. Obejmo-
wa³y uczniów szkó³ powszechnych, którym zapewniano nie tylko zajêcia na określonym 
poziomie, ale i gor¹c¹ zupê.

Trudno mi dok³adnie powiedzieæ, jak¹ rolê w tym wszystkim odgrywa³ J. Siwiñski. 
Niejednokrotnie z urywanych rozmów odnosi³am wra¿enie, ¿e jest z t¹ dzia³alności¹ jakoś 
zwi¹zany. Pamiêtam, jak w lipcu 1944 roku wraz z kilkoma dzia³aczami placówki RGO 
zosta³ zaproszony na uroczystośæ o charakterze ludowo-patriotycznym, zwi¹zan¹ z zakoñ-
czeniem pó³kolonii. By³am wtedy wychowawczyni¹ jednej z grup pó³kolonijnych. 

Historia przed³u¿y³a wakacje, które planowane na okres niepe³nych dwóch miesiêcy 
sta³y siê dla nas ca³¹ epok¹.

W 1944 roku Legionowo prze¿ywa³o zbli¿enie siê frontu wschodniego, pod koniec 
lipca nag³e opuszczenie koszar przez wojska niemieckie, walki w czasie pierwszych dni 
powstania, tragiczny dla ludności powrót Niemców w drugiej po³owie sierpnia. Nie bêdê 
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pisa³a o wszystkich represjach stosowanych przez okupanta. Ograniczê siê do jednego dnia. 
Pamiêtam go dok³adnie. Sz³am ulic¹ Batorego w kierunku rynku. W pewnej chwili zoba-
czy³am auto pancerne. Na wierzchu z karabinem gotowym do strza³u siedzia³ Niemiec 
w mundurze. W pobli¿u, na burym piachu, twarz¹ do ziemi, z rozkrzy¿owanymi rêkoma, 
le¿a³ jakiś cz³owiek. To by³o jak symbol tamtych strasznych dni i trzeba by w tym miejscu 
zostawiæ czas na milczenie ...

Dyrektora aresztowali w³aśnie tego dnia. Ludzie mówili: „brali z listy...”. Kto sporz¹dzi³ 
tê listê? Kto wyda³ ? To zostanie na zawsze tajemnic¹.

W pierwszych dniach września wywieziono mnie do Niemiec i o tym, ¿e Dyrektor zgi-
n¹³, dowiedzia³am siê dopiero po powrocie. Nie by³o świadków Jego śmierci i muszê przy-
znaæ siê, ¿e jeszcze przez d³ugi czas mia³am nadziejê, ¿e mo¿e uda³o mu siê uratowaæ, 
¿e mo¿e wróci ...

Nie wróci³. Przyje¿d¿a³am później kilkakrotnie do Legionowa, aby odszukaæ jakiś ślad, 
który by po nim pozosta³. Szuka³am na cmentarzu, na murach szko³y, ale nie znalaz³am 
nic, ¿adnego miejsca, gdzie mo¿na by po³o¿yæ kwiaty.

Tylko w albumie ofiarowanym Mu przez uczniów zosta³y ró¿e i cytat z wiersza S³owac-
kiego: „Matko, syn Twój na sztandarach jak pies siê po³o¿y³…”.

W ci¹gu minionych lat wielokrotnie wraca³am myślami do postaci Jerzego  Siwiñskie-
go. Mia³am po temu okazjê, obserwuj¹c dzia³alnośæ wielu dyrektorów szkó³ i studiuj¹c li-
teraturê dotycz¹c¹ osobowości nauczyciela. Zwyciê¿y³ w niejed nej konfrontacji, pozosta³ 
w mojej pamiêci jako wyj¹tkowa postaæ nauczyciela, wychowawcy, dyrektora. Wysoko 
dzier¿y³ tê godnośæ, a poniewa¿ by³a to okupacja, trzeba jeszcze dodaæ przymiotnik „pol-
skiego” – polskiego nauczyciela, wychowawcy i dyrektora.

Podziwialiśmy odwagê, z jak¹ kierowa³ szko³¹, która dawa³a nam wiele z tego, cze-
go okupant za wszelk¹ cenê stara³ siê pozbawiæ polsk¹ m³odzie¿. Wielkie wra¿enie robi-
³a na nas wysoka kultura Dyrektora, przejawiaj¹ca siê 
na ka¿dym kroku – w sposobie zwracania siê do nas, 
wypowiadania myśli, w skali g³osu, jakim operowa³, 
a nawet w sposobie ubierania siê. Z zapartym tchem 
s³uchaliśmy jego wyk³adów, w których problemy gospo-
darcze stawa³y siê sprawami pasjonuj¹cymi, a wszystko 
o czym mówi³, nabiera³o aspektów wychowawczych. 
Byliśmy mu wdziêczni, ¿e w czasach pogardy ofiarowy-
wa³ nam poczucie naszej w³asnej wartości i godności. 
Byliśmy mu wdziêczni, ¿e mówi³ o Polsce.58

Ponownie z pamiêtnika mojej siostry, Janiny  Roma-
nowskiej, uczennicy klasy IIb:

14 września 1943 
(...) lekcje zaczê³y siê normalnie, tj. po 5, po 6 

godzin, a nawet Pipeta (tak uczniowie nazywali prof. 

58 Dziś w Legionowie, na osiedlu Sobieskiego, znajduje siê ulica im. Jerzego Siwiñskiego.

Janina Romanowska
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E.  Hermanowicza) zrobi³ klasówkê z towaroznawstwa, czyli z chemii. Piszê tak, bo u nas 
zabronione przedmioty ogólnokszta³c¹ce, ale co nie mo¿na po kryjomu. 

(…)
czerwiec 1944
(…) Do szko³y nosiliśmy tylko ostatnie kartki z lekcji historii, geografii i innych przed-

miotów zabronionych, bo ci¹gle spodziewano siê rewizji, a potem ró¿nych nastêpstw ... 
(...) coraz gorsza bieda, by³y dnie, ¿e przez ca³y dzieñ ani kropli t³uszczu nie mia³am 

w ustach (...) dzieñ w dzieñ suche kartofle i ogórki z pomidorami (...). 
(... ) Ca³y czas trwa³o napiêcie nerwowe z powo du represji okupanta. Profesorowie wy-

magali bardzo od siebie i od nas (...) Czasem nawet mieliśmy ¿al do profesorów, ¿e tragicz-
na śmieræ kogoś czy ³apanka, wiadomośæ, która wytr¹ca³a nas z równowagi, nie zwalnia³a 
od odrabiania prac domowych. Dziś myślê, ¿e w³aśnie te twarde wymagania stawiane nam 
przez szko³ê broni³y nas czêsto przed przera¿eniem, jakie nios³y tamte dni, nie pozwoli³y 
za³amywaæ siê. Kazano nam dzieñ po dniu tworzyæ nowe wartości, a nie rozpaczaæ. Nawet 

kiedy w 1942 roku nie usiad³ na katedrze ksi¹dz  Piesiewicz, kiedy w 1943 nie wszed³ do kla-
sy profesor Wies³aw  Gruszecki, obaj aresztowani i wywiezieni do Oświêcimia, nawet wtedy 
lekcje toczy³y siê normalnie. W ci¹gu trzech lat okupacji piêciu naszych profesorów zosta³o 
aresztowanych. Trzech z nich zginê³o. Wśród nich dyrektor Jerzy  Siwiñski.

Tajne nauczanie w szkole przeplata³o siê z jeszcze bardziej tajnymi szkoleniami, przy-
gotowuj¹cymi nas do walki. Krystyna  Brzeziñska zanotowa³a po latach:

… Jak przez mg³ê pamiêtam, ¿e byli tam ch³opcy z mojej klasy. Mota mi siê jakieś 
szkolenie koedukacyjne, na którym by³a te¿ Ala  Bafeltowska i nasi ch³opcy. By³y te¿ jakieś 
szkolenia u Bronki Romanowskiej (psychologia, wyk³adowca z Warszawy). Po r. 1943 te¿ 
by³y na pewno szkolenia WSK i wówczas chyba p. Profesor ( Tomczyñska, przyp. red.)dru-

Fragment pamiętnika Krystyny Brzezińskiej
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gim moim dowódc¹. (Mo¿e mylê daty?) Wtedy chyba by³y to szkolenia sanitarne, ³¹czności 
i gospodarcze – nie pamiêtam, kto je prowadzi³…

Wspomnienia o tajnym nauczaniu w Legionowie chcia³abym zakoñczyæ informacj¹ 
o tym, ¿e liczna grupa absolwentów naszej tajnej I klasy licealnej znalaz³a po wojnie ¿yczliw¹ 
pomoc w liceum w Radzyminie. Tam z powodzeniem ukoñczyli oni klasy II i III i w czerwcu 
1946 roku zdali egzaminy maturalne. 

Oto pami¹tkowe zdjêcie radzymiñskich maturzystów z 1946 r.

Matura w Radzyminie w roku 1946. Wśród absolwentów Krystyna Brzezińska, 
Alina  i Ewaryst Bafeltowscy, Bogusława Wilcz, Bronisława i Ludwika   Romanowskie, 
Walentyna  Wójcicka, Ryszard  Znój.

Book czas proby_2014.indb   129Book czas proby_2014.indb   129 2014-06-13   10:40:122014-06-13   10:40:12



Book czas proby_2014.indb   130Book czas proby_2014.indb   130 2014-06-13   10:40:132014-06-13   10:40:13



131

ROZDZIAŁ 5 – tajne drużyny harcerskie

Rozdział 5 

Tajne drużyny harcerskie

... I iść będziemy w Polskę
Szarymi Szeregami...

słowa i muzyka Tomasz Jaźwiński „Julek”

Z chwil¹ wybuchu wojny wielu harcerzy zosta³o zmobilizowanych i zna laz³o siê w jednost-
kach wojskowych. Walczyli i ginêli w bitwach obronnych, zachowuj¹c sw¹ szlachetn¹ 

postawê harcersk¹. Ci, którzy nie zostali zmobilizo wani, nadal pe³nili sw¹ s³u¿bê w Pogoto-
wiu Harcerskim. Harcerki pracowa³y w ³¹czności, w szpitalach, w opiece spo³ecznej, prowa-
dzi³y punkty opieki nad dzieæmi i ewakuowanymi. Harcerze wykonywali dla wojska zadania 
z zakresu ³¹czności, prowadzili obserwacje przeciwlotnicze, pe³nili stra¿ obywatelsk¹ przy 
obiektach strategicznych.

27 września 1939 roku w Warszawie, w momencie przejścia ZHP do konspiracji, zacho-
wano podzia³ na dwie organizacje: mêsk¹, która przyjê³a kryptonim „Szare Szeregi” i ¿eñsk¹ 
o kryptonimie „Zwi¹zek Koniczyn”. Z czasem nazwa „Szare Szeregi” zosta³a rozci¹gniêta 
na ca³e konspiracyjne harcerstwo. 

Harcerstwo polskie to jedyna organizacja w światowym skautingu, która podczas II woj-
ny światowej wziê³a tak wielki i tak znacz¹cy udzia³ w konspira cyjnych walkach swojego 
narodu.

Zachowuj¹c swoj¹ odrêbnośæ organizacyjn¹, Szare Szeregi wspó³pracowa³y z Delegatu-
r¹ Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komend¹ G³ówn¹ Armii Krajowej. 

Komendant G³ówny AK podpisa³ dwa rozkazy reguluj¹ce stosunki miêdzy AK i Szarymi 
Szeregami. 

Rozkaz nr 129 z 16 marca 1942 r. ustali³, ¿e: …cz³onkowie „Szarych Szeregów”, którzy 
wejd¹ do zespo³ów konspiracyjnych, bêd¹ uwa¿ani bez wzgl¹du na wiek za ¿o³nierzy. Zna-
czy³o to, ¿e Szare Szeregi zosta³y zrównane z oddzia³ami regularnych si³ zbrojnych.

Rozkaz nr 495 z 20 marca 1944 r. precyzowa³: Szare Szeregi jako organizacja m³odzie-
¿owa, a nie wojskowa nie podlegaj¹ jako ca³ośæ scaleniu w Si ³ach Zbrojnych w Kraju. Za-
sadniczym ich zadaniem w chwili obecnej, jest praca wychowawcza wśród cz³onków tej 
organizacji, w celu przygotowania ich do zadañ czekaj¹cych ich w walce i w s³u¿bie w wy-
zwolonej Ojczyźnie. By Szare Szeregi pracy tej w pe³ni podo³aæ mog³y, pozostawi³em im 
pe³ny samorz¹d organizacyjny. 

Szare Szeregi zosta³y wiêc określone jako organizacja wspó³dzia³aj¹ca z Armi¹ Krajow¹, 
ale nie podporz¹dkowana wojsku. By³ to w czasie wojny jedyny taki przypadek. Szare Szeregi 
zachowa³y sw¹ pe³n¹ suwerennośæ. 

Organizacja Szarych Szeregów opiera³a siê na strukturze przedwojennego ZHP tj.: 
chor¹gwie – w konspiracji „Ule”, hufce – „Roje”, dru¿yny – „Rodziny”, zastêpy – „Pszczo-
³y”. Kwatera G³ówna przyjê³a kryptonim „Pasieka”. Na czele harcerzy stali naczelni-
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cy, komendanci Kwatery G³ównej – „Pasieki”. Byli to kolejno: hm. Florian  Marciniak59 
(od 27.09.1939 r. do chwili aresztowania tj. 6.05.1943), po nim hm. Stanis³aw   Broniew-
ski „Orsza” (od 12.05.1943 do pójścia do niewoli po upadku Powstania Warszawskiego 
3.10.1944) i hm. Leon  Marsza³ek (od 3.10.1944 do 18.01.1945 roku, czyli do dnia rozwi¹za-
nia struktur Polskiego Pañstwa Podziemnego).

Harcerki pracowa³y w odrêbnych strukturach organizacyjnych, a z organizacj¹ mêsk¹ 
zwi¹zane by³y poprzez naczelnictwo ZHP. Nazwa organizacji zmienia³a siê: „Organizacja 
Harcerek” (1939–1940), „Zwi¹zek Koniczyn” (1940–1943), „B¹dź Gotów” (od 1943). Ko-
mendantk¹ harcerek przez ca³y okres wojny by³a hm. Józefina  £apiñska. W Chor¹gwi War-
szawskiej, której podlega³y te¿ dru¿yny ¿eñskie ZHP z Legionowa i okolic, komendantk¹ 
by³a hm. RP Jadwiga  Falkowska, a od listopada 1942 r. hm. Wanda  Kamieniecka-Gryckowa. 

Konspiracyjne harcerstwo w Legionowie, podobnie jak w ca³ym kraju, zaczê³o powsta-
waæ tu¿ po wkroczeniu Niemców we wrześniu 1939 r. Pocz¹tkowo by³y to grupy licz¹ce 
5–6 osób, wy³onione z dzia³aj¹cych na tym terenie do wybuchu wojny hufców (¿eñskiego 
i mêskiego) Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. W miarê up³ywu czasu grupy te rozrasta³y siê, 
a starsi instruktorzy, w oparciu o istniej¹c¹ ju¿ komórkê Armii Krajowej konspiracyjnego 
pu³ku „Marianowo-Brzozów”, zaczêli tworzyæ sieæ organizacyjn¹ Szarych Szeregów na tere-
nie I Rejonu „Marianowo” VII Obwodu „Obro¿a” AK. 

W Legionowie zadanie to podjêli: hm. Kazimierz  Urbañski ps. „S³a womir”60, hm. Stani-
s³aw  Godlewski ps. „Grabowski” - komendant Hufca ZHP w Legionowie do 1939 r., hm. Je-
rzy Latocha ps. – „D¹b” dru¿ynowy dru¿yny im. Lisa-Kuli przy Szkole Powszechnej nr 3 i hm. 
Józefa  Iwaszkiewiczówna – dru¿yno wa dru¿yny im. Dzieci Lwowa przy Szkole Powszechnej 
nr 1, a później Ludwik  Schmidt ps. „Rabczyk” i inni. 

Hm. Stanis³aw Godlewski i wysiedlony z Kalisza do Legionowa phm. Ludwik Schmidt 
nawi¹zali kontakt z komend¹ w Warszawie i pod kryptonimem „Rój-Tom” („Tom” – to środ-
kowe litery z nazwy miejscowości Chotomów) wprowadzili hufiec w sk³ad tajnej chor¹gwi 
ZHP „Ul-Puszcza”. „Rabczyk” zosta³ mianowany komendantem „Roju-Tom”. 

59 W oblê¿onej Warszawie kierowa³ Pogotowiem Harcerskim. Aresztowany w 1943 r. zgin¹³ w obo zie koncentra-
cyjnym Gross Rosen.

60 Kazimierz Urbañski ps. „S³awomir” znalaz³ siê potem w Grupach Szturmowych „Agata” − „Pegaza”. Zgin¹³ 
w akcji na Stamma 5 maja 1944 r.

Twórcy Szarych Szeregów w I Rejonie „Marianowo-Brzozów”.
Od lewej: hm. Kazimierz  Urbański „Sławomir”, hm. Stanisław Godlewski „Grabowski”, 
hm. Jerzy  Latocha „Dąb”, hm. Józefa  Iwaszkiewicz, phm. Ludwik  Schmidt „Rabczyk”.
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Chor¹giew Mazowiecka by³a jedn¹ z najwiêkszych chor¹gwi Szarych Szeregów. Wed³ug 
szacunków w 1944 r. liczy³a oko³o 2700 harcerzy i harcerek. Legionowski „Rój-Tom” liczy³ 
w tym czasie oko³o 300 harcerzy i harcerek. 61

Proces formowania dru¿yn Szarych Szeregów nie by³ ani szybki, ani prosty. Wzglêdy 
bezpieczeñstwa nie pozwala³y na jakiekolwiek pochopne dzia³ania, wiêc istnienia tajnej or-
ganizacji nie ujawniano nikomu z kole¿anek czy kolegów, co do których nie by³o pewności, 
¿e mo¿na im ca³kowicie zaufaæ. Z tego w³aśnie powodu, znani na danym terenie starsi in-
struktorzy ZHP nie mogli pe³niæ kierowniczych ról w tajnym harcerstwie. Zazwyczaj przeno-
szeni byli do pracy w innych miejscowościach. Wspomniane wcześniej, kilkuosobowe grupy 
zaufanych harcerzy i harcerek powoli rozrasta³y siê, by w latach 1941–1943 przekszta³caæ siê 
w regularne dru¿yny. 62

Kryptonimy, czas powstania i stan osobowy dru¿yn mêskich „Roju Tom”
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Kryptonimy, czas powstania i stan osobowy dru¿yn ¿eñskich „Roju Tom”
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61 G³ównej Kwaterze podlega³o 20 chor¹gwi, w tym 8 na terenie generalnej Guberni, 12 chor¹gwi na terenach 
zachodnich i wschodnich. W 1944 r. Szare Szeregi liczy³y ponad 8300 harcerzy. Organizacja „B¹dź Gotów” zrzesza³a 
w tym samym roku ponad 4800 harcerek.

62 Opracowano na podstawie dokumentów i danych zweryfikowanych przez ZG Stowarzyszenia Szarych Sze-
regów i dokumentów Komisji Historycznej Kwatery G³ównej ZHP. Stan osobowy nie uwzglêdnia harcerzy i harcerek, 
których nazwisk i pseudonimów nie odtworzono w czasie weryfikacji. 
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Harcerza Szarych Szeregów obowi¹zywa³o przedwojenne prawo i przyrze czenie. Formu-
³ê przyrzeczenia uzupe³niono dodatkiem roty konspiracyjnej: „…ślubujê na twoje rêce pe³-
niæ s³u¿bê w Szarych Szeregach, tajemnic organizacyjnych dochowaæ, do rozkazów s³u¿bo-
wych siê stosowaæ, nie cofn¹æ siê przed ofiar¹ ¿ycia”. 

Podstawow¹ zasad¹ programow¹ by³o wychowanie przez ró¿norak¹ walkê z okupantem.
Program dzia³añ Szarych Szeregów zosta³ u³o¿ony wg hase³: „Dziś-Jutro-Pojutrze”.

 „Dziś” – obejmowa³o bie¿¹c¹ walkê podczas okupacji.
„Jutro” – to przygotowanie siê do „prze³omu”, to jest do powstania i otwar tej walki 

z najeźdźc¹.

Lokalizacja drużyn Szarych Szeregów „Roju-Tom”
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„Pojutrze” – to przygotowanie siê do odbudowy kraju po jego wyzwoleniu. W programie 
„pojutrze” najwa¿niejszym zadaniem by³o wychowanie wartościo wych ludzi do powojennej 
odbudowy Polski. Realizowano to przez samokszta³ cenie, uczêszczanie na tajne komplety 
oraz do tajnych szkó³ ró¿nego stopnia. W Legionowie, jak to zosta³o szczegó³owo przedsta-
wione w poprzednim rozdziale, funkcjonowa³y oprócz tajnych kompletów tak¿e tajne gim-
nazjum i liceum. 

Pocz¹tkowo organizowano tylko m³odzie¿ powy¿ej 17 lat. Z czasem granica wieku ob-
ni¿a³a siê. Pod koniec roku 1942 wyodrêbniono trzy grupy. „Zawiszacy” (12–14 lat), „Bojowe 
Szko³y” (15–17 lat) i ”Grupy Szturmowe” (powy¿ej 17. roku ¿ycia).

Harcerze dru¿yn „Zawiszy” nie brali w zasadzie udzia³u w bezpośredniej walce. Przygo-
towywali siê do s³u¿by pomocniczej i tak¹ zazwyczaj pe³nili. W okresie powstania obs³ugi-
wali pocztê polow¹. W Legionowie byli ³¹cznikami w oddzia³ach AK. 

Dla przyk³adu dh Leszek  Stasiak z dru¿yny A. Ma³kowskiego w swej ankiecie perso-
nalnej zapisa³: „...by³em goñcem w czasie walk w Legionowie 1–3 sierpnia, ul. Barska, Koś-
ciuszki, Al. Krakowska 3 - komenda I Rejonu.”

Dru¿yny „Bojowych Szkó³” pe³ni³y s³u¿bê w „ma³ym sabota¿u”. By³y to akcje skierowane 
do ludności polskiej dla podtrzymywania ducha narodowego. Obejmowa³y one umieszczanie 
napisów, rozklejanie afiszy, rozdawanie ulotek, kolporta¿ biuletynów, gazowanie kin. Takie ak-
cje przeprowadzali równie¿ harcerze z Legionowa. Kilkakrotnie by³o gazowane istniej¹ce wtedy 
kino „Bajka”. Rozrzucano wokó³ niego ulotki piêtnuj¹ce korzystanie z niemieckiej propagan-
dy. Nieustannie pojawia³ siê znak Polski Walcz¹cej kreślony kred¹ i kawa³kiem ceg³y.

Systematycznie by³y niszczone megafony, tzw. „szczekaczki”, przez które Niemcy og³a-
szali swoje zarz¹dzenia. W Legionowie jedna by³a umieszczona na Rynku, druga przy dzi-
siejszym Rondzie Armii Krajowej.

Harcerze zajmowali siê tak¿e kolporta¿em biuletynów i prasy podziemnej. Nie trzeba 
chyba nikogo przekonywaæ, jak wa¿ne by³y miejsca, gdzie umieszczano nielegaln¹ bibu³ê. 
Jednym z takich miejsc w Legionowie by³o… biurko harcerki „Mitki” z dru¿yny „Las”, która 
pracowa³a wtedy w Urzêdzie Gminy przy ul. Batorego. 

Zastêpy Bojowych Szkó³ uczestniczy³y te¿ w akcjach wywiadu. Jedn¹ z jego form by³a 
obserwacja niemieckich wojsk i ich ruchów. Zadaniem hufca legionowskiego by³a sta³a ob-
serwacja szos warszawskiej i modliñskiej.

W ramach przygotowañ do „prze³omu”, czyli dni otwartej walki, dru¿yny Bojowych Szkó³ 
przechodzi³y przeszkolenie wojskowe. Przydzielani do oddzia³ów AK brali udzia³ w walkach. 
Wielu harcerzy walczy³o potem w zgrupowaniu „Kampinos” w 3. batalionie Boles³awa  Szym-
kiewicza „Znicza”, miêdzy innymi Henryk  Koz³owski i Wies³aw  Tymrakiewicz. 

Do „prze³omu” oddzia³y Grup Szturmowych przygotowywa³y siê przez szkolenie 
w szko³ach podchor¹¿ych. Elewami legionowskiej tajnej Szko³y Podchor¹¿ych im. gen. W³a-
dys³awa Sikorskiego byli, miêdzy innymi, komendant „Roju-Tom” Ludwik  Schmidt, Edward 
 Leszczyñski (który zgin¹³ na placu Krasiñskich), a tak¿e Ireneusz  Szatkowski i Kazimierz 
 Urbañski. 

Dru¿yny GS, podporz¹dkowane Kedywowi (tj. kierownictwu dywersji przy Komendzie 
G³ównej AK), pe³ni³y s³u¿bê i bra³y udzia³ w wielu akcjach bojowych.
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W Warszawie, w 1943 roku, utworzono z nich batalion „Zośka” 63, którego trzy kompa-
nie wydzielono do zadañ specjalnych. Wiosn¹ 1944 r. powsta³ z nich batalion „Parasol” 64. 
Zadaniem GS by³y takie akcje, jak wysadzanie poci¹gów, mostów, odbijanie wiêźniów (zna-
ne chyba wszystkim akcje pod Arsena³em, w Ce lestynowie), likwidowanie funkcjonariuszy 
Gestapo (zamach na Kutscherê, Koppego, Stamma). W tych dwóch ostatnich brali udzia³ 
tak¿e harcerze z Legio nowa. W akcji „Stamm” zginêli Ireneusz  Szatkowski i Kazimierz  Ur-
bañski. W akcji „Koppe” ranny zosta³ Jerzy  Ko³odziejski. 

W batalionie „Parasol” by³ ca³y legionowski II pluton: 22 harcerzy. 
Do zadañ harcerek nale¿a³y: s³u¿ba wychowawcza, opieka nad m³odzie¿¹ i dzieæmi, 

s³u¿ba kurierek i ³¹czniczek, sanitariuszek (tworzy³y zespo³y sanitarne w szpitalach polo-
wych) i kolporterek prasy podziemnej.

Czas teraz na informacje i wspomnienia, dotycz¹ce dru¿yn „Roju-Tom”, które uda³o 
mi siê zgromadziæ65. 

DRUŻYNY HARCERZY

Dru¿yna „Dêba” w Legionowie
Dru¿yna ta stanowi³a grupê z centralnej czêści Legionowa. Powsta³a na prze³omie 

1942/43 r. z przedstawicieli m³odszej generacji ch³opców z ró¿nych szkó³ i środowisk spo-
³ecznych. Pocz¹tkowo by³ to jeden sześcioosobowy zastêp zorganizowany przez instruktora 
przedwojennego hufca ZHP w Legionowie (142 dru¿yna im. Lisa–Kuli), Jerzego  Migdalskie-
go ps. „Mig”66. Zastêpowym zosta³ Ryszard Migdalski, brat Jerzego. 

Pierwszym i g³ównym zadaniem dru¿yny by³a praca organizatorska, polegaj¹ca na wy-
szukiwaniu i typowaniu kandydatów do pracy konspiracyjnej: kolegów od pi³ki no¿nej, ho-
keja i ze szkó³ tajnego nauczania, przede wszystkim Szko³y Handlowej w Legionowie. Pierw-
sza formalna zbiórka odby³a siê w marcu 1943 r. w domu S³awomira  Pecka w Legionowie, 
przy ul. Ba³tyckiej 24. Tam, na rêce phm. Stanis³awa  Godlewskiego, zwerbowani cz³onkowie 
dru¿yny: Ryszard  Borowik ps. „Lis”, Czes³aw  Jurkiewicz, Zenon  Ka³amaja ps. „Zieñko”, Jerzy 
 Kuźmiñski ps. „D¹b”, „Jeleñ”, Ryszard  Migdalski ps. „Korab”67, Edward  Pawlicki ps. „Wró-
bel”, S³awomir Peck ps. „Buczek”, Lucjan  Spletsteser ps. „Kawka”, Eugeniusz Tarczyñski ps. 
„¯bik”, Zdzis³aw  Wierzbicki ps. „Poziomka”, Jerzy  Wyrzykowski ps. „Szczapa” i Zbigniew 

63 Batalion „Zośka” powsta³ w 1943 r. z Oddzia³u Specjalnego „Jerzy” (nazwa „Jerzy” pochodzi od pseudonimu 
phm. Ryszarda Bia³ousa ps. „Jerzy” , dowódcy oddzia³u). Nazwa „Zośka” pochodzi od pseudonimu hm. Tadeusza  Za-
wadzkiego ps. „Zośka” , poleg³ego 21 sierpnia 1943 r. w Sieczy chach ko³o Wyszkowa.

64 Historia batalionu „Parasol” siêga czerwca 1943 r., kiedy ze starszej m³odzie¿y harcerskiej utworzono spe-
cjaln¹ jednostkê „Agat” (antygestapo), zajmuj¹c¹ siê zamachami na hitlerowskich funkcjonariuszy. Dowódc¹ by³ 
Adam Borys „P³ug”  – oficer rezerwy, cichociemny. Grupa ta zmieni³a nazwê na „Pegaz” (przeciw gestapo), a od pocz¹tku 
1944 r. na – „Parasol” (kryptonim nawi¹zywa³ do specjalnego szkolenia strzelców spadochronowych, maj¹cych staæ siê 
specjaln¹ jednostk¹ spadochronow¹). W strukturach batalionu byli harcerze z Legionowa w wyodrêb nionym plutonie 
legionowskim. 

65 Wykazy osobowe harcerzy i harcerek z poszczególnych dru¿yn podane s¹ w czêści II, a informacje biograficz-
ne w czêści III.

66 Jerzy Migdalski w 1939 r. pe³ni³ s³u¿bê w obronie przeciwlotniczej w Pogotowiu Harcerskim. Zgin¹³ w sierp-
niu 1944 r.

67 Ryszard Migdalski (1928–1980). Wspó³organizator tajnego harcerstwa w Legionowie. Wraz z innymi harce-
rzami ze swojego zastêpu by³ na s³u¿bie w czasie walk powstañczych w Legio nowie. 
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 Zakrzewski ps. „Arab”, z³o¿yli przy rzeczenie: „Ślubujê na twoje rêce pe³niæ s³u¿bê w Szarych 
Szeregach, tajemnic organizacyjnych dochowaæ, do rozkazów s³u¿bowych siê stosowaæ. 
nie cofn¹æ siê przed ofiar¹ ¿ycia.” Na tej zbiórce obrano sobie konspiracyjne pseudonimy.

Z 12-osobowej grupy wy³oniony zosta³ zastêp II z zastêpowym Zdzis³awem  Wierzbi-
ckim zamieszka³ym w Legionowie przy ul. S³owackiego 7. Zbiórki I i II zastêpu odbywa³y 
siê w mieszkaniach Zenona Ka³amai (ul. S³owac kiego 56), Zdzis³awa Wierzbickiego (ul. S³o-
wackiego 7), Jerzego  Wyrzykowskiego (ul. Kwiatowa przy torze kolejowym pod lasem), Ry-
szarda  Migdalskiego (ul. Batorego 12), w domu pañstwa  Matysiaków (ul. Hetmañska na Lu-
dwisinie), S³awomira  Pecka (ul. Ba³tycka 24), czasem w innych mieszkaniach oraz w lesie 
miêdzy Legionowem a Choszczówk¹. 

Pierwsze zajêcia szkoleniowe to by³a musztra harcerska, poznawanie prawa harcerskie-
go, alfabetu Morse’a, wykonywanie wêz³ów, czytanie „bibu³y” i dalsze jej przekazywanie (kol-
porta¿), topografia, nauka korzystania z mapy i kompasu. 

W zakres szkolenia wchodzi³o wstêpne szkolenie wojskowe obej muj¹ce: znajomośæ 
stopni wojskowych, naukê o broni piechoty, konserwacji i przechowywaniu broni, teoretycz-
n¹ znajomośæ zastosowania materia³ów wybu chowych w dzia³alności sabota¿owej, pierwsz¹ 
pomoc oraz taktykê walki na szczeblu dru¿yny.

Nie zaniedbywano te¿ æwiczenia zdolności manualnych i rozwijania zainteresowañ 
w ró¿nych dziedzinach. Przyk³adem mog¹ byæ prace modelarskie.

Zbiórka instruktorów w lesie pod Choszczówką. Od lewej: Michał  Jakubowski „Rój”, 
Ewaryst  Bafeltowski „Jur”, NN, Edward  Piekarski „Lupus”.
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Przy tym wszystkim nadrzêdnym celem by³o wychowanie w duchu patriotyzmu, zdy-
scyplinowania, solidarności, punktualności i zachowania bez wzglêdnych zasad konspi-
racji. Zawo³aniem, a jednocześnie wskazaniem postêpo wania by³o has³o: „...polegaj jak 
na Zawiszy”. Wpojone wówczas cechy pozosta³y w uczestnikach konspiracyjnego harcer-
stwa do dnia dzisiejszego. 

Z okazji świ¹t pañstwowych organizowane by³y w wiêkszych grupach tzw. ogniska, przy 
których recytowano wiersze patriotyczne, śpiewano piosenki harcerskie i wspominano, jak 
te świêta by³y obchodzone przed wybuchem wojny. 

W ramach „ma³ego sabota¿u” stale niszczona by³a tzw. szczekaczka przy aptece w Ryn-
ku. Harcerze unieszkodliwiali tak¿e linie radiofonii przewodowej przy tzw. okr¹glaku – dziś 
jest to Rondo Armii Krajowej. Przeprowadzane by³y równie¿ akcje na kina w Legionowie 
i na Pradze. „Gazowanie kina” polega³o na rozrzu caniu pal¹cych siê kliszy, co powodowa³o 
wydzielanie siê gazu ³zawi¹cego, albo rozlewaniu śmierdz¹cej substancji. 

Na pocz¹tku 1944 r. dru¿yna liczy³a ju¿ piêæ zastêpów. Dru¿ynowy Jerzy  Migdalski od-
szed³ do struktur wojskowych AK. Dru¿ynê obj¹³ phm. Jerzy  Latocha ps. „D¹b”, który pe³ni³ 
te¿ funkcjê zastêpcy komendanta „Roju Tom” – „Rabczyka” („Rabczyk” na wiosnê 1944 r. 
obj¹³ dowództwo 705. plutonu, w którym znalaz³o siê te¿ kilku harcerzy).

Budowa modelu łodzi. 
Od lewej: Jerzy Latocha „Dąb”, Edward  Piekarski „Lupus”,
Michał  Jakubowski „Rój”, Zbigniew  Wiśniewski „Mars”,
Ewaryst  Bafeltowski „Jur”, NN.
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Po przeszkoleniu niektórzy harcerze w roli instruktorów byli kierowani do pracy w te-
renie. Druh Lucjan  Spletsteser „Kawka” z udzia³em harcerzy z II zastêpu przeprowadzi³ in-
strukta¿ zastêpów harcerskich w P³udach i Wiśniewie, dh Zbigniew  Zakrzewski „Arab” 
w Choszczówce, a Zenon  Ka³amaja „Zieñko” w Jab³onnie.

Dru¿yna bra³a udzia³ w walkach powstañczych w Legionowie. 30 lipca wojsko niemiec-
kie opuści³o tutejsze koszary, zostawiaj¹c znaczn¹ ilośæ broni i amunicji oraz magazyny 
z umundurowaniem i ¿ywności¹. Dru¿yna przyst¹pi³a do wynoszenia pozostawionej broni 
i amunicji oraz umundurowania (butów, he³mów, peleryn). Dzia³ano w sposób zorganizo-
wany i ubezpieczony. Wynoszony sprzêt by³ magazynowany u druha Zdzis³awa Wierzbickie-
go  przy ul. S³owackiego 7 i Zenona Ka³amai  przy ul. S³owackiego 56.

Z zachowanych fotografii:

Drużynowi

dh Jerzy 
 Migdalski

phm. Jerzy 
 Latocha

Zastęp I

dh Ryszard 
 Migdalski
zastępowy

dh Zenon
 Kałamaja

dh Lucjan
 Spletsteser

dh Zbigniew 
Zakrzewski

Zastęp II

dh Zdzisław
Wierzbicki
zastępowy

dh Jerzy 
 Kuźmiński

dh Edward 
 Pawlicki

dh Jerzy 
 Wyrzykowski
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2 sierpnia zastêpy zgodnie z rozkazem zbie ra³y siê w umówionych miejscach: zastêp 
Ewarys ta Bafeltowskiego  przy szkole nr 3 w Legionowie, inne u dh. Wiśniewskiego  przy 
ul. Sienkiewicza, a zastêp dh. Ryszarda Migdalskiego  zorganizowa³ zbiórkê przy ul. Bato-

Zastęp III

dh Ewaryst 
Bafeltowski
zastępowy

dh Wiesław 
Budkiewicz

dh Kazimierz
Burza

dh Mieczysław 
 Domański

Zastęp IV

dh Zbigniew 
 Wiśniewski
zastępowy

dh Michał 
 Jakubowski

dh Sławomir 
 Klejment

dh Feliks 
 Pędrycz

Zastęp Ryszarda Migdalskiego. 
Od lewej: Lucjan  Spletsteser, Zbigniew  Zakrzewski, 
Zenon  Kałamaja, Jerzy  Wyrzykowski.
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rego. Nastêpnie, zab rawszy ze sob¹ posiadany sprzêt wojskowy, zastêpy przesz³y z ul. Bato-
rego na Rynek. Tu przemówi³ do nich zastêpca dowódcy 700 plutonu 1 kompanii 1 baonu 
– Jan Pietrzak,  który zachêca³ do walki z okupantem i poszed³ razem z harcerzami na szosê 
warszawsk¹. Tam zostali rozlokowani miêdzy ul. T. Kościuszki a ul. Jana III Sobieskiego, 
wzd³u¿ szosy, któr¹ przeje¿d¿a³y samochody pancerne i czo³gi. 

Jan Pietrzak ze swoim plutonem przeszed³ na drug¹ stronê szosy, a harcerze zostali 
na stanowiskach od strony miasta. Nadje¿d¿aj¹ce czo³gi niemieckie ostrze la³y stano wiska 
harcerzy. Trzech harcerzy zginê³o w rejonie szosy warszawskiej. Zdarzenie to bêdzie opisa-
ne w rozdziale o Powstaniu Warszawskim w Legionowie. Po oddaleniu siê czo³gów harcerze 
wraz z ¿o³nierzami AK wycofali siê do lasu. Po kilku dniach, na rozkaz dowództwa, akcja 
powstañcza zosta³a odwo³ana. 

   
Dru¿yna im. Andrzeja Ma³kowskiego, Legionowo-Przystanek, £ajski
Z relacji Ryszarda Brzeziñskiego68 :
Po nawi¹zaniu kontaktu z przedwojennymi harcerzami: Stefanem Niestêpskim69 , Sta-

nis³awem Wojciechowskim70 , W³odzimierzem Grabowskim71  i m³odszymi kolegami swoich 
braci Ireneusza72  i Janusza,  przyst¹pi³em do szyb kiego werbunku m³odzie¿y z terenów Legio-
nowa, £ajsk i okolic. Zebrana grupa utworzy³a trzon dru¿yny. Utrzymywa³em ścis³y kontakt 
z komendantem phm Stanis ³awem  Godlewskim. Przed powstaniem dru¿yny byli harcerze 
dzia³ali indywidu alnie, czasem w grupach sk³adaj¹cych siê z dwóch, trzech osób. Zajmowali 
siê pisaniem hase³ antyhitlerowskich i zrywaniem niemieckich afiszy. Nowo zorganizowane 
zastêpy sk³ada³y przyrzeczenia har cerskie na rêce komendanta hufca „Rabczyka”.  Szkolenia 
i æwiczenia oparte by³y na przedwojennych instruk cjach ZHP, rozszerzone o wiedzê z zakresu 
pomocy sani tarnej i przysposobienia wojskowego. Odbywa³y siê w mieszkaniach cz³onków 
Szarych Szeregów oraz w lasach poniatowskich i chotomowskich. 

Pocz¹tkowo dzia³alnośæ dru¿yny ogranicza³a siê jedynie do szkolenia. Po r. 1942 har-
cerze pe³nili funkcje kolporterów prasy konspiracyjnej, rozwieszali ulotki, malowali has³a 
antyhitlerowskie. byli wystawiani jako „czujki” w s¹siedz twie domów i w terenie, gdzie od-
bywa³y siê æwiczenia oddzia³ów AK. Zajmowali siê te¿ „szperaniem” (zwiadem) w terenie. 
Przenoszeniem broni i amunicji na miejsce szkoleñ i æwiczeñ, a nastêpnie jej zwracaniem 

68 Ryszard Marian Brzeziñski, ps. „Orlin”, syn Antoniego, ur. 25 marca 1924r. w Warszawie. W 1939 r. uzy-
ska³ stopieñ æwika i by³ cz³onkiem krêgu starszoharcerskiego przy Hufcu ZHP w Legionowie. Za³o¿yciel dru¿yny im. 
A. Ma³kowskiego w Legionowie i wspólnie z komen dantem „Roju – Tom” – wspó³organizator dru¿yny w Chotomo-
wie. W r. 1942, po ukoñczeniu „szko³y partyzanta” otrzyma³ stopieñ kaprala i funkcjê dowódcy sekcji w dru¿ynie 
709. plutonu, 3. kompanii I Rejonu „Marianowo – Brzozów” Legionowo VII obwodu Armii Krajowej. Zmar³ w 1990 r. 
Odznaczony m.in. Krzy¿em Armii Krajowej i WKP. 

69 Stefan Niestêpski, ps. „Stef”, syn W³adys³awa, ur. 15 lipca 1925 r., podchor¹¿y AK, 705. plutonu 2. komp. 
1. batalionu I rejonu Marianowo – Brzozów, æwik, instruktor dru¿yny. 

70 Stanis³aw Wojciechowski, syn Stanis³awa, ur. w 1921 r., ¿o³nierz 709. plutonu 3. komp. 1. batalionu I Rejonu 
„Marianowo–Brzozów”. Przyboczny dru¿yny im. A. Ma³kowskiego, æwik, podharcmistrz. W czasie Powstania War-
szawskiego w zgrupowaniu „Kampinos” w 3. batalionie „Znicza” (Boles³awa Szymkiewicza) . 

71 W³odzimierz Grabowski syn Leona, ur. 18 kwietnia 1926 r., ps. „Gryf” æwik, ¿o³nierz 709. pl. 3. komp. 
1. batalionu I Rejonu „Marianowo–Brzozów”, instruktor dru¿yny im. A. Ma³kowskiego w Legionowie. Zmar³ w 1998 r. 
Odznaczony Krzy¿em AK, WKP. 

72 Ireneusz Brzeziñski, syn Antoniego, ur. 24 czerwca 1927 r., ¿o³nierz 709. plutonu 3. komp. 1. bata lionu I Re-
jonu „Marianowo–Brzozów”. Sta³y ³¹cznik miêdzy dowódcami AK a kierownictwem Szarych Szeregów. W Powstaniu 
Warszawskim w Zgrupowaniu „Kampinos”, 3. batalion „Znicza”. Odznaczony Krzy¿em AK, WKP i innymi.
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w miejsce magazynowania (m.in. z Ludwisina do sk³adnicy w tartaku w Legionowie, gdzie 
pracowa³ komen dant „Rabczyk”).  

W czasie Powstania Warszawskiego harcerze tej dru¿yny przydzielani byli jako ³¹czni-
cy i s³u¿ba pomocnicza do plutonów AK 3. kompanii I batalionu. 

Z zachowanych fotografii:

Dru¿yna im. Zawiszy Czarnego przy Szkole Handlowej
(w latach 1942–1944 – tajnym gimnazjum i liceum)
Dru¿yna „Zawisza Czarny” powsta³a w 1942 r. Werbowanie do dru¿yny odbywa³o siê 

po porozumieniu z druhem phm. Ludwikiem  Schmidtem „Rabczykiem”, phm. Stanis³awem 
 Godlewskim ps. „Grabowski” i dyrektorem Szko³y Handlowej Jerzym Siwiñskim ps. „D¹b”. 

Wprowadzaj¹cymi do dru¿yny byli Jerzy  Chlewicki „Odrow¹¿” z plutonu 710. AK, Jerzy 
 Latocha „D¹b” i inni harcerze sprzed 1939 r. Przysiêgê przyjmowa³ ks. kapelan AK Wac³aw 
 Szelenbaum „Bonus”. Dru¿ynowym zosta³ Jerzy Chlewicki. 

Zajêcia w zakresie szkolenia harcerskiego i wojskowego prowadzone by³y przez phm. 
Stanis³awa Godlewskiego, phm. Ludwika Schmidta, phm. Jerzego Latochê, phm. Kazimie-
rza  Urbañskiego, dru¿ynowego Jerzego Chlewickiego i Ryszarda Hertla73. 

Zbiórki odbywa³y siê w domach: Jerzego Hertla w Legionowie przy ul. Górnośl¹skiej, 
Jerzego Latochy przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, Tadeusza Nowakowskiego  przy ul. Mi-
ckiewicza 58, a tak¿e w domu przy ul. Reymonta. Ojciec Tadeusza, Julian Nowakowski,  by³ 
opiekunem hufca ZHP do 1939 r., wspó³dzia³a³ z phm. Godlewskim. Otoczenie domu No-
wakowskich to teren zalesiony, dzia³ka bardzo du¿a w stanie dzikim – nadawa³a siê na zbiór-
ki. Ponadto zajêcia praktyczne prowadzone by³y w lasach niedaleko Nieporêtu, Wieliszewa, 
Choszczówki i Poniatowa.

Tematem zbiórek by³o omawianie prawa harcerskiego, æwiczenia sprawnościowe, musz-
tra, zajêcia z topografii, samoobrony, udzielania pierwszej pomocy. Od wiosny 1944 r. pro-
wadzono æwiczenia wojskowe, zapoznawanie siê z broni¹ krótk¹. Na jedn¹ ze zbiórek druh 
Jerzy Latocha przyniós³ pistolet „belgijkê”. Zajêcia polega³y na rozbieraniu i sk³adaniu broni. 
Ponadto by³a nauka alfabetu Morse’a, wêz³ów, czytanie „bibu³y” i dalsze jej przekazywanie.

73 Ryszard  Hertel ps. „X”, ur. 1925, przyboczny, przej¹³ prowadzenie dru¿yny od rannego Jerzego Chlewickiego 
w 1944 r. Uczeñ I kl. Licealnej tajnego liceum w Legionowie.

dh Stefan 
 Niestępski,
instruktor

dh Jerzy  Frejlich
zastępowy zastępu I

dh Leszek  Stasiak
zastęp I

dh Janusz  Gołębiewski
zastępowy zastępu III
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Do zadañ dru¿yny nale¿a³o równie¿ w ramach ma³ego sabota¿u malowanie hase³ anty-
niemieckich. Harcerze zajmowali siê te¿ sprzeda¿¹ „Nowego Kuriera Warszawskiego”, naj-
czêściej na peronie w P³udach. Poza tym pe³nili s³u¿bê ³¹czników i wystawiali czujki przed 
domami, w których odbywa³y siê szkolenia oddzia³ów AK. Wa¿n¹ dzia³alności¹ by³ kolpor-
ta¿ prasy konspiracyjnej – „Reduty” i „Biuletynu Informacyjnego”. Prasa by³a rozdzielana 
w domu druha Hertla i w mieszkaniu druha Tadeusza Pokranta.  W późniejszym okresie od-
bierana by³a bezpośrednio z punktu kolporta¿owego na III parceli, ko³o koszar i roznoszona 
w teren do wyznaczonych miejsc.

W czasie walki powstañczej harcerze dru¿yny byli ³¹cznikami w plutonach walcz¹cych 
oddzia³ów Armii Krajowej. 

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje dzia³alnośæ po zakoñczeniu walki powstañczej w Legio-
nowie. Wtedy nadal harcerze przenosili prasê konspiracyjn¹ z III parceli na Legionowo–Przy-
stanek i pole ludwisiñskie. By³o to oko³o trzech kilometrów patrolowanych przez niemieckie 
samochody pancerne SS. 

Z chwil¹ ponownego wkroczenia Niemców do Legionowa zacz¹³ siê okres aresztowañ i wy-
siedlania ludności cywilnej. Zakoñczy³a siê te¿ dzia³alnośæ dru¿yny. By³ to wrzesieñ 1944 r. 

Z zachowanych fotografii:

Dom przy ul. Reymonta – punkt rozdzielczy prasy konspiracyjnej, 
miejsce zbiórek drużyny „Zawisza Czarny”

dh Jerzy  Chlewicki
drużynowy

dh Ryszard  Hertel
przyboczny
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Dru¿yna im. „Alfy i Skiby” w Jab³onnie
Dru¿yna powsta³a we wrześniu 1942 r. Organizacyjnie wchodzi³a w sk³ad hufca Legio-

nowo „Rój-Tom” chor¹gwi mazowieckiej „Ul-Puszcza”. Komendan tem dru¿yny by³ Ludwik 
 Schmidt „Rabczyk”. Pe³ni³a s³u¿bê pomocnicz¹ przy VII kompanii I Rejonu „Marianowo–
Brzozów”, a w szczególności przy 720. plutonie. 

Pierwsza zbiórka odby³a siê w budynku w³aściciela piekarni, Antoniego  Wieraszki 
z 720 plutonu 7 kompanii 2 baonu AK. Prowadzi³ j¹ dru¿ynowy Bohdan  Stankiewicz. Ze-
brali siê na niej harcerze: K.  Grz¹dziela, E. Jasiñski, J. Wieraszko. W krótkim czasie zg³osili 
siê i inni ch³opcy. Utworzono jeden zastêp, który stano wi³ trzon dru¿yny. Do sierpnia 1943 r. 
dru¿yna mia³a dwa zastêpy.

Harcerzami byli g³ównie uczniowie tajnego nauczania w Jab³onnie. Prowadzi³a je na-
uczycielka, pani Aniela  Zakrzewska ps. „Bajadera” (AK, WSK). 

Dru¿ynowy „Kuna”, ¿o³nierz 4. kompanii 
w I rejonie wspó³dzia³a³ z I dru ¿yn¹ 720. pluto-
nu, dowodzon¹ przez Mieczys³awa Kie³biñskiego, 
ps. „Fidelis” . Organizowa³ zajêcia z przysposobie-
nia wojskowego i topografii. Harcerze uczyli siê 
musztry i pos³ugiwania siê broni¹. Organizowali 
przy grobach poleg³ych w 1939 r. uroczyste spot-
kania w rocznice świ¹t narodowych. 

W tragiczny dzieñ 1943 r. zginêli, os³aniaj¹c 
transport broni, dwaj podcho r¹¿owie z Jab³onny 
Mieczys³aw Stêpnowski „Alfa”  i Stanis³aw Feli-
cki „Skiba” . Dru¿yna przyjê³a wtedy imiê „Alfy 
i Skiby”.

Wed³ug relacji druha Edmunda Kuk-
lewskiego : 

Po ukoñczeniu klasy szóstej szko³y po-
wszechnej ja i moi dwaj koledzy Jerzy Paszkie-
wicz  i Janusz  Wieraszko dziêki wsta wiennictwu 
pani A. Zakrzewskiej rozpoczê liśmy naukê w taj-

dh Jan 
 Grzywaczewski

dh Tadeusz Pokrant dh Zdzisław 
Sokalski

dh Karol  Wiśniewski

Zastęp Edmunda Kuklewskiego 
w jabłonowskim lesie
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nym gimnazjum Woj ciecha Górskiego  w Warszawie. Wszyscy trzej w³¹ czyli siê do harcerstwa 
podziem nego „Hufce Polskie” przy 16 WDH, której dru¿ynowym by³ Micha³ Wojnicz–Siano¿ê-
cki  (zgin¹³ pod czas powstania w czo³gu–pu³ap ce). Latem 1943 r. mia³a miejsce tzw. „wsypa”. 
Szko³a zosta³a zlikwidowana, lekcje odbywa³y siê w ró¿nych dzielnicach miasta. By³o to bar dzo 
uci¹¿liwe. Zacz¹³em uczêszczaæ do „handlówki” w Legionowie. Wychowawc¹ mojej klasy by³ 
ppor. AK Wojciech  Paczyñski . Wszyscy pedagodzy tej szko³y nale¿eli do Armii Krajowej. Wśród 
m³odzie¿y szkolnej by³o wielu harcerzy z dru¿yn dzia³a j¹cych na terenie I rejonu. 

Dzia³alnośæ dru¿yny polega³a na organizowaniu w ramach zastêpów cotygodniowych 
zbiórek szkoleniowych z zakresu wiedzy harcerskiej i wojskowej. W ramach ma³ego sabo-
ta¿u przeprowadzane by³y akcje malowania znaków Polski Walcz¹cej: na skrzy¿owaniu dróg 
Jab³onna–Nowy Dwór Mazowiecki–Zegrze przed posterunkiem ¿andarmerii, na budynku 
urzêdu gminy, s¹du grodzkiego, na stacji parowozowni kolejki w¹skotorowej i w innych miej-
scach. W ramach dzia³alności wywiadowczej notowano numery i oznaczenia przeje¿d¿aj¹-
cych przez Jab³onnê niemieckich samochodowych transportów wojskowych. Harcerze tej 
dru¿yny przekazali tak¿e 720. plutonowi AK skradzione niemieckim oddzia³om niewielkie 
ilości amunicji i oporz¹dzenia oraz dwa karabiny marki „mauzer”, pochodz¹ce z rozbitych 
w lipcu 1944 r. koszar w Legionowie. W pierwszej po³owie sierpnia 1944 r. pomagali w prze-
rzucie do Jab³onny du¿ej ilości amunicji z terenu Targówka dla udaj¹cego siê do Puszczy 
Kampinoskiej oddzia³u por. „Znicza” . W czasie przerzutu zosta³ zastrzelony jeden z harcerzy 
jab³onowskiej dru¿yny. Sta³o siê to przy Kanale ¯erañskim. 

Ponownie relacja dh. Edmunda Kuklewskiego : 
Do wybuchu wojny mieszka³em na terenie garnizonu wojskowego w Legio nowie, wiêc 

teren zna³em doskonale. Akcje „N” i „WISS” na terenie garnizonu niemieckiego w Legionowie 
wymaga³y bardzo dok³adnej znajomości tych obiektów. Bior¹c pod uwagê moj¹ znajomośæ 
terenu, dru¿ynowy „Kuna”  wyznaczy³ mnie do zorganizowania zespo³u w celu penetracji 
terenu koszar. Do zespo³u weszli dru howie Kazimierz Grz¹dziela „Ziutek” , W³odzimierz 
Parzonka „Bajan”  i z dru¿yn legionowskich: Marek Burzyñski „Zulus” , Henryk Maciejewski 
„Henio”  i Janusz Nowacki „Wie¿a” . W ramach akcji „N” podrzucaliśmy na teren garnizonu 
ró¿nego rodzaju ulotki, odezwy, znakomicie wydrukowane po niemiecku w imieniu fik-
cyjnych organizacji podziemia antyhitlerowskiego m.in. świetnie wydan¹ bro szurê „Der 
Grosste Lunger der Welt” („Najwiêkszy k³amca świata”). Podrzuca liśmy tê broszurê rów-
nie¿ w restauracjach „Nur Für Deutsche”.

W kinie w Legionowie braliśmy udzia³ w tzw. akcji „gaz”. Polega³a ona na tym, ¿e w cza-
sie seansu wrzuca³o siê tzw. śmierdziela (tl¹c¹ siê kliszê fotogra ficzn¹), a na zewn¹trz rozle-
pialiśmy ulotki z napisem „tylko świnie siedz¹ w kinie”. Znacz¹ca ilośæ akcji „N” dotyczy³a 
Legionowa. Jab³onna by³a miejscowości¹ ma³¹, obiektów wojskowych nie by³o, dlatego ak-
cje ma³ego sabota¿u mia³y inny charakter. 

Nadszed³ rok 1944, armie sowieckie wkroczy³y na tereny Polski. Komen dant G³ówny 
AK wyda³ rozkaz akcji „Burza” – powstanie ogólnonarodowe. 

Dru¿ynowy i instruktor z 720. plutonu AK po³o¿yli g³ówny nacisk na wysz kolenie woj-
skowe harcerzy. Zwiêkszono liczbê marszów w lesie, po³¹czonych z pos³ugiwaniem siê bro-
ni¹, realizowano program „Bojowych Szkó³”. 
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W dniu poprzedzaj¹cym zarz¹dzenie godziny „W” rozkazem komendanta g³ównego 
AK, gen. dyw. Tadeusza Komorowskiego „Bora”,  Szare Szeregi zosta³y w³¹czone do Ar-
mii Krajowej.

Z chwil¹ rozpoczêcia walk z wrogiem w Legionowie, na terenie operacyjnym I rejonu, 
dru¿yna jab³onowska zosta³a postawiona z stan pogotowia bojowego. Harcerze wziêli udzia³ 
w spaleniu magazynów niemieckich „Stralo” na Bukowcu oraz punktu obserwacyjnego nie-
mieckiego lotnictwa pod Choszczówk¹. Dru¿yna im. Alfy i Skiby do koñca utrzymywa³a 
³¹cznośæ z 720 plutonem, a¿ do jego przejścia do grupy Kampinos. Dzia³alnośæ dru¿yny 
przerwa³ niemiecki okupant na pocz¹tku października 1944 r., wysiedlaj¹c ludnośæ Jab³onny 
i okolicznych miejscowości.    

Z zachowanych fotografii:

Dru¿yna w Chotomowie
Wiosn¹ 1942 r. Ryszard Brzeziñski , harcerz krêgu starszoharcerskiego hufca ZHP 

sprzed 1939 r., wraz z komendantem phm. Ludwikiem  Schmidtem „Rabczykiem” nawi¹zali 
kontakt z dowódc¹ 3. kompanii Stefanem Krasiñskim „Kacprem” . Postanowili wspólnie zor-
ganizowaæ dru¿ynê Szarych Szeregów w Chotomowie. Zadanie to zosta³o powierzone An-
drzejowi Linke . Jego dom sta³ siê te¿ punktem kontaktowym. Dru¿ynowy „Dahal” (Andrzej 
Linke) jesieni¹ 1942 r. nawi¹za³ kontakt z komendantem chor¹gwi mazowieckiej „Ul-Pusz-
cza”, Gustawem Studziñskim „Szwedem” , który w³¹czy³ dru¿ynê do rejestru chor¹gwi.

Pocz¹tkowo powsta³ zastêp „Grup Szturmowych” Andrzeja Linke i II zas têp „Bojowych 
Szkó³” Wies³awa Tymrakiewicza . Zastêpy te przesz³y szkolenie teoretyczne i praktyczne 
w zakresie pos³ugiwania siê broni¹ paln¹ i materia³ami wybuchowymi. Oba zastêpy by³y 
w dyspozycji dowódcy 3. kompanii. Harcerze pe³nili s³u¿bê ³¹czników i wywiadowców. Bra-
li udzia³ w akcjach ma³ego sabota¿u. Zastêp Wies³awa  Tymrakiewicza „Ryba” zajmowa³ 
siê sta³ym kolporta¿em prasy podziemnej, któr¹ odbiera³ z ulicy Poborzañskiej na Pradze 
i przywozi³ do punktu rozdzielczego w sk³adzie tartacznym w Legionowie przy ul. Kościuszki 
(tam pracowa³ Ludwik Schmidt, komendant konspiracyjnego hufca). 

W czwartym kwartale 1943 r. sformowane zosta³y przez druhów Eugeniu sza Kaczmar-
ka  i Andrzeja Lewandowskiego  dwa zastêpy „zawiszaków”. Ich zada niem by³o zapoznanie siê 
z metodami pracy w harcerstwie, przygotowanie siê do z³o¿enia przyrzeczenia i ma³y sabota¿.

G³ówn¹ baz¹ organizacyjn¹ dru¿yny by³ dom rodziców dru¿ynowego Andrzeja Linke. 
Tu odbywa³y siê odprawy zastêpów, kontakty ze „Szwedem” i „Rabczykiem”, a tak¿e szkole-

dh Bohdan 
Stankiewicz
drużynowy

dh Edmund 
Kuklewski
zastępowy

dh Marian 
Kubalski
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nia plutonów 3. kompanii. W domu Wies³awa  Tymrakiewicza przy ul. Leśnej by³ ma³y ma-
gazyn broni przeznaczonej do szkolenia. Zbiórki harcerskie odbywa³y siê równie¿ w domach 
innych szaroszeregowców – u pañstwa Lewandowskich, Kaczmarków, Mrozów.

W czasie walk powstañczych dru¿yna by³a podporz¹dkowana 3. kompanii 1. batalionu 
I Rejonu Armii Krajowej „Marianowo-Brzozów”. Harcerze pe³nili s³u¿bê ³¹czników i pomoc-
nicz¹ przy poszczególnych plutonach 3. kompanii, do których byli przydzieleni, g³ównie 
w tzw. plutonie harcerskim 705, którego dowódc¹ by³ „Rabczyk”, komendant „Roju–Tom”.

Po zakoñczeniu walk na terenie Legionowa niektórzy harcerze z tej dru¿yny: Eugeniusz 
Kaczmarek „Sosna”, Wies³aw Tymrakiewicz „Ryba”, Henryk  Koz ³ow ski „Kidi” nadal walczyli 
w 3. batalionie „Znicza”  w zgrupowaniu „Kampinos”. 

Akcja wysiedleñcza i zbli¿aj¹cy siê front zakoñczy³y dzia³alnośæ dru¿yny. 
Z zachowanych fotografii:

Zastęp I

dh Andrzej 
 Linke
drużynowy

dh Wiesław 
Tymrakiewicz
przyboczny

dh Zdzisław 
 Dudziński
zastępowy

dh Ryszard 
 Grabowski

dh Maciej  Linke dh Stefan 
 Niestępski

Zastęp III

dh Eugeniusz 
 Kaczmarek
zastępowy

dh Wacław 
 Lemański

dh Zdzisław 
Wysocki
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Dru¿yna im. Romualda Traugutta w Wiśniewie 
Dru¿yna ZHP dzia³a³a na terenie Wiśniewa i jego okolic ju¿ w latach 1935–1939. Dru-

¿ynowymi kolejno byli phm. Tadeusz Huttel  i phm. Marek Ostapowicz . Od 1935 r. bez 
przerwy do koñca okupacji hitlerowskiej dzia³a³ w Wiśniewie ośrodek „Macierzy Szkolnej”, 
za³o¿ony i prowadzony przez studentów, a później Wojciecha  i Antoniego Zawadzkich  (ab-
solwentów Uniwersytetu Warszaw skiego). By³ miejscem spotkañ m³odzie¿y. Podczas oku-
pacji w ośrodku tym prowadzono tajne nauczanie, funkcjonowa³a biblioteka, by³o to tak¿e 
miejsce zbiórek powsta³ych zastêpów harcerskich. Za tê dzia³alnośæ braciom Zawadzkim 
grozi³a kara śmierci. Byli to ludzie odwa¿ni i oddani sprawie oraz swemu pedagogicznemu 
powo³aniu, podjêli wiêc to ryzyko. 

Konspiracyjna dzia³alnośæ harcerska na tym terenie rozpoczê³a siê wiosn¹ 1941 r. 
W sk³ad powsta³ej dru¿yny Szarych Szeregów w Wiśniewie wesz³a te¿ m³odzie¿ z osiedli: 
Henryków, Piekie³ko, D¹brówka, P³udy, Bia³o³êka Dworska (administracyjnie nale¿a³y te 
miejscowości do gminy Jab³onna powiatu warszawskiego, obecnie tereny te zosta³y w³¹czone 
do miasta sto³ecznego Warszawy jako dzielnica Warszawa-Bia³o³êka).

Inicjatywê m³odzie¿y wspierali bracia Zawadzcy, którzy oprócz gimnazjum prowadzili 
kursy historii, literatury, ³aciny – przedmiotów zakazanych, na które uczêszcza³a te¿ m³odzie¿ 
harcerska. G³ównymi organizatorami dru¿yny byli Stanis³aw Godlewski  i ppor. AK Jan Raczyñ-
ski ps. „Wiosna”  (od r. 1942 dru¿ynowy, dzia³acz Szarych Szeregów na terenie Legionowa i Cho-
tomowa). Powsta³y cztery zastêpy. Swój czwarty zastêp wspomina dh Remigiusz Surgiewicz :

Czwarty zastêp sk³ada³ siê z okolicznych ch³opców. Pozbiera³ ich Grze siek74 wed³ug 
znanych sobie kryteriów. Wśród nich byli miêdzy innymi Heniek Stalinkiewicz , Jurek 
Krzysztofik , Darek Go³¹bek  i ja. Mieliśmy po 13 lat, wiêc uczyniono z nas zawiszaków. 

Szkolenia harcerzy odbywa³y siê u braci Zawadzkich i w Henrykowie przy ul. Modliñ-
skiej 59 – w domu Grzegorza Pastera. Zajêcia terenowe organizowane by³y w pobliskich la-
sach Choszczówki i Bia³o³êki. Program szkolenia obejmowa³ zagadnienia harcerskie oraz 
wojskowe zwi¹zane z konspiracj¹. Wyk³ady prowadzili instruktorzy z Legionowa w zakresie 
przewidzianym dla Bojowych Szkó³. Egzamin w formie biegu patrolowego odby³ siê w lasach 
Legionowo – Choszczówka. Stopieñ wywiadowcy uzyskali: Wies³aw Kuszkowski , Grzegorz 
Paster , Andrzej Tarasek , Antoni Go³êbiowski . 

74 Grzesiek – Grzegorz Paster ps. „Maciek”, zastêpowy.

Zastęp IV

dh Andrzej 
Lewandowski
zastępowy

dh Józef 
 Lemański

dh Wacław 
 Piwnicki

dh Albin 
Szafrański
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Niezale¿nie od obowi¹zków szkoleniowych dru¿yna wype³nia³a wiele zadañ zlecanych 
przez miejscowe dowództwo AK. Miêdzy innymi by³a to sta³a obserwacja magazynów Weh-
rmachtu, dy¿ury ³¹cznika w celu przenoszenia meldunków, najczêściej w kierownicach 
rowerów. Nieustannie dru¿yna bra³a udzia³ w akcjach ma³ego sabota¿u na linii kolejowej 
Warszawa-Legionowo oraz kolejki w¹skotorowej Warszawa-Jab³onna. Przewo¿ono prasê 
konspiracyjn¹ z Bródna z ul. Poborzañskiej. Nieustannie trwa³a obserwacja Fabryki Dro¿-
d¿y w Henrykowie i Fabryki L. Spissa (obecnie Tarchomiñskie Zak³ady Farma ceuty czne). 
W zdobywaniu z tych zak³adów ¿ywności obok ¿o³nierzy AK uczestniczyli harcerze z Wiś-
niewa. ¯ywnośæ ta przewo¿ona by³a do oddzia³ów w Puszczy Kampinoskiej. W ramach akcji 
„Burza” pe³niono s³u¿bê pomocnicz¹ w zakresie wywiadu i ³¹czności.

W okresie Powstania Warszawskiego dzia³alnośæ zosta³a zdezorganizowana przez ma-
sowe aresztowania i ³apanki. W takiej sytuacji czêśæ zastêpów I i II oraz zastêpu „Zawisza-
ków” na w³asn¹ rêkê uda³a siê w okolice Golêdzinowa z zamiarem przedostania siê do wal-
cz¹cej Warszawy. Okaza³o siê to jednak niemo¿liwe. Zastêpy rozproszy³y siê z zachowaniem 
czujności i gotowości alarmowej. 

Na za³¹czonej liście cz³onków dru¿yny sporz¹dzonej w oparciu o relacje dh. Wies³awa 
 Kuszkowskiego, dh. Remigiusza Surgiewicza  i dh. Leszka Paw³ow skiego  zamieszczone zo-
sta³y te nazwiska harcerzy, które po przesz³o dziesiêciu latach zdo³ano ustaliæ. Nie uda³o siê 
odtworzyæ ani pseudonimów, ani nazwisk oko³o dziesiêciu cz³onków dru¿yny.

Z zachowanych fotografii:

dh Jan 
Raczyński
organizator 
drużyny

dh Stanisław 
 Godlewski
drużynowy

dh Grzegorz 
Paster
zastęp 
szkoleniowy

Grupa harcerek i harcerzy z Wiśniewa w roku 1943. Od 
lewej: Surgiewicz, NN, prof. Wojciech Zawadzki, Wiesław 
Kuszkowski, Grzegorz Paster, Sylwester Bieńkowski, NN, 
Ela  Prądzyńska, Inka  Kudelska, Tolek  Gołębiowski, Ala 
 Kowalska, Barbara  Pałkowska.
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W pocz¹tkach września 1944 r. ca³a ludnośæ Wiśniewa zosta³a wysiedlona w kierunku 
Jab³onna-Rajszew i dalej za Wis³ê. Dru¿yna zakoñczy³a swoj¹ dzia³alnośæ. 

Dru¿yna im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Choszczówce z Bia³o³êk¹ Dworsk¹ i P³udami
Dru¿yna wyros³a z tradycji dru¿yny ZHP im. Józefa Pi³sudskiego powsta³ej przed wojn¹ 

przy szkole powszechnej w Bia³o³êce Dworskiej. Zorganizowa³ j¹ druh  „Niedźwiedź” za zgo-
d¹ hufcowego phm. Stanis³awa Godlewskiego,  komendanta hufca ZHP w Legionowie. Dru-
¿ynowym zosta³ dh Edward Ignaczak.  Sk³ada³a siê z 4 zastêpów po 15 harcerzy. Powsta³a 
równie¿ dru¿yna zuchów, któr¹ prowadzi³ dh Dymel.  Dh W³adys³aw Krawczyk  by³ zastêpo-
wym w zastêpie „¯ubrów”. 

W pamiêæ o dzia³alności tej dru¿yny wpisa³ siê kurs dla zastêpowych, wycieczka do Os-
sowa i obóz nad Wkr¹ w Pomiechówku. Rozwój pracy harcerskiej przerwa³ wybuch wojny, 
który zmieni³ kierunek dzia³alności harcerskiej: jeszcze wczoraj kopano pi³kê, a od 1 wrześ-
nia 1939 r. dru¿yna patrolowa³a pobliskie lasy, aby ostrzegaæ przed po¿arem, lub obserwowa³a 
miejscowych kolonistów niemiec kich. W pierwszym dniu wojny, w okolicach Legionowa do-
sz³o do dwukrotnych walk naszego lotnictwa z niemieckimi eskadrami bombowymi, które 
chcia³y zbombardowaæ Warszawê. Ataki zosta³y wtedy odparte, ale by³y straty po stronie pol-
skiej. Zestrzelono dwa polskie samoloty myśliwskie i zginêli wtedy: dowódca 123. eskadry 
pościgowej kpt. pil. Mieczys³aw Olszewski i pilot 152. eskadry ppor. Anatol Piotrowski.  Har-
cerze otrzymali wówczas zadanie szczególnie pilnego obserwowania skoczków spadochro-
nowych nad lasami, z dodatkowymi dyrek tywami: Naszym pomagaæ, obcych natychmiast 
zg³aszaæ wojsku. Zorganizowana akcja dru¿yny trwa³a do 10 września 1939 r. Potem harce-
rze dzia³ali ju¿ w poje dynkê, w zale¿ności od sytuacji. 

Dzia³alnośæ dru¿yny zosta³a przerwana w pocz¹tkowym okresie okupacji hitlerowskiej. 
Starsi wiekiem zaczêli szukaæ kontaktów organizacyjnych. W³adys³aw Krawczyk znalaz³ siê 
w konspiracji 1 marca 1941 r. w organizacji „Wawer” (środowisko harcerskie późniejszych 
zgrupowañ „Zośka”, „Parasol”). Dh Wiktor Rzecznik,  który ukoñczy³ kurs zastêpowych 
w 1939 r., wprowadzi³ W³adys³awa do miejscowych komórek walki konspiracyjnej w P³udach. 
Po skontaktowaniu siê z druhem Stanis³awem Godlewskim Wiktor Rzecznik zorganizowa³ 
w Chosz czówce dru¿ynê sk³adaj¹c¹ siê z dwóch zastêpów. Wed³ug jego relacji nale¿a³o do niej 
25 harcerzy i harcerek. Dziêki pomocy cz³onków dru¿yny uda³o siê odtworzyæ dane 15 osób. 

G³ównym lokalem kontaktowym na terenie Choszczówki by³ dom rodziców W³adys³a-
wa Krawczyka przy ul. Leśnej 19 (obecnie Topolowa 5). W domu by³ radioodbiornik, maszy-
na do pisania i powielacz. W czasie akcji ma³ego sabota¿u i kolporta¿u prasy konspiracyjnej 
korzystano z punktów kontaktowych w Warszawie: ul. Franciszkañska 12, D³uga 15, No-
womiejska oraz Chmielna 101. W Legionowie punkt kontaktowy by³ przy ul. Batorego 33, 
w P³udach – przy ul. Klasyków 5. 

Na podstawie nas³uchu radiowego wydawano pisemko „Harcerz Polski”, przedrukowy-
wano w nim wiadomości z pism konspiracyjnych i podawano dane z terenu. 

Pod koniec lipca 1944 r. starsi harcerze przeszli do oddzia³ów AK. Zawiszacy z chwil¹ 
wybuchu powstania pe³nili s³u¿bê ³¹czników wśród ¿o³nierzy I Rejonu „Marianowo-Brzo-
zów”. Wspaniale zdawali egzamin jako ³¹cznicy i wywiadowcy w czasie przepraw przez Wis³ê 
do Puszczy Kampinoskiej w D¹brówce. 
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Dzia³alnośæ dru¿yny skoñczy³a siê z chwil¹ nadejścia Armii Czerwonej. 
Z zachowanych fotografii:

Dru¿yna im. Boles³awa Chrobrego w Nieporêcie75 
W maju 1943 r. dru¿ynowy Marian Szyperek ps. „Lew”  skontaktowa³ siê z komendan-

tem „Roju – Tom” „Rabczykiem” i zawiadomi³ go o za³o¿eniu dru¿yny. G³ównym zadaniem 
dla m³odzie¿y by³o przygotowanie siê do s³u¿by pomocniczej dla oddzia³ów Armii Krajowej 
I Rejonu „Marianowo–Brzozów”. Harcerze uczestniczyli w szkoleniach wojskowo-sanitar-
nych, przenosili tajn¹ prasê, patrolo wali domy, w których odbywa³y siê lekcje tajnego na-
uczania. Prowadzili te¿ wywiad, zbieraj¹c informacje o kontaktach Niemców z ludności¹ 
polsk¹. Pośredniczyli w skupowaniu broni od w³asowców. Zbierali ¿ywnośæ dla jeñców ra-
dzieckich wiêzionych w obozie w Beniaminowie i sobie tylko znanymi sposobami dostar-
czali j¹, gdy wiêźniowie byli przy pracy poza obozem. Dru¿yna utrzymywa³a sta³y kontakt 
z Szarymi Szeregami w Izabelinie. 

W ramach s³u¿by przy III batalionie AK I Rejonu „Marianowo–Brzozów” brali udzia³ 
w przygotowaniu zrzutowisk ko³o Izabelina i Rejentówki. Pomagali przy odbiorze dwóch 
zrzutów broni, materia³ów wybuchowych, sprzêtu radiowego, a tak¿e bardzo wa¿nych in-
strukcji i opracowañ szkoleniowych. 

W Nieporêcie by³o dowództwo III batalionu, którym dowodzi³ Bronis³aw Tokaj „Bog-
dan” . Na pocz¹tku 1944 r. batalion otrzyma³ zadanie dotycz¹ce akcji „Burza”. Zosta³y utwo-
rzone dwie grupy bojowe „Zegrze” i „Beniaminów”. W czasie walk powstañczych na tym 
terenie harcerze pe³nili niebezpieczn¹ s³u¿bê ³¹czników w tych grupach. Grupa „Zegrze” do-
wodzona przez Bronis³awa Tokaja mia³a opanowaæ koszary w Zegrzu Po³udniowym. Grup¹ 
„Beniaminów” dowodzi³  Zygmunt Mirecki „Zim”. Opanowa³ on koszary i wyzwoli³ obóz jeñ-
ców radzieckich w Beniaminowie. W akcjach tych uczestniczyli równie¿ harcerze z dru¿yny 
w Nieporêcie. 19 sierpnia 1944 r. by³ ostatnim dniem walki III batalionu. Obydwa zgrupowa-
nia zosta³y rozwi¹zane. ¯o³nierze AK po ukryciu broni rozeszli siê do domów. Tego samego 
dnia zaczê³y siê aresztowania. Na skraju lasu nieporêckiego rozstrzelano grupê powstañców. 
Wśród nich harcerzy z dru¿yny w Nieporêcie: Andrzeja Poppa , Mieczys³awa Kozaka  i Mie-

75 Opracowanie na podstawie relacji dru¿ynowego Mariana Szyperka i Stani s³awa Sosiñskiego.

dh Jerzy 
 Dąbrowski
zastępowy

dh Henryk 
 Gilecki

dh Wojciech 
 Grygułło

dh Władysław
Krawczyk
drużynowy
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czys³awa Kêdziorka . Ca³¹ ludnośæ Nieporêtu zaczêto gwa³townie wysiedlaæ. By³ to koniec 
dzia³alności dru¿yny.

Z zachowanych fotografii:

Dru¿yna im. Józefa Pi³sudskiego w Zegrzu Po³udniowym76

Zegrze Po³udniowe przed wybuchem II wojny światowej by³o miejsco wości¹ obejmuj¹-
c¹ koszary i dwie osady potocznie zwane Zagroby i Rybaki. Stacjonowa³ tu pu³k ³¹czności, 
by³o Centrum Wyszkolenia £¹czności oraz osiedle mieszkaniowe dla kadry zawodowej. 

Na terenie osady Zagroby mieszka³a ludnośæ cywilna trudni¹ca siê handlem oraz prac¹ 
na kolei. By³y tu dwie piekarnie, trzy masarnie, wiele sklepów, stacja kolejowa oraz most 
¿elazny na rzece Narew. Mieszkañcy osady Rybaki trudnili siê rolnictwem, g³ównie hodowl¹ 
byd³a. Niektórzy pracowali w Wytwórni Masek Gazowych, tzw. „gazówce”. Po drugiej stro-
nie mostu, w Zegrzu Pó³nocnym by³y g³ównie koszary. Tam znajdowa³o siê Centrum Wy-
szkolenia £¹czności, kośció³, szko³a podstawowa i wojskowe osiedle mieszkaniowe. 

Z chwil¹ wybuchu wojny wojsko z Zegrza Po³udniowego wyruszy³o na front. Rodziny 
wojskowych ze sprzêtem z Centrum Wyszkolenia £¹czności uda³y siê w nocy z 3 na 4 wrześ-
nia wagonami towarowymi w kierunku Krasnegostawu. 14 września 1939 r. transport dotar³ 
do miejsca przeznaczenia i zosta³ przejêty przez wojska sowieckie. Wielu osobom uda³o siê 
wróciæ ju¿ przez „zielon¹ granicê”. Koszary i osiedle wojskowe zosta³y zajête przez wojska 
niemieckie. Przybyli osiedlali siê na terenie wsi Zagroby i Rybaki. Wśród nich by³o wielu 
podoficerów zawodowych Wojska Polskiego, równie¿ z terenów w³¹czonych do III Rze-
szy: poznañskiego, bydgoskiego i toruñskiego.

Zburzony ¿elazny most zast¹piono nowym drewnianym. Most ten sta³ siê granic¹ miê-
dzy Generaln¹ Guberni¹ a III Rzesz¹. Teren przygraniczny, którym sta³o siê Zegrze Po³u-
dniowe, by³ przyczyn¹ nap³ywu wielu osób zajmuj¹cych siê szmuglowaniem (tzn. nielegal-
nym przewo¿eniem) ¿ywności z III Rzeszy. 

Ju¿ 1 września 1940 r. spo³eczeñstwo Zegrza w Domu Ludowym na Rybakach zorgani-
zowa³o szko³ê dla dzieci i m³odzie¿y. Zaj¹³ siê tym nauczyciel Marian  Frydrych – wysiedlony 
przez Niemców ze Śl¹ska wraz z ¿on¹ i siostr¹ za to, ¿e nie chcia³ przyj¹æ obywatelstwa nie-
mieckiego. Zosta³ kierownikiem szko³y, w której prowadzono tajne nauczanie, co umo¿liwi³o 

76 Opracowania dokonano na podstawie relacji druha Konrada  Karpiñskiego oraz materia³ów historycznych 
por. Andrzeja  Paszkowskiego.

dh Stanisław 
Sosiński

dh Jerzy 
 Dąbrowski
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m³odzie¿y podejmowanie nauki na tajnych kompletach w Warszawie i w tajnym gimnazjum 
w Legionowie. Jedynym nauczycielem tej szko³y by³ równie¿, doje¿d¿aj¹cy z Kwietniówki 
(parcela Wieliszew), pan  Namys³owski, który z uwagi na ciê¿kie warunki materialne „dora-
bia³”, handluj¹c ró¿nymi drobiazgami w poci¹gach relacji Zegrze-Warszawa. 

Zaczê³y tworzyæ siê równie¿ grupy konspiracyjne ZWZ-AK. Teren pod lega³ pod III ba-
talion I Rejonu „Marianowo-Brzozów”. Wchodzi³ w sk³ad grupy „Zegrze”, dowodzonej przez 
Bronis³awa  Tokaja „Bogdana”. By³a to 8 kompania ppor. W³adys³awa  Danielewicza „Oko”. 
Szkoleniem sanitarnym i zaopatrzeniem medycznym zajmowa³y siê panie z WSK i harcerze. 

Dru¿yna powsta³a z inicjatywy druha Stanis³awa  Sokolnickiego, ucznia taj nego gim-
nazjum w Legionowie, który nawi¹za³ kontakt z komendantem hufca „Tom” „Rabczykiem”. 
Powsta³a dru¿yna liczy³a 15–18 osób. W wiêkszości byli to synowie legionistów, st¹d dru¿yna 
im. Józefa Pi³sudskiego. Przyrzeczenie szaroszeregowe odby³o siê na terenie świetlicy tarta-
ku, a z³o¿one zosta³o na rêce druha „Rabczyka” we wrześniu 1943 r. Dru¿yna sk³ada³a siê 
z dwóch zastêpów zawiszaków. 

Wspomina druh Konrad Karpiñski:  W nied³ugim czasie po wybuchu wojny sowiecko–
niemieckiej na terenie Beniaminowa (Zegrze ³¹czy³y z t¹ miejscowości¹ tylko ³êgi77) Niem-
cy zbudowali obóz jeniecki dla ¿o³nierzy sowieckich. Codziennie pêdzono ich do niewol-
niczej pracy na terenie koszar. Ludnośæ Zegrza stara³a siê w pierwszych dniach rzucaæ im 
chleb, ale wkrótce tego zaprzestano, gdy¿ nie mieccy wachmani pobili kolbami karabinów 
kilka kobiet. By³o wiêc to zadanie dla m³odzie¿y harcerskiej. My zwinne ch³opaki potrafili-

77 Podmok³e ³¹ki.

Zegrze Płd. Od lewej: Wojciech  Walczak, Roman  Klimaszewski, Sławomir  Jankowski, 
Antoni Witkowski
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śmy wyskoczyæ zza zau³ku domu i zanim wachmani zorientowali siê, co jest grane, wiele 
bochenków chleba dociera³o do wyg³odzonych jeñców. Zbiórk¹ chleba te¿ siê zajmowali-
śmy. Akcja trwa³a do zakoñczenia robót, tj. do wiosny 1944. Raz podczas takiej eskapady 
jeden z naszych kolegów o ma³o nie straci³ ¿ycia, gdy¿ wachman puści³ siê za nim w pogoñ 
i odda³ dwa strza³y. Tylko szybka ucieczka uratowa³a mu ¿ycie. 

  Szkolenia w zakresie topografii, pierwszej pomocy i ma³ej dywersji odbywa³y siê w lesie 
nieporêckim. Ponownie wspomnienia K.  Karpiñskiego:  

Z dusz¹ na ramieniu s³uchaliśmy tych wyk³adów, szczególnie w momencie zapozna-
wania siê z obs³ug¹ granatu i pis toletu. 

Ze świetlicy na terenie tartaku korzystaliśmy za spraw¹ druha Sokolnickiego,  którego 
ojciec by³ w tym czasie kierownikiem. Nale¿a³ równie¿ do ruchu oporu. Poznawaliśmy tu gry 
harcerskie i pog³êbialiśmy wiadomości z historii Polski. Czytaliśmy wiersze patriotyczne 
naszych poetów i fragmenty „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W ramach ma³ego sabota¿u 
wspieraliśmy akcjê umieszczania flag na s³upie telegraficznym naprzeciw stacji kolejowej 
w dniu 3 maja 1944. Niemcy dobrze musieli siê nagimnastykowaæ, ¿eby to usun¹æ. 

Na terenie Zegrza jednego i drugiego stacjonowa³ pu³k wojska niemieckiego. Prawie 
codziennie przychodzi³y transporty z zaopatrzeniem dla obu jednostek. Rampy kolejowe 
sta³y siê zatem dla nas miejscem wypadów dla prowadzenia ma³ej dywersji. Pod preteks-
tem zbierania odpadów wêgla i wyrzucanej przez Niemców nadpsutej ¿ywności sypaliśmy 
do maźnic wagonów piasek oraz przecinaliśmy wê¿e hamulcowe. Przestawialiśmy te¿ zna-
ki drogowe, wprowadzaj¹c chaos w przemarszu wojska, szczególnie w okresie odwrotu.

W czasie takiej akcji zosta³ schwytany jeden z harcerzy, pobity i doprowa dzony do ko-
misariatu policji. Tam, szczêśliwie dla niego, znajdowa³ siê znajomy celnika, fotograf z Ze-
grza, pan Lachowicz,  któremu uda³o siê uwolniæ kolegê. 

Inny z³apany mia³ byæ rozstrzelany na pobliskim polu i kopa³ sobie ju¿ grób. Powiado-
miliśmy szybko pani¹ Emiliê Kaczmarek,  która doskonale w³ada³a jêzykiem niemieckim. 
Ub³aga³a ona zwolnienie ch³opca. Nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy z niebezpieczeñ-
stwa i ka¿de zadanie traktowaliśmy jako zabawê z dreszczykiem. 

W lipcu 1944 r., kiedy wojsko niemieckie zaczê³o opuszczaæ koszary, pozos tawiaj¹c 
niewielu starszych wiekiem wartowników, my zawiszacy, pene trowaliśmy je, znajduj¹c 
broñ i amunicjê, któr¹ dostarczyliśmy do Kwietniówki (Wieliszew-Parcele).

Wa¿n¹ akcj¹ tej dru¿yny przed wybuchem powstania by³a s³u¿ba w bia³y dzieñ na skrzy-
¿owaniu dróg. Jej celem by³a informacja o przemarszu wycofuj¹cych siê wojsk, a równie¿ 
furmanek z ukraiñskimi uchodźcami, którzy s³ynêli z okrucieñstwa na terenach przejaz-
du. Wtedy te¿ harcerze byli świadkami przemarszu oddzia³u partyzanckiego mjr „Doliny”. 
Do momentu wysiedlenia we wrześniu 1944 r. harcerze pe³nili s³u¿bê ³¹czników w przeka-
zywaniu do Micha³owa informacji o sile jednostek niemieckich. Tam informacje by³y odbie-
rane przez ³¹czników AK. 

Po przejściu frontu, wraz z mieszkañcami Zegrza wraca³a m³odzie¿ harcer ska, druho-
wie: A. Witkowski,  W. Walczak,  Konrad i Jerzy Karpiñscy,  W³. £ezka,  S³awomir Jankowski.  
Ju¿ wiosn¹ 1946 r. za³o¿yli oni dru¿ynê harcersk¹ podleg³¹ hufcowi w Legionowie. Dzia³al-
nośæ dru¿yny trwa³a do 1949 r. 
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Z zachowanych fotografii: 

DRUŻYNY HARCEREK

W Legionowie i okolicach zwarte struktury organizacyjne tajnych dru¿yn ¿eñskich 
organizacji harcerek zaczê³y powstawaæ w 1940 r. Jak w ca³ej okupowa nej Polsce, harcerki 
pracowa³y w odrêbnych strukturach organizacyjnych, a z orga nizacj¹ mêsk¹ zwi¹zane by³y 
poprzez naczelnictwo ZHP. W 1944 roku w miarê przygotowañ miejscowych jednostek AK 
do operacji „Burza” dru¿yny ¿eñskie otrzyma³y zadania w³¹czenia siê do s³u¿b wspomaga-
j¹cych akcjê zbrojn¹: do s³u¿by sanitarnej i ³¹czności. W walkach powstañczych na terenie 
Legionowa i okolic bra³y udzia³ g³ównie dru¿yny z Legionowa i Choto mowa. 

Harcerki we wspó³pracy z WSK uczy³y siê s³u¿by ³¹czności i zdobywa³y wiedzê medycz-
n¹. Nieprzerwanie trwa³o szkolenie harcerskie, szczególnie na szczeblu „Zawiszy”. Szkole-
nie harcerzy i harcerek konspiracyjnych dru¿yn dzia³a j¹cych na terenie I rejonu VII Obwodu 
„Obro¿a” AK prowadzone by³o przez star szych harcerzy, przeszkolonych przed wybuchem 
wojny 1939 r., instruktorów AK, lekarzy i pielêgniarki z Wojskowej S³u¿by Kobiet. 

Charakter szkolenia uzale¿niony by³ od wieku i przydzia³u do odpowiedniej s³u¿by. 
S³u¿ba ³¹czności polega³a na poznawaniu podstawowych zasad konspiracji (w tym nadrzêd-
n¹ – przestrzeganie tajemnicy s³u¿bowej), tematyki w zakresie terenoznawstwa, nabyciu 
umiejêtności obserwacji i pos³ugiwania siê alfabetem Morse’a, a tak¿e kolporta¿u prasy. 

dh Antoni 
Witkowski
zastępowy

dh Konrad 
 Karpiński

dh Sławomir 
 Jankowski

dh Wojciech 
 Walczak
zastępowy

dh Jerzy  Karpiński dh Roman  Kli-
maszewski

Zastęp I

Zastęp II
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S³u¿ba gospodarcza (lokalowa) szuka³a lokali do przeprowadzania zbiórek, tajnego naucza-
nia i organizacji kursów szkoleniowych prowadzonych przez instruktorki WSK, organizowa-
³a pomoc uciekinierom itp. Szkolenie w ramach s³u¿by sanitarnej mia³o za zadanie przygoto-
wanie sanitariu szek do dzia³ania w warunkach bojowych: do pracy w szpitalach, oddzia³ach, 
punktach sanitarno-opatrunkowych. Te specjalistyczne kursy prowadzone by³y pod okiem 
lekarzy lub zawodowych pielêgniarek (15–20 godzin, w tym nauka anatomii, ratownictwa 
i udzielania pierwszej pomocy rannym). Szkolenie obejmowa³o tak¿e æwiczenia praktyczne 
w terenie. Szkolenie strzeleckie obejmowa³o tylko starsze harcerki i harcerzy, a sk³ada³o siê 
na nie nabycie umiejêtności w zakresie wywiadu, obchodzenia siê z broni¹, terenoznawstwo, 
dowodzenie grup¹, a tak¿e poznanie historii wojska. 

Szkolenie odbywa³o siê w lokalach i w terenie. Podlega³y mu tzw. zastêpy instruktorskie, 
tj. oko³o 10 osób w ka¿dej dru¿ynie. Trwa³o po 10 do 20 godzin w zale¿ ności od sytuacji. Zdo-
byta wiedza by³a przekazywana później innym zastêpom. Szkoleniem objête by³y tak¿e akcje 
sabota¿owe. Dru¿yny ¿eñskie liczy³y razem ponad 90 dziewcz¹t. Ju¿ w pierwszym etapie 
przeszkolonych zosta³o oko³o 40 z nich. 

Szkolenia przeprowadzali w poszczególnych dru¿ynach ¿eñskich nastêpuj¹cy in-
struktorzy78: 

– w dru¿ynie „Burza” w Chotomowie: dr Jerzy Kuczamer , Jan Raczyñski , Halina Ra-
czyñska, Stefan Krasiñski „Kacper” 79 ;

– w dru¿ynie w Jab³onnie: dh. Halina Lamers  z Warszawy, hm. Halina Raczyñ ska80;
– w dru¿ynie „Szarotki” w Wiśniewie: Halina Zwoliñska  – dru¿ynowa, hm Hali na Ra-

czyñska, dr Chojnowski , pchor. Wiktor Rzecznik81 ;
– w dru¿ynie „Las” w Legionowie: dru¿ynowa Janina Fultyn , Wanda  Dobrzycka „Mucha”, 

s. Melania Mazurowska, dr Tadeusz Frydrychowicz , Feliks Jakubowski , Zbigniew Wiśniew-
ski , por. Wanda Tomczyñska82 . 

Dru¿yna „Burza” w Chotomowie
Dru¿ynê w Chotomowie za³o¿y³a w 1940 r. Halina Drewnikówna-Raczyñ ska ps. „Ali-

na” . W czasie wojny jej dru¿yna, oprócz realizowania programu harcerskiego, dzielnie pod-
jê³a walkê z okupantem. Harcerki pe³ni³y funkcje ³¹czniczek, kolporterek, opiekowa³y siê 
zuchami, m³odzie¿¹ niezorganizowan¹, prowadzi³y bibliotekê, uczestniczy³y w niesieniu 
pomocy wysiedlonym. Starsze harcerki ukoñczy³y kurs pierwszej pomocy i ratownictwa. 
Podczas Powstania Warszawskiego harcerki dru¿yny „Burza”, podporz¹dkowanej dowódcy 
chotomowskiej 3. kompanii, por. Stefanowi Krasiñskiemu „Kacprowi”, by³y sanitariuszka-
mi. Nios³y pomoc ¿o³nierzom AK i cywilom rannym w czasie powstañczych staræ zbrojnych 
z Niemcami, jakie toczy³y siê 1 i 3 sierpnia 1944 r. na terenie Chotomowa i Legionowa-Przy-

78 Zestawienie posta³o na podstawie relacji z³o¿onych w Komisji Historycznej przy Kwaterze G³ównej ZHP 
w Archiwum Miasta Warszawy. 

79 Wg relacji dru¿ynowej Haliny Raczyñskiej. 
80 Wg relacji dru¿ynowej Janiny O³dakowskiej-Jarosz.  
81 Wg relacji druhen: Aliny Koperkiewicz , Aliny Kowalskiej , Hanny Kuszkowskiej , potwierdzone przez Halinê 

Raczyñsk¹ i Jadwigê Gronostajsk¹ . 
82 Wg relacji druhen: Bronis³awy Romanowskiej-Mazur , Alicji Bednarek , Aliny  Ostaszewskiej, £ucji Nowa-

kowskiej , Anny Wizental , Alicji Zimny .
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stanek. Pos³ugiwa³y siê has³em rozpoznawczym: „Czy mo¿na u pani kupiæ chrzan?” – s³owo 
chrzan oznacza³o, ¿e ³¹czniczka jest z Chotomowa. 

Dzia³alnośæ swojej dru¿yny harcerskiej dru¿ynowa wspomina w przytaczanej po-
ni¿ej relacji. 

Dru¿yna liczy³a 30 dziewcz¹t – uczennic klas V–VII. Kilka dziewcz¹t starszych, nale-
¿¹cych do dru¿yny, pe³ni³o funkcje przybocznych i zastêpowych. Przybocznymi by³y: Da-
nuta Krasiñska  i Henryka Nagat. Dru¿yna wchodzi³a w sk³ad hufca, którego komendantk¹ 
by³a hm. Eugenia Woroniecka z Warszawy. 

Pogram pracy dru¿yny obejmowa³ typowe zajêcia harcerskie, a zasadniczym celem 
sta³o siê – wychowanie patriotyczne i dzia³anie przez walkê z okupantem. Dziewczêta 
poznawa³y prawo harcerskie, zdobywa³y stopnie i sprawności. Podstawowymi zadaniami 
spe³nianymi przez harcerki by³o zdobywanie wiadomości i umiejêtności z zakresu s³u¿by 
sanitarnej i ³¹czności. Szkolenie sanitarne prowadzi³ czêściowo dr Jerzy Kuczamer, a z za-
kresu ratownictwa ja – jako dru¿ynowa. Starsze dziewczêta bra³y czynny udzia³ w kolpor-
ta¿u prasy konspiracyjnej. W latach 1940–1944 prowadzi³am razem z hm. Janem Raczyñ-
skim  komplety tajnego nauczania w zakresie szko³y średniej, których s³uchaczkami by³y 
równie¿ starsze harcerki. 

Do innych zajêæ harcerek nale¿a³y opieka nad mogi³ami z 1939 r., pomoc rodzinom 
(szczególnie dzieciom) jeñców przebywaj¹cych w obozach niemieckich. 

W czasie przenoszenia tajnej prasy przyboczna Danuta Krasiñska zosta³a schwytana 
przez Niemców i osadzona na Pawiaku, sk¹d uda³o siê j¹ uwolniæ po op³aceniu powa¿-
nego okupu. 

W okresie Powstania Warszawskiego dru¿yna harcerek podporz¹dkowana zosta³a do-
wódcy 3. kompanii, por. Stefanowi  Krasiñskiemu „Kacprowi”. Kon takt z w³adzami harcer-
skimi w Warszawie zosta³ przerwany w przededniu wybuchu powstania. 

Na terenie dawnej przychodni lekarskiej zosta³ zorganizowany szpital polowy 3. kom-
panii Chotomów. Lekarzami szpitala byli dr Jerzy Kuczamer  i Andrzej  Piêtka. W pierwszych 
dniach sierpnia, w czasie akcji bojowych harcerki wykaza³y swoje umiejêtności z zakresu 
ratownictwa. Podczas dzia³añ bojowych I Rejonu AK „Obro¿a” dzielnie, a czêsto w bohaterski 
sposób, spe³nia³y swoje obowi¹zki: udziela³y pomocy rannym, przenosi³y poleg³ych w akcji. 
Miêdzy innymi dzia³aniami przenios³y przy pomocy harcerzy sprzêt sanitarny ze zdobyte-
go niemieckiego poci¹gu. Na wyró¿nienie zas³uguj¹ pe³ne poświêcenia: Danuta Krasiñska, 
Henryka Nagat , Irena  i Janina  Daremniakówne, Barbara Grabowska , Danuta Kowalik . 

Podczas wype³niania rozkazu innego dnia zosta³a ciê¿ko ranna harcerka Zofia Pachul-
ska . Rani³ j¹ patrol niemiecki, gdy zamierza³a siê ukryæ w domu Bonieckich. Rann¹ zaopie-
kowali siê harcerze (m.in. Józef Lemañski ) i zachowuj¹c najwiêksz¹ ostro¿nośæ, przenieśli 
j¹ do szpitala polowego. 

Dru¿yna harcerek ściśle wspó³dzia³a³a z dru¿yn¹ harcerzy. Szczególnie aktywna by³a 
wspó³praca z harcerzami-wychowankami mojej klasy. Oni to podczas akcji bojowych bar-
dzo dzielnie spisywali siê przy przenoszeniu i zmagazynowaniu sprzêtu sanitarnego z po-
ci¹gu niemieckiego, w przenoszeniu rannych i poleg³ych. W tym dzia³aniu wyró¿nili siê: 
Józef Lemañski, Ludwik Jab³oñski , Kazimierz Korzeñ  i Marian Siemieniak . 
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3 sierpnia przy wykonywaniu zadañ (zgodnie z rozkazem) zosta³a pojmana przez 
Niemców grupa harcerzy. Odprowadzeni pod konwojem jako zak³adnicy wraz z du¿¹ gru-
p¹ osób, zbiegli dziêki akcji bojowej, zorganizowanej przez por. „Kacpra” . Dziêki tej akcji 
uratowali ¿ycie. W grupie tej byli: Ludwik  Jab³oñski, Józef  Lemañski, W³odzimierz Górski , 
Kazimierz  Korzeñ, Henryk Redas , Zdzis³aw Wysocki  i Ryszard Trojanowski . Inni zak³adni-
cy zostali rozstrzelani.

Istnia³a w Chotomowie w okresie okupacji gromada zuchów, której cz³onkami byli 
uczniowie klas m³odszych (poni¿ej klasy V). Dzieci te, m³odsi harcerze, spe³niali drobniej-
sze zadania, przygotowuj¹c siê do powa¿niejszego dzia³ania w szeregach harcerskich. Za-
jêcia ich polega³y na opiece nad mogi³ami poleg³ych, pomocy ludziom starszym i osieroco-
nym dzieciom. Gromad¹ zuchów zajmowa³a siê Maria Kaczmarek . 

Z zachowanych fotografii:

dh Halina 
 Drewnikówna-
Raczyńska
drużynowa

dh Danuta 
 Krasińska-Linke
przyboczna

dh Henryka 
Józefa  Nagat-
Jelińska
przyboczna

Kadra

dh Apolonia
 Cudna-Kowalska

dh Henryka 
 Dobrowolska-
Kowalik

dh Hanna 
 Gronek-
Nadolska

dh Barbara 
 Grabowska

dh Wanda
Król-Nowak

dh Barbara 
 Lemańska-
Dobrowolska

dh Irena 
 Małecka-
Wojciechowska

dh Apolonia 
Olszewska-
Drzygało

dh Krystyna 
Tyszczyńska-
Turczyńska
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Wed³ug dalszych relacji Haliny Raczyñskiej chotomowska dru¿yna ¿eñska istnia³a 
jeszcze po wyzwoleniu, a kontakt z ni¹ dru¿ynowa utrzymywa³a do 1948 r. Dokumentacja 
dru¿yny z lat okupacji, jak donosi H. Raczyñska, nie istnieje, ponie wa¿ spalony zosta³ dom, 
w którym mieszka³a i przechowywa³a tê dokumen tacjê. 

Dru¿yna ¿eñska w Jab³onnie
1942–1944
Dru¿yna zorgani zowana zosta³a przez Janinê O³dakowsk¹, do 1939 r. har cerkê dru¿y-

ny w Jab³onnie. Wspó³dzia³a³a w tworzeniu zespo³u z druhnami Janin¹  Lamers z Warszawy 
i Ameli¹  Mi ³osz. Dru¿yna rozpoczê³a dzia³alnośæ w maju 1942 r. Jej cz³onkiniami by³y g³ów-
nie uczennice tajnego nauczania z gimnazjum im. Emilii Plater w War szawie. 

Dziewczêta prze sz³y szkolenie sanitarne i pierwszej pomocy, opie kowa³y siê rodzinami 
areszto wanych i jeñców wojennych, organizowa³y pomoc pieniê¿n¹ i patrio tyczne uroczy-
stości w rocznice świ¹t pañstwo wych. Uczestniczy³y w szko leniach organizo wanych przez 
WSK przy I Rejonie „Marianowo-Brzozów”. Instruktork¹ by³a Alicja  Stryjewska ps. „Jag-
na” – komendantka WSK przy II bata lionie I rejonu.

Od wiosny 1942 r. a¿ do wyzwolenia dru¿yna utrzymywa³a ³¹cznośæ z dru¿yn¹ „Burza” 
w Chotomowie i dru¿ynow¹ hm. Halin¹ Raczyñsk¹ oraz z komend¹ chor¹gwi warszawskiej 
przez hm. Jadwigê Gronostajsk¹ i hm. Eugeniê  Wocialewsk¹.

Zastęp „Dęby”. Siedzą od lewej: Zofia  Zielińska „Szarotka”, Janina  Ołdakowska-Jarosz „Baśka”, 
Władysława Ołdakowska-Szarlińska „Sosna”, w drugim rzędzie: Halina  Jasińska „Stokrotka”, 
stoi Krystyna  Jędraszko-Choróbska „Japonka”, dalej Michalina Jędraszko-Kuklewska „Skierka”
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Na krótko przed powstaniem 1944 zastêp sanitariuszek zosta³ podporz¹dkowany 
7. kompanii II batalionu Jab³onna. Po zakoñczeniu dzia³añ powstañczych na terenie Legio-
nowa i akcji wysiedlania przez wojsko niemieckie dru¿yna zakoñczy³a swoj¹ dzia³alnośæ.

W styczniu 1945 r., po przejściu frontu harcerki wraz z rodzinami wraca³y do opusz-
czonych i spalonych w czasie wysiedlania domów. Dru¿yna Szarych Szeregów w Jab³onnie 
wznowi³a swoj¹ dzia³alnośæ i na jej bazie zaczê³y powstawaæ inne dru¿yny ¿eñskie na oko-
licznych terenach. 

Harcerki Szarych Szeregów z Jabłonny rok 1944 
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Z zachowanych fotografii:

Dru¿yna „Szarotki” z Wiśniewa
Myśl utworzenia dru¿yny konspiracyjnej zrodzi³a siê w 1939 r. w szkole powszech-

nej w Wiśniewie. Swoj¹ chêæ pracy konspiracyjnej jako harcerka zadeklarowa³a tam wtedy 
późniejsza dru¿ynowa „Szarotek”, Halina Zwoliñska-Kirchner „Szarotka” . Zosta³a ³¹cz-
niczk¹ druha Huttla , dru¿ynowego 110. dru ¿yny harcerzy w Wiśniewie, który zwerbowa³ 
do wspó³pracy wielu swoich przedwojen nych harcerzy. Później dru¿ynê przekaza³ druhowi 
Godlewskiemu , ale „Szarotka” nadal by³a ³¹czniczk¹ dh. Huttla. Myśl o za³o¿eniu dru¿y-
ny harcerek zrealizowa³a siê w momencie, gdy w Wiśniewie zorganizowane zosta³y przez 
prof. Wojciecha Zawadzkiego  i jego kolegów z by³ego Ko³a M³odzie¿y Polskiej Macierzy 
Szkolnej tajne komplety gimnazjalne. Dziewczêta za³o¿onej przez Halinê Zwoliñsk¹ dru-
¿yny zna³y siê od lat dziêki tajnym kompletom oraz spotkaniom ko³a Przyjació³ Biblioteki 
Polskiej Macierzy Szkolnej, do którego prawie wszystkie nale¿a³y. Swoj¹ przysz³¹ dru¿yno-
w¹ spotyka³y w istniej¹cej przy bibliotece świetlicy, w któ rej organizowa³a ró¿ne gry i zaba-
wy. Dzia³alnośæ świetlicy zakoñczona zosta³a we wrześniu 1939 r., ale spotkania dziewcz¹t 
trwa³y nadal. Halina Zwoliñska próbowa³a na tych spotkaniach zaszczepiæ w kole¿ankach 
harcerskie idee. Powsta³ jeden, a potem drugi zastêp, zaczê³y siê zakonspirowane zbiórki. 
Dziewczêta poznawa³y harcersk¹ musztrê, znaki topograficzne, alfabet Morse’a i sygnali-
zacjê. Z czasem zosta³y wci¹gniête do pomocy przy kolporta¿u prasy podziemnej, a tak-
¿e przesz³y przeszkolenie niesienia pierwszej pomocy. Organizowa³y uroczyste akademie 
w rocznice świ¹t narodo wych, opiekowa³y siê grobami poleg³ych ¿o³nierzy i sta ra³y siê or-
ganizowaæ pomoc ich rodzinom. 

dh Janina 
 Ołdakowska-
Jarosz 
drużynowa

dh Władysława
Szarlińska-
Ołdakowska

dh Łucja
 Jędraszko-Babik

Zastęp „Buki”

Zastęp „Dęby”

dh Krystyna
 Jędraszko-
Choróbska

dh Michalina 
Jędraszko-
Kuklewska

dh Teresa 
 Jasińska

dh Zofia 
 Zielińska
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Z ramienia komendy hufca opiekowa³a siê dru¿yn¹ Halina Drewnikówna-Raczyñska 
„Alina”  – dru¿ynowa chotomowskiej dru¿yny „Burza”.

Dru¿ynowa Halina Zwoliñska-Kirchner tak wspomina swoje harcerki:
Dziewczêta by³y pe³ne zapa³u, przejête duchem mi³ości ojczyzny i bliźnich. Z po-

dobn¹ atmosfer¹ spotyka³y siê w swoich domach. Ojciec Eli Przêdziñskiej  by³ wieloletnim 
harcerzem, w ich domu zawsze chêtnie przebywali m³odzi, przyjmo wani tam z serdecz-
ności¹ i zrozumieniem. Równie¿ rodzice Uli Krysiñskiej  witali nas bardzo serdecznie, choæ 
swoich dzieci mieli pokaźn¹ gromadkê. Jola £¹czyñ ska , o wielkich rozmarzonych oczach, 
wychowywa³a siê we Dworze Wiśniewskim o starych polskich tradycjach – tak bardzo ko-
cha³a wszystkie „zwie rzaki”. Basia Pa³kowska  mia³a ojca, który w m³odości by³ ¿o³nierzem, 
ochotnikiem w wojnie 1920 r., a w czasie okupacji dzielnym ¿o³nierzem podziemia. Ala 
Nowotczyñska  by³a dziewczynk¹ bardzo wra¿liw¹, romantyczk¹ i z naszym ruchem zwi¹-
zan¹ bar dzo uczuciowo. Nawet później, gdy j¹ w 1944 r. wywieziono do obozu pracy w Rzeszy, 
bra³a udzia³ w zorganizowaniu tam harcerskiej dru¿yny w 1945 r. By³a z nami jej ciotecz-
na siostra Danusia Kuszkowska , dziewczyna myśl¹ca bardzo powa¿nie. Obie mia³y w ro-
dzinie brata, harcerza bardzo zaanga ¿owanego w walce, Wiesia Kuszkowskiego . Zwi¹za³y 
siê z nami równie¿ ich s¹siadki: Inka Kudelska , zawsze z mi³ym uśmiechem i energicz-
na, Hania Sajno ¿anka , umiej¹ca sobie zdobywaæ przyjaźñ, a jej przywi¹zanie do zwierz¹t 
pozosta³o do dziś. (...) Do³¹czy³y do nas później siostry Ania  i Bo¿ena  Koperkiewiczówny. 
Przyjecha³y chyba z Ciechanowa, gdzie ju¿ przed wojn¹ by³y w szkolnej dru¿ynie harcerek. 
(..) Przyjecha³a te¿, ale ju¿ nie pamiêtam sk¹d, Teresa Kwieciñska . Potem do³¹czy³a Bronia 
Urban , Krysia Milewska  i Krysia Wojewoda . 

W ramach przygotowania jednostek AK do akcji zbrojnej w 1944 r. dru¿yna otrzyma³a 
zadanie w³¹czenia siê w dzia³ania jako s³u¿ba sanitarna.

Wspomnienie Aliny Kowalskiej „Mak” o przynale¿ności do ZHP w latach okupacji hit-
lerowskiej 1942– 1944:

Na terenie gminy Jab³onna w Wiśniewie, w domu braci Zawadzkich powsta³y tajne 
komplety gimnazjalne, gromadz¹ce m³odzie¿ uczêszczaj¹c¹ wcześniej do biblioteki prowa-
dzonej przez braci Zawadzkich. By³ to rok 1942. 

Jednocześnie zosta³o zorganizowane tajne harcerstwo Szare Szeregi. Mieści³o siê g³ów-
nie na posesji Zawadzkich przy tajnym gimnazjum, ale dla bezpieczeñstwa tak¿e na po-
sesji sióstr S³u¿ebniczek Rodziny Marii w P³udach oraz na posesjach cz³onków dru¿yny. 
G³ównym inicjatorem powstania dru¿yny „Szarotki” by³a przedwojenna instruktorka ZHP, 
Halina Zwoliñska, wówczas oko³o dwudziestoletnia. W miarê rozrastania siê dru¿yny po-
wstawa³y zastêpy: zastêp I „Szarotki” sk³ada³ siê ze starszych druhen, zastêp II „Bratki” 
– z m³odszych. 

Przysiêgê harcersk¹ sk³ada³yśmy w domu Zawadzkich, a raz nowa druhna sk³ada³a 
przysiêgê w domu Urszuli Krysiñskiej przy stacji P³udy. Tam te¿ odbywa³y siê czêsto zajêcia 
z dziedziny medycznej. Zajêcia odbywa³y siê tak¿e w laskach, ogrodach pani St.  Wiśniew-
skiej w Wiśniewie, ale najmilej by³o w domu, ogrodzie i na ³¹ce braci Zawadzkich. 

Opiekê nad dru¿yn¹ oraz jej w³aściwym rozwojem i poziomem sprawowa³y dwie in-
struktorki z Legionowa, które osobiście nie by³y znane dru¿ynie. Przyje¿d¿a³y co kilka tygo-
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dni na zbiórki, które odbywa³y siê w domu braci Zawadzkich lub u sióstr zakonnych. Dziś 
wiemy, ¿e by³a to hufcowa Halina Drewnik-Raczyñska i harcmistrzyni Jadwiga  Gronostaj-
ska. Wiemy, ¿e nale¿a³yśmy do chor¹gwi „Puszcza” i hufca „Rój-Tom”. Czuwali te¿ nad 
naszym bezpieczeñ stwem aktywiści z Armii Krajowej I rejonu VII Obwodu „Obro¿a”. 

Poza programem zajêæ harcerskich pomaga³yśmy swoim rodzicom, którzy chyba wszy-
scy nale¿eli do AK, wyrêczaj¹c ich w przekazywaniu informacji, ³¹czności, transporcie, gdy¿ 
tak by³o bezpieczniej. 

(...)
W r. 1943 odby³ siê w lasach Choszczówki i Bia³o³êki bieg patrolowy dru¿yn ¿eñskich 

i mêskich. Dv Chojnowski sprawdza³ umiejêtności z zakresu wiedzy sanitarnej, a Wiktor 
Rzecznik sprawdza³ nasz¹ wiedzê o topografii. Uczestniczy³ w nim równie¿ hm. Stanis³aw 
Godlewski – wyk³adowca z tajnego gimnazjum. 

Nale¿a³am do zastêpu „Szarotek”, razem z przyjació³kami z tamtych lat Jol¹ £¹czyñ-
sk¹ i Iren¹ Kudelsk¹ oraz El¹ Przêdziñsk¹, Bo¿enk¹  Koperkiewicz, Danusi¹ Kuszkowsk¹ 
– siostr¹ cioteczn¹ i Basi¹ Pa³kowsk¹, tak¿e moj¹ przyjació³k¹, która po stworzeniu zastêpu 
„Bratki” zosta³a nasz¹ zastêpow¹. Na samym pocz¹tku istnienia dru¿yny zastêpow¹ by³a 
Halina Zwoliñska, sama wiecznie uśmiechniêta uczy³a nas, oprócz prawa harcerskiego, 
podstawowej zasady, aby zawsze byæ uśmiechniêt¹, bo „uśmiech zdobywa serca ludzi”. 

(...)
Organizowane by³y obchody świ¹t narodowych w domu braci Zawadzkich w Wiśnie-

wie. Pamiêtam piêkn¹ akademiê w rocznicê Niepodleg³ości Polski 11-go Listopada w 1943 r. 
Ja wyst¹pi³am jako „Polska zakuta w kajdany”, a Urszula Krysiñska – druhna z zastêpu II-go 
jako „Duch wolnej Polski”. Obie mówi³yśmy patriotyczne s³owa, a najm³odsze dzieci sk³a-
da³y mi w ofierze swoje serca wyciête z czerwonego papieru, przypinaj¹c je do mojej d³ugiej 
sukni obok wisz¹cego ³añcucha, którym zwi¹zane by³y moje d³onie. Nade mn¹ sta³ „Duch 
wolnej Polski”, ca³y w tiulach jak we mgle. Recytowano patriotyczne wiersze i śpiewano 
pieśni. W tej akademii brali aktywny udzia³ wyk³adowcy z tajnego gimnazjum jak Maria 
i Feliks Wojtowiczowie lub Wojtkiewiczowie, St. Godlewski  i Gass. G³ównym motorem 
wszelkich obchodów patriotycznych by³a dru¿ynowa H. Zwoliñska i W. A. Zawadzcy.

Program przeszkolenia sanitarnego by³ potrzebny szczególnie dla w³¹czenia dru¿y-
ny ¿eñskiej „Szarych Szeregów” do akcji zbrojnej, jak¹ przygotowywa³a Armia Krajowa 
na terenie gminy Jab³onna, Legionowa... Do u¿ycia naszej dru¿yny nie dosz³o. W lipcu 
1944 r. front rosyjski szybko zbli¿a³ siê do Warszawy od pó³nocnego-wschodu i zatrzyma³ 
siê w Nieporêcie. Wkrótce wybuch³o Powstanie Warszawskie 1 sierpnia 1944 r. w centrum 
stolicy. By³ wtedy jakiś zryw AK na naszym terenie, bo ojciec zosta³ wezwany na punkt 
zbiorny w lasach legionowskich, gdzie akowcy zostali rozproszeni przez silny ostrza³ 
Niemców. W tym czarnym czasie po mnie, jako harcerkê przyszed³ ktoś, kogo nie zna-
³am, z rozkazem, abym stawi³a siê na punkt zbiorny w P³udach czy Wiśniewie o umówio-
nej godzinie. Przed spotkaniem harcerek przyby³a do mnie Inka  Kudelska, mieszkaj¹ca 
kilometr drogi przez ³¹ki na prze³aj z informacj¹, ¿e akcja harcerska jest wstrzymana... 
Bo Niemcy rozbili akowców w lasach legionowskich; du¿o mieszkañców z okolic areszto-
wali i nale¿y czekaæ na nastêpny rozkaz.
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Nastêpnych sygna³ów ani wezwañ od instruktorów „Szarych szeregów” nie by³o. 
Niemcy stawili silny opór wojskom rosyjskim na terenie miêdzy Nieporêtem a Wis³¹. Zgro-
madzili bardzo du¿e ilości wojska i sprzêtu, strzegli przeprawy przez Wis³ê, aby udarem-
niæ pomoc powstañcom, mieszkañców masowo aresztowano i ³apano na okopy. Wreszcie 
zaczêto wszystkich mieszkañców wysiedlaæ od Nieporêtu na zachód. Ludnośæ przemiesz-
czaj¹c siê w stronê Wis³y koczowa³a po ró¿nych domach, schronach. W drugiej po³owie 
września 1944 r. pod ostrza³em frontu rosyjskiego wszyscy ludzie z gminy Jab³onna zostali 
wysiedleni na drugi brzeg Wis³y przez „pontoniak” – most w Rajszewie. Szos¹ szed³ pochód 
wypêdzonych, a potem rozproszonych po świecie.

Tak siê skoñczy³a moja przynale¿nośæ do tajnego harcerstwa w okupacji. Na sku-
tek wysiedlenia znalaz³am siê w obozie przymusowej pracy w Hameln k. Hannoweru. 
Po zakoñczeniu wojny w maju 1945 r. kontynuowa³am swoje zami³owanie do harcer-
stwa w powsta³ej dru¿ynie na obczyźnie, któr¹ zorganizowa³a hm. M. Siemiñska i ks. 
hm. Br. Stalkowski. Przydzielono mi funkcjê przybocznej i zastêpowej. Mój zastêp na-
zwa³am „Szarotki”. Do kraju wróci³am 1 sierpnia 1946 r. do rodziców zamieszka³ych 
wówczas w Olsztynie.

Z zachowanych fotografii:

Dru¿yna „Las” Legionowo
S³u¿ba harcerek w Legionowie rozpoczê³a siê ju¿ w sierpniu 1939 r., kiedy na zachód 

Polski jecha³y poci¹gi z wojskiem. Na stacji kolejowej zorganizowa³y kuchniê polow¹, roz-
nosi³y kanapki i kawê jad¹cym do jednostek. Pe³ni³y tak¿e s³u¿bê we wrześniu 1939 r.

Potem zbiera³y siê indywidualnie i rozmawia³y o nowej sytuacji, w jakiej siê znalaz³y 
i warunkach, w jakich przyjdzie im pe³niæ s³u¿bê harcersk¹. Zastêpowa „Sosny”, Mary-
sia  Pieraszko, z dru¿yny im. Dzieci Lwowa w Legionowie zorganizowa³a biwak nad Wis³¹. 
Wkrótce otrzyma³a nakaz wyjazdu do Niemiec na przymusowe roboty. 

Wspomina Bogusia  Wilcz-Komo rowska:83

By³o nas kilka. Dru¿ynowa powierzy ³a mi wtedy funkcjê zastêpowej. Wci¹gnê³am 
do konspiracyjnej grupy Ludkê  Iwañsk¹, Haniê  Lewiñsk¹, Lidkê  W¹sowicz, Kaziê Weber. 

83 Bogusia Wilcz-Komorowska , szkolna kole¿anka autorki ksi¹¿ki. W czasie okupacji pe³ni³a s³u¿bê ³¹czniczki 
miêdzy dowódc¹ I rejonu „Groszem”  a kancelari¹ sztabu przy ul. Jagiel loñskiej 30, w domu pañstwa Tomczyñskich.

dh Urszula 
Krysińska-Macher 
Zastęp „Bratki”

dh Alina 
Nowotczyńska-
Kowalska Zastęp 
„Szarotki”

dh Jolanta 
Łączyńska Zastęp 
„Szarotki”

dh Elżbieta 
Przędzińska-
Karwicka Zastęp 
„Szarotki”
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Spotyka³yśmy siê w ogrodzie Lidki przy ul. S³owa-
ckiego (posesja, na której stoi dziś wie¿owiec). Oma-
wia³am z dziewczêtami prawo har cerskie, śpiewa-
³yśmy piosenki, æwiczy³yśmy spostrzegawczośæ 
i orien tacjê w terenie. Rozmawia³yśmy te¿ o tym, 
gdzie siê ukryæ w razie „³apanki” na przymusowe ro-
boty. „£apanki” bowiem rozpoczê³y siê ju¿ w pierw-
szych dniach okupacji. 

Zaczê³am uczêszczaæ na tajne komplety z litera-
tury do Janki  Fultyn, przedwojennej harcerki. By³a ona 
ju¿ zaprzysiê¿onym cz³onkiem Armii Krajowej i praco-
wa³a przy powielaniu wydawanej w I Rejonie „Maria-
nowo-Brzozów” gazety konspiracyjnej „Reduta”. 

W 1942 r. Janina Fultyn zorga nizo wa³a dru¿ynê 
harcersk¹ „Las”. Pocz¹tkowo by³ to jeden zastêp sk³ada-
j¹cy siê z dziewcz¹t w wieku 16–18 lat. By³o ich siedem. 

Zbiórki odbywa³y siê u dru¿ynowej Janki, przy 
ul. Sienkiewicza i w terenie. W ramach samokszta³ce-
nia wyje¿ d¿a³yśmy do P³ud, Choszczówki na wyk³a dy 
z psy chologii i filozofii, które prowadzone by³y przez 
wyk³adowców z Warszawy, czêsto przez oo. jezuitów 
z Rakowieckiej. Jeden taki wyk³ad odby³ siê w moim domu przy ul. Sienkiewicza. Wziê³y 
w nim te¿ udzia³ dziew czêta z le gionowskiego WSK; by³y to moje kole¿anki z tajnego gimna-
zjum, wśród nich Krystyna  Brzeziñska.

Spotyka³yśmy siê z m³odzie¿¹ z Armii Krajo wej w zaprzyjaźnionych do mach. Jed-
nym z nich by³ dom pañstwa Kisielewi czów przy ul. Rycerskiej. Parte rowa willa otynko-
wana na bia³o, wejście po schodkach na oszklony ganek, potem do salonu, w którym 
sta³ fortepian. Zosia  Kisielewicz wielokrotnie organizowa³a tam koncerty dla m³odzie¿y 
w ma³ych grupach. 

Na co dzieñ ¿y³yśmy w ci¹g³ym napiêciu. Usta wiczne zagro¿enie ze strony okupanta, 
to „rutynowe” i to szczególne, wynikaj¹ce z naszej dzia³alności kon spira cyjnej, powodowa-
³o ogromne zmêczenie psy chiczne. Broni³yśmy siê przed nim z ca³ych si³. Ogromn¹ rolê 
odgrywa³y dla nas spotkania towarzys kie. Spotkania w gronie za ufanych przyjació³, a wiêc 
w gronie har cerskim lub uczest ników tajnego nauczania... Tak¿e w domu Bogusi Wilcz 
spotykano siê, aby porozmawiaæ i pos³uchaæ muzyki. Bogusia gra³a na fortepianie podob-
nie jak Zosia Kisielewicz.

W takich chwilach mog³yśmy byæ zwyczaj nymi, nastoletnimi dziew czynami, roześmia-
nymi, prawie beztroskimi… Jak wtedy, na karnawa³owym spot kaniu w 1943 roku…

W styczniu 1943 r. zosta³am wytypowana na zastêpow¹ i otrzyma³am pole cenie stwo-
rzenia zas têpu na terenie tajnego gimnazjum i liceum w Le gionowie. Wci¹gnê³am do pra cy 
swoj¹ siostrê Jankê i jej kole ¿anki z klasy dru giej: Aleksandrê Krupê,  Alicjê Ostaszewsk¹,  
£ucjê Nowakowsk¹,  Alicjê Bednarek,  i Annê Wizental  oraz Alicjê  Zimny z tajnych komple-

Janina Fultyn „Janka”, drużynowa 
i Zofia  Kamińska „Zosia”
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tów jêzyka francuskiego, które prowadzi³a pani Romualda Wizental,  a na które sama uczêsz-
cza³am. Zastêp przyj¹³ nazwê „Sosny”, a dziewczêta pseudonimy: „Oleñka”, „Cicha Woda”, 
„Limba”, „Sarna”,  „Sosenka”, „Modrooka”, „Igie³ka”.  

W pierwszym okresie ochotniczki zastêpu wybra³y w³asne god³o – „Sosny”, podporz¹d-
kowane god³u dru¿yny „Las”. By³a to na zwa, która dla nas wi¹za³a siê z naturalnym środowis-
kiem, trwaniem i piêknem. U³o¿y³yśmy swoj¹ piosen kê na melodiê „Myśmy przysz³ości¹ 
na rodu” ze s³owami:

My polskie „Sosenki” m³ode
Zbierajmy leśn¹ sw¹ braæ, 
Bo w pracy dla Polski wolnej
Musimy si³y swe daæ

Do s³oñca podnośmy g³owy, 
Przyjaźñ niech jednoczy nas.
I w pracy dla Polski wolnej
Niech rośnie m³ody nasz las

Zdobywaj¹c stopieñ ochotniczki, dziewczêta uzupe³nia³y swoj¹ wiedzê o Polsce (histo-
ria, geogra fia, literatura, kultura) oraz historii harcerstwa. Poznawa³yśmy nu mery telefonów 
instytucji u¿yteczności publicznej i ich adresy, np.: poczta przy ul. Kopernika, gmina na rogu 
ul. Batorego i Kazimierza Wielkiego, posterunek ¿an darmerii i policji grana towej na rogu ul. 
Sienkie wicza i 3 Maja (budynek rozebrano w 2001 r.), stacja kolejowa, postój doro¿ek przy 
ul. Kościuszki, urz¹d pracy Jab³onna-Buchnik. 

Realizuj¹c has³o „byæ po¿yteczn¹”, w domu i na zbiórkach cerowa³yśmy bieliznê, skar-
pety, sprz¹ta³yśmy i goto wa³yśmy w ramach pomocy innym. Uczy³yśmy siê zaradności 
i spostrzegaw czości na zbiórkach w terenie. Poznawa ³yśmy znaki drogowe, uczy³yśmy siê 
naśladowaæ g³osy zwierz¹t i ptaków, co mo¿na by³o wykorzystaæ w razie niebez pieczeñstwa. 

Spotkanie karnawałowe w domu drużynowej Aliny Fultyn przy ul. Sienkiewicza, 
1943 rok.
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Narysowałyśmy nasz znak – gałązkę sosny z szyszką. 
Druh  „Mars” zrobił zdjęcie, które otrzymały zamiast krzyża wszystkie harcerki 
z zastępu „Sosny” w dniu przyrzeczenia, w styczniu 1944 r.

Przy pompie na peronie w Wieliszewie
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Uczy³yśmy siê wchodzenia na drzewa w celu obserwacji, niedostrze¿onego przemykania siê 
miêdzy domami, kopa³yśmy schronienia, budo wa³yśmy sza³asy.

Po æwiczeniach, czêsto o charakterze zabawy, odbywa³ siê egzamin ze zdobytych spraw-
ności. Trasa jednego z ta kich biegów sprawnościowych bieg³a przez las wzd³u¿ torów kolejo-
wych, do zakrêtu, przez Bukowiec (jeszcze wtedy Bukowiec by³ poza granicami Legionowa), 

do kana³u za PIM-em, odpoczynek u rodziny  Kawków 
(ca³a rodzina dzia³a³a w AK). Powrót szos¹ warszawsk¹ 
wzd³u¿ koszar, gdzie stacjono wali Niemcy. 

Okres zdobywania stopnia ochot niczki zakoñczy³ 
siê przyrzeczeniem zastêpu „Sosen” w domu dru¿yno-
wej „Janki”, sk³a danym na jej rêce, przy sztucznym og-
nisku. Potem dziewczêta wchodzi³y w okres naby wania 
spraw noś ci pionierki. Zaczyna³a siê wtedy ich świado-
ma s³u¿ba Bogu, Polsce i bliźnim.

Dziewczêta przygo towywa³y siê w tym czasie 
do walki zbrojnej. Szkole nie w zakresie pierwszej 
pomo cy odbywa³o siê pod kie run kiem pielêgniarki 
z WSK na zlecenie dr.  Fry drychowicza i siostry Me lanii, 
zaprzysiê ¿onej w AK, prze ³o¿onej pielêg niarek w gmin-
nym szpitalu przy ul. Mickiewi cza. Ka¿da harcerka mu-
sia³a przygoto waæ sobie apteczkê pod rêczn¹, zawieraj¹-
c¹ ku bek, ³y¿kê, wodê utlenion¹, spi rytus, jodynê, gazê, 
ban da¿e, plastry przylepne. 

Zbiórka w tartaku przy ul. Jagiellońskiej, 1944 r. Od  lewej: Alina  Ostaszewska 
„Cicha Woda”, Alicja  Bednarek „Sosenka”,  Bronisława Romanowska „Sosna”, 
Alicja Witkowska „Igiełka”,  Ludka Nowakowska „Limba”.  Janina Romanowska 
„Sarna”.

Zbiórka nad jeziorem w Wielisze-
wie, zastęp „Sosny”, 1943 rok.
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Na innych zajêciach uczono nas pos³ugiwania siê kompasem, rysowania planu sytu-
acyjnego terenu, pos³ugiwania siê ró¿nymi środkami sygnalizacyjnymi, do czego wykorzy-
stywano miêdzy innymi: zmianê ko loru czêści ubrania, wpiêcie w oznaczone miejsce szpi-
leczki, nucenie umówionej melodii oraz harcerskie znaki syg nalizacyjne. 

Do naszej dzia³alności harcer skiej nale¿a³a tak¿e praca z m³o dzie¿¹ niezor ga nizowan¹ 
z tajnego gimnazjum i li ceum. By³a ona dla nas bardzo wa¿na. Organizo wa³yśmy wspól ne 
spotkania na cmentarzu w rocznice narodowe: 3 Maja, 15 Sierpnia, 11 Lis topada w kwaterze 
po leg³ych w 1939 r. Ale nikt nic nie wiedzia³ o innych. Chodzi³yśmy do tej samej szko³y taj-
nego nauczania przy ul. Kopernika i to wszystko. 

Ćwiczenia z pierwszej pomocy. 
W roli „poszkodowanej” Bronislawa  Romanowska.

Zastęp instruktorski na zbiórkach w terenie
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Na jedno z takich uroczystych spotkañ, 11 listopada 1943 r., Irena  Wier nicka (z domu 
 Bakalarczyk) przygotowa³a na zlecenie Feliksa  Jakubowskiego (na prośbê jego siostrzeñca 
Micha³a, harcerza dru¿yny „Dêba”) god³o Polski na du¿ej blaszanej tarczy. Groby ¿o³nier-
skie zosta³y udekoro wane kwiatami, o krzy¿ oparto wieniec z szarf¹ i napisem wykonanym 
przez harcerki: „¯o³nierzom Marsza³ka – Polska Walcz¹ca”. Na dole umieszczono znak 
Polski Walcz¹cej. Potem śpiewano pieśni patriotyczne.

Oto unikalne fotografie dekoracji z 1943 roku.

Tekst wiersza:

Koledzy ¿ywi! W dniu naszego świêta
S³yszycie g³os nasz z tej wspólnej mogi³y?
Koledzy! Zwi¹¿cie wszystkie polskie si³y,
By z nóg Ojczyzny zerwaæ hañby pêta!
  Zemsty za nasze postrzêpione cia³a!
  Zemsty za matek, sióstr ³kania, udrêki!
  Zemsty za dzikie mordy śmieræ bez chwa³y,
  Za upodlenia, poni¿enia, mêki!
Bracia, my w grobie. Nasza dola taka.
Lecz wy – runijcie marszem po wawrzyny!
W górê sztandary! A gdy rozkaz padnie
Poka¿cie światu – czym Honor Polaka!
  Matki w ¿a³obie! Otrzyjcie ³zy wasze.
  Nie p³aczcie po nas. Bo raz siê umiera.
  Choæ bólu pe³ne – z ostatniego syna
  Nieśmiertelnego zróbcie BOHATERA!

Dekoracje na cmentarzu 1 listopada 1943 r.
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Tekst epitafium:
1939 POLSKA WALCZ¥CA 1943

ś. † p.
POLEG£YM BOHATEROM

NIEZLICZONYM MÊCZENNIKOM
ROZSTRZELONYM na ulicach W-WY
Sk³ada ho³d oraz za spokój ICH DUSZ

Wznosi mod³y do BOGA
   1.11.43 NARÓD

Trwa³ ci¹g³y udzia³ w akcjach „ma³ego sabota¿u”. Wielki napis „Polska Zmartwych-
wstanie” i znak Polski Walcz¹cej pojawi³ siê na rogu ul. Jagielloñskiej i Kazimierza Wiel-
kiego. Dzie³o harcerek i harcerzy z dru¿yn legionowskich. W tej akcji bra³a udzia³, miêdzy 
innymi, autorka tej ksi¹¿ki.

Dekoracje na cmentarzu 11 listopada 1943 r.
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Zastêpow¹ III zastê pu „Jod³y”, nale¿¹ce-
go do dru¿yny „Las”, zosta³a Alicja  Kamiñska 
„Lilka”.

Dziewczêta æwiczy ³y ca³y czas sprawnośæ 
fizyczn¹. Wraz z harcerza mi zorganizowa³y 
dru¿ynê siatkówki. Grano najczê ściej bez siat-
ki, na wolnej dzia³ce przy ul. Sienkiewicza, obok 
domu dru¿ynowej. 

W lipcu 1943 r. od by³o siê spotkanie 
konspira cyjne dru¿yn chor¹gwi warszawskiej 
miêdzy P³u dami i Choszczówk¹. Prze kazana 
wtedy zosta³a wiadomośæ o śmierci gen. W³a-
dys³awa Sikorskiego. Wszyscy otrzymali ma³e 
kotwiczki. Zapis w pamiêt niku Janiny  Roma-
nowskiej „Sarny”: 

1 września 1943 czwartek. 
Najlepiej podoba³y mi siê siatkówka, w któ-

r¹ gramy co tydzieñ oraz nasze zbiórki. Jestem 
wprost dumna z tego, ¿e jestem harcerk¹. Mia-
³yśmy ró¿ne ju¿ przeciwności, a jednak musimy 
wytrwaæ, bo koniec jest ju¿ bardzo bliski, jak 
s¹dzi nasza dru¿ynowa. Dosta³yśmy ko twiczki 
na zbiórce dru¿yny, by³a w tamten czwartek 
w P³udach... Czasy siê nie zmieni³y, tylko id¹ 
pog³oski, ¿e Sikorski zabity. O Bo¿e, nie mogê 

Mały sabotaż. Ogrodzenie przy ul. Jagiellońskiej i Kazimierza 
Wielkiego. Rysunek kredą przed rezurekcją 1944 r.

Zbiórka zastępów instruktorskich 
w domu pp Kamińskich przed wybuchem 
powstania, lipiec 1944 r. Od lewej: Barbara 
 Potyra, stoi NN, Zbigniew  Wiśniewski, 
stoją Janina  Fultyn, Bronisława  
Romanowska, Michał  Jakubowski, przed 
nim Ewaryst  Bafeltowski, za nim Alicja 
Kamińska, obok Zofia  Kamińska i Ludwika, 
klęczą Michalina  Kamińska i Jerzy  Latocha
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temu uwierzyæ, a jednak jest to straszna prawda, zabili 
go pod stêpem. Podobno jest ju¿ nowy na jego miejsce, 
ale na pewno nie z tak¹ nadziej¹ jak on. O, biada Oj-
czyzno, czy Ciê nikt ju¿ nie wybawi z tych pêt okrut-
nych? Oni s¹ coraz gorsi dla nas.

Zastêpowa „Sosna” zajmowa³a siê prowadze niem 
pó³kolonii w Szkole Powszechnej nr 2. Poszcze gólnymi 
grupami opieko wa³y siê te¿ inne harcerki, m.in. Lidia 
 Ga wa³kiewicz „Mrówka”. W czasie ostat nich wakacji 
przed go dzin¹ „W” odby³o siê dok ³adne rozpoznanie te-
renu Chosz czówka, P³udy, Jab ³onna, Wieliszew, Choto-
mów. Na wspólnej zbiór ce, która odby³a siê w do mu 
sióstr Kamiñskich przy ul. Kopernika jeszcze w ostat-
nich dniach lipca 1944 r. dru¿y ny „Las” i „Dêba” usta-
li³y punkty koncentracji na wy padek rozpoczêcia walki. 
Dla dru ¿yny „Las” mia³ to byæ dom dru¿y nowej przy 
ul. Sienkie wicza.

2 sierpnia 1944 r. trzynaście harcerek z dru ¿yny 
„Las” zebra³o siê rano u dru¿y nowej.

„Kazia” i „Mrówka” zosta³y wys³ane na punkt sanitarny przy ul. 3 Maja w domu pana  Pa-
luchowskiego. „Sosna” i „Lilka” na ul. Sienkie wicza; „Jan ka”, „Ludka” i „Zosia” – do lasu pod 
Choszczówk¹, gdzie by³o zgrupowanie oddzia³u AK. Pozosta³e posz³y do szpi tala pow stañczego 
miesz cz¹cego siê przy ul. Mic kiewicza 23. 

Walka trwa³a trzy dni. W tym czasie prze niesiono punkt sani tarny z domu Palu-
chowskiego do domu dru¿ynowej „Janki”.

 Odby³y siê te¿ pogrzeby trzech poleg³ych harcerzy i apel poleg³ych na cmentarzu, 
zorganizo wane przez dru¿yny „Las” i „Dêba”.

Gdy Niemcy wkro czyli do Legio nowa, za czê³a siê akcja wysiedleñcza. Wysiedleni zo-
stali prawie wszyscy harcerze i harcerki. Niektórzy znaleźli siê w obozach dla powstañców 
w Niemczech. Te dziewczêta, które zosta³y, bra³y udzia³ w przymusowych robotach przy ko-
paniu okopów w strefie przyfrontowej pod Nieporêtem. 

Po zakoñczeniu wojny wiêkszośæ nie wróci³a do Legionowa ze wzglêdu na bezpieczeñ-
stwo i zamieszka³a w innych miastach Polski, takich jak Wroc³aw, Toruñ, g³ównie jednak 
Warszawa. Niektóre podjê³y pracê harcersk¹ w latach 1945–1949. 

Z zachowanych fotografii:

Zastęp instruktorski na schod-
kach w domu drużynowej. 
Rząd dolny: Barbara  Potyra „Baśka”, 
Alicja  Kamińska „Lilka”, Ludwika 
 Romanowska „Ludka”; rząd górny 
od prawej: Celina NN, Janina  
Fultyn „Janka”, Bronisława  
Romanowska „Sosna”

dh Janina 
Fultyn-Przyjałkowska

drużynowa

dh Bronisława 
Romanowska-Mazur
przyboczna
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Wszystkie dziewczêta by³y uczennicami Tajnego Gimnazjum i Liceum w Legionowie. 
Ich wychowawcami byli cz³onkowie Armii Krajowej: Wanda  Tomczyñska, Krystyna  Lesz-
czyñska, Wojciech  Paczyñski. 

Pamiêtam
Pamiêtam dzieñ by³ grudniowy
jak te dziewczyny namawia³am
w czasie przerwy na rekreacyjnej sali
dlaczego im zaufa³am
takie wa¿ne to wtedy by³o
¿e siê do koñca wierzy³o
i ¿e na zawsze tak zostanie

dh Alicja
 Kamińska-Kaliś

Zastęp I

dh Zofia 
 Kamińska

dh Michalina 
 Kamińska-
Miszczak

dh Barbara 
 Potyra

dh Alicja 
 Bednarek-
Michniewicz

dh Łucja
 Nowakowska-
Półtorak

dh Anna
 Wizental-
Garbicz

dh Alicja 
 Witkowska-
Zimny

dh Lidia 
 Gawałkiewicz-
Witek

Zastęp II

Zastęp III
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Oleñka nie z „Potopu” Sienkiewicza
z piegami trzema i rudawym warkoczem
matka z poznañskiego j¹ przywioz³a
Hanka pseudonim „Modrooka” bo tyle
b³êkitu w oczach jej dom jak z Zakopa nego
dziś ju¿ tylko w zamyśleniu
Alka jej kole¿anka nieroz³¹czka
ciemnooka nas do tartaku zaprasza³a
przy ulicy Jagielloñskiej skrywa³yśmy 
siê tam w zapach ¿ywicy i pnie z gawêd¹ 
o Legionach w dzieñ listopadowy
Tych Alicji w zastêpie by³o a¿ trzy
Alicja B ta z drugiej B
gimnazjum tajnego pod cmentarzem
najdalej mieszka³a
ale sierpnia drugiego pamiêtam
jak idzie z torb¹ i opaska
deszczem przemokniêta ale pierwsza
Alicji trzeciej tylko
uśmiech na fotografii pozosta³
W ciszy niebytu ju¿
Zawsze z nami jak wtedy
W dzieñ majowy gdy ten bieg patrolowy
Ona ochotniczka zalicza
Ludka arystokratka wśród „Sosen”
„Limba” wynios³a jak u Asnyka Adama
k³u³a i k³u³a poduszeczkê
ig³¹ cienk¹ gdy „Mucha” zastrzyki
jej robiæ kaza³a
naprawdê dobra by³a w tej sztuce
Czy to ju¿ siódemka ca³a
jeszcze nie, a „Sarenka”
w przewiewnej sukience
od rana do wieczora ci¹gle zakochana
w Januszu Zbyszku Michale
³¹czniczka meldunek po³kn¹æ
musia³a w chwili zagro¿enia
takie by³y gry regu³y
Wzrokiem obejmujê siódemkê ca³¹
w leśnej ciszy wyprostowan¹
ze s³owami przysiêgi
„Mam szczer¹ wolê s³u¿yæ Bogu i Polsce...”

 „Sosna”, „Ludka” i „Sarna”
przed strzelnicą przechowaną 
i otwartą po wojnie w Legionowie 
w 1945 r.
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Alicja z zastêpu trzy
Oleñka z poznañskiego
Hanka z domu jak z Zakopanego
Ludka lekarka
„Sarenka” zakochana
niby druhny dziewczyny a ¿o³nierze
i na zawsze tak zostanie…

(Bronis³awa  Romanowska-Mazur, Zastêp „Sosen” dru¿yna „Las”1942–1944)

Harcerze z Legionowa w „Parasolu”84

Pod koniec 1943 roku w sk³ad 2 plutonu 2 kompanii „Parasola” weszli harcerze z pu³ku 
legionowskiego85:
• Olgierd Adaszkiewicz „Kier”  – ranny na Starym Mieście, po upadku powstania obóz 

jeniecki Murnau
• Jerzy Bakalarczyk „Jurand”  – ranny na Starym Mieście w 1944 r.
• Eugeniusz B³otnicki „Kruk”  – ranny na Starym Mieście 2 sierpnia 1944 r., zgin¹³ w p³o-

mieniach w szpitalu na D³ugiej
• Stefan Coghen „Jim”  – ranny na Starym Mieście 1944 r.
• Adam Czerniawski „Karo”  – zgin¹³ we wrześniu 1944 r. na Czerniakowie
• Janek Czerniawski „Trefl”  – 24 na 25 września wraz z innymi ¿o³nierzami „Parasola” 

przep³yn¹³ Wis³ê, potem przekroczy³ granicê, zgin¹³ we W³oszech
• Czes³aw Gajewski „Hektor”  – ranny na Starym Mieście w 1944 r.
• Tadeusz Gajewski „Farys”  – zgin¹³ 15 września 1944 r. na Czerniakowie 
• Jerzy Golik „Tyran”  – zgin¹³ 29 sierpnia na Starym Mieście
• Jerzy Jeruszko „Zeus”  – zgin¹³ 2 sierpnia 1944 r. w Śródmieściu
• Ryszard Kabat „Wanda”  – ranny na Starym Mieście 1944 r.
• Jerzy Ko³odziejski „Zeus”  ranny w akcji „Koppe” w Krakowie w 1944 r.
• Lucjan Krawczykiewicz „Lis”  – bra³ udzia³ w akcji „Stamm”, ranny zmar³ w Krako-

wie 1944 r.
• Edward Leszczyñski „Jaksa”  – zgin¹³ śmierci¹ ¿o³nierza na Placu Krasiñskich 14 sierp-

nia 1944 r.
• S³awomir  Olejnicki „Jol” – we wrześniu 1944 przep³yn¹³ Wis³ê, przedosta³ siê do Lub-

lina, aresztowany, 10 lat wiêzienia Wronki, zmar³ 1988 r.
• Ludomir Sk³adnik „Pik”  – ciê¿ko ranny w akcji zdobywania broni w Wiśniewie, zmar³ 

z up³ywu krwi umyślnie zrywaj¹c opatrunki za³o¿one przez Niemców
• Ireneusz  Szatkowski „Na³êcz” – zgin¹³ w akcji „Stamm” w maju 1944 r.

84 „PARASOL” to kryptonim oddzia³u do zadañ specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy G³ównej Armii 
Krajowej utworzony w sierpniu z grupy m³odzie¿y Szarych Szeregów. Poprzednie kryptonimy to „AGAT”, „PEGAZ”. 
Do lipca 1944 r. – kompania, nastêpnie batalion oko³o 780 osób. Oddzia³ wykonywa³ akcje przeciwko funkcjonariu-
szom SS i policji oraz gestapo. Podczas Powstania Warszawskiego „Parasol” walczy³ na Woli, Starym Mieście, Czernia-
kowie. Straci³ oko³o 80% stanu osobowego.

85 Opr. Bronis³awa Romanowska-Mazur na podstawie Piotr Stachiewicz „Parasol”, Instytut Wydawniczy Pax 1981
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• Stanis³aw Szatkowski „Ma³y”  
• Hipolit Urbañski „Morus” 
• Kazimierz Urbañski „S³awomir”  dru¿ynowy Szarych Szeregów – zgin¹³ w maju 

1944 śmierci¹ bohatersk¹ w akcji bojowej o kryptonimie „Stamm” 
• Jerzy Wis³owski „Jerzy”  
• Marceli  Wiśniewski „¯arski” – przep³yn¹³ przez Wis³ê we wrześniu 1944 r., aresztowa-

ny przez NKWD, wywieziony do ZSRR

Na zakoñczenie
Podjêcie próby odtworzenia struktur organizacyjnych, programów i dzia³añ Szarych 

Szeregów na terenie I Rejonu „Marianowo-Brzozów” pozwoli³o ustaliæ wiele faktów dotycz¹-
cych poszczególnych dru¿yn hufca „Tom” w Legionowie, Chotomowie, Jab³onnie, Wiśnie-
wie, Choszczówce, Nieporêcie, Zegrzu Po³ud niowym. Pozostaje wiele pytañ bez odpowiedzi, 
które sk³aniaj¹ do dalszych badañ i poszukiwañ.

Harcerstwo konspiracyjne sta³o siê wa¿nym czynnikiem wychowawczym, oświato-
wym, spo³ecznym i wojskowym Polski Podziemnej. Do harcerskiego trybu ¿ycia wpisana 
zosta³a walka.

W pierwszym okresie okupacji niemieckiej w dzia³alnośæ dru¿yn wpisuje siê:
− zbieranie i ukrywanie broni i sprzêtu, wojskowego,
− pomoc jeñcom wojennym, opieka nad inwalidami, grobami poleg³ych, 
− samokszta³cenie – tajne nauczanie

Nasi w „Parasolu”. Od lewej - Ireneusz Szatkowski „Nałęcz”, 
Ludomir  Składnik „Pik”, Adam  Czerniawski „Karo”.
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− samopomoc kole¿eñska w nauce, w sprawach domowych,
− upamiêtnianie we w³asnym gronie świ¹t narodowych i rocznic historycznych 
− ¿ycie towarzyskie i religijne w tym spotkania wigilijne i wielka nocne,
− bojkot zarz¹dzeñ okupanta, jego prasy i rozrywek.

Lata 1942–1944 to czas:
− zapoznawania siê z technik¹ i zasadami konspiracji 
− prowadzenia wywiadu o rozmieszczaniu jednostek wojskowych 
− kolporta¿u prasy podziemnej
− szkoleñ wojskowych – sabota¿ i dywersja 
− szkoleñ polowych i sanitarnych
− wspó³pracy ze strukturami organizacyjnymi I Rejonu „Marianowo-Brzozów” 

VII Obwodu „Obro¿a” Okrêgu Warszawskiego Armii Krajowej.
Konspiracyjne harcerstwo naszego terenu podzieli³o los powstañców war szawskich – har-

cerzy. Jedni poszli do niewoli, inni próbowali wydostaæ siê z lud ności¹ cywiln¹, ka¿dy poszed³ 
w swoj¹, nieznan¹ mu jeszcze drogê.

Stanis³aw Broniewski „Orsza”  3 października 1944 r. na dziedziñcu ko³o kwatery „Pa-
sieki”, gdzie stanêli na ostatniej zbiórce ¿o³nierze-harcerze z batalio nów „Parasola”, „Zośki”, 
„Wigier” razem kilkunastu..., przekaza³ ostatnie odzna czenia i rozkaz. I wówczas, zamiast 
po¿egnania, zamiast przestróg na drogê, wszyscy, stoj¹c na bacznośæ powtarzali za „Orsz¹” 
rotê harcerskiego przyrzeczenia: „Mam szczer¹ wolê ca³ym ¿yciem...”
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Rozdział 6 

Sodalicja Mariańska

S odalicja Mariañska to stowarzyszenie religijne szerz¹ce kult Maryjny „Przez Mary-
jê na wiêksz¹ chwa³ê Boga”. Pierwsz¹ sodalicjê „Prima Primaria” za ³o¿y³ w 1563 roku 

w Rzymie jezuita z Flamandrii – Jean Leunis. W 1587 roku genera³ jezuitów nada³ sodalicji 
status organizacyjny, zatwierdzony nastêpnie przez Stolicê Apostolsk¹. 

Sodalicje wspiera³y oddzia³ywania kościo³a katolickiego na ¿ycie spo³eczne. Zaczê³y roz-
wijaæ siê w pe³ni (równie¿ w Polsce) po og³oszeniu dogmatu o Niepo kalanym Poczêciu NMP. 
Cz³onkami sodalicji by³o wielu europejskich w³adców, w tym królowie Polski: W³adys³aw IV, 
Jan Kazimierz, Zygmunt III Waza, Jan III Sobieski, a tak¿e 80 kardyna³ów i 7 papie¿y, wśród 
nich papie¿ Jan Pawe³ II i kard. Józef Glemp – prymas Polski.

Miêdzynarodowym hymnem Sodalicji Mariañskiej jest pieśñ „B³êkitne rozwiñmy 
sztandary”, u³o¿ona przez ks. Józefa Jarzêbowskiego w 1916 roku, a przet³uma czona na ³aci-
nê przez jezuitê, ks. Józefa Warszawskiego. 

Sodalicja Mariañska M³odzie¿y ¯eñskiej w Legionowie86 powsta³a w okre sie okupacji 
hitlerowskiej, pod koniec roku 1942, przy parafii pw. św. Jana Kantego. Proboszczem para-
fii by³ wtedy ks. Anatol  Sa³aga, opie ku nem sodalicji zaś prefekt ks. Euge niusz  Piesiewicz, 
a po jego aresztowa niu ks. Wac³aw  Szelenbaum. 

Za³o¿ycielk¹ by³a Janina  Fultyn – studentka, harcerka i sodaliska. Wci¹ga³a miejscow¹ 
m³odzie¿ do konspiracyjnego harcerstwa w Szarych Szeregach, prowadzi³a tajne komplety 
z jêzyka polskiego i historii w zakresie szko³y średniej. W ramach tej dzia³alności powsta³a 
myśl wychodzenia harcerzy z akcj¹ wychowawcz¹ poza w³asne szeregi, do m³odzie¿y niezor-
ganizowanej tajnego gimna zjum i liceum. Powsta³a te¿ myśl wci¹gniêcia do sodalicji dziew-
cz¹t, których ro dzice z ró¿nych powodów nie wyra¿ali zgody na ich przynale¿nośæ do organi-
zacji wojskowych Armii Krajowej czy Szarych Sze regów.

86 Odtworzona po latach lista sodalisek znajduje siê w czêści II „Struktury i wykazy personalne”

Sodaliski z ks. Piesiewiczem, 1942 r. Sodaliski z ks. Szelenbaumem, 1943 r.
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Janina  Fultyn w po rozumieniu z ksiê¿mi para fii św. Jana Kantego, przy wspó³udziale 
innych harce rek, zaczê³a tworzyæ tak¹ grupê. Harcerki nawi¹zy wa³y kontakt z dziewczêta mi 
na tajnych kompletach i w szkole. Zebra³o siê ich oko³o czterdziestu. Dziew czêta zosta³y po-
dzielone na siedmioosobowe orszaki. Ka¿dy orszak mia³ swoj¹ orszakow¹, która prowadzi³a 
zajêcia. Ide¹ dzia³alności stowarzyszenia w tamtych czasach by³o wspierania modlitw¹ walki 
o niepod leg³ośæ.

Dziewczêta chodzi³y na wszystkie nabo¿eñstwa, nawet wtedy, gdy wraz z przesuwaj¹-
cym siê frontem Niemcy rozmieścili swoje jednostki wojskowe na terenie Legionowa. Jedna 
z uczestniczek tamtych dni wspomina: 

Przemyka³yśmy siê miêdzy samochodami pancernymi na msze świête, nabo¿eñstwa 
majowe i czerwcowe. Mod li³yśmy siê za naszych ojców, braci i tych wszyst kich, którzy 
cierpieli. Mod li³yśmy siê o wolnośæ Polski. Czêsto biega³yśmy do koś cio³a podczas ostrza-
³u mia sta. Wzajemne obcowanie ze sob¹, czytanie odpowied nich lektur, kszta³towa³o na-
sz¹ osobowośæ i charak ter w sposób szlachetny. W moim ¿yciu wa¿n¹ lektur¹ by³a ksi¹¿ka 
o ¿yciu i dzia³alności św. Jana Bosko. Tych lektur dostarczali nam ksiê¿a z parafii „na 
górce” i z Warszawy. Korzysta³yśmy te¿ z wyk³adów oo. jezuitów. Jedno takie spotkanie 
zosta³o zorganizowane w moim domu rodzinnym. Poza tym przygotowywa³yśmy dzieci 
do pierwszej Komunii Świêtej, ubiera³yśmy o³tarze, szykowa³yśmy paczki dla wiêźniów 
w obozach i dla potrzebuj¹cych. Wspólnie w sposób konspiracyjny obchodzi³yśmy świê-
ta kościelne i rocznice narodowe. Wielkim prze¿yciem dla ka¿dej z nas by³o po okresie 
próbnym uroczyste przyjêcie w szeregi sodalicji, w późniejszym okresie po³¹czone z wrê-
czeniem okolicznościowego dyplomu. Pamiêtam uroczyste przyrzeczenie w domu Janiny 
Fultyn. W du¿ym pokoju, z którego usuniêto wszystkie meble, w bia³ych bluzkach z nie-
bieskimi kokardami zebra³o siê nas oko³o czterdziestu. Ustawione w czworobok powta-
rza³yśmy s³owa przyrzeczenia: 

„Najświêtsza Panno Bogarodzico Maryjo, ja Bronis³awa, choæ niegodna Twej s³u¿-
by, wzruszona jednak przedziwn¹ dobroci¹ Twoj¹ i wiedziona pragnieniem s³u¿enia 
Tobie, obieram sobie dzisiaj wobec swego Anio³a Stró¿a i ca³ego Dworu Niebieskiego 
Ciebie za swoj¹ Pani¹, Orêdowniczkê, Patronkê i Matkê i mocno postanawiam i przy-
rzekam, ¿e Ciê nigdy nie opuszczê, nie powiem i nie uczyniê nic przeciwko Tobie 
i nie pozwolê, a¿eby inni cokolwiek przeciw Twojej czci i Tobie mówili i czynili. B³a-
gam Ciê wiêc, Najlepsza Matko, przyjmij mnie na zawsze za s³ugê swoj¹ i za dziecko 
swoje, b¹dź mi pomoc¹ we wszystkich moich potrzebach, a nie opuszczaj mnie w go-
dzinê śmierci. Oddaj¹c siê zaś w s³u¿bê Najświêtszej Panny, mocno postanawiam oraz 
świadomie i dobrowolnie przyrzekam byæ wiern¹ tak ogólnym, jak i szczegó³owym 
ustawom tej Sodalicji, która mnie dziś przyjmuje do swego grona”. 
Potem śpiewaliśmy pieśni maryjne i dzieliliśmy siê swymi myślami. Dzia³alnośæ na-

sza zosta³a na krótko przerwana w okresie dzia³añ wojennych. Wznowi³yśmy j¹ w nowych 
warunkach pod koniec 1945 roku. Proboszczem parafii św. Jana Kantego by³ ju¿ ks. Boles³aw 
Karczmarski, a moderatorem naszej grupy ks. Franciszek  Foks. W tym okresie organizacja 
by³a zwalczana przez w³adze komunistyczne. Jej dzia³alnośæ określano jako deprawuj¹c¹ 
m³odzie¿. Ksi¹dz Franciszek Foks dwukrotnie otrzyma³ nakaz rozwi¹zania sodalicji. 
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Jesieni¹ 1946 roku moderatorem sodalicji przy parafii pw. św. Jana Kantego zosta³ ks. Jan 
 Kryszewski, a kolejn¹ prezydentk¹ po Janinie  Fultyn – Bronis³awa  Romanowska. 

Po wojnie grupa sodalisek w Legionowie rozros³a siê do stu dziewcz¹t w wieku 
od 14 do 20 lat, g³ównie uczennic z liceum im. Marii Konopnickiej.

Sodaliski pomaga³y gromadziæ fundusze na wyposa¿enie kościo³a, organizowa³y im-
prezy o charakterze religijnym dla m³odzie¿y i mieszkañców miasta, dwukrotnie wystawi³y 
jase³ka w budynku urzêdu gminy przy ul. Marsz. Pi³sudskiego 3. Spektakle te odby³y siê 
w sali udostêpnionej przez OMTUR (Organizacja M³odzie¿y Towarzystwa Uniwersytetów 
Robotniczych). 

Dziêki ksiê¿om moderatorom z Warszawy i Legionowa sodaliski wakacje w latach 
1947 i 1948 spêdzi³y w G³ucho³azach i Zakopanem. 

W 1948 r. zosta³ ufundowany sztandar za fundusze zgromadzone przez sodaliski. Źród-
³em tych funduszy by³a sprzeda¿ w³asnorêcznie wykonanych ozdób choinkowych i dochód 
z dwóch przedstawieñ dla mieszkañców miasta zorganizowanych w baraku OMTUR przy 
ul. Reymonta. 

Sztandar ten by³ noszony przez sodaliski w czasie uroczystych procesji (równie¿ 
po rozwi¹zaniu organizacji). Niestety w latach 70. sztandar by³ źle przechowywany 
i uleg³ zniszczeniu.

W 1949 roku w³adze komunistyczne rozwi¹za³y wszystkie organizacje m³odzie¿owe 
o rodowodzie katolickim i niepodleg ³ościowym, w tym tak¿e Sodalicjê Mariañsk¹. Pod ko-
niec lipca 1949 r. odby³o siê na plebanii ostatnie spotkanie legionowskich sodalisek. Ks. Jan 
Kry szewski przekaza³ wów czas wiadomośæ o rozwi¹ zaniu Sodalicji Mariañskiej. 

Sodaliski przed kościołem „na górce” w 1946 r.
W środku ks. Jan Kryszewski
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Sztandar legionowskiej Sodalicji Mariańskiej

Poświęcenie sztandaru
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Wśród zgnêbionych i zbunto wanych sodalisek pow sta³ natychmiast pomys³ przej ścia 
do kon spiracji. Jednak ks. Kryszewski , maj¹c świadomośæ metod, jakimi pos³ugiwa³y siê 
w³a dze komunistyczne, stanow czo zakaza³ dziewczê tom ta kich dzia³añ. Dziew czêta posta-
nowi³y spotykaæ siê niefor malnie i nosiæ swój sztan dar podczas procesji bez afi szowania siê 
przyna le¿ ności¹ do sodalicji. 

Po pewnym czasie decyzja ks. Kryszewskiego okaza³a siê s³uszn¹, ponie wa¿ wielu przy-
wódców i uczestników wspomnia nych organizacji – zarówno świeckich jak i duchow nych 
– zosta³o poddanych rep resjom i znalaz³o siê w wiêzieniach.

Po odzyskaniu przez Polskê suwerenności, w latach dziewiêædziesi¹tych, sodaliski 
ufundowa³y w kościele „na górce” tablicê wotywn¹. Tablica ta opisana jest w czêści IV „Miej-
sca i znaki pamiêci”.

Ostatnie spotkanie w lipcu 1949 r.
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Rozdział 7 

Powstanie

Godzina „W”

(...)
Hej, chłopcy, bagnet na broń!

Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś
Przyjdzie rozkaz, że już, że już trzeba nam iść ...

Granaty w dłoniach i bagnet na broni. 
„Hej, chłopcy, bagnet na broń”

muzyka i słowa Krystyna Krahelska

Adam Borkiewicz w zakoñczeniu swojej ksi¹¿ki „Powstanie Warszawskie” zapisa³: 
Nale¿y uwzglêdniæ tak¿e jeszcze inny, niezale¿ny od nikogo czynnik, który wp³yn¹³ 

na decyzjê i na przebieg powstania. Symbolem tego czynnika jest warszaw ska Syrenka, 
natchniona rzeźba Ludwiki Nitschowej87. To – ona – ta ³¹czniczka „Danuta” – swoj¹ pieś-
ni¹ bojow¹, sw¹ porywaj¹c¹ odwag¹ i poświêceniem wy czarowa³a niewymierne si³y, które 
stworzy³y 63 dni walki o wolnośæ. Od rozs¹dku starszego pokolenia silniejsza by³a pieśñ 
poleg³ej pierwszego dnia Krystyny Krahelskiej – „Hej, ch³opcy, bagnet na broñ !”88 

P owstanie Warszawskie... W swoim pamiêtniku Janina  Romanowska zapisa³a: „...w War-
szawie te¿ wybuch³o powstanie...” S³owa te mog¹ dziś brzmieæ paradoksalnie, ale jak-

¿e trafnie oddaj¹ one atmosferê tamtych dni i obrazuj¹ fakt, ¿e to w³aśnie w Legionowie, 
w I rejonie „Obro¿y” walki powstañcze rozpoczêto dok³adnie w godzinie „W”. I choæ pozornie 
historia walk powstañczych w Legio nowie nie jest d³uga, bo formalnie koñczy siê 4 sierp-
nia 1944 roku, to jednak w wydarzenia trwaj¹cych 63 dni walk powstañczych w Warszawie 
wplot³y siê na sta³e losy legionowskiej m³odzie¿y i samego miasta. 

Struktury organizacyjne Okrêgu Warszawskiego Armii Krajowej oraz szczegó³owa I Re-
jonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” podane s¹ na pierwszych stronach czêści 
II. Wspomnê tylko, ¿e stan liczebny naszego rejonu, w chwili wybuchu powstania, wynosi³ 
oko³o 2 500 zaprzysiê¿onych ¿o³nierzy i osób wspomagaj¹cych, a dowódc¹ by³ pp³k Roman 
K³oczkowski „Grosz”.

W za³o¿eniach planu walki w VII Obwodzie „Obro¿a” si³y dwóch pó³nocnych rejonów 
(I i VIII) mia³y ubezpieczaæ Warszawê z kierunku od Modlina. Rejon I mia³y wzmocniæ czte-

87 Wiosn¹ 1939 r. Stan¹³ nad Wis³¹ pomnik warszawskiej Syrenki. Do rzeźby prof. Ludwice Nitschowej pozo-
wa³a Krystyna Krahelska – absolwentka UW, harcerka i instruktorka z Polesia, obdarzona piêknym g³osem, talentem 
muzycznym i poetyckim. W konspiracji – ³¹czniczka pu³ku „Baszta” AK, później sani tariuszka w dywizjonie „Jeleñ” 
7. pu³ku u³anów AK. Jej piosenka „Hej, ch³opcy, bagnet na broñ!” powsta³a w 1942 r. Opublikowano j¹ na ³amach 
wycho dz¹cego w Warszawie podziemnego dwutygodnika harcerskiego „B¹dź gotów” i natych miast podchwycili j¹ ¿o³-
nierze AK i BCH w ca³ym kraju. Krystyna Krahelska zosta³a ranna 1 sierpnia 1944 r., w pierwszej godzinie powstania, 
na ul. Polnej, podczas ratowania rannego kolegi. W wyniku zadanych ran zmar³a 2 sierpnia.

88 A. Borkiewicz, Powstanie Warszawskie, Warszawa 1957
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ry plutony z Radzymina. Planowano opanowaæ Jab³onnê, Legiono-
wo, Zegrze oraz zamkn¹æ drogi prowadz¹ce w kie runku Warszawy 
i Modlina, w dalszej kolejności zaj¹æ Nowy Dwór Mazowiecki. 

Plan mobilizacji i dzia³añ bojowych dla I Rejonu VII Obwodu 
„Obro¿a” by³ nastêpuj¹cy: 

Batalion I – dowódca por. Boles³aw  Szymkiewicz „Znicz” 

Kompania 1 mia³a skoncentrowaæ siê w lesie na Bukowcu, 
na wschód od toru z zadaniem uderzenia na koszary nieprzyja-
ciela po osi wzd³u¿ Szosy Stru¿añskiej (po³udniowo-wschodnia 
czêśæ koszar).

Kompanie 2 i 4 mia³y wyznaczon¹ koncen tracjê w hucie szk³a, 
na ulicy Kościuszki. 

Kompania 3 – koncentracja w rejonie Przy stanku-Legiono-
wo, z zadaniem os³ony od strony Nowego Dworu Mazowieckiego 
i Modlina.

Batalion II – dowódca por. Dymitr Ślizieñ „Dêbieñ”
Kompanie 5 i 7 mia³y ubezpieczaæ dzia³ania z kierunku No-

wego Dworu Mazowieckiego na szosie i w oko licy Rajszewa. 
Kompania 6 – koncentracja na skrzy¿owaniu dróg leśnych 

w lasach na Bukowcu, na zachód od toru kolejowego. Dzia³ania 
na szosie do Zegrza od Stru¿añskiej do Jab³onny.

Batalion III – dowódca por. Bronis³aw  Tokaj „Bogdan”
Kompania 8 mia³a utrzymaæ ³¹cznośæ z Le gionowem.
Kompania 9 mia³a wraz z oddzia³ami z Ra dzymina oraz opa-

nowaæ koszary w Benia minowie.
Kompania 10 mia³a oczyściæ z nieprzyjaciela teren Zegrza P³d. 

i utrzymaæ przyczó³ek Zegrza P³n. z pomoc¹ oddzia³ów AK zza Na-
rwi. Akcja ta mia³a na celu ewentualne rozwiniêcie dzia³añ na Se-
rock i Pu³tusk. Do akcji tej mia³a byæ równie¿ w³¹czona kompania 
z Nieporêtu. 

W akcjach wszystkich plutonów zaplanowano uczestni-
ctwo m³odzie¿y harcerskiej. Przydzielono jej s³u¿bê pomocnicz¹ 
oraz w ³¹czności, starsi z Grup Szturmowych otrzymali przydzia³ 
strzelców. Harcerki podporz¹dkowano WSK i w³¹czono do s³u¿-
by sanitariuszek i ³¹czniczek. Jedna z dru¿yn, Jerzego Latochy ps. 
„D¹b”, dosta³a samodzielne zadanie zajêcia stanowiska przy Szosie 
Warszaw skiej od strony miasta, od przejazdu kolejowego (dziś wia-
duktu) do ul. Sobieskiego. 

Moment rozpoczêcia walki wi¹za³ siê z prze³amaniem frontu 
niemieckiego w rejonie Bugu na wschód od Warszawy i przedar-
ciem siê jednostek pancernych na Radzymin i Otwock. Wywo³a³o 
to panikê wśród za³óg i administracji niemieckiej. Rozpoczê³a siê 

Roman  Kłoczkowski

Bolesław 
Szymkiewicz

Dymitr Ślizień

Bronisław Tokaj
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pospieszna ewakuacja terenów, na których front móg³ ruszyæ w szybkim tempie. Niemcy 
wywozili wszystko, co siê da³o. Trwa³ totalny rabunek. Czego nie mogli zagrabiæ, niszczyli. 

28 lipca 1944 
W godzinach rannych Niemcy wywieźli akta z koszar. Trwa³a ewakuacja gmin w Legio-

nowie i Jab³onnie. Wojsko niemieckie opuszcza³o legionowskie koszary. 
Z pamiêtnika „Sarny”:
W niedzielê pod wieczór Niemcy zaczêli zje¿d¿aæ z Legionowa, a¿ siê kurzy³o. Nie mo-

g³am wprost uwierzyæ, ¿e posz³am sama na w³asne oczy zobaczyæ z Oleñk¹ (harcerka 
„Ola”) i Ludk¹ N. („Limba”), które przysz³y po mnie. Na szosie jeden py³, kurz ... samochód 
po samochodzie, tank po tanku. O Jezu ! Nareszcie da³eś, ¿e ci barbarzyñcy opuszczaj¹ 
nas. Snuj¹ siê ca³e procesje ludzi, którzy wynosz¹ wszystko z koszar, bo wszystko to nasze 
– polskie, oni nam Polakom zabrali. Idziemy dalej, serce me wprost zamiera ze wzruszenia 
... Nie mam wprost ochoty do mówienia. Widzê jak przez mg³ê koszary pe³ne ludzi, migaj¹ 
mi nawet znajome twarze harcerzy, którzy zapewne szukaj¹ broni. A samochody jad¹ ... 
Jeden ... Dwa ... Trzy ... Osiem ... Dziesiêæ ... Ju¿ wcale nie zliczê. Wracamy do domu. (...)

29 lipca 1944 
¯o³nierze AK, a tak¿e harcerze z Szarych Szeregów, wkroczyli do koszar i na w³asn¹ 

rêkê uzupe³niali swoje uzbrojenie, zabieraj¹c pozostawion¹ broñ, amunicjê i wyposa¿enie 
saperskie. Penetracja koszar rozpoczêta w sobotê trwa³a do poniedzia³ku 31 lipca 1944. 
W kierunku Warszawy ci¹gnê³y kolumny wojsk niemieckich i transporty kolejowe wyco-
fuj¹cych siê jednostek.

Niemcy na stacji kolejowej w Legionowie
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30 lipca 1944 
Zgin¹³ pierwszy powstaniec – harcerz Szarych Szeregów, ¿o³nierz AK Kazimierz  Pitu-

cha ps. „Ambro¿y”, lat 14. Zosta³ zastrzelony w czasie przeska kiwania z amunicj¹ przez tory 
kolejowe. Nie zd¹¿y³ skryæ siê za nasyp, który znajdowa³ siê naprzeciwko obecnego osiedla 
„Nowy Bukowiec”.

Ch³ód karabinu oderwanego, 
Od piersi z sercem bij¹cym, 
Pokonanego czeluści¹ ognia. 
Oddani, prawie nieświadomi, 
Polegli ...

[Bronis³awa  Romanowska-Mazur, 
z wiersza poświêconego poleg³ym harcerzom] 

Tego samego dnia grupa ¿o³nierzy z III batalionu pod dowództwem ppor. Z. Mireckiego 
ps. „Zim” wyzwoli³a obóz jeñców radzieckich w Beniami nowie, gdzie wed³ug danych wywia-
du AK przetrzymywano w nieludzkich warunkach oko³o 3800 ¿o³nierzy. 

Relacja Zygmunta Mireckiego89: 
Dnia 30 lipca w po³udnie otrzyma³em meldunek o pop³ochu Niemców w Legionowie 

i wycofaniu siê ich z miejscowych obiektów wojskowych. O godz. 14.00 zebra³em kilkuna-
stu ¿o³nierzy i po rozdaniu broni, amunicji i opasek (bia³o-czerwone z wydrukiem [W „Orze³ 
powstañczy” P], pod spodem numer plutonu) ruszy³em na koszary w Beniaminowie. Niem-
cy, opusz czaj¹c koszary, podpalili magazyn ¿ywnościowy i mundurowy. Odpowiedzialnym 
za porz¹dek wyznaczy³em doktora rosyjskiego i wys³a³em meldunek przez por. „Ksawere-
go” do dowódcy z prośb¹ o środki lekarskie.

W tym dniu ³¹cznicy zabronili wszystkim ludziom opuszczaæ mieszkania, a ¿o³nierzom 
nakazano koncentracjê w miejscach zbiórek. 

Dowództwo pu³ku znajdowa³o siê przy ul. Jagielloñskiej 40 (dziś 30). Dowódca p³k 
„Grosz” utrzymywa³ przez ³¹czników ³¹cznośæ z dowódcami wszystkich batalionów przeby-
waj¹cych w wyznaczonych miejscach koncentracji.

31 lipca 1944 
Podczas narady sztabowej w obecności Komendanta G³ównego AK gen. Tadeusza  Ko-

morowskiego „Bora”, Komendanta Okrêgu Warszawskiego AK p³k. Antoniego Chruściela 
„Montera” oraz delegata Rz¹du Jana Stanis³awa  Jankowskiego, oko³o godz. 17.45 gen. „Bór” 
wyda³ rozkaz rozpoczêcia akcji zbrojnej nastêpnego dnia o godz. 17.00. Komendant „Obro¿y” 
pp³k Kazimierz Krzy¿ak ps. „Bronis³aw” oko³o godz. 19.00 przekaza³ ten rozkaz dowódcom 
rejonów. Ze wzglêdu na godzinê policyjn¹ ³¹czniczki roznosi³y rozkaz rano dnia nastêpnego.

Z pamiêtnika „Sarny”:
W poniedzia³ek 31 lipca coraz wiêcej ludzi ko³o koszar, wszyscy wynosz¹, nie maj¹ siê 

przecie¿ kogo baæ. Niemcy pozostawili magazyny z ¿ywności¹, a ludzie tylko po ¿ywnośæ, 

89 J. Sawicki, VII Obwód „Obro¿a”, Warszawa 1990, s. 219. 
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bo bieda ... Teraz, o Jezu!, najwiêkszy moment mojego wzruszenia ... zupe³nie oficjalnie 
pokazuj¹ siê nasi z podziemnej armii. Przepaski bia³o-czerwone na rêkawach, w he³mach 
choæ niemieckich i karabinach, niektórzy mundur niemiecki, inny cywilny. Biedne woj-
sko powstañcze... Ale twarze roześmiane, serca nape³nione otuch¹, bo przecie¿ nadszed³ 
ju¿ czas, by zrzuciæ ³añcuchy z nóg Ojczyzny. 

(...)
S³ychaæ ju¿ czêste strza³y, ale nasze polskie, mój brat Mietek, który przyjecha³ z Bia³e-

gostoku, jest tak¿e w AK. Kocham go po prostu za to. Ma swój karabin. Nauczy³ mnie nawet 
strzelaæ, bo przecie¿ w razie czego i ja siê muszê przydaæ. Za³o¿y³am karabin na ramiê i pre-
zentujê siê po podwórzu. Dyrektor  Siwiñski akurat przechodzi³, zacz¹³ siê śmiaæ, a ja by³am 
w siódmym niebie i tak siê cieszy³am, ¿e nie ma Niemców, lecz równie¿ jakieś z³owrogie 
przeczucie miota³o mym sercem. 

Ze wspomnieñ Zdzis³awa Glenia:90

Pod koniec lipca Niemcy opuścili koszary, poniewa¿ pojawi³a siê czo³ówka wojsk ro-
syjskich w okolicach Radzymina. Pozosta³a w Legionowie ludnośæ zaczê³a penetrowaæ ko-
szary, a zw³aszcza magazyny sprzêtu saperskiego, zabieraj¹c taczki, ³opaty, pi³y… Ja i moi 
rówieśnicy poszukiwaliśmy sprzêtu wojskowego. W jakimś zakamarku uda³o mi siê zna-
leźæ stary, jednostrza³owy rosyjski karabin, ale bez amunicji, wiêc nieprzydatny – jednak 
zdobycz. Przytarga³em go do domu, ukry³em pod siennikiem, na którym spa³em. Jeszcze 
w jakiś lipcowy dzieñ penetrowa³em barak koszarowy. By³em na koñcu korytarza, w³aśnie 
wyszed³em z sali ¿o³nierskiej, gdy nieoczekiwanie spostrzeg³em w drugim koñcu korytarza 
stoj¹cego, uzbrojonego ¿o³nierz niemieckiego. Zaskoczenie by³o obopólne, na tym terenie 
nikogo nie powinno byæ. Mia³em szczêście, do wyjścia dwa susy. Ucieka³em lotem b³yska-
wicy. Tylko k¹tem oka zobaczy³em ob³oczki kurzu. Później zrozumia³em, ¿e to by³y strza³y 
w moim kierunku. Ocala³em dziêki temu, ¿e ów ¿o³nierz by³ zaskoczony i nie trafi³.

1 sierpnia 1944, wtorek
Ze wspomnieñ Gabrieli  Rykaczewskiej:91

Od 30 lipca 1944 r. w sta³ym pogotowiu (w dzieñ i w nocy) przebywali w domu na ul. 
ks. I. Skorupki ³¹cznicy (kurierzy), którzy mieli za zadanie dostar czenie rozkazów dowód-
com do punktów koncentracji oddzia³ów powstañczych informuj¹cych o terminie wybu-
chu powstania. W tym czasie d³ugie godziny spêdza³ tu dowódca I batalionu por. „Znicz” 
na rozmowach z moim ojcem. 1 sierpnia, przed domem, na ³awce, siedzia³ por. „Znicz” 
z du¿ym wilczurem, a obok niego mój ojciec ps. „Zawisza”. Po po³udniu (godziny nie pamiê-
tam) przyby³ ze sztabu I Rejonu „Marianowo-Brzozów” kurier, który dostarczy³ meldu nek. 
Pamiêtam jak por. „Znicz” szybko go otworzy³ i powiedzia³ te s³owa: „Leon, zaczê³o siê”. 
By³y to s³owa wypowiedziane do mojego ojca, gdy¿ mówili sobie po imieniu. Natychmiast 
weszli do domu, ¿eby przygotowaæ rozkazy dla podleg³ych kompanii. Po 10. minutach goñ-
cy udali siê na wskazane przez dowódcê I batalionu miejsca postoju oddzia³ów.

90 Maszynopis w posiadaniu Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie
91 Maszynopis w posiadaniu Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie
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Nasz rejon, pp³k. „Grosza”, na ok. 2000 uczestników konspiracji zebra³ w lesie za Szos¹ 
Warszawsk¹ oko³o 1000 ¿o³nierzy92. Ulice Legionowa zape³ni³y siê m³odymi mê¿czyznami 
i kobietami spiesz¹cymi na miejsce zbiórek. Wielu w ¿o³nierskich butach (wyniesionych 
z koszar) i wiatrówkach, z plecakami. Prawie ka¿dy mia³ jak¹ś torbê. Czêsto kieszenie 
wype³nione by³y granatami, niektórzy nieśli karabiny i pistolety. Na prawym rêku widaæ 
by³o opaski bia³o-czerwone z or³em i literami WP lub AK. U sanitariuszek zaś – opaski 
z czerwonym krzy¿em. 

Relacja93 Zygmunta  Duchnowskiego ps. „Buk” z plu tonu 709: 
Dowódca I rejonu (pu³ku) pp³k Roman K³oczkowski ps. „Grosz”, 

po przekazaniu rozkazów godziny „W” do batalio nów, wyszed³ z lo-
kalu przy ul. Jagielloñskiej 40 na nowe miejsce postoju wyznaczone 
rozkazem bojowym na godzinê „W”, które znajdowa³o siê w lokalu 
spó³dzielni przy Rynku w Legionowie. Dowódca wraz z adiutantem, 
szefem sztabu (Edwardem  Dietrichem „Ralfem”), szefem wywiadu 
w szta bie I rejonu (Zygmuntem  Gdowskim ps. „Narcyz”94), oddzia-
³em ³¹czności i plu tonem os³aniaj¹cym pod dowództwem sier¿. 
Bronis³awa  Majchrzyka ps. „Kajtek”, szed³ w kierunku Rynku. Wkra-
czaj¹c na Rynek os³ona szta bu natknê³a siê na wje¿d¿aj¹cy tam 
motocyklowy patrol, a za nim samochód pancerny nieprzyja ciela. 
Oddzia³ sier¿. „Kajtka” otworzy³ ogieñ w kierunku nieprzyjaciela, 
zabijaj¹c dwóch Niem ców. Samochód pan cerny wycofa³ siê, pozo-
stawiaj¹c motocykl i dwóch zabitych. Po wycofaniu siê Niemców 
dowódca pu³ku przeniós³ swo je miejsce postoju do leśniczówki nad 
stawem na Bukowcu. Wkrótce na Rynek wjecha³y trzy sa mochody 
pancerne, które na odg³os strza ³ów zboczy³y z szosy Jab³onna–Ze-
grze, oddaj¹c szereg strza³ów na miasto Legionowo. Równocześnie 
inne czo³gi, przeje¿d¿aj¹ce szos¹ Jab³onna–Zegrze otworzy³y ogieñ 
w kierunku ka¿dego przechodnia, który znalaz³ siê w ich zasiêgu. 
Ta sytuacja utrudni³a szybk¹ koncentracjê 2-giej i 4-tej kompanii. 

Wspomina Ludwika Go³¹bek95:
Na zgrupowaniu partyzantów by³yśmy we trzy. Zgrupowanie znajdowa³o siê w lesie 

na wzniesieniu miêdzy Legionowem a Choszczówk¹. By³ tu pagórek otoczony sosnami, 
w pobli¿u by³a gajówka. Pamiêtam dobrze wnêtrze gajówki. Du¿y pokój, w którym sta³o 
³ó¿ko, stó³, krzes³a i ³awy pod ścian¹. Pod ³awami rzêdem le¿a³y wojskowe, zielone plecaki, 
w których widzia³am granaty ró¿nych kszta³tów.

Co chwila przychodzili partyzanci [powstañcy] w wojskowych bluzach z zawiniêtymi 
rêkawami, spodnie mieli ró¿ne, raczej cywilne. Wiêkszośæ by³a z go³ymi g³owami, niektó-

92 Adam Borkiewicz w swojej ksi¹¿ce „Powstanie Warszawskie” s. 56 podaje b³êdnie liczbê 360. 
93 Z obszernego opracowania Pluton 709 w konspiracji i w walce (X.1939 r. – IX.1944 r.) przekazanego Ko³u 

Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie.
94 Przyp. red.
95  Maszynopis w posiadaniu Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie

Zygmunt 
Duchnowski

Bronisław 
Majchrzyk
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rzy mieli na g³owach pirogi. Na rêkawach widzia³am opaski bia³o-czerwone. U pasa mieli 
broñ paln¹, pistolety. Kilku mia³o broñ na ramieniu, karabiny.

By³ jeden ranny porucznik, którego opatrywa³am. Mia³ ranê g³owy, ko³o ucha. Dener-
wowa³am siê bardzo przy banda¿owaniu. Do tego stopnia, ¿e odcinaj¹c banda¿ no¿ycz-
kami, drasnê³am ucho porucznika. By³o to niewielkie draśniêcie, ale krwawi³o. Porucznik 
śmia³ siê z mojego przera¿enia(...).

 Na polanie-górce by³o ponad 250 osób. Wiêkszośæ nie mia³a ¿adnej broni. Widzia³am 
u ch³opców ró¿nej wielkości i kszta³tu granaty zatkniête za paskami. Ci, co wchodzili do ga-
jówki, to pewnie byli z dowództwa. Du¿a grupa mia³a ponie mieckie bluzy wojskowe (w cêtki), 
reszta w cywilnych ubraniach. Byli starsi i bar dzo m³odzi, oko³o 15 lat. Bo¿e, jak oni wszyscy 
czekali na zrzuty broni od Rosjan. Tak bardzo wierzyli, ¿e Rosjanie im pomog¹. S³ysza³am roz-
mowy o tym, ¿e Rosja nie s¹ ju¿ blisko, ¿e bêd¹ zrzuty. Kto da³ rozkaz rozejścia siê partyzantów, 
nie wiem. A tam nie nocowa³am. Bardzo rano, skoro świt – ko³o trzeciej rano, przechodzi³o siê 
przez szosê, aby siê dostaæ do zgrupowania, wieczorem wraca³yśmy do domu. Pamiêtam, ¿e za-
wsze sz³am na czele, a za mn¹ sznur partyzantów. By³am odwa¿na, wychyla³am siê pierwsza 
na szosê, bo ci¹gle jeździ³y czo³gi i strzelano do ka¿dego, kto tylko siê ruszy³. Wychylaj¹c siê, 
stwierdza³am, czy mo¿na przejśæ. Jakoś szczêśliwie nie natknê³am siê na czo³gi. Biegiem prze-
chodziliśmy na drug¹ stronê, ja pierwsza, za mn¹ gêsiego inni. Du¿o partyzantów nocowa³o 
w lesie, bo zawsze rano widzia³am du¿¹ grupê osób. Trwa³o tak do 3–4 sierpnia 1944 r.

Tak mi przykro, ¿e nie mogê napisaæ imion. Pamiêtam tylko Ryśka – partyzanta, który 
mnie adorowa³. By³ to m³ody ch³opak z Legionowa. Nie wszyscy byli z Legionowa. Nara¿ali 
swe ¿ycie. Musia³y byæ jakieś potyczki z Niemcami, bo byli ranni. Wiem, ¿e wielu powstañ-
ców zginê³o, bo Niemcy otoczyli las, by³a strze lanina, nas wtedy tam nie by³o.

1 sierpnia opuszczone koszary zosta³y zajête bez walki. 4 kompania pod dowódz twem 
por. „Zygmunta” dotar³a do ostatniego budynku koszar naprzeciw szosy Stru¿añskiej – tam po-
wstañcy budowali barykadê maj¹c¹ przeszkodziæ czo³gom wroga jad¹cym w kierunku Strugi.

Jab³onnê w tym czasie zajê³y oddzia³y pancerne SS „Herman-Goering” i „Wiking”. Wie-
czorem pluton sier¿anta „Fali” dotar³ na Bukowiec i okopa³ siê przy szosie Jab³onna–Zegrze. 

Od strony miasta zajêli te¿ swoje stanowiska harcerze z dru¿yny Jurka Latochy, okopu-
j¹c siê na piaszczystym wzniesieniu miêdzy ulicami. Kościuszki i Jagielloñsk¹. Strzelanina 
trwa³a do godziny 20.00. Uszkodzonych zosta³o wiele domów. W nocy zacz¹³ padaæ deszcz. 

¯o³nierze III batalionu opanowali las nieporêcki, po stacjê Wieliszew. Atakowali sa-
mochody niemieckie na szosie Nieporêt–Struga. Oddzia³ powstañczy podpali³ niemiecki 
sk³ad paliwa. Byli zabici i ranni. Oddzia³ zosta³ rozbity. Oko³o godziny 18.00 ko³o Cho-
tomowa patrol saperów sier¿. „Czorta” (Stanis³aw  Czarmacki) roz³¹czy³ tory i pozak³ada³ 
miny. Doprowadzi³o to do wykolejenia siê poci¹gu wojskowego okupanta. Ostrzeliwana 
przez powstañców za³oga niemiecka wycofa³a siê w stronê Nowego Dworu Mazowieckie-
go. W wielkim pośpiechu harcerze i harcerki z chotomowskich dru¿yn przeprowadzili ak-
cjê przeniesienia sprzêtu z wagonu sanitarnego wykolejonego poci¹gu do szpitali polowych 
w Chotomowie i Legio nowie.96

96 Tego dnia i w tym czasie w Warszawie rozpoczyna³y siê pierwsze walki na Woli. Warszawiacy zaczynali budo-
waæ barykady. 
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Relacja Zygmunta  Duchnowskiego97: 
Dowódca I-go batalionu por. Boles³aw  Szymkiewicz ps. „Znicz”, w celu nawi¹zania 

³¹czności z dowódc¹ 3-ciej kompanii por. Stefanem  Krasiñskim ps. „Kacper” wys³a³ rozkazy 
przez ³¹cznika Bogdana Malechowskiego i jego ¿onê z Bukowca do Legionowa–Przystan-
ku. Mi mo gro¿¹cego im niebezpieczeñstwa ³¹cznicy podjêli siê przenie sienia rozkazu. Przy 
przechodzeniu przez szosê ³¹cznik Bogdan Malechowski dosta³ postrza³ w nogê. Mimo 
skomplikowania sytuacji ¿ona rozkaz dorêczy³a na miejsce. Nawi¹zanie ³¹czności z 3-ci¹ 
kompa ni¹ by³o w tym czasie nies³ychanie wa¿ne. Dowódca I-go batalionu por. „Znicz” 
otrzyma³ od dowódcy 3-ciej kompanii por. „Kacpra” meldu nek przyniesiony przez st. sier¿. 
Krzyka³ê ps. „Kobra” informuj¹cy, ¿e dnia 1-go sierpnia I944r. w godzinach popo³udniowych 
sier¿.  Czarmacki ps. „Czort” z oddzia³u saperów roz³¹czy³ szyny kolejo we i za³o¿y³ miny, 
na które najecha³ poci¹g wojskowy, zd¹¿aj¹cy z Modlina w kierunku Legionowa. Trafiaj¹c 
na minê, lokomotywa wykolei³a siê, spad³a z nasypu i poci¹g nê³a za sob¹ wagony. Dozo-
ruj¹cy przeszkodê 708 pluton z 3-ciej kompanii pod dowództwem pchor. Zygmunta  D¹brow-
skiego ps. „B³yskawica” ostrzela³ ¿o³nierzy, którzy wyszli z wagonów. Nieprzyjaciel wkrótce 
skoncentrowa³ siê i otworzy³ silny ogieñ z broni maszynowej. W walce po stronie powstañ-
ców poleg³ szeregowy  Wójcik, a ranni zostali Zbigniew Nagat i Jerzy Dobrosielski. Nieprzy-
jaciel na wi¹za³ ³¹cznośæ z Nowym Dworem i po krótkim czasie nadjecha³ po drugim torze 
po ci¹g towarowy, który zabra³ Niemców z wywróconego poci¹gu oraz zabitych i rannych, 
a nastêpnie wycofa³ siê, pozostawiaj¹c wyko lejony poci¹g. By³ to poci¹g do naprawiania to-
rów kolejowych, do sk³adu którego do³¹czono wagony sanitarne. Po wycofaniu siê nieprzy-
jaciela pluton 708 zabra³ wyposa¿enie z wywróconych wa gonów sanitarnych, a z innych 
sprzêt naprawczy kolejowy. Sprzêt chirurgiczny, koce, pościel przetransportowano do szko³y 
w Chotomowie, a nastêpnie przekaza no do szpitala powstañczego w Legiono wie.

Ze wspomnieñ Zdzis³awa Glenia:
1 sierpnia dowiedzia³em siê o Godzinie „W”. Nasza grupa by³a zebrana w baraku u zbie-

gu ulic Jagielloñskiej i Pi³sudskiego. Udaliśmy siê przez stacjê kolejow¹, potem za koszara-
mi do murowanych budynków przy wylocie szosy Stru¿añskiej. Na szosie przed budynkami 
by³a barykada, któr¹ mieliśmy utrzymaæ, gdyby pojawi³y siê czo³gi. Zosta³em przydzielony 
do dru¿yny saperskiej, mój orê¿ stanowi³y no¿yce do ciêcia drutu. Nie u¿y³em ich w za-
danym celu, co siê z nimi sta³o, nie wiem. Pojawi³y siê czo³gi. Jakieś próby zatrzymania 
ich nic nie da³y. Jedynie barykada stanowi³a nik³¹ zaporê. Budynek ostrzeliwano z dzia³ 
i kara binów maszynowych. Obrona bardzo s³aba. Nasze poczynania s³abe, brak jakiejkol-
wiek mo¿liwości zaszkodzenia czo³gom. Po krótkim czasie opuściliśmy koszary. Nastêp-
ne zgrupowanie to las. Zbiórkê wyznaczono na przesiece biegn¹cej od przejazdu kolejo-
wego przy nowej nastawni do pierwszego zakrêtu szosy stru¿añskiej. Z tego miejsca by³y 
organizowane wypady bojowe w kierunku Nieporêtu., do Beniaminowa na obóz jeniecki. 
Nasycenie terenu wojskami niemieckimi ci¹gle wzrasta³o. Po 3–4 dniach dowództwo roz-
wi¹za³o zgrupowanie. M³odszych rozpuszczono do domów. Ze starszych uformowano od-
dzia³, który mia³ wymaszerowaæ na Kampinos.

97 Fragment z opracowania przekazanego Ko³u Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie

Book czas proby_2014.indb   192Book czas proby_2014.indb   192 2014-06-13   10:41:032014-06-13   10:41:03



193

ROZDZIAŁ 7 – powstanie

Z notatki Heleny  So³tan „Brzozy” „O organizacji i dzia³alności AK na tere nie Legio nowo, 
Nieporêt, Zegrze, Poniatów”:98

W koñcu lipca w zwi¹zku z zagonem czo³gów radzieckich strach pad³ na Niemców. 
Z Zegrza uciekali w panice. Sama widzia³am furmanki ch³opskie pe³ne ¿o³nierzy z tobo³-
kami. Jecha³y w kierunku Warszawy. Pewien ¿o³nierz maszerowa³ piechot¹ z miednic¹ pod 
pach¹. W Poniatowie te¿ ju¿ nie by³o Niemca ani jego przybocznej stra¿y. W naszych szere-
gach atmosfera pe³na napiêcia. Wszyscy byli przekonani, ¿e to ca³y front siê do nas zbli¿a. 
Oczekiwaliśmy rozkazów oraz obiecanej broni, gdy¿ na miejscu by³o jej niewiele. Batalion 
mia³ dostaæ stacjê nadawczo-odbiorcz¹, gdy¿ bez tego ³¹cznośæ miêdzy rozrzuconymi gru-
pami by³a nies³ychanie utrudniona. Jednak nic z tego do nas nie dotar³o. Zamiast tego jak 
grom z jasnego nieba spad³a na nas wiadomośæ o godz. 20-tej, ¿e w Warszawie powstanie 
trwa od trzech godzin. Zaskoczenie by³o zupe³ne. Jednak ju¿ ko³o 23-iej dwa plutony wyru-
szy³y na Zegrze. Pluton z Wieliszewa mia³ do³¹czyæ po drodze. Dowódca kompanii poleci³ 
nam zostaæ na miejscu, ¿eby mia³ kogoś, do kogo by móg³ przes³aæ jakieś polecania, z tym, 
¿e obs³ugê sanitarn¹ wezm¹ na siebie dru¿yny kompanii Zegrze. Noc by³a wyj¹tkowo 
ciemna. Po wyjściu oddzia³u nasta³a g³êboka cisza i pe³ne niepokoju godziny oczekiwania. 
Prze¿ywa ³am ten czas z moj¹ siostr¹, której trzej synowie wyruszyli do akcji.

Niespodzianie nad ranem oddzia³ wróci³ w pe³nym sk³adzie. Zadanie nie mog³o byæ 
wykonane. Okaza³o siê, ¿e tego dnia po po³udniu do Zegrza przyby³ cofaj¹cy siê z frontu sil-
ny oddzia³ niemiecki (o ile pamiêtam by³a mowa o kilku tysi¹cach ¿o³nierzy). Na szczêście 
kompania zosta³a o tym powiadomiona na czas. Tej samej nocy Legionowo zosta³o opano-
wane przez miejscowy batalion AK, który przez kilka dni by³ zupe³nym panem sytuacji, 
w mieście nie by³o ani jednego Niemca... Taka sama sytuacja zaistnia³a w Poniatowie. Dom 
administratora sta³ siê oficjaln¹ siedzib¹ dowództwa. 

Tymczasem rajd czo³gów radzieckich zosta³ zlikwidowany, na ten odcinek przyby³a dy-
wizja pancerna wojsk niemieckich. Do Legionowa wjecha³y czo³gi, ch³opcy z AK wycofali 
siê do lasu, s³ysza³am, ¿e niektórym grupom uda³o siê przedrzeæ do Kampinosu. Na szo-
sach znów zaczê³y siê pokazywaæ niemieckie samochody. Zwróciliśmy opaski AK. W Ponia-
towie wszystko znów zesz³o do kon spiracji. Broñ i opaski schowano w doskonale zakonspi-
rowanych skrytkach, które pan Danielewicz wybudowa³ przy okazji remontu spichrza.

2 sierpnia 1944, środa99

Rano goñcy do tarli do wszystkich jednostek. Na szosie Warszawskiej pojawi³a siê 
kolumna pancerna nieprzyjaciela, zd¹¿a j¹ca na liniê frontu w kierunku Radzymina. 
Rozpoczê³a siê akcja, w której oprócz plu tonu 709. „Fali” brali udzia³ harcerze z dru¿y-
ny „Dêba”. Ukryci w rowach przy szosie obrzucali granatami kolumnê pancern¹. Poci-
ski i granaty by³y jednak zbyt s³abe przeciwko ciê¿kim czo³gom. Jeden „tygrys” zosta³ 
powa¿nie uszkodzony i ści¹gniêty z pola walki przez inne dwa czo³gi. Oprócz granatów 

98 Maszynopis z 1966 r., w posiadaniu Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie
99 Tego dnia w Warszawie oddzia³y ¯oliborza wycofywa³y siê do Puszczy Kampinoskiej. Na Mokotowie po-

wstañcy wyparli Niemców poza S³u¿ewiec. Grupa Kampinos walczy³a o lotnisko Bielany. Niemcy zlikwidowali wiêzie-
nie przy Rakowieckiej 37, morduj¹c 600 wiêźniów (ocala³o jedynie 240, którym uda³o siê uciec).
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powstañcy rzucali butelki z benzyn¹, te jednak, z powodu wadliwej konstrukcji, czêsto 
nie zapala³y siê. Tego dnia na stanowiskach przy szosie zginêli ostrzelani przez czo³gi 
harcerze Zenon  Ka³amaja „Zieñko” i S³awomir  Klejment „Huragan”, a śmiertelnie ran-
ny – Zbigniew  Zakrzewski „Arab”. 

Ze wspomnieñ Jerzego  Kuźmiñskiego ps. „D¹b”, ¿o³nierza legionowskiego hufca Sza-
rych Szeregów: 

W dniu 2 sierpnia (...) ulokowaliśmy siê w okopie, który prowadzi³ do bunkra zbu-
dowanego z potê¿nych pni sosnowych (...) bunkier wraz z okopem po³o¿ony by³ na naj-
wy¿szym wzniesieniu i blisko szosy. W okopie tym by³o nas siedmiu lub dziewiêciu, 
w tym trzech harcerzy. Uzbrojenie nasze sk³ada³o siê z karabinów, granatów i butelek 
z benzyn¹. W pewnej chwili us³yszeliśmy nadci¹gaj¹ce czo³gi. Gdy znalaz³y siê przed ul. 
Jagielloñsk¹, ktoś z dala od naszego stanowiska odda³ jeden lub dwa strza³y karabinowe. 
Czo³gi natychmiast zjecha³y z szosy bezpośrednio na nasze stanowiska i rozpoczê³y nie-
zwykle ciê¿ki ostrza³ z karabinów maszynowych. W tej sytuacji my, powstañcy, nie mie-
liśmy ¿adnych szans... Ktoś z koñca okopu wyskoczy³ do nadci¹gaj¹cego czo³gu... pad³ 
śmiertelnie raniony granatem. (...) Do bunkra wpad³em jako ostatni. W tym momencie 
rozleg³a siê detonacja rozrywaj¹cego siê pocisku armatniego. Pocisk jednak nie wpad³ 
do środka, a uderzy³ w obramowanie wejścia bunkra, powoduj¹c jego dok³adn¹ blokadê 
potrzaskanymi grubymi klocami... Wśród potrzaskanych i zwalonych pni sosnowych zo-
sta³y jednak otwory, którymi hitlerowcy wrzucali do wnêtrza granaty... Nastêpnie w po-
dobny sposób wstrzelili do bunkra kilka serii z pistoletów maszynowych. Pomimo tego 
nikt z nas znajduj¹cych siê wewn¹trz bunkra nie zosta³ nawet raniony... W pewnym 
momencie us³yszeliśmy, ¿e czo³g siê oddala. Widocznie Niemcy uznali, ¿e „za³atwili” 
wszystkich w bunkrze... 

Po wyjściu, a by³ to moment trudny do opisania, dowiedzieliśmy siê, ¿e z harcerzy 
dwóch poleg³o na miejscu, a trzeci zosta³ bardzo ciê¿ko ranny. Zenka Ka³amajê ps. „Zien-
ko” kula trafi³a w czo³o, S³awka Klejmenta ps. „Huragan” seria z karabinu maszynowego 
niemal przeciê³a, Zbyszek Zakrzewski ps. „Arab” zosta³ ciê¿ko ranny w g³owê. Od chwili 
zranienia nie odzyska³ przytomności i zmar³ w szpitalu przy ul. Mickiewicza...

Trwa³ ostrza³ Legionowa i lasu na Bukowcu. Pali³y siê domy wzd³u¿ szosy. 

Pluton 723 batalionu nieporêckiego dokona³ likwidacji bandy wêgierskich i niemie-
ckich ¿o³nierzy, którzy dokonywali nocnych napadów na wsie Poddêbie i Skrzeszew. 

Dowódca I ba talionu „Znicz” zaj¹³ miejsce postoju na Bukowcu, na zachód od torów. 
By³o to trudne po³o¿enie, gdy¿ kontakt z   dowódcami oddzia³ów utrudnia³o ca³kowite opa-
nowanie przez Niemców szosy Jab³onna – Zegrze. 

Od 2 sierpnia dzia ³a³y w Legionowie pod nadzorem mjr. dr. Tadeu sza  Frydrychowicza 
pow stañ cze szpitale przy ulicy Mickiewicza 25 i Krasiñ skiego 26 oraz obs³ugiwa ne przez 
harcerki punkty sanitarne w domu Palu chowskiego i przy uli cach 3 Maja i Sien kiewicza. Po-
dobne punkty sanitarne fun kcjonowa³y tak¿e w Choto mowie i Nieporêcie.

2 sierpnia zgin¹³ w Śródmieściu Warszawy Jerzy  Jeruszko ps. „Zeus” z legio nowskiego 
plutonu 2. kompanii „Parasola”.

Book czas proby_2014.indb   194Book czas proby_2014.indb   194 2014-06-13   10:41:032014-06-13   10:41:03



195

ROZDZIAŁ 7 – powstanie

3 sierpnia 1944, czwartek100

„Znicz” nie móg³ uzyskaæ ³¹czności z 3. kompani¹, co by³o nie-
s³ychanie wa¿ne. Sier¿ant „Kobra” przyniós³ meldunek od por. „Kac-
pra” o pojawieniu siê nieprzyjaciela na przedpolu Chotomowa z kie-
runku Nowego Dworu Mazowiec kiego. Przyjecha³ niemiecki poci¹g, 
aby naprawiæ uszkodzone poprzedniego dnia tory. Podjêli tam walkê 
¿o³nierze z 3. kom panii I batalionu dowodzeni przez ppor. Stefana 
 Krasiñskiego „Kacpra” oraz znajduj¹cego siê w pobli¿u oddzia³u Ar-
mii Ludowej. Dowódca batalionu „Znicz” przes³a³ obroñcom posi³ki 
z oddzia³ów plutonu 709. „Fali”, z odsiecz¹ przyby³ tak¿e 705 pluton 
podchor. „Rabczyka”. Podczas walki zginêli: dowódca por. Stefan Kra-
siñski „Kacper”, kpr. pchor. Eligiusz  Gierymski „Grom”, strz. Antoni 
 Grabowski „Czerwiec”, st. sier¿. Bronis³aw Bartoszewicz „Sêp” i Jan 
 Jab³oñski. 

Gdy ³¹czniczka-sanitariuszka Henryka  Narost kówna „Henia” dowiedzia³a siê o śmierci 
swego narzeczonego – Antoniego Gra bowskiego, rzuci³a siê z kara binem w rêku na niemiecki 
czo³g... Zginê³a od serii z karabinu maszynowego... Ciê¿ko ranni zostali dowódcy plutonów 
705. – kpr. pchor. Ludwik  Schmidt „Rabczyk” i 708. – ppor. Zygmunt  D¹browski „B³yska-
wica”. Po ciê¿kiej walce, oko³o godziny 15. Niemcy wycofali siê pośpiesznie, pozostawiaj¹c 
na placu boju swoich poleg³ych.

By³o to najpowa¿niejsze starcie w I rejonie. Powstañcy stoczyli walkê z wojskiem nie-
mieckim wspartym przez poci¹g opancerzony, rozci¹gniêtym tyralier¹ na d³ugości paru kilo-
metrów od Olszewnicy do lasu Bagno.

W okolicy Nieporêtu oddzia³y III batalionu walczy³y w lasach z Niemcami pacyfikuj¹-
cymi teren. Wieczorem dowódca batalionu por. „Bogdan” wobec niemo¿liwości dalszego pro-
wadzenia walki du¿ymi si³ami dokona³ reorganizacji, stworzy³ jeden oddzia³ pod dowódz-
twem Konstantego  Radziwi³³a „Koraba”, resztê ¿o³nierzy odes³ano do domów.

100 Tego dnia w Warszawie Niemcy wprowadzaj¹ przeciwko powstañcom lotnictwo bombowe.

Stefan Krasiński

Aleksander 
 Gierymski

Antoni Grabowski Eligiusz Gierymski
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Wydarzenia tych dni opisa³ tak¿e w swej relacji101 ¿o³nierz 709. plutonu, Zenon Wojcie-
chowski „Czarny”:

Zadaniem bojowym naszego plutonu by³o niszczenie i utrudnianie przejazdu kolumn 
niemieckich, zd¹¿aj¹cych na linie frontu w kierunku Radzymina. Dnia 1 sierpnia 1944 r. 
oko³o godz. 18-stej otrzyma³em broñ, amunicjê i opaskê. Razem z plutonem 709. wyruszy-
³em ok. godz. 19-stej do ataku na nie przy jaciela, w kierunku szosy Jab³onna-Zegrze.

W nocy z 1 na 2.8.1944 r. jako ochotnik wraz z wieloma kolegami, tj. „Burz¹”, „Grzy-
w¹”, „Nelsonem” i innymi, pod dowództwem st. bosmana „Fali”, przyst¹pi³em do kopania 
do³ów przy szosie Jab³onna-Zegrze, z których nad ranem 2.8.1944 r. ruszyliśmy do akcji, 
obrzucaj¹c granatami przeciwczo³gowymi typu „Plastykon” nadje¿d¿aj¹ce niemieckie 
czo³gi i samochody pancerne. Uszkodzi liśmy 3 czo³gi. Byli zabici Niemcy. Wróg próbowa³ 
zamkn¹æ nam drogê wycofania siê po akcji w g³¹b lasu, kieruj¹c czo³gi od Jab³onny polem 
do lasu w kierunku Bukowca od ty³u naszych stanowisk. W tej sytuacji kilku z nas pod¹¿y³o 
bli¿ej tych czo³gów w celu ich wstrzymania i unieszkodliwienia. Jednak¿e napór czo³gów 
nieprzyjaciela by³ coraz silniejszy i pod silnym ogniem wroga, przed wieczorem ca³y nasz 
pluton wycofa³ siê do lasu na Bukowcu.

3.8.1944 r. rano nasz pluton 709, z Bukowca zosta³ skierowany na odci nek Legiono-
wo–Przystanek w celu wzmocnienia obrony naszych powstañców, którzy zostali tam za-
atakowani przez Niemców.

Pod wspania³ym dowództwem pchor. „Czarnego” – St.  Stamirowskiego stoczyliśmy ciê¿k¹ 
walkê. Przed torami przy ul. Kościuszki dostrzegliśmy w ogro dzie Niemców. Na okrzyk pchor. 
„Czarnego” „ognia!” zaczêliśmy ich atakowaæ granatami i ostrzeliwaniem. Wywi¹za³a siê ostra 
strzelanina. Tam te¿ zdobyliśmy niemieck¹ stacjê polow¹ nadawczo-odbiorcz¹. Za czyn ten 
podobno zostaliśmy przedstawieni dowództwu do odznaczenia za zas³ugi bojowe.

Skuteczny atak naszych oddzia³ów spowodowa³ wycofywanie siê nieprzy jaciela w kie-
runku Chotomowa. Niemcy zabrali z pola walki swoich rannych i zabitych. Ju¿ na drugi 
dzieñ ukaza³ siê drukiem patriotyczny wiersz o tych walkach i chwale naszych oddzia³ów.

Wycofuj¹cy siê w kierunku torów kolejowych Niemcy chcieli siê dostaæ do ich poci¹gu 
pancernego, stoj¹cego miêdzy stacjami Legionowo-Przystanek i Cho tomów. W pancernym wa-
gonie znajdowali siê Polacy wyci¹gniêci z pobliskich domów – jako zak³adnicy. Nie chcieliśmy 
dopuściæ wycofuj¹cych siê Niemców do tego poci¹gu, dalej z nimi walcz¹c. Niestety od strony 
Chotomowa nadci¹gn¹³ dodatkowy oddzia³ Niemców stacjonuj¹cych w Chotomowie.

Pod gradem ognia nieprzyjaciela, na rozkaz pchor. „Czarnego” pluton nasz wycofa³ siê 
z pola walki razem z innymi oddzia³ami. Wróciliśmy do punktu wyjściowego w Bukowcu.

Na rozkaz dowództwa AK po reorganizacji I batalionu – jako ochotnik przeszed³em 
z plutonem 709. pod dowództwem pchor. „Czarnego” – St. Stamirowskiego do lasu pod 
Choszczówk¹. Tam w nocy z 10 na 11.8.1944 stoczyliśmy równie¿ walkê z patrolem nie-
mieckim, licz¹cym oko³o 30 ludzi.

12.8.1944 r. nast¹pi³a demobilizacja. Broñ naszych oddzia³ów zosta³a zako pana w le-
sie, nam kazano wróciæ do domów.

101 Maszynopis w posiadaniu Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie
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4 sierpnia 1944, piątek102

W Legionowie wszystkie oddzia³y stawi³y siê na zbiórkê na Bukowcu.
 Przy leśniczówce nad stawem zgromadzi³o siê oko³o tysi¹ca powstañców. P³k „Grosz” 

og³osi³ zakoñczenie walki na terenie miasta. Koncentracja wojsk niemieckich i opóźniaj¹ca 
siê ofensywa sowiecka by³y g³ównym motywem podjêcia takiej decyzji. Dalsze prowadzenie 
walk by³oby zagro¿eniem dla ludności cywilnej Legionowa i okolic. Ju¿ rozpoczyna³y siê bo-
wiem aresztowania i rozstrzeliwania na terenach zajêtych przez wroga. W takiej sytuacji do-
sz³o do reorganizacji i czêściowej demobilizacji oddzia³ów. Wiêkszośæ powstañców rozesz³a 
siê do domów. Z pozosta³ych ochotników utworzono batalion pod dowództwem „Znicza”, 
z³o¿ony z oko³o trzystu dobrze uzbrojonych ¿o³nierzy w 3 kompaniach: por. „Motora”, por. 
„Zygmunta” i ppor. „Rysia”. 

Nieliczne grupy powstañców pozosta³y w lesie. Nie zesz³y tak¿e ze s³u¿by harcerki i panie 
z WSK. W Legionowie zlikwidowane zosta³y punkty pierwszej pomocy, nadal dzia³a³y jednak 
szpitale powstañcze. Na Ludwisinie wci¹¿ funkcjo nowa³a kuchnia powstañcza, obs³ugiwana 
przez harcerki po tym, jak zlikwidowano punkt sanitarny przy ulicy Sienkiewicza.

5 sierpnia 1944, sobota103 
Przed po³udniem batalion „Znicza”  przeszed³ do lasów w rejonie 

Grabiny.
W Legionowie odby³ siê uroczysty pogrzeb poleg³ego 2 sierp-

nia harcerza S³awomira  Klejmenta , prowadzony przez kapelana 
I Rejonu „Marianowo-Brzozów”, ks. Wac³awa Sze lenbauma . Trumnê 
na cmentarz nieśli harcerze. Poleg³emu powstañcowi w kon dukcie 
towarzy szy³a legionowska m³odzie¿. Po po³udniu harcerze i harcerki 
Szarych Szeregów po¿egnali kolegê ¿a³obnym apelem. 

Na Ludwisinie nadal dzia³a³a, zorganizowana wcześ niej, kuch-
nia polowa. 

Legionowo w napiêciu oczekiwa³o wkroczenia Niemców. 
W Warszawie Józef Szczepañski „Ziutek”  pisze „Pa³acyk Mi-

chla”104. Tekst piosenki niebawem dociera do wiêkszości powstañ-
czych oddzia³ów, tak¿e do Legionowa.

102 W Warszawie czwarty dzieñ powstania. Pa³ac Blanka. Jest tu kilku ch³opców z batalionu „Parasol”, dowodzi 
nimi pchor. „Krzysztof” [Kamil  Baczyñski], który z naro¿nego okna ostrzeliwuje siê niemieckim snajperom. Nagle 
zatacza siê, pada, obficie broczy krwi¹. Coś jeszcze usi³uje bezradnie mówiæ o ¿onie Basi i matce. Umiera. Nikt jeszcze 
nie wie, ¿e „Krzysztof” to jeden z najwiêkszych poetów podziemnej Polski. Na razie jego podkomendni wiedz¹ tylko, 
¿e jest on autorem piosenki o Barbarze i beztroskiego utworu „Maszeruje pluton ”. ¯o³nierski pogrzeb poety, na dzie-
dziñcu pobliskiego ratusza. Kilka osób. Parê desek. Wokó³ powaga, dymy, odg³osy detonacji. Ujadanie cekaemów. 

By³y pierwsze zrzuty. Przylecia³o 7 samolotów polskich i 7 brytyjskich, lecz zrzutu uda³o siê dokonaæ jedynie 
3 samolotom polskim.

103 W Warszawie „czarna sobota” – na Woli pocz¹tek masowych egzekucji ludności cywilnej, które siêgnê³y 
40 tysiêcy ofiar. Batalion „Zośka” uwalnia 348 ¯ydów wiêzionych na Gêsiówce. 

104 Autor by³ twórc¹ i wykonawc¹ piosenek „Parasola”. Podchor¹¿y z kompanii „Agat” batalionu „Parasol” AK. 
Piosenka powsta³a w czasie, gdy pe³ni³ s³u¿bê na terenie tytu³owego obiektu przy ul. ¯ytniej w Warszawie. Józef Szcze-
pañski zgin¹³ w pierwszych dniach września w rejonie pa³acu Kra siñskich w Warszawie, gdzie mimo odniesionych 
wcześniej ciê¿kich ran, dowodzi³ resztkami batalionu „Parasol”. 

Sławomir Klejment
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Pa³acyk Michla, ¯ytnia, Wola,
Broni¹ jej ch³opcy od „Parasola”,

Choæ na „tygrysy” maj¹ visy,
To warszawiaki, fajne urwisy s¹.

Czuwaj wiaro i wytê¿aj s³uch,
Prê¿ swój m³ody duch, pracuj¹c za dwóch

Czuwaj wiaro i wytê¿aj s³uch
Prê¿ swój m³ody duch, jak stal ! 

(...)

6 sierpnia 1944, niedziela
Odbywa³ siê trzeci powstañczy pogrzeb 

harcerzy – Zbyszka  Zakrzewskiego „Araba” 
i Zenona Ka³amaji „Zieñka”, który pocz¹tkowo 
zosta³ pocho wany w ogrodzie swego domu ro-
dzinnego. Dwie trumny przykryte flag¹ bia³o-
czerwon¹ tonê³y w po wodzi floksów zerwanych 
w le gionowskich ogródkach. Wóz z trum nami 
ci¹gn¹³ jeden koñ. Ko³a dudni³y ulic¹ Batore-
go. W skromnym orszaku szli g³ów nie harcerze 
i harcerki. Ceremonii pogrzebo wej towarzyszy³ 
niepokój i pośpiech. Dwóch przyjació³ zosta³o 
pochowanych we wspól nej mogile w kwaterze 
poleg³ych ¿o³nierzy z 1939 r. 

Niemcy uruchomili przejściowy obóz dla ludności cywilnej w Pruszkowie. Przewinê³o 
siê przez niego oko³o pó³ miliona ludzi wysiedlanych z ró¿nych miejscowości wokó³ Warsza-
wy i z niej samej. Wśród wysiedleñców znaleźli siê tak¿e niektórzy mieszkañcy Legionowa. 

W Warszawie ruszy³a dzia³alnośæ Poczty Powstañczej, zorgani zowanej przez hm. Prze-
mys³awa Góreckiego. W praktyce by³a to poczta harcerska, bo w ca ³ości obs³ugiwana przez 
najm³odszych harcerzy, bior¹cych udzia³ w pow staniu. W ogarniêtej walkami stolicy by³a 
to niejednokrotnie jedyna mo¿liwośæ przes³ania wiadomości swym bliskim.

Trwa³a sowiecka dezinformacja polityczna. Rosjanie utrzymywali, ¿e Pow sta nie War-
szawskie ju¿ upad³o. 105

105 Tego dnia Wanda Wasilewska napisa³a do Miko³ajczyka: „Panowie s¹ źle poinformowani i to celowo, o tym, 
co dzieje siê w kraju. Pan mówi o walce, która siê zaczê³a 1 sierpnia w War szawie. Tu s¹ ludzie, którzy wyszli 4 sierp-
nia z Warszawy i mówi¹, ¿e tam by³ zupe³ny spokój. Mo¿e walki toczy³y siê wczoraj lub dziś.” 

Zenon  Kałamaja i Zbigniew  Zakrzewski

Znaczki powstańczej poczty polowej (ze zbiorów Marka Mazura)
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7 sierpnia 1944, poniedziałek
Piosenki powstañcze odzwierciedla³y cechy tych, którzy je śpiewali, wyra¿a³y g³êbokie 

umi³owanie Ojczyzny i pogardê dla śmierci oraz odwagê, a równocześnie romantyzm i m³o-
dzieñcz¹ zawadiackośæ. Wiele z nich zosta³o ju¿ niestety zupe³nie zapomnianych, jak i ta cy-
towana poni¿ej, napisana 7 sierpnia: 106

„Marsz ¯oliborza”

W bój przeciw nam rzucili tysi¹c „Sztukasów”,
Lotniczych asów,
Sto „Tygrysów”, sto „Tygrysów”,
Myśl¹, ¿e myśmy dzicy bandyci z lasów,
Nie wiedz¹ [wcale] Szkopy, jak¹ mamy broñ,

Bo nasz obronny wa³,
Mocniejszy jest od ska³,
A nasze serca twardsze s¹,
Od stali i najciê¿szych dzia³!
Bez he³mu nasza skroñ,
Lecz pêknie pocisk oñ,
Bo nasza wola to jest
Najwspanialsza polska broñ.

Có¿, ¿e w AK brakuje nam cekaemów,
No i peemów,
Karabinów, karabinów!
Có¿ st¹d, ¿e chleb nasz suchy jemy bez d¿emu,
¯e w butach naszych pe³no jest dziur?

Bo nasz obronny wa³...

A gdy pobudka zagra o bladym świcie,
Na śmieræ i ¿ycie,
W bój pójdziemy, w bój pójdziemy!
Światu oznajmim pieśni¹ i dzwonów biciem,
¯e w tym śmiertelnym boju zwyciê¿ymy my!

Bo nasz obronny wa³...

S³owa: kpr. pchor. Bronis³aw Lewandowski „Zbyszek”
 zgrupowanie AK „¯aglowiec”

Muzyka: Stanis³aw Latwis

106 „Biuletyn Informacyjny” z 7 VIII: „W pi¹tek artyleria niemiecka w ci¹gu pó³ godziny ostrzeliwa³a drapacz 
chmur Prudential, na pró¿no próbuj¹c str¹ciæ powiewaj¹c¹ nad nim chor¹giew polsk¹. Dopiero myśliwiec niemiecki 
zdo³a³ wieczorem str¹ciæ flagê. Natychmiast na gmachu pojawi³a siê nowa.” 

Nad Warszaw¹ ³uny. Ginie naczelny kapelan AK, ks. p³k Tadeusz Jachimowski.
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8 sierpnia 1944, wtorek
Niemcy powrócili. Rozpocz¹³ siê znów terror okupacyjny. Aresztowania, ³apanki, re-

wizje. Na urzêdzie gminy (wówczas na rogu ulic Batorego i Kazimierza Wielkiego) zosta³o 
wywieszone og³oszenie o zbiórce ludności w wieku od 16 do 60 lat przed budynkiem gminy 
w dniu 9 sierpnia o godzinie szóstej rano. Za niestawienie siê w wyznaczonym miejscu hit-
lerowcy zagrozili spaleniem Legionowa.

Na Ludwisinie zlikwidowana zosta³a kuchnia powstañcza. Dzia³a³y jeszcze tylko szpi-
tale powstañcze przy ulicy Mickiewicza i Krasiñskiego (filia Szpitala Gminnego przy ul. 
Mickiewicza, utworzona na pocz¹tku sierpnia). Jak ju¿ wspominano wcześniej, szpital przy 
ulicy Krasiñskiego by³ oznakowany jako szpital zakaźny, co skutecznie chroni³o go przed sta-
³ymi niemieckimi kontrolami. Dziêki temu szpital przechowywa³ wśród chorych i perso nelu 
ludzi ukrywaj¹cych siê przed gestapo. Placówka ta funkcjonowa³a a¿ do wkroczenia Armii 
Czerwonej (pod koniec października). 

Dzieñ ten by³ brzemienny w wydarzenia dla legionowskiego plutonu w „Parasolu”. Tego 
dnia w walkach na Woli zgin¹³ Andrzej  Derejski „Bej” oraz ranny zosta³ kapral Jan  Czerniaw-
ski „Trefl”. W czasie nawa³y ogniowej w okolicach ul. ̄ ytniej wyró¿ni³ siê Czes³aw  Gajewski 
„Hektor” – podbieg³ pod mur od ul. ¯ytniej i przerzuci³ pêk granatów na stronê niemieck¹ 
wprost pod samochód pancerny. Ogromny wybuch opóźni³ niemiecki ostrza³ i umo¿liwi³ 
powstañcom wycofanie siê w stronê cmentarza ewangelickiego.

9 sierpnia 1944, środa 
W Legionowie, zgodnie z zarz¹dzeniem, zaczêli gromadziæ siê mieszkañcy, wśród nich 

równie¿ m³odzie¿, która mia³a ju¿ za sob¹ zbrojne zmagania z pierwszych dni sierpnia. 
W czasie tej zbiórki zosta³ zastrzelony m³ody cz³owiek, który jako ostatni do³¹czy³ do tej gru-
py. By³ to jedyny syn wysiedlonej z Poznania rodziny... Starszym osobom pozwolono wróciæ 
do domu, a m³odzie¿, wśród niej powstañców z AK i Szarych Szeregów, poprowadzono na te-
ren koszar, gdzie by³a ju¿ du¿a grupa mê¿czyzn z Radzymina, Wo³omina i okolic. Niemcy 
wysiedlali g³ównie mê¿czyzn z terenów, z których musieli siê wycofywaæ. Legionowo sta³o siê 
stref¹ przyfrontow¹. Na ulicach nie by³o prawie ¿adnego ruchu. Ponownie kopano schrony. 
Nap³ywa³o coraz wiêcej niemieckiego wojska, które zajmowa³o kwatery w do mach, groma-
dz¹c na posesjach sprzêt wojskowy, dzia³a przeciwlotnicze, samochody z broni¹ i amunicj¹. 
Niemcy z dzia³ przeciwlotniczych ostrzeliwali przelatuj¹ce sowieckie samoloty patrolowe, 
a czêsto te¿ bombowce. 

Tego dnia mo¿na by³o us³yszeæ pierwsz¹ audycjê Polskiego Radia Warszawa. Rozpoczê-
³a j¹ „Warszawianka” i s³owa: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa. Nastêpnie zabrzmia-
³y s³owa pierwszego przemówienia: Polskie Radio przerwa³o sw¹ s³u¿bê przy mikrofonach 
30 września 1939 r. w wolnej Warszawie. Przez ca³y okres okupacji praca jego nie ustawa³a 
– praca konspiracyjna. Dziś w wyzwolonej Warszawie stajemy z ca³ym spo³eczeñstwem 
do walki o wolnośæ Rzeczypospolitej.
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W Warszawie dowódca Grupy „Pó³noc” wycofa³ batalion „Parasol” do Starego Miasta. 
Postawê legionowskiego plutonu w walkach na Starym Mieście tak opisuje Aleksander Ka-
miñski w „Zośce i Parasolu” 107: 

Pluton „Górala”(W³odzimierz  Malendo) nie mia³ ju¿ odwrotu. 
W po³owie drogi na ul. Konwiktorskiej w stronê Bonif raterskiej wpad-
li w morderczy ogieñ z barykady w parku Traugutta, któr¹ Niemcy 
zbudowali na pocz¹tku tej nocy. Potok pocisków cekaemu odci¹³ 
drogê. Zapadli w jakieś za³omy, do³y i trwali w martwym polu dla og-
nia nieprzyjacielskiej broni maszynowej. (...) Uratowa³a ich szybka 
orientacja dowodz¹cego kompani¹ „Wacka” (Wac³aw  Czyszek) oraz 
mêstwo plutonu z Legionowa, który pod dowództwem „Wojnara”108 
zaatakowa³ od wewn¹trz budynek, pod którym schronili siê ch³op-
cy „Górala”. Parasolarze legionowscy nacierali ostro przez korytarze 
i wielkie pokoje, świadomi, i¿ w ich rêkach jest ¿ycie ca³ego bratniego plutonu, na który 
lada moment móg³ spaśæ ogieñ granatników. Powiod³o siê, dostrzegli wreszcie przez okno 
zdobytej sali b³yski nieprzyjaciel skiego cekaemu z barykady. Przygwoździli go ogniem swej 
broni i pluton „Górala”, biegn¹c chy³kiem ku ty³owi, wpad³ wreszcie do zbawczej bramy. 

10 sierpnia 1944, czwartek109

Mê¿czyzn z koszar w Legionowie wywieziono do Rzeszy, a mieszkañców Legionowa 
szos¹ Zegrzyñsk¹ poprowadzono pod Nieporêt, gdzie nieprzyjaciel budowa³ umocnienia. 
Rembelszczyzna, Micha³ów i Grabina zosta³y obsadzone przez Niemców. Zaczê³y siê ob³awy 
i wywo¿enie ca³ej ludności do obozu przejściowego w Pruszkowie.

W walkach na Starym Mieście zostali ranni ¿o³nierze z Legionowa (zgrupo wanie „Ra-
dos³aw”): Olgierd Adaszkiewicz „Kier ”, Jerzy  Bakalarczyk „Jurand”, Stefan Coghen „Jim”, Jan 
 Czerniawski „Trefl”, Stefan  Dobrowolski „Lach”, Czes³aw  Gajewski „Hektor”110. 

11 sierpnia 1944, piątek111

Pracuj¹cy przy umocnieniach pod Nieporêtem prze¿ywali chwile grozy. W czasie nalotu 
sowieckiego wszyscy skryli siê w pobliskim lesie. Po nalocie zebrano wszystkich i sprawdzo-
no rozdany sprzêt do pracy (³opaty, siekiery). Okaza³o siê, ¿e stan siê nie zgadza³. Niemcy 
ze wściek³ości¹ zaczêli wrzeszczeæ i groziæ sprowadzeniem gestapo. Okaza³o siê, ¿e siekiery 
zostawiono pod krzakami. Na szczêście wszystkie siê znalaz³y. 

107 A. Kamiñski, Zośka i Parasol, Warszawa 1986.
108 Marceli  Wiśniewski 
109 Prawie nie by³o w Warszawie domu bez urz¹dzonego przez mieszkañców o³tarza. Czêsto ksiê¿a z opaskami 

bia³o-czerwonymi odprawiali przy nich msze. W wielu oddzia³ach kapelani udzielali ¿o³nierzom przed walk¹ rozgrze-
szenia zbiorowego i komunii świêtej.

Niemcy zrzucili tego dnia ulotki z samolotów z nakazem poddania siê.
110 Almanach Powstañczy 1944, Warszawa 2003. 
111 W warszawskim Konserwatorium Muzycznym przy ul. Okólnik odby³ siê uroczysty koncert. Wziêli w nim 

udzia³ muzycy i śpiewacy z ca³ej Warszawy. 
Niemcy ostatecznie opanowali Wolê i Ochotê. Od świtu trwa³y walki na Starym Mieście. 

Marceli Wiśniewski
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12 sierpnia 1944, sobota
Wobec trwa³ego zatrzymania sowieckiej ofensywy pp³k. „Grosz” zarz¹dzi³ drug¹ de-

mobilizacjê. Broñ zosta³a ukryta ko³o leśniczówki w Choszczówce, a ¿o³nierze rozes³ani 
do domów. W lesie pozosta³ dowódca batalionu por. „Znicz” z oko³o dziesiêcioma ludźmi. 
P³k „Grosz” pozosta³ w leśniczówce na Bukowcu. Oddzia³ Dywersji Bojowej ppor. „Soplicy” 
(Stefan  Ziembiñski) schroni³ siê w la sach D¹brówki Szlacheckiej. Ukry³o siê tam równie¿ 
15 ¿o³nierzy radzieckich z Benia minowa. 

13 sierpnia 1944, niedziela
Rankiem Niemcy aresztowali kapelana AK ks. kpt. Wac³awa  Szelenbauma ps. „Bo-

nus”. Wspomina Gabriela  Rykaczewska-Gabrysiak112:
Po pogrzebie trzech harcerzy:  Klejmenta, Zakrzewskiego i  Ka³amaji, którzy zginê-

li w pierwszych dniach powstania, ks. Wac³aw przez kilka nocy nocowa³ w na szym domu, 
gdy¿ obawia³ siê, ¿e Niemcy mog¹ go poszukiwaæ na plebanii. (…) Tej tragicznej nocy (…) 
powiedzia³, ¿e noc musi spêdziæ na plebanii. (…) Rano, gdzieś oko³o godz. 700 zobaczyliśmy 
Niemców prowadz¹cych ksiêdza. Przechodzi³ ko³o naszego domu. Szed³ ze spuszczon¹ g³o-
w¹, ko³nierzem podnie sionym do góry, gdy¿ by³ bez nakrycia g³owy. To by³ ostatni raz, kiedy 
widzia³am tego dobrego cz³owieka, wspania³ego ksiêdza i wielkiego patriotê.

Niemcy nadal grasowali po legionowskich domach i rabowali, co siê da³o. Jeden z hitle-
rowców puści³ seriê strza³ów do zgromadzonych w kościele „na górce”. Na szczêście nikogo 
nie zabi³.

14 sierpnia 1944, poniedziałek 
W Legionowie mnóstwo wysiedlonych, g³ównie kobiety z dzieæmi. 

Dowództwo pu³ku odebra³o dramatyczny apel gen. Tadeusza 
 Komorow skiego do wszystkich oddzia³ów AK o odsiecz dla Warszawy. 

Pp³k „Grosz”, w zwi¹zku z brakiem mo¿liwości wys³a nia ¿o³-
nierzy do Warszawy, nakaza³ akcje dywersyjne wobec otaczaj¹cych 
miasto wojsk niemieckich. Oddzia³ por. „Motora” (Jan Raczkow-
ski), licz¹cy 25 ludzi, dotar³ do torów przed Kana³em ¯erañskim 
i ostrzela³ skutecznie poci¹g niemiecki jad¹cy na Pragê. Oddzia³ 
ppor. „Zygmunta” wyruszy³ na Pelcowiznê. Jednak nieprzyjaciel 
opuści³ ju¿ tê placówkê. Oddzia³ por. „Soplicy” dotar³ na peryferie 
Tar gówka, gdzie zniszczy³ niemieckie samochody i poprzecina³ 
linie telefo niczne. 

W nocy z 14 na 15 oddzia³ nieporêcki por. „Koraba”, wzmocnio-
ny ¿o³nierzami ze Skrzeszewa i Wieliszewa, zaata kowa³ w Annopo-

lu niemieck¹ bateriê artylerii ciê¿kiej, ostrze liwuj¹cej Warszawê. Niemcy ponieśli znaczne 
straty w lu dziach i sprzêcie. W cza sie walki zosta³ ranny podchor. Jan  Mazur ps. „Brzoza”. 

112  Maszynopis w zbiorach Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie.

Jan Mazur
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Rana okaza³a siê śmiertelna. Zmar³ 30 października 1944 r. Kole dzy 
na rêkach wynieśli go z terenu walki. 

Nawet z Legionowa by³o widaæ, ¿e Warszawa ci¹gle p³onê³a. 
W walkach na Starym Mieście poleg³ Edward  Lesz czyñski „Jaksa”, 
z Legionowa. Umieraj¹c, odda³ swój pis tolet sanitariuszce i powie-
dzia³: Nie poddaj siê Niemcom, zgiñ śmierci¹ ¿o³nierza.

15 sierpnia 1944, wtorek113

W Legionowie na grobach poleg³ych pojawia³y siê kwiaty. Armia 
Krajowa i Szare Szeregi znów w konspiracji. Zdemobilizowano pla-
cówkê w Grabinie.

16 sierpnia, środa114

W Legionowie trwa³y rewizje i aresztowania. Na dzia³kach kopano znów schrony prze-
ciwlotnicze. Tym razem przed nalotami sowieckimi. 

Niemcy otoczyli Grabinê. 

17 sierpnia, czwartek
Prawdopodobnie w koszarach legionowskich zostali rozstrzelani, areszto wani kilka dni 

wcześniej ks. Wac³aw  Szelenbaum (kapelan AK) i Tadeusz  Bier nacki (nauczyciel Szko³y Po-
wszechnej nr 2 w Legionowie). Wraz z nimi zosta³o rozstrzelanych kilka innych osób, któ-
rych nazwisk nie uda³o siê ustaliæ.

18 sierpnia 1944, piątek115

W Warszawie Niemcy z³o¿yli powstañcom propozycjê kapitulacji. Nie uzyskali od-
powiedzi. 

19 sierpnia 1944, sobota
Niemcy otoczyli w lasach nieporêckich oddzia³ „Koraba”. Czêśæ powstañców wydosta³a 

siê z okr¹¿enia. „Korab” z kilkunastoma ¿o³nierzami dosta³ siê do niewoli. Wiêkszośæ od razu 

113  W Warszawie Niemcy wprowadzili do walki najciê¿szy moździerz „Karl” 600 mm.
W odpowiedzi na prośbê o udostêpnienie sowieckich lotnisk dla samolotów alianckich zrzucaj¹cych broñ i za-

opatrzenie dla powstañców pad³a odpowiedź: Rz¹d Sowiecki nie mo¿e siê na to zgodziæ. Wybuch walk w War szawie, 
do których zosta³a wci¹gniêta ludnośæ Warszawy jest wy³¹cznie dzie³em awanturników i Rz¹d Sowiecki nie mo¿e 
przy³o¿yæ do tego rêki.

Polskie Radio Warszawa poda³o: Dziś nie ma świêta, jest walka. Dzieñ ¯o³nierza jest piêtnastym dniem ¿o³nie-
rza w powstañczej Warszawie. Sami piszemy historiê i nowe w dziejach ustalamy rocznice: ludnośæ w pracy, ¿o³ nierze 
w bitwie. Patronk¹ nasz¹ Matka Boska Zwyciêska – to trzeba zapamiêtaæ z dzisiejszego dnia. 

Biuletyn Informacyjny rozpocz¹³ publikacjê list osób zaginionych.
114 W Warszawie Niemcy wysadzili w powietrze piêciopiêtrow¹ kamienicê przy ul. Przejazd 1/3 (Stare Miasto). 

Zginêli tam dwaj poeci, powstañcy, ¿o³nierze AK: Tadeusz Gajcy (ur. 1922) i Zbigniew Stroiñski (ur. 1921).
Z meldunku p³k. Antoniego  Chruściela ps. „Monter”: Straty wynosz¹ do tej pory oko³o 30 % stanu. Niektóre 

oddzia³y maj¹ zaledwie 20 % stanów pierwotnych.
115 Oddzia³y niemieckie opanowa³y Zamek Królewski. W tym dniu zgin¹³ śmierci¹ ¿o³nierza 16-letni harcerz, 

który rozpocz¹³ roznoszenie listów poczty polowej, druh „Banan”. Pad³ od kuli wroga, przenosz¹c pod obstrza³em listy 
na teren szpitala Czerwonego Krzy¿a. 

Edward Leszczyński
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w okrutny sposób zosta³a pozbawiona ¿ycia. Byli to m.in.: Czes³aw 
 Wróbel „Rola”, Andrzej  Wójcik „Cygan”, Szczepan Szyperek, Wac³aw 
 Stachnio „Śmieszek”, Wojciech Smó³ka „Bur³aj”, Bronis³aw  Smolarek 
„Brzoza”, Aleksander  Rembelski „Miecz”, Stanis³aw Pydyñ „Stach”, 
Andrzej Popp „Marek”, Mieczys³aw  Kozak „Je¿”, Jan Kostro, Stani-
s³aw Kostro, Micha³  Klimowicz „Komar”, Adam  Grocholski i Tade-
usz  Grocholski, W³adys³aw  Danielewicz „Oko”, Tadeusz  Bielecki. 
Dowódcê – Konstantego  Radziwi³³a Niemcy torturowali, a nastêpnie 
obwozili furmank¹ po wsiach z powieszon¹ na szyi tablic¹ z tekstem: 
„polnische graf – polnische banditen” („polski ksi¹¿ê – polski bandy-
ta”) i wreszcie rozstrzelali na strzelnicy w Zegrzu. 

Z notatki Heleny  So³tan „Brzozy”116:
„16 sierpnia nasz batalion wzi¹³ udzia³ w koncentrycznym ataku na peryferie Warsza-

wy, wykonanym przez wszystkie pu³ki otaczaj¹ce stolicê. Celem tej akcji by³o stworzenie 
zamieszania i u³atwienie oddzia³om z Kampinosu przedarcia siê do miasta, co podobno siê 
uda³o. Celem naszego ataku by³o Bródno. ¯adnych szczegó³ów nie znam. Nastêpne dni 
przynios³y tragiczny koniec naszej kompanii, placówki a wkrótce i ca³ego batalionu, gdy¿ 
zaczê³a siê ewakuacja ludności cywilnej, a jako pierwszy w okolicy poszed³ Nieporêt.

W dniach od 5 do 17 sierpnia ¿ycie w naszej kompanii pozornie p³ynê³o na zewn¹trz 
spokojnie, choæ przy ogromnym napiêciu psychicznym. Nie mieliśmy ¿adnych bli¿szych 
wiadomości z walcz¹cej Warszawy, odgrodzonej pilnie strze¿on¹ przez Niemców Wis³¹. 
Mogliśmy tylko ze zgroz¹ s³uchaæ dalekich odg³osów wybuchów bomb lotniczych i co raz 
czêściej obserwowaæ wieczorami ³uny nad p³on¹c¹ stolic¹.

Tymczasem okoliczne lasy zape³ni³y siê wojskiem niemieckim. Mówiono o dywizjach 
pancernych: „Goering”, „Totenkopf”, „Wiking”. W samym Poniato wie te¿ kwaterowa³y od-
dzia³y niemieckie, ale raczej przejściowo, zmieniaj¹c siê co kilka dni. Ludności nie nie-
pokoili, nie pamiêtam, ¿eby w tym czasie w najbli¿szej okolicy brali mê¿czyzn do robót. 
W osadzie, w której by³a kwatera naszych si³, zosta³ tylko sztab i kilku ludzi, reszta szere-
gowych by³a ukryta g³êboko w lesie. Ujêtych w osadzie oraz wiêkszośæ mê¿czyzn (sta³ych 
jej mieszkañców), razem podobno kilkanaście osób, Niemcy rozstrzelali. Zabrali wszystkie 
dziewczêta do robót gospodarskich. Z pocz¹tku g³êboko siê zaniepokoi³am o ich los, tym 
bardziej, ¿e dotyczy³o to wszystkich dziewcz¹t z WSK. Obesz³am wiêc kuchniê i inne po-
³o¿one bli¿ej placówki. Okaza³o siê jednak, ¿e o ¿adnym z³ym traktowaniu lub moralnej 
krzywdzie nie by³o na szczêście mowy. Dziewczêta dostawa³y jeśæ z ¿o³ nierskich kuchni 
i by³y traktowane wrêcz po kole¿eñsku. Tym dziwniejsze, ¿e jak później mog³am siê prze-
konaæ, te same wojska mog³y zachowywaæ siê strasznie.

Dziwne mo¿na by³o spotkaæ w tych dniach obrazki, np.: id¹c lasem do Legionowa, 
spotka³am dziewczynê niedaleko drogi szyj¹c¹ na no¿nej maszynie.

W tej raczej „spokojnej” atmosferze tragicznym zaskoczeniem by³o otoczenie dworu 
w Poniatowie 17 sierpnia. Gestapo przeprowadzi³o rewizjê, nie znaleźli nic oprócz niewiele 

116 Maszynopis z 1966 r., w posiadaniu Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie

Konstanty Radziwiłł
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znacz¹cej starej czêści do radia, le¿a³a na strychu. Wywieziono do Zegrza Doktora Danie-
lewicza i Adama  Grocholskiego, syna w³aściciela Poniatowa. Pozostali synowie byli w tym 
czasie na placówce w lesie. Gestapo bardzo o nich wypytywa³o, powiedzieliśmy, ¿e pojecha-
li odwiedziæ znajomych. Tego¿ popo³udnia posz³am do Nieporêtu, by zameldowaæ dowódcy 
batalionu o tym, co siê sta³o. Poniewa¿ musia³am pójśæ jeszcze dalej, kogoś ostrzec zanoco-
wa³am w Nieporêcie. Gdy wróci³am do Poniatowa, dowiedzia³am siê, ¿e drugi z ch³opców 
 Grocholskich, Tadeusz, poprzedniego dnia bra³ udzia³ w ataku na Bródno, nie wiedz¹c o ni-
czym, wróci³ do domu wieczorem. Wrócili równie¿ Niemcy i zabrali go do Zegrza.

Teraz wypadki potoczy³y siê b³yskawicznie. Jeszcze 18 sierpnia mieliśmy poufne wia-
domości z Zegrza, przez oficera AK pracuj¹cego w tamtejszym tartaku, ¿e aresztowanie 
nie mia³o sprecyzowanych podstaw politycznych, ale sta³o siê prawdopodobnie na sku-
tek donosu ostatniego administratora niemieckiego, którego móg³ oburzaæ fakt, ¿e trzech 
m³odych nie jest wykorzystanych do pracy „dla dobra III Rzeszy”, a Danielewicz te¿ sta³ 
siê ostatnio bezrobotnym. To by wyjaśnia³o fakt, dlaczego gestapo nie zainteresowa³o siê 
innymi mê¿czyznami z folwarku, nawet ogrodnikiem i innymi, których w czasie rewizji 
zastali w domu. Pocieszono nas, ¿e aresztowanym grozi co najwy¿ej wywiezienie do Nie-
miec na roboty.

Tymczasem 19-ego rano, najwyraźniej na skutek donosu, Niemcy uderzyli przewa¿a-
j¹cymi si³ami na placówkê leśn¹ batalionu. Zgin¹³ jeden z oficerów i kilku szeregowych. 
Gdy Niemcy zaczêli go [oficera?] katowaæ, prawdopodobnie, by uzyskaæ informacje, do-
wódca placówki,  Radziwi³³, zamiast ratowaæ siê ucieczk¹, przybieg³ ratowaæ kolegê. [By³ 
w tym momencie w jednym z domków osady]. Naturalnie nic nie wskóra³, sam zosta³ 
zmaltretowany, ale nie rozstrzelany, tylko zabrany do Zegrza. Takie dosz³y do nas wia-
domości o tragedii. Nikt ze znanych nam osób nie by³ na placówce w tym dniu oprócz 
Jeremiego Grocholskiego, ale on sta³ wtedy daleko od obozu. S³ysza³ tylko strza³y, a potem 
uszed³ z tymi, którym uda³o siê wyrwaæ. Nie mog¹c wróciæ do domu, przez d³u¿szy czas 
ukrywa³ siê w okolicy.

Tego samego dnia rozwścieczeni Niemcy zamordowali w odwecie w lesie ko³o Niepo-
rêtu 11. mê¿czyzn w tym przywiezionych z Zegrza: Adama i Tadeusza Grocholskich oraz 
W³adys³awa  Danielewicza. O tym wtedy nie dowiedzieliśmy siê, powiedziano nam, ¿e obaj 
Grocholscy, Danielewicz i Radziwi³³ zostali wywiezieni do Niemiec. W kilka dni później 
ca³a ludnośæ Nieporêtu zosta³a wysiedlona.

20 sierpnia 1944, niedziela
W Warszawie. Po zaciêtych walkach powstañcy opanowali 

gmach PAST-y. W boju tym uczestniczy³, dowodz¹c 10-osobo-
wym oddzia³em, „W³odek”  Kalinowski z Legionowa. Budynek i jego 
najbli¿sz¹ okolicê ostrzeliwa³a artyleria i bombardowa³y niemieckie 
samoloty „Sztukasy”. Powstañcy odparli szturm grenadierów nie-
mieckich, ale musieli wycofaæ siê nastêpnego dnia, kiedy ca³y budy-
nek stan¹³ w p³omieniach. Władysław 

Kalinowski
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21 sierpnia 1944, poniedziałek
W „Parasolu” walczyli te¿ ¿o³nierze z I Rejonu „Maria nowo-Brzozów”, którzy przyszli 

21 sierpnia z Kampinosu, aby przez ¯oliborz, a nastêpnie kana³ami, dostarczyæ na Starówkê 
broñ zrzutow¹. Zostali w³¹czeni jako pluton do 2. kom panii „Parasola” i walczyli na Starym 
Mieście, a potem na Czerniakowie. Poleg³o szesnastu z ogólnego stanu dwudziestu ośmiu 
legionowskich ¿o³nierzy tego od dzia³u. Brali oni udzia³ w najkrwawszych walkach powsta-
nia oraz w dwu krotnym ataku na Dworzec Gdañski. Razem z innymi walczy³ tam Andrzej 
 Paszkowski ps. „Dzik”, „Kord” 117.

Zadedykowa³am Mu wiersz:

Powstaniec

Kompania zborowska
dowódca jednego plutonu
„Kord” nazwisko NN
„Jastrzêbiec” napisa³
w tamtych dniach anonimem by³
jak wielu innych
nad poziomy m³odości¹
doros³ych terkotem broni
dymy w górze czterdziesty czwarty
oddzia³ w puszczy zatopiony
Oddzia³ów Dywersji Bojowej dowódcy zastêpca
grupa Kampinos kompania „Zemsta”
atak na Dworzec Gdañski
to nie pozycyjnie okopany
¿o³nierz spod Tobruku
czekaj¹cy, zabezpieczony
to powstaniec sierpniowy
ciê¿kim ekwipunkiem obci¹¿ony
biegnie przez go³¹ przestrzeñ
rakietami nieprzyjaciela rozjaśnion¹
przestrzelan¹ w kwadracie ka¿dym
huk wystrza³ów – przejd¹ ...
z ciê¿arem czterdziestokilogramowym
amunicji dla tych na Starym Mieście
(nie uwierzysz ¿e to naprawdê
tak by³o)

117 Fragmenty relacji A. Paszkowskiego, uczestnika walk na Dworcu Gdañskim, pt. Oddzia³ dywersji bojowej 
VII Rejonu O¿arów „Jelsk” Obwodu „Obro¿a” w walkach powstañczych zamieszczone zosta³y w Zeszytach Historycz-
nych „Na przedpolu Warszawy”: A. Paszkowski, Oddzia³y Puszczañskie atakuj¹ Dworzec Gdañski, zesz. 2/3 1994, s. 
58 – 63. 
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wycofuj¹ siê w huku ognia
by bez rozkazu ponownie iśæ
nikt nie rezygnuje
on te¿ nie...

(1 sierpnia 1999 roku) 118

22 sierpnia 1944, wtorek119

W Legionowie bez zmian. 

23 sierpnia 1944, środa
Zgodnie z rozkazem gen. Bora, wzywaj¹cym powstañców regionu warszawskiego do nê-

kania wroga wokó³ Warszawy, na wschód od toru Legiono wo–Warszawa-Praga wyruszy³y 
dwa plutony pod dowództwem ppor. „Zygmunta” (Teofil  Kowalewski) z oficerami „Rysiem” 
(Zenon  Janikowski) i „Czciborem” (Mieczys³aw  Smerek) w kierunku Pragi. Zadaniem 35-
-osobowego oddzia³u by³o zaatakowanie oddzia³u niemieckiego w rejonie ulicy Toruñskiej 
na Pelcowiźnie. 

Z Warszaw¹ istnia³a tylko jednostronna ³¹cznośæ radiowa – odbiór przez Londyn. 

24 i 25 sierpnia 1944, czwartek, piątek
Nad Warszaw¹ ci¹gle ³uny. 
„Dziennik Polski” i „Dziennik ¯o³nierza” 25 VIII drukowa³y: Ca³a War szawa przemie-

nia siê z wolna w rumowisko. I rzecz dziwna – rumowisko to staje siê jednym wielkim 
pomnikiem. Pomnikiem niemieckiego barbarzyñstwa. Pomnikiem samotnego polskiego 
niez³omnego mêstwa. Pomnikiem widocznym ze wszystkich zak¹tków świata.

26 sierpnia 1944, sobota120

Ostatnie dni sierpnia w Legionowie odznacza³y siê cisz¹ na froncie wschodnim. W nocy 
s³ychaæ by³o odg³osy ci¹g³ych nalotów samolotów sowieckich. Dzia³ka przeciwlotnicze 
Niemcy ustawili w ró¿nych miejscach Legionowa. Ci¹gle trzeba by³o kryæ siê w wykopanych 
schronach. Przybywa³o wysiedlonych z Warszawy, g³ównie kobiet i dzieci. Coraz trudniej 
zdobywa³o siê ¿ywnośæ. Pomocnicza s³u¿ba powstañcza, wśród niej harcerze i harcerki, po-
maga³a zdobywaæ j¹ poza Legionowem. Mieszkañcy £ajsk, Wieliszewa, Micha³owa dzielili

118 [z tomiku:] W cieniu sosen, w cieple piasku ..., Legionowo 2003, s. 29.
119 Polskie Radio Warszawa nada³o: Do niedawna w Europie by³y dwa fronty. Front wschodni i front zachodni. 

Z dniem 1 sierpnia powsta³ w centrum Europy – przez powstanie w Warszawie – front trzeci, front warszawski.
120 Rozkaz gen. Montera z 22 VIII: 
„W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê uroczystości¹ Matki Bo¿ej Jasnogórskiej 26 VIII, jako patronki i Królowej Polskiej, 

zarz¹dzam:
1. We wszystkich oddzia³ach odczytaæ apel do ¯o³nierza za³¹czony do niniejszego rozkazu.
2. Do modlitw wieczornych w tygodniu poprzedzaj¹cym uroczystośæ Matki Bo¿ej Jasnogórskiej 26 sierpnia do-

daæ do odmawianego „Pod Twoj¹ obronê” trzykrotne wezwanie „Królowo Korony Polskiej, módl siê za nami ...” 
3. Udostêpniæ jeszcze bardziej ni¿ dotychczas przystêpowanie do sakramentów spowiedzi i ko munii św.”

[w:] Almanach Powstañczy 1944, Warszawa 2003. 
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siê, czym mogli. Na szczêście tego roku w ogrodach by³ urodzaj pomidorów, ogórków i ziem-
niaków, panowa³ za to powszechny brak t³uszczu. Mimo wysi³ków i wzajemnej pomocy wiele 
osób g³odowa³o. 

28 sierpnia 1944, ponie działek
¯adne wieści nie do  cieraj¹ z Warszawy. S³y  chaæ tylko ci¹g³e wybuchy. Wieczorem 

³una po¿arów. 
W Legionowie trwa ³y roz strzeliwania grupowe, zgi nêli w nich m.in.: Bar bara  Bogucka, 

Apolonia, Zdzis ³awa i Janina Buchal skie, Jadwiga  Cyper, Sta nis³aw  Grodek, Henryka  Kon-
dracka, Piotr  Krzyw dziñski, Janusz  Nowacki, Zenon  Orze chowski, Józef  Osiñ ski, Marcjan-
na  Pêdrycz, Podniesiñska Wac³awa, Podniesiñski Wac³aw, bra cia   Marian i Jerzy Pruszyñ scy, 
Kazimiera  So³tys-Wis³ocka. 

29 sierpnia 1944, wtorek121

Ma³o by³o informacji o bro ni¹cej siê War-
szawie. Wie dziano tylko, ¿e po dobno trwa walka. 
Huki frontowe usta³y. 

W Legionowie Niemcy aresz towali burmi-
strza  Jüngsta. 

Codziennie odbywa³y siê rewizje i roz-
strzeliwania. Zapowiedziano wy sie dlanie mie-
szkañców. Le gionowo coraz bardziej stawa³o siê 
terenem fron towym. 

30 sierpnia 1944, środa122

W Warszawie, w ostatnich dniach sierpnia, 
zosta³ ranny Ryszard  Kabat „Wanda” (ur. 1925) 
i poleg³ Jerzy Golik „Tyran” (ur. 1927) – ch³opcy 
z legionow skiego batalionu „Parasol”. 

31 sierpnia 1944, czwartek
W Legionowie trwa ³y dalsze prześladowania. Odbywa³o siê wysiedlanie ludności. Syste-

matyczne aresztowania dosiêg³y tak¿e Jerzego  Siwiñskiego – dyrektora tajnej szko³y średniej 
w Legio nowie i oficera AK. 

W drugiej po³owie sierpnia 1944 m¹¿ mój by³, razem z wieloma mieszkañcami Legio-
nowa, wziêty do kopania okopów. (...) [Po powrocie do domu] m¹¿ zabra³ siê jeszcze do wy-

121 Z raportu Ericha von den Bacha: ...niemieckie straty poniesione w dniach 1–28 VIII w War sza wie – 3861 ¿o³-
nierzy, w tym 91 oficerów ... 

Rz¹d Wielkiej Brytanii przyzna³ ¿o³nierzom AK prawa kombatanckie, uznaj¹c ich za integraln¹ czêśæ Polskich 
Si³ Zbrojnych.

P³k Antoni  Chruściel „Monter” zatwierdzi³ plan opuszczenia Starego Miasta przez powstañców. 
122 Kapelan Zgrupowania „Rados³aw”, ks. Józef Warszawski „Ojciec Pawe³”, ukry³ relikwie św. Andrzeja Boboli 

w podziemiach kościo³a św. Jacka znajduj¹cego siê przy ulicy Freta 10 w Warszawie. Dziêki temu uda³o siê je ocaliæ. 

Rodzina Jüngstów w ogrodzie
przy budynku gminy, 1943 r.
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kañczania dokumentacji szkolnej i do jej chowania, zaj¹³ siê równie¿ kontynuowaniem 
przerwanej pracy przy segregowaniu i roz prowadzaniu prasy podziemnej. (...) na podwórku 
us³yszeliśmy g³os: Niemcy! M¹¿ momentalnie znikn¹³, chcia³ pewnie schowaæ siê w przy-
gotowanej na ten cel skrytce pod schodami. Ale zamiast lecieæ prosto do piwnicy pobieg³ 
do domu po marynarkê i w po³owie schodów zosta³ zatrzymany przez Niemców. (...) Mieli 
przy sobie ca³¹ listê ludzi, których mieli aresztowaæ na pierwszym miejscu by³ dyrektor. (...) 
Po wojnie poszukiwa³am mê¿a d³ugo i przez Czerwony Krzy¿, i przez og³oszenia w „Re-
patriancie”, og³asza³am te¿ przez znajomych w prasie francuskiej i angielskiej. (...) Tyle lat 
czeka³am i szuka³am na pró¿no (...).123

1 września 1944, piątek 
Tego dnia by³a kolejna rocznica wybuchu wojny. Kto móg³, spieszy³ do kościo³a. Pano-

wa³a ogólna rozpacz, ból i nie pewnośæ. Warszawa nadal walczy³a. 
Burmistrza Jungsta zwolniono z aresztu. Opuści³ budynek gminy przy ulicy Batorego 

i wyjecha³ z Legionowa z rodzin¹ (¿on¹ i trzema córkami). 
W Szkole Han dlo wej Niemcy przeprowadzili rewizjê. Rozpo czê³y siê aresztowania we-

d³ug list. Kto je sporz¹dzi³? … 
W Warszawie nadal nadawa³o Polskie Radio. Z nas³uchu wiedzieliśmy, ¿e Stare Miasto 

ci¹gle pozostawa³o g³ównym terenem walk. Ści¹gnê³o ono na siebie ca³¹ niemieck¹ si³ê na-
poru. To tam nasze oddzia³y zdawa³y egzamin niezrównanej mocy bo jowej i postawy moral-
nej. Os³aniaj¹c odwrót tylnej stra¿y „Parasola” ze Starego Miasta, zgin¹³ pod gruzami pa³acu 
Kra siñ skich, legiono wianin W³adys³aw  Kalinowski „W³odek”. Legionowski pluton w „Para-
solu”, po upadku Starego Miasta, ewakuowa³ siê kana³ami do Śródmieścia i zosta³ skierowa-
ny do walki na Czerniakowie, a nastêpnie na Mokotowie. Z tego plutonu 15 września zgin¹³ 
na Czer niakowie Tadeusz  Gajewski „Farys”, zaś ciê¿ko ranny Eugeniusz  B³otnicki „Kruk” 
zgin¹³ w p³omieniach pal¹cego siê szpitala przy ulicy D³ugiej. 

2 września 1944, sobota124

Nie mówi³o siê ju¿ o podró¿y Miko³ajczyka do Moskwy, o rozmowach ze Sta linem, 
o PKWN. Nikt ju¿ nie wierzy³, ¿eby wojska sowieckie uderzy³y na Warszawê. Cisza... artyle-
ria sowiecka milcza³a. Stali i czekali. Nienawidziliśmy ich, nie chcieliśmy ich. W Warszawie 
Józef Szczepañski125 pisze s³owa, które tak dobitnie oddawa³y nasze uczucia:

123 Fragment relacji Wandy Siwiñskiej o aresztowaniu mê¿a, mps, 1977, zbiory ko³a Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie
124 W nocy, z pi¹tku na sobotê Niemcy zniszczyli Kolumnê Zygmunta na Placu Zamkowym. 
Rzeczpospolita Polska z 3 IX donosi³a: Po ca³omiesiêcznych, wiêc niezwykle ciê¿kich walkach, Starówka mu-

sia³a byæ opuszczona. Stan gruzów, w jakie zamieniono tê dzielnicê, przy nieustannych atakach niemieckich, nie da³ 
siê d³u¿ej utrzymaæ, zw³aszcza przy nieustannym huraganowym bombardowaniu.

Ch³opcy musieli nadal liczyæ naboje na d³oni, wymyślaæ pociski przeciwczo³gowe z butelek, katapulty ze starych 
opon. Nie dostali nowoczesnej broni. Na pytanie, kiedy ci bolszewicy nareszcie przyjd¹? Z nas³uchu radiowego pop³y-
nê³o: Miko³ajczyk mia³ konferencjê z Edenem w sprawie zwiêkszenia dostaw broni. Trwaj¹ pertraktacje o bazy lotni-
cze... Ko³a wojskowo-polityczne Wielkiej Brytanii wielokrotnie zwracaj¹ siê do Rosji w sprawie pomocy dla Warszawy. 
Rosja wszelkiej pomocy odmawia.

125 Józef Szczepañski „Ziutek”, dowódca dru¿yny w Batalionie „Parasol”. Poeta („Pa³acyk Michla” i „Ch³opcy 
silni jak stal”). Ciê¿ko ranny w trakcie walk o Starówkê zmar³ dziesiêæ dni później w powstañczym szpitalu przy Mo-
kotowskiej. „Czerwona zaraza” jest jednym z ostatnich jego utworów. Za czasów PRL wiersz by³ zakazany; w okresie 
stalinowskim nawet za jego posiadanie osadzano w wiêzieniu.
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Czekamy na ciebie, czerwona zarazo, 
Byś wybawi³a nas od czarnej śmierci,

Choæ kraj nasz przedtem rozdar³aś na æwierci, 
Bêdziesz zbawieniem witanym z odraz¹. (...)”

Bohaterskie oddzia³y, walcz¹ce dot¹d na Starówce, opuszcza³y j¹ kana³ami, by bro-
niæ siê na Czerniakowie i Mokotowie. Wśród innych pluton legionowski. Nie dotar³am 
do ¿adnego opisu przeprawy kana³ami autorstwa ¿o³nierza legionow skiego. Muszê wiêc 
w tym miejscu odes³aæ czytelnika do znanego wspomnienia Moniki ¯eromskiej, poniewa¿ 
jej s³owa chyba najlepiej oddaj¹ sytuacjê. Cytujê maleñki fragment126: 

(...) Schodzê po ¿elaznych klamrach w dó³ na wystaj¹cy betonowy stopieñ, czy po-
dest, a z niego robiê krok ni¿ej i zanurzam siê powy¿ej pasa w zimn¹ ciecz. £apie mnie 
od tego spazmatyczne jedno westchnienie, jak podczas pierwszej k¹pieli w morzu. (...) 
Obracamy siê w stronê starego niskiego kana³u i wpe³zamy w niego z trudem. Nie ma 
metra wysokości. Dno p³askie, ale ceg³y obejmuj¹ nas ciasno, góra le¿y na g³owie, trze-
ba kucaæ i tak w kucki przesuwaæ nogi do przodu, maj¹c kolana przyciśniête do piersi. 
Zaraz cierpn¹ nogi i napiête miêśnie pleców, wszystko boli. Nosze tamta w nogach pod-
ci¹ga, a ja w tym samym momencie popycham. Co chwila ustajemy i z trudem obra-
camy siê bokiem, siadaj¹c na piêtach i daj¹c na moment odpoczynek plecom. Jesteśmy 
mokrzy do pach. (...) Bardzo wszystko boli, w³aściwie boli nie do zniesienia. Jak dzika 
lata po g³owie myśl: „Muszê siê wyprostowaæ, muszê wstaæ”, a g³owa wyciera w³osami 
śliskie ceg³y. (...) Pewnie nikt z nas, a ju¿ na pewno nie ja, nie znosiliśmy nigdy takiej 
fizycznej udrêki. Bólu ca³ego cia³a, nieustannego napiêcia wszystkich miêśni. Kiedy 
ta ciecz podnosi siê wy¿ej, chwilami trzeba unosiæ w górê dr¹¿ki ściśniêtych noszy, 
¿eby nie zatopiæ rannego. (...) 

3 września 1944, niedziela
Noc z soboty na niedzielê by³a okropna. Strza³y na froncie s³ychaæ by³o tak blisko. Bom-

bardowania. Niemieckie w Warszawie, czy sowieckie na froncie? W Legionowie zbiera³o siê 
coraz wiêcej uciekinierów spod linii frontu. Mieszkañcy udzielali im wszelkiej pomocy. Prawie 
w ka¿dym domu ktoś siê zatrzymywa³. Najwiêcej ludzi spod Radzymina i Wo³omina. Jedno-
cześnie nasila³y siê represje w stosunku do legionowian. 

4 września 1944, poniedziałek 
Wielu mieszkañców Legionowa i okolic zosta³o aresztowanych i  wywie zionych do Nie-

miec. Niemcy dokonywali licznych egzekucji, na miejscu i  bez s¹du. Ci¹gle poszukiwali 
po domach ludzi zwi¹zanych z konspiracj¹. W nieznanym miejscu rozstrzelano dyrektora 
Jerzego  Siwiñskiego.

126 Monika  ̄ eromska, Wspomnienia ci¹g dalszy, Czytelnik, Warszawa 1994.
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5 września 1944, wtorek
W Legionowie stacjonowa³o dowództwo dywizji sprzymierzo-

nych z Niem cami wojsk wêgierskich. Wêgrzy, w wiêkszości ¿yczliwi 
Polakom, u³atwiali nam zdobywanie ¿ywności, chronili te¿ czêścio-
wo przed wysiedleniem. 

Po rozpoznaniu sytuacji i mo¿liwości przeprawy przez Wis³ê, 
pp³k „Grosz”  zdecydowa³ siê wys³aæ czêśæ ¿o³nierzy do Puszczy Kam-
pinoskiej. W tym celu wyda³ rozkaz ponownej mobilizacji I i II bata-
lionu.

6 września 1944, środa
W odpowiedzi na rozkaz mobilizacyjny o godzinie 1900 powstañcy zebrali siê w Chosz-

czówce. Sformowany zosta³ batalion pod dowództwem „Znicza” , który mia³ dotrzeæ do Kam-
pinosu. Grupa ta przesz³a lasem przez Buków i o godzinie 2100 dotar³a do brzegów Wis³y. 
Batalion wraz z powstañcami z Pragi, przyprowadzonymi przez pchor. Mieczys³awa  Kie³-
biñskiego „Fidelisa”, liczy³ oko³o 220 dobrze uzbrojonych ¿o³nierzy. Na wiadomośæ o znisz-
czeniu przez Niemców przeprawy przez Wis³ê ca³y oddzia³ brodem dosta³ siê na Kêpê Bura-
kowsk¹ – wyspê na środku Wis³y. 

7 września 1944, czwartek
Powstañcy na Kêpie Burakowskiej oczekiwali ca³y dzieñ bez mo¿ności jakiegokolwiek 

ruchu na przeprawê. Wokó³ pe³no patroli niemieckich. 

8 września 1944, piątek 
Wreszcie oko³o pó³nocy ¿o³nierze „Znicza”  przeprawili siê ³odziami na lewy brzeg Wis³y. 

Nad ranem dotarli do puszczy i zameldowali siê u dowódcy grupy Kampinos.
Wspomina Zenon Wojciechowski „Czarny”:127

„Na pocz¹tku września nadchodzi wiadomośæ o przerzuceniu oddzia³ów pow stañczych 
Legionowa, wraz z pe³nym uzbrojeniem, do Puszczy Kampinoskiej w celu wzmocnienia 
tamtych oddzia³ów, a nastêpnie przeprawy na pomoc walcz¹cej Warszawie.

Zawiadamia mnie o tym jeden z naszych kolegów. Wyruszamy z Legionowa do Chosz-
czówki. Niemcy czujnie strzeg¹ szosy. Przechodzimy w Legionowie przez szosê z kol. „Bu-
rz¹” do gajówki ko³o Choszczówki, gdzie tworzy siê zgrupowanie ochotniczych oddzia³ów 
AK z Legionowa. Dostajemy broñ i wieczorem wyruszany z Choszczówki lasami w kierun-
ku Wis³y, w celu przeprawy rzek¹ do Puszczy Kampinoskiej.

Noc¹ dotarliśmy nad Wis³ê. Przed świtem mieliśmy siê przeprawiæ ³odziami przez rze-
kê. Niestety Niemcy na motorówce penetrowali Wis³ê. Ukryci w gêstej wiklinie, zacho-
wuj¹c zupe³n¹ ciszê (baliśmy siê nawet odg³osu w³asnego oddechu), ca³y dzieñ przele¿e-
liśmy w tych krzakach. I dopiero nastêpnej nocy przeprawiliśmy siê na drugi brzeg Wis³y. 
Tu zjawia siê ³¹czniczka i pod os³on¹ nocy przeprowadza nas przez teren Kampinosu (obok 

127 Maszynopis w posiadaniu Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie.

Mieczysław Kiełbiński
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wielu placówek Niemców) do miejsca docelowego. Rano napotykamy na pierwsze placówki 
oddzia³ów grupy Kampinos. Jesteśmy szczêśliwi i wzruszeni, rozbrzmiewa pieśñ „Rozszu-
mia³y siê wierzby p³acz¹ce”.

Ta sama przeprawa w relacji Zygmunta  Duchnowskiego:128

„Dnia 6.09.1944 r. zaczê³y siê gromadziæ w rejonie gajówki ko³o Choszczówki oddzia-
³y, które ze wzglêdu na czujnośæ nieprzy jaciela zmuszone by³y przechodziæ z Legionowa 
przez szosê poje dynczo. Po wydaniu broni, która by³a ukryta w skrytkach na tere nie gajów-
ki, batalion por. „Znicza” sk³adaj¹cy siê, z 2. kom panii (d-ca ppor. „Ryś”), 709 pluton 3-cia
kompania (d-ca pchor. „Czarny”), 4-tej kompanii (d-ca por. „Zygmunt”), 6-tej kompanii 
(d-ca por. „Motor”) i plutonu z Jab³onny (d-ca pchor. „Micha³”), by³ gotowy do wymarszu.

Oko³o godz. 19-tej ruszono z Choszczówki przez tory kolejowe Warszawa–Legiono-
wo, lasem do Bukowa, przez szosê miêdzy Buchnikiem a Bukowem w kierunku Wis³y, zo-
stawiaj¹c Tarchomin po lewej stronie. Po godz. 21. batalion spotka³ siê z oddzia³em ppor. 
„Soplicy”, który oczekiwa³ na ³odzie. Ogó³em 200. powstañców czeka³o na przewóz. Za-
mówionych ³odzi nie dostarczono na czas, powoduj¹c tym denerwuj¹ce oczekiwanie. Osta-
tecznie po pó³nocy przyp³ynê³a jedna ³ódka z wiadomości¹, ¿e przeznaczone do prze prawy 
wiêksze ³odzie na kilka godzin przed zmierzchem Niemcy rozbili granatami. O odwrocie 
jednak nie mog³o byæ mowy. Ca³y od dzia³ ruszy³ w dó³ rzeki, przed świtem dotar³ do Kêpy 
Burakowskiej po środku wiślanego koryta, gdzie znalaz³ schronienie w gê stej wiklinie. 
Dzieñ na kêpie p³yn¹³ powoli. Wszyscy starali siê skupiæ w wysokiej wiklinie, niemal bez 
ruchu i gor¹cej strawy. ¯ywili siê tym, co zdo³ali zabraæ: Chleb i owoce, nawet nie mo¿na 
by³o ugasiæ pragnienia, choæ brzeg by³ bardzo blisko. Niepokoi³a oddzia³ tylko krêc¹ca siê 
motorówka patrolowa nieprzyjaciela p³y waj¹ca po Wiśle. Zdradzenie bowiem Niemcom 
swej obecności na kê pie oznacza³o nieodwo³aln¹ śmieræ. W ka¿dej chwili mogli oni po kryæ 
j¹ huraganem pocisków artyleryjskich i broni maszynowej, nie zostawiaj¹c śladu po wikli-
nie i ludziach.

W nocy z 7-go na 8-go września 1944 r. nast¹pi³a przeprawa. Podp³ynê³y ³odzie z lewego 
brzegu Wis³y i rozpocz¹³ siê przerzut powstañców. Na pierwszych dwóch ³odziach odp³yn¹³ 
pchor. Stanis³aw Sêkowski ps. „Micha³” ze swym plutonem, aby zaj¹æ stanowiska na prze-
ciwleg³ym brzegu i ubezpieczyæ przeprawê. Kolejnośæ przewozu by³a ściśle ustalona. £odzie 
10–12. osobowe przybija³y i odbi ja³y od jednego i drugiego brzegu szybko i sprawnie. Oko³o 
godz. 3–4. nad ranem dnia 8-go września I944 r. przeprawa batalionu na lewy brzeg Wis³y 
w rejonie £omianek Dolnych zosta³a zakoñczona. Nastêp nie oddzia³, ubezpieczaj¹c siê, po-
maszerowa³ omijaj¹c osiedla miê dzy Kie³pinem a Dziekanowem Polskim i do szed³ do lasów, 
a o świcie tego dnia dotar³ do wsi Pociecha. Tu natrafiono na pierwsze placówki oddzia³ów 
grupy Kampinos. Z ogromnym wzruszeniu batalion legionowski zaintonowa³ pieśñ powstañ-
cz¹ „Rozszumia³y siê wierzby p³acz¹ce”, a nastêpnie inne. Potem wśród śpiewu przeszed³ 
przez wieś Pociechê do wsi Truskawka i st¹d przed po³udniem dotar³ do wsi Wiersze.”

128  Fragment z opracowania przekazanego Ko³u Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie, czêściowo publiko wanego w Zeszy-
tach Historycznych Okrêgu Warszawa–Powiat ŚZ¯AK „Na przedpolu War szawy”.
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9 września 1944, sobota129

Z pamiêtnika „Sarny”: 
W Legionowie ¿y³o siê w wielkim napiêciu. Wszyscy czekali na wysiedlenie. Ca³y dzieñ 

na froncie walili bolszewicy. Prawie nie wychodzi³o siê ze schronów. Wczoraj przeje¿d¿a-
³o przez Legionowo moc wojska. Prawie na wszystkich pose sjach samochody z amunicj¹ 
i benzyn¹. Na III Parceli wielkie ³apanki mê¿czyzn i m³odych kobiet. 

Zośka130131

Szare he³my b³yszcz¹ stal¹,
Rytm podkutych nóg,
Twardo dudni bruk.
Hej, niech zmyka wróg !
To szturmowcy drog¹ wal¹,
Śpiewa ch³opców chór
W cekaemów i peemów wtór,
Do boju !

Zośko, Zosiu, hej Zosieñko !
Maszerowaæ chodź panienko,
Przecie¿ idziem w bój,
W tan przy świście kul.
Seryjk¹ z peemu
w rytm tego refrenu
wybijaj takt !

Có¿, ¿e czasem kula draśnie,
Có¿, ¿e tryśnie krew.
Brzmi szturmowy śpiew,
Nasz bojowy zew !
A gdy który śmierci¹ zaśnie,
To przyjemnych snów !
Spotkamy siê jutro mo¿e znów,
Kolego !

Zośko, Zosiu, hej Zosieñko !
£ezkê z oka otrzyj rêk¹,
Chocia¿ mo¿e pad³ !
Ten, co serce skrad³.
Szturmowa to dola
Śmieræ, nigdy niewola,
Ge-eSa131 los !

Hej Zosieñko, hej panienko !
Po có¿ pró¿ne ³zy
Wszak¿e z naszej krwi
Wolne stan¹ dni.
I wdziejemy znów z piosenk¹
Panterkowy strój
I z zabaw¹, chocia¿ krwaw¹, w bój
Kochanie !

Zośko, Zosiu, hej Zosieñko !
Weźmy wszyscy siê pod rêkê
W te radosne dni !
Maj bzem bêdzie kwit³
Pójdziemy ³anami
Tkanymi chabrami
Ty, ja i my !

129 „Biuletyn Informacyjny” poda³, ¿e PCK ustali³ z w³adzami niemieckimi mo¿nośæ wycho dze nia z bombardo-
wanych rejonów cywilnej ludności (kobiety, starsi mê¿czyźni, dzieci). Na ¿¹danie w³adz niemieckich zosta³y określone 
godziny wychodzenia tylko na czas od 6.00 do 8.00 rano. 

130 Moja ulubiona piosenka „Zośka” napisana zosta³a przez Donata Czerewicza ps. „Sójka”, ¿o³nie rza I kompa-
nii „Maciek”. Jej refren powsta³ na Starym Mieście w pierwszych dniach września 1944 r., pozosta³e zwrotki napisa³ 
autor ju¿ na Czerniakowie. Pe³ny tekst wraz z za pisem nutowym opracowa³ ¿o³nierz z „Parasola” – Jerzy Zakrzewski ps. 
„Linowski” ju¿ po upadku powstania. 

131 Skrót GS nosili cz³onkowie Grup Szturmowych na swych mundurach – du¿a litera „G” przeciêta b³yskawic¹ 
w kszta³cie litery „S”.
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10 września 1944, niedziela 
Przewidywana tragedia i upadek Powstania wywo³ywa³y w ludziach silne, czasem bar-

dzo skrajne emocje. Atmosferê tamtych dni, panuj¹c¹ tak¿e w Legionowie, najlepiej obra-
zuje fragment „Biuletynu Informacyjnego” z 10 IX 1944 r.: Ze wzglêdu na nas wszystkich, 
ze wzglêdu na nasze przysz³e wspom nienia o tym niezrównanym bohaterskim okresie na-
szego ¿ycia – ratujmy zagro¿ony odcinek powstania – jego atmosferê moraln¹. Niech czas 
powstañczej walki pozostanie na zawsze naszym wielkim kapita³em moralnym. Têpmy 
ma³ostkowośæ. Wyrozumia³ośæ niech góruje nad zacietrzewieniem, wzajemna dobra wola 
nad podejrzliwości¹, pieniactwem i pretensjami. Niech ka¿dy czyni wszystko, by wzmóc 
najszlachetniejszy pierwiastek powstania – braterstwo.

11 września 1944, poniedziałek132

Kolejny dzieñ niepewności, sowieckiego ostrzeliwania miasta i niemieckich „rz¹dów”… 
Koszmar wojny i nasza walka o ¿ywnośæ i przetrwanie…

12 września 1944, wtorek
W Legionowie sta³e bombardowania sowieckie terenów koszar i przy stacji kolejo-

wej zmusi³y mieszkañców bli¿ej po³o¿onych ulic Kościuszki, Sienkiewicza, ¯eromskiego 
do przeniesienia siê do znajomych w g³¹b Legionowa, na Ludwisin, Cegielniê, Legionowo-
Przystanek. 

13 września, środa133

Znów dzieñ bez wiadomości i bez nadziei na pomoc powstañ com… Sowieci jak stali, 
tak stoj¹, nie pomagaj¹ Warszawie… W Legionowie bez zmian…

14 września 1944, czwartek
Wieczorem do Legionowa dociera wiadomośæ, ¿e polska dywizja im. Tadeusza Koś-

ciuszki, id¹ca z Sowietami, tego dnia zajê³a Pragê. Sercami szarpn¹³ b³ysk nadziei: mo¿e 
to pomoc dla powstañców… Co bêdzie dalej… ? Czy przyjd¹ do Legionowa...?

15 września 1944, piątek
W Warszawie Niemcy, wspierani lotnictwem, czo³gami i broni¹ ciê¿k¹, za wszelk¹ cenê 

starali siê odrzuciæ powstañców od linii Wis³y, gdzie broni³y siê resztki „Parasola” i „Zośki”, 

132 Z powstañczej prasy: W miarê zmniejszania siê liczby domów nie zburzonych w Warszawie, zmniejsza siê 
równie¿ ilośæ prasy podziemnej. W pierwszych dniach powstania wychodzi³y w Warszawie 32 dzienniki. (...) obecnie 
nieustanne naloty i bombardowanie zniszczy³y znaczn¹ liczbê drukarni, zginê³a równie¿ czêśæ personelu drukarskie-
go i redakcyjnego. Mimo to wychodzi obecnie w Warszawie dziesiêæ pism ró¿nych ugrupowañ politycznych: „Robot-
nik”, „Rzeczpospolita Polska”, „Kobieta”, „Kurier Sto³eczny Szaniec”, „Wolna Polska”, „Tygodnik Katolicki”, „Syndykali-
sta”, „W Walce”, „Demokrata”, „Biuletyn Informacyjny”. 

133 Perfidna prowokacja, „Rzeczpospolita Polska” z 15 IX: Samoloty sowieckie zrzuci³y 13 września kilka eg-
zemplarzy pism dowództwa Armii Czerwonej pod Warszaw¹, zawieraj¹cych pozdrowienia dla walcz¹cej stolicy i za-
powiedź zrzutów broni, amunicji i ¿ywności. W nocy na 14 bm. nast¹pi³y istotnie zrzuty, miêdzy innymi z ¿ywności¹. 
Ekspertyza lekarska wykaza³a, ¿e czêśæ zrzuconej w nocy ¿ywności by³a zatruta. By³a to niew¹tpliwie prowokacja 
niemiecka. Wed³ug przypuszczeñ, jedno ze zrzuconych zawiadomieñ sowieckich przejêli Niemcy, którzy na umówio-
ne miejsce zrzucili ¿ywnośæ zatrut¹. 
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wśród nich powstañcy z Legionowa. Tego dnia zgin¹³ legionowianin Tadeusz  Gajewski „Fa-
rys” ze zgrupowania „Rados³aw”.

Sowieci zajêli warszawsk¹ Pragê. Wiadomo by³o tylko, ¿e podobno s¹ ju¿ w Piekie³ku. 
Poprzedniego dnia Niemcy wysiedlali Micha³ów. W Legionowie strza³y rozlega³y siê od sa-
mego rana – wydawa³o siê, ¿e rozrywaj¹ siê na Bukowcu. Sta³e naloty sowieckie powodowa³y, 
¿e co chwila trzeba by³o udawaæ siê do schronu. 

16, 17 września 1944, sobota, niedziela
Warszawa ci¹gle pod nêkaj¹cym ogniem niemieckiej artylerii. 
W Legionowie trwa³o wysiedlanie ludności. Jednocześnie nap³ywa³y wci¹¿ nowe nie-

mieckie jednostki. Na ka¿dej posesji by³o pe³no sprzêtu wojskowego. 

18 września 1944, poniedziałek
Najwiêkszym prze¿yciem tego dnia, równie¿ dla mieszkañców Legionowa, by³ przelot 

ponad stu samolotów amerykañskich – lataj¹ce fortece cztero silniko wych Boeingów B-17, 
z zasobnikami z broni¹, amunicj¹, ¿ywności¹ i zaopa trzeniem medycznym. Wystartowa³o 
ich z Anglii 110. By³y eskortowane przez Mustangi P-51 – myśliwce dalekiego zasiêgu. 

Nad Legionowem przelatywa³y oko³o godziny 1200. Zrzuci³y w Warszawie blisko 
1300 pojemników, z czego powstañcy przechwycili tylko 228… Niemcy silnie ostrzeliwali 
ten przelot, równie¿ z dzia³ przeciwlotniczych z terenu Legionowa.

Brytyjska skrzynka zrzutowa. 
Dar Marka Mazura dla Muzeum Historycznego w Legionowie
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19 września 1944, wtorek
„Biuletyn Informacyjny” podawa³: W powiecie warszawskim Niemcy na kazali masowe 

wysiedlenia ludności oraz przymusow¹ rejestracjê mê¿czyzn od 15 do 40 lat. Ludnośæ chro-
ni siê ucieczk¹. Wysiedleni mog¹ zabieraæ tylko podrêczny baga¿. 

Powstania dzieñ piêædziesi¹ty. Ci¹gle s³ychaæ strza³y. G³owa pêka³a od huku. Niepew-
nośæ wysiedlenia, ³apanki. 

20 września 1944, środa
W Warszawie sytuacja bez zmian. „Biuletyn Informacyjny” donosi³, ¿e oddzia³y AK 

utrzymuj¹ wszystkie swoje stanowiska. 
Najwiêksza udana akcja batalionu legionowskiego w Kampinosie. Oddzia³ prowa dzony 

przez por. ”Motora” wywabi³ Niemców z silnie ufortyfikowanego obozu w Leoncinie. Do wal-
ki dosz³o pod wsi¹ Polesie Nowe. 

Wspomina Zenon Wojciechowski „Czarny”:134

Pluton nasz zosta³ zlokalizowany na terenie wsi Brzozówka-Wiersze.
Placówki nasze s¹ czêsto ostrzeliwane przez Niemców, którzy badaj¹ nasze si³y liczeb-

ne i miejsca pobytu, by przyst¹piæ do likwidacji naszych oddzia³ów.
Biorê udzia³ w dalszych i bli¿szych patrolach. Pluton nasz bierze równie¿ udzia³ 

w przejmowaniu zrzutów lotniczych z Londynu – pojemników z broni¹, amunicj¹, opa-
trunkami, mundurami itp. w okolicy wsi Wiersze. 

W akcji tej blisko mnie znajduje siê kol. „Burza” – A. Huczyñski, któremu z tego zrzutu 
przydzielono pistolet maszynowy typu „Thompson” i amunicjê. Ze zrzutu tego pluton nasz 
otrzyma³ równie¿ karabin maszynowy z za³¹czon¹ kartk¹ z dopiskiem, ¿e jest to broñ zdo-
byta na Niemcach przez Polaka walcz¹cego na froncie zachodnim. To nas podbudowa³o 
psychicznie.

Dnia 20 września biorê udzia³ jako ochotnik w akcji zbrojnej na Niemców w obrêbie 
Kazunia–Leoncina, ko³o wsi Polesie Nowe (20 km. od naszego sta³ego stanowiska), gdzie 
znajdywa³y siê fortyfikacje hitlerowców (betonowe bunkry zasieki itp.). Chcieliśmy zmusiæ 
wroga do wyjścia z tych umocnieñ i wtedy ich zaatakowaæ.

By³o nas oko³o 40-stu powstañców dobrze uzbrojonych. Wobec silnych umocnieñ wro-
ga odst¹piliśmy od ataku. Chcieliśmy, by Niemcy sami do nas wyszli.

Zorganizowaliśmy zasadzkê – przeciêliśmy druty telefoniczne, obsadziliśmy dro-
gi i ście¿ki naszymi ¿o³nierzami. Czekamy do rana. Po po³udniu nadesz³a wiadomośæ, 
¿e we wsi znajduj¹ siê ju¿ Niemcy w samochodach. Obsadziliśmy trójk¹t lasu przy po-
lanie i czekamy. Nagle widzê w lesie naprzeciw mnie samochód i wychodz¹cych z niego 
Niemców, którzy id¹ przez polanê wprost na nas. Czekam, by podeszli bli¿ej jest cisza, nikt 
nie strzela. Niemcy s¹ ju¿ tylko oko³o 20–25 m. ode mnie. Zajmowa³em wtedy stanowisko 
przy polanie od strony wsi, wiêc w tym momencie by³em najbli¿ej hitlerowców.

Nagle zadr¿a³a ziemia, powsta³ straszny świst i huragan strza³ów lec¹cych z wszystkich 
stron. Mam dobre usytuowanie, strzelam do Niemców czo³gaj¹cych siê w moim kierun-

134 Maszynopis w posiadaniu Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie
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ku. Padaj¹ trupy hitlerowców. Niemcy wycofuj¹ siê z polany, nasi dalej strzelaj¹. Po prawej 
stronie mojego stanowiska znajduj¹ siê nasi erkaemiści, sk¹d sypie siê huraganowy ogieñ. 
To oni tak strzelaj¹. Nagle w tym miejscu nast¹pi³a cisza. Kule wroga i ich dosiêg³y. Oni 
ju¿ nie ¿yli. Widzê jeszcze strzelaj¹cego do nich Niemca, kierujê na niego broñ, ale chyba 
wcześniej zosta³ trafiony przez naszych, bo nagle widzê go le¿¹cego bez ruchu z rewolwe-
rem w rêku.

Niemcy uciekaj¹, my z okrzykiem „hura!” strzelamy do nich nadal. Po paru minutach 
nast¹pi³a cisza. Le¿¹ trupy Niemców, niestety my straciliśmy w tej walce piêciu powstañ-
ców, w tym dwóch braci z miejscowości P³udy k. Legio no wa. Przykre by³o to zwyciêstwo. 
Bez chwa³y wracamy do Brzozówki bowiem na wozach wieziemy naszych zabitych i ran-
nych ¿o³nierzy. Zdobyliśmy broñ i amu nicjê.

21 września 1944, czwartek 
Tego dnia mia³y miejsce ostatnie zrzuty lotnicze z Zachodu dla Warszawy. W Legiono-

wie okropne huki – artyleria przeciwlotnicza ostrzeliwa³a niebo, a jej dzia³a znajdowa³y siê 
prawie na ka¿dej dzia³ce. Ludnośæ spêdzi³a ca³y dzieñ w prymitywnych schronach. Ca³e noce 
spa³o siê w obuwiu i ubraniu. Ci¹g³y strach przed wysiedleniem. 

22 września 1944, piątek
Harcerka Szarych Szeregów „Sarna” odnotowa³a w swoim pamiêtniku:
Niemcy strasznie rabuj¹. T³um wysiedlonych ci¹gnie siê bez koñca. Istne piek³o. O, Bo¿e! 

Daj ¿ebyśmy mogli wytrzymaæ to wszystko, bo kielich naszej mêki jest wprost nie do zniesie-
nia. Muszê schowaæ ciê pamiêtniku za koszulê, bo jak mnie z³api¹, to zginie ca³a moja rodzi-
na i ja. Ja to mniejsza, obojêtne mi jest wszystko, ale oni niech wytrwaj¹. Zapewne powiesz 
pamiêtniku, ¿e jestem pesymistk¹. Na froncie ju¿ pukaj¹ jak zwykle, zdaje siê, ¿e trochê dalej. 
Czekamy na mamê, która posz³a do domu, aby przynieśæ coś do zjedzenia. 

W Warszawie na Czerniakowie poleg³ Adam  Czerniawski „Karo” ze zgru powania 
„Rados³aw”. 

23 września 1944, sobota 
Z pamiêtnika „Sarny”: 
W sobotê rano bawi³am siê jak zwykle z ma³¹ Zosi¹, wozi³am ja na foteliku, śpiewaj¹c 

piosenkê, gdy wtem przychodzi p. R. z wiadomości¹, ¿e wysiedlaj¹ i na gwa³t zaczyna siê 
pakowaæ, a ja tu sama, bo siostry z mam¹ posz³y do Legionowa. Strasznie siê zdenerwowa-
³am, no ale przysz³a mama z Ludk¹. Spakowa³yśmy siê, a tu pe³no ju¿ ludzi z pobliskich 
domów. Niemiec ju¿ krzyczy, ¿eby uciekaæ. Na ulicach pe³no samochodów i Niemców 
na ka¿dym kroku, a¿ niedobrze siê robi ... Ja ju¿ nie mam si³y, taki ³adunek ciê¿ki i w palcie 
gor¹co. Czujê, ¿e w g³owie mi siê krêci. O Jezu, chyba upadnê. Jesteśmy wreszcie w swoim 
domu, Nie zd¹¿y³yśmy odpocz¹æ, a ju¿ Niemcy zajmuj¹ dwa pokoje. Zabrali nam dwa ³ó¿-
ka, jeszcze sobie jakieś przynieśli. 

W Warszawie dowódca AK podpisa³ rozkaz wprowadzaj¹cy dla ¿o³nierzy-kobiet w miej-
sce dotychczasowych stopni funkcyjnych – stopnie wojskowe. 
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24 września 1944, niedziela
Z pamiêtnika „Sarny”:
Mamusia z Ludk¹ pracuj¹ w kuchni, bo tu u s¹siadów stoi kuchnia. Mamy teraz lepsze 

¿ycie, chocia¿ to od Niemców, ale czy oni wszystkiego nie zrabowali Polakom. Bronka za-
czê³a śpiewaæ piosenkê, której nauczy³ j¹ prof.  Paczyñski – „Hej ch³opcy, bagnet na broñ”. 
Wszystko stanê³o mi przed oczyma, ca³a handlówka, profesorowie, kole¿anki, koledzy. 
O Bo¿e, gdzie¿ oni wszyscy. Taka mnie têsknota ogarnê³a za tymi minionymi dniami. 
Przecie¿ teraz powinniśmy cho dziæ do szko³y, ju¿ siê wrzesieñ koñczy, a my rozproszeni 
po świecie, kryjemy siê. 

25 września 1944, poniedziałek 
Z pamiêtnika „Sarny”:
W nocy znów posy³ali Rosjanie „pigu³ki” na szosê Modliñsk¹. Rano o godzinie 7.00 wy-

siedlaj¹ Legionowo, ju¿ s¹ u Mackiewicza. Bronka udaje chor¹, ja chcê, ale wiem, ¿e Nie-
miec nie uwierzy. Ludka schroni³a siê do budki, ciotka na strych. Ja ju¿ buty sznurujê. 
Muszê iśæ – mówiê. Widzê, ju¿ idzie ¿andarm. O Matko Najświêtsza, módl siê za nami, 
nie opuszczaj nas. I Matka Boska, tylko Ona, nas ocali³a. Trafi³yśmy na dobrego Niemca. 
Uwierzy³ w chorobê Bronki, a mnie min¹³.

26 września 1944, wtorek
Polskie Radio nadawa³o: Pracujemy i walczymy, Ma³o ju¿ nam zosta³o tych skrawków 

wolnej Polski. Ale jest w nas upór i wola. Jest w nas zaciek³ośæ. Nie ma w nas rezygnacji 
i nigdy nie by³o. Pracujemy i walczymy. Pracujemy i wal czymy. I pracowaæ bêdziemy tak 
d³ugo, jak d³ugo nie zamilknie ostatni niemiecki strza³. 

27 września 1944, środa 
W Legionowie na ulicach pusto, tylko ¿o³nierze niemieccy w³óczyli siê w celach rabun-

ku. Wszystko zabierali, a mieszkañców wypêdzali. 
W Kampinosie Niemcy zaczynali tego dnia akcjê Sternschnappe („spa daj¹ca gwiazda”), 

maj¹c¹ na celu likwidacjê wojsk partyzanckich. Od rana samoloty bombardowa³y stanowi-
ska powstañcze i wsie kampinoskie. Partyzanci, w liczbie oko³o 1500 ludzi, (w tym ¿o³nie-
rze „Znicza” prowadzeni przez adiutanta Boles³awa  Szymkiewicza – Mieczys³awa  Smereka 
„Czcibora”) opuszczali obóz warowny w środku puszczy, aby przedrzeæ siê przez pierścieñ 
wroga w Góry Świêtokrzyskie. 

Wspomina Zenon Wojciechowski „Czarny”:135

Niemcy atakuj¹ nas nalotami. Raz po raz nadlatuj¹ hitlerowskie samoloty nad nasze pla-
cówki i siek¹ z niskiej odleg³ości z karabinów maszynowych. Robi siê coraz bardziej gor¹co.

Dnia 27 września 1944 Niemcy rozpoczêli ci¹g³e naloty na wsie kampinoskie w któ-
rych stacjonowa³y nasze oddzia³y powstañcze. Miêdzy innymi bombarduj¹ wieś Wiersze, 
gdzie by³a nasza baza i stacja nadawczo-odbiorcza. Pal¹ siê zabudowania. S¹ zabici i ranni. 

135 Maszynopis w posiadaniu Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie
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Hitlerowcy przyst¹pili do likwidacji naszych od dzia³ów w Kampinosie. Lec¹ pociski artyle-
ryjskie, nadci¹gaj¹ czo³gi i samo chody pancerne, powracaj¹ naloty i zaczyna siê robiæ piek³o 
na ca³ego. Zacho wujemy siê cicho, nie strzelamy, by nie zdradziæ miejsc naszego pobytu. 
Jestem na czujce. Na skraju lasu w odleg³ości 20–25 metrów ode mnie zjawia siê jeden 
z ostrzeliwuj¹cych nas czo³gów. Wysiada z niego dwóch Niemców, i za chwilê widzê jak 
wyprowadzaj¹ z rowu kolegê „Korsarza”, by³ bez broni. Wci¹gnêli go do czo³gu. By³em bez-
radny – to by³ moment. W tym czasie nadlecia³ myśliwiec atakuj¹c nas z broni pok³adowej, 
z wszystkich stron lecia³y kule. Obok nie widzê ju¿ ¿adnego z kolegów.

Wycofujê siê do Brzozówki, tam zastajê kolegê „Burzê” – A. Huczyñskiego. Widzê od-
je¿d¿aj¹cy wóz z rannym koleg¹, chyba to by³ „Staś” – Z.  Kowalewski. Reszta naszego plu-
tonu ju¿ opuści³a placówkê.

Wobec mia¿d¿¹cej si³y wroga, dowództwo oddzia³ów powstañczych Kampi nos posta-
nowi³o noc¹ z 27 na 28.9.1944 r. opuściæ ten teren i przenieśæ siê w Góry Świêtokrzyskie.

Wraz z „Burz¹” do³¹czamy do naszego plutonu. Jest noc. Na szosie Leszno–Sochaczew 
jesteśmy bez przerwy atakowani przez czo³gi niemieckie, Odpieramy te ataki jak mo¿emy. 
Przechodzimy przez rzeczkê. W ogniu świszcz¹cych ku³ sp³oszone konie wpadaj¹ do rzeki 
wraz z wozami, na których byli ranni i amunicja. Podbiegamy, by ratowaæ, kogo i co mo¿na. 
Wyprzêgamy konie, wypychamy wozy z wody.

Nad ranem 29.9.1944 dotar³em do Baranowa (w ostatniej grupie licz¹cej ok. 70 po-
wstañców). Oko³o godziny 8 rano spostrzegliśmy, ¿e jesteśmy z wszystkich stron okr¹¿eni 
hitlerowskimi czo³gami. Niemcy przypuszczaj¹ atak z artylerii i broni maszynowej. Jeste-
śmy rozbici, ka¿dy siê broni na w³asn¹ rêkê. Wśród gradu kul, rozpêdzonych koni wyrwa-
nych z zaprzêgu, biegnê luk¹ wprost na czo³gi. Wydostajê siê ca³o (choæ naszych pad³o tam 
wielu) poza teren tego piek³a i udajê siê w kierunku Budy Zosine. Po drodze wzi¹³em jesz-
cze do niewoli zawieruszonego w krzakach Niemca, którego przekaza³em w Budach Zosi-
nych kol. Eugeniuszowi Tacie, który pilnowa³ z innymi kolegami grupê Niemców, wcześ-
niej wziêtych do niewoli.

Tam te¿ zastajê zgrupowane nasze oddzia³y. Kr¹¿y nad nami samolot zwia dowczy 
i nagle nadje¿d¿a na bia³ym koniu nasz oficer, wydaj¹c szybko rozkaz, by strzelaæ do tego 
samolotu. Samolot ten run¹³ na ziemiê za torami.

Teraz znajdujemy siê na odcinku Budy Zosine–Jaktorowo.
Przed po³udniem próbujemy przedostaæ siê przez tory w kierunku lasu. Znów jesteśmy 

osaczeni przez Niemców, jednostki w³asowskie oraz poci¹g pancerny. Próba przejścia siê 
nie udaje. Jest wielu zabitych i rannych.

Czekamy do szarówki. Niemcy nas widz¹ i uderzaj¹ huraganem ognia ze wszyst-
kich stron. 

Nadje¿d¿a ten sam na bia³ym koniu oficer – krzycz¹c wydaje rozkaz, by zaj¹æ stanowi-
ska obronne. Wo³a: „ch³opcy do piatów, na czo³gi, reszta z broni¹ na piechotê niemieck¹!”.

W tym czasie wymieniamy szybko z „Burz¹” dwa zdania: „Burza” krzykn¹³: „ty idź 
na piechotê niemieck¹, ja pójdê na czo³gi, który z nas ocaleje, niech zawiadomi rodzinê”.

Znajdujê siê w rowie z jakimś koleg¹, który strzela z rosyjskiego karabinu maszyno-
wego. Karabin siê zacina, jest gor¹cy, polewam go wod¹ nabran¹ z rowu. Po chwili ¿o³nierz 
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ten zsuwa siê do rowu, trafiony kul¹ obok ust, pada martwy. Strzelam dalej sam. Nie mam 
ju¿ naboi. Korzystam z karabinu rêcznego i dalej atakujê Niemców.

Jest noc. Niemcy dalej atakuj¹. Jesteśmy w środku ognia. Ka¿d¹ grupê powstañców, 
zrywaj¹cych siê do ucieczki, hitlerowcy siek¹ kulami z broni maszynowej. Nasi ch³opcy, 
dodaj¹c sobie odwagi, krzycz¹ „hura!”. Niemcy zaś po niemiecku „rêce do góry”.

Wreszcie pada has³o: „wycofujemy siê ze tory”.
Jest nas oko³o 10-ciu. Niestety tu¿ przed torami siêga nas silny ogieñ wroga. Po-

wstaje zamieszanie, ka¿dy z nas oddzielnie szuka wyjścia z tej sytuacji. Cofam siê znad 
torów, kr¹¿ê raz w lewo, raz w prawo, wreszcie dopadam do stodo³y. Przez dach dostajê 
siê do wewn¹trz.

Rano 30.9.1944 r. obserwujê teren przez szpary desek stodo³y. Widzê Niemców trzy-
maj¹cych w rêkach broñ, przeczesuj¹cych opuszczany przez nas teren. Po mniej wiêcej 
godzinie przyprowadzili pod ścianê stodo³y (w której siê ukry³em) 32 mê¿czyzn. S³yszê jak 
dwóch z nich t³umaczy siê, ¿e s¹ gospodarzami pobliskich spalonych zabudowañ. Niemcy 
ich odpychaj¹ na bok i ka¿¹ odejśæ. Pozosta³ym 30 powstañcom kazali siê odwróæ i iśæ kilka 
metrów do przodu. Wszystkich ich na miejscu rozstrzelali – by³em tego naocznym świad-
kiem.

Po nied³ugim czasie nadeszli ch³opi ze szpadlami.
Ponadto znajduj¹ca siê na podwórzu gospodyni tego domu zg³osi³a Niemcom, ¿e u niej 

w mieszkaniu znajduje siê ranny mê¿czyzna, który doczo³ga³ siê w nocy. Niemcy kaza-
li go odwieźæ wozem do szpitala w ¯yrardowie. Widzia³em go później na wozie (równie¿ 
przez szpary desek stodo³y).

Na szarówce tego dnia po otwarciu stodo³y przez gospodarza wyskoczy³em z niej. Go-
spodarz by³ na podwórzu. By³ zdziwiony, jak znalaz³em siê w jego stodole, ale nie pyta³ o nic 
wiêcej. Wyniós³ mi w butelce rosó³, kawa³ek chleba i kury. Wskaza³ mi drogê do nastêpnej 
wsi. Po drodze by³em ostrzeliwany przez Niemców z dwóch stron karabinami maszynowy-
mi od strony zabudowañ. Dobieg³em do wsi i nagle ujrza³em w dali motocyklistê i samo-
chód ciê¿arowy, z którego wysiada 12 Niemców i krzycz¹ na oślep „komm, komm”.

Gdy siê nieco oddalili (jeden zosta³ przy samochodzie) znów przedostajê siê przez strze-
chê do stodo³y. Niemcy musieli mnie widzieæ jak dobiega³em do wsi. Szukali mnie jeszcze 
dwa dni, je¿d¿¹c motocyklami.

Gdy po dwóch dniach nast¹pi³a przed wieczorem cisza, wyszed³em, ze stodo³y. Go-
spodarz, widz¹c mnie, kaza³ mi natychmiast opuściæ zabudowanie, mówi¹c, ¿e Niemcy 
mnie szukaj¹.

Uda³em siê do nastêpnej wsi. Tam wst¹pi³em do jednego z domów. Gospodyni da³a 
mi czapkê i posi³ek, a starsza kobieta z tego domu doprowadzi³a mnie do, jak jej siê wyda-
wa³o, bezpiecznej drogi polnej prowadz¹cej do £owicza. Przechodz¹c oko³o 300 m. napoty-
kam dwóch patroluj¹cych Niemców z karabi nami maszynowymi, id¹cych wprost na mnie. 
Odwracam daszek czapki, wykrzywiam usta, udaj¹c debila pas¹cego krowy. Niemcy mnie 
mijaj¹. Po jakimś czasie znów idê w stronê £owicza.

W odleg³ości 10 km od £owicza Niemcy ści¹gaj¹ mnie z woza (na który siê zabra³em) 
i zawo¿¹ mnie do £owicza na przes³uchanie. Maltretuj¹c, wmawiaj¹ mi, ¿e jestem bandyt¹ 
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z Puszczy Kampinoskiej. Nie przyznajê siê, t³umacz¹c im, ¿e idê do stryja do Soboty k. £o-
wicza, który jest tam znany jako lekarz weterynarii. Niemcy pytaj¹ obecnego przy nas poli-
cjanta „granatowego” czy taki tam mieszka – policjant potwierdza, ¿e zna takiego. Najbar-
dziej ratowa³a mnie posiadana „kenkarta”. Zosta³em wywieziony do obozu w Watenstedt 
(mog³o skoñczyæ siê gorzej)...

28–29 września 1944, czwartek, piątek 
Zapiski „Sarny”: 
W Legionowie znów bombardowa nie. Na ulicach tak dziko, ani jednego cz³owieka i ta-

kie straszne zniszczenie, wcale nie mo¿na poznaæ dawnych wspania³ych ulic Legionowa. 
Rano grupa „Kampinos” dotar³a do wsi Budy Zosine pod Jaktoro-

wem. Dowódca grupy mjr „Okoñ” wbrew pro testom oficerów sztabu 
zarz¹dzi³ postój na otwartym terenie. Niemcy w ci¹gu kilku godzin 
zamknêli wojska powstañcze w kotle. Bataliony przebija³y siê przez 
niemiecki kordon na w³asn¹ rêkê. Miêdzy innymi batalion „Znicza”. 
Oddzia³ z tego batalionu prowadzony przez Jana Racz kowskiego ps. 
„Motor”  zosta³ otoczony przez oddzia³ Wêgrów. Niemiecki komen-
dant rozkaza³ wszystkich rozstrzelaæ. Wtedy wyst¹pi³ dowódca od-
dzia³u „Motor”. Niemcy pozostawili oddzia³ w niewoli u Wêgrów, na-
tomiast Jana Raczkowskiego przewieziono do sztabu von dem Bacha 
i rozstrzelano. 

W walkach tych zginê³o 132 powstañców, a drugie tyle dosta³o siê do niewoli.
Z relacji Zygmunta  Duchnowskiego:136

„Dnia 27.09.44 dowódca 3-go batalionu por. Boles³aw  Szymkiewicz ps. „Znicz” zosta³ 
wezwany do wsi Wiersze, gdzie dowódca Grupy Kampinos mjr „Okoñ” wyda³ rozkaz opusz-
czenia Kampinosu i udania siê w kierunku Gór Świêto krzyskich. Miejsce i czas zbiórki wy-
znaczono na dzieñ 27.09.44 godz. 21. w rejonie wsi Roz toka. Por. „Znicz” wyda³ kompanii 
w Brzozówce rozkaz przygo towa nia siê do wymarszu na godz. 16-t¹. W tym czasie, gdy do-
wódca 3-go batalio nu por. „Znicz” by³ w Wierszach, Niemcy rozpoczêli atak czo³gami 
na placówkê w Sowiej Woli i na placówkê wysuniê t¹ w kierunku na Ma³ocice. Na placówce 
w Sowiej Woli poleg³ porucznik z kompanii „Zemsty”, a kilku ¿o³nierzy zosta³o rannych. 
Oko³o godz. 8-mej tego dnia nadjecha³y czo³gi od strony Ma³ocic na placówkê, której do-
wódc¹ w tym dniu by³ por. Kujawski z kompa nii por. „Motora”. Pod wp³ywem silnego natar-
cia z u¿yciem artylerii i czo³gów obsada placówki rozpoczê³a odwrót w kierunku wsi Brzo-
zówka. W czasie cofania siê zosta³ ranny por. Kujawski, który wkrótce zmar³ na skutek 
up³ywu krwi. M³ody Kujawski (syn), lekko ranny, bra³ udzia³ w dalszych marszach batalio-
nu i po leg³ dwa dni później pod Jaktorowem. Na wiadomośæ o zaatakowaniu przez czo³gi 
niemieckie placówki dowodzonej przez por. Kujawskie go zosta³a zaalarmowana kompania 
por. „Zygmunta”. Dowódca 2. plutonu 6. kompanii pchor. Stanis³aw  Stamirowski ps. „Czar-
ny” otrzyma³ rozkaz zajêcia stanowisk na placówce opuszczonej przez pluton por. Kujaw-

136  Fragment z opracowania przekazanego Ko³u Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie

Jan Raczkowski
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skiego. Przesuwaj¹c siê w kierunku zagro¿onej pla cówki, pluton ten zosta³ ostrzelany przez 
artyleriê niemieck¹. Pomimo silnego ognia plu ton przedosta³ siê na wyznaczon¹ placówkê. 
Niemcy kilkakrotnie atakowali placówkê, wspierani ogniem artylerii. Pluton odpiera³ te 
ataki, a¿ do czasu natarcia czo³gów nieprzyjaciela. Po zaata kowaniu placówki przez czo³gi 
niemieckie pchor. „Czarny” otrzyma³ rozkaz wycofania siê na lewe skrzyd³o 5. kompanii 
w kierunku wsi Brzozówka. W tym czasie czujka wysuniêta do przodu zosta³a zaskoczona 
przez czo³g nieprzyjaciela i do niewoli dosta³ siê st. strz. Józef Kurzycki ps. „Korsarz”, który 
zosta³ rozstrzelany w Pomiechówku. Pod silnym ogniem czo³gów i artylerii 5. kom pania 
dowodzona przez por. „Motora” i pluton pchor. „Czarnego” wycofa³y siê do wsi Brzozówka. 
Po po³udniu oddzia ³y przygotowywa³y siê do wymarszu i o godz. 16. usytuowa³a siê kolum-
na marszowa na drodze wiod¹cej przez wieś Brzozówka w kierun ku zachodnim na wieś 
Aleksandrów. Gdy oddzia³y sta³y na drodze gotowe do wymarszu, nadlecia³y niemieckie 
samoloty, które zrzuci ³y kilkanaście bomb, oraz ostrzela³y z broni pok³adowej wozy, które 
ustawi³y siê na drodze do wymarszu. Naloty powtarza³y siê kilkakrotnie w ci¹gu godziny. 
W wyniku nalotów zosta³o zabitych kilku mieszkañców wsi i ¿o³nierzy z kompanii por. 
„Motora”. Du¿o wiêcej by³o rannych. Ciê¿ko ranny zosta³ szef 6. kompanii sier¿. Edward 
 Janik ps. „Wêdka” (zmar³ w kilka godzin później), lekarz bata lionu por. „Sym” i dowódca 6. 
kompanii por. Teofil  Kowalewski ps. „Zygmunt” oraz kilku ¿o³nierzy. Rannym por. „Zyg-
muntem” przez ca³y okres marszu opiekowa³ siê sier¿. Ste fan Duchnowski ps. „Lis”. Po go-
dzinie 19. batalion wymaszerowa³ z Brzozówki i na godz. 22. dotar³ do miejscowości Rozto-
ka. Dowództwo 6. kompanii obj¹³ ppor. Zenon  Janikowski ps. „Ryś” a 1-go plutonu pchor. 
Ludwik  Schmidt ps. „Rabczyk”. Wymarsz z Rozto ki nast¹pi³ z du¿ym opóźnieniem, kolum-
na maszerowa³a kilka godzin w kierunku po³udniowo-wschodnim. Wreszcie zapad³a decy-
zja mjr. „Okonia” nieopuszczenia tej nocy puszczy. Kr¹¿¹c po puszczy, oddzia ³y kampino-
skie znalaz³y siê nad ranem w lesie miêdzy Zamościem a Bielinami. Tu nast¹pi³ 
ca³odzienny odpoczynek. W godzinach popo ³udniowych dowódca oddzia³ów Kampinos 
mjr. „Okoñ” wyda³ dalsze rozkazy. Wieczorem partyzanci mieli opuściæ puszczê. Porz¹dek 
mar szu zosta³ ustalony nastêpuj¹co: Dwa szwadrony kawalerii stano wi³y oddzia³y przed-
nie stra¿y g³ównej. Stra¿ g³ówn¹ stanowi³ ba talion legionowski por. „Znicza”. Za nim nastê-
powa³a reszta oddzia ³ów piechoty, tabory, szpital wraz z rannymi. Stra¿ tyln¹ stanowi³y 
dwa szwadrony kawalerii. Dowódca – mjr „Okoñ” mia³ swoje miejsce w oddziale przednim 
stra¿y g³ównej. W tym po rz¹dku w godzinach popo³udniowych dnia 28.09.44 kolumna roz-
ci¹gniêta na d³ugośæ 3–4 kilometrów wyruszy³a w kie runku po³udniowo-wschodnim, aby 
w okolicy Zamczyska opuściæ puszczê. Opuszczenie lasu nast¹pi³o z opóźnieniem oko³o 
1,5 godziny. Dalszy marsz prowa dzi³ na Korkowe. W okolicy wsi Wilkowo kolumna przeci-
na³a trakt Leszno–Kampinos. Tutaj nast¹pi³a pierwsza strzelanina. Kto j¹ wywo³a³ – trudno 
oceniæ ze stanowiska stra¿y g³ównej. Nie jest wykluczone, ¿e szwadrony kawalerii spotka³y 
patrol nieprzyjacie la. Strza³ów nieprzyjaciela z bliskiej odleg³ości s³ychaæ nie by³o. Odzywa-
³y siê tylko d³ugie serie karabinów maszynowych z kierunku wschodniego z odleg³ości 3–
–4 km /chyba z Leszna/, a później odez wa³a siê artyleria z kierunku zachodniego. Marsz bez 
przeszkód trwa³ oko³o godziny. Gdy czo³o kolumny znajdowa³o siê na wysoko ści maj¹tku 
Gawartowa Wola, gdzie mieści³ siê szpital, mjr „Okoñ” zatrzyma³ kolumnê i uda³ siê osobi-
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ście do szpitala pertraktowaæ w sprawie pozostawienia rannych. Nieprzyjaciel zaalarmowa-
ny poprzedni¹ strzelanin¹ wys³a³ czo³gi, które ³atwo trafi³y na nasz¹ oś marszu i rozpo-
znawszy ty³y naszej kolumny zaczê³y j¹ ostrzeliwaæ. W tym czasie czo³o kolumny, czyli 
kawaleria przesz³a bez prze szkód szosê i tor kolejowy Warszawa–B³onie–Sochaczew, nie-
stety nie pozostawiaj¹c ubezpieczeñ z obu kierunków szosy. Tote¿ na batalion por. „Znicza” 
wjecha³o kilka niemieckich samochodów, które nie spodziewaj¹c siê przeszkód – swobod-
nie jecha³y szos¹. Samochody nieprzyjaciela zosta³y zmuszone uderzeniem do odwrotu i ba-
talion bez przeszkód maszerowa³ dalej. Dnia 29.09.44 oko³o godz. 8. oddzia³y osi¹gnê³y 
wieś Baranów, przyjaźnie witane przez ludnośæ. Dalej kierunek marszu prowadzi³ przez 
Budy Zosiny i przez tory kolejowe Warszawa–Zyrardów do Pu szczy Mariañskiej. Przed tora-
mi w oko licy Jaktorowa dowódca Gru py Kampinos, mjr „Okoñ”, niespodziewanie zatrzy-
ma³ kolumnê i wyz naczy³ poszczególnym pododdzia³om stanowisko obronne. Batalion por. 
„Znicza” otrzyma³ stanowisko po osi marszu na wprost torów, W odleg³ości oko³o 300 m. 
zaj¹³ stanowi sko obronne oddzia³ pchor. „Czarnego”. Gdy oddzia³y zajê³y stanowiska i przy-
gotowa³y obro nê z inicjatywy por. „Znicza” odby³a siê odprawa dowódców podod dzia³ów 
u mjr. „Okonia”. Batalion legionow ski by³ reprezentowany przez por. „Znicza” i ppor. „Czci-
bora”. Por. „Znicz” zwróci³ uwagê, ¿e z taktycznego punktu widzenia nie mo¿na zatrzymaæ 
oddzia³ów przed przeszkod¹, czyli przed torami. Jeśli nie istniej¹ jakieś inne powody, aby 
oddzia³y zatrzymaæ, to nale¿y oddzia³y przeprowa dziæ za przeszkodê, zaminowaæ tory 
z kierunku Grodziska i ¯yrar dowa lub przynajmniej silnie uchwyciæ przyczó³ek. Do Pusz-
czy Ma riañskiej jest oko³o 9 km, wojsko aczkolwiek wymêczone ca³onoc nym marszem 
musi tê odleg³ośæ pokonaæ bez odpoczynku i na pewno pokona. Dowódca oddzia³ów Kam-
pinos mjr „Okoñ” nie dopuści³ do dys kusji, ani do dalszych wypowiedzi na ten temat i wyda³ 
rozkaz marszu o godz. 11-tej, czyli za 2 godziny. Po up³ywie 40 minut na tor wjecha³ poci¹g 
pancerny nieprzyjaciela i wolnym ruchem przeje¿d¿a³ w obu kierunkach po torze przed 
naszymi stanowiska mi. Nadlecia³y te¿ pierwsze samoloty, które pocz¹tkowo ogranicza ³y 
siê do rozpo znania, później zaczê³y atakowaæ. W tej sytuacji dowódca III-go batalionu por. 
„Znicz” zwo³a³ odprawê dowódców kompanii i plutonów i przedstawi³ im w³asne stano-
wisko. Wed³ug zdania por. „Znicza” ca³ymi oddzia³ami z tej sytuacji wyjścia nie by³o, nato-
miast pojedynczo lub ma³ymi grupami mo¿na by³o zagro ¿ony teren opuściæ. Dowódca ba-
talionu por. „Znicz” pozwoli³ opuś ciæ szeregi tym partyzan tom, którzy chcieli szukaæ wyjścia 
na w³asn¹ rêkê. Oko³o godz. 11-tej jednostki przygotowa³y siê do wymarszu wg uprzednio 
wydanego rozkazu dowódcy oddzia³ów Kampinos mjr. „Okonia”. Oddzia³ przedni stra¿y 
g³ównej w sile jednej kompanii z ³atwości¹ opanowa³ posterunek przy torze, bio r¹c do nie-
woli kilku Niemców i przekroczy³ tory. Na tym suk cesie zakoñczy³a siê próba dalszego mar-
szu naszych oddzia³ów.

Nastêpnie nadjecha³ manewruj¹cy poci¹g pancerny i olbrzymi¹ si³¹ ognia dzia³ szyb-
kostrzelnych i karabinów maszynowych zmu si³ partyzantów do cofniêcia siê od torów. Tu-
taj po raz ostatni batalion por. „Znicza” mia³ stycznośæ z dowódc¹ oddzia³ów Kampi nos mjr. 
„Okoniem”. W tym czasie nadlecia³o kilka samolotów nie przyjaciela, które obni¿aj¹c siê 
do kilkudziesiêciu metrów nad ziemi¹ z broni pok³adowej wyrz¹dzi³y du¿e straty, szczegól-
nie kawalerii. Taka sytuacja trwa³a mniej wiêcej do godz. 13-tej. Do tego czasu mjr „Okoñ” 
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nie zrobi³ ¿adnej próby wyprowadzenia oddzia³ów w³asnych z matni, chocia¿ by³y pewne 
mo¿liwości prze rzucenia oddzia³ów przez tory. Nie wyda³ te¿ mjr. „Okoñ” ¿adnych rozka-
zów dotycz¹cych zorganizowania obrony przed atakiem nie przyjaciela, a przecie¿ nale¿a³o 
siê spodziewaæ, ¿e atak szybko nast¹pi, co mia³o miejsce oko³o godz. 17. W tej sytuacji nie-
przyjaciel nie móg³ zgromadziæ do ataku dostatecznych si³, a od k³adaæ go nie mia³ sensu 
ze wzglêdu na noc. To te¿ uderzenie wiêkszymi si³ami piechoty nieprzyjaciela nast¹pi³o 
w³aściwie tyl ko z jednego kierunku spod ¯yrardowa w kierunku pó³nocno-wschodnim tj. 
g³ównie na stanowisko batalionu por. „Znicza”. Atak ten by³ wsparty bardzo silnym ogniem 
dwóch poci¹gów pancernych (jeden manewruj¹cy na tym odcinku, a drugi nadjecha³ dla 
wsparcia) oraz samolotów. Na pozosta³ych odcinkach natarcie by³o markowa ne przez ma³e 
grupki czo³gów, które zreszt¹ nie mog³y rozwin¹æ skutecznej dzia³alności z powodu znaj-
duj¹cych siê rowów odwad niaj¹cych gêsto przecinaj¹cych teren. Poza lini¹ dzia³ania czo³-
gów teren by³ otoczony kilkoma liniami gniazd karabinów maszy nowych, ugrupowanych 
w g³¹b, odleg³ych od siebie 300–400 m.

Oko³o godziny 16-tej, a wiêc jeszcze przed generalnym atakiem nieprzyja ciela, roz-
strzygn¹³ siê los czêści batalionu por. „Znicza”. Kompania por. „Motora”, szukaj¹c wyjścia 
z matni, trafi³a na oddzia³y wêgierskie (kierunek na Baranów). Po rozbro jeniu partyzanci 
przeszli do niewoli. W tym czasie na ten odci nek nadjecha³y czo³gi niemieckie i Niemcy 
usi³owali zabraæ par tyzantów, do czego jednak nie dopuścili Wêgrzy. Zabrali natomiast do-
wódcê 5-tej kompanii por. „Motora” – Jana Raczkowskiego, brutalnie wsadzili go na czo³g 
i odjechali. Zosta³ on zamordowany jaszcze tego samego dnia. Pozosta³ych partyzantów 
Wêgrzy wyprowadzili w nocy poza liniê w³asnych placówek i wypuścili na wolnośæ. Wszyst-
kim tym partyzantom uda³o siê uratowaæ.

Po ataku nieprzyjaciela 2-gi pluton pchr. „Czarnego” zo sta³ czêściowo rozbity. Polegli: 
st. strz. Janusz  Nowacki ps. „Orkan” st. strz. Aleksander  Bonis³awski ps. „¯ó³w”, st. strz. Ry-
szard Jankowski ps. „Ster” st. strz. Mieczys³aw Jefinow ps. „Borys”, st. strz. Ma rian Szynkie-
wicz ps. „Pomian” i st. strz. Kazimierz  Domañski ps. „S³oñ”. Pchor. „Czarny” i pchor. „Ram-
zes” ( Górczyñski Kazimierz) zebrali oko³o 10-ciu partyzantów i szukaj¹c wyjścia z matni, 
skierowali oddzia³ w kierunku wsi Baranów, a nastêpnie do wsi Kampinos. Podczas prze-
dzierania siê oddzia³ natrafi³ na patrol wêgierski. Wêgrzy po rozbrojeniu partyzantów wska-
zali wzglêdnie bezpieczny kierunek marszu. Ma³ymi grupami partyzanci bez broni dotarli 
na teren maj¹tku Gawartowa Wola i noc¹ przekroczyli szosê Warszawa-Sochaczew.”

30 września 1944, sobota137

„Sarna”: „A oni (Sowieci) wal¹ w nas dzieñ i noc. W Jasi dom trafi³y dwa pociski. Ca³y 
zrujnowany, nas w schronie tylko przysypa³o.”

1 października 1944, niedziela
Punktualnie o 5. rano na ca³ej linii zapanowa³a g³ucha cisza. Później dowiedzieliśmy 

siê, ¿e w Warszawie podpisano rozejm.

137 W Warszawie na ¯oliborzu oddzia³y AK z³o¿y³y broñ.
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2 października 1944, poniedziałek138 
W Legionowie bez zmian

3 października 1944, wtorek139

Tego dnia do Legionowa i okolic nap³ywa³y regularne oddzia³y wojsk niemieckich. 
Oprócz koszar zajê³y ca³e miasto. Wszêdzie by³o widaæ niemieckie czo³gi i wozy. 

Z rozbitków kampinoskiego III batalionu „Znicza”  sformowany zosta³ oko³o 40-oso-
bowy oddzia³, który pod dowództwem ppor. rez. Mieczys³awa  Smereka ps. „Czcibór”  wydo-
sta³ siê z okr¹¿enia. Oddzia³ uda³ siê na po³udnie przez Puszczê Mariañsk¹, Lasy Spalskie 
i Opoczyñskie. Wobec nasycenia tych terenów wojskami wroga oddzia³ zosta³ rozwi¹zany 
w po³owie października. 

Po upadku powstania dalsze losy legionowskich ch³opców z „Parasola” potoczy³y siê 
ró¿nie. Ze Śródmieścia do niewoli niemieckiej dostali siê: Stefan Coghen „Jim” 140, Stani-
s³aw Szatkowski „Ma³y” 141, Olgierd Adaszkiewicz „Kier” 142. Przez Wis³ê przep³ynêli: S³awek 
Olejnicki „Jol” 143, Czes³aw Gajewski „Hektor” 144, Marceli Wiśniewski „¯arski”  145, Jurek Ba-
kalarczyk „Jurand” 146. 

Wielu ¿o³nierzy AK i harcerzy Szarych Szeregów po dzieli³o los powstañców z War szawy. 
Znaleźli siê w obozach na tere nie Niemiec. Wyzwoleni przez aliantów wstêpowali do II Kor-
pusu Polskiego pod dowództwem gen. W³adys ³awa Andersa, jak np. Ludwik  Schmidt „Rab-
czyk” czy Jerzy Wyrzy kowski  „Szczapa” i inni. Wielu nie wróci³o w ogóle do Le gionowa, 
boj¹c siê represji ze strony Sowietów (pisz¹ o tym w swoich wspo mnieniach). Ci, którzy 
pozostali w Legionowie, po wkroczeniu Armii Czerwonej zostali aresztowani i wywiezieni 
do 270. obozu NKWD „Borowicze”. Wśród nich znalaz³ siê m.in. ppor. Edward Dietrich , któ-
remu dane by³o prze¿yæ i powróciæ do Ojczyzny. Na „nieludzkiej ziemi” pozostali: st. strzelec 
Kazimierz Gawliñski „Kazik” , kapral Ryszard Górecki „Ryś” , strzelec Ryszard Moniewski 
„Bortnowski” , st. strzelec Edward Witecki „Waligórski” . Na Sybir wywieziony zosta³ tak¿e 
harcerz Szarych Szeregów, zastêpowy Zbigniew Wiśniewski „Mars” .

Wobec trwaj¹cych ci¹gle dyskusji i polemik dotycz¹cych oceny Powstania Warszawskie-
go, czujê siê zobowi¹zana na zakoñczenie tego rozdzia³u przytoczyæ s³owa kardyna³a Stefana 
Wyszyñskiego147: 

Chocia¿ by³y w dziejach naszych boleści, mêki, chocia¿ niekiedy p³ynê³a obficie krew, 
jak w Powstaniu Warszawskim na Starym Rynku, na Placu Zamkowym, na Krakowskim 
Przedmieściu i na tylu bastionach obrony; chocia¿ zdawa³oby siê, ¿e niczego nie zdo³aliśmy 

138 Mieszkañcy Warszawy opuszczali stolicê. Po 63 dniach walki ucich³o wszystko.
139 O godzinie 2.00 zosta³ formalnie podpisany w O¿arowie uk³ad o zaprzestaniu dzia³añ wojennych w War-

szawie. 
140 Ranny, umieszczony zosta³ w szpitalu w Krakowie, sk¹d uciek³ do Torunia. 
141 Uciek³ z transportu i powróci³ do Legionowa.
142 Znalaz³ siê w obozie jenieckim w Murnau.
143 Przedosta³ siê do Lublina. Aresztowany spêdzi³ 10 lat w wiêzieniu we Wronkach. 
144  Przedosta³ siê do Legionowa.
145 Wpad³ w rêce NKWD. Osadzony w Rembertowie, wywieziony pod Moskwê, wróci³ po 2 latach. 
146 Uciek³ ze szpitala w Otwocku do Legionowa, a potem za granicê – przez Czechos³owacjê do W³och. 
147 S³owa Stefana kardyna³a Wyszyñskiego ps. „Radwan III” – powstañca warszawskiego, kapelana Zgrupowania 

„Kampinos”, cytat za: „Almanach Powstañczy 1944”, Warszawa 2003, s. 25 X.
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dokonaæ, jednak te cierpienia i ofiary zapad³y w duchowośæ narodu i sta³y siê jego nieza-
przeczaln¹ w³asności¹. Dlatego nie potêpiamy ich, ale dziêkujemy Bogu, i¿ tak¹ moc da³ 
narodowi.

a tak¿e Jana Paw³a II148:
Nie mo¿emy zapomnieæ, ¿e w tym samym roku 1944 (...) wybucha tak¿e Powstanie 

Warszawskie, które mia³o byæ jakimś odpowiednikiem bitwy pod Monte Cassino. Polacy 
w Ojczyźnie uwa¿ali, ¿e powinni podj¹æ jeszcze i ten bój, aby zaznaczyæ, ¿e Polska od pierw-
szego do ostatniego dnia wojny walczy o sprawê nie tylko swojej wolności, ale tak¿e i o spra-
wê przysz³ości Europy i świata (...). My, Polacy nie mogliśmy uczestniczyæ bezpośrednio 
w tym procesie odbudowy Europy, który zosta³ zapocz¹tkowany na Zachodzie. Zostaliśmy 
z gruzami w³asnej stolicy. Znaleźliśmy siê jako alianci zwyciêskiej koalicji w sytuacji poko-
nanych, którym narzucono na czterdzieści kilka lat dominacjê ze Wschodu w ramach bloku 
sowieckiego. Tak wiêc dla nas walka nie skoñczy³a siê.

148 S³owa Jana Paw³a II do uczestników obchodów kolejnej rocznicy Bitwy pod Monte Cassino 18 maja 1994 r.
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Rozdział 8 

Represje149

R epresjonowanie Polaków dokonywane by³o zarówno przez okupanta hitle rowskiego, 
jak i przez Sowietów, a tak¿e, niestety, przez pozostaj¹cy w dys pozycji Kremla „polski” 

(w cudzys³owie!) Urz¹d Bezpieczeñstwa (UB).
Po wkroczeniu wroga na ziemie polskie 1 września 1939 r. i 17 września 1939 okupanci 

pozbawili mieszkañców Polski wszelkich praw. Rozpocz¹³ siê okres prześladowañ i terroru. 
Wywózki, wysiedlenia, obozy pracy, śmierci, wiêzienia by³y przepe³nione do koñca lat oku-
pacji. Niemieckie tzw. „³apanki” odbywa³y siê równie¿ w Legionowie. W wyznaczone miejsca 
zaje¿d¿a³y pokryte plandek¹ samochody ciê¿arowe, do których zapêdzano ludzi z ulicy. Do-
brze uzbrojonym ¿andarmom niemieckim towarzyszy³y psy. Niezdolnych do pracy wywo¿o-
no do obozów, innych na przymusowe roboty w Niemczech. „£apanki” odbywa³y siê w odwe-
cie za akcje ruchu oporu lub w ramach za³o¿onego planu wyniszczenia narodu polskiego. 

W pierwszym i ostatnim roku wojny odbywa³y siê wysiedlenia, wywo¿enia ludności pol-
skiej z zajêtych terenów. Na zachodzie i wschodzie Polski wysiedlenia i pacyfikacje dotyczy³y 
ca³ych wsi. Legionowo prze¿y³o trzy takie akcje wysiedleñcze: pierwsz¹ w czasie trwania po-
wstania (sierpieñ 1944), drug¹ – kiedy zbli¿a³ siê front sowiecki w październiku 1944 i trzeci¹ 
– przeprowadzon¹ ju¿ po wkroczeniu Armii Czerwonej do Legionowa w listopadzie 1944. 
Nie wszyscy po zakoñczeniu dzia³añ wojennych wrócili do Legionowa. 

Na terenach zajêtych przez ZSRR odby³y siê najstraszniejsze w skutkach cztery de-
portacje. Pierwsza 10 lutego 1940 r. Wywo¿ono ca³e rodziny w czasie ogromnych mrozów. 
Podró¿ w g³¹b Rosji trwa³a tygodniami bez posi³ku i wody. Tysi¹ce umiera³y w wagonach 
towarowych. Druga deportacja odby³a siê w kwiet niu, trzecia w czerwcu i lipcu, a czwarta 
w czerwcu 1941, kiedy rozpoczê³a siê wojna z Niemcami. Mówi³o siê, ¿e liczba deportowa-
nych siêga³a oko³o dwóch milionów. Zostali rozrzuceni po tajdze jak Rosja d³uga i szeroka 
– od Uralu po Ocean Spokojny – Jakucja, Ko³yma, Workuta, Kazachstan, A³taj, Archan-
gielsk. Wywiezieni znaleźli siê w warunkach tak tragicznych, ¿e trudno je sobie nawet 
wyobraziæ. Mieszkali w barakach bez okien, pod³óg, pod ciekn¹cymi sufitami, bez pieców 
i opa³u, nie mieli ubrañ, a wokó³ wszechogarniaj¹cy brud, wszy, pluskwy i tyfus. Ciê¿ka 
praca przy wyrêbie lasów, budowie dróg, linii kolejowych, w kopal niach, ko³chozach. Tylko 
najsilniejsi przetrwali. 

Amnestia po uk³adzie Sikorski–Majski da³a mo¿nośæ zaci¹gania siê od września 1941 r. 
do Armii Polskiej organizowanej przez gen. W³adys³awa Andersa w Buzu³uku, Tatiszcze-
wie, Tockoje. Polacy docierali do tych punktów w stanie skrajnego wyczerpania fizycznego. 
Tam organizowano naprêdce lazarety i szpitale polowe. Gen. Andersowi uda³o siê wywieźæ 
tych biedaków na Bliski Wschód do Persji i po³¹czyæ siê z si³ami zbrojnymi na Zachodzie. 
Pierwsza zorganizowana ewakuacja ludności cywilnej z radzieckich „gu³agów” mia³a miejsce 
od 24 marca do 3 kwietnia 1942 r., druga – od 9 sierpnia do 1 września 1942 r. 

149  Wykazy represjonowanych znajduj¹ siê w czêści II 
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Na terenie ZSRR pozosta³a jeszcze ogromna rzesza ludności polskiej. W 1943 r. mê¿-
czyźni mogli wstêpowaæ do formuj¹cego siê nad Ok¹ Wojska Polskiego. Dopiero pod koniec 
roku 1945 rozpoczê³y siê organizowane przez urz¹d repatriacyjny wyjazdy do kraju. Niektó-
rzy nie wrócili nigdy.

Po zakoñczeniu Powstania Warszawskiego nast¹pi³y aresztowania, rozstrze liwania i po-
wszechne wysiedlanie ca³ych miejscowości podwarszawskich, równie¿ Legionowa. Wysied-
lona m³odzie¿ trafia³a do obozów na terenie Polski, a potem by³a wywo¿ona do Niemiec. 

Okupant niemiecki, a później i sowiecki, zacz¹³ niszczyæ ¿o³nierzy Pol skiego Pañstwa 
Podziemnego. 

Przepe³nione by³y obozy w Pruszkowie, £omiankach, Zakroczymiu, Kazu niu, Pile, 
Modlinie. W arkuszach osobowych ¿o³nierzy polskiego podziemia w Le gionowie s¹ wymie-
nione obozy w Niemczech: Lubeka, Halm, Erfurt, Nordhauzen, Hercler, Moringen, Gross-
-Rosen, Luckenwalde, Brandenburg i inne. 

Aresztowan¹ m³odzie¿ wywo¿ono te¿ na przymusowe roboty w pasie przyfrontowym 
wokó³ Legionowa – do Nieporêtu, ko³o Ró¿ana, ko³o Chotomowa. 

Wejście armii sowieckiej na teren Polski nie przynios³o wolności i nieza wis³ości naszej 
ojczyźnie. Aresztowania i wyroki śmierci rozpoczê³y siê ju¿ w momencie wkraczania od-
dzia³ów Armii Czerwonej. W Legionowie by³ to październik 1944 roku. Zaczê³y siê wywózki 

Zaświadczenie wystawione 19 września 1941 r. przez zarząd obozu pracy 
w Workucie, stwierdzające, że: „Przedstawiciel niniejszego obywatel Romanowski 
Henryk (...) na podstawie rozporządzenia Prezydium Rady Najwyższej ZSRR został 
amnestionowany jako obywatel polski. Ma prawo swobodnie przebywać na teryto-
rium ZSRR (...) Obywatel Romanowski H. udaje się do punktu przebywania w Buzułuku. 
Zaświadczenie obowiązuje trzy miesiące i podlega wymianie na paszport.(...)”
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do obozów w Rembertowie, Wo³omi nie, a potem do ³agrów sowieckich w ZSRR. Miêdzy 
innymi zes³ani do ³agru Borowicze byli ¿o³nierze: por. Edward  Dietrich, st. strz. Kazimierz 
Gawliñski, kapr. Ryszard  Górecki, strz. Ryszard  Moniewski st. strz. Edward Witecki, a tak¿e 
harcerz dh Zbigniew  Wiśniewski. 

W miarê up³ywu czasu i umacniania siê w Polsce w³adzy ludowej, dzia³ania represyjne 
przejmowa³ „polski” Urz¹d Bezpieczeñstwa, a wyroki zarówno śmierci jak i wieloletniego 
wiêzienia wykonywane by³y na terenie kraju. Osoby zwi¹zane z Polskim Pañstwem Pod-
ziemnym by³y ca³y czas inwigilowane, czego przyk³adem mo¿e byæ sprawa legionowskich 
harcerzy. W raporcie z dnia 2 czerwca 1951 roku do naczelnika Wydzia³u IV Departamentu 
V Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, kpt. Filipiaka czytamy:

…– za³o¿yæ na środowisko Harcerstwa Polskiego w Legionowie sprawê agentury 
rozpracowania (czego dotychczas nie by³o),

– przej¹æ od Placówki Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego Warszawa-W³ochy, 
na swój kontakt, informatora „Cichego” – do wyjaśnienia przez niego ca³ego 
aktywu kierowniczego harcerstwa z tego terenu, - gdzie kto obecnie przebywa 
i co robi zawodowo,

– poprzez informatora ps. „Ba³tyk” odtworzyæ strukturê organizacyjn¹ chor¹gwi 
mazowieckiej,

– wytypowaæ i opracowaæ kandydata na werbunek w tym środowisku,
– o osobach z aktywu tego środowiska przebywaj¹cych na terenie innych woje-

wództw zawiadamiaæ Wydzia³ IV Dep.V.
W kolejnych raportach znajduj¹ siê nazwiska inwigilowanych miêdzy innymi:

(...)
− zastêpowy  Spletsteser Lucjan s. Antoniego i Benedykty z d. Dobro wolska, ur. 

6.VI.1929r. w Zegrzu, nar. i obywatelstwo polskie, pochodzenie inteligencja, 
wykszta³cenie 4 klasy Gimn. zam. ostatnio Legionowo Sowiñskiego 3 (obecnie 
w wiêzieniu).

− cz³onek harcerstwa  Pawlicki Edward s. Konstantego i Feliksy z d. Do browolska 
ur. 15.XI. 1928 w Zegrzu pow. Pu³tusk zam. ostatnio w Legionowie ul. Jagiel-
loñska (Obecnie w wiêzieniu).

− dru¿ynowa –  Romanowska Bronis³awa z mê¿a Mazur nauczycielka zam. Le-
gionowo...

Ze wspomnieñ Lucjana Spletstesera:  
Zosta³em aresztowany w Legionowie w mieszkaniu mojej matki przy ul. Sowiñskie-

go 3, o godz. 4. rano. Dom by³ otoczony przez wielu funkcjonariuszy UB z broni¹. Prowa-
dzono mnie jak przestêpcê na komendê MO w Legionowie. Nastêpnie przewieziono mnie 
do aresztu wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa w War szawie... (...) S¹dzony przez Woj-
skowy S¹d Rejonowy dosta³em wyrok 7 lat...

Na s¹dow¹ rehabilitacjê, czyli uniewa¿nienie tych wyroków trzeba by³o czekaæ 
lat kilkadziesi¹t...

Zarówno Niemcy jak i Sowieci dokonywali akcji wysiedlania mieszkañców. Najwiêk-
sza taka akcja w Legionowie mia³a miejsce pod koniec sierpnia 1944 r. Odbywa³y siê wtedy 
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równie¿ aresztowania powstañców, rozstrzeliwania. Zginêli ks. Wac³aw  Szelen baum, dyrek-
tor Jerzy  Siwiñski. Profesor  Tomczyñska wraz z ca³¹ rodzin¹ zosta³a wywieziona do fortu 
w Kazuniu, gdzie gestapo zorganizo wa³o obóz. Na przymusowe roboty w Niemczech i strefie 
przyfrontowej wywo¿ono nie tylko mieszkañców Legionowa ale i Nieporêtu, Wieliszewa, 
Zegrza, Jab³onny, Chotomowa i miejscowości z obecnej dzisiaj gminy Warszawa-Bia³o³êka. 
Druga fala wysiedlania to koniec września i październik 1944 r., kiedy front radziecki prze-
suwa³ siê na zachód, po wkroczeniu do Legionowa Armii Czerwonej. By³o to 28 października 
1944 r. i znów zaczê³y siê aresztowania i wywózki tym razem do ³agrów sowieckich.

W tym okresie zaczê³y powstawaæ organizacje drugiej konspiracji, równie¿ na terenie 
Legionowa. Z cz³onkami tych organizacji rozprawia³a siê rodzima bezpieka. To wtedy zostali 
aresztowani Lucjan  Spletsteser – 7 lat wiêzienia, Edward  Pawlicki – 5 lat wiêzienia.

Na rozwi¹zanie Armii Krajowej

Za dywizjê wo³yñsk¹, nie kwiaty i wianki –
Szubienica w Lublinie, Ojczyste Majdanki.

Za sygna³ na pó³nocy, bój pod Nowogródkiem –
D³ugi urlop w wiêzieniu. D³ugi i ze skutkiem.

Za bój o nasz¹ Rossê, Ostr¹ Bramê, Wilno –
Sucha ga³¹ź lub zsy³ka na rozpacz bezsiln¹.

Postanowienie w sprawie unieważnienia wyroku skazującego Lucjana  Spletstesera
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Za dnie i noce śmierci, za lata udrêki –
Taniec w kó³ko: raz w oczy a drugi raz w szczêki.

Za wsie spalone, bitwy, gdzie ch³opska sz³a czeladź –
List goñczy, tropicielski: „dopaśæ i rozstrzelaæ”.

Za mosty wysadzone z rêki robotniczej –
Wêszyæ, gdzie kto siê ukry³, psy spuściæ ze smyczy.

Za wyroki na katów, za celny strza³ Krysta –
Jeden wyrok: do tiurmy. Dla wszystkich. Do czysta.

Za Warszawê, Warszawê, powstañcze zachcianki –
Specjalny oddzia³ śledczy: „Przy³o¿yæ do ścianki”.

................................................

Zwin¹æ chor¹giew z masztu. Krep¹ jest zasnuta.
Za dywizjê Rataja, Okrzei, Traugutta.

Poci¹æ sztandar w kawa³ki. Rozdaæ wśród ¿o³nierzy,
na drogê niech go wezm¹. Na sercu niech le¿y.

Kazimierz Wierzyñski 150

Druga konspiracja 

Sytuacja stawa³a siê taka, ¿e aresztowania, wiêzienia, torturowanie ujawnia j¹cych siê 
¿o³nierzy Armii Krajowej i innych uczestników polskiego podziemia, uniemo¿liwia³o wyj-
ście z lasu nawet tym, którzy chcieli powróciæ do normalnego ¿ycia. Przybywa³o te¿ tych, 
którym UB depta³o po piêtach, którzy nie znali dnia ani godziny aresztowania, musieli siê 
co tydzieñ meldowaæ, nie mogli nigdzie dostaæ pracy, proponowano im rolê „tajnego wspó³-
pracownika”, szanta¿uj¹c i gro¿¹c. 

Rozpocz¹³ siê okres tzw. „drugiej konspiracji”. Wróg by³ straszliwie mściwy, szczególnie 
dla ¿o³nierzy i oficerów AK. Trwa³o to a¿ do koñca lat siedemdziesi¹tych. Dotyczy³o nawet 
ludzi starszych – po siedemdziesi¹tce, którzy nikomu nie mogli zagroziæ, pragnêli tylko prze-
¿yæ spokojnie swoje ostatnie lata ¿ycia.

150 Wiersz umieszczony w: „Tygodniku Polskim”, Nowy Jork, 18 lutego 1945, nr 7, s. 2. Kazimierz Wierzyñski 
(1894–1969), poeta, od 1939 r. przebywa³ poza krajem, piewca m³odzieñczego optymizmu. Za tomik poetycki „Laur 
Olimpijski” (1927) otrzyma³ w 1928 r. z³oty medal w kon kursie literackim IX Olimpiady w Amsterdamie. W la-
tach wojennych by³ bardem Walcz¹cej Polski, dodawa³ ducha ¿o³nierzom polskim. „Liryki patriotyczno-¿o³nierskie” 
(1941), „Ziemia-Wilczyca” (), „Ró¿a wiatrów” (1942). Po wojnie m.in. „Krzy¿e i miecze” (1946), „Sen mara” (1969). 
Zmar³ w 1978 r.

Book czas proby_2014.indb   231Book czas proby_2014.indb   231 2014-06-13   10:41:142014-06-13   10:41:14



232

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

Z og³oszonych po 1956 roku danych wynika³o, ¿e w latach utrwalania w³adzy ludowej 
1946–1948 zabito 7392 ¿o³nierzy Armii Krajowej, a aresztowano 11 336. Wśród nich by³o 
wiele harcerzy i harcerek. Późniejsza lista sporz¹dzona ju¿ przez Centralny Zarz¹d Wiêzien-
nictwa obejmowa³o oko³o 25 tys. nazwisk. S¹dy nie by³y wtedy niezawis³ym wymiarem spra-
wiedliwości, lecz instrumentem partii. 

W tej sytuacji polskie podziemie trwa³o i prowadzi³o walkê jeszcze oko³o 10 lat (1944–
1953). Tajnymi organizacjami w tym czasie by³y miêdzy innymi: 

NIE – Niezawis³ośæ,
WiN – Wolnośæ i Niezawis³ośæ,
ROAK – Ruch Oporu Armii Krajowej,
KWP – Konspiracyjne Wojsko Polskie. 
Dzia³a³y one inaczej ni¿ w czasie okupacji. Walkê prowadzono w celu odbijania wiêź-

niów, prowadzono wywiad, rozpowszechniano prawdziwe infor macje o sytuacji w kraju 
i na świecie, organizowano opór spo³eczny. 

Absolutnym ewenementem by³a konspiracja m³odzie¿owa. Prawie sto kilkadziesi¹t 
niewielkich organizacji obejmowa³o kilka tysiêcy m³odych ludzi, g³ównie harcerzy. Ich cz³on-
kowie byli traktowani tak samo okrutnie jak ¿o³nierze AK. Wykonywano na nich wyroki 
śmierci, wywo¿ono do gu³agów w ZSRR, wiêziono w Rawiczu, Wronkach, Krakowie, Lubli-
nie, Wroc³awiu, Warszawie.
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Rozdział 9 

Czasy stalinowskie i PRL151

Harcerstwo

L udzi, którzy przez lata bronili takich idea³ów, jak Bóg, Honor i Ojczyzna, a zw³aszcza 
¿o³nierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów, nazywano „zaplutymi kar³ami reakcji”, 

a harcerstwo szaroszeregowe – „cz¹stk¹ tego kar³a”, z którym to zaczêto siê radykalnie 
rozprawiaæ. 

To, co dla spo³eczeñstwa by³o świadectwem ci¹g³ości i s³uszności przez lata wpajanych 
przez skauting i harcerstwo idea³ów – staje siê dla nowej w³adzy pañstwowej powodem po-
dejrzeñ i niechêci. 

Ju¿ od 1944 roku na wyzwolonych terenach kraju powstawa³y samorzutnie lub wycho-
dzi³y z podziemia dru¿yny harcerskie z nadziej¹ na kontynuacjê harcerstwa przedwojennego. 
Lecz ich wysi³ki sz³y na marne, poniewa¿ w³adzê nad m³odzie¿¹ sprawowa³y ró¿ne, sterowa-
ne z Moskwy, si³y i ośrodki, pocz¹wszy od Zwi¹zku Walki M³odych poprzez Resort Oświaty 
PKWN do agend wojskowych i Urzêdu Bezpieczeñstwa. By³ to czas wymuszonego wychowy-
wania m³odzie¿y w duchu socjalistyczno–komunistycznym. 

Ca³ymi latami instruktorzy przedwojennego Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego i wojen-
nych Szarych Szeregów, z hm. Aleksandrem Kamiñskim na czele usi³owali ratowaæ polskie 
harcerstwo przed sowieckimi zakusami trwa³ego przekszta³cenia go w organizacjê sowie-
ckich pionierów. Z dzisiejszej perspektywy nale¿y stwierdziæ, ¿e walkê tê wygrali. Uda³o im 
siê przekazaæ nastêpnym pokoleniom Polaków harcerski etos i metodykê pracy. 

Opowieśæ o tych zmaganiach, prowadzonych ju¿ bez walki zbrojnej, ale okupionej wie-
loma wyrzeczeniami i znoszeniem ubeckich szykan, to materia³ na osobn¹ ksi¹¿kê. 

A jak to przebiega³o w Legionowie?152

W Legionowie 28 października 1944 r. zakoñczy³a siê okupacja hitlerowska. Nie czu-
liśmy jednak pe³nej radości z wyzwolenia, gdy¿ po wypêdze niu Niemców drugi okupant za-
cz¹³ umacniaæ swoj¹ komunistyczn¹ w³adzê. W pierwszych dwóch latach, zanim ca³kowicie 
nie umocni³y siê w³adze stalinowskie, zryw polskości traktowany by³ jeszcze ulgowo. Po-
wsta³y w Legio nowie trzy dru¿yny mêskie i dwie dru¿yny ¿eñskie ZHP (przy szko³ach podsta-
wowych i przy gimnazjum) oraz po jednej dru¿ynie przy szko³ach w Jab³on nie, Chotomowie, 
Nieporêcie, Choszczówce, P³udach, Zegrzu, Wiśniewie i Bia³o ³êce, z których zorganizowano 
potê¿ny hufiec. Hufcowym zosta³ by³y dru¿ynowy Szarych Szeregów, phm. Jerzy Józef  La-
tocha ps. „D¹b”, a po nim funkcjê tê pod koniec 1947 r. przej¹³ nastêpny szaroszeregowiec, 
dh Zbigniew  Wiśniewski ps. „Mars”. Hufiec ten posiada³ w³asn¹ harcówkê, w domu pana 
Raka przy skrzy¿owaniu ulic Batorego i Kazimierza Wielkiego (w budynku po by³ym urzê-

151 Bezpośrednio po zakoñczeniu II wojny światowej nasze pañstwo nosi³o jeszcze oficjaln¹ nazwê Rzeczpospo-
lita Polska. Nazwê Polska Rzeczpospolita Ludowa wprowadzono w 1952 r. Aparat represji politycznych (o potwornym, 
antypolskim, stalinowskim obliczu) nosi³ do 1956 roku naz wê Urz¹d Bezpieczeñstwa., Po „polskim październiku” 
i reorganizacji aparat ten przyj¹³ nazwê S³u¿ba Bezpieczeñ stwa i funkcjonowa³ a¿ do 1990 r.

152 Informacje opracowane wspólnie z Feliksem Pêdryczem.
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dzie gminy Legionowo), a na przyleg³ym terenie odbywa³y siê zbiórki instruk torów hufca 
i dru¿yn legionowskich. W przypadku wiêkszych zgromadzeñ korzys tano z boiska szkol nego 
przy Szkole Podstawowej nr 3.

Legionowski hufiec by³ jednym z prê¿niej dzia³aj¹cych na terenie Chor¹gwi Warszaw-
skiej. Bra³ udzia³ we wszystkich uroczystościach pañstwowych na Placu Pi³sudskiego i przy 
Grobie Nieznanego ¯o³nierza, jak równie¿ w uroczystościach lokalnych, szkolnych, koś-
cielnych i wojskowych. W rodzinnych albumach uda³o siê odszukaæ kilka zdjêæ z tamtych 
uroczystości. Na niektórych widaæ gruzy Warszawy…

Rok 1945, dom harcerza przy ul Batorego w Legionowie, (dom Raka)

Rok 1945 delegacja drużyn legionowskich 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza

3 maja 1945, przygotowania do defilady 
na pl Piłsudskiego
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W 1945 r. ze sk³adek harcerzy wykonano sztandar, którego poświêcenie i wprowadzenie 
by³o wielkim wydarzeniem w ¿yciu hufca.

Legionowski hufiec organizowa³ harcerskie „biegi” i ogniska, wycieczki i ca³e wyprawy. 
Harcerze i harcerki zdobywali kolejne sprawności i stopnie harcerskie. W okresie letnim 
Chor¹giew Warszawska organizowa³a obozy, najczêściej poza granicami województwa war-
szawskiego, np.: pod Krakowem, Zakopanem, w Rabce, Wiśle, Zagórzu Śl¹skim i wielu in-
nych miejscowościach. Zawsze bra³o w nich udzia³ harcerstwo z Legionowa. 

Listopad 1945, delegacja jednej z drużyn 
hufca Legionowo w Warszawie

Listopad 1945, poczty sztandarowe na placu 
Piłsudskiego, wsród nich Legionowski

Wielkanoc 1946, zmiana warty przy Grobie Pańskim w kościele „na górce”
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Od drugiej po³owy 1946 roku nasili³y siê prześladowania instruktorów, harcerzy i harce-
rek, którzy w okresie okupacji nale¿eli do konspiracyjnych Szarych Szeregów. 

Dh Jerzy  Latocha kilkakrotnie wzywany by³ do Urzêdu Bezpieczeñstwa, otrzyma³ zakaz 
pe³nienia funkcji hufcowego. Tam te¿ zbierano materia³y, w tym tak¿e z okresu konspiracji, 
maj¹ce pos³u¿yæ do uwiêzienia go lub nawet pozbawienia ¿ycia. W tej sytuacji zmuszony 
by³ pod koniec 1946 roku przerwaæ pe³nion¹ funkcjê hufcowego i wyjechaæ z Legionowa. Po-
cz¹tkowo zamieszka³ w Toruniu, gdzie jednak równie¿ by³ ścigany. Postanowi³ wiêc zmieniæ 
nazwisko z Latocha na Latocki i osiedli³ siê we Wroc³awiu. 

Podobny los spotka³ jego nastêpcê, dh. Zbigniewa  Wiśniewskiego ps. “Mars”, który 
na rok przej¹³ funkcjê hufcowego. Jemu równie¿ UB zarzuci³o niepos³uszeñstwo w stosun-
ku do w³adz komunistycznych i przynale¿nośæ do konspiracji. Po pierwszym przes³uchaniu 
zdecydowa³ siê opuściæ Legionowo i osiedli³ siê w Gorzowie Wielkopolskim. Mimo to by³ 
wielokrotnie szykanowany przez UB i SB. 

Za przynale¿nośæ do Szarych Szeregów i Armii Krajowej, z wyroku w³adz komunistycz-
nych, musieli odsiedzieæ w wiêzieniach: dh Lucjan  Spletsteser, dh Edward  Pawlicki i wielu 
innych szaroszeregowców. W latach 50. wielu z nich by³o przes³uchiwanych przez UB w Pa-
³acu Mostowskich, Alei Szucha i innych aresztach. Dostawali wyroki za niepope³nione winy 
i zmy ślone zarzuty. Byli u nas i tacy, którzy nie wytrzymali represji ubeckiej i godzili siê 

Październik 1945, hufiec otrzymuje swój 
sztandar

Październik 1945, pamiątkowe zdjęcie po otrzy-
maniu sztandaru

Sierpień 1947, wyprawa do Szczytna Sierpień 1947, obóz w Szczycionku
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na wspó³pracê z prześla dowcami. W takich warunkach kolejnym hufcowym w Le gionowie 
zosta³ dh W³odzimierz Obojski, który na tym stanowisku dotrwa³ do rozwi¹zania ZHP przez 
w³adze komunistyczne w latach 1949–1950. 

Rok 1948, hufcowy Włodzimierz  Obojski przed frontem hufca

Rok 1948, obowiązkowa defilada 1 maja. 
W pierwszym rzędzie, w środku, Wiesława 
 Stefańska

Rok 1948, przemarsz na wrześniowe 
uroczystości w kwaterze wojennej 
legionowskiego cmentarza

1 maja 1949 r. – ostatnia defilada hufca przed 
rozwiązaniem ZHP. Sztandar niesie Teresa 
 Klejment.

lipiec 1949 r. Łukęcin
– ostatni obóz.
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W latach 1947–1949 zastêpczyni¹ komendanta hufca by³a dh. Wies³awa  Stefañska 
„Lisica”. 

Z zachowanej kopii rozkazu obozowego w £ukêcinie:

„£ukêcin dnia 4.7.49 r.
Rozkaz obozowy nr 1/49

Druhny!
Z centrum Polski, z kipi¹cych ¿yciem miast i wsi Mazowsza jecha³yśmy d³ugo, a¿ tu, 

do wybrze¿y polskiego Ba³tyku.
Powita³ na szum morza i jakaś dziwna, bo a¿ przejmuj¹ca, cisza.
Powita³y nas opuszczone, zrujnowane domy świec¹ce bezszybnymi otworami okien. 

Powita³a nas i bujna zieleñ. I to nasze miejsce obozowania. 
Niejedna z Was zapyta³a zapewne: Po co? Dlaczego i w³aściwie w jakim celu przyje-

cha³yśmy a¿ tu? 
Odpowiedź ju¿ otrzyma³yście.
Trzy dni wytê¿onej, wzmo¿onej pracy powiedzia³y Wam, ¿e przyjecha³yśmy tu, 

by w opuszczone i zapomniane przez wszystkich miejsce wnieśæ ¿ycie.
Zatêtni³a praca, zaludni³y siê opuszczone domy.
Gwar, stukot m³otków, odg³osy pi³, siekier, śpiew, ruch i ¿ycie zmieni³y nie do pozna-

nia ten opuszczony, ale piêkny zak¹tek naszego morza.
Nieśæ ¿ycie, nieśæ radośæ, budowaæ to, co zrujnowane, przebudowaæ od podstaw to, 

co zmursza³e i przestarza³e – oto nasz cel.
Stañ wiêc do pracy, nie ¿a³uj r¹k, twórz, buduj, tylko razem, wspólnie, gromad¹ prze-

budowaæ mo¿emy Polskê na lepsz¹, jaśniejsz¹, szczêśliwsz¹. 
Niech powiêkszy siê ilośæ świetlic, dziedziñców, niech powiêkszy siê ilośæ roześmia-

nych twarzyczek dzieci. 
Niech powiêkszy siê jak najwiêcej obszarów oczyszczonego przez nas lasu. 
Nich z pól zgin¹ chwasty wyplenione naszymi rêkoma.
Oto nasza Harcerska S³u¿ba Polsce, któr¹ tu na obozie realizowaæ bêdziemy. 
Niech wre praca i p³ynie, p³ynie pieśñ nieprzerwanym strumieniem, bo pieśñ umili 

nam pracê i świadczyæ bêdzie o tym, ¿e wykonana przez nas praca nie jest ciê¿arem, ale ra-
dości¹ i obowi¹zkiem ka¿dej harcerki.

Podzielone jesteśmy na trzy obozy, by praca nasza mog³a daæ lepsze wyniki. 
Od dziś rozpoczynamy wielk¹ grê opart¹ na wspó³zawodnictwie miêdzy obozami. Pod-

sumowanie w koñcu obozu wyników naszej pracy oka¿e, który obóz najwiêcej pomaga³ 
nam w realizowaniu naszego ogólnego programu pracy.

W zwi¹zku z podzia³em na obozy mianujê nastêpuj¹ce sk³ady Komend Obozów:
Obóz Nr 1 Komendantka  Klejment Teresa,
Oboźna I  Woźnicka Barbara, Oboźna II  Sawicka Teresa.
Obóz Nr 2 Komendantka  Sajno¿anka Hanna, 
Oboźna I  Kudelska Teresa, Oboźna II  Liwska Wac³awa.
Obóz Nr 3 Komendantka  Stefañska Maria, 
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Oboźna I  Tkaczyk Zofia, Oboźna II  Czajkowska Barbara.
Mianujê  Taszyck¹ Krystynê Ref. W.F.
Pa³kowsk¹ Barbarê Ref. Gosp.”

Ju¿ w marcu 1949 roku ZHP, zdominowane przez komunistów, zrywa stosunki 
ze skautowym ruchem miêdzynarodowym, wprowadzaj¹c stalinowskie metody wychowa-
nia m³odzie¿y. W maju 1950 roku prezydium ZG ZMP i naczelnictwo ZHP zatwierdzaj¹ 
nowe prawo, przyrzeczenie i mundur harcerski (bia³a koszula i czerwona chusta). Dru¿y-
nami w szko³ach kierowali m³odzi etatowi nauczyciele. Ale czêśæ z nich wychowa³a siê 
w harcerstwie przed i powojennym, inni zaciekawieni histori¹ ruchu harcerskiego oparte-
go na skautingu siêgali po stare podrêczniki harcerskie. Dlatego te¿, mimo indoktrynacji 
i kontroli, w wielu szko³ach sposób pracy „dru¿yn” (szkó³) i „zastêpów” (klas) przypomina³ 
dawn¹ metodê szkolenia harcerskiego. 

Po pewnym czasie legionowskim harcerstwem zaj¹³ siê by³y komendant sanitarny AK 
na Legionowo, dh Anatol Bryk, nauczyciel wychowania fizycznego przy Szkole Podstawowej 
nr 3. Powróci³ on po latach do Legionowa w 1953 roku i na polecenie kierownika szko³y, 
Tadeusza  Wardenckiego, przyst¹pi³ do organizowania harcerstwa w szkole i mieście. Nie by³ 
to czas sprzyjaj¹cy tworzeniu organizacji o tradycjach przedwo jennych. Zamiast harcerstwa 
istnia³a tzw. Organizacja Harcerska, utworzona na wzór m³odzie¿owej organizacji pionie-
rów w ZSRR. W tym trudnym okresie o zorganizowanie harcerstwa uprosi³a go jednak sama 
m³odzie¿, której nie umia³ odmówiæ. Wszyscy zaryzykowali, pod szyldem OH zaczê³y siê 
zbiórki i obozy wed³ug starego harcerskiego zwyczaju. Starali siê nie afiszowaæ, a w czasie 
kontroli po prostu im siê udawa³o.

Po roku 1956 reaktywowano ZHP. Dla harcmistrza Bryka nadszed³ czas organizowania 
wspania³ych, prawdziwych obozów, ognisk, imprez. W starym budynku „trójki” (Szko³y Pod-
stawowej nr 3 w Legionowie) znów funkcjonowa³a „harcówka” – miejsce zbiórek harcerzy. 

Komendant hm. Anatol Bryk na obozie 
w Bardunkach, lata 60.

Hm. Anatol Bryk na obozie w Kamionce, 
rok 1960
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Po kilku latach legionowskie harcerstwo, podobnie jak w ca³ym kraju, ca³kowicie prze-
sz³o pod kontrolê w³adz PRL, a bezpośrednio wychowaniem m³odzie¿y kierowa³ Socjalistycz-
ny Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej – podleg³y PZPR. Legionowski hufiec zosta³ zredukowany 
do „ośrodka” podleg³ego hufcowi w No wym Dworze Mazowieckim. Dopiero po reformie 
administracyjnej w 1975 roku, ośrodek przekszta³cono na hufiec obejmuj¹cy terytorialnie 
Legio nowo i cztery okoliczne gminy. 

Pierwszym komendantem odtworzonego hufca by³ dh Damian  Popielarz. Przej¹³ on dru-
¿yny harcerskie z czterech gmin i z miasta Legionowa, organizuj¹c od nowa strukturê hufca. 

Po roku 1980, po solidarnościowych przemianach, funkcjê hufcowego przej¹³ dh Zdzi-
s³aw  Wierzbicki. Legionowski hufiec 11 marca 2000 roku przyj¹³ imiê Szarych Szeregów 
– „Rój-Tom”. 

Walka o pamięć i tożsamość

¯o³nierze Armii Krajowej, przewa¿nie jeszcze m³odzi, poddani szykanom politycznym, 
ci¹gani po s¹dach, niejednokrotnie zmuszani do zmiany miejsca zamieszkania… Bez mo¿-
liwości jawnego stowarzyszania siê, organizowania, choæby w sprawach wzajemnej pomocy 
bytowej… Nie za³amywali r¹k, nie poddawali siê. Bez rozg³osu odnawiali dawne kontakty, 
wspomagali siê wzajemnie. Gdy tylko, choæby chwilowo, ³agodnia³y represje – upominali siê 
o pamiêæ po tych, którzy oddali swe ¿ycie w obronie Ojczyzny. 

Nie inaczej by³o w Legionowie. Znajomości i przyjaźnie z lat konspiracji i walki zbrojnej 
nie wygas³y. Spotykaliśmy siê i wspomagali wzajemnie. Wiele energii poświêcaliśmy m³od-
szym pokoleniom, pracuj¹c w szko³ach i jeśli siê tylko da³o – w harcerstwie. Naszymi sta-
raniami o integracjê akowskiego środowiska i zachowanie godnej pamiêci kierowali Edward 
 Dietrich i Barbara  Rykaczewska.

Szczególn¹ nasz¹ trosk¹ i zarazem marzeniem by³o upamiêtnienie miejsc tragicznych 
wydarzeñ z czasów walki zbrojnej z najeźdźc¹153. Oddanie ho³du poleg³ym i przekazanie pa-
miêci o ich bohaterstwie m³odszym pokoleniom. Nie by³o to ³atwe. Jak wyst¹piæ do ówczes-
nych w³adz o zgodê na wzniesienie choæby krzy¿a, gdy samo przyznanie siê do przynale¿no-
ści do Armii Krajowej mo¿e groziæ nieobliczalnymi konsekwencjami? 

Dlatego te¿ w pierwszych latach po wojnie nie powsta³y w Legionowie ¿adne miejsca 
pamiêci, poza ufundowan¹ przez w³adze tablic¹ poświêcon¹ Hance  Skoneckiej i grobowcem 
jej rodziny. Skoneccy nale¿eli do PPR, a zostali zamordowani przez Niemców, którzy namie-
rzyli ich dzia³alnośæ konspiracyjn¹. O upamiêtnieniu akowców mowy byæ nie mog³o.

W pierwsz¹ rocznicê wydarzeñ z 1943 r., na szosie Stru¿añskiej, w miejscu śmierci „Alfy” 
i „Skiby” postawiony zosta³ du¿y krzy¿ z pseudonimami pod chor¹¿ych. Krzy¿ przetrwa³ wojnê. 
Po tzw. „wyzwoleniu” zosta³ zniszczony. Los tego pierwszego krzy¿a podzieli³o kilka nastêpnych 
(stawianych przez kolegów z AK), a niszczonych systematycznie w latach 1945–1955. Dopiero 
w ramach tzw. „odwil¿y”, w październiku 1956 r., uzyskano zgodê na trwa³e upamiêtnienie 
śmierci podchor¹¿ych. 16 czerwca 1957 roku nast¹pi³o uroczyste ods³oniêcie g³azu pamiêci, 

153 Wszystkie miejsca pamiêci zosta³y opisane w kolejności chronologicznej, wg dat ich powstania, w czêści IV 
tej ksi¹¿ki
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na którym nad napisem z nazwiskami i pseudoni mami bohaterów wyryty zosta³ znak Polski 
Walcz¹cej. Ods³oniêcia dokonali kombatanci Armii Krajowej i Sza rych Szeregów. Pośród bio-
r¹cych udzia³ w uro czystości znalaz³ siê kpr. Piotr Pulso, ps. „Delko” – bohaterski uczestnik 
pamiêtnej akcji, który os³aniany przez poleg³ych uratowa³ bezcenny transport broni. Przyby³y 
rodziny poleg³ych. W Jab³onnie, sk¹d pochodzili podchor¹¿owie uhonorowano ich poprzez na-
zwanie imieniem „Alfy” i ”Skiby” miejscowego skweru. 

Tak¿e w 1957 r. uda³o siê doprowadziæ do wmurowania w ścianê kościo³a parafialnego 
pw. Świêtego Ducha, parafii pw. św. Jana Kantego, tablicy pamiêci „¯o³nierzom Armii Kra-
jowej I Rejonu „Marianowo-Brzozów”. Granitowa p³yta o ciemnoszarej barwie poświêcona 
zosta³a zmar³ym, zaginionym i poleg³ym w walkach o niepodleg³ośæ w latach 1939–1945. 
Fundatorami tablicy byli ¿o³nierze Armii Krajowej i harcerze I Rejonu „Marianowo–Brzo-
zów” VII Obwodu „Obro¿a”. W nied³ugi czas potem tablica ta zosta³a kompletnie zniszczona 
przez, jak to wówczas określono, „nieznanych sprawców”.

W latach 60. na obecnym Rondzie Armii Krajowej, zosta³ wzniesiony przez spo³eczeñ-
stwo Legionowa krzy¿ brzozowy z tablic¹ epitafijn¹, na której umieszczono nazwiska pole-
g³ych w walkach mieszkañców Legionowa. 

Krzy¿ ten, wraz z ogrodzeniem, w latach siedemdziesi¹tych, zosta³ przez komu nistów 
zlikwidowany, a samo rondo a¿ do 1994 r., to jest do dnia wzniesienia pom nika „Polski Wal-
cz¹cej”, by³o zaniedbane, pozbawione jakichkolwiek symboli chrześcijañskich i walk naro-
dowo-wyzwoleñczych.

Lata 60. Krzyż brzozowy na obecnym 
Rondzie Armii Krajowej
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W 1958 r. odby³o siê uroczyste ods³oniêcie i poświêcenie tablicy upamiêt niaj¹cej aresz-
towanie i rozstrzelanie 26 lutego 1940 r. w Palmirach, 190 mieszkañ ców Legionowa i okolic 
(174 mê¿czyzn i 16 kobiet). Pod koniec lat 50. ksi¹dz p³k Jan  Mrugacz sprowadzi³, w asyście 
harcerzy i wojska, symboliczn¹ urnê z pro chami z Palmir do Legionowa. Nastêpnie osobi-
ście zaprojektowa³ tablicê pami¹tkow¹, og³osi³ publiczn¹ zbiórkê i po latach doprowadzi³ 
do wmurowania tej tablicy (wraz z urn¹) w ścianê kościo³a garnizonowego. 

Pe³nym sukcesem uwieñczona zosta³a w 1964 r. inicjatywa Stanis³awa Feliszka, ufundowa-
nia tablicy upamiêtniaj¹cej nazwiska 14 uczniów szkó³ legionowskich, g³ównie by³ej Szko³y Po-
wszechnej nr 3 w Legionowie, poleg³ych w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939–1945. 
Fundatorem tablicy by³a spo³ecznośæ szkolna Szko³y Podstawowej nr 3, wspomagana przez sza-
roszeregowców. Przy akceptacji ówczesnego kierownika szko³y, Tadeusza  Wardenckiego, tablica 
zosta³a wmurowana przy g³ównym wejściu do szko³y. Nazwiska uczniów maj¹cych znaleźæ siê 
na tablicy pami¹tkowej ustalali nauczyciele tej szko³y Anatol Bryk i Bronis³awa  Romanowska–
Mazur, wraz ze Stanis³awem Feliszkiem. Tablica ta przetrwa³a do dnia dzisiejszego.

Po prze³omie „solidarnościowym” 1980 roku atmosfera wokó³ komba tantów Armii Kra-
jowej zmieni³a siê na lepsze. Przede wszystkim walka w szere gach AK zosta³a wreszcie uzna-
na za podstawê przyznania ¿o³nierzom uprawnieñ kombatanckich. Niektórzy z akowców 
skorzystali z tej mo¿liwości, poddali siê weryfikacji w ko³ach ZBOWiD i nawet tworzyli sek-
cje AK w tych ko³ach. Poz wala³o im to na oficjalne wystêpowanie do w³adz zarówno w spra-
wach socjalnych dotycz¹cych kombatantów Armii Krajowej, jak i w sprawach upamiêtnia-
nia miejsc walk i poleg³ych ¿o³nierzy AK. Nadal jednak nie by³o warunków do formalnego 
utworzenia i zarejestrowania akowskiego zwi¹zku czy stowarzyszenia i g³ówny nurt naszej 
dzia³alności toczy³ siê w ramach „prywatnych” spotkañ, czy to z racji kolejnych rocznic wa¿-
nych wydarzeñ, czy spotkañ roboczych lub towarzyskich. Od pocz¹tku lat osiemdziesi¹ tych, 
ju¿ oficjalnie, choæ bez formalnej rejestracji dzia³a³ „Zespó³ Terenowy” by³ego I rejonu „Obro-
¿y”, kierowany przez Barbarê  Rykaczewsk¹.

W 1981 r. zawi¹zano komitet budowy pomnika maj¹cego upamiêtniæ ¿o³nierzy AK, 
poleg³ych w walkach z Niemcami w dniu 3 sierpnia 1944 r. na granicy Legionowa i Choto-
mowa. W sk³adzie komitetu znaleźli siê: Jan  Raczyñski (AK), Barbara Rykaczewska (WSK), 
Stanis³aw Wysocki (AK), Jan  Szulc (AK), Józef  Lemañski (Szare Szeregi). Mimo trwaj¹cego 
w Polsce „stanu wojennego” uzyskano stosowne pozwolenia i przeprowadzono prace projek-
towe i wykonawcze tak sprawnie, ¿e 1 sierpnia 1984 r., w 40. rocznicê wspomnianych wyda-
rzeñ, pomnik zosta³ uroczyście ods³oniêty. By³ to g³az narzutowy na podstawie ¿elbetowej, 
z symbolem Polski Walcz¹cej i dat¹ „1944/Sierpieñ” oraz tablic¹ z napisem: W tym miejscu 
3 sierpnia 1944 r. poleg³ śmierci¹ ¿o³nierza dowódca 3. kompanii I Rejonu AK por. Stefan 
 Krasiñski ps. „Kacper”. Autorem koncepcji pomnika by³ mgr in¿. Andrzej  Zbierzchowski.

23 kwietnia 1985 r. w kościele „na górce” dokonano ponownego ods³oniê cia tablicy 
„¯o³nierzom Armii Krajowej I Rejonu „Marianowo-Brzozów”, znisz czonej w 1957 r. przez 
„nieznanych sprawców”. Fundatorami odtworzonej, tak jak i pierwszej, tablicy byli ¿o³nierze 
Armii Krajowej i harcerze I Rejonu „Marianowo – Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a”, wśród 
nich m.in. znalaz³ siê Ludwik  Schmidt ps. „Rabczyk”, zamieszka³y w Toronto (Kanada). Au-
torem koncepcji i projektu tablicy by³ Edward Dietrich.
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Chcê tu zaznaczyæ, ¿e podobne tablice pamiêci ¿o³nierzy AK zosta³y ufundowane 
we wszystkich kościo³ach parafialnych zlokalizowanych na terenach historycznych by³ego 
I rejonu: Jab³onna, Chotomów, Nieporêt, Wieliszew i dziel nica Warszawa–Bia³o³êka. 

Zdecydowanie trudniej, z niezrozumia³ymi przeciwnościami, przebiega³y starania 
o upamiêtnienie harcerzy poleg³ych 2 sierpnia 1944 roku. Ju¿ od 1948 r. systematycznie 
ponawiano prośby i wnioski do w³adz o wydanie zezwolenia na budowê miejsca pamiêci 
w pobli¿u ulic Warszawskiej i Jagielloñskiej. Zawsze odpowiedzi¹ by³o milczenie lub zdecy-
dowany brak zgody. Dopiero w 1984 r. Lucjan  Spletsteser, jako reprezentant Zarz¹du Środo-
wiska ¯o³nierzy Armii Krajowej VII Obwodu „Obro¿a”, legitymuj¹c siê odpowiednim pe³-
nomocnictwem, uzyska³ ustne zapewnienie zgody pod warunkiem „przedstawienia pe³nego 
uzasad nienia potrzeby wzniesienia takiego pomnika”. Spośród podanych wówczas ró¿nych 
danych, szczególne zainteresowanie w³adz wzbudzi³a nazwa organizacji reprezentowanej 
przez poleg³ych harcerzy i to, za jak¹ sprawê walczyli. Do koñca 1985 r. nie zapad³a jed-
nak ¿adna jednoznaczna decyzja w tej sprawie, mimo przedstawienia pe³nej dokumentacji, 
licznych ekspertyz, uzgodnieñ itp. Na pocz¹tku 1986 roku, nie daj¹c za wygran¹, Lucjan 
Spletsteser uda³ siê osobiście do kierownika Wydzia³u Spraw Wewnêtrznych w celu z³o¿enia 
skargi na dotychcza sowy tok postêpowania urzêdników tego urzêdu. Pieczê nad Wydzia-
³em Spraw Wewnêtrznych pe³ni³ wówczas przedstawiciel wojska, p³k Teofil Kendra, który 
nie ukrywa³ zaskoczenia i niezadowolenia z przedstawionego mu dotychczasowego sposobu 
za³atwiania sprawy. Nakaza³ natychmiast zaprowa dziæ siê w miejsce, w którym ewentualnie 
mia³by znaleźæ siê pomnik. Efektem wizyty u p³k. T. Kendry by³o zatwierdzenie przez niego 
niezbêdnej dokumentacji i wydanie zezwolenia na wzniesienie pomnika.

Lucjan Spletsteser natychmiast przyst¹pi³ do powo³ania komitetu organizacyjnego spo-
śród harcerzy i harcerek Szarych Szeregów. W jego sk³adzie znaleźli siê: Ewaryst  Bafeltowski, 
Ryszard  Borowik, Micha³  Jakubowski, Jerzy  Kuźmiñski, Wies³aw  Kuszkowski, Edmund Ku-
klewski, Edward  Pawlicki, Bogus³aw  Pi¹tek, Lucjan Spletsteser, Eugeniusz Tarczyñski, Zdzi-
s³aw  Wierzbicki, Jerzy  Wyrzykowski oraz Alicja Witkowska, Anna  Wizental, Alicja Bedna-
rek, Bronis³awa  Romanowska, Janina O³dakowska, W³adys³awa Szarliñska, Teresa  Jasiñska, 
Zofia  Zieliñska, Hanna Kuszkowska. 

W pierwszej kolejności zorganizowano zbiórkê pieniêdzy (na zasadach dobrowolności), 
rozpoczynaj¹c od samego komitetu. 

Poza komitetem organizacyjnym w akcjê budowy pomnika aktywnie w³¹czyli siê:
– Środowisko ¯o³nierzy AK I Rejonu VII Obwodu „Obro¿a” w Legionowie (dzisiaj Ko³o 

nr 1) – reprezentowane przez prezesa Barbarê  Rykaczewsk¹;
– Zarz¹d Środowiska ¯o³nierzy AK VII Obwodu „Obro¿a” w Warszawie (dzisiaj Okrêg 

Warszawa-Powiat) – reprezentowany przez przewodnicz¹cego kpt. Edwarda Dietricha. 
Nasza inicjatywa zyska³a bardzo szerokie poparcie wśród mieszkañców Legionowa. 

W prace zaanga¿owa³y siê: Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Jagielloñska” w Legionowie, repre-
zentowana przez jej prezesa, a przede wszystkim przez kierownika osiedla „Batorego” w Le-
gionowie – Bogdana Stañczaka oraz prze wodnicz¹cego Komitetu Osiedlowego – Edwarda 
Królaka, a tak¿e wykonawcy – pracownicy fizyczni tej spó³dzielni. ZBOWiD w Legiono-
wie, reprezentowany przez prezesa zarz¹du p³k. Karola Bu³ata, udzieli³ pisemnego poparcia 
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budowie pomnika, a zak³ad kamieniarski Zygmunta Taracha z Henrykowa nieodp³atnie 
zamontowa³ w kamieniu tablicê epitafijn¹ oraz dokona³ niezbêdnej kosmetyki pomnika. 
Potrzebn¹ dokumentacjê na bie¿¹co wykonywa³ in¿. arch. Bogus³aw  Pi¹tek, harcerz Sza-
rych Szeregów, zaś kierownik osiedla „Batorego”, Bogdan Stañczak wraz z grup¹ pracow-
ników natychmiast przyst¹pili do nieodp³atnego wykonania robót betonowych podstawy 
pomnika, przetransportowania i obsa dzenia g³azu. Ca³ośæ robót wykonana zosta³a przez 
tê ekipê bezp³atnie. 

Wykonanie tablicy epitafijnej z br¹zu zlecono, ju¿ odp³atnie, pracowni grafiki przemy-
s³owej w Pañstwowych Zak³adach Optycznych w Warszawie. Prawid³owego odlewu tabli-
cy, ze wzglêdu na przed³u¿aj¹ce siê niepowodzenia techniczne, uda³o siê dokonaæ dopiero 
w drugiej po³owie lipca 1986 roku. 

Za³o¿enia do projektu wraz z tekstem opracowali cz³onkowie komitetu or ganizacyjnego: 
Bogus³aw Pi¹tek, Wies³aw  Kuszkowski, Lucjan  Spletsteser i Jerzy  Kuźmiñski, pod osobistym 
nadzorem kpt. Edwarda Dietricha. 

Na szczególn¹ uwagê i wyró¿nienie zas³uguj¹ cz³onkowie Szarych Szeregów: Wie-
s³aw Kuszkowski, Bogus³aw Pi¹tek, Ewaryst  Bafeltowski, Jerzy Kuźmiñski z ¿on¹ El¿bie-
t¹, Eugeniusz Tarczyñski, Zdzis³aw  Wierzbicki, Ryszard Borowik, Micha³ Jakubowski 
oraz Jerzy  Wyrzykowski. Wszyscy oni poświêcili czas i znaczne środki na przygotowanie 
uroczystości pod wzglêdem porz¹dkowym i organizacyjnym. Doceniæ nale¿y tak¿e po-
moc Tomasza Spletstesera – syna Lucjana. Ten by³y harcerz samodzielnego i niezale¿-
nego szczepu harcerskiego przy liceum im. T. Czackiego w Warszawie, student SGGW, 
pomóg³ swemu ojcu w po zyskiwaniu i transporcie z Warszawy do Legionowa materia³ów 
elewacyjnych na pomnik oraz w wykonaniu trzech kilkumetrowych masztów stalowych 
na chor¹gwie pionowe, a tak¿e w uporz¹dkowaniu terenu i samego pomnika po robo-
tach budowlanych. 

Fundatorami obelisku byli: Ewaryst Bafeltowski „Jurand”, Wac³aw Bore czek, Ryszard 
 Borowik „Lis”, Anna Garbicz „Modrooka”,  Micha³ Jakubowski „Rój”, Teresa  Jasiñska „Bie-
dronka”, Janina Jarosz „Baśka”, Marian  Kubalski „Go³¹b”, Halina Kuczkowska, Edmund 
Kuklewski „Chudy”, Wies³aw Kuszkowski „Trop”, Jerzy Kuźmiñski „Jeleñ”, Jerzy Latocki 
„D¹b”, Edward  Pawlicki „Wróbel”, Bogus³aw Pi¹tek „Kalif”, W³adys³awa Szarliñska „Sosna”, 
Eugeniusz Tarczyñski „¯bik”, Zdzis³aw Wierzbicki „Poziomka”, Jerzy Wyrzykowski „Szcza-
pa”, Zofia  Zieliñska „Szarotka”, Alicja Zimny „Igie³ka”. 

Uroczystego ods³oniêcia pomnika, 2 sierpnia 1986 roku, dokona³a matka jedne-
go z poleg³ych w tym miejscu harcerzy – pani Jadwiga  Zakrzewska, z towa rzysz¹cym 
jej przewodnicz¹cym zarz¹du Środowiska ¯o³nierzy Armii Krajowej VII Obwodu 
„Obro¿a” – kpt. Edwardem Dietrichem. W uroczystości udzia³ bra³y najbli¿sze rodzi-
ny poleg³ych harcerzy, a tak¿e byli pedagodzy, prof. Wanda Plichtowa oraz prof. Wan-
da  Tomczyñska; harcerze i harcerki Szarych Szeregów oraz zaproszeni goście: w³adze 
miasta Legionowa, organizacje kombatanckie i spo ³eczne, wojsko, zarz¹d Spó³dzielni 
Mieszkaniowej i kierownictwo osiedla oraz spo³eczeñstwo Legionowa. Uroczystośæ 
prowadzi³ przedstawiciel komitetu organizacyjnego – Lucjan Spletsteser. Poświêcenia 
pomnika dokona³ ks. p³k Lech  Ko³oniecki, kapelan z kościo³a garnizonowego w Legio-
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nowie. Patronat spo³eczny nad pomnikiem przyj¹³ zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-W³asnościowej i mieszkañcy osiedla mieszkaniowego „Batorego” oraz Kr¹g 
Szarych Szeregów w Legionowie.

W Legionowie do 1988 r. brak by³o szczegó³owych informacji biograficz nych na temat 
¿ycia ksiêdza Wac³awa  Szelenbauma. Poza tym, ¿e by³ ksiêdzem, kapelanem Armii Kra-
jowej I Rejonu „Marianowo–Brzozów” VII Obwodu Obro¿a” i Szarych Szeregów, nie by³o 
nic wiêcej wiadomo. W zwi¹zku z tym dh Jerzy  Kuźmiñski wraz z ¿on¹ El¿biet¹ podjêli 
siê odnalezienia tych, którym ksi¹dz by³ bliski (rodzina, krewni, znajomi). Po wielomie-
siêcznych poszukiwaniach natknêli siê na pierwszy trop i po wielu zmaganiach uda³o 
siê znaleźæ dane pozwalaj¹ce na przybli¿enie sylwetki Wac³awa Szelenbauma. Pozwoli³o 
to na powo³anie komitetu organizacyjnego, któremu powierzono zadanie upamiêtnienia 
jego postaci. 

Autorem koncepcji tablicy pami¹tkowej by³ Edward Dietrich, projekt opracowa³ arty-
sta plastyk Bogdan Ró¿ycki. Fundatorami byli kombatanci – ¿o³nierze I Rejonu „Marianowo 
– Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” oraz harcerze Szarych Szeregów. Ods³oniêcia dokonano 
w sierpniu 1988 roku. 

W intencji ksiêdza Wac³awa uroczyst¹ mszê świêt¹ koncelebrowa³ i poświêci³ tablicê 
J. E. ksi¹dz biskup W³adys³aw Mizio³ek. Honory gospodarza pe³ni³ ks. dziekan Józef  Scha-
bowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Legionowie wraz z kombatantami Armii 
Krajowej i Szarych Szeregów.

23 września 1989 roku wmurowano w ścianê kościo³a parafialnego parafii pw. św. Jana 
Kantego w Legionowie tablicê dla uczczenia pamiêci harcerzy Szarych Szeregów Chor¹gwi 
Mazowieckiej Hufca w Legionowie – poleg³ych, pomordowanych i zaginionych w walkach 
niepodleg³ościowych w latach 1939 – 1945. 

Z pomys³em uczczenia pamiêci kolegów wyst¹pi³ dh Eugeniusz Tarczyñski. Po-
moc¹ w realizacji pomys³u s³u¿yli druhowie: Lucjan  Spletsteser, Edward  Pawlicki, Jerzy 
Kuźmiñski, Bogus³aw  Pi¹tek, Zdzis³aw  Wierzbicki, Micha³ Jakubowski, Ewaryst  Bafel-
towski, Wies³aw  Kuszkowski, Grzegorz Paster. Tablicê ufundowali: Bafeltowski Ewa-
ryst „Jurand”,  Borowik Ryszard „Lis”,  Jakubowski Micha³ „Rój”, Kuszkowski Wies³aw 
„Trop”, Kuźmiñski Jerzy „Jeleñ”, Latocki Jerzy „D¹b”, Pawlicki Edward „Wróbel”, Pi¹tek 
Bogus³aw „Kalif”,  Schmidt Ludwik „Rabczyk”, Spletsteser Lucjan „Kawka”, Tarczyñski 
Euge niusz „¯bik”, Wierzbicki Zdzis³aw „Poziomka”,  Wyrzykowski Jerzy „Szczapa”. Au-
torem projektu tablicy by³ mgr in¿. arch. Bogus³aw Pi¹tek. Prace kamieniarsko–mon-
ta¿owe wykona³a firma pana Taracha z Henrykowa, a tekst wyku³ w kamieniu mistrz 
kamieniarski z Otwocka. 

Tablicê uroczyście poświêci³ proboszcz miejscowej parafii ks. Józef Schabowski. Aktu 
ods³oniêcia dokona³a by³a nauczycielka i wychowawczyni wielu nie¿yj¹cych harcerzy Sza-
rych Szeregów – Wanda  Pilchtowa. Uroczystośæ zasz czyci³ sw¹ obecności¹ p³k Edward  Die-
trich – ówczesny przewodnicz¹cy zarz¹du Środowiska ̄ o³nierzy Armii Krajowej I Rejonu VII 
Obwodu „Obro¿a”, a warty honorowe przy tablicy zaci¹gnêli harcerze samodzielnej dru¿yny 
ze Szko³y Podstawowej nr 3 im. Tadeusza  Wardenckiego w Legionowie. Patronat spo³eczny 
nad tablic¹ przejê³o Stowarzyszenie Szarych Szeregów w Legionowie.
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W miarê up³ywu czasu, coraz bardziej konsolidowa³y siê środowiska daw nych ¿o³nierzy 
AK i harcerzy Szarych Szeregów. Odzyskanie przez Ojczyznê pe³nej suwerenności powita-
liśmy gotowi do formalnego powo³ania naszego zwi¹zku i dalszej, ju¿ teraz w pe³ni jawnej 
i nieskrêpowanej pracy.
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Rozdział 10 

W suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Światowy Zwi¹zek ̄ o³nierzy Armii Krajowej powsta³ w 1989 r. w wyniku po³¹czenia zwi¹z-
ków ¿o³nierzy Armii Krajowej w kraju oraz dzia³aj¹cych na emigracji. ŚZ¯AK zrzesza 

cz³onków Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych podporz¹dkowanych w czasie wojny 
legalnemu Rz¹dowi RP na emigracji, które walczy³y o odzyskanie niepodleg³ości Polski. Gru-
puje równie¿ cz³onków organizacji, które kontynuowa³y walkê po rozwi¹zaniu AK, a tak¿e, 
jako cz³onków nadzwyczajnych, osoby wyznaj¹ce idea³y AK i dzia³aj¹ce na rzecz ich utrwa-
lania. W spo³eczeñstwie polskim zwi¹zek powsta³ jako spontaniczny ruch dziesi¹tków tysiê-
cy cz³onków AK, których ³¹czy³y wspólne cele, sformu³owane w statucie ŚZ¯AK154. Do tego 
czasu, w warunkach zniewolenia komunistycznego, musieli oni albo rezygnowaæ z jakiejkol-
wiek pomocy pañstwo wej dla kombatantów, albo wstêpowaæ w szeregi organizacji kierowanej 
przez wrogie wobec AK agendy ówczesnego pañstwa. Na pocz¹tku lat dziewiêædzie si¹tych, 
po zorganizowaniu środowisk, kó³ i okrêgów, zwi¹zek liczy³ ponad 80 tys. cz³onków. Obecnie 
liczy oko³o 35 tys. i liczba ta z up³ywem czasu nieub³aganie maleje z przyczyn biologicznych. 
Ci, co pozostali w szeregach zwi¹zku, zdaj¹ sobie sprawê z tym wiêkszych, ci¹¿¹cych na nich 
obowi¹zkach wobec ¿yj¹cych i wobec tych, co odeszli na zawsze. 

Najwy¿sz¹ w³adz¹ zwi¹zku jest zjazd delegatów, a w okresach miêdzy zjazdowych 
w³adzê sprawuje rada naczelna i zarz¹d g³ówny oraz g³ówna komisja rewizyjna i g³ówny s¹d 
kole¿eñski. Cz³onkowie tych cia³ s¹ wybierani przez zjazd delegatów na okres trzyletni. 

Dzia³alności¹ zwi¹zku kieruje prezes zarz¹du g³ównego oraz przydium zarz¹du g³ównego, 
które zbiera siê raz na dwa tygodnie. Raz na trzy miesi¹ce zbiera siê zarz¹d g³ówny, którego 

154 Wed³ug Statutu ŚZ¯AK, Warszawa 2002:
Celem Zwi¹zku jest:
1. dobro Kraju oraz umacnianie jego integralności i suwerenności, 
2. obrona godności, dobrego imienia i pamiêci Armii Krajowej i jej ¿o³nierzy, opieka nad nimi i ich rodzinami 

oraz zapewnienie im pomocy, 
3. utrzymywanie i zacieśnianie kole¿eñskiej wiêzi miêdzy rozproszonymi ¿o³nierzami Armii Krajowej i ich ro-

dzinami, 
4. badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej, 
5. Wspó³praca z organizacjami zrzeszaj¹cymi kombatantów i ofiary II wojny światowej
Zwi¹zek realizuje swoje cele przez:
1. formu³owanie i prezentowanie stanowiska Zwi¹zku w podstawowych proble mach pañstwa, spo³eczeñstwa 

i środowisk kombatanckich oraz w bie¿¹cych wa¿nych wydarzeniach, 
2. organizowanie opieki socjalnej i pomocy kole¿eñskiej dla ¿o³nierzy Armii Krajowej i ich rodzin, 
3. pomoc w wychowywaniu moralnym, patriotycznym i organizacyjnym m³odego pokolenia oraz krzewienie 

wśród m³odzie¿y wiedzy o historii Armii Krajowej i jej to¿samości, 
4. upamiêtnianie miejsc walki ¿o³nierzy A mii i Krajowej i miejsc ich kaźni, roz toczenie opieki nad grobami 

poleg³ych kolegów, 
5. prowadzenie i popieranie ró¿nych form dzia³alności naukowej, publicystycz nej i populary zatorskiej w za-

kresie utrwalania i zabezpieczania dorobku historycznego Armii Krajowej i jej ¿o³nierzy, 
6. wspó³dzia³anie z fundacjami o pokrewnych celach, 
7. organizowanie spotkañ kole¿eñskich i środowiskowych, 
8. pomoc w uzyskiwaniu uprawnieñ kombatanckich dla wdów i wdowców po kombatantach.

Book czas proby_2014.indb   247Book czas proby_2014.indb   247 2014-06-13   10:41:232014-06-13   10:41:23



248

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

cz³onkami, prócz wy¿ej wymienionych, s¹ prezesi terenowych okrêgów zwi¹zku. Rada 
naczelna zbiera siê w okresach kwartalnych i sprawuje statutowy nadzór nad dzia³alności¹ 
zarz¹du g³ównego. 

Kolejnymi prezesami zarz¹du g³ównego ŚZ¯AK byli: pp³k Wojciech Borzobohaty 
(1990–1991), p³k Aleksander Tyszkiewicz (1991–1996), gen. bryg. Stanis³aw Koralkiewicz 
(1996–2005) i pp³k Czes³aw Cywiñski (od 2005 roku). 

Kolejnymi prezesami ko³a nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie byli: pp³k Edward  Dietrich 
(1990, wkrótce oddelegowany do pracy w zarz¹dzie okrêgu Warszawa–Powiat ŚZ¯AK), 
Barbara  Rykaczewska (1990–1999), Feliks  Litwiniak (2000–2006) i Bronis³awa  Ro-
manowska–Mazur (od 2007).

Stowarzyszenie Szarych Szeregów

Cz³onkowie Szarych Szeregów od wielu lat d¹¿yli do powo³ania organizacji, w któ-
rej mogliby dzia³aæ. Od marca 1981 r. rozpoczê³a dzia³alnośæ Komisja Środowiskowa 
Szarych Szeregów przy Archiwum Pañstwowym m. st. Warszawy. Nastêpnie powsta-
wa³y terenowe komisje środowiskowe, równie¿ w Legionowie. Komisje te sta³y siê za-
cz¹tkiem stowarzyszenia. 

Z inicjatywy centralnej Komisji Środowiskowej odby³y siê dwa zloty Szarych Szeregów. 
Pierwszy w Rogoźnicy oraz drugi w 50. rocznicê powstania Szarych Szeregów w Warszawie 
i Weso³ej pod Warszaw¹. Szczególnie drugi zlot, w 1989 r., w którym wziê³o udzia³ oko³o 
400 cz³onków Szarych Szeregów (wśród nich z Legionowa druhna Lidia  Gawa³kiewicz i druh 
Tadeusz Nowakowski) by³ wielkim krokiem w kierunku powo³ania stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Szarych Szeregów powsta³o w 1990 r. W³adzami stowa rzyszenia s¹: 
zjazd delegatów, a w okresach miêdzyzjazdowych zarz¹d g³ówny z jego przewodnicz¹cym 
oraz komisja rewizyjna i s¹d kole¿eñski. 

Od chwili powstania stowarzyszenia jego honorowym przewodnicz¹cym by³ Stanis³aw 
 Broniewski „Orsza”. Po jego śmierci w 2000 r. przewodnicz¹cym by³ Leszek Ko³acz (2001–
2006), a od 2007 r. funkcjê tê pe³ni prof. Wojciech Wolski. 

Przewodnicz¹cymi krêgu (od 2001 r. oddzia³u) Stowarzyszenia Szarych Szeregów 
w Legionowie byli kolejno: dh Grzegorz Paster, dh Jan Bukowski i dh Bronis³awa Roma-
nowska-Mazur. 

Cele i metody dzia³ania Stowarzyszenia Szarych Szeregów określone zosta ³y w jego 
statucie155.

155 Wed³ug Statutu Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Warszawa 2003:
Wstêp
Stowarzyszenie Szarych Szeregów, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem cz³onków or-

ganizacji harcerskich dzia³aj¹cych w kons piracji w latach 1939–1945 pod kryptonimem “Szare Szeregi” lub organizacji 
niepodleg³ościowych po roku 1945, wywodz¹cych siê z Szarych Szeregów, jak równie¿ druhen i druhów oraz osób, 
którym bliskie s¹ ideowe za³o¿enia Stowarzy szenia i tradycje harcerstwa polskiego. 

Podstawê ideow¹ Stowarzyszenia wyznaczaj¹: Prawo i Przyrzeczenie harcerskie w brzmieniu zgodnym ze Sta-
tutem ZHP z 1936 r., podporz¹dkowanie siê podczas okupacji dowództwu Armii Krajowej oraz Prezydentowi i Rz¹-
dowi RP w Londynie, a tak¿e przyjêcie za w³asny drogowskaz ostatniego rozkazu gen.  Okulickiego z dnia 19 stycznia 
1945 roku, nakazuj¹cego prowadzenie dalszej walki o niepodleg³¹ i demokratyczn¹ Polskê, w której ka¿dy sobie musi 
byæ dowódc¹, oraz przyjêcie Testamentu Polski Walcz¹cej z dnia 1 lipca 1945 roku. 
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Uwa¿am za konieczne przytoczenie w tym miejscu przywo³anego w sta tucie Testa-
mentu Polski Walcz¹cej, poniewa¿ dokument ten jest ma³o lub prawie wcale nieznany 
obecnemu pokoleniu:

Testament Polski Walcz¹cej (z 1 lipca 1945)156

Sk³adaj¹ siê nañ nastêpuj¹ce postulaty:
1. Opuszczenie terytorium Polski przez wojska sowieckie oraz rosyjsk¹ policjê 

polityczn¹. 
2. Zaprzestanie prześladowañ politycznych, którego dowodem bêdzie:

a. zwolnienie skazanych i uwiêzionych w procesie moskiewskim,
b. amnestia dla wiêźniów politycznych oraz dla wszystkich ¿o³nierzy AK i dla 

tzw. oddzia³ów leśnych,
c. powrót Polaków wywiezionych w g³¹b Rosji i likwidacja obozów koncentra-

cyjnych przypominaj¹cych smutnej pamiêci metody totalizmu niemieckiego,
d. zniesienie systemu politycznego, znajduj¹cego wyraz w istnieniu tzw. Minis-

terstwa Bezpieczeñstwa.
3. Zjednoczenie i uniezale¿nienie Armii Polskiej:

a. spolszczenie korpusu oficerskiego w armii gen. Rola–¯ymierskiego,
b. honorowy powrót z broni¹ wojsk polskich z zagranicy,
c. po³¹czenie w jedn¹ ca³ośæ i na równych prawach armii z zagranicy oraz by³ej 

Armii Krajowej z armi¹ gen. ¯ymierskiego. 
4. Zaprzestanie dewastacji gospodarczej kraju przez w³adze okupacyjne. 
5. Dopuszczenie wszystkich polskich stronnictw demokratycznych do udzia³u 

w wyborach piêcioprzymiotnikowych.
6. Zapewnienie niezale¿ności polskiej polityki zagranicznej. 
7. Stworzenie pe³nego samorz¹du terytorialnego, spo³eczno-gospodarczego i kultur-

alno-oświatowego. 

Udzia³ w procesie wychowania m³odzie¿y harcerskiej Stowarzyszenie stawia sobie za cel tak samo wa¿ny, jak 
podtrzymywanie wiêzów kole¿eñskich cz³onków Szarych Szeregów z lat wojny

(...)
Cele Stowarzyszenia:
1. Utrzymywanie wiêzów kole¿eñstwa i braterstwa broni cz³onków organi zacji Szare Szeregi.
2. Gromadzenie dokumentów, prowadzenie prac historycznych oraz dzia ³anie na rzecz upowszechniania hi-

storii Szarych Szeregów. 
3. Wspó³praca i wspó³dzia³anie z organizacjami harcerskimi i kombatan ckimi. 
4. Organizowanie i udzielanie pomocy cz³onkom Szarych Szeregów i ich rodzinom. 
5. Wystêpowanie w interesie i na rzecz cz³onków, m.in. o przyznawanie im odznaczeñ, odznak, uprawnieñ 

kombatanckich i stopni wojskowych. 
Do osi¹gniêcia zamierzonych celów Stowarzyszenie d¹¿y przez: 
1. Inicjowanie, organizowanie ró¿nych form dzia³alności kulturalnej, naukowej, publicystycznej, popularyza-

torskiej w zakresie dokumento wania i utrwalania wartości ideowych, wychowawczych i historycznych oraz 
pamiêci o poleg³ych cz³onkach Szarych Szeregów; 

2. gromadzenie, katalogowanie, archiwizowanie pami¹tek oraz opraco wywanie dokumentów i innych ma-
teria³ów historycznych dotycz¹cych Szarych Szeregów oraz losów ich cz³onków, a tak¿e upowszechnianie 
tych opracowañ; 

3. wspó³dzia³anie i wspó³pracê z archiwami, muzeami, organizacjami i fundacjami o podobnym charakterze;
upamiêtnianie historycznych miejsc walki Szarych Szeregów, opiekê nad grobami i miejscami straceñ poleg³ych.”

156 Armia Krajowa w dokumentach 1944 – 1945, t.V, Londyn 1981, s. 474 – 484.
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8. Uspo³ecznienie w³asności wielkokapitalistycznej i zorganizowanie sprawiedli-
wego podzia³u dochodu spo³ecznego. 

9. Zapewnienie masom pracuj¹cym wspó³kierownictwa i kontroli nad ca³¹ 
gospodark¹ narodow¹ oraz warunków materialnych zabezpieczaj¹cych byt 
rodzinie i osobisty rozwój kulturalny. 

10. Swoboda walki dla klasy robotniczej o jej prawa w ramach nieskrêpowanego ru-
chu zawodowego. 

11. Sprawiedliwe przeprowadzenie reformy rolnej i kontrola narodu nad akcj¹ 
osiedleñcz¹ na odzyskanych Ziemiach Zachodnich i w Prusach Wschodnich. 

12. Oparcie powszechnego, demokratycznego nauczania i wychowania na zasadach 
moralnych i duchowych dorobku cywilizacji zachodniej i na szego kraju. 

Zapewniaj¹c walkê o ten program na jawnej arenie politycznej, stronnictwa demokra-
tyczne Rady Jedności Narodowej wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e Tymczasowy Rz¹d Jedności Naro-
dowej d¹¿yæ bêdzie do demokratyzacji Polski i do przekreślenia ró¿nic i sporów dziel¹cych 
dot¹d ró¿ne od³amy spo³eczeñstwa polskiego. 

Dopóki d¹¿enie to nie przejawi siê w czynach, nie bêdzie mog³o nast¹piæ trwa³e odprê-
¿enie w stosunkach wewnêtrznych, a wielu ludzi Polski Podziemnej bêdzie musia³o siê nadal 
ukrywaæ, bez ¿adnych wrogich zamiarów wobec Rz¹du, lecz wy³¹cznie z obawy o swe ¿ycie. 

Ze swojej strony Polska Walcz¹ca stwierdza, ¿e nie d¹¿y do sprowokowania wojny miê-
dzy demokracjami Zachodu a Zwi¹zkiem Radzieckim, na której – jak g³osi prasa rz¹dowa 
– londyñczycy opierali swe rachuby polityczne. 

Nowa wojna zada³aby tak straszne rany narodowi polskiemu, ¿e prag nieniem wszyst-
kich Polaków jest porozumienie polsko-rosyjskie oraz miêdzy Angli¹, Ameryk¹ i Rosj¹ 
na drodze pokojowej. Je¿eli to porozumienie ma byæ trwa³e, nie wystarczy przywrócenie 
zaufania w stosunkach Polski z Rosj¹. Naród polski jest cz³onkiem wielkiej rodziny naro-
dów środkowo–europejskich, w szczególności zachodnio–s³owiañskich, z którymi zwi¹za-
ny jest przez swe po³o¿enie geopolityczne i przesz³ośæ historyczn¹ i pragnie wejśæ z nimi 
w najściślejsz¹ wspólnotê polityczn¹, gospodarcz¹ i kulturaln¹. 

Wyra¿amy nadziejê, ¿e osi¹gniêcie porozumienia z Rosj¹ na tych zasadach jest mo¿-
liwe i ¿e ono jedynie zlikwiduje po wieczne czasy nieprzyjaźñ polsko-rosyjsk¹, maj¹c¹ swe 
źród³o w polityce reakcyjnego caratu, zastêpuj¹c j¹ wza jemnym szacunkiem, zaufaniem 
i przyjaźni¹ dla dobra obu narodów, Europy i ca³ej demokratycznej ludzkości. 

Kalendarium najwa¿niejszych wydarzeñ z dzia³alności Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK
im. pp³k. Edwarda  Dietricha „Ralfa” i Oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów
im. Stanis³awa Broniewskiego „Orszy” w Legionowie

Kalendarium to zosta³o opracowane na podstawie protoko³ów z zebrañ zarz¹dów oraz 
innych dokumentów znajduj¹cych siê w posiadaniu wy¿ej wymie nionych organizacji. Z tej 
bogatej dokumentacji wybra³am tylko wydarzenia kluczowe, najbardziej charakteryzuj¹ce 
nasz¹ pracê, bowiem samo tylko zacytowanie wzmianek o wszystkich pracach, uroczystoś-
ciach, inicjatywach, wymaga³oby napisania oddzielnej ksi¹¿ki, o nie mniejszej ni¿ ta objê-
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tości. Z tego samego wzglêdu pominê³am wydarzenia cykliczne, jak coroczne obchody histo-
rycznych rocznic, sk³adanie kwiatów i zapalanie zniczy w miejscach pamiêci, czy doroczne 
walne zgromadze nia cz³onków naszej organizacji. Si³¹ rzeczy jest to wybór subiektywny, 
proszê wiêc Czytelnika o wyrozumia³ośæ, jeśli jakieś wyda rzenie, wa¿ne dla niego osobiście, 
nie zosta³o przeze mnie uwzglêdnione. 

Lata 1990–1991

Formalne utworzenie ko³a nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie w ramach okrêgu Warszawa–Po-
wiat ŚZ¯AK. Wybór kpt. Edwarda Dietricha na prezesa ko³a, a po jego przejściu do pracy 
w zarz¹dzie okrêgu, wybór na to stanowisko ppor. Barbary  Rykaczewskiej.

Wielokrotne spotkania przedstawicieli ko³a z dyrekcjami, gronem nauczy ciel skim 
i przedstawicielami komitetów rodzicielskich szkó³ legionowskich. Tematem spotkañ by³y 
sprawy transformacji ustrojowej w Polsce i jej wp³yw na system szkolnictwa. Niejednokrot-
nie poruszano na tych spotkaniach problem niedoboru środków finansowych w szko³ach 
i samorz¹dach terytorialnych. Brak tych środków by³ czêsto przyczyn¹ niezawinionej przez 
uczniów absencji w szko³ach, szczegól nie uczniów klas m³odszych. Na przyk³ad do Szko³y 
Podstawowej Nr 8 (na osiedlu „Piaski”) do niedawna dzieci dowo¿one by³y autobusami, op³a-
canymi ze środków bud¿etowych. W tamtym czasie nie mia³a na to pieniêdzy ani szko³a, ani 
samorz¹dy lokalne, ani rodzina. W tej sytuacji kpt. Edward Dietrich i dh Lucjan  Spletsteser 
wyst¹pili z inicjatyw¹ finansowego wsparcia tej szko³y. Skierowano apele do zarz¹du okrêgu 
ŚZ¯AK i w³adz miasta oraz do wszystkich ¿o³nierzy I rejonu AK o wsparcie tej inicjatywy. 
Odzew by³ natychmiastowy. Co miesi¹c w roku 1991 dh Lucjan Spletsteser odprowadza³ 
do kasy szko³y pieni¹dze uzyskane z przeprowadzanej akcji, w celu umo¿liwienia dowozu 
dzieci do szko³y. W³adze miasta tak¿e wygospodarowa³y dodatkowe środki na ten cel.

Lucjan Spletsteser interweniowa³ w sprawie systemu rozdzia³u środków pomocowych 
dla kombatantów, które dysponowane by³y centralnie i dośæ przypadkowo, na zasadzie „kto 
pierwszy ten lepszy”. Zaproponowa³ on dyspo nentom zmianê lokacji środków, tak a¿eby 
by³y one przekazywane do miast i gmin na konta poszczególnych zwi¹zków kombatanckich 
w Komitetach Pomocy Spo³ecznej, proporcjonalnie do liczby cz³onków w ka¿dym zwi¹zku. 
Ten system przyczyni³ siê do bardziej sprawiedliwego rozdzia³u środków i ju¿ w pierwszym 
roku jego obowi¹zywania mo¿na by³o stwierdziæ wiêksz¹ klarownośæ systemu pomocy po-
trzebuj¹cym. Dzia³alnośæ socjaln¹ w naszym kole prowadzili wówczas: Wies³aw Budkie-
wicz, Zdzis³aw  Wierzbicki i Ewaryst  Bafeltowski.

Od dowódcy legionowskiego garnizonu wp³ynê³a do ko³a AK propozycja nawi¹zania 
sta³ych kontaktów i zosta³a przez nasze środowisko przyjêta z satys fakcj¹. Wspó³praca z woj-
skiem mia³a na celu wymianê pogl¹dów w aspekcie zmian ustrojowych w Polsce oraz opraco-
wanie zadañ i planu wspó³dzia³ania na najbli¿sz¹ przysz³ośæ. Przedmiotem zainteresowania 
obu stron by³y przede wszystkim sprawy wzajemnej pomocy w organizowaniu ró¿nych uro-
czystości pañstwowych, rocznicowych i okolicznościowych. Zadanie utrzymywania sta³ych 
kontaktów z garnizonem wojskowym prezes ko³a, Barbara Rykaczewska, zleci³a Lucjanowi 
Spletsteserowi. Obowi¹zki ³¹cznika w imieniu garnizonu, wojsko powierzy³o mjr. Erazmo-
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wi Domañskiemu157, który z czasem sta³ siê wielkim przyjacielem naszego ko³a. Wojsko 
zobowi¹za³o siê do udzielania, w miarê mo¿liwości, pomocy w przygotowywaniu ró¿nych 
uroczystości miêdzy innymi przez: wystawianie wart, kompanii reprezentacyjnej, pocztu 
sztandarowego i oddawanie salw honorowych, u¿yczanie w³asnego sprzêtu radiofonicznego, 
nag³aśniaj¹cego oraz środków transportu, a tak¿e pomoc fizyczn¹ przy wznoszeniu obiektów 
polowych. Środowisko AK zobowi¹za³o siê do wspó³uczestniczenia w opracowywaniu lokal-
nych programów wojskowo–patriotycznych, czynnego udzia³u w ¿yciu ¿o³nierskim i przeka-
zywaniu wiekowych tradycji Wojska Polskiego, uczestnicz¹cego w walkach wyzwoleñczych, 
szczególnie w wojnie 1920 r. i II wojnie światowej.

Rok 1992

Ten rok by³ Rokiem „Zawiszy”, zwi¹zanym z 50. rocznic¹ powstania tej najm³odszej 
grupy Szarych Szeregów – powo³anej w 1942 r. Cz³onkowie krêgu Legionowo wziêli udzia³ 
w otwarciu warszawskiej wystawy „Zawiszy” w Klubie Oficerskim Domu WP w Warszawie, 
przy Al. Niepodleg³ości 111.

W tym roku te¿ rozpoczê³a dzia³alnośæ w kraju kapitu³a Krzy¿a AK.
Najwa¿niejszym jednak wydarzeniem tego roku by³ Światowy Zjazd Kombatantów Pol-

skich, który odby³ siê w dniach 14–16 sierpnia w Warszawie i Czêstochowie.
Centralnym punktem zjazdu by³a msza św. oraz defilada 15 sierpnia. Stowarzyszenie 

Szarych Szeregów na wy¿ej wymienionych uroczystościach by³o reprezentowane przez oko³o 
450 cz³onków, wśród nich znaleźli siê przedstawiciele krêgu Legionowo. Kombatanci Sza-
rych Szeregów stanowili zwart¹ grupê wyró¿ niaj¹c¹ siê pozytywnie, co wysoko oceni³ w swo-
im liście prezes stowarzyszenia hm. Stanis³aw  Broniewski „Orsza”.

Oto treśæ jego listu, przes³anego równie¿ do naszego krêgu. 
Drogie Druhny i Drodzy Druhowie!
Pragnê podzieliæ siê z wami osobistymi prze¿yciami i myślami zwi¹zanymi ze Świa-

towym Zjazdem Kombatantów Polskich. Na wstêpie gor¹co Wam dziêkujê za tak liczne 
stawienie siê na Zjazd, jak i za wspania³¹ postawê podczas ca³ej uroczystości, a w szczegól-
ności podczas defilady na Placu Marsza³ka Pi³sudskiego w dniu 15 sierpnia oraz za prawdzi-
wie harcersk¹ atmosferê przez okres Zjazdu mimo wysi³ku, niewygód, a nieraz trudnych 
do unikniêcia usterek organizacyjnych.

Wiecie Druhny i Druhowie, jak bardzo stara³em siê podczas przygotowañ do Zjazdu 
podkreśliæ jego historyczne znaczenie. Nie wszyscy przecie¿ zdawaliśmy sobie sprawê 
z wielkości chwili. Gdy byliśmy m³odzi i uczyliśmy siê w szko³ach o Wojnie Trzydziesto-
letniej (1610–1648), wydawa³a siê ona trudnym do wymierzenia okresem czasu, ¿yciem 

157 Erazm S³awomir Domañski – ówcześnie major, obecnie pp³k rez. mgr historii. Obecnie kustosz w Muzeum 
Historycznym w Legionowie, cz³onek zarz¹du Towarzystwa Przyjació³ Legionowa od 1994 roku. Cz³onek Komitetu 
Spo³ecznego Budowy Pomnika „Polski Walcz¹cej” w Le gionowie, wspó³organizator uroczystości ods³oniêcia tablicy pa-
mi¹tkowej poświêconej pp³k. Romanowi  K³oczkowskiemu ps. „Grosz” (przy ul. Polnej) oraz uroczystości ods³oniêcia 
Pomnika Sybiraków na Osiedlu Piaski przy Szkole Podstawowej nr 8, organizator spotkañ kadry i ¿o³nierzy garnizonu 
Legionowo ze środowiskiem ¿o³nierzy VII Obwodu AK w latach 1990–1994, a tak¿e autor opracowañ historycznych 
z zakresu tradycji orê¿nych Wojska Polskiego. 
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pokolenia. Nikomu z nas nie przychodzi³a do g³owy myśl, ¿e w³aśnie nasze ¿ycie znaj-
dzie siê niebawem w ogniu ile¿ ciê¿szej wojny, Wojny Piêædziesiêcioletniej (1939–1989), 
trwaj¹cej od chwili zniszczenia naszej niepodleg³ości przez dwóch wrogów-zaborców 
(1939), do jej cudownego odzyskania (1989). Przypomina siê werset szeptany w czasie 
okupacji: „...czekajcie na to pó³ wieku, wiêc cierp i módl siê cz³owieku...”. Siêgam a¿ 
do takich skojarzeñ, bo wydarzenie rzeczywiście niezwyk³e, nie tylko dla naszego poko-
lenia, ale i dla historii. 

Zjazd zawiera³ w sobie przecie¿ Defiladê Zwyciêstwa, której nam, pierwsze mu i naj-
trwalszemu uczestnikowi wojny, odmówi³o ja³tañskie posiedzenie na wniosek Stalina. 
Tê Defiladê odbyliśmy w³aśnie teraz, maszeruj¹c ramiê przy ramieniu, myśl¹c o naszych 
poleg³ych, a tak¿e o tych ¿yj¹cych, którzy przybyæ nie mogli. My, Armia Krajowa, wystêpu-
j¹c na tej Defiladzie w roli gospodarza, myśl¹ obejmowaliśmy tak¿e wszystkich Towarzyszy 
Broni z ca³ego świata, którzy o takim dniu i takiej Defiladzie śnili po nocach, nie śmiej¹c 
marzyæ. Teraz ci, którzy do¿yli – maszerowali przed nami jako nasi goście.

Druhny i Druhowie, podczas Defilady byliście wspaniali! Nasz zwarty batalion wyró¿-
nia³ siê, wywo³uj¹c brawa i okrzyki sympatii ...

...Dziêkuj¹c wszystkim, ściskam d³onie organizatorom wielkiego prze¿ycia, naszemu 
kochanemu kapelanowi ks. Stefanowi Wysockiemu... i wspania³emu dowódcy defiluj¹cego, 
zwartego Batalionu – Tymoteuszowi Duchowskiemu „Motkowi” 158.

Wielki Bóg i Nasza Jasnogórska Pani dali nam czas radości i naukê rozró¿niania rzeczy 
wielkich od ma³ych. 

Bêdziemy radośnie czuwali!
„Orsza” – Naczelnik Szarych Szeregów 1943–1944

Warszawa, dnia 21 sierpnia 1992 roku

Rok 1993

W tym roku zakoñczono wiêksz¹ czêśæ prac weryfikacyjnych dotycz¹cych ¿o³nierzy 
AK z I rejonu „Obro¿y” i przeprowadzono wymianê legitymacji komba tanckich. Tê ¿mudn¹ 
i jak¿e odpowiedzialn¹ pracê, wymagaj¹c¹ sta³ego kontaktu z zarz¹dem okrêgu Warszawa–
Powiat i zarz¹dem g³ównym ŚZ¯AK oraz biurem ds. Kombatantów w Warszawie, wykony-
wa³ z poświêceniem kol. Lucjan  Splet steser.

158 Tymoteusz Duchowski, ps. „Motek”, ur. 23 stycznia 1928 roku w Warszawie. Zastêpowy w 48 WDZ od kwiet-
nia 1944 roku przyboczny w 8 Warszawskiej Wodnej Dru¿yny „Zawiszy”. W Powstaniu Warszawskim pe³ni³ s³u¿bê 
³¹cznika kana³owego na ¯oliborzu, zgrupowanie „¯yrafa”, 237 pluton. Ca³a jego rodzina zaanga¿owana by³a w s³u¿bê 
konspiracyjn¹. Jego brat Kazimierz ps. „W³odek” w plutonie 234 zgrupowania „¯bik”. Matka Maria Duchowska „Ewa” 
wyhaftowa³a sztandar–proporzec dla dru¿yny, który istnieje do dziś i jest okolicznościowo prezentowany. Jego ojciec 
Jan Duchowski „Gumowski” by³ organizatorem wytwórni piecz¹tek do tajnych dokumentów, powstawa³y w niej rów-
nie¿ walizki ze skrytkami do przenoszenia tajnych dokumentów. W tej pracy pomagali mu obaj synowie Tymoteusz 
i Kazimierz. Fundacja „Warszawa Walczy 1939–1945” nada³a Tymoteuszowi Duchowskiemu we wrześniu 2004 roku 
dyplom honorowy i medal za upamiêtnianie walk o Warszawê w II wojnie światowej. Tymoteusz Duchowski jako cz³o-
nek zarz¹du g³ównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów gości³ wielokrotnie w Legionowie jako komendant oddzia³u 
warszawskiego w ramach wspó³pracy z oddzia³em legionowskim. Jego podpis znajduje siê tak¿e na akcie erekcyjnym 
Sztandaru „Rój-Tom”.
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Rok 1994

5 lutego 1994 roku odby³o siê w Jab³onnie spotkanie przedstawicieli by³ych dru¿yn 
Szarych Szeregów I rejonu „Obro¿y” z udzia³em dh Jerzego Jabrzemskie go159 – wiceprze-
wodnicz¹cego zarz¹du g³ównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz dh Tymoteusza 
Duchowskiego – kierownika zespo³u weryfikacji i spraw kombatanckich, przewodnicz¹ce-
go oddzia³u warszawskiego Stowarzy szenia Szarych Szeregów. Ze strony hufca „Rój–Tom” 
udzia³ wziêli: Grzegorz Paster (dru¿yna z Wiśniewa), Tadeusz Nowakowski (dru¿yna z Le-
gionowa), Edmund Kuklewski (dru¿yna z Jab³onny), Stanis³aw Sosiñski (dru¿yna z Nieporê-
tu), Konrad  Karpiñski (dru¿yna z Zegrza Po³udniowego), Janusz Potyra (dru¿yna z Legio-
nowa–Przystanku), Bronis³awa Mazur (dru¿yna ¿eñska z Legionowa) i Lucjan  Spletsteser 
(dru¿yna „Dêba” z Legionowa).

Na tym spotkaniu przyjêto zasady weryfikacji cz³onków Szarych Szeregów i zapropono-
wano weryfikatorów dla poszczególnych dru¿yn „Roju–Tom”.

Wkrótce zarz¹d g³ówny stowarzyszenia powo³a³ nastêpuj¹cych weryfika torów: Zdzi-
s³awa  Dudziñskiego (dru¿yna w Chotomowie), W³adys³awa  Kraw czyka (dru¿yna w Chosz-
czówce), Grzegorza Pastera (dru¿yna w Wiśniewie), Edmunda Kuklewskiego (dru¿yna w Ja-
b³onnie), Mariana Szyperka (dru¿yna w Nieporêcie), Tadeusza Nowakowskiego (dru¿yna 
przy Szkole Handlowej w Legionowie), Lucjana Spletstesera (dru¿yna „Dêba” w Legionowie), 
Janusza Potyrê (dru¿yna Legionowo–Przystanek), Konrada Karpiñskiego (dru¿yna w Zegrzu 
Po³udniowym) oraz dla dru¿yn ¿eñskich: Halinê Raczyñsk¹ (dru¿yna „Burza” w Chotomo-
wie), Halinê O³dakowsk¹–Jarosz (dru¿yna w Jab³onnie), Bronis³awê  Romanowsk¹–Mazur 
(dru¿yna „Las” w Legionowie) i Halinê Kirchner (dru¿yna „Szarotki” w Wiśniewie). 

Wymienieni powy¿ej weryfikatorzy zorganizowali szereg spotkañ harcerzy hufca „Rój-
Tom”, których celem by³o wype³nienie ankiet weryfikacyjnych oraz odtworzenie sk³adów 
dru¿yn i zastêpów hufca

Na zjeździe, który 27 listopada 1994 roku odby³ siê w Szkole Podstawowej nr 3 w Le-
gionowie, w obecności 55 cz³onków konspiracyjnego harcerstwa z lat 1942–1945 powo³ano 
w³adze krêgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legio nowie: 

przewodnicz¹cy – dh Grzegorz Paster,
zastêpca przewodnicz¹cego – dhna Bronis³awa Mazur,
sekretarz – dh Bogus³aw  Pi¹tek,
skarbnik – dh Konrad Karpiñski, 
cz³onek zarz¹du – dh Wies³aw Budkiewicz. 

159 hm. Jerzy Jabrzemski ps. „Wojtek”, urodzi³ siê 22 listopada 1918 r.. W Szarych Szeregach od marca 1940. 
Cz³onek G³ównej Kwatery „Pasieki”, Komendant „Akcji N” w Szarych Szeregach. Wizytator Chor¹gwi Kieleckiej „Ul-
-Ska³a”, Radomskiej „Ul-Rady” i Lubelskiej „Ul-Zbo¿e”. Od 15 marca 1944 w „Bloku-Zamek”. W Powstaniu Warszaw-
skim kierownik Wydzia³u Wydawnictw „Pasieki”. W 1960 wspó³organizator Komisji Środowiskowej Szarych Szeregów 
przy Archiwum m.st. Warszawy. Od 1990 wiceprezes zarz¹du g³ównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Przewodni-
cz¹cy Komisji Historycznej i redaktor „Materia³ów Historycznych”. Z ramienia Zarz¹du G³ównego wspó³uczestniczy³ 
w organizacji krêgu – oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie. Uczestniczy³ w uroczystości poświê-
cenia Sztandaru „Rój-Tom”.
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Mimo starañ o odszukanie wszystkich cz³onków hufca nie zdo³ano ustaliæ wówczas 
pe³nych sk³adów dru¿yn, o czym świadczy fakt, ¿e do dzisiaj zg³aszane s¹ osoby niezidenty-
fikowane podczas tamtej weryfikacji. 

Do zarz¹du g³ównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów przes³ono 40 wniosków o od-
znaczenie druhów i druhen „Medalem za Warszawê 1939–1945”160. Zebrane zosta³y te¿ dane 
do wype³nienia wniosków o odznaczenia zwi¹zane z walk¹ konspiracyjn¹: siedem wniosków 
o Krzy¿ Partyzancki161 oraz 31 wniosków o Krzy¿ Armii Krajowej162.

Wa¿nym wydarzeniem, w którym uczestniczyliśmy w tym roku, by³o nadanie Szkole 
Podstawowej nr 7 w Legionowie imienia VII Obwodu „Obro¿a” AK. Dyrekcja Szko³y i Rada 
Pedagogiczna uzna³y, ¿e patronem szko³y powinien byæ ktoś z bohaterów niedawnej prze-
sz³ości. Szko³a nawi¹za³a kontakt z przed stawicielami ŚZ¯AK terenu I rejonu VII Obwodu 
„Obro¿a” i harcerzami Szarych Szeregów. Odby³ siê szereg spotkañ z nauczycielami i m³o-
dzie¿¹ szko³y. Dzielono siê swoimi wspomnieniami, uczestniczyli w tym przedstawiciele 
środowiska Szarych Szeregów: Stanis³aw Sieradzki „Świst”, Lucjan Spletsteser, Wies³aw Bud-
kiewicz, Bronis³awa Romanowska–Mazur, Arkadiusz  Stasiak. Do przygo towanej w szkole 
izby pamiêci przekazano wiele materia³ów historycznych zwi¹zanych z walk¹ konspiracyjn¹ 
harcerzy, którzy zginêli w walkach powstañczych na terenie Legionowa. Do szczególnie cen-
nych nale¿a³y pami¹tki dotycz¹ce poleg³ych harcerzy: dh. Zbigniewa  Zakrzewskiego, Zeno-
na  Ka³amai i S³awomira  Klejmenta, przekazane szkole przez Lucjana Spletstesera. 

Uroczystośæ nadania imienia szkole odby³a siê 8 maja 1994 roku. Uczestniczyli w niej 
kombatanci Armii Krajowej i Szarych Szeregów, wicemini ster edukacji Aleksander £uczak, 
prezes zarz¹du g³ównego Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK Aleksander Tyszkiewicz163, 
prezes zarz¹du okrêgu Warszawa-Powiat AK Edward Dietrich, prezydent miasta Legionowa 
Andrzej  Kicman, przedstawiciele spo³eczeñstwa Legionowa, środowisko szkolne – dyrektor 
SP nr 7 Nina Kretowicz, nauczyciele i m³odzie¿. Razem z aktem nadania szkole imienia 
VII Obwodu Armii Krajowej „Obro¿a” prezes ŚZ¯AK Aleksander Tyszkiewicz i kpt. Edward 
Dietrich prezes okrêgu Warszawa-Powiat wrêczyli sztandar ufundowany szkole przez kom-

160 Wnioski dla: Ewarysta Bafeltowskiego, Wies³awa Budkiewicza, Jana Bukowskiego, Mieczy s³awa  Domañskie-
go, Edwarda Figauzera, Hanny Garbicz, Micha³a  Jakubowskiego, Alicji Kaliś, Romana  Klimaszewskiego, Ludwika Ko-
walskiego, Michaliny Kuklewskiej, Edmunda Kuklewskiego, Jerzego  Kuźmiñskiego, Witolda  Lisowskiego, Stanis³awa 
Majerowskiego, Bronis³awy  Romanowskiej–Mazur, Alicji Michniewicz, Michaliny Miszczak, Janusza Morawskiego, 
Janiny O³dakowskiej-Jarosz, Bronis³awy Paster, Grzegorza Pastera, Edwarda  Pawlickiego, Bogus³awa Pi¹tka, £ucji Pó³-
torak, Barbary  Potyra, Janusza Potyra, Stanis³awa Sosiñskiego, Lucjana  Spletstesera, Henryka Stalinkiewicza, W³a-
dys³awy Szarliñskiej, Eugeniusza Tarczyñskiego, Zdzis³awa  Wierzbickiego, Jerzego  Wyrzykowskiego, Alicji  Zimny, 
Ludwiki Go³¹bek, Jerzego  Frejlicha, Arkadiusza  Stasiaka, Leszka  Stasiaka, Ryszarda Wasilewskiego. 

161 Dla: Ewarysta Bafeltowskiego, Edmunda Kuklewskiego, Bronis³awy Romanowskiej–Mazur, Grzegorza Paste-
ra, Edwarda Pawlickiego, Lucjana Spletstesera oraz Zdzis³awa Wierzbickiego.

162 Dla: Jana Bukowskiego, Edwarda Figauzera, Jerzego Frejlicha, Anny Garbicz, Ludwiki Go³¹bek, Alicji Kaliś, 
Janiny Kantor, El¿biety Karwickiej, Marii Kirchner, Romana Klimaszewskiego, Aliny Kowalskiej, Ludwiki Kowalskiej, 
Aliny Krysiak, Michaliny Kuklewskiej, Hanny Kuszkowskiej, Witolda Lisowskiego, Jolanty £¹czyñskiej, Stanis³awa 
Majerowskiego, Aliny Michniewicz, Michaliny Miszczak, Janusza Morawskiego, Janiny O³dakowskiej, Bronis³awy 
Paster, Barbary Potyra, £ucji Pó³torak, Henryka Stalinkiewicza, W³adys³awy Szarliñskiej, Krystyny Talmy, Ryszarda 
Wasilewskiego, Jerzego Wasilewskiego i Alicji Zimny.

163 Por. Aleksander Tyszkiewicz „Góral”, „Leszek”, urodzi³ siê 3 marca 1919 r. w Warsza wie. W czasie Powstania 
Warszawskiego walczy³ na Mokotowie, by³ dowódc¹ I pu³ku „Góral”. By³ pierwszym prezesem Światowego Zwi¹zku 
¯o³nierzy Armii Krajowej. Kawaler Orderu Virtuti Militari. Zmar³ w 1995 r. Na cmentarzu Pow¹zkowskim ¿egna³a 
go m³odzie¿ Szko³y Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu „Obro¿a” wraz z kombatantami AK i Szarych Szeregów z Legio-
nowa oraz reprezentuj¹c¹ w³adze miasta Ligi¹ Grabowsk¹ (wówczas senator RP).
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batantów Armii Krajowej. Ods³oniêto tak¿e tablicê na budynku szko³y. M³odzie¿ zaprezen-
towa³a program artystyczny poświêcony walkom pow stañczym.

Drugim wa¿nym wydarzeniem roku 1994 by³o poświêcenie i ods³oniêcie pomnika Pol-
ski Walcz¹cej. Fakt ten poprzedzi³y liczne starania spo³ecznego komitetu budowy pomnika 
Polski Walcz¹cej, którego przewodnicz¹cym zosta³, wybrany przez środowisko ko³a nr 1 ŚZ-
¯AK, dh Lucjan  Spletsteser. W komitecie tym znalaz³y siê równie¿ druhny Bronis³awa  Ro-
manowska-Mazur i Barbara  Potyra, druhowie Ewaryst  Bafeltowski, Bohdan  Stankiewicz, 
Bogus³aw  Pi¹tek. Stowarzyszenie Szarych Szeregów Kr¹g Legionowo otrzyma³o specjalne 
podziêkowanie za udzia³ w pracach komitetu. 

Wiceprezes ko³a nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie Andrzej  Paszkowski relacjo nowa³ to wyda-
rzenie w Zeszytach Historycznych „Na przedpolu Warszawy”: 

Po wielu latach starañ stan¹³ wreszcie w Legionowie przy Rondzie Armii Krajowej Po-
mnik Polski Walcz¹cej. Przekazano go miejscowemu spo³eczeñstwu 22 maja 1994 roku, 
w 75. rocznicê nadania miastu nazwy zwi¹zanej z tradycjami niepodleg³ościowymi Legio-
nów Józefa Pi³sudskiego oraz w 50. rocznicê akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego. 

W wojnie obronnej 1939 roku bra³y udzia³ jednostki Wojska Polskiego miejscowego 
garnizonu: saperskie, balonowe i pancerne. Tutaj w latach 1939–1940 istnia³ skrawek Pol-
skiego Pañstwa Podziemnego I Rejonu VII Obwodu „Obro¿a” i Hufca „Tom” Chor¹gwi Ma-
zowieckiej Szarych Szeregów. Organizacje te prowadzi³y walkê konspiracyjn¹ z okupantem 

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie
imienia VII Obwodu „Obroża” AK. Barbara  Rykaczewska i Edward 
Dietrich podpisują akt przekazania szkole sztandaru.
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hitlerowskim, a w otwartej walce zbrojnej wyst¹pi³y w okresie Powstania Warszawskiego 
w 1944 r. Tu wreszcie, ³¹cz¹c siê z ogólnopolskim nurtem niepodleg³ościowym, w latach 
osiemdziesi¹tych miejscowy ruch spo³eczny „Solidarnośæ” walczy³ o odzyskanie pe³nej 
suweren ności Polski. 

Koncepcja plastyczna pomnika autorstwa 
docenta Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie 
Andrzeja Bissenika obejmuje trzy integralne ele-
menty: dwie le¿¹ce p³yty granitu, które roz³upu-
je na czêści metalowy klin z emblematem Polski 
Walcz¹cej. Na p³ytach umieszczono daty 1939–44, 
1944–89. Autorem projektu budowlano-konstruk-
cyjnego pomnika oraz wystroju jego otocze nia 
jest dr in¿. arch. Edward Ko³akowski, pracownik 
Politechniki Warszawskiej. 

Uroczystego ods³oniêcia pomnika dokonali 
prezydent miasta Andrzej  Kicman, przedstawiciel 
Armii Krajowej mjr Edward Dietrich, senator RP 
Ligia Urnia¿–Grabow ska, w asyście duchowieñ-
stwa i przedstawi cieli Wojska Polskiego, przy licz-
nym udziale przedstawicieli legionowskich insty-
tucji oraz mieszkañców miasta. 

Rok 1995

Zakoñczy³a siê podstawowa weryfikacja harcerzy lat wojny prowadzona przez zarz¹d 
g³ówny Stowarzyszenia Szarych Szeregów dla krêgu Legionowo. 17 stycznia 1995 r. w na-
szym oddziale zweryfikowanych by³o 80. druhen i druhów.

Cz³onkom naszego krêgu przyznano 102 odznaczenia: srebrny krzy¿ za zas³ugi dla ZHP 
z rozet¹ i mieczami – 19. osobom, oraz 1 pośmiertnie; krzy¿ Armii Krajowej – 29. osobom, 
oraz 1 pośmiertnie; medal za Warszawê 1939–1945 – 43. osobom; Warszawski Krzy¿ Powstañ-
czy – 3. osobom; medal za Wojnê Obronn¹ 1939 – 1. osobie; Krzy¿ Partyzancki – 7. osobom.

Dekoracje wy¿ej wymienionymi odznaczeniami odby³y siê w Warszawie na Zamku 
Królewskim, w Pa³acu Lubomirskich oraz w Galerii im. Jana Paw³a II w Ratuszu.

W Pomiechówku, podczas spotkania m³odzie¿y z dh. Witoldem  Lisow skim164, odby³a 
siê prezentacja ksi¹¿ki „Polskie symbole narodowe” autorstwa dh. Witolda. W spotkaniu 
bra³ tak¿e udzia³ przedstawiciel zarz¹du krêgu Stowarzy szenia Szarych Szeregów w Legiono-
wie dh Wies³aw Budkiewicz.

164 Witold Lisowski ps. „Prosty”. Ur. w 1931 r. Harcerz Szarych Szeregów dru¿yny Romualda Traugutta w Wiś-
niewie, zastêp III. Autor publikacji: „¯o³nierz Nieznany” – historia Grobu Nieznanego ¯o³nierza (Warszawa 1993) 
i „Polskie symbole narodowe” (Warszawa 1995). Obie pozycje wydane zosta³y przez wydawnictwo Fundacja Grobu 
Nieznanego ¯o³nierza i sponsoro wane m.in. przez MON i MOiW.

Pomnik Polski Walczącej
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22 kwietnia 1995 roku Rada Miejska w Legionowie nada³a Zespo³owi Szkó³ Zawodo-
wych imiê Jerzego  Siwiñskiego. 

Przed uroczystości¹ odby³o siê szereg spotkañ kombatantów AK z radnymi oraz m³o-
dzie¿¹, gronem pedagogicznym szko³y, pani¹ dyrektor Jadwig¹ £aba rzewsk¹ i rodzicami. 
Druhna Bronis³awa Romanowska-Mazur przekaza³a do izby pamiêci zdjêcia z okresu oku-
pacji. Wspólnie z prof. Wand¹  Tomczyñsk¹ opracowa³a historiê Tajnego Gimnazjum i Lice-
um w Legionowie w latach 1940–1944. 

W szkole by³a zorganizowana wystawa przypominaj¹ca lata okupacji, walki, tajnego na-
uczania. Na wystawie zgromadzono wiele fotogramów, dokumen tów i innych materia³ów, 
które zapocz¹tkowa³y powstanie szkolnej izby pamiêci. 

Nadanie zespo³owi szkó³ zawodowych w Legionowie imienia Jerzego Siwiñskiego by³o 
wa¿nym wydarzeniem, w którym brali udzia³ cz³onkowie krêgu Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów, byli uczniowie tajnego nauczania, druhny: Bronis³awa  Romanowska-Mazur, Bar-
bara  Potyra, Alicja Kaliś, Lidia Witek, Alicja  Zimny, Alicja Michniewicz, £ucja Pó³torak, 
Michalina Miszczak, Janina Kantor oraz druhowie: Wies³aw Budkiewicz, Ewaryst  Bafeltow-
ski, Edmund Kuklewski, Grzegorz Paster, Bohdan  Stankiewicz, Zdzis³aw Sokalski, Janusz 
P¹czkowski, Tadeusz Pokrant, Karol  Wiśniewski, Mieczys³aw  Domañski. 

Uroczystośæ zgromadzi³a obok spo³eczności szkolnej rodzinê patrona, przedstawicieli 
miejscowego duchowieñstwa, w³adze miejskie, organizacje spo³eczne. Uczestniczyli w niej 
tak¿e byli nauczyciele, dawni uczniowie i komba tanci Armii Krajowej. 

Uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Dyrektor szko³y, pani Krystyna £aba-
rzewska przedstawi³a sylwetkê patrona szko³y. Z wyst¹pieñ uczniów zebrani zapoznali siê 
z histori¹ szko³y w okresie okupacji. Pani profesor Wanda Tomczyñska w swoim przemó-
wieniu podkreśli³a patriotyczn¹ postawê spo³eczeñ stwa miasta. O latach dawnych i wspó³-
czesnych wydarzeniach mówi³ mjr Edward Dietrich. W imieniu uczniów i konspiracyjnego 
harcerstwa przemawia³a druhna Bronis³awa Romanowska-Mazur, podkreślaj¹c rolê i zas³u-
gi wszystkich nauczycieli, ich odwagê, odpowiedzialnośæ i trud, jakiego siê podjêli w latach 
okupacji. Pan Andrzej Siwiñski nakreśli³ sylwetkê swojego ojca.

Prezydent miasta Legionowo Andrzej  Kicman wrêczy³ dyrektor szko³y Krystynie £aba-
rzewskiej akt nadania szkole imienia Jerzego Siwiñskiego. W³odzi mierz Siwiñski, syn patro-
na, rektor Uniwersytetu Warszawskiego zaznaczy³, ¿e akt nadania szkole imienia jest wyra-
zem serdecznej pamiêci i uznania zas³ug jego ojca.

Nastêpnie os³oniêto tablicê pami¹tkow¹ poświêcon¹ osobie patrona szko³y. Mieczys³aw 
 Kie³biñski, uczeñ tajnego nauczania i ¿o³nierz AK wspomnia³ o rozstrzelanym w sierpniu ka-
pelanie szko³y, Armii Krajowej i Szarych Szeregów, ks. Wac³awie  Szelenbaumie ps. „Bonus” oraz 
o uczniach, m.in. o Ireneuszu  Szat kowskim ps. „Na³êcz”, poleg³ym w akcji „Stamm”. Z okazji 
uroczystości zosta³a wydana specjalna gazetka, w której zamieszczono list skierowany do m³o-
dzie¿y tej szko³y przez harcerkê Szarych Szeregów Janinê Romanowsk¹-Kantor „Sarnê”: 

Jestem jedn¹ z Was, tylko z innego pokolenia, ale z pokolenia, które wysz³o z tej szko³y, 
do której wy obecnie uczêszczacie. Szko³a ta ma piêkne tradycje z nie dalekiej przesz³ości, 
z czasów wojny. Byliśmy wtedy m³odzi, pe³ni zapa³u i poświê cenia dla Ojczyzny. Myślê, 
¿e warto te tradycje zachowaæ. 
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Droga m³odzie¿y, cieszê siê, ¿e choæ tak¹ drog¹ mogê z wami porozmawiaæ. Pisa³am 
w tych smutnych dla Polski czasach pamiêtnik, który by³ moim jedynym powiernikiem, 
nie mog³am bowiem w tych czasach zwierzaæ siê nawet najbli¿szym, gdy¿ by³oby to nie-
bezpieczne. Dziêki naszym kochanym profesorom mogliśmy uczyæ siê potajemnie historii, 
geografii i innych przedmiotów. Nie zapomnê nigdy, gdy pani profesor Wanda  Tomczyñska 
w czasie lekcji polskiego nagle powiedzia³a: „A teraz bêdê was uczyæ równie¿ historii, ale nic 
nie mo¿ecie notowaæ, tylko zapamiêtajcie, co wam przekazujê”. Gdy zaczê³a mówiæ, zrobi³a 
siê w klasie cisza. S³uchaliśmy jak urzeczeni. Wyobraźcie sobie, ¿e te wiadomości z historii 
utrwali³y mi siê w pamiêci chyba najlepiej. Dziêki tej szkole nie wywieziono nas na roboty 
do Niemiec. Pamiêtam, w czasie ferii siedzia³am przed domem, czyta³am wtedy „Potop” Hen-
ryka Sienkiewicza. W tym czasie przechodzi³ ulic¹ volksdeutch, nazywa³ siê  Dreger, s³yn¹³ 
z niezwyk³ej okrutności. Nagle zatrzyma³ siê, podszed³ do mnie i zapyta³, dlaczego ja czytam, 
a nie pracujê. Powiedzia³am wtedy, ¿e jestem uczennic¹ Szko³y Handlowej. Pokaza³am mu 
legitymacjê szkoln¹ i to mnie uratowa³o. Nie mieliśmy wtedy ³atwego ¿ycia, ale by³o w nas 
tyle zapa³u, patrio tyzmu, co pomog³o nam w przetrwaniu tamtych smutnych czasów. 

¯yczê Wam, kochana m³odzie¿y, zapa³u i odwagi w przezwyciê¿aniu trudności w ¿yciu. 
Jesteście nasz¹ przysz³ości¹, wierzymy w was, ¿e wyrośniecie na prawych i szlachetnych ludzi. 

24 maja braliśmy udzia³ w uroczystym pogrzebie ekshumowanego phm. por. Jana 
Rodowicza „Anody”165. 

165  Phm. por. Jan Rodowicz – ur. 7.03.1923 r. w Warszawie. Syn profesora Politechniki Warszaw skiej Kazimierza 
Rodowicza i Zofii z Bortnowskich (siostry gen. Bortnowskiego, dowódcy Armii Pomorze w 1939 r.). Uczeñ Gimnazjum 
im. Stefana Batorego, student Politechniki Warszawskiej. Podharcmistrz i porucznik Armii Krajowej Batalionu „Zośka”. 
Uczestnik akcji pod Arsena³em, Celestynowem, w Wilanowie, Sieczychach i walk Powstania Warszawskiego. Piêcio-
krotnie ranny. Odznaczony Orderem Virtuti Militari i dwukrotnie Krzy¿em Koman dorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Aresztowany w 1948 r. przez „bezpiekê”, 7 stycznia 1949 roku „Anoda” zgin¹³ w niewyjaśnionych okolicznościach pod-
czas przes³uchañ. W 1991 roku na wniosek ówczesnego ministra sprawiedliwości Wies³awa Chrzanowskiego, rozpoczêto 
śledztwo w sprawie śmierci Anody. Dokonano ekshumacji cia³a, przes³uchano świadków. Niestety sekcja zw³ok nie da³a 
ostatecznej odpowiedzi, jaka by³a bezpośrednia przyczyna śmierci i śledztwo zosta³o umorzone.

Uroczystość nadania Zespołowi Szkół Zawodowych imienia Jerzego  Siwińskiego
Siedzą od lewej: Edward Dietrich, Wanda Tomczyńska, Barbara  Rykaczewska. 
Przemawia dyrektor szkoły Krystyna Łabarzewska
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W nabo¿eñstwie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i pogrzebie na Starych Pow¹z-
kach wziê³o udzia³ wielu harcerzy Szarych Szeregów, wśród nich druhny i druhowie z Le-
gionowa: Bronis³awa  Romanowska-Mazur, Alicja Kaliś, Alicja  Witkowska-Zimny, £ucja 
 Nowakowska-Pó³torak, Alicja Bednarek-Michniewicz, Lidia  Gawa³kiewicz-Witek, Wies³aw 
Budkiewicz, Grzegorz Paster. 

16 czerwca dziêki inicjatywie dh. Edmunda Kuklewskiego odby³a siê w Domu Ogrod-
nika w Jab³onnie uroczystośæ dekoracji „Medalem za Warszawê” druhen i druhów z dru¿yn 
w Jab³onnie. Dekoracji dokonali wójt gminy Jab³onna i przedstawiciel Zarz¹du G³ównego 
Stowarzyszenia Szarych Szeregów. 

W dniach od 3 do 15 sierpnia odby³ siê zlot Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w Zegrzu, 
zorganizowany w 85. rocznicê powstania ruchu harcerskiego. 

W zlocie uczestniczy³o Stowarzyszenie Szarych Szeregów, w tym przedsta wiciele krêgu 
Legionowo, a wśród nich: dh.: B. Romanowska-Mazur, W. Budkie wicz, G. Paster, K.  Karpiñski. 

Druh Naczelnik Stanis³aw  Broniewski „Orsza” napisa³ przed zlotem bardzo g³êbo-
ki, m¹dry list do wszystkich cz³onków Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Ze wzglêdu 
na wagê, jak¹ do tego listu przywi¹zujemy, przytaczam jego treśæ jako aneks do tegorocz-
nego kalendarium. 

W zlocie uczestniczyli przedstawiciele najwy¿szych w³adz duchowieñstwa – kardyna³ 
Józef Glemp, abp polowy Wojska Polskiego S³awoj Leszek G³ódź; prezydent Polski Lech Wa-
³êsa, naczelnik Szarych Szeregów Stanis³aw  Broniewski, harcerze seniorzy, harcerze Szarych 
Szeregów, Barbara Wachowicz i m³odzie¿ harcerska. 

Nasza delegacja przed Katedrą Polową w Warszawie 24.05.1995 r.
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13 sierpnia, w czasie zlotu, w Czêstochowie na Jasnej Górze, zosta³ przeka zany jako 
votum – Krzy¿ Harcerski na wzór tego sprzed 60 laty ze Zlotu w Spale – jako dowód ci¹g³ości 
ideowo-moralnej w ruchu harcerskim. 

21 sierpnia uczestniczyliśmy w pogrzebie ks. Józefa  Schabowskiego166, proboszcza para-
fii św. Jana Kantego. Ks. Józef Schabowski swym ¿yciem realizowa³ idea³y akowców, szarosze-
regowców. Wyra¿one to zosta³o w s³owach przemówienia wyg³oszonego przez ówczesnego 
prezydenta Legionowa Andrzeja  Kicmana: 

„(...) ¯egnamy dziś cz³owieka nieprzeciêtnego... Jego udzia³ w kszta³to waniu naszej 
rzeczywistości by³ ogromny. Uczy³ nas pokory, odwagi i szacunku dla prawdy. On wiedzia³, 
¿e g³oszenie prawdy jest czêsto niepopularne. Nigdy nie ba³ siê sprzeciwiaæ k³amstwu i ob-
³udzie. Wszyscy pamiêtamy trudne czasy stanu wojennego. Ksi¹dz proboszcz swoj¹ bez-
kompromisow¹ postaw¹ umacnia³ nadziejê na lepsze czasy, zawsze s³u¿y³ rad¹ i pomoc¹. 
To dziêki niemu „Solidarnośæ” nigdy nie zaprzesta³a swojej dzia³alności w Legionowie. Dziś 
mówi siê o tym tak ³atwo, lecz trzeba by³o mieæ du¿o odwagi i wiary, by w tamtych czasach 
zachowaæ siê tak jak nasz ks. dziekan. Odszed³ nie tylko kap³an, ale przede wszystkim przy-
jaciel i nauczyciel, który w trudnych dniach by³ dla wielu drogowskazem. Swoj¹ nieugiêt¹ 
postaw¹ materializowa³ has³o Bóg–Honor–Ojczyzna”167. 

16 września odby³a siê w Legionowie uroczystośæ poświêcenia i wrêczenia kombatan-
tom ko³a nr 1 ŚZ¯AK, sztandaru I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” 

166 ks. Józef Schabowski (1933–1995) – proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Legionowie od 1977 r., bu-
downiczy kościo³a parafialnego pw. Św. Ducha. Pra³at papieski, Dziekan dekanatu legionowskiego, kanonik Kapitu³y 
Katedralnej Diecezji Warszawsko-Praskiej, odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu. Wspiera³ aktywnie 
dzia³alnośæ „Solidarności”. Zmar³ na zawa³ serca 11 sierpnia 1995 r. w trakcie pielgrzymki do Ziemi Świêtej.

167 Za: „To i Owo”, 1995 r.: Chyba niezast¹piony, legionowski kap³an, nr 33, s. 3; Ostatnia droga Ksiêdza 
Dziekana, nr 34. s. 3.

Przygotowanie do defilady na zakończenie zlotu ZHP w Zegrzu
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Okrêgu Warszawskiego Armii Krajowej, ufundowanego przez spo³eczeñstwo Legionowa. Po-
świêcenie sztandaru nast¹pi³o podczas nabo¿eñstwa w kościele parafii pw. św. Jana Kantego, 
celebrowanego przez ks. infu³ata Zdzis³awa Króla w licznej asyście duchowieñstwa. 

Akt erekcyjny podpisali i wbili gwoździe cz³onkowie Komitetu Honoro wego: wicepre-
mier Rzeczypospolitej Polskiej prof. Aleksander £uczak, ks. infu³at Zdzis³aw Król, wika-
riusz prymasa Polski ks. pra³at Lucjan  Szcześniak, p³k. dr. Jan Sza³aja w imieniu kierowni-
ka Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, mgr. Narcyz Tokarski w imieniu 
wojewody warszawskiego, lek. med. Ligia Urnia¿–Grabowska w imieniu przewodnicz¹cego 
Regionu Mazowsze NSZZ „Soli darnośæ”, p³k dypl. Andrzej Kowalczyk w imieniu dowódcy 
I Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki, podinsp. dr. Mieczy-
s³aw Goc w imieniu komendanta Centrum Szkolenia Policji, Tymoteusz Duchowski w imie-
niu prezesa zarz¹du g³ównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Jan  Zió³kowski w imieniu 
prezesa zarz¹du g³ównego Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, prezes Zwi¹zku 
Powstañców Warszawy prof. Kazimierz Leski i prezes zarz¹du g³ównego okrêgu Warszawa-
Powiat Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej i Honorowy Obywatel Miasta Legio-
nowa mjr Edward Dietrich. 

Po nabo¿eñstwie uczestnicy przeszli na Rondo Armii Krajowej, gdzie uroczystośæ po-
prowadzi³ dh Lucjan  Spletsteser. Po odegraniu hymnu i przemówie niach z³o¿ono pod pomni-
kiem Polski Walcz¹cej kwiaty w ho³dzie poleg³ym i zmar³ym ¿o³nierzom Armii Krajowej. 

Kolejna faza uroczystości, która odby³a siê w Szkole Podstawowej nr 7 im. VII Obwo-
du „Obro¿a”, by³a prowadzona przez dh. Bohdana  Stankiewicza. W programie artystycznym 
wyst¹pi³a m³odzie¿ szko³y. Odby³a siê tak¿e uroczysta dekoracja krzy¿ami Armii Krajowej. 
Wśród udekorowanych znaleźli siê harcerze: Bronis³awa  Romanowska-Mazur, Ewaryst  Ba-
feltowski, Edward  Pawlicki, Bogu s³aw  Pi¹tek, Eugeniusz Tarczyñski. W ich imieniu przemó-
wi³ dh Bogus³aw  Pi¹tek. 

Prezentacja otrzymanego sztandaru
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2 grudnia zosta³a odprawiona msza św. w intencji ks. Wac³awa  Szelenbauma, zamordo-
wanego przez hitlerowców w ramach represji za udzia³ w walkach powstañczych. Homilia 
wyg³oszona przez ks. pra³ata Lucjana Szcześniaka mówi³a o wychowaniu w duchu mi³ości 
do Ojczyzny a¿ do ofiary ¿ycia za Ni¹. Po mszy wszyscy udali siê do świetlicy Szko³y Podsta-
wowej nr 3, gdzie podzielono siê świ¹tecznym op³atkiem z zaproszonymi gośæmi: prezyden-
tem miasta Legionowa Andrzejem  Kicmanem, ks. proboszczem Lucjanem Szcześniakiem, 
prezesem ko³a nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie Barbar¹  Rykaczewsk¹, komendantem hufca ZHP 
w Legionowie hm. Zdzis³awem  Wierzbickim. W dalszej czêści uroczystości odby³a siê deko-
racja krzy¿ami Armii Krajowej cz³onków krêgu, której dokonali prezydent miasta Andrzej 
Kicman i przedstawiciel zarz¹du g³ównego ŚZ¯AK Konrad  Karpiñski. 

Aneks do kalendarium roku 1995

List Naczelnika Stanis³awa Broniewskiego „Orszy” do uczestników zlotu Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego w Zegrzu:

Drogie Druhny i drodzy Druhowie!
Przed nami udzia³ w tegorocznym Zlocie Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego – w Zlocie, 

którego celem jest uczczenie 85-lecia istnienia harcerstwa oraz 60-lecia Zlotu w Spale. 
Ju¿ te dwa cele podkreślaj¹ rangê nadchodz¹cego prze¿ycia. Lecz jest jeszcze ponad-

to cel trzeci, który tê rangê znacznie jeszcze podnosi. O spe³nieniu tego celu marzymy, 
ale co wiêcej, usilnie dzia³amy, by nie pozosta³ on tylko marzeniem. 

Tym wielki celem ma siê staæ – jeśli Bóg pozwoli – przekazywanie przez dawny Zwi¹-
zek ZHP ci¹g³ości ideowej i formalnej w rêce dzisiejszej m³odzie¿y. Zakoñczenie wreszcie 
zbyt d³ugo trwaj¹cego okresu, w którym ci¹g³ośæ formalna sta³a siê ju¿ tylko cienk¹ paro-
osobow¹ nitk¹, a ideowa ¿y³a rozproszona w lu dziach, nie w organizacji, doczekanie wiêc 
chwili, w której zjawisko ruchu po³¹czy siê ze zjawiskiem organizacji, aby jak dusza ³¹cz¹c 
siê z cia³em stworzy³a ¿ycie.

Symbolicznym wzorem dla tego trzeciego wielkiego celu jest dla nas przekazanie insyg-
niów II Rzeczypospolitej w rêce przedstawicieli III Rzeczy pospolitej, dokonane w grudniu 
1990 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Chcemy, aby za nasze harcerskie „insyg-
nia” zosta³ uznany wielki Harcerski Krzy¿ z³o¿ony przed 60 laty przez ówczesnego prze-
wodnicz¹cego ZHP dr Micha³a Gra¿yñskiego – Matce Boskiej w Jej Jasnogórskiej Kaplicy. 

Podczas tego Zlotu bêdziemy, oby jak najwiêcej, stykaæ siê z m³odzie¿¹, bêdziemy – oby 
jak najbardziej wspólnie prze¿ywaæ te wielkie chwile. Aby to wszystko mog³o siê staæ, musi-
my przedtem, teraz w³aśnie, dokonaæ powa¿nego, pe³nego skupienia – rachunku sumienia. 

Jak czêsto, mo¿e stale, krytykujemy m³odzie¿, ¿e jest inna, ni¿ byliśmy my; ¿e nie s¹ dla 
niej świêtości¹ sprawy, wydarzenia, miejsca, ludzie, którzy byli i s¹ świêtości¹ dla nas; ¿e nie tak 
bezwzglêdnie potêpia to, co potêpialiśmy my, gdy to istnia³o wtedy, gdy byliśmy m³odzi.

Ale uwaga: w naszej krytyce zapali³o siê czerwone świat³o. Przecie¿ tego w³aśnie 
nie by³o, gdy byliśmy m³odzi, mo¿e wtedy i my nie potêpialibyśmy tego. Przeoczyliśmy, 
¿e w naszej zapalczywej krytyce pomijamy powiedzenie staro¿yt nego mêdrca: Wszystko p³y-
nie (panta rei), nigdy ten sam cz³owiek nie wejdzie do tej samej rzeki – i rzeka bêdzie ju¿ te¿ 
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trochê inna i cz³owiek choæ trochê siê zmieni. O tym musimy pamiêtaæ. Tylko na margi-
nesie przestrogi, uwa¿ajmy, abyśmy z kolei nie wpadli w naszej wyrozumia³ości, w tym 
samym uwzglêdnieniu zmian, w tak dziś zabójczy na świecie relatywizm – ¿e wszystko 
jest wzglêdne. Nieprawda! Pozostaje dobro i z³o. I pozostaje decyzja miêdzy dobrem i z³em, 
a przy podejmowaniu tej decyzji wspania³a busola – rozum. 

Ale po tej decyzji o konieczności uwzglêdnienia zmian w otaczaj¹cym nas świecie oraz 
o przestrodze, by przy tym nie wpaśæ w relatywizm, powróæmy do oceny naszej gderliwej 
krytyki. M³odzie¿ jest bystra, spostrzegawcza, m³odzie¿ wie, ¿e ona nas dra¿ni. Wiedz¹c to, 
w samoobronie podkreśla nasze ma³ości, nasze niedostatki w rozumowaniu, pog³êbia tym 
z kolei nasze niechêci, powoduje, ¿e my sami zaczynamy j¹ dra¿niæ. Odpychamy siê od sie-
bie wzajemnie. Milkniemy. Nie pozostaje miêdzy nami dialog. Jest źle. 

Na Zlocie bêdziemy fizycznie razem. Chcemy byæ razem naprawdê, a nie patrzeæ 
na siebie jakby trochê z przymusu, bez zrozumienia, jak na obcych, lub gorzej – jak inne 
stworzenia.

Co robiæ ? Tu podzielê siê z wami garstk¹ w³asnych doświadczeñ. G³ównie tych, 
które prowadz¹ do celu, do zrozumienia siê, do dialogu. Ale i tych, które s¹ przestrogami, 
¿e nie têdy droga, ¿e to nie doprowadzi do celu, lecz mo¿e nawet przeszkodzi, odepchnie. 
1. Wiêc pierwsze, nie pouczajmy, nie pouczajmy ci¹gle, co setne pouczenie trafi do celu, 

a w t³umie innych zaginie, wywo³uj¹c samoobronê, niechêæ. Strzelajmy tylko dobry-
mi, sprawdzonymi nabojami.

2. Nie mo¿e z naszych wypowiedzi wynikaæ, ¿e dawniej wszystko by³o lepsze(!): wiêc 
Zlot w Spale w stosunku tego Zlotu, ¿e woda by³a czystsza, lasy wiêksze. Dostrzegajmy 
rzeczy dobre, zdobywcze... Podkreślajmy, ¿e to ich osi¹gniêcia, ¿e dwa, trzy lata temu 
by³o gorzej, ¿e idziemy do dobrego.

3. Starajmy siê zrozumieæ, dlaczego tak jest, dlaczego oni tak postêpuj¹, dlaczego mundur 
nie jest starannie zapiêty, dlaczego oni tego munduru nie ceni¹, nie kochaj¹, nie uświa-
damiaj¹ sobie, ¿e przez ca³¹ swoj¹ m³odośæ, a wiêc zawsze, oni patrzyli na mundur 
niby to nasz, a pod komend¹ wroga, np. mundur, który zniewala³ Czechos³owacjê, 
zdajmy sobie sprawê z dziś jeszcze trudnej dyskusji o p³k. Kukliñskim (zdrajca czy bo-
hater), wiêc ostro¿nie i wspólnie szukajmy dobra i z³a. Nie unikajmy tego, „dopuśæmy 
niebezpieczeñstwo na odleg³ośæ strza³u”, jak mawia³ nasz wspania³y kapelan, ks. Jan 
Zieja. 

4. Unikajmy zaimka „ja”. Tego m³odzie¿ nie lubi u tzw. kombatantów (ja bie g³em, 
ja strzela³em, ja zdecydowa³em). Nie obwieszajmy siê odznaczeniami, bo oni siê z tego 
śmiej¹ – taki by³ obyczaj Armii Czerwonej. Niech raczej zapanuje troska o ich projekty, 
marzenia, k³opoty, a z nich nie wynikaj¹ znów pouczenia; niech to bêd¹ rady, rady do-
strzegaj¹ce trudności, pe³ne i w³asnych w¹tpliwości. A mo¿e któraś zakoñczy siê nasz¹ 
pomoc¹ (ja siê dowiem, ja spróbujê wam to za³atwiæ), a w takim przypadku pamiêtaj-
my o s³owie „Zawiszy”: „bo dobrymi chêciami piek³o jest wybrukowane”. 

5. Niech i nasza osoba bêdzie problemem. Taka by³a wspania³a metoda Piotra (hm. Eu-
geniusza Stasieckiego). Nie by³a to przemyślana broñ pedagogiczna, by³o to szczere, 
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a m³odzie¿ tak¹ szczerośæ spostrzega i ceni. Powstaje wtedy równorzêdne partnerstwo, 
dialog. Podobnie potrafi³ siê przyznaæ do swoich k³opotów wspomniany ju¿ ks. Zieja. 

6. Spróbujmy coś razem obmyśliæ, zrobiæ (my mieliśmy taki zwyczaj, tak¹ metodê – „jak 
uwa¿acie, co z tego by³oby przydatne dziś?”). Niech pow staje dyskusja, ale niech i part-
ner miewa w niej racjê. 
Mo¿na by tak pisaæ: siódme, dziesi¹te i dalej ...
A Ojciec Świêty Jan Pawe³ II na moj¹ prośbê o radê, co czyniæ z niew¹t pliwym fak-

tem, ¿e „wicher wolności przyt³umi¹ i w ogóle idealizm m³odzie¿y...” (a by³o to w czerwcu 
1991 roku na Agrykoli w Warszawie), po chwili namys³u odpowiedzia³: „Jedynym sposobem 
jest mi³ośæ”. Staram siê coraz g³êbiej to zrozu mieæ: m³odzie¿ trzeba kochaæ! To musi prze-
nikaæ ka¿d¹ radê, od pierwszej do szóstej i wszystkie nastêpne.

Rok 1996

G³ównym zadaniem w roku 1996 by³o zgromadzenie środków na ufundo wanie sztan-
daru dla naszego krêgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów i doprowa dzenie do jego wyko-
nania. W tym celu powo³ano zespó³ kole¿eñski w sk³adzie: dh Grzegorz Paster, dh Konrad 
 Karpiñski, dh Bogus³aw  Pi¹tek i dh. Bronis³awa  Ro manowska-Mazur. W gazecie lokalnej 
„Mazowieckie To i Owo” og³oszono zbiór kê funduszy na wykonanie sztandaru. Do ok. 20 in-
stytucji i firm przes³ano apel o dotacje na ten cel. Po zgromadzeniu wystarczaj¹cych środ-
ków przyst¹piono do opracowania projektu sztandaru. Spośród przedstawionych propozycji 
wybrano i zatwierdzono projekt dh. Konrada Karpiñskiego opracowany przy wspó³udziale 
druhów Bogus³awa Pi¹tka, Grzegorza Pastera, Wies³awa Budkiewicza i druhny Bronis³awy 
Romanowskiej-Mazur. Sztandar wykona³a pracownia haftu artystycz nego Haliny i Ma³go-
rzaty Czubala z Warszawy, rekomendowana przez dh. Edmunda Kuklewskiego. 

Uroczystośæ wrêczenia sztandaru zosta³a przygotowana wspólnie z w³adza mi miasta 
Legionowa, jednostk¹ wojskow¹ 1 Warszawskiej Dywizji Zmechani zowanej im. Tadeu-
sza Kościuszki i w³adzami kościelnymi. Prowadzili j¹ rzecznik urzêdu miejskiego Mariusz 
B³aszczak i kierownik wydzia³u kultury Ewa Sobie rajska. Czêśæ artystyczn¹ zorganizowa³ 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Zenon Durka, a wykonali artyści scen warszawskich. 

Uroczystośæ mia³a miejsce 28 września i przebiega³a w kilku etapach:
O godzinie 1000 zaci¹gniêto wartê i z³o¿ono kwiaty przy obelisku poleg³ych harcerzy 

na osiedlu Batorego w Legionowie. Spod obelisku wszyscy udali siê do kościo³a parafii pw. 
św. Jana Kantego. Licznie zebra³y siê poczty sztandarowe.

Przyby³a orkiestra wojskowa i Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Harcerze 
pe³nili s³u¿bê wartownicz¹ w kościele, przy tablicach pamiêci poświêconych harcerzom i ¿o³-
nierzom AK, harcerki – s³u¿bê sanitarn¹. 

Celebransem mszy św. w intencji poleg³ych w okresie okupacji, zamordo wanych 
i zmar³ych po wojnie harcerek i harcerzy Szarych Szeregów by³ J.E ks. bp Zbigniew Kra-
szewski – duszpasterz kombatantów, towarzyszy³ mu ks. Stefan Wysocki – duszpasterz 
harcerzy Szarych Szeregów i duchowieñstwo okolicznych parafii pod przewodnictwem 

Book czas proby_2014.indb   265Book czas proby_2014.indb   265 2014-06-13   10:41:292014-06-13   10:41:29



266

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

dziekana ks. pra³ata Lucjana Szcześniaka. W uroczys tości wzi¹³ udzia³ naczelnik Szarych 
Szeregów dh Stanis³aw  Broniewski „Orsza”168. 

Poświêcenie sztandaru poprzedzi³o odczytanie aktu erekcyjnego. W swej treści przypo-
mina on o udziale i poniesionych ofiarach harcerzy z Legionowa i okolic w walce o niepodle-
g³ośæ w latach 1939–1945. Wymienia sk³ad hufca legionowskiego o kryptonimie „Rój-Tom”, 
który liczy³ dziewiêæ dru¿yn mêskich i cztery ¿eñskie, skupiaj¹c ³¹cznie w Szarych Szeregach 
oko³o 300 osób. W dalszej treści aktu opisano obydwa p³aty sztandaru. Nastêpnie akt wymie-
nia fundatorów sztandaru, cz³onków komitetu honorowego i organizacyjnego uroczystości. 

Podpisy na akcie erekcyjnym z³o¿yli i wbili pami¹tkowe gwoździe: ks. bp Zbigniew 
Kraszewski, naczelnik Szarych Szeregów dh Stanis³aw Broniewski „Orsza”, sekretarz gene-
ralny Szarych Szeregów dh Kazimierz Szymañski, wiceprezes Sto warzyszenia Szarych Sze-

168 Wojskowe: sztandar pu³kowy 1 WDZ im. Tadeusza Kościuszki, I Legionowskiego Batalionu Dowodzenia, 
Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Wojsk £¹czności w Zegrzu;

Armii Krajowej: I Rejonu VII Obwodu AK „Obro¿a”, Zwi¹zku Powstañców Warszawy;
Szarych Szeregów: Batalionu „Parasol”, Batalionu „Zośka”, Bloku „Cytadela” „Ul-Wis³a”, Bloku „Bazylika” 

„Ul-Wis³a”;
kombatanckie: Polskiego Zwi¹zku Kombatantów z Legionowa, Zwi¹zku Kombatantów RP i BWP z Legionowa, 

Zwi¹zku Kombatantów RP i BWP z Chotomowa;
zwi¹zków i instytucji: NSZZ „Solidarnośæ” Oddzia³ Legionowo, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Stra¿y 

Po¿arnej w Legionowie, Cechu Rzemios³ Ró¿nych z Legionowa;
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Konopnickiej z Legionowa i szkó³ podstawowych: SP im. Stefana Krasiñskie-

go z Chotomowa, SP z Jab³onny oraz legionowskich: SP nr 1 im. Miko³aja Kopernika, SP nr 2 im. Kornela Makuszyñ-
skiego, SP nr 3 im. Tadeusza  Wardenckiego, SP nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, SP nr 7 im. VII Obwodu „Obro¿a” 
AK, nr 8 im. 1 WDZ im. T. Kościuszki.

Sztandary kombatanckie w kościele
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regów dh Jerzy Jabrzemski, prezydent miasta Legionowa Andrzej  Kicman, dziekan dekana-
tu legionowskiego ks. Lucjan Szcześniak, Kierownik Urzêdu ds. Kombatantów prof. Adam 
Dobroñski, prezes Okrêgu Warszawa–Powiat Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajo-
wej mjr Edward Dietrich, komendant Oddzia³u Warszawa Szarych Szeregów dh Tymoteusz 
Duchowski, przedstawiciel NSZZ „Solidarnośæ” Mieczys³aw Rudnicki, komendant hufca 
ZHP Zdzis³aw  Wierzbicki, uczeñ liceum w Legionowie Adam Araszkiewicz, prezes Zwi¹z-
ku Powstañców Warszawy p³k Kazimierz Leski, dowódca I WDZ im. Tadeusza Kościuszki 
gen. Marian Mainda, przedstawiciel Centrum Szkolenia Wojsk £¹czności w Zegrzu prof. 
Andrzej Bartczak, przedstawiciele Zwi¹zku Kombatantów w Legionowie i Cho tomowie 
Czes³aw Koper i Zygmunt  Kaczmarek oraz komendant Centrum Szkolenia Policji w Le-
gionowie nadinspektor Piotr Ca liñski, przewodnicz¹cy Rady Miasta Legionowo Kazimierz 
Kurnicki, wój towie Jerzy £uba (Jab³on na), Wies³aw Smoczyñki (Nieporêt), Jerzy  Smoczyñski 
(War szawa-Bia³o³êka), Ed ward  Trojanowski (Wieliszew).

Poświêcony sztan dar podj¹³ prezydent miasta Legionowa Andrzej Kicman i przekaza³ 
go legendarnemu naczel nikowi Szarych Sze re gów, Stanis³awowi Bro niewskiemu „Orszy”, 
a ten nastêpnie pocztowi sztan darowemu Krêgu Legio nowo, druhom Romanowi  Klimaszew-
skiemu, Zdzis³awowi Wierzbickiemu i Janowi  Grzywaczewskiemu. Chor¹¿y dh Roman Kli-
maszewski zaprezentowa³ sztandar zebranym. Akt erekcyjny zosta³ przekazany przez przed-
stawiciela Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, dh. Jerzego Jabrzembskiego 
komendantowi Krêgu, dh. Grzegorzowi Pasterowi.

Tê czêśæ uroczys tości zakoñczy³ hymn „Wszystko, co nasze, Pol sce oddamy”. 
Po opuszczeniu kościo³a uczestnicy udali siê kolumn¹ marszow¹, prowadzon¹ przez 

orkies trê wojskow¹, do Ronda Armii Krajowej, gdzie znajduje siê pomnik Pol ski Walcz¹-
cej. Tu ¿o³nie rze WP i harcerze zaci¹ gnêli wartê honorow¹ i zapalili znicze, orkiestra ode-
gra³a „Marsz Mokotowa”.

Prowadz¹cy uro czystośæ dh Lucjan  Spletsteser przypomnia³ sylwetki harcerzy, którzy 
z³o¿yli ofiarê swego ¿ycia w okresie walki konspiracyjnej i walk powstañczych 1944 r. Na-

Stanisław  Broniewski „Orsza” podpisuje 
akt erekcyjny

Prezydent Legionowa Andrzej Kicman 
przekazuje sztandar Naczelnikowi Szarych 
Szeregów, Stanisławowi Broniewskiemu 
„Orszy”
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stêpnie dh Lucjan odczyta³ apel poleg³ych, w którym wymienieni zostali polegli i pomordo-
wani cz³onkowie Szarych Szeregów z hufca „Rój-Tom”. 

Po apelu poleg³ych g³os zabra³ mjr Edward Dietrich, który nakreśli³ t³o wydarzeñ z lat 
1939–1945 oraz przedstawi³ strukturê organizacyjn¹ Polskiego Pañstwa Podziemnego i rolê, 
jak¹ odgrywa³ w nim Rejon I „Marianowo-Brzozów” wraz z pu³kiem legionowskim i tajnym 
harcerstwem zorganizowanym w dru¿ynach „Roju-Tom”. Mjr Edward Dietrich podkreśli³, 
¿e uczestnicz¹ca w Szarych Szere gach m³odzie¿, wykszta³cona w etosie walki o wolnośæ, 
zdawa³a egzamin w walce, przeciwstawiaj¹c siê okupantowi wszystkimi mo¿liwymi meto-
dami. Dzia³alnośæ Szarych Szeregów stanowi piêkn¹ kartê w historii naszego Narodu. Wy-
st¹pienie mjr. Edwarda Dietricha przyjêto z wielkim entuzjazmem. 

Komendant krêgu dh Grzegorz Paster odczyta³ przes³anie komendanta „Roju-Tom”, 
druha „Rabczyka” na uroczystośæ poświêcenia sztandaru:

Szanowne Druhny i Szanowni Druhowie Szarych Szeregów. 
Droga M³odzie¿y Harcerska. 
Z okazji poświêcenia Sztandaru legionowskiego hufca „Roju-Tom”, a tak¿e 77. Rocz-

nicy powo³ania konspiracyjnej niepodleg³ościowej organizacji har cerskiej przesy³am Wam 
oraz Waszym opiekunom, kolegom z Armii Krajowej, kole gom z w³adz harcerskich, w³a-
dzom Miasta Legionowa i wszystkim osobom bior¹cym udzia³ w tej piêknej uroczystości 
serdeczne ¿yczenia zdrowia i pomyślności.

W latach 1940–1944, w okresie okupacji hitlerowskiej mia³em zaszczyt kierowaæ huf-
cem „Tom”. Pozostanie zawsze w mej pamiêci bliska memu sercu bohaterska m³odzie¿, 
która ponad wszystko umi³owa³a wolnośæ i niepodleg³ośæ naszej Ojczyzny. Nie szczêdzi³a 
Ona swego ofiarnego ¿ycia w walkach konspiracyjnych i Powstania Warszawskiego. 

Kombatanci Szarych Szeregów podczas uroczystości na Rondzie Armii Krajowej
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Myślê, ¿e jest naszym wspólnym ¿yczeniem, aby Sztandar Krêgu Szarych Szeregów 
w Legionowie na zawsze pozosta³ symbolem harcerskiego trudu dla Polski, mi³ości ukocha-
nej Ojczyzny i wierności dla prawa harcerskiego. Oby by³ inspiracj¹ wszystkich harcerzy dla 
kontynuowania d¹¿eñ patriotycznych i demo kratycznych oraz twórczej pracy w s³u¿bie dla 
Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej. Czuwaj! 

Zawsze wierny Polsce, oddany Wam do koñca Wasz starszy kolega i przyja ciel dh Ludwik 
 Schmidt ps. „Rabczyk”, Podharcmistrz Rzeczypospolitej, by³y komendant hufca „Tom”.

Nastêpny moment to sk³adanie kwiatów pod pomnikiem Polski Walcz¹cej. Uroczy-
stośæ pod pomnikiem zakoñczy³o odegranie przez orkiestrê wojskow¹ „Roty” oraz przemarsz 
pocztów sztandarowych przed kombatantami Armii Krajowej i Szarych Szeregów. 

Ostatnia czêśæ uroczystości odby³a siê w Szkole Podstawowej nr 6 im. Króla Jana III 
Sobieskiego. W sali znajdowa³a siê sp³ywaj¹ca od sufitu flaga narodowa, na niej znak lilijki 
z kotwic¹, a u stóp w wazonie ogromny bukiet bia³ych kwiatów. Wystawa zorganizowana 
w szkole z tej okazji zaprojektowana zosta³a wed³ug scenariusza druhny Bronis³awy Roma-
nowskiej-Mazur i znanej legionowskiej malarki Jolanty  Drozd. Nosi³a tytu³: „Historia ZHP 
Szarych Szeregów Hufca „TOM” w Legionowie 1939–1945”. Na planszach rozmieszczone 
zosta³y fotogramy, teksty wyjaśniaj¹ce i kopie dokumentów169. 

Wzruszaj¹cym momentem by³o tak¿e wrêczenie odznaczeñ pañstwowych za dzia³al-
nośæ niepodleg³ościow¹ w czasie II wojny światowej harcerzom–komba tantom warszaw-
skich krêgów Szarych Szeregów i harcerzom „Roju-TOM”. Dekoracji dokona³ Stanis³aw 
 Broniewski „Orsza” w asyście komendanta Oddzia³u Warszawskiego dh. Tymoteusza Du-

169 Plansze z tej wystawy, zeskanowane z wysok¹ rozdzielczości¹, mo¿na ogl¹daæ w internecie na stronach 
Muzeum Historycznego w Legionowie, pod adresem www.muzeum.legionowo.pl w zak³adkach: Wirtualne Muzeum/
„HARCERZE I REJONU „OBRO¯Y” W POWSTANIU WARSZAWSKIM”

Kwiaty składają delegacje młodzieży szkolnej
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chowskiego i kierownika Referatu Odznaczeñ Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów – dh. Konrada  Karpiñ skiego:

– Krzy¿ Armii Krajowej otrzyma³o 17. kombatantów,
– Warszawski Krzy¿ Powstañczy 11. kombatantów 
– Medal za Warszawê 21. kombatantów. 
Odznaczonym gratulacje z³o¿y³ minister ds. kombatantów Adam Dobroñ ski i prezy-

dent miasta Legionowa, Andrzej  Kicman. 
Uroczystośæ zakoñczy³ program patriotyczny, wykonany przez artystów scen war-

szawskich.170 
W listopadzie 1996 z³o¿ono w urzêdzie miejskim w Legionowie pismo do przewodni-

cz¹cego Rady Miasta i prezydenta miasta Legionowa z wnioskiem o nadanie tytu³u „Honoro-
wego Obywatela Miasta Legionowa” Ludwikowi  Schmidtowi. ps. „Rabczyk” – w okresie oku-
pacji hitlerowskiej komendantowi konspiracyjnego harcerskiego hufca „Rój-Tom” Szarych 
Szeregów. Pismo podpisali: komendant krêgu Legionowo dh Grzegorz Paster, jego zastêpca 
dh. Bronis³awa  Romanowska-Mazur, przewodnicz¹ca ko³a nr 1 ŚZ¯AK w Legio nowie mgr 
Barbara  Rykaczewska i prezes zarz¹du Okrêgu Warszawa–Powiat Światowego Zwi¹zku ¯o³-
nierzy AK mjr Edward Dietrich.

170 Ca³a uroczystośæ by³a filmowana przez ówczesnego radnego Legionowa – Romana  Smogorzew skiego. Film 
zosta³ wys³any do kombatantów I Rejonu „Marianowo-Brzozów” w Kanadzie, Anglii i Francji.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z Ligią Urniaż–Grabowską 
i Mieczysławem Rudnickim
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Rok 1997

Rok 1997 by³ rokiem pamiêci ks. Jana 
Ziei171 – naczelnego kapelana Szarych Szere-
gów. 1 marca 1997 r. harcerze krêgu Szarych 
Szeregów w Legio nowie wziêli udzia³ w uro-
czystym wmurowaniu tablicy pami¹tkowej 
poświêconej ksiêdzu Janowi. 

26 marca 1997 r., w rocznicê s³yn-
nej akcji pod Arsena³em, w miejscu tego 
wydarzenia, zarz¹d legionowskiego krêgu 
wraz z pocztem sztandarowym wzi¹³ udzia³ 
w dekoracji sztandaru Zarz¹du G³ównego 
Sto warzyszenia Szarych Szeregów Krzy¿em Virtuti Militari. Dekoracji dokona³ wicekan clerz 
Orderu Stanis³aw  Broniewski „Orsza”, w asyście w³adz wojskowych i w³adz War szawy. 

30 lipca odby³a siê w urzêdzie miasta Legionowo uroczystośæ nadania tytu³u Honoro-
wego Obywatela Miasta Legionowa komendantowi konspiracyjnego hufca „Roju-TOM”, 
Ludwikowi  Schmidtowi „Rabczykowi” (wniosek w tej sprawie zosta³ z³o¿ony przez zarz¹d 
krêgu w listopadzie 1996 roku). 

31 lipca w kościele parafii pw. św. Jana Kantego w Legionowie odby³a siê msza świêta 
w kolejn¹ rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego. Z pocztami sztandarowymi udzia³ 
w niej wziêli kombatanci Armii Krajowej i Szarych Szeregów oraz mieszkañcy Legionowa. 
Tego samego dnia o godzinie 1900 legionowscy kombatanci uczestniczyli tak¿e we mszy 
świêtej w kościele św. Jakuba w Tarchominie.

1 sierpnia cz³onkowie zarz¹du wziêli udzia³ w apelu na Pow¹zkach przy pomniku 
Gloria Victis. 

W ramach utrwalania historii z lat okupacji, zwi¹zanej z wydarzeniami i osobami, któ-
re j¹ tworzy³y, odby³o siê szereg spotkañ z m³odzie¿¹, w³adzami lokalnymi i mieszkañcami 
Legionowa, zorganizowanych przez ko³o ŚZ¯AK, przy czynnym wspó³udziale zarz¹du krê-
gu Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Spotkania prowadzi³ Antoni Huczyñski, ¿o³nierz 709. 
plutonu 4. kompanii 1. batalionu Rejonu „Marianowo-Brzozów”. Tematem by³y wspomnie-
nia z walk powstañczych w Legionowie i Kampinosie oraz przybli¿enie wiedzy o kolejnych 
dowódcach AK: Michale Tokarzewskim-Karaszewiczu, Stefanie Roweckim, Tadeuszu Bór-
 Komorowskim i Leopoldzie  Okulickim. 

171 Ks. Jan Zieja (1897–1991) – w 1920 by³ kapelanem 8. Pu³ku Legionów w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 
Pracowa³ jako wikary, prefekt w diecezji sandomierskiej. By³ profesorem w se minarium duchownym w Piñsku. W la-
tach 1935–1939 kapelan na placówkach misyjnych na Polesiu. Dzia³a³ wśród ludności ró¿nych wyznañ i narodowości. 
W marcu 1939 powo³ano go do wojska i zosta³ kapelanem 84. Pu³ku Strzelców Poleskich. Po kapitulacji zosta³ w War-
szawie. Tu czynnie w³¹czy³ siê w pracê podziemia. Pe³ni³ kap³añsk¹ s³u¿bê jako kapelan Szarych Szeregów, by³ naczel-
nym kapelanem ZHP, kapelanem Komendy G³ównej AK. Wspó³pracowa³ z organizacj¹ „¯egota” w akcjach ratowania 
¯ydów. W czasie Powstania s³u¿y³ jako kapelan Pu³ku „Baszta” na Mokotowie. Raniony w nogê, wytrwa³ do koñca 
walk. W 1976 sta³ siê wspó³za³o¿ycielem KOR-u. Ostatnich 28 lat swego ¿ycia spêdzi³ w domu Sióstr Urszulanek Sza-
rych na Powiślu. Jego prochy spoczywaj¹ na cmentarzu zak³adu dla niewidomych w Laskach.

Miejsce pamięci pod Arsenałem
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Rok 1998

W tym roku przypada³a 80. rocznica odzy-
skania niepodleg³ości przez Polskê. Z tej racji od-
by³o siê szereg imprez i spotkañ upamiêtniaj¹cych 
to wydarzenie, a tak¿e późniejsze zmagania Pola-
ków w ob ronie swej wolności i suwerenności. 

Jednym z nich by³o, zorganizowane przez zarz¹d 
ko³a ŚZ¯AK w Legio nowie, spotkanie z druhem Sta-
nis³awem Sieradz kim ps. „Świst”172. W spotkaniu 
uczestni czy³a m³odzie¿ legionowskich szkó³ śred-
nich, przedstawiciele w³adz miasta, przedstawiciele 
Towarzystwa Przyjació³ Le gionowa, kombatanci AK 
i Szarych Szeregów. Dh Stanis³aw opowiada³ o udziale m³odzie¿y harcerskiej w I i II wojnie świa-
towej i Powstaniu Warszawskim, szczególnie o walkach batalionu „Zośka”.

W kwietniu, Szko³a Nr 117 w Tarchominie, która rok wcześniej przyjê³¹ imiê zas³u¿o-
nego pedagoga i ¿o³nierza AK, Wojciecha  Zawadzkiego ps. „Poraj”, otrzyma³a sztandar, ufun-
dowany przez by³ych uczniów, w tym wielu cz³onków Szarych Szeregów hufca „Rój-Tom”.

Tak¿e w kwietniu zarz¹d legionowskiego krêgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów skie-
rowa³ do Rady i Zarz¹du Miasta Legionowo prośbê o nadanie jednej z ulic nazwy Szarych 
Szeregów. Rada Miasta w dniu 1 czerwca 1998 roku podjêta stosown¹ uchwa³ê. Nazwê 
Szarych Szeregów otrzyma³a dotychczasowa ul. Party zantów, po³o¿ona miêdzy ul. Suwaln¹ 
i ul. gen. W³adys³awa Sikorskiego.

17 września tego roku zmar³a Wanda  Tomczyñska. 
Niestrudzona organizatorka tajnego nauczania w Legiono-
wie, nauczycielka jêzyka polskiego i historii. ¯o³nierz Armii 
Krajowej ps. „Ala”, szef kancelarii sztabu I Rejonu „Maria-
nowo–Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a”, komendantka Woj-
skowej S³u¿by Kobiet w I batalionie I Rejonu. Honorowy 
Obywatel Miasta Legionowo. Uczci liśmy Jej pamiêæ, bior¹c 
udzia³, ze sztandarami, w uroczystościach pogrzebowych 
w kościele i na legio nowskim cmentarzu.

26 września licznie uczestniczyliśmy w uroczystości na-
dania Szkole Podstawowej w Nieporêcie imienia Bronis³awa 
 Tokaja ps. „Bogdan”, dowódcy III batalionu w legionowskim pu³ku „Marianowo–Brzozów”.

Tak¿e we wrześniu, z inicjatywy dh. Apolonii Kowalskiej, w miejscowym garnizonie 
zosta³a zorganizowana wystawa „Or³a Bia³ego”, której autorem by³ syn Peowiaka z Choto-

172  Stanis³aw Sieradzki ur. w 1921 r., ¿o³nierz, sier¿.. podch., plutonu „Felek” kompanii „Rudy” batalionu „Zoś-
ka”. W powstaniu walczy³ na Woli, na Starym Mieście i Czerniakowie w zgrupowaniu „Rados³aw”. Dwa razy ciê¿ko 
ranny. W 1949 roku aresztowany zosta³ przez komunistyczne s³u¿by bezpieczeñstwa. Skazano go na 10 lat wiêzienia, 
a nastêpnie na karê śmierci. U³askawiono go zamieniaj¹c wyrok na 15 lat wiêzienia, lecz nikt mu o tej zmianie nie po-
wiedzia³. Przez wiele lat czeka³ na wykonanie wyroku. Na wolnośæ wyszed³ dopiero w listo padzie 1956 r. Zm. 16 lutego 
2009 r.

Spotkanie z dh. Stanisławem Sieradzkim 
27 lutego 1998 r.

Wystawa „Orła Białego”
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mowa, Polikarpa Wróblewskiego. W otwarciu wystawy wziê³y udzia³ w³adze miasta, komba-
tanci AK i Szarych Szeregów oraz mieszkañcy Legionowa.

11 listopada, w 80. rocznicê odzys kania niepodleg³ości, odby³o siê poświê cenie tabli-
cy pamiêci mjr. Franciszka Mi cha³a Ama³owicza ps. „Tatar”, pierwszego dowódcy I Rejonu 
„Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” AK, lekarza WP i AK. Uroczysta msza odpra-
wiona zosta³a w kościele parafii pw. św. Jana Kantego. Tablica zosta³a wmurowana w ścianê 
kościo³a. W uroczystości wziêli udzia³ cz³onkowie rodziny mjr. Ama³owicza, przedstawiciele 
miejskich w³adz samorz¹dowych, kombatanci AK i mieszkañcy Legionowa.

12 listopada odby³o siê uroczyste wrêczenie kombatan-
tom Szarych Szeregów dyplomów honorowych z okazji 80. 
rocznicy odzyskania Niepodleg³ości i 59. rocznicy powstania 
Szarych Szeregów. Dyplomy wykona³a legionowska artystka 
Jolanta  Drozd.

8 grudnia 1998 roku mia³o miejsce uroczyste ods³oniêcie 
tablicy wotywnej Sodalicji Mariañskiej. Inicjatork¹ ufundo-
wania tablicy dla upamiêtnienia 20. rocznicy pontyfikatu Jana 
Paw³a II i 80. rocznicy odzyskania niepodleg³ości by³a ostatnia 
prezy dentka Sodalicji Mariañskiej w Legionowie Bronis³awa 
 Roma nowska-Mazur. Projekt opracowa³a Jolanta Drozd – le-
gionowska artystka malarka. 

Poświêcenie i ods³oniêcie tablicy nast¹pi³o podczas mszy 
św., któr¹ odpra wiali dwaj ksiê¿a moderatorzy sodalicji: ks. 
pra³at Franciszek  Foks i ks. Jan  Kryszewski. G³ównym cele-
bransem by³ ks. dziekan Lucjan Szcześniak. Tablicê umiesz-
czon¹ w g³ównej nawie kościo³a ods³oni³a Bronis³awa Roma-
nowska-Mazur, ostatnia prezydentka Sodalicji Mariañskiej 
w Legionowie w latach 1946–1949, w obec ności pierwszej pre-
zydentki – Janiny  Fultyn-Przyja³kowskiej. 

Tablica ufundowana zosta³a dziêki ofiarności sodalisek: 

 Antosiewicz Jadwigi   Kisielewicz Jadwigi  P³aciszewskiej Marii
 Bazyl Marii  Kociszewskiej Barbary   Popielarz Teresy
 Dudko Zofii Ko³tan Barbary  Potyry Barbary
Dyczewskiej Izabeli   Królikowskiej Alicji Romanowskiej Bronis³awy
Fultyn Janiny Lewickiej Zofii  Romanowskiej Janiny
Gogolewskiej Stanis³awy  Lewiñskiej Hanny  Romanowskiej Ludwiki
Gogolewskiej Zofii £êczyckiej Aliny Sosiñskiej Agnieszki
 Grzelak Barbary Aliny Mackiewicz Teresy Turek Barbary
 Grzelak Barbary  Majewskiej Urszuli  Urban Anieli
 Grzelak Czes³awy Ma³olepszej Jadwigi Witeskiej Emilii
Kamiñskiej Alicji Mas³owskiej Marii  Wocial Janiny
Kamiñskiej Michaliny Michnowskiej El¿biety ¯abikówny Heleny
Kawkówny Marii  Ochabówny Marii ¯mijewskiej Krystyny
Kaweckiej Haliny  Ozdarskiej Barbary 
Kawkówny Teresy Pawelskiej Janiny 

Bronisława Romanowska-
Mazur odsłania tablicę 
wotywną Sodalicji 
Mariańskiej w Legionowie
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Rok 1999

W styczniu tego roku komenda i rada hufca ZHP w Legionowie wyst¹pi³y z wnioskiem 
o wyra¿enie zgody na przyjêcie imienia Szarych Szeregów „Rój-Tom” Po uzyskaniu aproba-
ty krêgu Legionowo i zarz¹du g³ównego Stowarzy szenia Szarych Szeregów hufiec rozpocz¹³ 
roczne przygotowania do przyjêcia tego zaszczytnego imienia. 

21 lipca. przedstawiciele naszego ko³a i zarz¹du okrêgu ŚZ¯AK uczestni czyli w uro-
czystej mszy św. i sesji Rady Miasta, na której oficer AK Andrzej  Paszkowski otrzyma³ tytu³ 
Honorowego Obywatela Miasta Legionowa.

27 września, dla uczczenia 60. rocznicy powo³ania Polskiego Pañstwa Podziemnego 
i powstania konspiracyjnej organizacji harcerskiej „Szare Szeregi”, zarz¹d okrêgu ŚZ¯AK 
zorganizowa³ wyjazd do Sieczych, ko³o Wyszkowa, gdzie zgin¹³ bohatersk¹ śmierci¹ Tade-
usz  Zawadzki, legendarny „Zośka”173. Delegacji legionowskiego ko³a ŚZ¯AK towarzyszyli 
harcerze z hufca ZHP w Le gionowie.

14 listopada delegacja ko³a ŚZ¯AK bra³a udzia³ w uroczystym mianowaniu na stopieñ 
podpu³kownika kombatanta – seniora naszego środowiska, szefa sztabu I Rejonu „Mariano-
wo–Brzo zów”, mjr. Edwarda Dietricha.

24 listopada zmar³a niespodziewanie mgr Barbara  Rykaczewska, ¿o³nierz Armii Krajo-
wej o pseudonimie „Joannna”, wieloletnia przewodnicz¹ca a potem prezes Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK 
w Legionowie. 27 listopada w asyście sztandarów Armii Krajowej i Szarych Szeregów po¿eg-
naliśmy j¹ na legionowskim cmentarzu.

173 Okoliczności jego śmierci opisa³ Aleksander Kamiñski w swej ksi¹¿ce „Kamienie na szaniec”.

Andrzej Paszkowski przemawia na zakończenie mszy św. 
w dniu otrzymania tytułu honorowego obywatela Legionowa
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W mijaj¹cym roku odszed³ tak¿e na wieczn¹ wartê Tadeusz Nowakowski.
Prezesem Ko³a nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie zosta³ wybrany Feliks  Litwiniak.

Rok 2000

11 marca odby³a siê uroczystośæ nadania hufcowi ZHP w Legionowie imienia „Szarych 
Szeregów Rój-Tom”. Obecni byli: sekretarz generalny zarz¹du g³ównego Stowarzyszenia Sza-
rych Szeregów dh Konrad  Karpiñski, komendant Sto³ecznej Chor¹gwi ZHP dh Waldemar 
Kowalczyk, wiceprezydent miasta Legionowo Miros³aw Mi³oszewski, prezes legionowskie-
go ko³a ŚZ¯AK Feliks Litwiniak, przewodnicz¹ca krêgu Szarych Szeregów w Legionowie dh. 
Bronis³awa Romanowska- Mazur, prezes i wiceprezes TPL Robert Nowiñski i Antoni Lewan-
dowski, prezes ko³a Kombatantów RP Czes³aw Koper, cz³onkowie komendy hufca i harcerze. 

Akt nadania:
Kr¹g Legionowo Stowarzyszenia Szarych Szeregów wszystkim obecnym wiadomym 

czyni, ¿e po uzyskaniu aprobaty Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów 
w Warszawie nadaje z dniem 11 marca 2000 roku Hufcowi ZHP w Legionowie miano: 
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Szarych Szeregów „Rój-Tom” Legionowo.

Akt powy¿szy stanowi przejêcie tradycji pokoleniowej i zobowi¹zuje do zachowania 
i kultywowania szczytnych idea³ów Szarych Szeregów.

5 września, dziêki staraniom zarz¹du legionowskiego krêgu Stowarzy szenia Szarych 
Szeregów, zosta³a odprawiona uroczysta msza św. w kościele w Wieliszewie w intencji Kazi-
mierza Burzy oraz poświêcona symboliczna tablica pamiêci na grobie jego rodziców, na miej-
scowym cmentarzu. 

Kazimierz Burza, harcerz Szarych Szeregów, ps. „Grom”, z dru¿yny „Dêba”, z zastêpu 
Ewarysta Bafeltowskiego zosta³ rozstrzelany w sierpniu 1944 roku. Miejsce kaźni jest niezna-
ne. Tablica zosta³a ufundowana przez cz³onków krêgu Legionowo, harcerzy „Roju–TOM”.

Przy płycie pamiątkowej „Zośki” w Sieczychach
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17 września, w rocznicê śmierci Wandy  Tomczyñskiej, zosta³a ods³oniêta pami¹tkowa 
tablica na posesji przy ul. Jagielloñskiej, gdzie stoi dom, w którym mieszka³a pani Wanda. 
Tablica zosta³a ufundowana dziêki staraniom Klubu Pamiêci por. AK Wandy Tomczyñskiej, 
którego przewodnicz¹c¹ by³a dh. Bronis³awa Romanowska-Mazur. Klub tworzy³o wielu 
harcerzy Szarych Szeregów, miêdzy innymi: druhny Alicja Kaliś, Alicja  Zimny, druhowie 
Zdzis³aw Sokalski, Tadeusz Pokrant, Feliks  Pêdrycz, Karol  Wiśniewski, Edmund Kuklew-
ski, Zdzis³aw  Wierzbicki. Uroczystośæ by³a zorganizowana wspólnie przez w³adze miasta 
Legionowa, Ko³o nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie, Klub Pamiêci por. Wandy Tomczyñskiej, zarz¹d 
legionowskiego krêgu Szarych Szeregów. Tablicê poświêci³ ks. dziekan Lucjan Szcześniak 
w asyście ks. Jana  Mrugacza. Os³oniêcia dokona³ p³k Edward Dietrich i rodzina prof. Wandy 
Tomczyñskiej: pani Ewa Popiel z synem Micha³em.

19 października mia³a miejsce szczególna uroczystośæ. Na cmentarzu w Legionowie 
zosta³ ods³oniêty i poświêcony pomnik – symboliczny grób ¿o³nierzy AK, którzy zginêli w ³a-
grach sowieckich. 

Monument powsta³ dziêki inicjatywie i staraniom pp³k. Edwarda Dietricha. On to z da-
lekiego Sybiru przywióz³ garśæ „nieludzkiej ziemi”, w której spoczêli jego koledzy: Kazimierz 
Gawliñski ps. „Kazik”, Ryszard  Górecki ps. „Ryś”, Ryszard  Moniewski ps. „Bortnowski” oraz 
Edward Witecki ps. „Waligórski”.

W uroczystości uczestniczyli: ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorow-
ski, ks. bp Kazimierz Romaniuk, senator RP Ligia Grabowska, prezydent miasta Legionowa 
Andrzej  Kicman oraz inni przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, delegacja 1 Warszawskiej 
Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki, zarz¹dy legionowskiego krêgu Szarych 
Szeregów i ko³a ŚZ¯AK wraz z pocztami sztandarowymi oraz mieszkañcy Legionowa.

Uroczystość poświęcenia tablicy pamięci Kazimierza Burzy
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Uroczystość poświęcenia symbolicznego grobu żołnierzy AK, 
którzy zginęli w łagrach sowieckich

Prezydent Kaczorowski w czasie uroczystości odsłonięcia symbolicznej 
mogiły sybiraków
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Przemówienie Ryszarda Kaczorowskiego by³ego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
rezyduj¹cego w Londynie podczas uroczystości ods³oniêcia pomnika-symbolicznego 
Grobu ¯o³nierzy I Rejonu „Marianowo-Brzozów” Obwodu „Obro¿a” Armii Krajowej 
pomordowanych na Wschodzie:

Ekscelencje Ksiê¿a Biskupi, 
Panie Prezydencie, 
Panie Przewodnicz¹cy Rady Miasta, 
¯o³nierze Armii Krajowej, 
Harcerze Szarych Szeregów, 
Rodacy, 
Sk³adamy dziś ho³d pomordowanym w latach II wojny światowej ¿o³nierzom Armii 

Krajowej Obwodu „Obro¿a”. 
W dzieñ poświêcony ¿o³nierzom Armii Krajowej z Legionowa mogê pochyliæ g³owê 

przed pomnikiem ofiar zbrodniczej polityki i dzia³alności sowieckich okupantów.
Te symboliczne groby nie stoj¹ na miejscu kaźni. Miejsce uświêcone krwi¹ pomordo-

wanych jest dziś poza granicami Rzeczypospolitej, lecz do Legionowa przeniesiono w szcze-
gólny sposób pamiêæ o ich dokonaniach i mêczeñskiej śmierci. 

Jedynym ich przewinieniem by³o umi³owanie wolności i suwerenności Ojczyzny. 
¯o³nierze Armii Krajowej Obwodu „Obro¿a”, ocaleni z po¿ogi wojennej, stali siê nie tyl-
ko stra¿nikami historii wnosz¹cymi pamiêæ zbrodni w powojenn¹ rzeczywistośæ, ale tak¿e 
świadczyli o wielkości swych pomordowanych kolegów. Sk³adaj¹c dziś kwiaty na ich sym-
bolicznych grobach, czcimy tak¿e wszystkich ¿o³nierzy Armii Krajowej i Harcerzy Szarych 
Szeregów tej ziemi, pomordowanych przez Niemców lub sowieckich oprawców. 

Plan likwidacji Pañstwa Polskiego, unicestwienia inteligencji i wyniszczenia bio-
logicznej substancji narodu, realizowany w okresie II wojny światowej przez na-
szych z³owrogich s¹siadów, by³ potworn¹ zbrodni¹ ludobójstwa, potêpion¹ przez zwy-
ciêskie mocarstwa jedynie w aspekcie morderczych dzia³añ hitlerowców. Wojenne 
zbrodnie sowieckie pokryto zmow¹ milczenia, zapominaj¹c tak¿e i o tym, ¿e planuj¹c 
likwidacjê ¿ywio³u polskiego podjêto na podstawie decyzji Stalina i jego popleczników 
ju¿ na trzy lata przed wybuchem wojny. Sowieckiego terroru doświadczyli równie¿ Polacy 
– mieszkañcy dawnych ziem Rzeczypospolitej, które w wyniku traktatu ryskiego pozosta³y 
w granicach sowieckiego pañstwa. 

Rzeka niewinnej krwi przelanej w obronie naszej Ojczyzny, w czasie wojny i po jej za-
koñczeniu, stanowi do dziś barierê nieufności miêdzy narodami, z których wywodzi³y siê 
ofiary i ich oprawcy.

Nie trzeba dodawaæ, ¿e te perfidne zbrodnie pope³niono w po³owie dwudziestego wie-
ku na oczach ca³ego świata. Alianccy przywódcy podkreślali ochronê wartości, dla których 
przyst¹pili do wojny, ale zwi¹zani sojuszem z Sowietami zachowywali milczenie, zajmuj¹c 
postawê korzystniejsz¹ dla przestêpcy. Przy ka¿dej okazji, przez wiele lat, powtarzali fra-
zes o braku wystarczaj¹cych dowodów winy Zwi¹zku Sowieckiego. Pomimo wielu opra-
cowañ na temat zbrodni pope³nionych przez Sowietów, podtrzymywali zmowê milcze-
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nia. W tak wa¿nych sprawach nie mo¿na tolerowaæ milczenia. Bez wzglêdu na pobudki, 
jest to dzia³anie nikczemne. Wobec zbrodni ludobójstwa nie mo¿na pozostawaæ biernym. 
Kto milczy w obliczu mordu – staje siê wspólnikiem mordercy, kto nie potêpia, ten przyzwa-
la. Ju¿ w 1943 roku prof. Tymon Terlecki wypowiedzia³ prorocze s³owa: „Posiew zbrodni 
jest truj¹cy, rodzi przekonanie, ¿e wolno bliźniego mordowaæ bezkarnie”. Pól wieku ukry-
wania sowieckich zbrodni wyda³o swój plon. Widzimy, jak totalitarne re¿ymy morduj¹ ca³e 
narody o innych przekonaniach politycznych, ró¿nej rasy lub odmiennej religii. 

Niepokoj¹ce s¹ przypadki pewnej bagatelizacji ofiary ¿ycia z³o¿onej za Ojczyznê przez 
tysi¹ce Polaków. Pogrobowcy stalinizmu nie daj¹ za wygran¹, przeprowadzaj¹c publicz-
ne próby zmazania i puszczenia zbrodni w niepamiêæ. ¯aden Trybuna³ Miêdzynarodowy 
nie os¹dzi³ tego ludobójstwa, tak jak uczyniono w Norymberdze ze zbrodniarzami hitle-
rowskimi. Pomniki i symboliczne groby – jak ten w Legionowie – świadcz¹ o naszej pamiêci 
i oczekiwaniu na zadośæuczynienie, nie dla zemsty, ale dla prawdy historycznej i zwyk³ej 
ludzkiej uczciwości.

W czasach sowieckiej supremacji nad ca³¹ Europ¹ Środkow¹ emigracja niepodleg³oś-
ciowa i opozycja w Kraju wytrwale przypomina³y światu o pope³nionym ludobójstwie. I cho-
cia¿ napotykaliśmy na mur obojêtności wśród rz¹dz¹cych, to nie ustawaliśmy w naszych 
d¹¿eniach, by prawda i sprawiedliwośæ zatriumfowa³y. Dziś, kiedy prawda zosta³a odkryta 
i znani s¹ sprawcy, oczekujemy aktu sprawiedliwości. Świadectwo grobów ofiar stalinizmu 
obowi¹zuje ¿yj¹cych.

Prezydent Kaczorowski i Edward Dietrich w czasie uroczystości odsłonięcia 
symbolicznej mogiły sybiraków

Book czas proby_2014.indb   279Book czas proby_2014.indb   279 2014-06-13   10:41:412014-06-13   10:41:41



280

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

Przemówienie pp³k. Edwarda  Dietricha, nestora środowiska kombatantów Armii Krajo-
wej, na uroczystości ods³oniêcia symbolicznego Grobu ¯o³nierzy Armii Krajowej zmar-
³ych w ³agrze Borowicze. Cmentarz w Legionowie, 19 X 2000:

Zobligowany uchwa³¹ Rady Miejskiej miasta Legionowa nadaj¹c¹ mi zaszczytny 
tytu³ Honorowego Obywatela tego Miasta, poczuwam siê w obowi¹zku zwrócenia siê 
do w³adz miasta o wyrazy ho³du przez uczczenie pamiêci obywateli Legionowa, którzy 
znosz¹c los, jaki im przynios³a II wojna światowa, zostali w październiku 1944 roku 
deportowani poza granice Polski. Z tej tu³aczki wype³nionej niewolnicz¹ prac¹ wielu 
nie powróci³o do kraju. Kości ich spoczywaj¹ tysi¹ce kilometrów st¹d, a cia³a do domu 
nie powróci³y. Zabrano im nie tylko ¿ycie, ale wyrz¹dzono te¿ najwiêksz¹ krzywdê, jak¹ 
cz³owiek mo¿e wyrz¹dziæ cz³owiekowi – zabrano im prawo do pochówku na tej ziemi, 
za któr¹ walczyli. 

Jako jeden ze wspó³uczestników tych bolesnych wydarzeñ i ówczesny prze³o¿ony 
zes³anych i zmar³ych w ³agrach zwracam siê do Panów z prośb¹ o zadośæuczynienie 
za krzywdê, jaka spotka³a tych obywateli miasta, którzy oddali ¿ycie za Ojczyznê i swo-
je miasto poprzez usytuowanie na miejscowym cmentarzu tego symbolu, który dzisiaj 
¿eśmy tutaj postawili. Realizacja wy¿ej przed³o¿onej prośby bêdzie nie tylko symbolem 
wydarzeñ historycznych, które prze¿y³o to miasto, ale i zadośæuczynieniem rodzinom 
zmar³ych na wygnaniu za krzywdy, jakie zgotowa³ im z³y los rêkami ludzi wyzutych 
z sumienia.

Dzisiaj mówimy, ¿e oddajemy ho³d ¿o³nierzom Armii Krajowej. Tu muszê pañstwu 
dzisiaj wyjaśniæ: to nie ¿o³nierze, dzisiaj oddajemy ho³d Polskiemu Pañstwu Podziemnemu. 
Musimy sobie daæ odpowiedź, nie tylko my, ale i ta wolna Europa, do której wchodzimy 
musi daæ sobie odpowiedź: Jak to siê sta³o, ¿e w centrum niemieckich si³ zbrojnych (...) 
powsta³o Polskie Pañstwo Podziemne ze wszystkimi strukturami potrzebnymi do rz¹dze-
nia pañstwem. Armia Krajowa by³a jego jedynym ramieniem i ta Armia Krajowa uczyni³a 
wszystko, co mo¿na by³o zrobiæ w tych okrutnych czasach. 

Ale nie tylko na takie pytanie musimy sobie daæ odpowiedź. Musimy przypomnieæ 
sobie. Myśmy tu, na tym pomniku umieścili daty Powstañ Narodowych. Trzeba odpowie-
dzieæ sobie na pytanie, jak to siê sta³o, ¿e naród po 150-letniej niewoli, rozdzielony miêdzy 
trzy zabory, tak szybko powsta³. Po 150 latach odzyska³ wolnośæ i zorganizowa³ w³asne 
pañstwo. Jak to siê sta³o? Na stra¿y tej naszej wolności i naszych domów wtedy, kiedy my-
śmy szli walczyæ, na progu naszego domu zostawa³y kobiety. Te bezbronne istoty, matki-
Polki, te, które w momencie, kiedy niemiecka ¿andarmeria noc¹ kopa³a do drzwi, otwie-
ra³y i nie p³aka³y, kiedy aresztowano ich mê¿ów. Bra³y na swoje barki ten ciê¿ar i nios³y 
go, nios³y go do wybuchu Powstania. 

Ale Powstanie to nie by³o spontaniczne, to Powstanie w Legionowie by³o zorganizo-
wanym Powstaniem. Tutaj dzia³ali ludzie, ¿o³nierze, którzy wiedzieli, z kim bêd¹ walczyæ, 
kiedy bêd¹ walczyæ i w jaki sposób. (...) 

Front wojny zmieni³ siê, zmieni³ wszystko. I raptem przed nami, tu przed nami 
na przejeździe kolejowym, który tutaj zastêpowa³ niby rampê oświêcimsk¹, otworzy-
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³y siê wrota, wesz³y wojska. Przychodzi³a wolnośæ, ale ta wolnośæ nie by³a dla nas. 
Z t¹ wolności¹ otwiera³y siê drugie wrota – wrota wiêzieñ, obozów (...). To wszystko 
wziêliśmy na swoje barki i szliśmy z godności¹, ku Polsce, za któr¹ zginê³o tyle tysiêcy 
ludzi, która tu na tym cmentarzu ma wiele grobów, grobów, które świadcz¹: Póki my 
¿yjemy, Polska nie zginê³a. 

[tekst przemówieñ za „To i Owo” Legionowo, 2 listopada 2000] 

Rok 2001

30 grudnia 2000 roku zmar³ w Weso³ej k. Warszawy Stanis³aw  Broniewski „Orsza”, 
Naczelnik Szarych Szeregów. Zarz¹d naszego krêgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów za-
mieści³ w miejscowej gazecie nekrolog w imieniu komba tantów AK i Szarych Szeregów, 
w³adz samorz¹dowych miasta Legionowa oraz gmin Warszawa-Bia³o³êka, Jab³onna, Nie-
porêt, Wieliszew, które wchodzi³y w sk³ad I rejonu VII Obwodu „Obro¿a”. Gazeta lokalna 
zamieści³a te¿ artyku³ Po¿egnanie „Orszy” zredagowany przez druhnê Bronis³awê  Roma-
nowsk¹-Mazur. 

9 stycznia uczestniczyliśmy wraz z pocztem sztandarowym we mszy św. pogrzebowej 
za „Orszê” odprawionej w katedrze św. Jana w Warszawie przez prymasa Polski kardyna³a 
Józefa Glempa i w ostatnim po¿egnaniu na Pow¹zkach Wojskowych.

W kwietniu odby³o siê, na wniosek rady kombatantów przy starostwie legionowskim, 
spotkanie środowisk kombatanckich na terenie jednostki wojsko wej w Bia³obrzegach. 
Spotkanie zorganizowane by³o przez starostê Romana  Smogo rzewskiego, Podczas spotka-
nia obserwowano æwiczenia wojskowe, a kol. Andrzej  Paszkowski ze Światowego Zwi¹zku 
¯o³nierzy Armii Krajowej w Legio nowie zaprezentowa³ wystawê dokumentów zwi¹zanych 
z walk¹ Armii Krajowej i Szarych Szeregów na terenie Legionowa i okolic. 

11 maja zmar³ Jerzy  Ko³odziejski ps. „Zeus”. Po¿egnaliśmy go z honorami wojskowymi 
i sztandarami na legionowskim cmentarzu. W pogrzebie wziê³y udzia³ delegacje batalionów 
„Zośka” i „Parasol”, zarz¹du okrêgu Warszawa-Powiat ŚZ¯AK, w³adze naszego miasta i licz-
ni kombatanci legionowscy.

2 lipca otrzymaliśmy pismo od zarz¹du g³ównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, 
¿e 23 maja rozpatrzono pozytywnie nasze wcześniejsze wnioski i zapad³a uchwa³a o nadaniu 
naszemu krêgowi statusu oddzia³u i nadaniu temu oddzia³owi imienia Stanis³awa Broniew-
skiego „Orszy”. 

29 lipca delegacja z³o¿ona z przedstawicieli naszego oddzia³u Stowarzy szenia Szarych 
Szeregów oraz ko³a ŚZ¯AK wraz z pocztami sztandarowymi uczestniczy³y w uroczystości 
poświêcenia Pomnika £¹czniczek w Józefowie, pod Warszaw¹. 

Pomnik £¹czniczek jest pierwszym i jedynym w Polsce monumentem wzniesionym 
jako wyraz ho³du dla dziewcz¹t i kobiet – ¿o³nierzy Armii Krajowej pe³ni¹cych s³u¿bê ³¹czno-
ści w latach II wojny światowej. Powsta³ z inicjatywy ¿o³nierzy AK zamieszka³ych na terenie 
Józefowa i by³ego powiatu warszawskiego. 
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17 września, w trzeci¹ rocznicê śmierci Wandy  Tomczyñskiej z inicjatywy druhny 
Bronis³awy  Romanowskiej-Mazur, powsta³a Fundacja im. Wandy Tom czyñskiej na rzecz 
dzieci i m³odzie¿y. W grupie za³o¿ycieli byli cz³onkowie legionowskiego oddzia³u Sto-
warzyszenia Szarych Szeregów oraz mieszkañcy Legionowa: Bronis³awa Romanowska-
Mazur, Helena Paw³owska, Wanda Ewa Klimkiewicz–Popiel, Feliks  Litwiniak, Helena 
Mazur, Genowefa Lipska, Jan Grabiec, Tadeusz Sierakowski, Zdzis³aw Koryś, Miros³aw 
Mi³oszewski, Ewa Sobierajska, Mariusz B³aszczak, Robert Nowiñski, Anna Tywanek, 
Zbigniew Ochrymowicz.

Fundacja zosta³a powo³ana w celu:
a) niesienia pomocy dzieciom i m³odzie¿y bêd¹cej w trudnej sytuacji ¿yciowej w zdoby-

waniu wiedzy i umiejêtności;
b) udzielanie pomocy w organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i m³odzie¿y bê-

d¹cej w trudnej sytuacji ¿yciowej;
c) wspieranie dzia³añ zmierzaj¹cych do upowszechniania oświaty wśród dzieci i m³odzie¿y.
29 września odby³a siê uroczystośæ poświêcenia sztandaru hufca ZHP im. Szarych Sze-

regów „Rój-Tom” w Legionowie. Wspó³organizatorami uroczystości byli równie¿ harcerze 
legionowskiego oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów im. Stanis³awa Broniewskiego 
„Orszy” z dh. Janem Bukowskim na czele.

Udzia³ w uroczystości wziêli przedstawiciele w³adz miasta i starostwa, kombatanci, 
poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, kompania honorowa WP, naczelne w³adze 
harcerstwa. Uroczystośæ prowadzi³ dh Konrad  Karpiñski, cz³onek naszego oddzia³u i sekre-
tarz generalny ZG Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Po uroczystej mszy świêtej, w celebro-

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Łączniczek AK w Józefowie
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waniu której uczestniczy³a m³odzie¿ harcerska, wykonuj¹c piêknie kościelne śpiewy chóral-
ne, odby³o siê poświêcenie i przekazanie sztandaru hufcowi. 

Nastêpnie wszyscy udali siê pod pomnik Polski Walcz¹cej. Tam odby³ siê apel, har-
cerze zapalili niesione przez siebie znicze. Kolega z AK Feliks  Litwiniak odczyta³ przes³a-
nie przygotowane przez przewodnicz¹c¹ oddzia³u, zakoñczone ¿yczeniami kontynuowania 
dzia³añ patriotycznych i twórczej pracy dla dobra ojczyzny oraz przekazywania pamiêci 
o Szarych Szeregach i ¿o³nierzach Armii Krajowej. W prowadzeniu tej czêści uroczystości 
pomaga³ dh Zdzis³aw Sokalski. 

Dh. Bronisława  Romanowska-Mazur wbija honorowy gwóźdź w drzewce sztandaru

Składanie kwiatów pod pomnikiem Polski Walczącej
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Trzecia czêśæ uroczystości odby³a siê w Szkole Podstawowej nr 3 w Legio nowie przy 
symbolicznym ognisku. Śpiewano pieśni harcerskie, szaroszeregowcy dzielili siê wspo-
mnieniami. Zaprezentowana zosta³a równie¿ wystawa przedstawia j¹ca dzia³alnośæ Szarych 
Szeregów na terenie Legionowa i okolic. W uroczystości brali równie¿ udzia³ harcerze ZHR 
z opiekunem ks. phm. Jaros³awem Kubiakiem.

25 października delegacja naszego oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szere gów, druhny 
i druhowie: Bronis³awa  Romanowska-Mazur, El¿bieta Karwicka, Alicja Kaliś, Barbara  Po-
tyra, Alicja Zimny, Konrad  Karpiñski, Jan Bukowski, Zdzis³aw  Wierzbicki, Feliks  Pêdrycz, 
Ewaryst  Bafeltowski, Bogus³aw  Pi¹tek i Micha³  Jakubowski uda³a siê na Wojskowy Cmen-
tarz Pow¹zkowski. 

Tam, przy grobie Naczelnika Szarych Szeregów, w obecności przedstawiciela zarz¹du 
g³ównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów druha Konrada Karpiñskiego, zosta³ odczytany 
raport o przyjêciu przez nasz oddzia³ imienia Stanis³awa Broniewskiego „Orszy”. Odśpiewa-
no modlitwê harcersk¹, z³o¿ono kwiaty, zapalono znicze na grobie Naczelnika oraz na gro-
bach harcerzy Szarych Szeregów, którzy zginêli bohatersko w walce: „Zośki”, „Alka”, „Rude-
go” i poety Krzysztofa  Baczyñskiego.

15 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 3 odby³o siê uroczyste spotkanie „op³atkowe” na-
szego oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów, w którym udzia³ wziêli: ks. dziekan Lucjan 
Szcześniak, starosta legionowski Roman  Smogorzewski, prezydent miasta Legionowa An-
drzej  Kicman, wiceprezydent Miros³aw Mi³o szewski, ks. phm. Jaros³aw Kubiak, komendant 
hufca ZHP hm. Zdzis³aw Wierzbicki, zespó³ harcerski, dyrektor Szko³y Nr 3 El¿bieta Pazio, 
koledzy z legio nowskiego ko³a ŚZ¯AK: prezes Feliks  Litwiniak, wiceprezes Ryszard  Wala-
szek, kol. Miros³awa Walaszek. Uroczystośæ uświetni³y wystêpy zespo³u m³odzie ¿owego, 
który wraz z nami wszystkimi śpiewa³ pieśni patriotyczne i kolêdy.

Kwatera Szarych Szeregów i grób Stanisława Broniewskiego „Orszy”
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W mijaj¹cym roku odeszli na wieczn¹ wartê: 
− dh Halina Kirchner dru¿ynowa „Szarotek” z Wiśniewa, 
− dh Jerzy  Kuźmiñski z dru¿yny „Dêba”, 
− dh Ludwik Kowalski ps. „Agat” z dru¿yny im. Romualda Traugutta w Wiśniewie, 
− dh Jerzy  Karpiñski ps. „Gracek” z dru¿yny w Zegrzu Po³udniowym.

Rok 2002

1 lutego na zebraniu zarz¹du oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów postanowiono 
corocznie uroczyście obchodziæ dzieñ 26 lutego – rocznicê zamordo wania w 1940 r. w Palmi-
rach 48 mieszkañców Legionowa.

26 lutego roku delegacja miasta: Bro-
nis³awa  Romanowska-Mazur, Feliks  Li-
twiniak, Feliks  Pêdrycz – kombatanci AK 
oraz Ewa Sobierajska i Maciej Or ³owski 
z urzêdu miejskiego z³o¿yli na grobach 
pomordowanych kwiaty, a wieczo rem 
w kościele garnizonowym odprawiono 
w ich intencji mszê świêt¹.

16 czerwca, w kościele garnizono-
wym, odby³o siê poświêcenie i wmurowa-
nie tablicy pami¹tkowej poświêconej 
zamordowanym przez hitlerowców 
w 1943 roku podchor¹¿ym AK: Stefanowi  Majewskiemu ps. „Warta” i Jerzemu  D¹browskie-
mu ps. „Lato”. W tym te¿ dniu, zgodnie z tradycj¹, oby³a siê uroczystośæ pod Stanis³awowem 
w rocznicê bohaterskiej śmierci „Alfy” i „Skiby”.

Spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej Nr 3. Rok 2001

Palmiry, krzyże upamiętniające rozstrzelanych 
mieszkańców Legionowa
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17 lipca po¿egnaliśmy w katedrze WP, a potem na Pow¹zkach ks. Jana  Mrugacza174. 
Mszê św. odprawi³ i kazanie wyg³osi³ ks. gen. biskup polowy Leszek S³awoj G³ódź. W celebrze 
mszy ¿a³obnej wziêli udzia³ ksiê¿a kapelani z ró¿nych jednostek wojskowych. W imieniu 
mieszkañców Legionowa ks. Jana Mrugacza po¿egna³ by³y premier RP Aleksander £uczak. 
Nad trumn¹ ks. kapelana, pośród innych, pochyli³y siê sztandary Światowego Zwi¹zku ¯o³-
nierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenia Szarych Szeregów z Legionowa.

2 października, podczas uroczystej czêści sesji Rady Miejskiej dh Lucjan  Spletsteser 
otrzyma³ tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Legionowa. 

W mijaj¹cym roku odeszli na wieczn¹ wartê: 
− Jan Raczyñski, organizator dru¿yny im. Romualda Traugutta w Wiśniewie 
− Halina  Drewnikówna–Raczyñska, dru¿ynowa „Burzy” z Choto mowa, 
− Edward  Pawlicki z dru¿yny „Dêba” w Legionowie, 
− Stanis³aw Majerowski ps. „Bajan” – pilot s³u¿by sanitarnej z dru ¿yny w Wiśniewie, 
− Mieczys³aw  Kie³biñski ps. „Fidelis” – ¿o³nierz AK 720 plutonu, kawaler orderu 

Virtuti Militari.

Rok 2003

Jak co roku, w marcu odby³o siê zebranie sprawozdawcze legionowskiego Ko³a Nr 1 Świa-
towego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej. Zebranie odby³o siê w gościnnych progach Szko-

174 Ks. Jan urodzi³ siê w Kleczy w 1915 roku. Świêcenia kap³añskie otrzyma³ w roku 1937. W czasie okupacji 
wspó³dzia³a³ z Armi¹ Krajow¹. W 1944 roku wst¹pi³ do armii WP jako oficer saper, kapelan. Z armi¹ przemierzy³ 
szlak bojowy z Warszawy poprzez £u¿yce, Śl¹sk do Czech, opatruj¹c ¿o³nierzy i odprowadzaj¹c ich na wieczn¹ wartê. 
W 1947 roku przej¹³ kośció³ garnizonowy i parafiê wojskowo-cywiln¹ w Legionowie, w której by³ proboszczem i ka-
pelanem przez 37 lat. Po przejściu na emeryturê przebywa³ w ordynariacie Katedry Polowej WP w Warszawie. Tam 
pe³ni³ funkcjê kapelana w Zwi¹zku Saperów i ¯o³nierzy Ociemnia³ych. ¯ywo uczestniczy³ w dzia³alności zwi¹zków 
kombatanckich w Legionowie. By³ czynnym cz³onkiem Towarzystwa Przyjació³ Legionowa. Zawsze interesowa³ siê 
sportem i by³ przyjacielem sportowców. By³ inicjatorem budowy stadionu sportowego w Legionowie. Otrzyma³ tytu³ 
Honorowego Obywatela Miasta Legionowa.

Lucjan Spletsteser honorowym obywatelem miasta Legionowo
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³y Podstawowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obro¿a” w Le gionowie. Poni¿ej pami¹tkowa foto-
grafia z tego zebrania.

8 maja po¿egnaliśmy na Cmentarzu Pow¹zkowskim Andrzeja  Paszkow skiego 
ps. „Dzik”, „Kord” zastêpcê dowódcy ODB w I Rejonie „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu 
„Obro¿a” AK.

Na zebraniu sprawozdawczym w marcu 2003 r., od lewej: Tadeusz  Gołębiewski, 
Feliks  Litwiniak, Bogdan  Stankiewicz, Andrzej Paszkowski

Przy grobie Andrzeja Paszkowskiego na warszawskich Powązkach
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Uchwa³¹ Sejmu RP rok 2003 ustanowiono rokiem Pamiêci o Aleksandrze Kamiñskim. 
Legionowski oddzia³ Stowarzyszenia Szarych Szeregów w³¹czy³ siê w realizacjê tej uchwa³y 
i zorganizowa³ 17 września spotkanie z harcerzami ZHR, na którym dru¿ynowy Adam Ka-
czyñski, student Wydzia³u Historii Uniwersytetu Warszawskiego, wyg³osi³ prelekcjê o ¿yciu 
i dzia³alności dh. hm. Aleksandra Ka miñskiego175. W spotkaniu udzia³ wziêli: prezydent 
miasta Roman  Smogorzewski, wiceprezydent Jan Grabiec, prezes Towarzystwa Przyjació³ 
Legionowa Jacek Szczepañski, prezes i cz³onkowie zarz¹du Fundacji im. Wandy  Tomczyñ-
skiej, kombatanci, w tym przewodnicz¹cy legionowskiego ko³a ŚZ¯AK Feliks  Litwiniak 
i przewodnicz¹ca oddzia³u Stow. Szarych Szeregów w Legionowie dh. Bronis ³awa  Romanow-
ska-Mazur, a tak¿e m³odzie¿ gimnazjalna i harcerska oraz mieszkañcy miasta.

10 lipca uczestniczyliśmy w wycieczce historycznym szlakiem walk partyzanckich 
zgrupowania AK pod dowództwem mjr. Jana Piwnika, ps. „Ponury”, w Górach Świêtokrzy-
skich Wycieczkê zorganizowa³o legionowskie starostwo wspólnie z Po wiatowa Rad¹ Kom-
batanck¹. Trasa wycieczki prowadzi³a od W¹ chocka, gdzie w przyklasztornym muzeum 
zachowa³y siê pami¹tki po „Ponurym”, przez polanê leśn¹ w Wykusie, gdzie stoi kapliczka 
po partyzantach „Ponurego”, do Michniowa, gdzie w miejscowym muzeum znajduj¹ siê pa-
mi¹tki po ok. 200. Polakach zamordowanych przez hitlerowców. Ostatnim przystankiem 
w czasie wycieczki by³a Świêta Katarzyna, gdzie odwiedziliśmy pomnik poleg³ych leśników, 
rozstrzelanych przez hitlerowców za wspó³pracê z partyzantami. 

Sztandar hufca „Rój-Tom” zosta³ wpisany do rejestru sztandarów Świato wego Zwi¹z-
ku ¯o³nierzy Armii Krajowej. Wpis zosta³ dokonany na podstawie z³o¿onej przez legio-
nowskie ko³o ŚZ¯AK metryki sztandaru, w grupie sztandarów wojskowych, pod nume-
rem Sz/W/165/2003/.

23 lipca na sesji Rady Miasta Legionowa Bronis³awa Romanowska-Mazur odebra³a me-
dal, dyplom i legitymacjê Honorowego Obywatela Miasta Legionowa. Wniosek o nadanie 
tytu³u z³o¿y³o Towarzystwo Przyjació³ Legionowa. 

W mijaj¹cym roku, oprócz Andrzeja  Paszkowskiego, odeszli tak¿e na wieczn¹ wartê: 
− dh Sylwester Aust, harcerz Szarych Szeregów dru¿yny w Jab³onnie. 
− por. W³adys³awa  Kostrzewa-Konieczna ps. „Ska³a”
− por. Henryk Stalinkiewicz z Wiśniewa.

175 Aleksander Kamiñski (1903–1978) ur. w Warszawie. Dzieciñstwo i m³odośæ spêdzi³ na Ukra inie. Tam w cza-
sie nauki w gimnazjum wst¹pi³ do harcerstwa. Do Polski wróci³ w 1921 r. Ukoñczy³ historiê i archeologiê na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Przeszed³ wszystkie szczeble kariery harcerskiej. Od listopada 1939 r. do upadku Powstania 
Warszawskiego redagowa³ „Biuletyn Informacyjny” – pismo konspiracyjne o najwiêkszym zasiêgu. Od 1941 roku by³ 
szefem Biura Informacji i Propagandy Okrêgu Sto³ecznego AK, kierowa³ równie¿ ma³ym sabota¿em, by³ komendantem 
organizacji Wawer, wspó³dzia³a³ z Szarymi Szeregami. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w 1945 roku zosta³ wice-
przewodnicz¹cym ZHP i by³ nim do 1947 roku. W marcu 1947 roku uzyska³ stopieñ doktora na podstawie rozprawy 
„Metoda harcerska w wychowaniu i nauczaniu szkolnym”. Odsuniêty od pracy w harcerstwie i zwolniony z pracy 
na Uniwersytecie £ódzkim, poświêci³ siê badaniom historycznym. Po prze³omie „październikowym” zosta³ wybrany 
przewodnicz¹cym Naczelnej Rady Harcerskiej. Funkcjê tê pe³ni³ w latach 1956–58. Aleksander Kamiñski aktywnie 
dzia³a³ w wielu organizacjach naukowych i spo³ecznych. Uzyska³ stopieñ naukowy profesora nadzwyczajnego. Pozo-
stawi³ po sobie powa¿ny dorobek naukowy w postaci ksi¹¿ek i artyku³ów. Prace o tematyce harcerskiej to trylogia zu-
chowa: Antek Cwaniak, Ksi¹¿ka wodza zuchów, Kr¹g rady, ponadto Kamienie na szaniec, Zośka i Parasol, Narodziny 
dzielności, Andrzej Ma³kowski, Przodownik, Podrêcznik dla kierowników oddzia³ów „Zawiszy” i wiele innych zwi¹-
zanych z problematyk¹ m³odzie¿ow¹. Odznaczony najwy¿szymi odznaczeniami pañstwowymi.
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Rok 2004

Rok ten zdominowa³y obchody 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszaw skiego. Bra³y 
w nich udzia³ w³adze pañstwowe i samorz¹dowe na wszystkich szczeblach. Poza uhonoro-
waniem uczestników walk powstañczych na licznych spotkaniach z w³adzami miasta i spo-
³eczeñstwem, wydana zosta³a przez miejscow¹ gazetê „To i Owo” specjalna broszura autor-
stwa Tomasza Elbanowskiego, prezentuj¹ca historyczne dokumenty i fotografie poświêcone 
walce powstañczej.

W organizowaniu obchodów aktywnie i uczestniczyli cz³onkowie ŚZ¯AK i Stowarzy-
szenia Szarych Szeregów. 

Braliśmy udzia³ w obchodach w Legionowie i Warszawie. Oto fotografie przypominaj¹ce 
te uroczystości:

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Legionowo 
Bronisławie  Romanowskiej-Mazur

Zaproszenie 
na uroczystości 60. 
rocznicy wybuchu 

Powstania Warszaw-
skiego w Legionowie

Strona tytułowa 
broszury history-
cznej o Powstaniu 
Warszawskim 
w I Rejonie VII Ob-
wodu „Obroża” AK 
wydanej staraniem 
lokalnego tygodnika 
„To i Owo”
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Przed wejściem na okolicznościową wystawę (Warszawa)

PRZY „KUBUSIU” – HISTORYCZNYM POWSTAŃCZYM SAMOCHODZIE PANCERNYM (WARSZAWA)
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Obchody 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Legionowie by³y bardzo 
uroczyste i ró¿norodne:

− 31 lipca o godzinie 14.00 odby³o siê spotkanie uczestników Powstania z w³adza mi 
samorz¹dowymi, nastêpnie o godzinie 16.00 – uroczysty obiad w kasynie wojsko-
wym, a o 19.30 – koncert muzyki patriotycznej w parku im. Jana Paw³a II.

− 1 sierpnia uroczystości rozpoczê³y siê o godzinie 10.00 zapaleniem zniczy 
i po ³o¿eniem chor¹giewek ze znakiem Polski Walcz¹cej na grobach powstañców 
i w miejscach Pamiêci Narodowej.

Przy pomniku poległych harcerzy na osiedlu Batorego

Spotkanie kombatantów z władzami samorządowymi
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W ceremonii tej uczestniczyli prezydent miasta Roman  Smogorzewski, prezes TPL Ja-
cek Szczepañski i wiceprezes TPL Cezariusz Kalinowski, prezes ko³a ŚZ¯AK w Legionowie, 
przewodnicz¹ca oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów, kombatanci AK i Szarych Sze-
regów oraz mieszkañcy Legionowa.

O godzinie 1600 m³odzie¿owa orkiestra dêta OSP P³ośnica przemaszero wa³a od Parku 
Jana Paw³a II do Rynku Miejskiego, graj¹c marsze i melodie powstañcze. 

O godz. 1700 odprawiona zosta³a Msza św. polowa w intencji Ojczyzny na Rynku 
Miejskim.

O godz. 1830 nast¹pi³ przemarsz pod Pomnik Polski Walcz¹cej, gdzie odby³ siê uroczysty 
apel poleg³ych oraz z³o¿enie kwiatów i zapalenie zniczy. 

Rok obchodów zamknê³a wystawa przygotowana przez harcerzy ZHR, zaprezentowana 
na spotkaniu op³atkowym 11 grudnia. Na wystawie zgromadzone by³y wszystkie dostêpne 
materia³y, które ukaza³y siê z okazji rocznicy. Wśród nich znalaz³y siê ilustracje, mapy, za-
proszenia, dodatki prasowe do gazet, wydawnictwa ksi¹¿kowe, zdjêcia, przygotowany przez 
harcerzy mundur powstañczy i torba sanitariuszki, a tak¿e atrapy broni powstañczej – mau-
zera, stena, filipinki. 

Uroczystośæ tradycyjnie uświetni³a obecnośæ ks. dziekana Lucjana Szcześ niaka, prezy-
denta i wiceprezydenta miasta, przewodnicz¹cego Rady Miasta, przedstawiciela Towarzy-
stwa Przyjació³ Legionowa, prezesa fundacji im. Wandy  Tomczyñskiej, przedstawiciela ZG 
Stowarzyszenia Szarych Szeregów dh. Konrada  Karpiñskiego, kole¿anek i kolegów z Armii 
Krajowej oraz dyrektora Gimnazjum nr 3, pani El¿biety Pazio, która tradycyjnie od lat przy-
gotowuje te spotkania op³atkowe i jest ich honorowym gospodarzem. W spotkaniu uczestni-
czy³o oko³o 80 osób. 

W mijaj¹cym roku odszed³ na wieczn¹ wartê dh Ryszard Bienias, harcerz Szarych Sze-
regów dru¿yny im. „Alfy i Skiby” z Jab³onny.

Rok 2005

26 lutego, w 65. rocznicê rozstrzelania w Palmirach 48. legionowian, z inicjatywy dh. 
Bronis³awy  Romanowskiej–Mazur, odby³y siê obchody o wyj¹tko wo uroczystym charak-
terze. W kościele garnizonowym w Legionowie odprawiono mszê ¿a³obn¹ za pomordowa-
nych w Palmirach. Udzia³ we mszy wziêli kombatanci Armii Krajowej i Szarych Szeregów, 
wojsko, harcerze, rodziny pomordowanych, delegacje z miejscowych szkó³, przedstawiciele 
samorz¹du z prezydentem miasta i starost¹ na czele oraz mieszkañcy Legionowa, zw³asz-
cza ci, których dotknê³a ta tragedia. Zorganizowano wyjazd do Palmir, gdzie na grobach 
z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze, a ks. kapelan p³k Kazimierz Kru¿el odmówi³ modlitwê. 
Postanowiono corocznie odwiedzaæ cmentarz w Palmirach w rocznicê tak tragicznych dla 
Legionowa i Jab³onny wydarzeñ.
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21 marca po¿egnaliśmy p³k. Edwarda  Dietricha ps „Ralf” nestora naszego środowi-
ska kombatanckiego, który jak w rocie przysiêgi, „ca³ym ¿yciem pe³ni³ s³u¿bê Bogu i Pol-
sce”. Msza św. ¿a³obna odby³a siê w kaplicy cmentarnej na Bródnie, sk¹d wyprowadzono 
cia³o do grobu rodzinnego. W ostatniej drodze ¿egna³y go, oprócz rodziny, liczne delegacje 
kombatanckie z pocztami sztandaro wymi, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, przy-
jaciele, znajomi.

Na miejscu straceń w Palmirach

Ostatnia droga Edwarda Dietricha
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21 maja, w zwi¹zku z 60. rocznic¹ zakoñczenia II wojny światowej, mia³a miejsce uro-
czystośæ wrêczenia medali „Pro Memoria” osobom zas³u¿onym w dzie le utrwalania pamiêci 
o osobach i wydarzeniach zwi¹zanych z walk¹ o niepodle g³ośæ i suwerennośæ naszej Ojczy-
zny. Medale te otrzyma³o 11. cz³onków naszego ko³a ŚZ¯AK oraz Urz¹d Miasta Legionowa. 
Ten ostatni medal odebra³ w imieniu urzêdu prezydent Roman  Smogorzewski. Inicjatorem 
przyznania odznaczeñ by³ zarz¹d g³ówny Stowarzyszenia Szarych Szeregów. 

W czerwcu uczestniczyliśmy w wycieczce do Wilna i Kowna.
Podczas tej wycieczki zorganizowanej dla kombatantów przez starostwo powiatowe 

zwiedzaliśmy w Wilnie XVIII-wieczny cmentarz na Rossie, byliśmy w kaplicy cudownego 
obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, na wileñskiej starówce i w kilku wa¿niejszych obiek-

Spotkanie z okazji wręczania medali „Pro Memoria”

Wilno, u grobu matki Józefa Piłsudskiego na Rossie
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tach sakralnych. W Kownie zwiedzaliśmy, oprócz obiektów sakralnych i starówki, ruiny 
zamku ksi¹¿¹t litewskich. W drodze powrotnej obejrzeliśmy tak¿e zamek ksiêcia Witolda 
w miejscowości Troki. 

W lipcu, w nawi¹zaniu do 60.rocznicy zakoñczenia II wojny światowej, urz¹d miasta 
Legionowa wspólnie z powiatow¹ Rad¹ Kombatanck¹ zorganizowa³ jednodniow¹ wycieczkê 
do Kocka i Woli Go³uchowskiej „Szlakiem walk gen. Franciszka Kleeberga”. W wycieczce 
bra³o udzia³ oko³o 30 kombatantów. Zwiedziliśmy w Kocku cmentarz poleg³ych ¿o³nierzy 
Września (oko³o 100 mogi³), z symbolicznym grobowcem genera³a. W Woli Go³uchowskiej 
tak¿e cmentarz wojskowy poleg³ych ¿o³nierzy Września (oko³o 300 mogi³); oraz miejscowe 
muzeum, gdzie zgromadzono broñ i sprzêt wojenny zarówno polski, jak i nie miecki; a tak¿e 
klasztor pw. św. Teresy, gdzie na tabliczkach spisane s¹ poszczególne bitwy 1939 roku z tego 
rejonu. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Na³êczów oraz Stary Rynek, klasztor „Farny” i ru-
iny zamku w Kazimierzu Dolnym. 

W październiku mia³a miejsce promocja ksi¹¿ki dr. Andrzeja  Paszkow skiego pt. „Wal-
czyli za wolnośæ – uczestnicy walk Powstania Warszawskiego I Rejonu „Marianowo–Brzo-
zów” VII Obwodu „Obro¿a” Okrêgu Warszawskiego Armii Krajowej”. Ksi¹¿ka ta zosta³a 
wydana ju¿ po śmierci autora, staraniem legio nowskiego ko³a ŚZ¯AK. Druk wspó³finanso-
wa³y: Urz¹d Miasta Legionowa, Urz¹d Gminy Jab³onna i Starostwo Powiatowe w Legiono-
wie. Uczestnicy powstania otrzymali publikacjê gratis. 

W mijaj¹cym roku, oprócz Edwarda Dietricha, odeszli tak¿e na wieczn¹ wartê: 
− ¿o³nierz AK i Szarych Szeregów – Leszek  Stasiak,
− kpt. Henryk Narewski, zes³aniec ³agrów sowieckich, prezes Zwi¹zku Emerytów 

i Rencistów rejonu Legionowo, cz³onek ko³a nr 1 ŚZ¯AK.

Promocja książki Andrzeja Paszkowskiego „Walczyli za wolność...”. 
Od lewej:  Grzegorz Kubalski, Roman  Smogorzewski, Feliks  Litwiniak, 
Bronisława  Romanowska-Mazur i Jacek Szczepański
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Rok 2006

W maju kilkanaście osób z naszego ko³a ŚZ¯AK i oddzia³u Stow. Szarych Szeregów 
wziê³o udzia³ w wycieczce do Lwowa. Jednym z wa¿niejszych, a mo¿e najwa¿niejszym punk-
tem programu wycieczki by³o z³o¿enie kwiatów na Cmentarzu Obroñców Lwowa (Orl¹t 
Lwowskich)176. 

1 sierpnia, jak co roku, mia³y miejsce obchody rocznicy wybuchu Powsta nia Warszaw-
skiego. W tym roku odby³o siê uroczyste poświêcenie odnowionego obiektu pamiêci przy 
granicy miêdzy Legionowem i Chotomowem. Tam, w dniach sierpniowych 1944 r., mia³a 
miejsce potyczka oddzia³ów AK z za³og¹ niemiec kiego poci¹gu opancerzonego. Epizod ten 
by³ dok³adniej opisany w rozdziale 7. „Powstanie”.

Oczywiście tego dnia z³o¿ono te¿ kwiaty w innych miejscach pamiêci na terenie Le-
gionowa: na legionowskim cmentarzu w kwaterze wojennej oraz na symbolicznym grobie 
AK-owców, którzy wywiezieni po powstaniu nie powrócili z sowieckich ³agrów, przy tab-
licach pamiêci Wandy  Tomczyñskiej i Romana  K³oczkowskiego. Przy pomniku Poleg³ych 
Harcerzy na osiedlu Batorego odby³ siê uroczysty apel, zorganizowany przez komendê hufca 

176 Na cmentarzu tym spoczywa prawie trzy tysi¹ce ¿o³nierzy, g³ównie m³odych ch³opców, dziêki którym 
w 1918 roku Lwów pozosta³ w granicach Rzeczypospolitej. To w³aśnie st¹d w 1925 roku prochy jednego z „Orl¹t” 
przeniesiono do Warszawy i z³o¿ono w Grobie Nieznanego ¯o³nierza. Cmentarz Orl¹t Lwowskich po drugiej wojnie 
światowej, za w³adzy sowieckiej popada³ w ruinê. Najwiêksze zniszczenia nast¹pi³y w 1971 roku kiedy to zburzono 
kolumnadê oraz zrujnowano wiele mogi³. Dopiero po uzyskaniu w 1991 roku przez Ukrainê niepodleg³ości, na Cmen-
tarzu Orl¹t Lwowskich rozpoczêto prace restauracyjne.

Na cmentarzu Orląt Lwowskich
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ZHP w Legionowie. Zaś wieczorem odprawiono uroczyst¹ mszê za poleg³ych powstañców 
w kościele garni zonowym. Uroczystości zakoñczy³ tradycyjny apel poleg³ych pod pomni-
kiem Polski Walcz¹cej. 

4 września w Legionowie na Bukowcu zosta³ ods³oniêty pami¹tkowy g³az z tablic¹, po-
świêcony gen. Boles³awowi Roi (1876–1940). Pomnik powsta³ z ini cjatywy dh. Józefa Zdu-
nowskiego, który na spotkaniu Towarzystwa Przyjació³ Legionowa i kombatantów Armii 
Krajowej zaproponowa³ budowê pomnika gen. Boles³awa Roi, który by³ inicjatorem nadania 
nazwy „Legionowo” naszemu miastu. Nazwa ta przywêdrowa³a do nas ze wschodnich kre-
sów Rzeczy pospolitej wraz z Legionami Polskimi. Po obraniu koszar w „Jab³onnie Nowej” 
za miejsce odtwarzania legionów po stratach w wojnie 1918 roku, gen. Boles³aw Roja nada³ 
tym koszarom nazwê „Legionowo” na pami¹tkê Legionowa na Polesiu, gdzie zgrupowano 
Legiony Polskie. Propozycja dh. Zdunowskiego zosta³a przyjêta przez prezydenta i Radê Mia-
sta. Pomnik stan¹³ na skwerku przy ul. Genera³a Boles³awa Roi na Bukowcu.

9 grudnia mia³a miejsce uroczystośæ op³atkowa po³¹czona z obchodami piêtnastolecia 
pracy legionowskiego ko³a Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej oraz legionow-
skiego oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Na spotkanie przyby³o kilkudziesiêciu 
kombatantów ze wszystkich konspiracyjnych dru¿yn hufca „Rój-Tom” oraz kombatantów 
Armii Krajowej. W uroczystości wziêli udzia³ zaproszeni goście: gen. dyw. Piotr Czerwiñski, 
prezydent Legionowa Roman  Smogorzewski, starosta powiatu legionowskiego Jan Grabiec, 
ks. dziekan Lucjan Szcześniak, ks. p³k Kazimierz Kru¿el, prezes Fundacji na Rzecz Dzieci 

Deszczowa, ale piękna i podniosła uroczystość poświęcenia odnowionego pomnika 
poległych żołnierzy i ich dowódcy – Stefana  Krasińskiego „Kacpra”
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i M³odzie¿y im. W.  Tomczyñskiej Tamara Cesarz, dyrektor DPS „Kombatant” Anna  Kacz-
marek, dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie Jacek Szczepañski, harcerze ZHP 
i ZHR, dyrektor Zespo³u Szkó³ i gospodyni spotkania Zoja D¹browska oraz m³odzie¿ Gim-
nazjum nr 4 im. Aleksandra Kamiñskiego. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia Szarych Szeregów z prezesem zarz¹du g³ównego Woj-
ciechem Wolskim, Tymoteuszem Duchowskim i W³odzimierzem Dusiewiczem zapalili 
symboliczne ognisko, a nastêpnie chór szkolny zacz¹³ śpiewaæ piosenki patriotyczne i kolê-
dy. M³odzie¿ szkolna, kierowana przez Ewê Zalewsk¹, zaprezentowa³a przygotowane przez 
siebie przedstawienie, obrazuj¹ce konspiracyjne wigilie. 

W mijaj¹cym roku odeszli na wieczn¹ wartê: 
− dh. Zdzis³aw  Dudziñski z dru¿yny w Chotomowie,
− Feliks  Litwiniak prezes Ko³a nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie.

Rok 2007

9 stycznia wziêliśmy udzia³ w pogrzebie prezesa Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie Feliksa 
Litwiniaka. W pogrzebie tym uczestniczyli miêdzy innymi: ks. kapelan p³k Kazimierz Kru¿el, 
gen. dyw. Piotr Czerwiñski, starosta Jan Grabiec, prezydent Roman  Smogorzewski, dyrekto-
rzy Muzeum Historycznego Jacek Szczepañski i Wojciech Jeute, m³odzie¿ Szko³y nr 7 wraz 
z nauczycielami, w³adze okrêgu warszawskiego ŚZ¯AK, kombatanci Armii Krajowej i Sza-
rych Szeregów, b. senator RP pani Ligia Urniarz-Grabowska i liczni mieszkañcy Legionowa. 
Prezydent Roman Smogorzewski przekaza³ rodzinie Zmar³ego statuetkê gen. Boles³awa Roi 
„Zas³u¿ony dla Legionowa”, której ju¿ nie zd¹¿y³ wrêczyæ kol. Litwiniakowi za ¿ycia.

Pożegnanie kol. Feliksa Litwiniaka
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3 marca odby³o siê walne zebranie legionowskiego ko³a ŚZ¯AK, w czasie którego 
uczczono pamiêæ prezesa Feliksa  Litwiniaka i dokonano wyboru nowego prezesa ko³a. Funk-
cjê tê powierzono kol. Bronis³awie  Romanowskiej-Mazur. 

Zarz¹d ko³a podj¹³ uchwa³ê o ufundowaniu tablicy pamiêci dla pp³k. Edwarda  Dietricha 
i umieszczeniu jej w symbolicznej kwaterze zes³añców Sybiru na legionowskim cmentarzu. 
Na ten cel postanowiono przeznaczyæ fundusze w³asne ko³a. Organizacj¹ prac zwi¹zanych 
z tym zadaniem zajêli siê prezes Bronis³awa Romanowska-Mazur i wiceprezes Lucjan  Splet-
steser. Nawi¹zano kontakt z rodzin¹ Dietrichów. Projekt tablicy opracowa³ projektant g³ów-
nego obiektu Zbigniew Wilma, a wykona³ tablicê Kazimierz Urbanowski.

27 kwietnia odby³o siê uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego, który zredagowa³ kol. 
Czes³aw Rajszewicz, a opracowali i wykonali pracownicy Muzeum Historycznego w Legiono-
wie. W uroczystości uczestniczyli ks. Lucjan Szcześniak, prezydent Piotr Zadro¿ny, cz³onek 
rodziny Dietrichów, p. J. Anusz kiewicz, dyrektorzy Muzeum Historycznego Jacek Szczepañ-
ski i Wojciech Jeute, kole¿anki i koledzy kombatanci. Po uroczystości odby³o siê spotkanie 
kole¿eñskie w Szkole Podstawowej Nr 7.

3 maja mia³o miejsce uroczyste poświêcenie tablicy pamiêci pp³k. Edwarda Dietricha 
na cmentarzu w Legionowie. W uroczystości uczestniczyli: prezydent Roman  Smogorzew-
ski, starosta Jan Grabiec, dowódca I WDZ gen. dyw. Piotr Czerwiñski, duchowieñstwo ks. bp 
W³adys³aw Mizio³ek, ks. dziekan Lucjan Szcześniak, ks. p³k Kazimierz Kru¿el, rodzina pp³k. 
Edwarda Dietricha: syn Jerzy z ma³¿onk¹, córka Krystyna Anuszkiewicz z mê¿em, przed-
stawiciele okrêgu Warszawa-Powiat ŚZ¯AK: wiceprezes prof. Tadeusz  Go³êbiewski i kol. 
Wiktor Rzecznik, dyrektor Muzeum Historycznego dr Jacek Szczepañski, m³odzie¿ szkolna 

Moment ogłoszenia wyniku wyborów prezesa Koła
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i harcerska, kombatanci Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Tablicê umieszczon¹ na sym-
bolicznym grobie ¿o³nierzy AK ods³onili Jerzy Dietrich i Bronis³awa  Romanowska-Mazur. 
Przemówienia okolicznościowe wyg³osili prezydent miasta Legionowo, prezes ko³a (ze szcze-
gólnym podziêkowaniem projektantowi tablicy, obecnemu na uroczystości arch. Zbigniewo-
wi Wilmie) i prof. Tadeusz  Go³êbiewski, który podkreśli³ zas³ugi śp. Edwarda Die tricha dla 
tworzenia środowiska kombatanckiego Okrêgu Warszawa-Powiat AK.

10 maja odby³ siê zjazd okrêgu Warszawa-Powiat ŚZ¯AK, w którym uczestniczyli pre-
zes i delegaci naszego Ko³a. Tematem g³ównym zjazdu by³a sprawa ochrony miejsc pamiêci 
oraz przekazywanie dokumentacji i etosu Armii Krajowej powo³ywanym przy ko³ach zespo-
³om ochrony pamiêci AK (ZOPAK). Z ramienia zarz¹du okrêgu sprawy zwi¹zane z powsta-
waniem ZOPAK koordy nowa³ prof. Tadeusz Go³êbiewski. W legionowskim kole ŚZ¯AK 
kontaktami z prof. Go³êbiewskim zajmowa³ siê przewodnicz¹cy komisji historycznej Jacek 
Szczepañski. 

11 lipca zarz¹d legionowskiego ko³a ŚZ¯AK skierowa³ do prezydenta, burmistrzów 
i wójtów gmin (le¿¹cych na obszarze dawnego I Rejonu „Marianowo–Brzozów” AK), pisma 
w sprawie opieki nad miejscami pamiêci zwi¹zanymi z walk¹ ¿o³nierzy Armii Krajowej. 
W piśmie zg³oszono te¿ prośbê o uwzglêdnienie w nazewnictwie nowo powstaj¹cych ulic, 
nazwisk bohaterskich ¿o³nierzy AK.

Dla miasta Legionowo s¹ to nazwiska: Leon  Rykaczewski, ks. Wac³aw  Szelenbaum, 
Andrzej  Paszkowski, Roman  K³oczkowski, Tadeusz Szklarek, Maciej Bo¿ym. Dla gminy 
Jab³onna: Ignacy Kutra, Stefan  Ziembiñski, Jan Raczkowski, Mieczys³aw  Kie³biñski. Dla 
gminy Wieliszew: Adam i Tadeusz Grocholscy, Jan  Mazur. Dla gminy Nieporêt: Zygmunt 

Spotkanie Bronisławy Romanowskiej-Mazur z młodzieżą w Szkole Podstawowej Nr 7
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 Mirecki, W³adys³aw  Danielewicz, Helena So³tan. Dla Dzielnicy Warszawa-Bia³o³êka: Jan 
Raczkowski, hm. Stanis³aw  Godlewski. Za³¹czono krótkie notki biograficzne wy¿ej wy-
mienionych osób.

Z okazji 63. rocznicy Powstania Warszawskiego zosta³a przekazana do Muzeum Po-
wstania Warszawskiego w Warszawie ksi¹¿ka Andrzeja  Paszkow skiego „Walczyli za wol-
nośæ” z dedykacj¹: Zarz¹d Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK i Zarz¹d Szarych Szeregów Oddzia³ w Legio-
nowie przekazuj¹ ślad historii z lat 1939–1945 zawarty w ksi¹¿ce „Walczyli za wolnośæ” 
Andrzeja Paszkowskiego, ¿o³nierza Armii Krajowej, powstañca warszawskiego bior¹cego 
udzia³ w walce na Dworcu Gdañskim. Na murach Muzeum wyryte s¹ równie¿ nazwiska 
znajduj¹ce siê na kartach tej ksi¹¿ki.

10 listopada odby³a siê sesja popularnonaukowa „W³adys³aw Anders i jego ¿o³nierze”, 
której organizatorami byli: Urz¹d Miasta Legionowo, Wojskowe Biuro Badañ Historycznych 
w Warszawie, Ko³o nr 1 Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK w Legionowie i Muzeum Histo-
ryczne w Legionowie.

Spotkanie rozpoczê³a pieśñ „Czerwone maki na Monte Cassino” w wyko naniu chóru 
szkolnego SP 7. Uroczystego otwarcia sesji dokonali honorowi obywatele Legionowa Bro-
nis³awa  Romanowska-Mazur i Lucjan  Spletsteser, prezy dent Miasta Legionowo Roman 
 Smogorzewski oraz senator Jerzy Andrzejewski przewodnicz¹cy senackiej komisji kultury, 
inicjator ustanowienia roku 2007 rokiem genera³a Andersa (w nawi¹zaniu do 60 rocznicy 
rozwi¹zania Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie w lipcu 1947 r.).

Okładka zaproszenia na sesję „Gen. Władysław Anders i jego żołnierze”
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W czêści artystycznej programu wyst¹pi³a Laura £¹cz artystka scen warszawskich, 
w której wykonaniu zebrani us³yszeli teksty poetyckie o charakterze patriotycznym Juliusza 
S³owackiego, Cypriana Kamila Norwida i Krzysztofa Kamila  Baczyñskiego.

Podczas sesji przedstawiciele Wojskowego Biura Badañ Historycznych wyg³osili odczy-
ty, w których ukazali losy gen. Andersa i 2. Korpusu Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. 

Wojciech Markert – autor ksi¹¿ki „Genera³ Broni W³adys³aw Anders” przybli¿y³ zgro-
madzonym sylwetkê genera³a jako ¿o³nierza, dowódcy, polityka, ale tak¿e zwyk³ego cz³owie-
ka. Drugi prelegent Konrad Paduszka skupi³ siê w swoim wyst¹pienie na losach 2. Korpusu 
i ¿o³nierzy gen. W³adys³awa Andersa. Wyst¹ pienia obu panów wsparte zosta³y bogatym ar-
chiwalnym materia³em zdjêciowym oraz filmowym. Szczególnie poruszaj¹cy by³ film doku-
mentalny o lo sach dzieci i kobiet na Wschodzie.

Sesja ta wpisa³a Legionowo w ogólnokrajowe obchody Roku Andersow skiego. Sta³a siê 
tak¿e wyrazem ho³du z³o¿onego rodzinom tych mieszkañców miasta, których losy zwi¹za³y 
siê z losami wielkiego genera³a i Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie.

6 grudnia na zebraniu zarz¹du podjêto uchwa³ê o przyjêciu przez ko³o imienia pp³k. 
Edwarda  Dietricha ps. „Ralf” i w zwi¹zku z tym do zarz¹du okrêgu warszawskiego ŚZ¯AK 
zosta³o wys³ane pismo o treści:

Zarz¹d Ko³a nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie w dniu 6.12.2007 r. podj¹³ uchwa³ê o przyjêciu 
przez Ko³o imienia pp³k. Edwarda Dietricha ps. „Ralf”. 

Pp³k. Edward Dietrich by³ za³o¿ycielem i wieloletnim prezesem Zarz¹du Okrêgu 
Warszawa-Powiat ŚZ¯AK, a równie¿ organizatorem środowiska ¿o³nierzy AK w Kole nr 1. 
Uczestniczy³ w dzia³alności Ko³a nr 1 SI¯AK w Legionowie do ostatnich dni swego ¿ycia. 
Nieustrudzony bojownik o niepodleg³ośæ Polski i nieu giêty stra¿nik jej prawdziwej historii. 
Honorowy Obywatel Miasta Legionowo. 

Uprzejmie prosimy Zarz¹d Okrêgu Warszawa-Powiat o wyra¿enie zgody na zawarty 
w uchwale wniosek. 

Pe³na nazwa Ko³a brzmia³aby:
Światowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii Krajowej 
Ko³o nr 1 „Brzozów” im. pp³k. Edwarda. Dietricha ps. „Ralf”.
Kol. Jacek Szczepañski, poprosi³ o zwolnienie go z funkcji pe³nomocnika ds. organizacji 

ZOPAK ze wzglêdu na brak mo¿liwości pogodzenia tej funkcji z jego prac¹ zawodow¹ na sta-
nowisku dyrektora legionowskiego muzeum, prezesa Towarzystwa Przyjació³ Legionowa 
i sekretarza redakcji „Rocznika Legionow skiego”. Na swoje miejsce zaproponowa³ Wojcie-
cha Jeute, który wyrazi³ zgodê na przyjêcie tych obowi¹zków. Zarz¹d Ko³a zaakceptowa³ ten 
wniosek i mianowa³ kol. Wojciecha Jeute pe³nomocnikiem ds. ZOPAK. Od tej pory rozpocz¹³ 
siê proces przekazywania zadañ i kompetencji pokolenia kombatantów – ¿o³nierzy Armii 
Krajowej i harcerzy Szarych Szeregów, pokoleniu ich dzieci i wnuków. 
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Niektóre medale i odznaczenia ¿o³nierzy Armii Krajowej177

177 Ze zbiorów Marka Mazura
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CZĘŚĆ II 
STRUKTURY I WYKAZY PERSONALNE

Organizacja I Rejonu „Marianowo-Brzozów” 
VII Obwodu „Obroża” AK

JEDNOSTKI NADRZĘDNE:

1) KOMENDA G£ÓWNA ARMII KRAJOWEJ
a) DOWÓDCY:

− od 14 lutego 1942 r. do aresztowania 30 czerwca 1943 r. gen. Stefan Rowecki 
„Grot”  

− od 30 czerwca 1943 r. do upadku Powstania Warszawskiego 2 paź dziernika 
1944 r. gen. Tadeusz Komorowski „Bór” 

− od 2 października 1944 r. do rozwi¹zania AK 19 stycznia 1945 r. gen. Leopold 
 Okulicki „Niedźwiadek” 

b) STRUKTURA TERENOWA:
− Struktura terenowa AK zawiera³a w sobie obszary (bia³ostocki, lwowski, war-

szawski prawo- i lewobrze¿ny oraz zachodni) oraz samodzielne okrêgi dla 
wiêkszych miast. Mniejszymi jednostkami by³y podokrêgi, obwody i inspek-
toraty. 

2) SAMODZIELNY OKRÊG WARSZAWSKI
a) DOWÓDZTWO OKRÊGU: pp³k Antoni Chruściel  „Monter” 177 
b) PODZIA£ NA OBWODY:

− OBWÓD I ŚRÓDMIEŚCIE: dowódca pp³k. Edward Pfeiffer „Radwan” 
– 4 rejony

177 Antoni Chruściel – urodzony w 1895 r. ko³o Przeworska, w rodzinie ch³opskiej. Gimnazjum skoñczy³ w Ja-
ros³awiu. Ukoñczy³ Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Po kampanii wrześniowej wziêty do niewoli, z której 
uda³o mu siê wydostaæ. W marcu 1940 r. rozpocz¹³ dzia³alnośæ w ZWZ. W maju 1941 r. mianowany komendantem 
Okrêgu Warszawskiego. Odpowiada³ za stan wyszkolenia i uzbrojenia oddzia³ów w ramach Powstania i akcji „Burza”. 
W Powstaniu Warszawskim by³ dowódc¹ ca³ości si³ walcz¹cych w mieście i na przedpolach Warszawy. 14 września 
1944 zosta³ awansowany do stopnia gen. bryg. Po kapitulacji dosta³ siê do niewoli. Wyzwolony przez Amerykanów, 
pozosta³ na emigracji. 26 września 1945 r. w³adze PRL pozbawi³y go obywatelstwa polskiego. Zmar³ w 1960 r. Odzna-
czony Krzy¿em Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy V, IV i III, trzykrotnie Krzy¿em Walecznych. 
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− OBWÓD II ¯OLIBORZ: dowódca pp³k Mieczys³aw Niedzielski „¯ywiciel” 
– 3 rejony 

− OBWÓD III WOLA: dowódca mjr Jan Tarnowski „Waligóra” – 3 rejony 
− OBWÓD IV OCHOTA: dowódca pp³k Mieczys³aw Soko³owski „Grzyma³a” 

– 3 rejony 
− OBWÓD V MOKOTÓW: dowódca pp³k Aleksander Hrynkie wicz „Przygonia” 

– 5 rejonów 
− OBWÓD VI PRAGA: dowódca pp³k Antoni ¯urowski „Bober” – 5 rejonów 
− OBWÓD VII POWIAT WARSZAWSKI „OBRO¯A”: dowódca mjr Kazimierz 

Krzy¿ak „Bronis³aw”178 – 8 rejonów
− Samodzielny obwód VIII OKÊCIE – dowódca mjr Stanis³aw Babiarz 

„Wysocki”

3) OBWÓD VII POWIAT WARSZAWSKI „OBRO¯A”
a) DOWÓDZTWO OBWODU: mjr Kazimierz Krzy¿ak „Bronis³aw”  
b) PODZIA£ NA REJONY:

− Rejon I „Marianowo-Brzozów” (Legionowo)
− Rejon II „Celków” (Marki)
− Rejon III „Dêby” (Rembertów)
− Rejon IV „Fromczyn” (Otwock)
− Rejon V „G¹tyñ” (Piaseczno)
− Rejon VI „Helenów” (Pruszków)
− Rejon VII „Jelsk-Jaworzyn” (O¿arów)
− Rejon VIII „£êgów” (M³ociny – £omianki)
− Rejon IX „Lubicz” (kompania os³onowa sztabu)

Wed³ug relacji Andrzeja  Paszkowskiego stan osobowy (z lipca 1944 r.) VII Obwodu 
„Obro¿a” liczy³ 10 400 ¿o³nierzy pierwszej linii, a wraz z oficerami, podoficerami, kobietami 
Wojskowej S³u¿by Kobiet, wspó³pracownikami cywilnymi oraz ¿o³nierzami Wojskowej S³u¿-
by Ochrony Powstania – 15 879 osób. Jest to liczba dotycz¹ca ośmiu rejonów VII obwodu.

Zasiêg i podzia³ terytorialny „Obro¿y” obrazuje zamieszczona poni¿ej mapka, zaczerp-
niêta z opracowania J. Sawickiego: VII Obwód Okrêgu Warszaw skiego AK – „Obro¿a”, War-
szawa, PWN 1990.

178 Pp³k mgr in¿. Kazimierz Krzy¿ak „Bronis³aw”, „Klient” – urodzony 5 lutego 1897 r. w G³owa czowej, w woje-
wództwie krakowskim. ¯o³nierz Legionów Polskich. W Wojsku Polskim w latach 1918–1921. W 1931 r. awansowany 
do stopnia kapitana rezerwy. Przed wybuchem II wojny światowej pracownik Izby Rolniczej w Warszawie. Po wojnie 
przez wiele lat na emigracji. Zmar³ 8 marca 1985 r. w Krakowie.
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Zasięg i podział terytorialny VII Obwodu AK „Obroża”

REJON I „MARIANOWO-BRZOZÓW”
I Rejon VII Obwodu „Obro¿a” AK z siedzib¹ dowództwa w Legionowie graniczy³ od 

pó³nocy z Rajszewem i Olszewnic¹, od wschodu z Bia³obrzegami, Beniaminowem i Wólk¹ 
Radzymiñsk¹, od po³udnia z lini¹ Bia³o³êka-¯erañ i od zachodu z lini¹ Wis³y. Obejmowa³ 
3 gminy: Legionowo, Jab³onnê i Nieporêt. W tych miejscowościach zosta³y zlokalizowane 
dowództwa batalionów. 

Dowódcami I rejonu byli kolejno: mjr W³adys³aw Borowski,  kpt. Tadeusz Perdzyñski 
„Tarnawa”,  mjr dr med. Franciszek  Ama³owicz „Tatar”  (jego adiutantem by³ pchor. Kraw-
czyk). Od października 1942 r. dowódc¹ rejonu by³ pp³k Roman K³oczkowski „Grosz”.  Funk-
cjê adiutanta i okresowo szefa sztabu pe³ni³ por. Edward Dietrich.  Sztab pu³ku obejmowa³ 
nastêpuj¹ce referaty: 

− organizacyjny – ppor. Edward Hermanowicz „D³ugosz” 
− wywiadu i kontrwywiadu – Zygmunt Gdowski „Narcyz” , Jan Krzyka³a „Kobra” 
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− wyszkolenia – por. Edward Dietrich „Ralf” 
− kwatermistrzowski – ppor. Leopold Chrzanowski „Lopek”  
− ¿ywności – Zygmunt Trynkus „Spokojny”  
− saperów – kpt. Józef Paroñski „Chevrolet” 
− s³u¿by zdrowia, sanitarny – mjr lek. med. Tadeusz Frydrychowicz „Zdzidna”  
− ³¹czności – st. sier¿. Stanis³aw Szpunar „Robak” 
− dywersji – ppor. Bronis³aw Majchrzyk „Kajtek” 
− propagandy – ppor. Mieczys³aw Smerek „Czcibór” , Wojciech Paczyñski 
− duszpasterstwa – ks. kpt. Wac³aw Szelenbaum „Bonus” .
Przy sztabie dzia³a³y: 
− Wojskowa S³u¿ba Kobiet – Stanis³awa Olechno „S³awa” 
− Wojskowa S³u¿ba Ochrony Powstania – Edmund Olechno „Huszcza” 
− Kadra Obywatelska – Zygmunt Kopeæ „P³ug” , Jerzy Siwiñski „D¹b” 

Dowódcami oddzia³ów liniowych pu³ku byli:
− Batalion I – por. Boles³aw Szymkiewicz „Znicz”, 
− Batalion II – por. Dymitr Ślizieñ  „Dêbieñ”, „Silwa”, 
− Batalion III – por. Bronis³aw  Tokaj „Bogdan”. 
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SZTAB  PU KU 
por. Edward Dietrich „Ralf” 

KOMENDANT  I REJONU  (PU KU) 
pp k Roman K oczkowski „Grosz” 

WOJSKOWA S U BA 
KOBIET 

Stanis awa Olechno „S awa” 

KADRA OBYWATELSKA 
Zygmunt Kope  „P ug” 
Jerzy Siwi ski „D b” 

WOJSKOWA S U BA 
OCHRONY POWSTANIA 
Edmund Olechno „Huszcza” 

ref. organizacyjny 
ppor. Edward Hermanowicz 

„D ugosz” 

ref. wywiadu i kontrwywiadu 
Zygmunt Gdowski „Narcyz”, 

Jan Krzyka a „Kobra” 

ref. wyszkolenia 
por. Edward Dietrich „Ralf” 

ref. kwatermistrzowski 
Leopold Chrzanowski „Lopek” 

ref. ywno ci 
Zygmunt Trynkus „Spokojny” 

ref. saperów 
Józef  Paro ski „Chevrolet” 

ref. s u by zdrowia, sanitarny 
mjr lek. Tadeusz Frydrychowicz 

„Zdzidna” 

ref. czno ci 
Stanis aw Szpunar „Robak” 

ref. dywersji 
Bronis aw Majchrzyk „Kajtek” 

ref. propagandy 
ppor. Mieczys aw Smerek 

„Czcibór”, 
Wojciech Paczy ski 

ref. duszpasterstwa 
kpt. ks. Wac aw Szelenbaum 

„Bonus”. 

BATALION  I  –  Legionowo  
por. Boles aw Szymkiewicz „Znicz” 

KOMP. 1

pl
. 7

00
 

pl
. 7

01
 

pl
. 7

02
 

pl
. 7

03
 

KOMP. 2

pl
. 7

04
 

pl
. 7

05
 

pl
. 7

06
 

KOMP. 3 

pl
. 7

07
 

pl
. 7

08
 

pl
. 7

09
 

KOMP. 4

pl
. 7

10
 

pl
. 7

11
 

pl
. 7

12
 

BATALION  II  –  Jab onna  
por. Dymitr lizie  „D bie ”, „Silwa” 

KOMP. 5

pl
. 7

13
 

pl
. 7

14
 

pl
. 7

15
 

KOMP. 6

pl
. 7

16
 

pl
. 7

17
 

pl
. 7

18
 

KOMP. 7 

pl
. 7

19
 

pl
. 7

20
 

pl
. 7

21
 

BATALION  III   
por. Bronis aw Tokaj „Bogdan” 

KOMP. 8 KOMP. 9 KOMP. 10 

pl
. 7

22
 

pl
. 7

23
 

pl
. 7

24
 

pl
. 7

25
 

pl
. 7

26
 

pl
. 7

27
 

pl
. 7

28
 

pl
. 7

29
 

pl
. 7

30
 

pl
. 7

31
 

pl
. 7

32
 

pl
. 7

33
 

pl
. 7

34
 

pl
. 7

35
 

ODDZIA  DYWERSJI BOJOWEJ 
sier . ppor. Bronis aw Majchrzyk "Kajtek". 
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BATALION  I  –  Legionowo  
por. Boles aw Szymkiewicz „Znicz”

KOMPANIA  1 
st. sier . Ludwik Majchrzak „Komar”

Pluton 700  kpr. pchor. Jerzy Winczakiewicz „Andrzej” 

Pluton 701  sier . Józef Malicki „Tygrys” 

Pluton 702  sier .  Stanis aw Kukulak „Mors” 

Pluton 703  sier . Stefan Napi tek „Obuch" 

KOMPANIA  2 
ppor. Zenon Janikowski „Ry ”

Pluton 704  kpr. pchor. Tadeusz Go biewski „Sosna” 

Pluton 705  kpr. pchor. Ludwik Schmidt „Rabczyk" 

Pluton 706  ppor. Jan Kalisiak „Mister” 

KOMPANIA  3 
ppor. Stefan Krasi ski „Kacper”

Pluton 707  ppor. Antoni Patrzyk t „Prus” 

Pluton 708  ppor. Zygmunt D browski „B yskawica” 

Pluton 709  st. bosman Aleksander Gierymski „Fala” 

KOMPANIA  4 
ppor. Teofil Kowalewski „Zygmunt”

Pluton 710  sier . Antoni Dyczewski „Micha ” 

Pluton 711  ppor. Waldemar Wyszkowski „Korwin”, „Bem” 

Pluton 712  sier . Edward Janik „W dka” 

ODDZIA  DYWERSJI BOJOWEJ 
ppor. rez. Waldemar Wyszkowski 

„Korwin” 
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BATALION  II  –  Jab onna  
por. Dymitr lizie  „D bie ”, „Silwa”

KOMPANIA  5 
por. Jan Sawicki „Józef”

Pluton 713  ppor. Tadeusz Szprynger „Nurt” 

Pluton 714  ppor. NN „Rola” 

Pluton 715  plut. pchor. Tadeusz Pastwa „Adolf” 

KOMPANIA  6 
ppor. Jan Raczkowski „Motor”

Pluton 716  kpr. pchor. Marian Rogozi ski „D bala” 

Pluton 717  st. sier . Aleksander Lasecki „Kostek " 

Pluton 718  st. sierz. Józef Pentek „Piorun ” 

KOMPANIA  7 
por. Jan Janota-Brzozowski „Jota”

Pluton 719  st. wachm. Wac aw Czy ewski „K 7” 

Pluton 720  sierz.  NN „Zag oba” 

Pluton 721  wachm. Tomasz Kraszewski „Kruk ” 

ODDZIA  DYWERSJI BOJOWEJ 
ppor. Stefan Ziembi ski „Soplica”, 
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BATALION  III 
por. Bronis aw Tokaj „Bogdan”

KOMPANIA  8 
ppor. W adys aw Danielewicz „Oko”

Pluton 722  kpr. pchor. Stanis aw Piotrowski „Mars” 

Pluton 723  por. Stefan Regulski „Nied wied ” 

Pluton 724  ppor. Jan G uszcz „D b” 

KOMPANIA  9 
por. Eugeniusz S u ewskl „War”

Pluton 726  ppor. NN „Likurg” 

Pluton 727  sier . Antoni Szyperek „ ubr" 

Pluton 728  sier . Stanis aw Zaj c „Czarny” 

KOMPANIA  10 
ppor. Stanis aw Krupi ski „Dabóg”

Pluton 730  plut. pchor. Stefan Stefa czyk „Czajka” 

Pluton 731  ppor. Boles aw Baczewski „Boles aw” 

Pluton 732  ppor. Stanis aw Janicki „Rafa ” 

Pluton 725  ppor. NN „Prymus” 

Pluton 729  sier . pchor. NN „Burza” 

Pluton 733  kpr. pchor. M. abenda „S p” 

Pluton 734 saperów  chor y Ko cielak „Zag oba” 

Pluton 735 czno ci st. sier . Stanis aw Szpunar „Robak” 

ODDZIA  DYWERSJI BOJOWEJ 
ppor/por. Zygmunt Mirecki „Zim”. 
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Tajne nauczanie

Organizacja szko³y:
Dyrektor – Jerzy Siwiñski,  zastêpca dyrektora – Wojciech Paczyñski. 
 Rada pedagogiczna 1940–1942: Jerzy Siwiñski, Wojciech Paczyñski, ks. Eugeniusz Pie-

siewicz,  Wies³aw Gruszecki,  Edward Hermanowicz,  Krystyna Leszczyñska. 
 Rada pedagogiczna 1942–1944: Jerzy Siwiñski, Wojciech Paczyñski, Wanda Tomczyñ-

ska,  ks. Wac³aw Szelenbaum,  Czes³awa  Kalinowska, Wies³awa Jaworska,  Edward Hermano-
wicz, Feliks Beczkowicz,  Krystyna Leszczyñska.

Sekretariat – Maria Rodziewicz. 
 Woźny – Jan Kościesza. 
 
W ostatnim roku szkolnym 1943/44 stan osobowy klas tajnego gimnazjum i liceum 

oraz wychowawców przedstawia³ siê nastêpuj¹co179: 

KLASA Ia
Wychowawca prof. Feliks Beczkowicz
UCZNIOWIE:
Antosiewicz Jadwiga,  Archila Leszek,  Bafeltowski Ireneusz,  Baran Danuta,  Baran Ma-

rianna,  Bieliñska Wanda,  Biernat Alicja,  Biliñski Aleksander,  B³oñski Kazimierz,  Bo¿ym 
Genowefa,  Cendrowski Bogumi³,  Cendrowski Wac³aw,  Cieślak Tadeusz,  Cieszkowska Ha-
lina,  Cybulska Zuzanna,  Czepik Leonard,  D¹browska W³adys³awa,  D³u¿niewski Kazimierz,  
Dubska Halina,  Dubski Zdzis³aw,  Dybowska Wanda,  Elgiet Helena,  Flisiak Krystyna,  Fogler 
Zdzis³aw,  Górecki Zdzis³aw,  Gliszczyñski Edward,  Go³uchowska Miros³awa,  Graczyk Izabe-
la,  Gruszek Tadeusz,  Gru¿d¿ Witold,  Grzybowska Danuta,  Hajdysz Krystyna,  Heilig Hali-
na,  Iwañska Ludwika,  Jakubowska Teresa,  Jarosz W³adys³awa,  Jaskólska Apolonia,  Jaworski 
Zygmunt,  Jeruszka El¿bieta,  Kaczmarek Alicja,  Kaczmarek Boles³aw,  Kawka Eugenia,  Ka-
nosiñska Barbara,  Kondracka Irena,  Kondzisz Andrzej,  Kopeæ Maria,  Koperska Miros³awa,  
Szura Janina. 

Stan na pocz¹tku roku szkolnego: 48 osób, w ci¹gu roku szkolnego uby³o: 7 (w tym 
Kalinowski Aleksander180), przyby³o: 0, stan na koniec roku: 41, promowani: 18, egzamin 
poprawkowy: 16, niepromowani: 7 (w tym nieklasyfiko wani z powodu choroby: 1, nieklasy-
fikowani bez prawa poprawki: 1).

KLASA Ib
Wychowawca prof. Edward Hermanowicz
 UCZNIOWIE:
Groñska Maria,  Gzowska Maria,  Koz³owska Halina,  Koz³owski Walde mar,  Klem 

Barbara,  Koz³owska Ewa,  Krzak Janina,  Kuchciñski Edmund,  Kuklewski Edmund,  Kur-

179 Dane wed³ug zachowanych protoko³ów Rad Pedagogicznych Tajnego Gimnazjum i Liceum, obecnie prze-
chowywanych w Muzeum Historycznym w Legionowie.

180 Dane wed³ug identyfikacji z fotografii zbiorowych przeprowadzonych w Kole nr 1 ŚZ¯AK.
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landzka Helena,  Kuzka Teresa,  Kwiatkowska Janina,  Lewicka Janina,  Ma³ecka Maria,  
Marzec Genowefa,  Mróz Danuta,  Masajew Dymitr,  Mościcka Regina,  Muszyñska Ma-
ria,  Oktaba Halina,  Pe³ka Teresa,  Perkowska Irena,  Pieni¹cy Andrzej,  Pietras Jadwiga,  
Pietrzykowska Maria,  Podleśny Edward,  Potyra Janusz,  Puszkin Stanis³aw,  Rostkowski 
Bohdan,  Ruszkowska Maria,  Siedlecka Irena,  Sieradzka Genowefa,  Sobieraj Maria,  So-
wiñski Dariusz,  Szyller Maria,  Szymañska Helena,  Tarnowska Maria,  Trzonkowski Je-
rzy,  Tychmanowicz Zygmunt,  Tymrakiewicz Daniela,  Wierzbowska Stefania,  Wiśniew-
ska Hanna,  Wojtasik Lucyna,  Woźnicki Janusz,  Wójcicki Wies³aw,  Wrzesiñska Maria,  
Zduñska Krystyna. 

Stan na pocz¹tku roku szkolnego: 47 osób, w ci¹gu roku szkolnego uby³o: 2 (w tym Tybo-
chowski Zygmunt ), przyby³o: 2, stan na koniec roku: 47, promowani: 17, niepromowani: 6, 
egzamin poprawkowy: 22, nieklasyfikowani 2.

KLASA IIa
Wychowawca prof. Wanda  Tomczyñska
 UCZNIOWIE:
A³abisz Wanda,  Ambro¿añska Krystyna,  Bartosiewicz Zygmunt,  Belke Wanda,  B³a¿eje-

wicz Miros³awa,  Budkiewicz Wies³aw,  Burza Natalia,  Ceg³owska Stefania,  Domañski Mie-
czys³aw,  Dudziñski Zdzis³aw,  Dybicz Barbara,  Gawa³kiewicz Lidia,  Goncikowski Stanis³aw,  
Góralczyk Ewa,  Górecka Weronika,  Jasiñska Kazimiera,  Jendraszek Marianna,  Jeziorska Pe-
lagia,  Kaczmarek Janusz,  Kaczmarek Lucyna,  Kawka Marianna,  Korzeniowska Danuta,  Ko-
walska Barbara,  Koz³owska Aldona,  Kuzkówna Czes³awa,  Linke Maciej,  Marzêcka Jadwiga,  
Skowroñski Ryszard,  Wójcicki Zbigniew,  Wyszyñska Zofia. 

Stan na pocz¹tku roku szkolnego: 32 osoby, w ci¹gu roku szkolnego uby³o: 3, przyby³o: 
1, stan na koniec roku: 30, promowani: 9, niepromowani: 8, egzamin poprawkowy: 13.

KLASA IIb
Wychowawca prof. Krystyna Leszczyñska 
 UCZNIOWIE:
Bednarek Alicja,  Krupa Aleksandra,  Lange Janusz,  Matysiak W³adys³awa,  Mêka³a Ire-

na,  Migdalski Jerzy,  Muszyñski Bogdan,  Nowakowska £ucja,  Olkiewicz Jerzy,  Ostaszewska 
Alicja,  Pawelska Janina,  P¹czkowski Janusz,  Pokrant Tadeusz,  Puczyñski Kazimierz,  Rakow-
ska Wanda,  Rodkiewicz Hanna,  Romanowska Janina,  Romek Danuta,  Rykaczewska Ga-
briela,  Sokalski Zdzis³aw,  Sokolnicki S³awomir,  Staniszewski Zdzis³aw,  Staśkiewicz Janina,  
Szczotka Jadwiga,  Tokarska Albina,  Weber Kazimiera,  Wiśniewska Hanna,  Wiśniewski Ka-
rol,  Wiśniewski Wiktor,  Witak Mieczys³aw,  Zieliñska Helena,  Ziemiñska Jadwiga,  ¯arnecki 
Ryszard,  ¯yczyñska Barbara. 

Stan na pocz¹tku roku szkolnego: 34 osoby, w ci¹gu roku szkolnego uby³o: 3, przyby³o: 
3, stan na koniec roku: 34, promowani: 15, egzamin poprawkowy: 12, niepromowani: 6, 
nieklasyfi kowani z powodu choroby: 1. 
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KLASA III
Wychowawca prof. Wojciech Paczyñski
 UCZNIOWIE:
Anio³kowska Maria,  Bafeltowski Ewaryst,  B³oñska Aleksandra,  Burza Kazimierz,  Chle-

wicka Hanna,  Czarnecka Krystyna,  Czekajówna Halina,  Delong Jan,  D³u¿niewska Krysty-
na,  Fryziakówna Halina,  Giza Leon,  Gleñ Zdzis³aw,  Gzikówna Hanna,  Jamrug Blandyna,  
Jasiñska Janina,  Jaskólska Honorata,  Jendraszek £ucja,  Kaczmarek Eugeniusz,  Kawkówna 
Zofia,  Koz³owska Halina,  Koz³owski Henryk,  Kraszewski Zbigniew,  Krupski Eugeniusz,  Ku-
lesza Tadeusz,  Kunszteter Maria,  Lerski Henryk,  Liwska Leokadia,  £ukaszewska Blandyna,  
Makowski Juliusz,  Markowski Julian,  Maleszko Laura,  Maleszko Zbigniew,  Matuszewska 
Janina,  Mazurkówna Albina,  Migdalski Ryszard,  Mi³osz Zygmunt,  Mrozkówna Janina,  
Obojski W³odzimierz,  Ostrowska Maria,  Ostrowski Waldemar,  Osuchówna Janina,  Osoli-
nówna Cecylia,  Pi¹tek Bogus³aw,  Piotrowska Irena,  Pastuszek Janina,  Ruszkowska Maria,  
Szablewski Alojzy,  Szymanowska Wanda,  Szymkiewicz Anna,  Walczewska Maria,  Wilcz 
Barbara,  Wiśniewska Zofia,  Witkowska Alicja,  Wizental Anna.  

Stan na pocz¹tku roku szkolnego: 54 osoby, w ci¹gu roku szkolnego uby³o: 1 (Nowa-
kowski Tadeusz), przyby³o: 1, stan na koniec roku: 54, ukoñczy³o: 26, nie ukoñczy³o: 10, 
egzamin poprawkowy: 18.

KLASA IV
Wychowawcy: prof. Wies³aw Gruszecki  (do 1942 r.), prof. Wojciech Paczyñski 
UCZNIOWIE
Dubelczyk Halina,  Jakubowski Micha³,  Jüngst Krystyna,  Kamiñska Alicja,  Kisielewicz 

Zofia,  Klejment Bogdan,  Kozakow Zygmunt,  Krzak Miros³awa,  Kulesza Jan,  Nowak Ryta,  
P³aciszewska Maria,  Potyra Barbara,  Radzimirski Janusz,  Rajszewicz Teresa,  Romanowska 
Bronis³awa,  Siwek Hanna,  Skowroñska Zofia,  Skonecki Jerzy,  Sobkowicz Barbara,  Sygowska 
Jadwiga,  Szadkowska Wanda,  Szadkowski Stanis³aw,  Tymrakiewicz Wies³aw,  Wiatrowska 
Janina,  Wierzbowski Kazimierz,  Wilcz Bogus³awa,  ¯eglewicz Leopold.  

Stan na pocz¹tku roku szkolnego: 24 osoby, w ci¹gu roku szkolnego uby³o: 4 (Goral Jó-
zef,  Heilig Micha³,  Kamiñska Zofia,  Skonecka Hanna) , przyby³o: 7, stan na koniec roku: 27, 
ukoñczy³o: 11, egzamin uzupe³niaj¹cy: 10, nie ukoñczy³o: 6.

KLASA I LICEUM
Wychowawca prof. Jerzy  Siwiñski
 UCZNIOWIE:
Bafeltowska Alicja,  Brzeziñska Krystyna,  Chlewicki Jerzy,  G³owala Ryszard,  Gryglewiczów-

na Maria,  Hertel Ryszard,  Kie³biñski Mieczys³aw,  Kowalewski Zdzis³aw,  Kubalski Jerzy,  Majcher 
Stefan,  Rykaczewska Barbara,  Wojciechowska Lidia,  Wojciechowska Lucyna,  Znój Ryszard.  

Stan na pocz¹tku roku szkolnego: 12 osób, w ci¹gu roku szkolnego uby³o: 6 (Gleñ Han-
na,  Kosacka Jadwiga,  Staliñski Jerzy,  Ulankiewicz Zofia,  Wójcicka Walentyna,  Wasielewska-
Idzik Walentyna) , przyby³o: 8, stan na koniec roku: 14, ukoñczy³o: 10, egzamin poprawkowy: 
2, niepromowani: 1, od³o¿ona klasyfikacja: 1.
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Tajne drużyny harcerskie hufca „Rój-Tom”

Dru¿yna „Dêba” w Legionowie

181 Skróty: PW = Powstanie Warszawskie, WKP = Warszawski Krzy¿ Powstañczy

Funkcja, 
stopieñ Pseudonim Imiê i nazwisko

Data 
i miejsce 

urodzenia

Przydzia³ 
w Powstaniu Warszawskim, 

uwagi

dru¿ynowy
phm. „D¹b” Jerzy Latocha 05.01.1925 

Brutuski
PW182

I baon Legionowo

przyboczny Jerzy Migdalski PW Legionowo
zgin¹³ w sierpniu 1944 

Zastêp I

zastêpowy „Korab” Ryszard Migdalski 1928 PW Legionowo

„Zieñko” Zenon Ka³amaja  09.07.1928 
Legionowo

PW I baon
poleg³ 2 sierpnia 1944

„Buczek” S³awomir Peck 1929 
Warszawa PW I baon 

„Kawka” Lucjan Spletsteser 06.06.1929 
Zegrze

WKP57 – 84 – 46 K
I baon Legionowo sk³adnica 

radiotelegraficzna 
AK Warszawa 

Obozy: Pruszków, Brzeg (Briegi), 
Gross – Rosen, Oleśnica (Oels)

„Arab” Zbigniew 
Zakrzewski 

30.04.1928
Bia³obrzegi

PW I baon Legionowo
WKP 13 – 83 – 12 K

zgin¹³ 2 sierpnia 1944 

Czes³aw Jurkiewicz 1928 PW I baon Legionowo

Zastêp II

zastêpowy „Poziomka” Zdzis³aw Wierzbicki  03.09.1927
Grójec

PW I baon Legionowo
WKP 21 – 71 – 26 k 

„Lis” Ryszard Borowik 15.10.1928 
Warszawa PW I baon Legionowo

„D¹b „
„Jeleñ”

Jerzy Kuźmiñski  30.04.1929 
Szyszki 

PW
WKP 57 – 84 – 17 K 

„¯bik” Eugeniusz Tarczyñski  23.11.1928 
Warszawa

„Wróbel” Edward Pawlicki  16.11.1928 
Zegrze PW WKP 57 – 84 – 32 K

„Szczapa” Jerzy Wyrzykowski 12.01.1926
Warszawa

PW I baon Legionowo
WKP 6 – 98 – 10 1995

deportowany do Niemiec 
w 1944
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317

CZĘŚĆ II – STRUKTURY I WYKAZY PERSONALNE

Funkcja, 
stopieñ Pseudonim Imiê i nazwisko

Data 
i miejsce 

urodzenia

Przydzia³ 
w Powstaniu Warszawskim, 

uwagi

Zastêp III

zastêpowy „Jurand”
„Jur” Ewaryst Bafeltowski 26.09.1926

Gaw³ówek PW WKP 1 – 92 – 2 K

„Lorenc”
„Skolimowski” Wies³aw Budkiewicz 19.04.1928 

Zakroczym PW I baon Legionowo

„Grom” Kazimierz Burza 1927 PW I baon Legionowo
rozstrzelany 25 sierpnia 1944

„Miecz”
„Ma³y”

Mieczys³aw 
Domañski 

25.11.1928 
Legionowo PW I baon Legionowo

Tadeusz Kulesza 1925 zmar³

„Kalif” Bogus³aw Pi¹tek 12.04.1927 
Warszawa

Zastêp IV

zastêpowy „Mars” Zbigniew 
Wiśniewski 

1927
Jab³onna 

deportowany przez NKWD 
w październiku 1944 

Jerzy Binder 1930

„Rój” Micha³ Jakubowski 29.09.1927
Jab³onna PW I baon

„Uran” Edward Kalinowski 1927

„Huragan” S³awomir Klejment 03.11.1928 
Legionowo

PW WKP 88 – 82 – 24 K
poleg³ 2 sierpnia 1944 

Stanis³aw Lisowski  1928 zgin¹³ 1945

W³odzimierz 
Obojski 1928

Zbigniew Podgórski 1928

„Robak” 
„Feluś” Feliks Pêdrycz 30.05.1925 

Warszawa PW I baon 
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318

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

Funkcja, 
stopieñ Pseudonim Imiê i nazwisko

Data 
i miejsce 

urodzenia

Przydzia³ 
w Powstaniu Warszawskim, 

uwagi

Zastêp V

zastêpowy „Lupus” Edward Piekarski  1927

„Pak” Janusz Pastuszek 1928    

    Juliusz Makowski  1928    

Zdzis³aw 
Woźniakowski 1928

     Stanis³aw Stêpniak 1927    

      Jerzy Królikowski 1928   

„Jêdruś” Józef Zdunowski 24.03.1931
Legionowo PW 710 pluton 

Dru¿yna im. Andrzeja Ma³kowskiego
Legionowo-Przystanek, £ajski

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

dru¿ynowy „Orlin”
„Orle Oko” Ryszard Brzeziñski 25.3.1924 PW

709 pluton

przyboczny „Bocian” Stanis³aw 
Wojciechowski 1921

PW 709 pluton
nastêpnie baon „Znicza” 

Zgr. Kampinos

instruktor „Gryf” W³odzimierz 
Grabowski 

18.4.1926
Warszawa

PW
705 pluton

instruktor „Stef” Stefan Niestêpski 15.7. 1925
PW

705 pluton
WKP 12-83-39

³¹cznik 
z I Rejonem 

AK
„Irys”
„S³oñ” Ireneusz Brzeziñski 24.6.1927

Warszawa

PW 709 pluton
nastêpnie baon „Znicza” 

Zgr. Kampinos
WKP 9-82-5K

Zastêp I „Bojowe Szko³y”

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data urodze-

nia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

zastêpowy „Je¿” Jerzy Frejlich 4.11.1929
Legionowo PW 1 baon

³¹cznik 
2 komp. 
w 1 bat.

„Kruk” Tadeusz Jegliñski 9.1.1928
Warszawa

PW 709 pl. 
1 baon
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319

CZĘŚĆ II – STRUKTURY I WYKAZY PERSONALNE

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

„Maciek” Leszek Kotlicki 12.2. 1929

  „Myszo³ów”
„Marcel” Jerzy Marcysiak 20.1. 1929    

  „Sowa” Ryszard Podniesiñski 1929    

  „Puchacz” Leszek Stasiak 26.8. 1929 PW 1 baon

   „Longinus” Konstanty Tyreks 11.3. 1929   

„Mściciel” Narcyz Turczyñski 1928 PW 711 pl. nastêpnie baon 
„Znicza” Zgr. Kampinos

   „W³os” Czes³aw W³osek 1929 zgin¹³ 20/21.10.1944

  „Wróbel” Wies³aw 
Zwierzchowski 1929

Zastêp II „Zawisza”

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ w Powstaniu 

Warszawskim,
uwagi

zastêpowy „Mewa”
„Mucek” Janusz Brzeziñski 1930

„Komar” Tadeusz Domañski 1929 PW 709 pl.

„Komar”
„Zenek” Euzebiusz Falkowski 1930 zgin¹³ 1945

„Fr¹cek” Roman Fr¹ckiewicz 28.6.1929

   „Mietek” Mieczys³aw Labiak 1929 zgin¹³ 1944 na minach

„Per³a” Tadeusz Perkowski 1928 PW 710 pl. nastêpnie baon 
„Znicza” Zgr. Kampinos

„P³osiak” Jerzy Wasilewski 1.1.1932

„Albatros” Ryszard Wasilewski 13.7.1930

„Ma³pek” Eugeniusz 
Wdziêczkowski 27.11.1929

„Ma³y”
„Mi³ek” Józef Tyreks 13.3.1931

„Kolka” Zdzis³aw Cieśliñski 
8.1.1931 

Olszewnica 
Stara

PW – 1 baon
WKP 15-95-13

Chotomów
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320

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

Zastêp III „Zawisza”

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

zastêpowy „¯bik” Hadryś 1930

zastêpowy II „Wilk”
„Go³¹b” Janusz Go³êbiewski 25 czerwca 

1930

   „Sarna” W³odzimierz 
Kalinowski 1930    

„Lis” Stanis³aw Lasoñ 1930

„Edek” Edward 
Mierzejewski 24.5.1929

   „Pantera” W³odzimierz Mikota 1931    

„Niedźwiedź” Janusz Potyra 13.3.1929

„S³oñ” Jerzy Mikota 1929

„Kaczor Arkadiusz Stasiak 20.1.1931 PW
 – w dyspozycji sztabu AK

„Kruk” Zygmunt 
Tymrakiewicz 

„Lew” Stanis³aw Wojtacki 1930

Janusz Woźnicki 1931

Dru¿yna im. Zawiszy Czarnego przy Szkole Handlowej (1940–1942),
w latach 1942–1944 w Tajnym Gimnazjum i Liceum

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

dru¿ynowy „Odrow¹¿”
„Browning Jerzy Chlewicki 1925 PW 710 pl. zmar³ od ran 1944

przyboczny „X” Ryszard Hertel 1925

Zastêp I

zastêpowy „S³oñ”
„Robert”

Tadeusz 
Nowakowski 

8.7.1928
Warszawa PW

„Pantera” Jan Grzywaczewski 18.12.1928
Warszawa PW

„Mir” Janusz P¹czkowski 4.5.1929
£ajski

„Ma³y” Tadeusz Pokrant 10.2.1928 
Warszawa PW
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321

CZĘŚĆ II – STRUKTURY I WYKAZY PERSONALNE

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

„Czarny” Zdzis³aw Sokalski 12.11.1928
Warszawa PW

„Tygrys” Karol Wiśniewski 3.9.1928
Strzegowo PW

Zastêp II

zastêpowy „Jantar” W³odzimierz 
Szczepañski 1926 zgin¹³ w 1944

„Ambro¿y”, 
„Las” Kazimierz Pitucha 1929 PW 701 pl.

poleg³ w sierpniu 1944

³¹cznik „Lasek” Henryk Lerski 23.3.1926
M³awa PW 1 baon 

Bogdan Muszyñski 1928

Jerzy Olkiewicz 1928

Zdzis³aw 
Staniszewski 

Eugeniusz 
Zió³kowski 1928 zgin¹³ w 1944

Mieczys³aw 
Zió³kowski 1928 zgin¹³ w 1944

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ w Powstaniu 

Warszawskim,
uwagi

dru¿ynowy „Kuna” Bohdan Stankiewicz 8.7.1926 
Warszawa

PW
712 pl. 

przyboczny „Mściciel” Janusz Wieraszko 1929

Zastêp I BS

zastêpowy „Kaptur” Edward Jasiñski 20.5.1928 
Jab³onna PW 2 baon Jab³onna

„Ziutek” Kazimierz 
Grz¹dziela 1929

„D¹b” Eugeniusz Jasiñski 

„Ryba” Janusz Kubalski 1928

„Mars” Witold Lebiedziñski 1928

„M³ot” Bogdan £abuś 1928

Dru¿yna im. „Alfy i Skiby” w Jab³onnie
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322

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ w Powstaniu 

Warszawskim,
uwagi

„Sicz” Roman £abuś 1928

„Bajan” W³odzimierz 
Parzonka 1928

„Lew” Roman Rojewski 1928

„Laufer” Wac³aw Weronik 1928

Zastêp II BS

zastêpowy „Chudy” Edmund Kuklewski 7.9.1929
Jab³onna PW 2 baon Jab³onna

„Tata” Sylwester Aust 1.12.1926
Jab³onna

„Tygrys” Maciej Aust 1929

„Go³¹b” Antoni Grzelewski 1929

„Go³¹b” Marian Kubalski 9.4. 1929 
Jab³onna

PW 
7 komp. 2 baon

„Kadryl” Edward Hadryś 2.8.1928
Jab³onna PW 720 pluton 7 komp. 2 baon

„Sowa” Ryszard Bienias 15.8.1928 
Jablonna

Dru¿yna w Chotomowie 

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

dru¿ynowy „Dahal” Andrzej Linke 10.10.1925 WKP 60 – 82 – 54 k

przyboczny „Ryba” Wies³aw 
Tymrakiewicz 

9.1.1926 
Skar¿ysko

705 pl. 2 komp. 1 baon 
nastêpnie baon „Znicza” 

Zgr. Kampinos

Zastêp I GS

zastêpowy „Lipka” Zdzis³aw Dudziñski 30.8.1926
Warszawa

705 pl. 
WKP 60 – 82 – 10 k

„Ryś” Ryszard Grabowski 6.6.1926
Warszawa 708 pl. 

„Kwiatek” Maciej Linke 14.3.1928
Chotomów WKP 11 – 85 – 46 k

„Stef” Stefan Niestêpski 15.7.1925 705 pl. 
WKP 12 – 83 – 39 k
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323

CZĘŚĆ II – STRUKTURY I WYKAZY PERSONALNE

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

„Stasiek” Stanis³aw 
Wojtkowski 

705 pl.
WKP 87 – 82 – 40

„Kidi” Henryk Koz³owski 4.12.1927
Warszawa

710 pl. 1 baon nastêpnie baon 
„Znicza” Zgr. Kampinos, 

„Gryf” W³odzimierz 
Grabowski 

4.12.1926
Warszawa WKP 16 – 88 – 12 K

Zastêp II BS

zastêpowy „Lis” Ryszard Grodek 1928 PW, WKP 1987

„Jastrz¹b” Eugeniusz Jab³oñski 13.9.1926 PW.

„Brzoza” Eugeniusz Jerzy 
Kowalik 1929 PW

WKP 10 – 95 – 271

„Witecki” Wies³aw M³otkowski 24.4.1928 
Warszawa WKP 10-95-271

„Pantera” Eugeniusz Oleksiak 1.1.1929 WKP 87 – 82 – 49 k

„£akomy” Henryk Osiecki 19.1.1929
Chotomów WKP 1- 96 – 51

„Tygrys” Tadeusz Oleksiak 2.1.1929
Chotomów WKP 1 – 96 – 56

„D¹b” Marian Siemieniak 1929 707 pl. 3 komp. 1 baon

Zastêp III „Zawiszaków”

zastêpowy „¯bik” Eugeniusz 
Kaczmarek 

1.1.1926
Chotomów

705 pl. 1 baon
nastêpnie baon „Znicza” 

Zgr. Kampinos
WKP 23 – 82 – 66 k

„Grab” Kazimierz Górski 28.1.1929 3 komp. 1 baon

„Dziêcio³” Janusz Gumienny 1929

„Wierzba” Ludwik Jab³oñski 10.12.1929 WKP 15 – 95 – 29

„B³êkitny” Boles³aw Miko³aj 
Jastrzêbski 1.12.28

„Klon” Kazimierz Korzeñ 9.4.1931 WKP 87 – 82 – 22 k

„Bocian” Dominik Kowalik 1929

„Skowronek” Wac³aw Lemañski 14.7.1926
Chotomów

3 komp. 1 baon
WKP 87 – 82 – 32 k

„Jastrz¹b” Juliusz Linke 20.7.1931
Chotomów WKP 87 – 82 – 33 k

„Mewa” Antoni Oleksiak 9.1.1928 WKP 87 – 82 – 48 k
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324

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

„Sokó³” Witold Polkowski 20.9.1929

„Szary Zdzis³aw Sarnowski 1929

„Świerk” Zdzis³aw Wysocki 10.6.1927
Chotomów WKP 87 – 82 – 79 k

„Zryw” Tadeusz Zió³kowski 
15.5.1929

Olszewnica 
Stara

Zastêp IV „Zawiszaków”

zastêpowy „Lew” Andrzej 
Lewandowski 

5.2.1927
Beresteczko

705 pl. 1 baon
WKP 60 – 82 – 53 k

„Ja³owiec” Jan Gierwatowski 27.8.1930 3 komp. 1 baon

„Buk” W³odzimierz Górski 3.2.1932 WKP 87 – 82 – 16 k

„Sosna” Zygmunt Kaczmarek 1.1.1931 
Chotomów WKP 15 – 95 – 34

„Grusza”,
„Kajtuś” Józef Lemañski 15.3.1929

Chotomów
3 komp. 1baon

WKP 60 – 85 – 50 k

„Olcha” Jerzy Oleksiak 1931

„Wacio” Wac³aw Piwnicki 31.1.1932
Chotomów WKP 3 – 96 – 25

„Góral” Andrzej Popielarczyk 3.9.1929

„Osika” Henryk Redas 1929

„Jemio³a” Albin Wies³aw 
Szafrañski 

18.6.1929
Derlacz WKP 87 – 82 – 72 k

„Topola” Ryszard Trojanowski 1929

Dru¿yna im. Romualda Traugutta w Wiśniewie

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

organizator 
dru¿yny „Wiosna” Jan Raczyñski 1.1.1920

Kuczyn
707 pl. 1 baon

WKP 60 – 87 – 69 k

dru¿ynowy „Grabowski” Stanis³aw Godlewski 23.7.1911
Warszawa PW sztab I Rejon
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325

CZĘŚĆ II – STRUKTURY I WYKAZY PERSONALNE

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

Zastêp Szkoleniowy BS

zastêpowy Skrzetuski Antoni Go³êbiowski 1928

„Trop” Wies³aw Kuszkowski 12.9.1929 
Warszawa 1 baon Legionowo

„Maciek” Grzegorz Paster 14.9.1929 
Warszawa

2 baon Jab³onna
WKP 13 – 95 – 56

„Longinus” Micha³ Koźmiñski 1928

„Kmicic” Zenon Kostrzewski 

„Kusza” Jan Bukowski 4.1.1930 
Warszawa

„Bajan” Stanis³aw 
Majerowski 

26.4.1929
Warszawa

„Lech” Leszek Paw³owski 1930

„Wilk” Leszek Tarasek 1929

I Zastêp Gimnazjalny

„Cis” Zdzis³aw Habes 7.11.1928
Warszawa

„Roch” Andrzej Mielczarski 1928

„Tuz” Janusz Morawski 6.10.1930

„Gawra”
Szczepan 

O³dakowski 1929

„Bim” Edward Rajchert 9.11.1928
Warszawa

„Granat” Henryk Śmietañski 1929

„Muza” NN 

„Pik” NN 

II Zastêp Gimnazjalny

„Wyga” Sylwester 
Bieñkowski 1928

„Gazda” Jan B³a¿ejewski 1928

„Puk” Sylwester Fryska 1928

„Vis” Jerzy Jamroz 1928

„Agat” Ludwik Kowalski 5.5.1930
Warszawa
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326

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

„Alan” Wojciech Pe³czyñski 1929

„Balon” NN 

III Zastêp „Zawiszacy”

„Ryś” Wac³aw Borkowski 1930

„Sêp” Edward Figauzer 4.1.1931
Warszawa

„£oś” Dariusz Go³¹bek 1930

„Dzik” Jerzy Krzysztofik 1930

„Prosty” Witold Lisowski 1931

„Nowy” Henryk 
Stalinkiewicz 

15.9.1930
Warszawa

„¯bik” Remigiusz 
Surgiewicz 1931

„Mewa” NN 

„Orze³” NN 

Dru¿yna im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Choszczówce z Bia³o³êk¹ Dworsk¹ i P³udami

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

dru¿ynowy „Korsarz” W³adys³aw Krawczyk 18.12.1926
Warszawa

PW bat. „Parasol”
Kawaler Orderu 
Virtuti Militari

przyboczny „Babinicz” Janusz Hoch 

Zastêp mêski

zastêpowy „Lato” Jerzy D¹browski zgin¹³ w 1944 przy transporcie 
broni

„Sêp” Henryk Gilecki 15.7.1929
Warszawa PW 1 batalion

„Seroka” Wojciech Grygu³³o 9.8.1930
Warszawa PW 2 batalion

„Bystry” Felczak PW zgin¹³ w 1944
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327

CZĘŚĆ II – STRUKTURY I WYKAZY PERSONALNE

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

Tadeusz Kościanek PW zgin¹³ w 1944

NN Kościanek PW zgin¹³ w 1944

„¯bik” Wojciech Staszewski 8.8.1930
Poznañ PW 2 batalion

„Sza³” Jerzy Wróbel 

NN syn szewca z Legionowa zgin¹³ 
1944

„Kusy” Karol Renc 

Zastêp ¿eñski

zastêpowa „Mira” Miros³awa Zwitek 

„Odra” Maria Wódecka 

„Nysa” Jadwiga Michalska-
Kitaszewska 31.7.1930 PW 2 batalion

„As” Wanda Tarwacka 31.1.1929 
Warszawa

Dru¿yna im. Boles³awa Chrobrego w Nieporêcie 

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

dru¿ynowy „Lew” Marian Szyperek 2.10.1929
Nieporêt PW 3 baon Nieporêt

„Sosna” Stanis³aw Sosiñski 28.08.1928
Nieporêt

PW 3 baon Nieporêt
WKP 55-95-11

Jerzy D¹browski 

Janusz Fedorowicz 

Edward Jaszczuk 

Henryk Kawka 1929

Jan Kowalski 1928

„Marek” Andrzej Popp 1927 PW 726 pl. 9 komp. 3 baon
rozstrzelany 19.08.1944

Tadeusz 
Trojanowski 1928

Henryk Zakrzewski 1928
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Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

Wies³aw Kêdziorek 1928 rozstrzelany 19.08.1944

NN Kêdziorek 1929

„Je¿” Mieczys³aw Kozak 1927 PW 726 pl. 9 komp. 3 baon
rozstrzelany 19.08.1944

Witold Zieliñski 1928

Zbigniew Plak 1928

³¹cznik Jeremi Grocholski 1927 PW 3 baon Oddzia³ K. 
 Radziwi³³a

Dru¿yna im. Józefa Pi³sudskiego w Zegrzu Po³udniowym 

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

dru¿ynowy „S³aw” S³awomir Sokolnicki 1928

Zastêp I Zawiszacy

zastêpowy „¯bik” Antoni Witkowski 
16.12.1930 
Wyszogród

„Micha³” S³awomir Jankowski 
10.9.1931
Bia³ystok

„¯ydu” Konrad Zenon 
Karpiñski 

20.12.1930
Zegrze P³d.

Wojciech Lata³o 1929

„Sokó³” W³adys³aw £ezka 1931

S³awomir S³awiñski 1930

Bogdan Stêpniewski 1930

Zastêp I Zawiszacy

zastêpowy Wojciech Walczak 1929

Bogdan D³ugo³êcki 1929

„Kracak” Jerzy Karpiñski 22.4.1929 
Wieliszew

„Wacio” Bohdan Kufel 1929

„Wo³odyjowski” Roman 
Klimaszewski 

28.3.1931
Wo³omin
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Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

Zygmunt 
Pyrzanowski 1930

Janusz Mindak 1929

Dru¿yna „Burza” w Chotomowie 

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ w Powstaniu 

Warszawskim,
uwagi

dru¿ynowa „Alina”
Halina 

Drewnikówna-
Raczyñska 

1.1.1914 
Warszawa

WP WSK komendantka 
w Chotomowie

WKP 87–82–57 k

przyboczna „Danka” Danuta Krasiñska-
Linke 

20.4.1926 
Warszawa

WP ³¹czniczka sanitariuszka
WKP 60–82–55 k

przyboczna „Lola” Heneryka Józefa 
Nagat-Jeliñska 11.11.1925

WP szpital powstañczy 
Chotomów

WKP 10–91–27 k

³¹czniczka 
sanitariuszka „Anielka” Apolonia Cudna-

Kowalska 
9.2.1928 

Chotomów WKP 4 – 91 – 24 k

Zuzanna Cybulska 1929

„Irka” Irena Daremniak 2.8.1927

³¹czniczka „Ró¿a”
Henryka 

Dobrowolska-
Kowalik 

17.2.1929 WKP 87 – 82 – 24 k

³¹czniczka 
sanitariuszka „Chaber” Hanna Gronek-

Nadolska 
24.3.1929 

Olszewnica WKP 4 – 91 – 33 k

³¹czniczka 
sanitariuszka „Sarenka” Marianna Gronek-

Wysocka 
3.9.1929 

Olszewnica 
Stara

WKP 87 – 82 – 78 k

³¹czniczka „Oleñka” Barbara Grabowska 30.9.1928 
Warszawa WKP 87 – 82 – 17 k

Barbara 
Gwoździalska 1930

Wanda Jab³oñska 

Krystyna Jaszewska 1928

³¹czniczka 
sanitariuszka „Majka” Maria Kaczmarek-

Osiecka 
5.5.1927

Chotomów

„Szarotka” Irena Kaczorowska 1928
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„Lusia” Barbara Kamiñska 1929

„Zofia” Danuta Kowalik 

„Elka” Janina Kozie³ 1929

szpital 
powstañczy 
Chotomów

„¯abka” Wanda Król-Nowak 29.10.1928
Chotomów

WKP 87 – 82 – 45 k

„Jedynaczka” Barbara Lemañska-
Dobrowolska 

1.12.1930 
Chotomów WKP 15 – 95 – 17

³¹czniczka 
sanitariuszka „Ziutka”

Helena 
Lewandowska-

Maciuszek 
5.2.1927 WKP 87 – 82 – 34 k

„Zosia” Irena Lewandowska 

Leokadia Liwska 1927

„Ninka” Irena Ma³ecka-
Wojciechowska 

„Jagoda” Jadwiga Marczak 1928

³¹czniczka 
sanitariuszka „Sosenka” Apolonia Olszewska-

D¿yga³a 
6.3.1929 

Olszewnica 
Stara

WKP 4 – 91 – 12 k

„Stokrotka” Zofia Pachulska 

„Sroczka” Halina Polkowska 1928

szpital 
powstañczy 
Chotomów

„Wiewiórka”
Daniela 

Tymrakiewicz-
Ku³akowska 

13.6.1929 
Chotomów

„Wisienka”
Krystyna 

Tyszczyñska-
Turczyñska 

17.7.1927
Warszawa WKP 18 – 95 – 84

„Janka” Janina Kazimiera 
Daremniak 

27.5.1926
Warszawa

Dru¿yna ¿eñska w Jab³onnie
1942–1944

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

dru¿ynowa „Baśka” Janina O³dakowska-
Jarosz 

15.7.1926
Jab³onna

instruktorka 
³¹czniczka „Ma³a” Amelia Mi³osz 1925 

Warszawa I Rejon 

instruktorka „Ewa” Halina Lamers 15.9.1923
Rzeszów PW Śródmieście
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Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

Zastêp „Dêby”

zastêpowa „Stokrotka” Halina Jasiñska-
Koczkowska 1928

„Japonka” Krystyna Jêdraszko-
Choróbska 

16.1.1929 
Jab³onna

„Skierka” Michalina Jêdraszko- 
Kuklewska 

9.9.1929 
Jab³onna

„Sosna”
W³adys³awa 

O³dakowska-
Szarliñska 

20.7.1930 
Jab³onna

„Szarotka” Zofia Zieliñska 1928

Zastêp „Buki”

zastêpowa Janina Kamiñska 

Zofia Kowalewska 

Mieczys³awa 
Makowska 

„Sikorka” Janina Lewandowska 

„Biedronka” Teresa Jasiñska 25.12.1930

„Rumianek” £ucja Jêdraszko-
Babik 

16.10.1932 
Jab³onna

Zastêp „Jod³y”

zastêpowa „Ula” Urszula W³adys³awa 
Liziniewicz 1929

„Mania” Marianna Wieczorek 1929

Dru¿yna „Szarotki” z Wiśniewa 

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

dru¿ynowa „Szarotka” Maria Halina 
Zwoliñska-Kirchner 

9.4.1920
Warszawa

Zastêp I „Szarotki”

zastêpowa „Zawierucha” Barbara Pa³kowska 1927

„Mak”
Alina 

Nowotczyñska-
Kowalska 

21.3.1928
Warszawa

internowana do Niemiec
obóz w Halhm

Book czas proby_2014.indb   331Book czas proby_2014.indb   331 2014-06-13   10:42:132014-06-13   10:42:13



332

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

„Ola” Jolanta £¹czyñska 15.6.1928 
Srebrna Góra

„Cis” Alina 
Kudelska-Krysiak 

17.5.1929 
Warszawa

„Mirka” Bo¿ena Koperkiewicz 1928

„Dewajtis”
El¿bieta 

Przêdziñska-
Karwicka 

1.7.1929
Warszawa

Danuta Kuszkowska 

„Dania” Krystyna Wojewoda-
Talma 

13.2.1929 
Warszawa

Zastêp „Bratki”

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

zastêpowa „Anka” Anna Koperkiewicz 1927

„Ula” Urszula 
Krysiñska-Macher 

10.1.1929 
Warszawa

„Iga” Hanna 
Sajnog-Kuszkowska 

14.2.1931 
Warszawa

„Muza” Zofia Świ¹tek 1929

„Renia” Teresa 
Stopka-Kwieciñska 1929

„Oleñka” Bronis³awa 
Urban-Paster 7.12. 1931

„Wyga” Hanna 
G³uszcz-Kleszcz 1929

„Aga” Krystyna 
Strejlau-Gilecka 

27.10.1930 
Warszawa

„Kotek” Janina 
Stawska-Prusaczyk 

17.6.1929 
Ciechocinek
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Dru¿yna „Las” Legionowo 

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

dru¿ynowa 
³¹czniczka 

sanitariuszka
„Janka”
„Baśka”

Janina 
Fultyn-Przyja³kowska 

5.2. 1920 
Warszawa

PW
WSK I baon Legionowo

przyboczna 
³¹czniczka 

sanitariuszka
„Sosna” Bronis³awa 

Romanowska-Mazur 
15.2.1926
Śniadowo

PW szpital powstañczy 
w Legionowie.

Honorowy Obywatel Miasta 
Legionowo

Zastêp I „Dêby”

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ w Powstaniu 

Warszawskim,
uwagi

zastêpowa „Janka” potem 
„Sosna” jak wy¿ej

³¹czniczka 
sanitariuszka „Lilka” Alicja 

Kamiñska-Kaliś 
28.7.1925 
Warszawa 1 baon Legionowo

sanitariuszka „Zosia” Zofia Kamiñska 6.6.1923 
Warszawa

1 baon,
 oddzia³y liniowe

³¹czniczka „Mitka” Michalina 
Kamiñska-Miszczak 

4.12.1920 
Warszawa 1 baon zaopatrzeniowiec

³¹czniczka „Baśka” Barbara Potyra 5.3.1926 
Warszawa 1 baon

sanitariuszka „Ludka”
Ludwika 

Romanowska-
-Go³¹bek 

5.9.1926
Śniadowo

1 baon 
oddzia³y liniowe

Zastêp II „Sosny”

zastêpowa „Sosna”

³¹czniczka 
sanitariuszka

„Sosenka” Alicja Bednarek-
-Michniewicz 

19.7.1928
Zegrze 1 baon

³¹czniczka „Cicha Woda” Alina 
Ostaszewska-Zebura 1927 1 baon

³¹czniczka 
sanitariuszka „Limba” £ucja Nowakowska-

-Pó³torak  
5.2.1929 
Piotrków 

Trybunalski
1 baon

³¹czniczka „Modrooka” Anna 
Wizental-Garbicz 

14.1.1928 
Warszawa 1 baon

³¹czniczka 
sanitariuszka „Igie³ka” Alicja 

Witkowska-Zimny 
6.1927 

Warszawa 1 baon

Book czas proby_2014.indb   333Book czas proby_2014.indb   333 2014-06-13   10:42:132014-06-13   10:42:13



334

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

Funkcja,
stopieñ Pseudonim Imiê

i nazwisko
Data 

urodzenia
Przydzia³ 

w Powstaniu Warszawskim,
uwagi

³¹czniczka „Sarna” Janina Romanowska-
-Kantor 

24.6.1928 
Siemiatycze 1 i 2 baon

³¹czniczka 
sanitariuszka „Oleñka” Aleksandra Krupa 1.5.1929 1 baon 

Zastêp III „Jody”

zastêpowa „Lilka” Alicja 
Kamiñska-Kaliś 

„Mrówka” Lidia Gawa³kiewicz-
Witek 

3.6.1929 
Warszawa

s³u¿ba pomocnicza,
deportowana do Niemiec

³¹czniczka 
sanitariuszka „Gra¿ynka” Gra¿yna Zofia 

Szmur³o-Kamiñska 
24.3.1930 
Warszawa 1 baon

³¹czniczka 
sanitariuszka „Nina” Janina Godlewska 1925 WSK

1 baon

„Ludka” Ludmi³a Iwañska 1929

„Anka” Hanna Lewiñska 1930

„Lidka” Lidia W¹sowicz 

„Marzena” Kazimiera Weber 1928
Nowy Dwór

WSK 1 baon
szpital powstañczy

Lista harcerzy z Legionowa w 2 plutonie 2 kompanii „Parasol”182

Imiê i nazwisko Pseudonim Rok 
urodzenia Losy

Olgierd 
Adaszkiewicz „Kier” 1926 obóz jeniecki Murnau, 

obecnie mieszka w Kanadzie

Jerzy Bakalarczyk „Jurand” 1924 ranny na Starym Mieście w sierpniu 1944
zgin¹³ w 1977

Eugeniusz B³otnicki „Kruk” 1926
ranny zgin¹³ w p³omieniach 

w szpitalu na ul. D³ugiej
odznaczony Krzy¿em Walecznych

Stefan Coghen „Jim” 1920 ranny na Starym Mieście w sierpniu 1944
zmar³ 1986

Adam Czerniawski „Karo” 1924 zgin¹³ na Czerniakowie we wrześniu 1944

Jan Czerniawski „Trefl” 1925 zgin¹³ jesieni¹ 1945 we W³oszech

Czes³aw Gajewski „Hektor” 1924

182  Wiêcej w Piotr Stachiewicz „Parasol” – S³ownik biograficzny ¿o³nierzy (kompanii, batalionu) „Agat” – „Pegaz” 
– „Parasol”
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Imiê i nazwisko Pseudonim Rok 
urodzenia Losy

Tadeusz Gajewski „Farys” poleg³ na Czerniakowie 15 września 1944

Jerzy Golik „Tyran” 1927 zgin¹³ na Starym Mieście w sierpniu 1944,
odznaczony Krzy¿em Walecznych

Lucjan 
Krawczykiewicz „Lis” 1924 ranny w akcji “Stamm”, 

zmar³ w Krakowie w 1944

Edward Leszczyñski „Jaksa” 1925 zgin¹³ na Starym Mieście w sierpniu 1944
odznaczony Krzy¿em Walecznych

S³awomir Olejnicki „Jol” odsiedzia³ 10 lat wiêzienia we Wronkach
zmar³ 1988

Ludomir Sk³adnik „Pik” 1924 zgin¹³ w lipcu 1944 w czasie zdobywania broni 
w Wiśniewie

Ireneusz Szatkowski „Na³êcz” 1924 zgin¹³ 6 maja 1944 w akcji na jednego 
z szefów gestapo Waltera Stamma

Hipolit Urbañski „Morus” 1922

Jerzy Jeruszko „Zeus” 1924 zgin¹³ w Śródmieściu 2 sierpnia 1944

Ryszard Kabat „Wanda” ranny w walkach na Starym Mieście

Jerzy Ko³odziejski „Zeus” 1923 11 lipca 1944 bra³ udzia³ w akcji “Koppe”, 
ranny, walczy³ w Kampinosie

Kazimierz Urbañski „S³awomir” 1918 zgin¹³ 6 maja 1944 w akcji na jednego 
z szefów gestapo Waltera Stamma

Stanis³aw 
Szatkowski „Ma³y” 1925

uciek³ z trans portu do nie woli, 
w czasie powstania przedosta³ siê 

ze Śródmieścia na Mokotów

Jerzy Wis³owsk i „Jerzy” 1926

Marceli Wiśniewski „¯arski” aresztowany przez NKWD 
i wywieziony pod Moskwê
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Sodalicja Mariańska młodzieży żeńskiej w Legionowie 
w latach 1942–1949

Moderatorzy:
1. ks. Eugeniusz Piesiewicz 
2. ks. Wac³aw Szelenbaum 
3. ks. Franciszek Foks 
4. ks. Jan Kryszewski.  

Prezydentki:
I.  Fultyn Janina 
II. Romanowska Bronis³awa 

Sodaliski:
1. Adamkiewicz Barbara 
2. Antosiewicz Jadwiga 
3. Barszczewska Barbara 
4. Bia³obrzeska Maria 
5. Bazyl Maria 
6. Che³stowska Teresa 
7. Cisak Irena 
8. Dubiñska Wanda 
9. Domañska Teodozja 
10. Dro¿d¿ewska Hanna 
11. Dudkówna Zofia 
12. Dyczewska Izabela 
13. Dziedzicka El¿bieta 
14. Gogolewska Hanna 
15. Gogolewska Janina 
16. Gogolewska Stanis³awa 
17. Gogolewska Zofia 
18. Górska Zofia 
19. Gronczewska Wies³awa 
20. Go³uchowska Miros³awa 
21. Groszek Halina 
22. Grzelak Barbara 
23. Grzelak Barbara Alina 
24. Grzelak Czes³awa 
25. Jeziak Anna 
26. Jüngst Krystyna 
27. Kawecka Halina 
28. Kamiñska Alicja 

29. Kamiñska Michalina 
30. Kamiñska Zofia 
31. Karolkówna Stanis³awa 
32. Kawkówna Maria 
33. Kawkówna Teresa 
34. Kisielewicz Jadwiga 
35. Klikowska Alina 
36. Kociszewska Barbara 
37. Ko³tanówna Barbara 
38. Kosmalówna Jadwiga 
39. Królikowska Alicja 
40. Królikowska Halina 
41. Krupówna Barbara 
42. Kuleczko Hanna 
43. Kuźmiñska Barbara 
44. Lewicka Zofia 
45. Lewiñska Hanna 
46. £êczycka Alina 
47. £ysa Helena 
48. Mackiewicz Hanna 
49. Mackiewicz Teresa 
50. Majewska Urszula 
51. Ma³olepsza Jadwiga 
52. Mas³owska Maria 
53. Merlewska Maria 
54. Michnowska El¿bieta 
55. Mrozik Maria 
56. Myśliñska Barbara 

Book czas proby_2014.indb   336Book czas proby_2014.indb   336 2014-06-13   10:42:132014-06-13   10:42:13



337

CZĘŚĆ II – STRUKTURY I WYKAZY PERSONALNE

57. Nowiñska Miros³awa 
58. Ochabówna Maria 
59. Ozdarska Barbara 
60. Ocias Halina 
61. Ostrowska Maria 
62. Olbryś Alina 
63. Pawelska Janina 
64. Pielach Halina 
65. Pietrucha Wac³awa 
66. P³aciszewska Maria 
67. Podgórska Krystyna 
68. Popielarz Teresa 
69. Potyra Barbara 
70. Przybiciñska Stanis³awa 
71. Radwañska Maria 
72. Rezler Jadwiga 
73. Romanowska Janina 
74. Romanowska Ludwika 
75. Rykaczewska Barbara 

76. Rykaczewska Gabriela 
77. Smogorzewska Natalia 
78. Soko³owska Jadwiga 
79. Sosiñska Agnieszka 
80. Sus³ow Alicja 
81. Szprochówna Maria 
82. Szura Janina 
83. Turek Barbara 
84. Urbanówna Daniela 
85. Wa¿yñska Danuta 
86. Witeska Emilia 
87. Wocialówna Janina
88. Wo³odkówna Wies³awa
89. Woźniakowska J. 
90. Zawadzka Alicja 
91. ¯abikówna Helena 
92. ¯bikowska Barbara 
93. ¯mijewska Krystyna 
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Lista personelu oddziału wewnętrznego 
Szpitala Gminnego w Legionowie183 

Kier. dr Binder W³adys³aw  i Borzêcki £ukasz 
1. felczer Kubica Andrzej 
2. siostra oddz. Polska Helena 

Oddzia³ A 
1. pielêgniarki: Zygarlicka Stanis³awa , Kêdrówna Katarzyna , Weberówna Kazi-

miera 
2. sanitariusz: Wac³awski Zbigniew 

Oddzia³ B
1. pielêgniarki: Olszewska Sabina , Orzeszkowska Maria , Zasieñska Zofia , Ru-

dziñska Krystyna 
2. sanitariusz: Gutowski Stanis³aw 

Oddzia³ C
1. pielêgniarki: ¯ebrowska Maria. Zasieñska  i Rudziñska  
2. pos³ugacz: Bia³obrzeski Mieczys³aw .

Personel gospodarczy
gospodyni: Lewkiewicz El¿bieta , kucharka: Onisk Lucyna , bieliźniarka: Milchert Ewa , 

kancelistka: Muszyñska Maria , dozorca: U¿yczak Kazimierz , hydraulik: Krysiak Stefan , ro-
botnik: Zasieñski Henryk , furman: Kuźmiñski Antoni , elektrotechnik: Kobus Jan .

24.07.1944 podpisane dr W. Binder

183 Notatka w posiadaniu Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie
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Zginęli w walce z okupantem184

I. ¯o³nierze Armii Krajowej I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” Okrê-
gu Warszawskiego polegli w akcjach przed wybuchem Powstania Warszaw skiego:
1. pchor. Jerzy  D¹browski „Lato” – aresztowany i rozstrzelany w czasie przewo¿enia 

broni 20.06.1943 w Legionowie
2. pchor. Stanis³aw  Felicki „Skiba” – 17.06.1943 poleg³, os³aniaj¹c transport broni 

ze zrzutów pod Stanis³awowem
3. por. Wies³aw Gruszecki , AK, nauczyciel tajnego nauczania, zgin¹³ w Oświêcimiu.
4. Lucjan  Krawczykiewicz „Lis” – harcerz z batalionu „Parasol”, zgin¹³ w akcji 

„Stamm”, maj 1944
5. ppor. Henryk Lewicki „Jastrz¹b” , rozstrzelany na Pawiaku
6. pchor. Stefan  Majewski „Warta” – aresztowany i rozstrzelany w czasie przewo¿enia 

broni 20.06.1943 w Legionowie
7. Ludomir  Sk³adnik „Pik” – ciê¿ko ranny w akcji zdobywania broni w Wiśniewie, zgin¹³ 

z up³ywu krwi, umyślnie zrywaj¹c opatrunki za³o¿one przez Niemców, w lipcu 1944
8. pchr. Mieczys³aw  Stêpnowski „Alfa” – 17.06.1943 poleg³, os³aniaj¹c transport bro-

ni ze zrzutów pod Stanis³awowem
9. Ireneusz  Szatkowski „Na³êcz” – harcerz z batalionu „Parasol”, zgin¹³ w akcji 

„Stamm”, maj 1944
10. Kazimierz  Urbañski „S³awomir” – harcerz z batalionu „Parasol”, zgin¹³ w akcji 

„Stamm”, maj 1944

II. Harcerze Szarych Szeregów, ¿o³nierze AK 

polegli w starciu z czo³gami przy szosie Warszawskiej 2 sierpnia 1944 r. w Legionowie:

11. Zenon  Ka³amaja „Zieñko” lat 16
12. S³awomir  Klejment „Huragan” lat 16 
13. Zbigniew  Zakrzewski „Arab” lat 16

polegli w innych okolicznościach:

14. Kazimierz Burza „Grom” lat 16 – rozstrzelany w sierpniu 1944 r.
15. Kazimierz Pitucha  – pad³ od kuli podczas przekraczania torów kolejowych 

31.08.1944

polegli w czasie Powstania w Warszawie w batalionie „Parasol”:

16. Eugeniusz  B³otnicki kpr. „Kruk” – 2.09.1944, szpital, ul. D³uga
17. Adam  Czerniawski kpr. pchor. „Karo” – 22.09.1944, Solec
18. Andrzej  Derejski strz. „Bej” – 8.08.1944, Wola

184 Opracowanie autorki Bronis³awy Romanowkiej-Mazur na podstawie ksi¹¿ki Jacka Sawickiego „Obro¿a” 
w konspiracji i Powstaniu Warszawskim, Zeszytów Historycznych Na przedpolu Warszawy oraz opracowania Andrze-
ja  Paszkowskiego Walczyli za wolnośæ
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19. Tadeusz  Gajewski strz. „Farys” – 15.09.1944, Czerniaków
20. Jerzy  Golik strz. „Tyran” – 29.08.1944, Starówka
21. Jerzy  Jeruszko strz. „Zeus” – 2.08.1944, Śródmieście
22. W³adys³aw  Kalinowski ppor. „W³odek” – 1.09.1944, Pl. Krasiñskich
23. Edward  Leszczyñski kpr. pchor. „Jaksa” – 14.08.1944, Pl. Krasiñskich

III. Zginêli w walce z za³og¹ opancerzonego poci¹gu miêdzy Legionowem a Chotomowem 
3 sierpnia 1944:
24. st. sier¿. Bronis³aw Bartoszewicz  
25. plut. pchor. Eligiusz Gierymski „Grom”  
26. szer. Antoni Grabowski „Czerwiec”  
27. strz. Stanis³aw Jab³oñski 
28. ppor. Stefan  Krasiñski „Kacper” – dowódca akcji
29. strz. Janusz Murawski  
30. strz. Tadeusz Murawski  
31. Henryka Narostkówna  – ³¹czniczka sanitariuszka 3. kom. plut. 707
32. strz. Micha³  Wójcik „Omar” 
33. strz. Mieczys³aw Wójcik „Wierzba”  

IV. Zginêli w innych akcjach:

w Legionowie:

34. strz. W³adys³aw Frankowski  – 1.08.1944 
35. strz. Piotr Grechmistrz  – 4.08.1944
36. strz. Ludwik Jaz³owiecki  – 1.08.1944
37. strz. W³adys³aw Mierzejewski  – 2.08.1944
38. Stefania Piotrowska „Kot” , ³¹czniczka – 1.08.1944

w Jab³onnie: 

39. strz. Jan Świ¹tek „Pi¹tek”, sanitariusz – 2.08.1944

pod Nieporêtem: 

40. ppor. W³adys³aw  Danielewicz „Oko” – 19.08.1944 
41. pchor. Adam Grocholski  – 19.08.1944 
42. pchor. Tadeusz Grocholski  – 19.08.1944
43. por. Jan Klimowicz  – 19.08.1944 
44. strz. Mieczys³aw  Kozak „Je¿” – 19.08.1944 
45. strz. Andrzej Popp „Marek” – 19.08. 1944 
46. strz. Bronis³aw Smolarczyk „Brzoza” – 19.08.1944 
47. st. strz. Wojciech Smó³ka „Bur³aj”  
48. strz. Szczepan Szyperek „Zozik” – 19.08.1944
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w Bia³obrzegach:

49. strz. Jan Kostro  – 14.08.1944
50. strz. Stanis³aw Kostro  – 14.08.1944 
51. strz. Stefan Kowalczyk „Lanca” 
52. strz. Tadeusz Kowalczyk  
53. strz. Aleksander  Rembelski „Miecz” – 14.08.1944
54. strz. Andrzej Wójcicki  – 14.08.1944
55. strz. Czes³aw Wróbel  – 14.08.1944

w Zegrzu:

56. strz. Kazimierz Matysiak  – sierpieñ 1944 
57. por. Konstanty  Radziwi³³ „Korab” – 14.09.1944
58. strz. Tadeusz W³odzimierz Bielecki  – sierpieñ 1944 

na Annopolu:

59. ppor. Pchr. Jan Mazur „Brzoza”, lat 20 – 12.08.1944, III bat. plut. 724 pod Rem-
belszczyzn¹: 

60. strz. Stanis³aw Pydyñ „Stach”  

w Choszczówce: 

61. strz. Zygmunt Kopeæ  – 4.08.1914

V. Polegli w walkach powstañczych w zgrupowaniu Kampinos:
62. Bartczak Tadeusz  – 27.09.1944, Brzozówka
63. Borówka Ryszard  – 09.1944, Góry Świêtokrzyskie
64. strz. Charasimowski Bohdan „Polak”  – 09.1944, lasy Jêdrzejewskie
65. ppor. Huttel Tadeusz „Pawe³ek”  – 29.09.1944, Jaktorów 
66. st. sier¿.  Janik Edward „Wêdka” – 27.09.1944, Brzozówka
67. strz. Jankowski Ryszard „Zemsta”  – 09.1944, Kampinos
68. strz. Jefimow Mieczys³aw „Borys”  – 29.09.1944 Jaktorów
69. strz. Kalinowski Henryk „Harpagon”  – 21.09.1944, Polesie 
70. kpr. podch. Kie³kiewicz Zbigniew „S³awek”  – 21.09.1944, Polesie
71. strz. Kijak Wac³aw „Góralik”  – 29.09.1944, Jaktorów
72. strz. Koperkiewicz Ignacy  – 29.091944, Jaktorów 
73. strz. Kosek Ryszard „Puchar”  – 21.09.1944, Polesie
74. strz. Kowalski Wojciech „W¹sik”  – 28/29.09.1944, Wola £uszczewska
75. strz. Kurzycki Józef „Korsarz”  – 27.09.1944, Brzozówka
76. st. sier¿. Kutra Ignacy „Gajowy”  – 21.09.1944, Polesie 
77. Laca Jan , pluton 706, I batalion – zgin¹³ na Annopolu
78. strz. Malesa Stanis³aw „Fajka”  – 21.09.1944, Polesie
79. strz. Mossakowski Tadeusz „Peng”  – 27.09.1944, Brzozówka 
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80. st. kapr. Narostek Konstanty „Topór”  – 29.09.1944, Jaktorów 
81. strz. Nowacki Jan „Orka”  – 29.09.1944, Jaktorów
82. ppor. Pastwa Tadeusz „Adolf” – 29.09.1944, Jaktorów 
83. kpr. podch. Pogodziñski Bohdan „Wawrzyniec”  – 21.09.1944, Polesie
84. kpr. pchor. Pogodziñski Jan „Grzmot”  – 21.09.1944, Polesie Nowe 
85. strz. Pomañski Kazimierz „S³oma”  – 27.09.1944, Brzozówka
86. por.  Raczkowski Jan „Motor” – 29.09.1944, Jaktorów 
87. strz. Schmidt Edward „Zapa³ka”  – 29.09.1944, Jaktorów 
88. kpr. Sosnowski Stanis³aw „Wyga”  – 21.09.1944, Polesie
89. strz. Szczerba Jerzy „¯ó³w”  – 29.09.1944, Jaktorów 
90. Szymkiewicz Marian „Pomian”  – 27.09.1944, Brzozówka 
91. st. strz. chor. Wodzyñski Euzebiusz „Wa¿ka”  – 29.09.1944, Jaktorów

VI. Zamordowani przez okupanta po ustaniu walk powstañczych w ramach represji 
w Legionowie:
92. pchor. Jerzy  Chlewicki „Odrow¹¿” – 24.08.1944
93. strz. Zygmunt Cygler  – sierpieñ 1944
94. strz. Piotr Go³êbiowski  – 28.08.1944 
95. p³k. W³adys³aw Jamroz  – sierpieñ 1944
96. strz. Czes³aw Koz³owski  – 22.08.1944 
97. strz. Marian Otuszewski  – 28.08. 1944 
98. strz. Kazimierz Pietuch  – sierpieñ 1944 
99. Wac³awa Podniesiñska , ³¹czniczka – 28.08.1944
100. strz. Wac³aw Podniesiñski  – 28.08.1944 
101. por. Jerzy Siwiñski „D¹b”, dyrektor tajnego gimnazjum i liceum – 31.08.1944
102. strz. Florian Sternal  – 28.08.1944
103. kpt. ks. Wac³aw  Szelenbaum „Bonus” – 17.08.1944
104. strz. Aleksander Traczyk  – 17.08.1944 
105. strz. Józef Werewka – 28.08.1944

VII. ¯o³nierze konspiracyjnego pu³ku legionowskiego AK, aresztowani jesieni¹ 1944 
w Legionowie przez NKWD zmarli w ³agrach w ZSRR185:
106. Kazimierz Gawliñski „Kazik” – 1 bat. 4 kom. 712 plut. 
107. Ryszard  Górecki „Ryś” – 1 bat. 4 kom. 713 plut.
108. Ryszard  Moniewski „Bortnowski” – 1bat. 4 kom. 712 plut.
109. Edward Witecki „Waligórski” – 1 bat. 4 kom. 713 plut.

185 Symboliczna mogi³a tych zes³añców znajduje siê na cmentarzu w Legionowie.
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Represje polityczne

Lista aresztowanych i deportowanych przez Sowietów ¿o³nierzy Armii Krajowej
I Rejonu „Marianowo-Brzozów” 

harcerze Szarych Szeregów:
1. Galiñski Jan    1920  ODB „Kajtek”
2. Jab³oñski Zygfryd    1923  708 pl. 3 kom. 1 bat. 
3. Kêsicki Czes³aw    1920  709 pl. 3 kom. 1 bat. 
4. Moniewski Ryszard    1922  I Rejon AK Legionowo,
   zm. w gu³agu 20.01.1945 r.
5. Muzyka Henryk    1926  I Rejon AK Legionowo
6. Nawrot Mieczys³aw    1927  709 pl. 3 kom.1 bat.
7. Ozdarski Jerzy    1922  710 pl. 4 kom. 1 bat. 
8. Paluchowski Stanis³aw   1922  706 pl. 2 kom. 1 bat.
9. Pielach Zdzis³aw    1921  709 pl. 3 kom. 1 bat.
10. Ruskul Henryk    1921  705 pl. 2 kom. 1 bat. 
11. Sitkowski Mieczys³aw    1926  705 pl. 2 kom. 1 bat. 
12. Szulc Janusz    1926  709 pl. 3 kom. 1 bat. 
13. Szulc Leszek    1929  705 pl. 2 kom. 1bat. 
14. Wardak Jan    1920  712 pl. 4 kom. 1 bat.
15. Wardak Tadeusz    1924  711 pl. 4 kom. 1 bat. 
16. Wejschof Zbigniew    1921  709 pl. 3 kom. 1 bat. 
17. Wiśniewski Marceli    1921  bat. „Parasol”, pluton „Legionowo”
18. Wiśniewski Zbigniew    1927  Hufiec „Rój-Tom” Szare Szeregi
19. Witecki Edward    1923  711 pl. 4 kom. 1 bat. 
   zm. 10.05.1945
20. Zarzycki Ryszard    1923  701 pl. 1 kom. 1 bat.
21. Zasieñski Henryk    1924  709 pl. 3 kom. 1 bat. 
22. Zbierzchowski Andrzej    1921  I Rejon AK Legionowo
23. Zientara Zdzis³aw    1920  709 pl. 3 kom. 1 bat.

¿o³nierze wcześniejszych roczników: 
24. Adamek Jerzy    712 pl. 4 kom. 1 bat. 
25.  Ama³owicz Franciszek   1903  dowódca I Rejonu
26. Biernat Henryk   1919  712 pl. 4 kom. 1 bat.
27. Borucki Karol    nauczyciel   
28. Dietrich Edward   1910  szef sztabu I Rejonu
29. Frydrychowicz Tadeusz   1895  lekarz, sztab I Rejonu 
30. Gadowski Jan   1905  710 pl. 4 kom. 1 bat.
31. Gawliñski Kazimierz   1919  712 pl. 4 kom. 1 bat.
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32. kpr. Górecki Ryszard   1898  712 pl. 4 kom. 1 bat.
   zm. w gu³agu 
33. Hermanowicz Edward   1896  sztab I Rejonu 
34. Ko³odziejski Jan   1897  I Rejon AK 
35. Kwiatkowski W³adys³aw  1882  I Rejon AK 
36. Narewski Henryk   1917  701 pl. 1 kom. 1 bat. 
37. Orewczuk Leopold   1907  712 pl. 4 kom. 1 bat.
38. por. rez. Ozdarski Józef   1899  710 pl. 4 kom. 1 bat.
39. Partyka W³adys³aw   1906  711 pl. 4 kom. 1 bat.
40. Siurnik Adam   1917  705 pl. 2 kom. 1 bat. 
41. Skibiñski Tadeusz   1911  717 pl. 6 kom. 2 bat.
42. Stasiak Jan   1910  706 pl. 2 kom. 1 bat.
43. Szafrañski Stanis³aw   1916  706 pl. 2 kom. 1 bat.
44. Szmal Zdzis³aw   1919  711 pl. 4 kom. 1 bat.
45. Wasilewski Wac³aw   1902  711 pl. 4 kom. 1 bat.
46. ¯ebrowski Mieczys³aw   1910  712 pl. 4 kom. 1 bat.

Dane na podstawie Zeszyty Historyczne nr 5 VII Obwód „Obro¿a” 

Wykaz danych dotycz¹cych harcerek i harcerzy Szarych Szeregów z konspiracyjnych 
dru¿yn z I Rejonu VII Obwodu „Obro¿a” dzia³aj¹cych w ramach hufca „Roju-TOM” 
„Ula-Puszcza”, dotycz¹cy represji po upadku Powstania Warszawskiego lub w czasie 
jego trwania, ale po zakoñczeniu walk na danym terenie.186

Imiê 
i nazwisko

Pseudonim
funkcja Rocz nik Dru¿yna Rodzaj represji

Lidia 
Gawa³kiewicz 

– Witek 
„Mrówka” 1929 „Las” Legionowo

obozy: Modlin, Pi³a, Niemcy 
– granica holenderska ko³o Renu, 

8.09.1944 – 1945 Lippstadt;

Stanis³aw 
Godlewski 

„Grabowski”
hm. instr. 

„Roju – Tom”
dru¿ynowy

1911
im. Romualda 

Traugutta 
Wiśniewo

aresztowany przez UB, wiêziony 
w areszcie śledczym w okresie 

1946– 1947, skazany na 
opuszczenie Warszawy i okolic;

Edward Hadryś „Kadryl”
dru¿ynowy 1928 „Alfy i Skiby” 

Jab³onna
obozy w Modlinie i Pile w okresie 

sierpieñ 1944 – maj 1945;

Alicja 
Kamiñska „Lilka” 1925 „Las” Lagionowo

roboty przymusowe w pasie 
przyfrontowym pod Nieporêtem 

w okresie sierpieñ – wrzesieñ 1944

Zofia 
Kamiñska „Zosia” 1923 „Las” Legionowo

roboty przymusowe w pasie 
przyfrontowym pod Nieporêtem 

w okresie sierpieñ – wrzesieñ 1944;

186 Wykaz sporz¹dzony na podstawie danych z ankiet personalnych legionowskiego oddzia³u Stowa rzyszenia 
Szarych Szeregów oraz relacji by³ych dru¿ynowych hufca „Rój-TOM”. 
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Imiê 
i nazwisko

Pseudonim
funkcja Rocz nik Dru¿yna Rodzaj represji

Jadwiga 
Kitarzewska-

Michalska 
„Nysa” 1930 Choszczówka

obozy: Modlin, Pi³a, Lubeka 
w Niemczech

29 wrzesieñ 1944 – sierpieñ 1945;

Alina 
Kowalska „Mak” 1928  „Szarotki” 

Wiśniewo

obozy: Modlin, Pi³a, obozy 
w Niemczech – Halm, Lehrte 

w okresie wrzesieñ 1944 – 1945, 
powrót w lipcu 1946;

W³adys³aw 
Krawczyk 

„Korsarz”
dru¿ynowy 1926

im. ks. J. 
Poniatowskiego 
Choszczówka

obozy: Modlin, Pi³a, w Niemczech 
– Erfurt, Northausen, w okresie 

10 września 1944 – 1945, powrót 
w marcu 1946 r.;

Edmund 
Kuklewski „Chudy” 1929 „Alfy i Skiby”

Jab³onna
wiêziony w okresie 
13.10–22.12.1944;

Wies³aw 
Kuszkowski „Trop” 1929 Wiśniewo aresztowany, wiêziony przez UB 

w latach 1946 – 1947 w Warszawie;

Jerzy Latocha-
Latocki 

„D¹b”
dru¿ynowy 1921 Legionowo

wielokrotnie przes³uchiwany przez 
UB w Legionowie, Warszawie, 

Toruniu i Wroc³awiu. 
W latach 1945 – 1950, 

zakaz powrotu do Legionowa;

Edward 
Pawlicki „Wróbel” 1928 „Dêba”

Legionowo
aresztowany w 1950, 6 lat 

wiêzienia w Rawiczu, Potulicach;

Barbara Potyra „Baśka” 1926 „Las”
Legionowo

obóz w Herzber i Moringen 
w Niemczech w okresie

09.1944 – 05.1945;

Bronis³awa 
Romanowska „Sosna” 1926 „Las”

Legionowo
roboty przymusowe w pasie 

przyfrontowym pod Nieporêtem 
w okresie sierpieñ–wrzesieñ 1944;

Lucjan 
Spletsteser „Kawka” 1929 „Dêba”

Legionowo

1944 obóz przejśc. w Pruszkowie, 
obóz w Gross–Rosen. Po powrocie 

w lutym 1945 r. aresztowany 
w Legionowie, wiêziony 

w areszcie UB w Warszawie 
(ul. Sierakowskiego i 11 listopada). 

W 1951 r. skazany przez s¹d 
wojskowy na 7 lat. 

Wyrok odby³ w wiêzie niach: 
Strzelce Opolskie i Rawicz. 

Zakaz powrotu do Legionowa.

Zbigniew 
Wiśniewski 

„Mars”
zastêpowy 1928 „Dêba”

Legionowo

aresztowany przez NKWD 
w listopadzie 1944 r. Obóz 

w Rember towie, ³agier w ZSRR 
Borowicze, powrót w paździer niku 

1946; nakaz opuszczenia Legio-
nowa, inwigilacja przez UB 

do koñca ¿ycia;

Maria 
Wodecka „Odra” 1929 Choszczówka

obóz Luckenwalde, Burgenbusch 
w okresie 28 sierpnia 1944 – maj 

1945
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II konspiracja

Podziemne organizacje m³odzie¿owe w Warszawie i okolicach

Nazwa Lata Liczebnośæ

„21 Konspiracyjna Dru¿yna Harcerska” 1946–49 10 cz³onków

 „Garstka” 1948–49 12 cz³onków

„Harcerski Ruch Oporu” 1948–56 21 cz³onków

„Harcerstwo Polskie” 1944–47 60 cz³onków

„Harcerze Armii Krajowej” 1944–47 40 cz³onków

Harcerskie „Osy” 1945–47 20 cz³onków

„M³odzie¿owy Ruch Oporu” 1949–50 31 cz³onków

Podziemna Organizacja Harcerska WiN 1950–51 4 cz³onków

Podziemna Organizacja Harcerska ZHP hm. „Bryka” w Legionowie 1949–52 86 cz³onków

„Zarzewie” 1949–51 10 cz³onków

„Zośkowcy” 1945–49 32 cz³onków

Prześladowani uczestnicy drugiej konspiracji

Imiê i nazwisko Rocznik Rodzaj represji

Dorczyk Florian  1933 skazany na 5 lat wiêzienia 

Gryboś Leon  1929 rozstrzelany we Wroc³awiu w 1952

Klukowski Tadeusz  1931 skazany na karê śmierci wyrokiem WSR w 1952 r., wyrok wykonano 
w wiêzieniu mokotowskim w Warszawie w 1953 r.

Kowalczyk Tadeusz  1929 skazany na karê śmierci, wyrok wykona no w 1953 r. w wiêzieniu 
moko towskim w Warszawie

Kubliñski Marek  1931 skazany na karê śmierci, wyrok wykona no w 1950 r. w wiêzieniu 
Montelupich w Krakowie

Mrzyk Danuta  1929 zmar³a w szpitalu wiêziennym w Gru dzi¹dzu

Piaskowski Alojzy  1929 skazany na karê śmierci, wyrok wykona no we Wroc³awiu w 1947 

Pietrkiewicz Bogus³aw  1930 skazany na karê śmierci, wyrok wykona no w wiêzieniu moko-
towskim w War szawie 

Rytel Jerzy  skazany na karê śmierci, wyrok wykona no 23 listopada 1944 
w Wo³ominie

Siedzikówna Danuta  1928 skazana na karê śmierci, wyrok wykona no 28 sierpnia 1946 r. 
w Gdañsku

Śliwiñski Leszek  1931 skazany na karê śmierci, wyrok wykona no w wiêzieniu moko-
towskim w War szawie

i wielu, wielu innych...
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CZĘŚĆ III

NOTY BIOGRAFICZNE

 Aust Maciej
Maciej Aust ps. „Tygrys”, ur. 5 kwietnia 1929 r. w Jab³onnie, syn Edwarda i Anny z Bor-

kowskich. Do Szarych Szeregów wst¹pi³ w maju 1942 r., do dru¿yny „Alfy i Skiby” w Jab³on-
nie, której dru¿ynowym by³ Bohdan  Stankiewicz „Kuna”, strzelec II batalionu 4. kompanii 
712. plutonu I rejonu AK „Obro¿a”. Maciej Aust by³ w II zastêpie ³¹cznikiem w akcjach ma-
³ego sabota¿u. Od 1945 do 1947 r. w ZHP w Jab³onnie.

Cz³onek Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie od 1994 r. Odznaczenia: Krzy¿ 
Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodle-
g³ośæ”. W 2000 r. otrzyma³ stopieñ podporucz nika Wojska Polskiego. 

 Aust Sylwester
Sylwester Aust ps. „Tata”, ur. 1 grudnia 1926 r. w Jab³onnie, syn Edwarda i Anny z Bor-

kowskich, wywiadowca ZHP w dru¿ynie z Jab³onny. W konspiracji od września 1942 do lu-
tego 1943 r. (wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec). W konspiracji w dru¿ynie im. 
„Alfy i Skiby”. W latach 1945–1947 harcerz w dru ¿ynie ZHP w Jab³onnie. 

Czynny cz³onek oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie. 
Porucznik WP. 
Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, odznaki „Akcja Burza” 

i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 
Zmar³ 25 maja 2003 r. 

Bafeltowski Ewaryst
Ewaryst Bafeltowski ps. „Jur”, „Jurand”, ur. 26 wrześ nia 1926 r. 

w Gaw³ówku. 
W 1937 r. wst¹pi³ do ZHP przy szkole nr 3 w Le gionowie. Za-

stêpowym jego by³ druh Tadeusz Natanek, przybocznymi dru¿yny: 
Matusiak i Stefan Coghen, dru¿ynowym – Stanis³aw Biernat, a huf-
cowym – hm. Stanis³aw  Godlewski. W 1940 r. wst¹pi³ do Gimna-
zjum Kupieckiego w Legionowie. W tym czasie Jerzy  Latocha „D¹b” 
stworzy³ zastêp harcerstwa konspiracyjnego, do którego nale¿eli 
druhowie: Zbigniew  Wiśniewski „Mars”, Edward  Piekarski „Lupus”, 
Micha³  Jakubowski „Rój” – by³ to tzw. zastêp zastêpowych. Ewaryst  Bafeltowski
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W 1942 r. z³o¿y³ przysiêgê konspiracyjn¹ i utworzy³ zastêp, do którego zwerbowa³ swo-
ich kolegów z Tajnego Gimnazjum: Bogus³awa Pi¹tka ps. „Kalif”, Wies³awa Budkiewicza ps. 
„Lorenc”, Mieczys³awa  Domañskiego ps. „Ma³y”, „Miecz”, Kazimierza Burzê ps. „Grom”, 
Tadeusza Kuleszê. Zbiórki odbywa³y siê w jego domu w Legionowie przy ul. Batorego 16. 
Tu te¿ w 1943 r. w obecności dru¿ynowego Jerzego Latochy odby³o siê przyrzeczenie harcer-
skie zastêpu. 

Bra³ udzia³ w „ma³ym sabota¿u”, przeszed³ szkolenie strzeleckie. W tym zakresie by³ 
instruktorem swojego zastêpu. 

Bra³ udzia³ w walkach powstañczych w Legionowie jako strzelec ³¹cznik, przy 709. plu-
tonie I batalionu I Rejonu VII Obwodu „Obro¿a” Armii Krajowej. Po trzech dniach walki 
w lasach Legionowo-Choszczówka nast¹pi³o z³o¿enie broni i walki zosta³y zakoñczone. 

9 listopada 1944 r. zosta³ aresztowany przez NKWD187 i odprowadzony przez ¿o³nie-
rza sowieckiego do Nieporêtu. Tam przes³uchiwano go kilkakrotnie. Nie wyda³ nikogo, choæ 
gro¿ono mu pistoletem. 

W latach 1949–1950 pracowa³ w Komendzie G³ównej ZHP w Warszawie. W 1952 r. 
uzyska³ stopieñ magistra AWF. Od 1950 r. do 1952 r. pracowa³ w Li ceum Ogólnokszta³c¹-
cym im. W³adys³awa IV w Warszawie jako nauczyciel wy chowania fizycznego, a w latach 
1952–1987 na Politechnice Warszawskiej w Studium Wychowania Fizycznego i sportu 
oraz w AZS. 

W latach 1950–1956 by³ inwigilowany i przes³uchiwany przez UB w Nowym Dworze 
Mazowieckim oraz wojewódzkim UB w Warszawie przy ul. Sierakow skiego. 

W 1966 r. z ca³¹ rodzin¹ przeprowadzi³ siê do Warszawy. 
Jest cz³onkiem wielu organizacji kombatanckich, aktywnie dzia³aj¹cym w ich zarz¹-

dach, m.in. Zwi¹zku Powstañców Warszawskich, Światowym Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii 
Krajowej. Od 1994 r. jest cz³onkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie, od-
dzia³ im. Stanis³awa Broniewskiego „Orszy”.

W 2003 r. otrzyma³ awans na stopieñ porucznika Wojska Polskiego. 
Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Warszawski Krzy¿ Powstañczy, srebrny Krzy¿ 

Zas³ugi dla ZHP z rozet¹ i mieczami, Krzy¿ Partyzancki, Medal za Warszawê 1939–1945, 
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk 
o Niepodleg³ośæ”. 

 Bednarek-Michniewicz Alicja
Alicja Bednarek-Michniewicz „Sosenka” – ur. 19 lipca 1928 r., córka Boles³awa i Natalii 

Kar³owicz. W konspiracji od grudnia 1942 r. do sierpnia 1944 r. w ¿eñskiej dru¿ynie „Las” 
Legionowo, zastêp „Sosny”. Przesz³a szkolenie w zakresie pierwszej pomocy. W czasie po-

187 W tym okresie aresztowañ dokonywa³ radziecki kontrwywiad wojskowy „SMIERSZ” (ros. Главное 
управление контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны (НКО) СССР, Spiecjalnyje Mietody 
Rozob³aczenija Szpionow – Specjalne Metody Wykrywania Szpiegów, smiert’ szpionam – śmieræ szpiegom). NKWD 
by³ to Ludowy Komisariat Spraw Wewnêtrznych ZSRR (ros. НКВД – Народный комиссариат внутренних дел), który 
przejmo wa³ w³adzê na terenach opuszczanych przez radzieckie wojska frontowe. Nazwa „NKWD” sta³a siê w potocz-
nym rozumieniu synonimem wszelkich zbrodni dokonanych przez Sowietów, st¹d we wspomnieniach jest u¿ywana 
zamiennie z nazw¹ „Smiersz”. (Przyp. red.)

Book czas proby_2014.indb   348Book czas proby_2014.indb   348 2014-06-13   10:42:142014-06-13   10:42:14



349

CZĘŚĆ III – noty biograficzne

wstania pe³ni³a dy¿ury w szpitalu powstañczym przy ul. Mickiewi-
cza w Legionowie. Wyró¿nia³a siê w dzia³alności Wojskowej S³u¿by 
Spo³ecznej – opiekowa³a siê dzieæmi i chorymi w ich domach. 

Od lat 90. by³a cz³onkiem ko³a Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy 
Armii Krajowej Warszawa-¯oliborz i oddzia³u Sto warzyszenia Sza-
rych Szeregów w Legionowie. Porucznik Wojska Polskiego. 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, 
Medal za Warszawê 1939–1945, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran 
Walk o Niepodleg³ośæ”. 

Zmar³a 3 stycznia 2005 r., pochowana na Cmentarzu Pó³noc-
nym w War szawie. 

 Bienias Ryszard
Ryszard Bienias ps. „Sowa”, ur. w Jab³onnie 15 sierpnia 1928 r., syn Augusta i Anny z Or-

³owskich. Æwik, wywiadowca. Do 1939 r. nale¿a³ do dru¿yny zuchów w Jab³onnie. Do Sza-
rych Szeregów wst¹pi³ w lutym 1943 r. i pe³ni³ s³u¿bê do lipca 1944 w dru¿ynie „Alfy i Ski-
by” w Jab³onnie. Bra³ udzia³ w akcjach „ma³ego sabota¿u”. By³ ³¹cznikiem w 720. plutonie 
7. kompanii II batalionu I Rejonu „Marianowo-Brzozów”.

By³ cz³onkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów od 1994 r.
Porucznik WP. 
Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, Medal za Warszawê 1939–

–1945, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 
Zgin¹³ tragicznie 7 maja 2004 r. 

 Biernacki Tadeusz
Urodzi³ siê 11 października 1896 r. w Adamowie (obecnie powiat 

£uków) w zubo¿a³ej rodzinie ziemiañskiej Aleksandra i Bronis³awy 
z domu Brzeźniewskiej. W 1917 r. rozpocz¹³ studia na Uniwersyte-
cie Warszawskim, po ukoñ czeniu których na resztê ¿ycia zwi¹za³ siê 
z prac¹ nauczyciela. 

Po studiach pracowa³ w Szkole Powszechnej nr 1 w Le gionowie 
(od 1926 r.), a nastêpnie w Szkole Pow szechnej nr 2 (od 1932 r.), gdzie 
uczy³ tak¿e w czasie wojny.

Prowadzi³ zajêcia z muzyki i innych przedmiotów, ale poza tym 
udziela³ równie¿ prywatnych lekcji muzyki. Jako nauczyciel by³ bar-
dzo lubiany przez swoich uczniów. 

Nale¿a³ do Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, przez szereg lat sprawowa³ funkcjê pre-
zesa miejscowego ogniska ZNP. 

By³ cz³owiekiem wszechstronnie uzdolnionym, bardzo towarzyskim, kochaj¹cym ¿ycie 
i w pe³ni z niego korzystaj¹cym. Uwielbia³ muzykê powa¿n¹, sam piêknie gra³ na skrzyp-
cach. Potrafi³ przekazywaæ innym ca³¹ swoj¹ radośæ ¿ycia. Rodzina wspomina go jako ko-
chaj¹cego mê¿a. 

Alicja Bednarek-
-Michniewicz

Tadeusz Biernacki
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O¿eni³ siê w 1926 r. z Jadwig¹ Grajnert, z wykszta³cenia farmaceutk¹. Pañstwo Bier-
naccy mieszkali w domu rodzinnym Grajnertów wraz z  Mari¹ (siostr¹ Jadwigi) i Piotrem 
 Parolami przy ulicy Jagielloñskiej 59 w Legionowie. 

W przeciwieñstwie do swego szwagra, Tadeusz  Biernacki niechêtnie anga¿owa³ siê 
w ruch oporu. Bardzo chcia³ prze¿yæ wojnê – obiecywa³ chorej na gruźlicê ¿onie, ¿e po wojnie 
wyjad¹ w d³ug¹ podró¿ do krajów po³udniowych. 

Po st³umieniu Powstania Warszawskiego hitlerowcy przeszukiwali legionowskie domy, 
aresztuj¹c wszystkich mê¿czyzn podejrzanych o udzia³ w kon spiracji. W obawie przed aresz-
towaniem Piotr Parol (dzia³acz organizacji podziemnej) wraz z Tadeuszem Biernackim ukry-
wali siê na strychu swego domu. 13 października 1944 r. Biernacki wyszed³ ze skrytki, aby 
przewietrzyæ siê w ogrodzie za domem. Nie us³ysza³ warkotu motorów oddzia³u SS, który 
nadjecha³ ulic¹ Batorego, sk¹d Niemcy pieszo podeszli pod ich dom. Gdy wraca³, natkn¹³ 
siê na nich. Zapytali o Piotra Parola, a nastêpnie przeszukali ca³y dom, ³¹cznie ze skrytk¹, 
ale nikogo nie znaleźli. Jako zak³adnika, zamiast Parola, SS zabra³o Tadeusza Biernackiego. 
Zosta³ wywieziony w kierunku Modlina, sk¹d ju¿ nigdy nie wróci³. Najprawdopodobniej zo-
sta³ rozstrzelany w lasach pod Legionowem, podobnie jak ks. Wac³aw  Szelenbaum i dyrektor 
Gminnej Szko³y Handlowej Jerzy  Siwiñski. 

Zrozpaczona po stracie mê¿a Jadwiga Biernacka po wojnie nie wróci³a ju¿ do Legiono-
wa, zosta³a w Kielcach. 

Uczniowie Tadeusza Biernackiego wspominaj¹ go niezwykle ciep³o, o czym świadcz¹ 
przechowywane przez lata w domowych archiwach pami¹tki po nauczycielu. 

 Bryk Anatoliusz188

Urodzony 12 kwietnia 1916 roku. Pocz¹tkowo miesz ka³ w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, gdzie koñczy³ szko³y, później w Pomiechówku. Po ukoñczeniu szko³y felczerskiej zosta³ 
zatrudniony w szpitalu dla ludności cywilnej w Legio nowie. Pracê sw¹ wykonywa³ pod kie-
runkiem znanych lekarzy Ama³owicza i Wygodzkiego. 

29.01.1039 r. Anatoliusz Bryk i Czes³awa Leśniewska zawarli 
w legionowskim kościele zwi¹zek ma³¿eñski. Docze kali siê dwojga 
dzieci, ale ich syn Maciej zmar³ w wieku 11 miesiêcy. Córka Miro-
s³awa (po zam¹¿pójściu Sobieraj) prze¿y³a wojnê i po uzys kaniu sto-
sownego wykszta³cenia pedagogicz nego, sta³a siê jedn¹ z najlepszych 
nauczycielek w powojennej historii Legionowa. 

Anatoliusz od wczesnej m³odości zwi¹zany by³ z dwiema orga-
nizacjami: Polskim Czerwonym Krzy¿em i harcerstwem. Bezpośred-
nio przed wybuchem wojny harcmistrz Anatol Bryk zosta³ dowódc¹ 
cywilnej dru¿yny sanitarnej PCK w Legionowie. Z chwil¹ wybuchu 

wojny do jego zadañ nale¿a³o zbieranie rannych na furmanki i odsy³anie ich do szpitali polo-
wych. Przy ul. ks. Kordeckiego zorganizowano filiê polowego szpitala, a szefem tego punktu 
zosta³ Anatol Bryk. 

188 W biogramie wykorzystano tak¿e informacje przekazane ustnie przez p. Miros³awê Sobieraj, córkê Anatola 
Bryka

Anatol Bryk
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W po³owie września do Legionowa wkroczy³y oddzia³y Wehrmachtu. Druh  Bryk cu-
dem unikn¹³ rozstrzelania. Ocala³ dziêki interwencji jednego z rannych ¿o³nierzy. M³ody 
¿o³nierz, pochodz¹cy z niemieckiej rodziny, opowiedzia³, ¿e zaopiekowano siê nim bardzo 
dobrze, co spowodowa³o, ¿e oficer Wehrmachtu odst¹pi³ od zamiaru rozstrzelania Bryka. 

Dr Franciszek Ama³owicz ps. „Tatar”, wówczas komendant AK na tym terenie, bardzo 
szybko wprowadzi³ Anatola do konspiracji. Ju¿ jako zaprzysiê¿ony komendant sanitarny Ar-
mii Krajowej na okrêg Legionowo, Bryk nie raz ratowa³ ludzkie ¿ycie z nara¿eniem w³asnego, 
wyci¹gaj¹c nawet aresztowanych. Otrzyma³ w³asny gabinet przy ul. Batorego. W tym to ga-
binecie ukrywa³ przez trzy tygodnie dwóch radzieckich lotników – spadochroniarzy. Anatol 
mia³ s³abe zdrowie, nie nadawa³ siê do lasu, pe³ni³ wiêc s³u¿bê w „drugiej linii”. W s³u¿bie 
tej towarzy szy³o mu szczêście (jego brat zgin¹³ w Oświêcimiu). Uda³o mu siê u niemieckiego 
burmistrza uzyskaæ zgodê na sformowanie obywatelskiej s³u¿by cywilnej obrony przeciwlot-
niczej. Otrzymany od burmistrza dokument i 100 legitymacji z „nie mieck¹ gap¹” uratowa³y 
setki ludzi od wywózki, ³apanek i nies podziewanych aresztowañ (specjalne s³u¿by AK powie-
li³y legitymacje, które trafi³y do ró¿nych ludzi).

To, ¿e pomaga³ innym bez zastanawiania siê, jak sam mówi³, zawdziêcza³ wychowa-
niu oraz jego ulubionym organizacjom, czyli Polskiemu Czerwonemu Krzy¿owi i harcer-
stwu, z którym zwi¹zany by³ od najm³odszych lat. Gdy powróci³ po latach do Legionowa 
w 1953 roku, na polecenie kierownika szko³y nr 3, Tadeusza  Wardenckiego, przyst¹pi³ do or-
ganizowania harcerstwa w szkole i mieście. Nie by³ to czas sprzyjaj¹cy tworzeniu organiza-
cji o tradycjach przedwo jennych. Zamiast harcerstwa istnia³a tzw. Organizacja Harcerska, 
utworzona na wzór m³odzie¿owej organizacji pionierów w ZSRR. W tym trudnym okresie 
o zorganizowanie harcerstwa uprosi³a go jednak sama m³odzie¿, której nie umia³ odmówiæ. 
Wszyscy zaryzykowali, zaczê³y siê zbiórki i obozy wed³ug starego harcerskiego zwyczaju. Sta-
rali siê nie afiszowaæ, a w czasie kontroli po prostu im siê udawa³o.

Po roku 1956 reaktywowano ZHP. Dla harcmistrza Bryka nadszed³ czas organizowania 
wspania³ych, prawdziwych obozów, ognisk, imprez. Zgodnie z dawn¹ harcersk¹ tradycj¹ od-
bywa³o siê zdobywanie stopni i odznak oraz dokonywa³y siê najwa¿niejsze w ¿yciu harcerza 
uroczystości sk³adania przyrzeczenia, wi¹zania chusty i przypinania harcerskiego krzy¿a 
(czynili to zwykle sami rodzice). Od tej pory harcerski krzy¿, stanowi¹cy symbol godności 
m³odego cz³owieka, nie móg³ byæ odebrany harcerzowi przez nikogo. Chroniona by³a w ten 
sposób samorz¹dnośæ harcerska, zwiêksza³a siê szansa na wczesne ukszta³towanie w m³o-
dym cz³owieku nie tylko poczucia w³asnej wartości, ale i odpowiedzialności za kole¿eñsk¹ 
spo³ecznośæ. Anatol Bryk stara³ siê wpoiæ dzieciom i m³odzie¿y bezinteresownośæ s³u¿enia 
ludziom, ochronê skrzywdzonych i s³abych. Budzi³ w nich wspó³odpowiedzialnośæ za to, 
co dzieje siê w szkole, w mieście, w ojczyźnie, gdy¿ wpajane wartości harcerskie m³odzie¿ 
mia³a wynosiæ poza szko³ê – harcerzem by³o siê przez ca³e ¿ycie. 

By³ zawsze otoczony m³odzie¿¹. W starym budynku „trójki” (Szko³y Podstawowej 
nr 3 w Legionowie) znajdowa³a siê tzw. „harcówka” – miejsce zbiórek harcerzy. Ka¿dy, kto 
szuka³ druha Bryka, móg³ go tam znaleźæ. S³u¿y³ pomoc¹ czy rad¹ nie tylko swoim harce-
rzom, ale tak¿e m³odzie¿y niezorganizowanej. Dla m³odych by³ prawdziwym przyjacielem. 

Anatol Bryk zmar³ 20 stycznia 1997 r. Spoczywa na cmentarzu w Legio nowie.
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 Budkiewicz Wiesław
Wies³aw Budkiewicz ps. „Skolimowski”, „Lorenc”, ur. 19 kwietnia 1928 r. w Zakroczy-

miu, syn Józefa i Marii £apiñskiej. Niemal przez ca³e ¿ycie zwi¹zany by³ z Pomiechówkiem. 
Tam te¿ wst¹pi³ do ZHP w 1938 r. 

Zim¹ 1940 r., po aresztowaniu ojca przez Gestapo wraz z mat-
k¹ przedosta³ siê na tereny Generalnego Guberna torstwa. W latach 
1942–1944, bêd¹c uczniem Gminnej Szko³y Handlowej w Legiono-
wie, uczestniczy³ w tajnym nauczaniu o programie gimnazjum ogól-
nokszta³c¹cego. Mieszka³ wtedy w prywatnej kwaterze w Legionowie 
przy ulicy 3 Maja 28. We wrześniu 1942 r. zosta³ zwerbowany przez 
Ewarysta Bafeltowskiego do Szarych Szeregów, do dru¿yny „Dêba” 
hufca „Rój-Tom” w Legionowie. Wraz z zastêpem III BS z³o¿y³ przy-
siêgê konspiracyjn¹ i przyrzeczenie harcerskie w obecności Jerzego 
Latochy w punkcie konspiracyjnym przy ul. Batorego 16 (I piêtro). 
Uczestniczy³ w szkoleniu harcerskim i wojskowym. Obejmowa³o 
ono zdobywanie sprawności i stopni harcerskich, zasady konspira-

cji i samoobrony, terenoznawstwo, topografiê oraz zasady udzielania pierwszej pomocy ran-
nym. Nauka o broni, æwiczenia terenowe i teoria „ma³ego sabota¿u” znalaz³y sie w zakresie 
wyszkolenia bojowego. W okresie konspiracji zastêp Wies³awa Budkiewicza wykonywa³ za-
dania wywiadowcze i ³¹cznościowe. Bra³ tak¿e udzia³ w akcjach „ma³ego sabota¿u”. 

1 sierpnia 1944 r. przyszed³ z Olszewnicy do Legionowa, gdzie wraz z druhem Mieczy-
s³awem Domañskim zg³osili siê w punkcie kontaktowym przy ul. Batorego 16. W tym sa-
mym dniu wraz z kolegami zaopatrzyli siê w koszarach w he³my i czêści umundurowania 
– broni ¿adnej nie znaleźli. Wies³aw Budkiewicz pe³ni³ funkcjê ³¹cznika miêdzy walcz¹cymi 
oddzia³ami I batalionu „Znicza”. Po zakoñczeniu walk powstañczych, z uwagi na bliskośæ 
frontu sowieckiego, by³ kilkakrotnie wysiedlany przez hitlerowców. 

W r. 1947, po uzupe³nieniu programu szko³y średniej, rozpocz¹³ studia na Wydzia-
le Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej, który ukoñczy³ w 1952 r. 
ze stopniem in¿yniera magistra mechaniki.

W pracy zawodowej zajmowa³ szereg odpowiedzialnych stanowisk, m.in. w warszaw-
skich Sieciach Cieplnych, w modliñskim POM, Kablobetonie, Pollenie, a ostatnio w Wojsko-
wych Warsztatach Remontowych w Pomiechówku. 

Powo³ywany na kursy i æwiczenia wojskowe uzyska³ stopieñ kapitana rezerwy. 
W pocz¹tkach lat 80. dzia³a³ w NSZZ „Solidarnośæ” Pracowników Cywilnych Wojska, 

za co by³ represjonowany w stanie wojennym 1981 r. przez WSW z Modlina. W wyniku tych 
represji zapad³ na zdrowiu i musia³ przejśæ na rentê inwalidzk¹. 

Do ostatnich chwil swojego ¿ycia by³ aktywnym cz³onkiem Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów i ko³a nr 1 Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej w Legionowie. Z wielk¹ 
ofiarności¹ organizowa³ pomoc spo³eczn¹ dla kolegów znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji 
¿yciowej. Wspó³pracowa³ z komitetem akcji nadania Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie 
imienia VII Obwodu „Obro¿a”Armii Krajowej. Dostarczy³ wiele eksponatów do izby pamiêci 
w tej szkole. Dzieli³ siê swoimi wspomnieniami z m³odzie¿¹ szkoln¹. 

Wiesław Budkiewicz
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Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Warszawski Krzy¿ Powstañczy, Krzy¿ Zas³ugi dla 
ZHP, br¹zowy medal „Si³y Zbrojne w S³u¿bie Ojczyzny”, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, odznaki 
„Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

 Bukowski Jan
Jan Bukowski ps. „Kusza”, ur. 4 stycznia 1930 w Warszawie, syn Brunona i Leokadii 

z Suchorzewskich. Okres s³u¿by konspiracyjnej to lata 1943–1944. Po wyzwoleniu, przez 
kilka miesiêcy 1945 r., nale¿a³ do 135 WDH Hufca Legionowo. Od 1994 r. – cz³onek Zarz¹du 
Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie, w latach 1997–1999 pe³ni³ funkcjê komen-
danta krêgu Legionowo. By³ równie¿ cz³onkiem ZG w Warszawie, cz³onkiem Rady Komba-
tanckiej w woj. mazowiec kim. Zorganizowa³ akcjê ufundowania sztandaru dla hufca ZHP 
w Legionowie, który przyj¹³ imiê „Szarych Szeregów Rój-Tom”. Wspó³pracuje z m³odzie¿¹ 
szkó³ dzielnicy Warszawa-Bia³o³êka. Dziêki jego staraniom jedna ze szkó³ otrzyma³a imiê 
Wojciecha  Zawadzkiego. Z ramienia naszego oddzia³u utrzymuje sta³y kontakt z oddzia³em 
w Wyszkowie. 

 Burza Kazimierz
Kazimierz Burza ps. „Grom”, ur. w 1927 r. Pochodzi³ ze wsi To-

polina w gminie Wieliszew. W okresie okupacji uczêszcza³ do legio-
nowskiej Szko³y Handlowej, potem zosta³ uczniem trzeciej klasy 
tajnego gimnazjum i liceum tej samej szko³y. Mieszka³ w prywatnej 
kwaterze w Legionowie przy ul. Stefana ¯eromskiego. 

We wrześniu 1942 r. dziêki druhowi Ewarystowi Bafeltowskie-
mu wst¹pi³ do Szarych Szeregów, do zastêpu IV dru¿yny „Dêba”. 
Przysiêgê konspiracyjn¹ i przyrzeczenie harcerskie z³o¿y³ w 1943 r. 
W zastêpie przeszed³ szkolenie harcerskie i wojskowe. 

Bra³ udzia³ w walkach powstañczych w Legionowie jako ¿o³nierz 
I batalionu „Znicza”. Po zakoñczeniu walki wróci³ do Topoliny, gdzie zosta³ aresztowany 
i wraz z rodzin¹ rozstrzelany pod koniec sierpnia 1944 r. Miejsce jego pochówku jest niezna-
ne. Staraniem kolegów harcerzy na grobie jego rodziców w Wieliszewie umieszczona zosta³a 
pami¹tkowa tabliczka z napisem: Kazimierz Burza ps. „Grom” 1927–1944, harcerz Szarych 
Szeregów dru¿yny w Legionowie. 

 Chlewicki Jerzy
Jerzy Chlewicki ps. „Odrow¹¿”, ur. w 1925 r., ¿o³nierz 

710 pl. I Rejonu „Marianowo – Brzozów”, dru¿ynowy dru¿yny 
„Zawisza Czarny”, sk³adaj¹cej siê z uczniów tajnego gimna-
zjum i liceum w Legionowie – sam by³ uczniem I klasy licealnej. 
Uczestnik walk powstañczych w Legionowie. Zmar³ w 1944 r. 
po d³u¿szej chorobie z odniesionych w walce na ¯eraniu-Pelco-
wiźnie ran postrza³owych. Pochowany na cmentarzu w Legio-
nowie w kwaterze wojskowej.

Kazimierz Burza

Jerzy Chlewicki
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 Chruściel Piotr189

Urodzi³ siê 26 listopada 1904 roku w Zawierciu. Jego matka Helena (z domu Krupa) by³a 
krawcow¹, ojciec Micha³ robotnikiem rolnym. Piotr Chruściel ukoñczy³ gimnazjum w Kazi-
mierzy Wielkiej, a 16 czerwca 1925 r. z wyró¿ nieniem opuści³ Seminarium Nauczycielskie 
w Ursynowie ko³o Warszawy. 1 września 1925 r. podj¹³ swoj¹ pierwsz¹ pracê w Publicznej 
Szkole Powszechnej w Nadbrze¿u, ko³o Karczewa. By³ pierwszym nauczycielem w historii 
tej wsi i budowa³ w niej pierwsz¹ szko³ê. 5 grudnia 1925 r. wst¹pi³ do Zwi¹zku Nauczyciel-
stwa Polskiego. 24 stycznia 1926 r. poślubi³ w Karczewie Juliannê Koz³owsk¹ z Nadbrze ¿a. 
Mieli dwoje dzieci – córkê Reginê i syna Stanis³awa Jerzego. W Nadbrze¿u Piotr Chruściel 
pracowa³ do 31 sierpnia 1928 r. 

Od 1 września 1928 r. do 31 lipca 1933 r. by³ nauczycielem 
w Publicznej Szkole Powszechnej w Glinkach, gdzie równie¿ pomóg³ 
wznieśæ nowy budynek szkolny. 

1 sierpnia 1933 r. rozpocz¹³ pracê w Publicznej Szkole Po-
wszechnej w Józefowie, ko³o Legionowa. By³ pierwszym organizato-
rem polskiego szkolnic twa w tej wsi. Tu równie¿ wpisa³ siê w pa-
miêæ mieszkañców jako budowniczy pierwszej szko³y. W Józefowie 
pracowa³ do września 1939 r. 

Po wybuchu II wojny światowej, 15 września 1939 r. zosta³ wy-
wieziony do Niemiec na przymusowe roboty. Powróci³ do rodziny 
15 stycznia 1941 r. i podj¹³ pracê nauczyciela najpierw w Henryko-
wie, a od 1 września 1941 r. ponownie w Józefowie. Tam zosta³ za-

przysiê¿ony jako ¿o³nierz Armii Krajowej. Mia³ stopieñ starszego strzelca i nosi³ pseudonim 
„Pawe³ II” Od 1 września 1942 do 31 sierpnia 1944 r., uczestniczy³ w tajnym nauczaniu. By³ 
cz³onkiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i ¿o³nierzem Armii Krajowej, przydzielonym 
do III batalionu w Nieporêcie. W Józefowie pracowa³ do koñca roku szkolnego 1943/44. 

2 marca 1945 r. zosta³ upowa¿niony przez inspektorat szkolny powiatu warszawskiego 
w Michalinie do zorganizowania publicznej szko³y powszechnej na osiedlu Bukowiec. Szko-
³a powsta³a w willi „Wanda” przy ul. Plantowej 19. Placówka stanowi³a kontynuacjê przedwo-
jennej Szko³y Powszechnej nr 1. Piotr Chruściel kiero wa³ ni¹ do 1950 r. 

By³ inicjatorem powo³ania w Legionowie Samorz¹dowego Gimnazjum i Liceum. Wraz 
z Tadeuszem  Wardenckim, Wac³awem Cybulskim, Bazylim Zdunikowskim, Robertem Kro-
gulskim i Romualdem Balawelderem doprowadzi³ w 1945 r. do powo³ania tej szko³y.

7 czerwca 1949 r. obj¹³ stanowisko dyrektora Samorz¹dowego Gimnazjum i Liceum dla 
Doros³ych w Legionowie. 

7 września 1950 r. uzyska³ stopieñ magistra filozofii w zakresie historii na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 

1 lutego 1950 r. obj¹³ stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Legionowie. 
Funkcjê tê piastowa³ do 31 sierpnia 1967 r. Do 31 sierpnia 1969 r. pe³ni³ funkcjê dyrekto-
ra Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Pracuj¹cych. Z inicjatywy Piotra Chruściela i pod jego 

189 Na podstawie dokumentów opracowa³ Piotr Chróściel, wnuk dyrektora Piotra Chruściela, dziennikarz, re-
gionalista, badacz dziejów Legionowa i okolic, autor tekstów upamiêtniaj¹cych czyn zbrojny AK.

Piotr Chruściel
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nadzorem w latach 1964–66 zosta³ wzniesiony nowy budynek liceum przy ul. Pi³sudskiego 
(ówcześnie ul. PZPR). Obiekt przekazano do u¿ytku w roku Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego. 

W legionowskim liceum matury z r¹k dyrektora  Chruściela otrzymali m.in.: minister 
przemys³u w rz¹dzie premiera Bieleckiego prof. Andrzej Zawiślak (1954), rektor Uniwersy-
tetu Warszawskiego prof. W³odzimierz Siwiñski (1958) oraz wicepremier i minister edukacji 
narodowej prof. Aleksander £uczak (1961). 

Po przejściu na emeryturê dyr. P. Chruściel aktywnie dzia³a³ w Klubie Seniora ZNP. 
By³ wspó³redaktorem, a po śmierci Stanis³awa  Ciepliñskiego redaktorem naczelnym 

pionierskiej „Monografii miasta Legionowa”, opracowanej w latach 1973–1981 przez cz³on-
ków miejskiego Klubu Oficerów Rezerwy. 

Piotr Chruściel by³ wspó³twórc¹ Towarzystwa Przyjació³ Legionowa. Przewodniczy³ ze-
braniu za³o¿ycielskiemu TPL 26 maja 1979 r. Prowadzi³ pierwsze zebranie zarz¹du Towarzy-
stwa 2 lipca 1979 r. Napisa³ ideowe za³o¿enia i przed stawi³ pierwszy statut tej organizacji. 
W latach 1979–89 sprawowa³ funkcjê wiceprezesa TPL, a od 17 czerwca 1989 r. by³ hono-
rowym cz³onkiem Zarz¹du Towarzystwa. Piotr Chruściel pe³ni³ równie¿ krótko obowi¹zki 
prezesa TPL – na prze³omie 1984 i 1985 r., podczas choroby prezesa Feliszka i przez prawie 
dwa miesi¹ce, jakie up³ynê³y od jego śmierci do koñca kadencji. 

W 1981 r. z okazji Dni Legionowa Piotr Chruściel napisa³ muzykê i s³owa pierwszej 
w historii oryginalnej, wykonywanej publicznie piosenki o Legionowie pt. „Moje miasto”. 
Utwór chêtnie śpiewano na spotkaniach cz³onków legionow skiego Ogniska Emerytów ZNP. 

14 maja 1988 r. Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Marii Konop-
nickiej w Legionowie z okazji inauguracyjnego walnego zgroma dzenia przyzna³o dyrektoro-
wi Chruścielowi tytu³ honorowego cz³onka stowarzy szenia. 

Piotr Chruściel zmar³ 2 lutego 1990 r. w Warszawie. Zosta³ pochowany na Cmenta-
rzu Pó³nocnym.

Odznaczony m.in.: Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej, br¹zowym medalem „Za D³ugoletni¹ S³u¿bê”, Z³otym Krzy¿em 
Zas³ugi, odznak¹ ZNP „Za Tajne Nauczanie”, Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ ZNP, odznak¹ 
„Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”, z³ot¹ odznak¹ „Za zas³ugi dla województwa warszawskiego” 
i Odznak¹ Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego. 

TVP Polonia poświêci³a Piotrowi Chruścielowi krótki film dokumentalny „Skarbiec ro-
dzinny” (re¿. Marian Kubera, emitowany 24 kwietnia 2003 r.).

 Cieplińska Jadwiga
Profesor Jadwiga  Antonowicz-Ciepliñska by³a uczennic¹ prof. 

Jerzego ¯urawlewa, twórcy i organizatora pierwszych w Polsce kon-
kursów fortepianowych im. Fryderyka Chopina. Uczy³a muzyki 
ju¿ przed wojn¹. By³a bardzo dobr¹ nauczy cielk¹. Wraz z mê¿em 
Stanis³awem mieszkali w drewnianym domu z werandami przy ul. 
Kazimierza Wielkiego 52.

Z chwil¹ wybuchu wojny Jadwiga zosta³a sama z ro dzicami. 
Przez ca³¹ okupacjê utrzymywa³a siê udzielaj¹c lekcji muzyki. Jadwiga Cieplińska
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Jej nauczanie mia³o patriotyczny, a wiêc i tajny charakter. Wielu jej uczniów by³o zaprzysiê-
¿onymi cz³onkami AK i Szarych Szeregów. 

Dla wtajemniczonych organizowa³a koncerty patriotyczne z okazji rocznic narodo-
wych i świ¹t kościelnych. To wielkie zami³owanie do muzyki pozwala³o zarówno jej, jak 
i jej uczniom przetrwaæ trudny okres okupacji. 

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych nadal udziela³a lekcji na fortepianie w stopniu 
podstawowym. Organizowa³a dla swoich uczniów spotkania muzyczne, a nawet bale ma-
skowe, podczas których odbywa³y siê konkursy, np. na naj³adniejszy kostium i popisy 
muzyczne. Zabiera³a tak¿e m³odzie¿ do Filharmonii Narodowej w Warszawie na koncerty 
i popisy uczniów. 

Zajêcia z muzyki prowadzi³a w ramach Warszawskiego Towa rzystwa Muzycznego im. 
Stanis³awa Moniuszki, czêsto w gmachu dawnego tajnego gim nazjum, w Legionowie przy 
ul. Kopernika 16. Jej uczniowie na zakoñczenie ka¿dego roku zdawali egzaminy przed ko-
misj¹ w Warszawie i otrzymywali zaś wiadczenia z ocenami i promocj¹ do nastêpnej klasy, 
podpisywane przez ni¹ sam¹ jako nauczyciela prowadz¹cego Spo³eczne Ognisko Muzyczne 
w Legionowie. 

Nauczanie merytoryczne i wychowawcze Jadwigi Ciepliñskiej zarówno w okresie oku-
pacji, jak i po niej wytworzy³o w Legionowie kulturê muzyczn¹ o niepowtarzalnym, patrio-
tycznym charakterze. 

Zmar³a w 1985 r. Jest pochowana na cmentarzu w Legionowie. 

 Ciepliński Stanisław
Stanis³aw Ciepliñski by³ oficerem w 2. Batalionie Ba lonowym 

w Legionowie, a zarazem wybitnym meteorologiem. Przez wiele lat 
pracowa³ w Pañstwowym Instytucie Meteoro logicznym w Legiono-
wie. Z chwil¹ wybuchu wojny w 1939 roku otrzyma³ kartê mobili-
zacyjn¹ z przydzia³em do II Dywi zjonu Bombowego samolotów typu 
„Karaś”. 

17 września razem z Dywizjonem przekroczy³ granicê rumuñ-
sk¹. Cudem wyrwa³ siê z obozu w Rumunii i w 1940 roku razem 
z grup¹ polskich lotników na uratowanym statku przedosta³ siê 
do Marsylii, a potem do Liverpoolu, do Anglii. Po przeszkoleniu 
przez Anglików jako oficer obserwator s³u¿by meteo pracowa³ w ba-

zie lotniczej w Blackpool. Nastê pnie w Edynburgu kierowa³ polskimi zespo³ami meteorolo-
gicznymi lotników polowych a¿ do zakoñczenia wojny. 

W 1946 roku w randze kapitana wróci³ do kraju. By³ inwigilowany. Nie móg³ znaleźæ 
pracy. Zatrudnia³ siê, gdzie tylko by³o to mo¿liwe. Dopiero w 1956 móg³ wróciæ do pracy 
w IMGW w Legionowie.

Znacz¹co w³¹czy³ siê w dzia³alnośæ spo³eczn¹ w mieście. W 1957 roku by³ wspó³za-
³o¿ycielem Miejskiego Klubu Oficerów Rezerwy. W po³owie lat 60. prze wodniczy³ redakcji 
pierwszej monografii Legionowa, powstaj¹cej w jego domu przy ul. Kazimierza Wielkiego 
52. W 1975 roku wraz z rodzin¹ – ¿on¹, córk¹ Barbar¹ i synem Stefanem zosta³ zmuszony 

Stanisław Ciepliński
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do opuszczenia Legionowa i przenie sienia siê do £omianek. Przyje¿d¿a³ czêsto do Legionowa 
i nadal spo³ecznie pracowa³ nad monografi¹. W maju 1979 by³ wspó³organizatorem zebrania 
za³o¿y cielskiego Towarzystwa Przyjació³ Legionowa. 

Zmar³ 24 października 1980 r. Jest pochowani na cmentarzu w Legionowie. 

 Cudna-Kowalska Apolonia
Apolonia Cudna-Kowalska ps. „Anielka”, ur. 9 lutego 1928 r. 

w Chotomowie, córka Stanis³awa i Aleksandry z domu Kowalewskiej. 
Ojciec by³ rolnikiem, prowadzi³ gospodarstwo rolne i ogrodniczo 
– warzywnicze w Chotomowie. W latach m³odości, przed odzyska-
niem niepodleg³ości, nale¿a³ do konspiracyjnej dru¿yny harcerskiej 
im. Tomasza Zana, która przekszta³ci³a siê w chotomowski oddzia³ 
POW. Uczestniczy³ w rozbrajaniu garnizonu niemieckiego w Nowej 
Jab³onnie w 1918 r., bra³ udzia³ w wojnie z Rosj¹ Sowieck¹ w 1920 r., 
w okresie dwudziestolecia s³u¿y³ w oddziale war towniczym w Ze-
grzu. Od 1940 r. nale¿a³ do konspiracji. 

W takiej atmosferze wzrasta³a „Anielka”. Oto jej w³asnorêcznie spisany ¿yciorys–
wspomnienie:

W roku szkolnym 1938/39 nale¿a³am do dru¿yny harcerskiej w Chotomowie. Moj¹ za-
stêpow¹ by³a Helena Osiecka. W 1942 r. ukoñczy³am szko³ê powszechn¹. W marcu 1942 r. 
wst¹pi³am do dru¿yny „Burza” Szarych Szeregów w Chotomowie, zorganizowanej przez Ha-
linê Drewnikówn¹ – nauczycielkê szko³y w Chotomowie. To dziêki niej w roku szkolnym 
1942/43 przerabia³am program klasy gimnazjalnej na tajnych kompletach. Za miesi¹c nauki 
op³ata wynosi³a 10 kg ¿yta i 15 kg kartofli! By³ problem z t¹ op³at¹, bo z powodu wysokich 
kontyngentów brakowa³o i kartofli, i ¿yta. W r. szkolnym 1943/44 by³am uczennic¹ II klasy 
Gimnazjum im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Warszawie, które istnia³o pod oficjalna nazw¹: 
III Miejska Szko³a Zawodowa ̄ eñska – krawiecka i mieści³o siê przy ul. Konopackiej na Pradze. 

Przez ca³y rok „szy³yśmy” fartuszki do prac domowych. Os³ania³yśmy nimi podrêczni-
ki do literatury, geografii, ³aciny, historii. Za ich posiadanie grozi³ obóz! W razie zagro¿enia 
chowa³o siê je w nieczynnych z braku wêgla piecach kaflowych. Kupowa³o siê podrêczniki 
nie bez trudu u ulicznych sprzedawców na Świêtokrzyskiej. W marcu 1944 r. przed tunelem 
na Pradze ¿andarmi zatrzymali tramwaj, którym jecha³am do szko³y. Na rozkaz – Wysia-
daæ! b³yskawicznie wyci¹gnê³am z teczki „trefne” ksi¹¿ki i wrzuci³am je do otwartej szafki 
konduktorskiej. Ju¿ ich nie odzyska³am! I nie odkupi³am. 

Godzi³am naukê i trudne dojazdy do szko³y w Warszawie z zadaniami i szkoleniem 
w zastêpie harcerskim, którego zastêpow¹ by³a Halina Danuta Krasiñska „Danka”. Pe³ni-
³am funkcjê ³¹czniczki, kolportowa³am prasê podziemn¹, wykonywa³am inne poruczone 
mi zadania. W 1944 r. ukoñczy³am kurs sanitarny i pierwszej pomocy. Dziêki harcerstwu 
mija³a m³odośæ, choæ mroczna, zagro¿ona, chmurna, by³a dumna i górna. 

1 sierpnia 1944 r. po po³udniu przenios³am z Legionowa karteluszek, który, jak siê póź-
niej okaza³o, zawiera³ rozkaz dowództwa I batalionu dla 3. kompanii chotomowskiej roz-
poczêcia zadañ powstañczych w godzinie „W”. 

Apolonia Cudna
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Nasza dru¿yna zosta³a skoncentrowana w gmachu szko³y chotomowskiej. Wkrótce 
po godzinie „W” w Chotomowie wylecia³ z torów niemiecki poci¹g wojskowy i rozpoczê³a 
siê walka. Byli ranni i jeden zabity ¿o³nierz z 3. kompanii; pomocy rannym udziela³y kobie-
ty z WSK. Dopiero pod wieczór otrzyma³yśmy zadanie – wynosiæ i wywoziæ z niemieckiego 
wagonu sanitarnego sprzêt i instru menty chirurgiczne, medykamenty – wszystko, co mog³o 
siê przydaæ naszemu szpitalowi polowemu. Potrzebny by³ wóz konny, który sprowadzi³am 
z domu z moim koleg¹ Zygmuntem Bziukiem. To on zaprz¹g³ konia i powozi³... Cenn¹ 
zdobycz wywoziliśmy do polowego szpitala przy ul. Pi³sudskiego oraz do szko³y. 

3 sierpnia na odcinku Chotomów–Legionowo toczy³a siê ciê¿ka walka. Byli ranni 
i zabici, wśród nich poleg³ w walce dowódca 3. kompanii – por. Stefan  Krasiñski „Kacper”, 
ojciec „Danki”. 

Razem z innymi sanitariuszkami dźwiga³am na noszach ciê¿ko rann¹ Zofiê Strojnow-
sk¹ z III parceli. Uczestniczy³am w organizowaniu pogrzebów, zacieraniu śladów powsta-
nia na naszym terenie. Ukrywa³yśmy „zdobyczny” niemiecki sprzêt medyczny i medyka-
menty w grobowcach na cmentarzu w Chotomowie. Prze¿ycia z powstañczych wydarzeñ 
opisa³am we wspomnieniach: „Nie gra³y nam surmy bojowe” (wyd. w Zeszytach Historycz-
nych Okrêgu Warszawa – Powiat ŚZ¯AK „Na przedpolu Warszawy”, nr 5 listopad 1995). 

26 września mieszkañcy Chotomowa zostali wysiedleni. Przez blisko cztery miesi¹ce 
nasza rodzina koczowa³a w Dziekanowie Leśnym, potem w Komorowie ko³o Kampinosu. 
Gdy przewali³ siê front, wróciliśmy do zrujnowanego domu – bez dachu, okien, drzwi, me-
bli i ¿ywności. ¯yliśmy w sta³ym zagro¿eniu ¿ycia, na terenie naszpikowanym tysi¹cami 
min. Co rusz, ktoś wylatywa³ na minie. Nie by³o wtedy lekarzy ani pogotowia. Na miarê 
swoich mo¿liwości zmuszona by³am udzieliæ pomocy ciê¿ko rannej Janinie Rogowskiej 
z Chotomowa, która nadepnê³a na minê – jedn¹ nogê mia³a urwan¹, a drug¹ poszarpan¹. 
Towarzyszy³am jej w drodze do szpitala, który mieści³ siê w Instytucie Weterynaryjnym 
na Grochowie; zmar³a na furmance, na dziedziñcu szpitala. Ogromne cierpienie pani Jani-
ny i prze¿ycia zwi¹zane z jej śmierci¹ s¹ do dziś ¿ywe. 

25 marca 1945 r., w niedzielê palmow¹ wyci¹gniêta z ziemi mina wybuch³a w rêkach 
mojego brata Piotra Jakuba Cudnego. Straci³ obie rêce do ³okci i oko. Towarzysz¹cy mu Ta-
deusz  Jagnie¿a straci³ praw¹ rêkê – odkrêca³ ni¹ zapalnik. By³a rozpacz, bo nie by³o czym 
odwieźæ ciê¿ko rannych do szpitala w Warszawie. Zlitowa³ siê w³aściciel dwukó³ki z Ol-
szewnicy, który znalaz³ siê na miejscu tragedii. 

Przez blisko miesi¹c koczowa³am w szpitalu, dogl¹daj¹c brata i rannych ¿o³nierzy 
frontowych le¿¹cych na tej samej sali. Spe³nia³am pos³ugi i pielêgniarki, i salowej. Towarzy-
szy³a mi codziennie śmieræ m³odych ¿o³nierzy, g³ód i wszy – w pościeli, banda¿ach, ranach. 
Tego niepodobna zapomnieæ. 

Bezpośrednio po wojnie ¿y³o siê byle jak, bez wygód, elektryczności (w Chotomo-
wie zab³ys³o świat³o dopiero 1 października 1950r.), ale w przyspieszonym tempie od-
budowywano domy, szko³y. W maj¹tku Morawskich w Nowym Dworze Mazowieckim 
otwarto gimnazjum, gdzie w 1946 r. uzyska³am tzw. ma³¹ maturê. Du¿¹ maturê zdo-
by³am w 1948 r. w liceum pedagogicznym w Radzyminie. Otrzyma³am nakaz pracy 
w szkole w Chotomowie. Jednocześnie podjê³am studia polonistyczne na Uniwersytecie 
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Warszawskim. Pracowa³am te¿ spo³ecznie – kursy specjalne dla m³odzie¿y opóźnionej 
w nauce, kurs dla analfabetów, bo i takich osób by³o po wojnie niema³o, prowadzi³am 
dru¿ynê harcersk¹. 

Po ukoñczeniu studiów i otrzymaniu dyplomu magistra filologii polskiej wysz³am 
za m¹¿ za Boles³awa Kowalskiego (dziennikarza), urodzi³am syna Wojciecha (mgr in¿. Poli-
techniki Warszawskiej) i przez ca³e ¿ycie zawodowe pracowa³am jako redaktor encyklope-
dysta w Wydawnictwie MON (kierownik zespo³u leksykograficznego i redaktor takich dzie³ 
jak: trzytomowa Ma³a Encyklopedia Wojskowa, Leksykon Wiedzy Wojskowej, Encyklopedia 
II wojny światowej). W okresie „Solidarności” by³am przewodnicz¹c¹ Rady Zak³adowej, 
dzia³a³am te¿ w Radzie Krajowej Wydawców i Dziennikarzy. Z grup¹ dziennikarzy by³am 
na kursie jêzyka angielskiego w Londynie, zorganizowanym przez British Council. Zdarzy³o 
siê, ¿e bêd¹c na obiedzie w Klubie Polskim siedzia³am niemal twarz¹ w twarz z gen. W³ady-
s³awem Andersem. Jeszcze wtedy nie wiedzia³am, ¿e ulica Marcelego Nowotki w Warsza-
wie, gdzie mieszkam, zostanie przemianowana na ulicê imienia gen. Andersa. 

Po przejściu na emeryturê zaczê³am dzia³aæ spo³ecznie w Światowym Zwi¹zku ¯o³-
nierzy Armii Krajowej (sekretarz Okrêgu Warszawa – Powiat ŚZ¯AK, cz³onek zespo³u re-
dakcyjnego Zeszytów Historycznych „Na przedpolu Warszawy”, obecnie rzecznik prasowy 
okrêgu). Ocalam od zapomnienia lata konspiracji i walki naszych ma³ych ojczyzn. Jestem 
inicjatorem, redaktorem i wspó³autorem monografii „Chotomów, Jab³onna od wieków ra-
zem” (wydanej w 80. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³ości) i „Chotomów, Ja-
b³onna w konspiracji i walce” (wydanej w 60. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskie-
go). Wspó³redagujê Biuletyn Informacyjny Zwi¹zku Powstañców Warszawskich (zastêpca 
redaktora naczelnego), wspó³pracujê z Biuletynem Informacyjnym ZG ŚZ¯AK. 

Ogromny wp³yw na ukszta³towanie siê moich postaw ¿yciowych, aktywności spo³ecz-
nej i na późniejsze zainteresowanie histori¹ Chotomowa, Legionowa, Jab³onny wywar³y 
takie czynniki, jak dom rodzinny, uczestnictwo mojego Ojca w dziele odzyskania niepodle-
g³ości Polski, wychowanie harcerskie oraz wspaniali ideowi ludzie, jak Stefan  Krasiñski, Ha-
lina  Drewnikówna-Raczyñska, Jan Raczyñski, Halina Danuta Linke i wielu innych, których 
mia³am szczêście spotkaæ w ¿yciu.

Zosta³am odznaczona Srebrnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawa lerskim 
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, wieloma medalami i odznakami. Z odznaczeñ 
kombatanckich ceniê sobie wielce Warszawski Krzy¿ Powstañczy i Krzy¿ Armii Krajowej.

 Daremniak Irena
Irena Daremniak ps. „Irka”, ur. 2 sierpnia 1927 w Warszawie, córka Wincentego i Kazi-

miery z Dziewanowskich. W konspiracji dzia³a³a od marca 1942 r. do wrze śnia 1944 w dru-
¿ynie „Burza” w Chotomowie, w dyspozycji dr. Jerzego Kuczamera. Jako sanitariuszka bra³a 
udzia³ w udzielaniu pomocy rannym podczas walk 3 sierpnia 1944 r., kiedy to miêdzy Cho-
tomowem a Legionowem-Przystanek wykolejono niemiecki poci¹g z wagonem sanitarnym. 

Cz³onek Ko³a ŚZ¯AK w Chotomowie. Porucznik Wojska Polskiego. 
Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Medal za Warszawê 1939–1945, odznaki: „Akcja 

Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 
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 Daremniak Janina Kazimiera
Janina Kazimiera Daremniak, ps. „Janka”, córka Wincentego i Zofii z Dziewanowskich. 

W konspiracji w latach 1942–1944 w dru¿ynie „Burza” w Chotomowie. Opatrywa³a rannych 
jako sanitariuszka podczas akcji przejêcia wagonu sanitarnego niemieckiego poci¹gu, miê-
dzy Chotomowem a Legionowem. 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Medal za Warszawê 1939–1945, odznaki: „Akcja 
Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

Zmar³a w maju 2006 r.

 Dietrich Edward
Pp³k Edward Dietrich ps. „Ralf”, „Edward II”, syn Emila ur. 

3 maja 1910 r. w Warszawie. 
Od października 1939 r. w konspiracji na terenie Legionowa, po-

cz¹tkowo w Zwi¹zku Czynu Zbrojnego, później w ZWZ-AK, w stop-
niu porucznika, na stanowisku dowódcy kompanii, potem instrukto-
ra wyszkolenia i adiutanta pp³k. Romana  K³oczkowskiego – dowódcy 
rejonu. Zosta³ odzna czony Krzy¿em Srebrnym Orderu Wojennego 
Virtuti Militari. 28 października 1944 r, po wkroczeniu Armii Czer-
wonej do Legionowa, zgodnie z wcześniejszymi rozkazami Komendy 
G³ównej AK, przyj¹³ na siebie obowi¹zki gospodarza terenu – oficera 
³¹cznikowego wobec wkraczaj¹cych wojsk sowieckich. 

Nastêpnego dnia por. Edward Dietrich zosta³ wraz z grup¹ ¿o³-
nierzy AK aresztowany przez NKWD190 i deportowany do ZSRR, 

gdzie przez ponad trzy lata by³ wiêziony i przetrzymywany w syberyjskich ³agrach191.
 Po powrocie do kraju organizowa³ rozproszonych, by³ych ¿o³nierzy AK Pu³ku „Maria-

nowo–Brzozów” w struktury kombatanckie. 
Pp³k Edward Dietrich by³ za³o¿ycielem i wieloletnim prezesem zarz¹du Okrêgu „War-

szawa–Powiat” ŚZ¯AK. Znaj¹c dobrze losy polskich ¿o³nierzy na „nieludzkiej ziemi”, pp³k 
Dietrich, podj¹³ siê zadania przywrócenia i utrwalenia pamiêci ¿o³nierzy AK z Legionowa, 
którzy w 1944 byli aresztowani i deportowani przez NKWD do ZSRR, zmarli „na nieludzkiej 
ziemi” i zostali pogrzebani w niez nanym miejscu. 

Dopiero po odzyskaniu suwerenności przez Rzeczpospolit¹, jego usilne starania uzy-
ska³y poparcie w³adz samorz¹dowych miasta i powiatu legionowskiego i na legionowskim 
cmentarzu powsta³ pomnik – kwatera symbolicznych grobów ¿o³nierzy legionowskiego Pu³-
ku „Marianowo-Brzozów”, zamêczonych w sowiec kim gu³agu NKWD nr 270 Borowicze. 

Niestrudzony bojownik o niepodleg³ośæ Polski i nieugiêty stra¿nik jej praw dziwej hi-
storii pp³k Edward Dietrich zmar³ 11 marca 2005 roku. Jego uroczysty pogrzeb z honorami 
wojskowymi odby³ siê 21 marca 2005 roku w Warszawie.

190 Raczej przez SMIERSZ. Patrz przypis 187 na str. 348
191 Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleźæ w Zeszytach historycznych Okrêgu Warszawa-Powiat Świa-

towego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK „Na przedpolu Warszawy” oraz w internecie pod adresem: http://www.aan.gov.pl/obro-
za/28.html

Edward Dietrich
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Dietrich Zofia – patrz  Wróblewska-Dietrich Zofia

Dmowska- Morawska Janina – patrz Morawska Janina

 Domański Mieczysław
Mieczys³aw Domañski ps. „Miecz”, „Ma³y” urodzi³ siê 25 li-

stopada 1928 r. w Legionowie, s. Edmunda i Marianny Smoliñskiej. 
Harcerz dru¿yny ZHP im. Lisa Kuli przy Szkole Powszechnej 
nr 3 w Legionowie do 1939 r. W latach 1942–44 uczeñ II klasy tajne-
go gimnazjum w Legionowie. W Szarych Szeregach od 1942 r. w III 
zastê pie w dru¿ynie „Dêba” Bra³ udzia³ w szkoleniach harcer skich 
i wojskowych. Z³o¿y³ przyrzeczenie harcerskie na rêce dru¿ynowego 
Jerzego Latochy w 1943 r.

W jego mieszkaniu przy ul. Kordeckiego 10 odbywa³y siê zbiórki 
harcerskie. By³ ³¹cznikiem przy 710. plutonie I batalionu. Ojciec jego 
by³ hutnikiem w legionowskiej hucie szk³a. By³ tam wa¿ny punkt 
konspiracyjny 4 kompanii, w sk³ad której wchodzi³ 710 pluton.

1 sierpnia wraz z Wies³awem Budkiewiczem, koleg¹ ze swego zastêpu, zg³osili siê do za-
stêpowego Ewarysta Bafeltowskiego. Pe³nili s³u¿bê pomocnicz¹ przy I batalionie.

Wysiedlony wraz z rodzin¹ do Ciechanowa, tam doczeka³ koñca wojny. W lutym 
1945 wróci³ do Legionowa. Uczêszcza³ do technikum chemicznego w Warszawie. W latach 
1948–54 ukoñczy³ studia elektroniczne na Politechnice Warszawskiej. Do emerytury praco-
wa³ w Instytucie £¹czności w Warszawie.

Cz³onek Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów. Podporucznik WP. Odznaczenia za s³u¿bê konspiracyjn¹:, Krzy¿ Armii Krajowej, 
Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, odznaki: „Akcja Burza” i „Wete ran Walk o Niepodleg³ośæ”. Odznacze-
nia pañstwowe: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi i inne za pracê zawodow¹.

 Drewnikówna-Raczyńska Halina
Halina Drewnikówna-Raczyñska ur. 1 stycznia 1914 r. w War-

szawie, córka Józefy i Wincentego Drewnika. Ukoñczy³a Szko³ê 
Powszechn¹ nr 154 przy ul. Ch³odnej 12. W wieku 12 lat zosta³a 
przyjêta do dru¿yny harcerskiej. Jako uczennica klasy VIII Gimna-
zjum J. Gagatnickiej zorganizo wa³a dru¿ynê harcersk¹ przy szkole 
powszechnej na Nowolipiu. W 1935 r. ukoñczy³a wydzia³ poloni-
styczny w Pedagogium im. St. Konarskiego w Warszawie i otrzy ma³a 
dyplom nauczyciela. W nastêpnym roku odby³a bezp³atn¹ praktykê 
w szkole powszechnej w Brwinowie. Przed wybuchem wojny praco-
wa³a w seminarium nauczycielskim w Siennicy ko³o Miñska Mazo-
wieckiego. Po likwidacji seminarium objê³a w marcu 1939 r. stano-
wisko polonistki w szkole powszechnej w podwarszawskim Chotomowie. 

Mieczysław Domański

Halina Raczyńska
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Nieprzerwanie ³¹czy³a pracê nauczycielki z dzia³alności¹ w harcerstwie – organizowa³a 
obozy. W Chotomowie zasta³a j¹ wojna i tam prze¿y³a lata okupacji niemieckiej, prowadz¹c 
dzia³alnośæ konspiracyjn¹ i tajne nauczanie. Ju¿ w styczniu 1940 r. zorganizowa³a dru¿ynê 
harcerek, która przyjê³a kryptonim „Burza” i dzia³a³a w strukturach Szarych Szeregów Cho-
r¹gwi Warszawskiej. W czasie Powstania Warszawskiego by³a sanitariuszk¹. Ze sw¹ dru¿yn¹ 
„Burza”, podporz¹dkowan¹ dowódcy chotomowskiej 3. kompanii AK por. Stefanowi  Krasiñ-
skiemu „Kacprowi”, nios³a pomoc ¿o³nierzom Armii Krajowej i cywilom rannym w czasie 
powstañczych staræ z okupantem. 

Po okresie wysiedleñczej tu³aczki wróci³a do Chotomowa i podjê³a pracê w tamtejszej 
szkole. Z krótkimi przerwami, pracowa³a do 1947 r. W 1946 zosta³a mianowana hufco-
w¹ hufca „Legionowo”, obejmuj¹cego tereny P³ud, Choszczówki, D¹brówki Szlacheckiej 
(Nowodwory), Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Modlina. W latach 1948–
–52 pracowa³a w szkole podstawowej w Nowodworach, a później do roku 1969 – w szkole 
w Tarchominie. 

Jako ¿o³nierz AK nale¿a³a do Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej – ko³o 
Chotomów Okrêgu Warszawa-Praga. Zmar³a w 2001 r. Pochowana jest na cmentarzu 
na Bródnie. 

 Dudziński Zdzisław Ryszard
Zdzis³aw Ryszard Dudziñski ps. „Lipka”, ur. 30 sierp nia 1926 r. 

w Warszawie, syn Franciszka i Stanis³awy z Ja worskich. Do 1939 r. 
harcerz w chotomowskiej dru¿ynie ZHP. W czasie kampanii wrze-
śniowej z polecenia dowództwa woj skowego obserwator ruchu wojsk 
niemieckich. Dzia³alnośæ konspiracyjn¹ rozpocz¹³ w lutym 1942 r., 
a zakoñczy³ we wrześniu 1944 – by³ ¿o³nierzem oraz harce rzem dru-
¿yny w Chotomowie. Po przeszkoleniu bra³ udzia³ w walce pow-
stañczej w 705. plutonie 2. kompanii 1. batalionu w I Rejonie 
„Marianowo-Brzozów”. Uczestniczy³ w bitwie z niemieck¹ za³og¹ 
poci¹gu specjalnego (przewo¿¹cego leki i narzêdzia chirurgiczne) 
na terenie Chotomowa w dniach 1–3 sierpnia 1944 r. 

Po upadku Powstania Zdzis³aw Dudziñski by³ dwukrotnie aresztowany przez Niem-
ców i torturowany. Przeszed³ przez obozy przejściowe, wywieziony na Wêgry wróci³ do kraju 
w 1946 r. Ukoñczy³ studia i podj¹³ pracê jako technik budowlany. 

By³ czynnym cz³onkiem środowiska kombatantów Armii Krajowej i Sza rych Szeregów. 
Zajmowa³ siê dokumentacj¹ fotograficzn¹ wydarzeñ zwi¹zanych z walk¹ w naszym rejonie 
AK. Zgin¹³ tragicznie 8 września 2006 r.

 Figauzer Edward
Edward Figauzer ps. „Sêp”, ur. 4 stycznia 1931 w Warszawie, syn Jakuba i Marianny z domu 

Piwarek. W konspiracji od stycznia 1943 do września 1944 jako harcerz zawiszak (m³odzik) 
dru¿yny im. R. Traugutta w Wiśniewie. S³u¿ba pomocnicza przy 6. kompanii w I Rejonie „Ma-
rianowo-Brzozów”, ppor. WP. Cz³onek Stowarzyszenia Szarych Szeregów od 1994 r.

Zdzisław Dudziński

Book czas proby_2014.indb   362Book czas proby_2014.indb   362 2014-06-13   10:42:182014-06-13   10:42:18



363

CZĘŚĆ III – noty biograficzne

 Frejlich Jerzy
Jerzy Frejlich ps. „Je¿”, syn Aleksandra i Antoniny Janowskiej, 

ur. 4 listopada 1929 w Legionowie. M³odzik w dru¿ynie harcerskiej 
ZHP przy Szkole Powszechnej nr 4 w Legionowie. W konspiracji 
od grudnia 1942 r. do sierpnia 1944 w dru¿ynie im. A. Ma³kowskie-
go. Zastêpowy I zastêpu Bojowych Szkó³. Uczeñ Szko³y Powszechnej 
nr 4 do 1943 r., potem szko³y ogrodniczej w Warszawie – 1943/44. 
S³u¿ba pomocnicza w I rejonie VII obwodu „Obro¿a” z ramienia Sza-
rych Szeregów w okresie walk powstañczych w Legio nowie. Wysie-
dlony z Legionowa we wrześniu 1944. Uciek³ z obozu przesiedleñ-
czego przez Puszczê Kampinosk¹ do ¯yrardowa. Powróci³ w 1945 r. 
W 1966 r. ukoñczy³ Wydzia³ Leśny na SGGW ze stopniem mgr in¿. leśnictwa. Uzyska³ tytu³ 
adiunkta, by³ starszym inspektorem nadleśnictwa Jab³onna.

Odznaczenia: Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, Krzy¿ AK, Medal za Warszawê 1939–1945, od-
znaki: „Syn Pu³ku”, „Akcja Burza”, „Weteran Walk o Niepodle g³ośæ” i inne. 

 Fultyn-Przyjałkowska Janina
Janina Fultyn-Przyja³kowska „Janka”, „Baśka”, ur. 5 lutego 1920 r. 

w Warszawie, córka Ludwika. Organizatorka i dru¿ynowa ¿eñskiej 
dru¿yny „Las” w Le gionowie w latach 1942–1944 oraz ¿eñskiej or-
ganizacji – Sodalicji Mariañskiej, której by³a prezydentk¹ w latach 
1942–1946. W jej domu przy ul. Sienkiewicza odbywa³y siê zbiórki, 
zaprzysiê¿enia i przyrzeczenia harcerskie. Prowadzi³a równie¿ tajne 
nauczanie w zakresie szko³y średniej. 

W okresie walk powstañczych kierowa³a s³u¿b¹ harce rek ³¹czni-
czek i sanitariuszek. W jej domu by³ punkt sanitarny od 1 do 4 sierp-
nia 1944 r., tj. do momentu zakoñczenia walki. Sama pe³ni³a s³u¿-
bê sanitariuszki i ³¹c zniczki z oddzia³ami w lesie miêdzy Legionowem a Chosz czówk¹. 
Do 1942 r. powiela³a tajne gazety „Reduta”, „Biuletyn Informacyjny” i „Z frontu walki” w ra-
mach dzia³alności WSK AK w Legio nowie. 

Po wojnie ukoñczy³a studia uniwersyteckie. Pracowa³a jako na-
uczyciel w gimnazjum i liceum im. M. Konopnickiej w Legionowie. 
By³a wzorem patriotyzmu dla wielu harcerek. Zmar³a 20 stycznia 
2007 r. Jest pochowana na cmentarzu w Legionowie.

 Gawałkiewicz-Witek Lidia
Lidia Gawa³kiewicz-Witek „Mrówka”, ur. 3 czerwca 1929 r. 

w Warszawie, córka Feliksa i Stefanii z Kowalewskich. W konspiracji 
od 2 maja 1944 r. do 8 września 1944 r. – ¿eñska dru¿yna „Las”, za-
stêp „Jod³y”. Zdoby³a stopieñ samarytanki. W czasie walki powstañ-
czej w Legionowie pe³ni³a s³u¿bê pomocnicz¹. Zosta³a deportowana 
do Niemiec w 1944 r. Tam te¿ organizowa³a pracê harcersk¹.

Jerzy Frejlich

Janina Fultyn-
-Przyjałkowska

Lidia Gawałkiewicz-
-Witek

Book czas proby_2014.indb   363Book czas proby_2014.indb   363 2014-06-13   10:42:192014-06-13   10:42:19



364

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

W latach 1945–1948 oraz 1957–1981 dzia³a³a w ZHP. Uzyska³a stopieñ instruktorski 
harcmistrza. Od 1982 r. w Har cerskim Krêgu Seniorów. Jest czynnym cz³onkiem Stowarzy-
szenia Szarych Szeregów w Legionowie. 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, Medal za Warszawê 1939–
–1945, odznaki: „Akcja Burza”, „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

 Gilecki Henryk
Henryk Gilecki ps. „Sêp”, ur. 15 lipca 1929, syn Kaziemierza i Stefanii 

z Bagiñskich. W konspiracji od 1943 r. do września 1944. Nale¿a³ do dru-
¿yny w Choszczówce. Bra³ udzia³ w akcjach ma³ego sabota¿u i kolporta¿u 
prasy pod ziemnej. 

W okresie Powstania Warszawskiego by³ ³¹cznikiem (tak¿e w czasie 
przeprawy do Kampinosu). Od 1994 r. jest cz³onkiem Stowarzy szenia Sza-
rych Szeregów w Legionowie. Ma stopieñ porucznika Wojska Polskiego. 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, Medal 
za Warszawê 1939–1945 i inne.

 Godlewski Stanisław
Ur. 23 lipca 1911 r. w Warszawie, syn Jana i Klotyldy z Czerwiñ-

skich. Mia³ dwóch braci: lekarza, dr med. Zbignie wa Godlewskiego 
(walczy³ w czasie II wojny światowej w Ar mii Andersa, m. in. pod 
Monte Casino, wielokrotnie odzna czany, zm. w 1994 r., pochowa-
ny na warszaw skich Pow¹zkach) oraz Ludwika Godlewskiego (ppor. 
WP, który po najeździe 17 września 1939 zosta³ aresztowany przez 
w³adze radzieckie, wiêziony przez ca³¹ wojnê, wywieziony na Sy beriê 
do pracy w kopalni z³ota, nastêpnie zamordowany na prze³omie lat 
czterdziestych i piêædziesi¹tych). 

Stanis³aw Godlewski ukoñczy³ Gimnazjum Humani styczne 
im. Króla Zygmunta Augusta w Bia³ymstoku. W tym¿e gimna-

zjum wst¹pi³ do ZHP w 1927 r. Mianowany dru¿ynowym pe³ni³ tê funkcjê do 1932 r., 
w którym uzyska³ świadectwo dojrza³ości. Po maturze Stanis³aw zosta³ powo³any do s³u¿-
by wojskowej w Szkole Podchor¹¿ych Piechoty w Zambrowie. S³u¿bê ukoñczy³ w 1933 r. 
i otrzyma³ przydzia³ do 42 pp. w Bia³ymstoku. 1 stycznia 1935 roku zosta³ mianowany 
podporucznikiem rezerwy.

W 1933 r., po odbyciu zasadniczej s³u¿by wojskowej, wst¹pi³ do Pañstwo wej Wy¿szej 
Szko³y Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Rotwanda i Wawel berga w Warszawie na wy-
dzia³ elektryczny. Studia ukoñczy³ w kwietniu 1937 r. z dyplomem technologa elektryka. 
Po studiach pracowa³ w Elektrowni Warszaw skiej jako ekspert techniczny.

W czasie studiów Stanis³aw pracowa³ w ZHP i uzyska³ stopieñ instruktorski podharc-
mistrza. W 1939 r. zamieszka³ w Legionowie i tu, do chwili mobilizacji, prowadzi³ legionow-
ski Hufiec ZHP, obejmuj¹cy Chotomów, Zegrze, Jab³onnê, Choszczówkê, Bia³o³êkê Dwor-
sk¹, P³udy i Wiśniewo. 

Henryk Gilecki

Stanisław Godlewski
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24 sierpnia 1939 r. zosta³ zmobilizowany i skierowany do 32 pp. w Mod linie. Bra³ udzia³ 
w walkach w obronie Modlina od dnia 5 IX 1939 r. w sk³adzie V/32 pp. a nastêpnie, po wcie-
leniu tego baonu do 36 pp. Legii Akademickiej, jako 111/36 pp. W tym baonie zosta³ do dnia 
28.IX. 1939 r. jako dowódca plutonu 9 kompanii 36 pp. LA.

Za udzia³ w obronie 27.IX. 1939 r. zosta³ po raz pierwszy odznaczony Krzy¿em Walecz-
nych (zweryfikowany w Departamencie Kadr Ludowego Wojska Polskiego pod koniec 1978 r.).

Po kapitulacji twierdzy Modlin, 28 września 1939 r., znalaz³ siê w niewoli niemieckiej 
w Dzia³dowie. Zgodnie z warunkami kapitulacji, 24 października 1939 r. zosta³ zwolniony 
z niewoli, z ca³ym korpusem oficerskim.

W czasie okupacji nadal pracowa³ w Elektrowni Warszawskiej.
Do pracy w konspiracji przyst¹pi³ w listopadzie 1939 r. w I rejonie VII Obwodu „Obro¿a” 

AK. U¿ywa³ pseudonimu „Grabowski”, a tak¿e „Sak” i „Wol ski”. W 1940 r. zacz¹³ organizo-
waæ tajne harcerstwo – Szare Szeregi na terenie I Rejonu „Marianowo-Brzozów”.

Przez rok bra³ udzia³ w tajnym nauczaniu w Wiśniewie, w szkole prowa dzonej przez 
Wojciecha  Zawadzkiego.

Podczas Powstania Warszawskiego do zadañ Stanis³awa Godlewskiego nale¿a³a wspó³-
praca ze zgrupowaniem Kampinos. Utrzymywa³ ³¹cznośæ z dowódc¹ 6 komp. 3 bat. in¿. 
Raczkowskim ps. „Motor”.

10 września 1944 r. zosta³ aresztowany i wywieziony do Niemiec. Prze szed³ przez obóz 
przejściowy w Zakroczymiu, potem obóz w Pile i w Erfurcie. Zosta³ zatrudniony w cukrowni 
w Oldisleben ko³o Heldrunger, ostatecznie jako ogrodnik w Urbach ko³o Northausen.

12 kwietnia 1945 r. wyzwolony przez aliantów. W obozach-zgrupowaniach dla uwol-
nionych Polaków pracowa³ jako nauczyciel w organizowanych szko³ach, w których uczy³ 
matematyki i fizyki. Poza tym, organizowa³ tam wśród Polaków i prowadzi³ wraz z inny-
mi harcerstwo.

Do Polski wróci³ we wrześniu 1945 r. i ponownie podj¹³ pracê w Elek trowni Warszawskiej.
Podj¹³ te¿ pracê w harcerstwie, obejmuj¹c, tak jak przed wojn¹, hufiec w Legionowie. 

Po roku musia³ zdaæ hufiec – mia³ na utrzymaniu rodzinê, a dojazdy do Legionowa zajmo-
wa³y du¿o czasu.

By³ wiêźniem politycznym PRL od 14 stycznia 1947 r. do 6 marca 1947 r. Po zwolnieniu 
z wiêzienia, zosta³ eksmitowany z Warszawy, gdzie mieszka³ z ro dzin¹ i przeniós³ siê na Zie-
mie Zachodnie do S³upska. Tam pracowa³ jako kierownik sieci w rejonie energetycznym. 
Ci¹gle inwigilowany przez komunis tyczne s³u¿by bezpieczeñstwa, pod koniec 1949 roku zo-
sta³ przeniesiony do Krakowa, gdzie pracowa³ do 1959 roku. W tym czasie uczy³ te¿ w szkol-
nictwie zawodowym. Podj¹³ studia magisterskie i uzyska³ dyplom in¿yniera elektryka na Po-
litechnice Warszawskiej.

Po odwil¿y politycznej w 1956 roku, ponownie w³¹czy³ siê do pracy w har cerstwie. Prócz 
pe³nionej w stopniu harcmistrza funkcji w hufcu ZHP w Krakowie, prowadzi³ dru¿ynê har-
cersk¹ do 1959 r. w Pañstwowej Podstawowej Szkole Muzycznej w Krakowie.

By³ wielokrotnie zmuszany do zmian miejsca pracy zawodowej. W 1972 r. przeszed³ 
na rentê ze wzglêdu na z³y stan zdrowia, a w 1976 r. przeszed³ na emery turê. Do koñca ¿ycia 
by³ zwi¹zany z harcerstwem. 
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Stanis³aw  Godlewski by³ cz³onkiem wielu organizacji spo³ecznych. Nale¿a³ do Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich, do PTTK (zna³ ca³¹ Polsk¹ po³udniow¹ z pieszych wêdró-
wek), do Zwi¹zków Zawodowych Budowlanych, do zarz¹du Polskiego Komitetu Pomocy 
Spo³ecznej i do ZBOWiD.

W 1980 roku wst¹pi³ do NSZZ „Solidarnośæ” i zaanga¿owa³ siê w pracê krakowskiego 
zarz¹du zwi¹zku. Pracowa³ do ostatnich chwil swojego ¿ycia. 

Zmar³ 22 stycznia 1984 r. w Krakowie. Pochowany jest w grobie rodzinnym w Warsza-
wie-Tarchominie.192 

 Gołębiewski Janusz
Janusz Go³êbiewski ps. „Wilk”, „Go³¹b” – syn W³a dys³awa, ur. 25 czerwca 1930 r. Har-

cerz ZHP do 1939 r.
W konspiracji od 1942 r. w dru¿ynie im. A. Ma³kow skiego w Legionowie, zastêp III „Or-

l¹t”. Do matury mieszka³ w Legionowie. Od 1945 do 1948 nale¿a³ do tajnego legionowskiego 
hufca ZHP „Rój-Tom”. W czasie okupacji bra³ udzia³ w koncertach organizowanych przez 
pana  Rykaczewskiego Po wojnie skoñczy³ architekturê na Politechnice Gdañskiej. Z na-
kazem pracy wyjecha³ do Zielonej Góry, a potem do Bydgoszczy. Jako uczeñ gimnazjalny 
uczêszcza³ do średniej szko³y muzycznej w Warszawie. W Pañstwowym Konserwatorium 
Muzycznym by³ w klasie skrzypiec u pani prof. Ireny Dubiñskiej razem z Wand¹ Wi³komir-
sk¹. Uczy³ gry na skrzypcach. Niektórzy jego uczniowie zrobili karierê akademick¹, do funk-
cji rektora w³¹cznie. 

Za udzia³ w walce o niepodleg³ośæ uzyska³ liczne odznaczenia: jako kapral AK by³ od-
znaczony czterokrotnie Medalem Wojska (Londyn 1948) oraz Krzy¿em Armii Krajowej 
(Londyn 1978 r.),. 

 Gołębiewski Tadeusz193

Syn W³adys³awa i Wincentyny z Chmielewskich, ur. 24 lute-
go 1923 w Poznaniu. Mieszkaniec Legionowa w latach 1933–1958. 
Uczêszcza³ do Szko³y Powszechnej Nr 1 w Legionowie, do klasy p. Jó-
zefy  Iwaszkiewiczówny. Tam wst¹pi³ do dru¿yny harcerskiej. 10 maja 
1934 roku na rêce phm. Kazimierza  Cyrus-Sobolewskiego z³o¿y³ przy-
rzeczenie harcerskie i otrzyma³ krzy¿ harcerski. 7 kwietnia 1935 roku 
zosta³ mianowany przybocznym. We wrześniu tego¿ roku, po ukoñ-
czeniu szko³y powszechnej, zosta³ przez rodziców wys³any do Lwowa, 
do Korpusu Kadetów marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. 

Wybuch wojny zasta³ Tadeusza w Legionowie – rozpoczêcie roku 
szkolnego w Korpusie zosta³o odwo³ane. Doradzono mu, ¿eby zg³osi³ 
siê do biura Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej w Legionowie i poprosi³ 

192 ¯yciorys ten opracowa³a na podstawie ¿yciorysu w³asnorêcznie napisanego przez Stanis³awa w 1979 r. oraz 
innych dokumentów, córka S. Godlewskiego – Anna Godlewska

193 W biogramie wykorzystano fragmenty wspomnieñ Tadeusza Go³êbiewskiego „Moje legionow skie i nielegio-
nowskie losy”

Tadeusz Gołębiewski
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o pracê. l maja 1940 r. dosta³ pracê, ale pocz¹tkowo bez wynagrodzenia. Jednak instytucja 
ta mog³a wydawaæ dokumenty, które dla m³odego cz³owieka ¿yj¹cego wówczas w Gene ralnym 
Gubernatorstwie by³y bezcenne. Z powodu braku Arbeitskarty czy odpowiedniego Besche-
inigungu przy zatrzymaniu mo¿na by³o zostaæ wys³anym na roboty do Niemiec. Po pewnym 
czasie nienagannej pracy zosta³ zatrudniony na sta³e, z wynagrodzeniem. W pierwszej po³o-
wie 1943 r., zosta³ przyjêty do konspiracji. W tym czasie pracowa³ dwa tygodnie w ka¿dym 
miesi¹cu. Przez drug¹ czêśæ miesi¹ca mia³ prawo nie przychodziæ do pracy i móg³ uczyæ siê 
do egzaminu w tajnej Szkole Podchor¹¿ych Rezerwy Piechoty im. gen. W³. Sikorskiego, a po-
tem do egzaminów eksternistycznych w tajnym liceum im. St. Staszica w Warszawie. Egza-
min maturalny zda³ w dn. 16 czerwca 1944 w ruinach budynku gie³dy przy ul. Królewskiej.

W konspiracji Tadeusz Go³êbiewski nosi³ pseudonimy „Sosna”, „Per³a”, podczas Po-
wstania by³ dowódc¹ 704. plutonu I Rejonu „Marianowo–Brzozów”. Ze swym plutonem bra³ 
udzia³ w walkach na terenie Legionowa, a po ustaniu walk i pow tórnej mobilizacji przeszed³ 
z oddzia³em „Znicza” do Kampinosu. Po klêsce zgrupowania pod Jaktorowem przez dwa ty-
godnie ukrywa³ go so³tys w Zawadach, po czym – gdy sytuacja siê wzglêdnie uspokoi³a – wy-
jecha³ do Koluszek, a stamt¹d do Krakowa i Nowego S¹cza.

Przejściowo zajmowa³ siê zaopatrywaniem górali w „tabak” i dro¿d¿e z krakowskiego 
bazaru zwanego „Tandet¹”. W listopadzie 1944 r. na zaproszenie kuzynów pojecha³ do Kielc 
i podj¹³ pracê w firmie in¿yniera Sitowicza, uk³adaj¹c przez ca³y miesi¹c tory na odcinku 
Kielce – Tumlin. Koledzy „od kilofa” nauczyli go, jak wytrwaæ osiem godzin z kilofem w d³o-
niach. Po pracy ca³a grupa z narzêdziami na ramionach maszerowa³a na fajrant do „Bauzu-
gu”, czêsto śpiewaj¹c partyzanckie piosenki. Po Nowym Roku zosta³ przeniesiony do Jêdrze-
jowa, do budowy parowozowni. 

13 stycznia 1945 r., podczas ostrza³u artylerii sowieckiej Niemcy uciekli, a Tadeusz 
z jednym z kolegów, id¹c po ziemi „niczyjej” pod przelatuj¹cymi pociskami, przedostali siê 
do Kielc. Tam Tadeusz, zatrzymany przed drzwiami krewnych przez NKWD, by³ o krok 
od aresztowania. Wybawi³a go pó³litrówka wódki... 

Nastêpnie wyruszy³ do Warszawy. Po drodze spotka³ maszeruj¹cego w tym samym 
kierunku por. „Znicza”, dowódcê z Kampinosu. Przenocowa³ u jego rodziny. Piêciodniowa 
wêdrówka zakoñczy³a siê 26 stycznia 1945 r. beztroskim (bo nieświadomym) przejściem 
przez pole minowe nieopodal rodzinnego domu. Wieczorem zapuka³ w zabite deskami okno 
kuchni, w której zgromadzona by³a rodzina.

l lutego 1945 r. ponownie rozpocz¹³ pracê w Spó³dzielni w Legionowie, tym razem 
na stanowisku kierownika ksiêgowości. Jesieni¹ rozpocz¹³ studia w warszawskiej Szkole 
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, które ukoñczy³ w 1949 r. 

15 września 1949 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Krystyn¹ Cymer.
W 1950 podj¹³ pracê w G³ównym Instytucie Przemys³u Rolnego i Spo¿yw czego. Prze-

szed³ wszystkie szczeble kariery naukowej, uzyskuj¹c tytu³ profesora zwyczajnego nauk 
technicznych (biotechnologia rolna, browarnictwo). By³ wieloletnim dyrektorem Instytutu 
Przemys³u Fermentacyjnego.

Od samego pocz¹tku czynnie dzia³a³ w środowisku by³ych ¿o³nierzy Armii Krajowej. 
Od utworzenia w 1992 r. Okrêgu Warszawa-Powiat ŚZ¯AK, by³ wiceprezesem zarz¹du 
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tego¿ okrêgu. Nie do przecenienia jest jego praca jako redaktora naczelnego Zeszytów 
Historycznych „Na przedpolu Warszawy” oraz organizatora Zespo³ów Ochrony Pamiêci 
Armii Krajowej.

Za swoj¹ pracê i patriotyczn¹ postawê zosta³ odznaczony Krzy¿em Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Armii Krajowej, Medalem Wojska (dwukrotnie), 
Warszawskim Krzy¿em Powstañczym oraz Krzy¿em Party zanckim, a tak¿e: Z³otym 
Krzy¿em Zas³ugi, Z³ot¹ i Srebrn¹ Odznak¹ Honorow¹ NOT oraz Medalem im. Micha³a 
Oczapowskiego (przyznanym przez Polsk¹ Akademiê Nauk za wybitny wk³ad w rozwój 
nauk rolniczych).

Tadeusz Go³êbiewski zmar³ 20 maja 2010 r. Spoczywa na cmentarzu w Legionowie.

 Grabowska Barbara
Barbara Grabowska ps. „Oleñka”, ur. 30 czerwca 1928 r. w War-

szawie, córka Filipa i Marianny z Paw³owskich. Harcerka dru¿yny 
w Chotomowie. Dzia³alnośæ konspiracyjn¹ podjê³a w marcu 1942 r. 
i s³u¿y³a do koñca sierpnia 1944 r. Bra³a udzia³ w walkach powstañ-
czych na terenie Legionowa i Chotomowa. Podporz¹dkowana by³a 
3. kompanii AK „Marianowo-Brzozów” pod dowództwem Stefana 
 Krasiñskiego „Kacpra”. S³u¿bê pe³ni³a, nios¹c pierwsz¹ pomoc ran-
nym ¿o³nierzom AK oraz ludności cywilnej na polu walki i w szpita-
lu powstañczym w Chotomowie pod dowództwem „Stefana” – Jerze-
go Kuczamera, lekarza z Chotomowa. 

Jest porucznikiem Wojska Polskiego, odznaczonym Warszawskim Krzy ¿em Powstañ-
czym, cz³onkiem ko³a ŚZ¯AK w Chotomo wie.

 Grajnert-Parolowa Maria
Maria Grajnert, od 1923 r. ¿ona Piotra  Parola, by³a najstarsz¹ 

córk¹ W³adys³awa Grajnerta, (wykwalifikowanego pracownika huty 
szk³a hr. Potockiego w Legionowie) i Gabrieli z Dêbiñskich. Pañstwo 
Grajnertowie mieli oprócz Marii jeszcze siedmioro dzieci: Stanis³a-
wê (zosta³a farma ceutk¹), Franciszka (zmar³ m³odo na tyfus jako le-
karz frontowy w I wojnie światowej w armii rosyjskiej), Kazimierza 
(in¿ynier, zmar³ m³odo na skutek odniesionych ran w czasie obrony 
Lwowa), Jadwigê (z mê¿a Biernacka, z wy kszta³cenia farmaceutka), 
Helenê (nauczycielka), Henryka (zmar³ w dzieciñstwie) i Janinê 
(ksiêgowa, ¿ona adwokata Kupścia).

Kariera nauczycielska Marii rozpoczê³a siê w latach 1912–14, 
kiedy prowa dzi³a czterooddzia³ow¹ fabryczn¹ szko³ê przy hucie 

szk³a w Legionowie. W roku szkolnym 1914/15 by³a nauczycielk¹ etatow¹ w Józefowie, 
a w latach 1917–1918 uczy³a jêzyka polskiego, historii Polski, arytmetyki i jêzyka rosyjskiego 
w sześcio klasowej Szkole Polskiej Realnej (utworzonej przez Komitet Towarzystwa pomocy 
dla biednych rodzin Polaków uczestnicz¹cych w wojnie oraz zubo¿a³ej przez wojnê ludno-

Barbara Grabowska

Maria 
Grajnert-Parolowa

Book czas proby_2014.indb   368Book czas proby_2014.indb   368 2014-06-13   10:42:202014-06-13   10:42:20



369

CZĘŚĆ III – noty biograficzne

ści polskiej). Jednocześnie by³a wychowawczyni¹ w klasie wstêpnej. W roku 1918 dosta³a 
pracê nauczycielki w jednoklasowej szkole elementarnej w Micha ³owie, w gminie Jab³onna. 
W roku 1920 przenios³a siê do szko³y powszechnej w Legionowie, zorganizowanej przez Mi-
nisterstwo Kolei ¯elaznych i pracowa³a w niej do 1921 r. Kiedy dosz³o do po³¹czenia szko³y 
kolejowej z prywatn¹ szko³¹ powszechn¹ p³k. Edmunda  Pedenkowskiego, zosta³a nauczy-
cielk¹ tej nowej Publicznej Szko³y Powszechnej w Legionowie. Pracowa³a w niej do 1929 r. 

Maria  Grajnert-Parolowa by³a wykwalifikowan¹ nauczycielk¹. Po zdaniu w 1922 r. 
w £ukowie egzaminów z grupy przedmiotów humanistycznych oraz uznaniu w 1924 r. 
przez Okrêg Naukowy Warszawski jej rosyjskiego świadectwa uprawniaj¹cego do pracy 
nauczycielki w szko³ach nauki pocz¹tkowej, zaliczona zosta³a w 1925 r. do kategorii na-
uczycieli wykwalifikowanych, a od roku 1930 sta³a siê sta³ym nauczycielem publicznych 
szkó³ powszechnych.

Od września 1939 do września 1940, czyli do momentu zwolnienia przez w³adze oku-
pacyjne, by³a czynn¹ nauczycielk¹ Szko³y Powszechnej nr 1 w Legio nowie. W okresie oku-
pacji zaś, od września 1942 do września 1944, uczestniczy³a w zorganizowanym, tajnym 
nauczaniu w Legionowie.

Po II wojnie światowej by³a nauczycielk¹ kolejno: w Publicznej Szkole Powszech-
nej nr 1 i 4 w P³ocku (1945), w Szkole Æwiczeñ przy Pañstwowym Koedukacyjnym Li-
ceum Pedagogicznym w P³ocku (1947), w Publicznej Szkole Powszechnej nr 2 w P³ocku 
(1949), w 1950 – w Publicznej Szkole Powszechnej nr 4 w Rembertowie pow. warszawskie-
go, a od 1950 – nauczycielk¹ (prawdopo dobnie jêzyka rosyjskiego) w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Legionowie. 

W zawodzie nauczycielskim Maria Grajnert-Parolowa przepracowa³a 40 lat. Za owe lata 
pracy w oświacie, podobnie jak jej m¹¿, otrzyma³a srebrny medal „Za D³ugoletni¹ S³u¿bê”.

Pañstwo Parolowie mieszkali w Legionowie w rodzinnym domu Marii, przy ul. Ja-
gielloñskiej 59.

 Gronek-Nadolska Hanna
Hanna Gronek-Nadolska ps. „Chaber”, ur. 24 marca 1929 r. 

w Olszewnicy, córka Stanis³awa i Heleny z Kwiatkowskich. Harcerka 
dru¿yny w Chotomowie. Od lipca 1942 r. do sierpnia 1944 w kon-
spiracji. W czasie walk powstañczych pe³ni³a s³u¿bê sanitariuszki 
i ³¹czniczki przy 3. kompanii I Rejonu „Marianowo-Brzozów”, w dys-
pozycji dru¿ynowej Haliny Drewnikówny. 

Po wojnie pracowa³a w Akademii Obrony Narodowej. Jest porucz-
nikiem Wojska Polskiego, cz³onkiem ko³a ŚZ¯AK w Chotomowie. 

Odznaczenia: Warszawski Krzy¿ Powstañczy, Krzy¿ Armii Kra-
jowej i inne. 

 Gronek-Wysocka Marianna
Marianna Gronek-Wysocka ps. „Sarenka”, ur. 2 lipca 1929 r. w Olszewnicy Nowej, 

córka Józefa i Zofii Góralczyk. Harcerka dru¿yny w Chotomowie. W konspiracji dzia³a³a 

Hanna 
Gronek-Nadolska
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od września 1943 r. do koñca sierpnia 1944. W czasie walk powstañczych pe³ni³a s³u¿bê 
³¹czniczki na terenie Chotomów, Legionowo-Przystanek, Legionowo, bêd¹c w dyspozycji 
dru¿ynowej „Aliny”. 

Po wojnie pracowa³a jako krawcowa w Zak³adach Sprzêtu Technicznego i Turystyczne-
go w Legionowie.

Jest porucznikiem Wojska Polskiego, cz³onkiem ko³a ŚZ¯AK w Choto mowie. Odzna-
czona Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.

 Grygułło Wojciech
Wojciech Grygu³³o ps. „Seroka”, ur. 9 sierpnia 1930, syn Ta-

deusza i £ucji z Morawskich. Harcerz Szarych Szeregów. W kon-
spiracji od maja 1943 do października 1944 r., w dru¿ynie im. ks. 
J. Poniatowskiego w Choszczówce. By³ ³¹cznikiem w kompanii Jana 
Raczkowskiego „Motora”. W 1945 r. pracowa³ w hufcu ZHP im. Za-
wiszy Czarnego w Rembertowie, kolejno jako zastêpowy, przybocz-
ny i dru¿y nowy w 112 WDH. W latach 1950–1953 szko³a średnia 
i s³u¿ba wojskowa w Skierniewicach. Po ukoñczeniu studiów peda-
gogicznych zosta³ nauczycielem w Zespole Szkó³ Zawo dowych przy 
Fabryce Wyrobów Precyzyjnych w Warszawie. Koordynator praktyk 
studenckich, organizator obozów pod namiotami. Stopnie harcer-

skie: m³odzik (1946), zwiadowca (1948), æwik (1949). Stopnie instruktorskie: przewodnik 
(1947), podharcmistrz (1949). 

Od 1994 r. jest cz³onkiem oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów i ko³a nr 1 Świa-
towego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej w Legionowie.

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Warszawski Krzy¿ Powstañczy, Krzy¿ Zas³ugi 
dla ZHP i inne. 

 Grzywaczewski Jan
Jan Grzywaczewski ps. „Pantera”, ur. 18 grudnia 1928 w Warsza-

wie, syn W³adys³awa i Tekli z ¯ó³awskich. Od 1935 r. mieszkaniec 
Legionowa. Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³ w 1942 r. W jego domu 
odbywa³y siê szkolenia 706. i 710. plutonów I Rejonu „Marianowo-
-Brzozów” AK. Do tych oddzia³ów nale¿eli jego starsi bracia Wac³aw 
i Marian. Jan wst¹pi³ do dru¿yny „Zawisza Czarny” przy Gminnej 
Szkole Handlowej w grudniu 1943 r. Bra³ udzia³ w szkoleniu ogólno-
harcerskim i ma³ym sabota¿u. W czasie Powstania Warszawskiego 
na terenie Legionowa by³ w grupie ³¹czników, któr¹ dowodzi³ dh Ry-
szard  Hertel. 

Po wojnie, w roku 1966 ukoñczy³ studia na Politech nice 
Warszawskiej, uzyskuj¹c stopieñ magistra in¿yniera mecha-

nika. Od 1953 do 1990 r. pracowa³ w biurach projektów instytucji przemys³owych 
w Warszawie. 

Wojciech Grygułło

Jan Grzywaczewski
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Cz³onek zarz¹du oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie od 1994 r., 
w latach 1997–1999 wiceprzewodnicz¹cy. Cz³onek pocztu sztan darowego. 

Jest porucznikiem Wojska Polskiego. Posiada odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ 
Partyzancki, Medal za Warszawê 1939–1945, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP oraz odznaki: „Akcja 
Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

 Habes Zdzisław
Zdzis³aw Habes ps. „Cis”, ur. 7 listopada 1928 r. w Warszawie, syn Leona i Wiktorii 

z Siemackich. W konspiracji w okresie od września 1942 do września 1944 r. jako harcerz 
I zastêpu w dru¿ynie im. Romualda Traugutta w Wiśniewie „Rój-Tom” Legionowo. £¹cz-
nik, patrolowy. Cz³onek Stowarzyszenia Szarych Szeregów oddzia³ w Legionowie od 1994 r. 
Jest podporucznikiem Wojska Polskiego. 

 Hadryś Edward
Edward Hadryś ps. „Kadryl”, ur. 2 sierpnia 1928 r. w Jab³onnie, syn Franciszka i Genowe-

fy z domu Mirosz. Stopieñ harcerski: m³odzik. Dru¿yna „Alfy i Skiby” Jab³onna „Ul – Pusz-
cza” „Rój-Tom” Legionowo. W konspiracji od maja 1942 do lipca 1944 r. Udzia³ w akcjach 
„ma³ego sabota¿u”. £¹cznik w okresie Powstania Warszawskiego w 712 plutonie. Deporto-
wany do Niemiec. 

Czynny cz³onek środowisk kombatanckich Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Po-
rucznik WP.

Oznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ 
Zas³ugi dla ZHP, Medal za Warszawê 1939–1945, odznaki: „Akcja Burza” i „Weteran Walk 
o Niepodleg³ośæ”. 

 Iwaszkiewiczówna Józefa
W okresie miêdzywojennym, do 1939 r., Józefa Iwaszkiewi-

czówna by³a nauczycielk¹ jêzyka polskiego i his torii w klasach star-
szych Szko³y Powszechnej nr 1 w Legiono wie. Najwa¿niejsza by³a 
dla niej praca wychowawcza. By³a nie tylko nauczycielk¹, ale tak¿e 
harcmistrzyni¹, dru¿ynow¹ I Dru¿yny ¯eñskiej im. Dzieci Lwowa, 
przy szkole nr 1 i komendantk¹ hufca ¿eñskiego ZHP w Legiono-
wie. Wiele jej uczennic i harcerek w trakcie II wojny światowej bra³o 
udzia³ w dzia³aniach konspiracyjnych Szarych Szeregów. Wśród nich 
znalaz³a siê autorka tej ksi¹¿ki. Józefa Iwaszkiewiczówna okres woj-
ny spêdzi³a w Warszawie, a po 1945 r. nie wróci³a ju¿ do Legionowa.

Z myśl¹ o m³odzie¿y napisa³a w 1935 r. pierwsz¹ monografiê 
Legionowa. Zaanga¿owana w pracê spo³eczn¹, chcia³a zaszczepiæ m³odzie¿y zaintereso-
wanie otoczeniem, w jakim przysz³o jej mieszkaæ, zachêciæ do dzia³alności obywatelskiej. 
Gromadzi³a materia³y o bezinteresownej pracy ró¿nych środowisk Legionowa. Zachêca³a 
swoje harcerki do pracy spo³ecznej. Szczególn¹ uwagê zwraca³a na postawê patriotyczn¹, 
której sama dawa³a przyk³ad. Warto dodaæ, ¿e jej mono grafia sta³a siê nieocenion¹ pomo-

Józefa 
Iwaszkiewiczówna
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c¹ dla wspó³czesnych badaczy dziejów Legionowa i doczeka³a siê wnikliwego omówienia 
w tomie I periodyku popularnonaukowego „Rocznik Legionowski”.194 

 Jakubowski Michał
Micha³ Jakubowski ps. „Rój”, ur. 29 września 1929 r. w Jab³onnie, 

syn Leonarda. W 1939 r. ukoñczy³ Szko³ê Powszechn¹ nr 4 w Legiono-
wie. Podczas okupacji uczêszcza³ do Gminnej Szko³y Handlowej – po-
tem tajnego gimnazjum i liceum. Zamieszka³ w Legionowie pocz¹tko-
wo na III parceli, a potem przy ul. Rynek 4. W jego domu odbywa³y siê 
szkolenia wojskowe. Teoretyczne zapoznawanie siê z broni¹ dla harce-
rzy i harcerek prowadzi³ jego stryj Feliks Jakubowski. Do Szarych Szere-
gów Micha³ Jakubowski wst¹pi³ w 1942 r. – zastêp Zbigniewa  Wiśniew-
skiego, dru¿yna „Dêba”. W walkach powstañczych by³ ³¹cznikiem 
w I batalionie „Znicza”. Koniec dzia³alności konspiracyjnej nast¹pi³ dla 
niego po zakoñczeniu walk na terenie Legionowa w 1944 r. 

Ukoñczy³ studia na Politechnice Warszawskiej i przeniós³ siê do Warszawy. 
Jest cz³onkiem Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej i Stowarzy szenia Sza-

rych Szeregów w Legionowie. 
Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Medal za Warszawê 1939–1945, Krzy¿ Zas³ugi dla 

ZHP, odznaki: „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepod leg³ośæ”. 

 Jankowski Sławomir
S³awomir Jankowski ps. „Micha³”, syn Stanis³awa, zawodowego 

wojskowego, ur. 10 września 1931 r. w Bia³ym stoku. W r. 1934 z ro-
dzicami zosta³ przeniesiony do jednostki wojskowej w Zegrzu Po³u-
dniowym, gdzie mieszka³ do września 1939 r. 

Z chwil¹ wybuchu II wojny światowej 4 września 1939 r. z inny-
mi rodzinami wojskowymi i jego rodzina zosta³a ewakuowana trans-
portem wojskowym na wschód Polski – miejsce docelowe Krasnystaw. 

Po wkroczeniu wojsk sowieckich na tereny, gdzie dotar³ trans-
port ewakuacyjny, pewnej nocy przekroczy³ z rodzin¹ „zielon¹ grani-
cê” i w grudniu 1939 r. wróci³ do Zegrza. 

Podczas okupacji niemieckiej uczêszcza³ do szko³y powszech-
nej w Zegrzu Po³udniowym, gdzie w 1944 r. skoñczy³ klasê szóst¹. 

We wrześniu 1943 r. wst¹pi³ do Szarych Szeregów, do zastêpu Antoniego Witkowskiego 
z dru¿yny hm. S³awomira  Sokolnickiego. Pod koniec września tego samego roku, w tartaku 
w Zegrzu Po³udniowym, z³o¿y³ przysiêgê konspiracyjn¹ na rêce hm. „Rabczyka”.

Bra³ czynny udzia³ w przeprowadzanych przez zastêp akcjach, m.in.: sypaniu piasku 
do maźnic wagonów kolejowych, roznoszeniu prasy konspiracyjnej, malowaniu na p³otach 
i domach hase³ Polski Walcz¹cej, przestawianiu znaków drogowych na skrzy¿owaniu dróg 

194 Mariusz B³aszczak, Monografia Legionowa Józefy  Iwaszkiewiczówny, [w:] Rocznik Legionowski, t. I, Legio-
nowo 2004.

Michał Jakubowski

Sławomir Jankowski
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w Zegrzu P³d. Najbardziej lubi³ spotkania z Marianem  Frydrychem, kierownikiem szko³y 
w Zegrzu i jego gawêdy o m³o dzie¿y walcz¹cej o wolnośæ Polski. 

W październiku 1944 r., jak inni mieszkañcy Zegrza, zosta³ z rodzin¹ wysiedlony w nie-
znanym kierunku. Po miesiêcznej tu³aczce rodzina jego osiedli³a siê w koñcu w miejscowo-
ści Orzechowo nad Narwi¹, gdzie wszyscy doczekali wyzwolenia spod okupacji niemieckiej. 
W styczniu 1945 r. powróci³ do Zegrza i rozpocz¹³ dalsz¹ naukê. 

W roku 1952, po ukoñczeniu szko³y średniej, wst¹pi³ do Oficerskiej Szko³y Wojsk In¿y-
nieryjnych we Wroc³awiu, po ukoñczeniu której dosta³ przydzia³ do Torunia. 

W 1957 r. ze wzglêdu na z³y stan zdrowia zosta³ przeniesiony w stopniu kapitana do re-
zerwy. W 1958 r. osiedli³ siê z ¿on¹ we Wrześni. Dosta³ tam pracê w Zarz¹dzie Dróg Publicz-
nych. W roku 1992 przeszed³ na emeryturê. 

W 1992 r. wst¹pi³ do Stowarzyszenia Szarych Szeregów w krêgu Legionowo, gdzie 
do roku 1998 by³ jego cz³onkiem. 

Za dzia³alnośæ konspiracyjn¹ przyznano mu wiele odznaczeñ wojskowych i harcerskich. 
Zmar³ nagle w 1998 r. w wieku 67 lat. 

 Jasińska Teresa
Teresa Jasiñska ps. „Biedronka”, ur. 25 grudnia 1930 r. w Jab³on-

nie, córka Józefa i Janiny z Sosiñskich. W kon spiracji w dru¿ynie ¿eñ-
skiej w Jab³onnie od września 1943 r. do lipca 1944 r. Bra³a udzia³ 
w szkoleniach sanitarnych prowadzonych przez dr  Ma³kiewicza, 
w akcjach zbiórki odzie¿y i ¿ywności dla jeñców wojennych. Podczas 
powstania ³¹czniczka w ramach s³u¿by sanitarnej. 

Po wyzwoleniu, w latach 1945–1947 w ¿eñskiej dru ¿ynie ZHP 
w Jab³onnie.

Porucznik WP. Cz³onek organizacji kombatanckich Armii Krajo-
wej i Szarych Szeregów. 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Medal za Warszawê 1939–1945, Krzy¿ Zas³ugi dla 
ZHP, odznaki: „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepod leg³ośæ”. 

 Jaszewska Krystyna
Krystyna Jaszewska, ur. w 1928 r. w Chotomowie. Harcerka Szarych Szeregów od marca 

1942 r. w zastêpie starszych harcerek. Ukoñczy³a kurs sanitarny w ramach szkoleñ prowadzonych 
w I rejonie przez WSK. W okresie walk powstañczych bra³a udzia³ w przenoszeniu sprzêtu me-
dycznego z wykolejonego poci¹gu niemieckiego. Udziela³a pomocy rannym mieszkañcom Cho-
tomowa. Wysiedlona w ramach akcji odwetowej razem z innymi mieszkañcami tej miejscowości.

 Jegliński Tadeusz
Tadeusz Jegliñski ps. „Kruk”, ur. 9 stycznia 1928 r., s. Zdzis³awa i Anny. Podczas Po-

wstania Warszawskiego szeregowy, ³¹cznik 2. kompanii w 1. batalionie I rejonu VII obwodu 
„Obro¿a”. W konspiracji od 1 września 1942 do 31 lipca 1944 w Szarych Szeregach hufca 
Mokotów, dru¿yna 300. ¯o³nierz oddzia³u bojowego: 3. kompanii 2. batalionu VII obwodu 

Teresa Jasińska
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„Obro¿a” w Legionowie. ³¹cznik w plutonie 709 od 1 VIII do 4 VIII 1944 r. Przenosi³ mel-
dunki i rozkazy ze sztabu kompanii do sztabu pu³ku i z powrotem. Uczestniczy³ w walkach 
w sierpniu 1944 r. Przeszed³ z powrotem do konspiracji 4 sierpnia 1944 r. Opuści³ Legionowo 
wysiedlony wraz z rodzin¹ w dniu 28 X 1944, gdy Armia Czerwona zajê³a miasto. 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Medal Wojska Polskiego, Medal za Warszawê 
1939–1945, Odznaka Grunwaldzka.

 Jędraszko-Babik Łucja
£ucja Jêdraszko-Babik ps. „Rumianek”, ur. 16 paź dziernika 

1932 r. w Jab³onnie. 
W konspiracyjnym harcerstwie by³a od lutego 1944 r. do sierp-

nia 1944, w dru¿ynie ¿eñskiej w Jab³onnie, której dru¿ynow¹ by³a 
Janina  O³dakowska-Jarosz. Przesz³a kurs pierwszej pomocy pod kie-
runkiem pielêgniarki Wojskowej S³u¿by Kobiet II batalionu w I Re-
jonie VII Obwodu „Obro¿a” Armii Krajowej. W latach 1945–1949 r. 
nale¿a³a do dru¿yny ¿eñskiej ZHP w Jab³onnie.

Od 1996 r. by³a cz³onkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów 
oddzia³u w Legionowie.

Podporucznik Wojska Polskiego. Odznaczenia: Krzy¿ Armii 
Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP z rozet¹ i mieczami, odznaki: „Ak-

cja Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 
Zmar³a 20 maja 2005 r., jest pochowana na Cmentarzu Bródnowskim.

 Jędraszko-Choróbska Krystyna
Krystyna Jêdraszko-Choróbska ps. „Japonka”, ur. 16 sty cznia 

1929 r. w Jab³onnie, córka Henryka. 
Z harcerstwem konspiracyjnym zetknê³a siê w czerwcu 1942 r. 

Do września 1944 r. nale¿a³a do dru¿yny „Koniczyny” Janiny O³da-
kowskiej-Jarosz. Przesz³a szkolenie w zakresie ³¹czności i pierwszej 
pomocy, prowadzone przez cz³onkinie Wojskowej S³u¿by Kobiet 
II batalionu I rejonu „Obro¿y” AK. Uczestniczy³a w akcji „Burza”. 

W 1945 r. wst¹pi³a do dru¿yny harcerskiej ZHP w Jab³onnie. 
Bra³a udzia³ w obozach letnich 1948 i 1949 r. Od 1994 r. cz³onek 
Stowarzyszenia Szarych Szeregów oddzia³ w Legionowie. 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, 
odznaki: „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

 Kaczmarek Eugeniusz
Eugeniusz Kaczmarek ps. „¯bik”, ur. 6 grudnia 1928 r. w Maksymówce, syn Jana i Ewy 

z domu Matejko. W harcerstwie konspiracyjnym od marca 1943 r. do października 1944. 
Bra³ udzia³ w akcjach ma³ego sabota¿u. Od 1 sierpnia 1944 r. by³ ³¹cznikiem 3. komp. 709. 
plutonu dowodzonego przez Aleksandra  Gierymskiego.

Łucja 
Jędraszko-Babik

Krystyna Jędraszko-
-Choróbska
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Po 1947 r. by³ instruktorem ZHP chor¹gwi mazo wieckiej.
Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, od-

znaki: „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Nie podleg³ośæ”. 
Porucznik Wojska Polskiego, cz³onek oddzia³u Stowarzyszenia 

Szarych Szeregów w Legionowie. 

 Kaczmarek Zygmunt
Zygmunt Kaczmarek ps. „Sosna”, m³odzik dru¿yny w Chotomo-

wie. W konspiracyjnym harcerstwie od marca 1943 do stycznia 1945 r. 
Bra³ udzia³ w akcjach ma³ego sabota¿u. Od 1 sierpnia 1944 r. pe³ni³ 
funkcjê ³¹cznika w I rejonie VII Obwodu „Obro¿a” przy plutonie 707. ppor. Jana Raczyñskie-
go. Razem z Wies³awem  Tymrakiewiczem „Ryb¹” w zgrupowaniu „Kampinos” u „Znicza” a¿ 
do rozwi¹zania 3. batalionu w Budach Zosinych. 

W latach 1945–1949 w ZHP w Chotomowie. 
Cz³onek oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie Porucznik Wojska 

Polskiego. Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Warszawski Krzy¿ Powstañczy, Krzy¿ Zas³u-
gi dla ZHP, odznaki: „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

 Kałamaja Zenon
Zenon Ka³amaja ps. „Zieñko”, ur. 9 lipca 1928 r. w Legionowie, 

syn Stanis³awa. ¯o³nierz I batalionu kpt. Bo les³awa  Szymkiewicza 
w 2. kompanii por. Zenona  Janikow skiego. Harcerz Szarych Szere-
gów I zastêpu Ryszarda  Migdalskiego w Dru¿ynie „Dêba” w Legio-
nowie. Bra³ udzia³ w Powstaniu Warszawskim na terenie Legionowa. 
Poleg³ 2 sierpnia 1944 r. w walce z czo³gami niemieckimi przy szosie 
Warszawskiej, miêdzy ul. Jagielloñsk¹ i Kościuszki, ko³o domu pañ-
stwa Plichtów. 

Uchwa³¹ Rady Pañstwa pośmiertnie otrzyma³ Warszawski Krzy¿ 
Powstañczy, który odebra³a jego matka 8 maja 1983 r. Jest uwiecznio-
ny w Muzeum Powstania Warszawskiego na tablicy nr 96 poz. 24.

 Kamińska-Kaliś Alicja
Alicja Kamiñska-Kaliś „Lilka”, ur. 28 lipca 1925 r. w War-

szawie, córka Micha³a i Janiny z Wiśniewskich. Do 1939 r. har-
cerka dru¿yny ZHP im. Dzieci Lwowa przy Szkole Powszechnej 
nr 1 w Legionowie. W dniach wrześniowych 1939 r. pe³ni³a s³u¿bê 
w Pogotowiu Harcerskim na stacji kolejowej i w szpitalach polo-
wych przy ul. Koper nika i w kinie „Bajka”. W konspiracji od grudnia 
1942 do sierpnia 1944 r. w dru¿ynie „Las” w Legionowie. Od marca 
1944 r. zastêpowa „Jode³” w dru¿ynie „Las”. W jej domu przy ul. Ko-
pernika odbywa³y siê odprawy dru¿yn ¿eñskich i mês kich, a tak¿e 

Eugeniusz Kaczmarek

Zenon Kałamaja

Alicja Kamińska-Kaliś

Book czas proby_2014.indb   375Book czas proby_2014.indb   375 2014-06-13   10:42:232014-06-13   10:42:23



376

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

by³ to wa¿ny punkt kontaktowy. W czasie walk powstañczych pe³ni³a s³u¿bê w punkcie 
sanitarnym w domu dru¿ynowej, przy ul. Sienkiewicza. 

W oddziale Stowarzyszenia Szarych Szeregów od 1994 r., cz³onek zarz¹du. W latach 
1997–2003 skarbnik oddzia³u. 

Porucznik Wojska Polskiego. Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla 
ZHP, Medal za Warszawê 1939–1945, medal „Pro Memoria”, odznaki: „Akcja Burza” i „We-
teran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

 Kamińska-Miszczak Michalina
Michalina Kamiñska-Miszczak „Mitka” – ur. 4 grudnia 1920 r. 

w Warszawie, córka Micha³a i Janiny z Wiśniewskich. Do 1939 r. w dru-
¿ynie ZHP im. Dzieci Lwowa przy Szkole Powszechnej nr 1 w Legio-
nowie. W czasie kampanii wrześniowej bra³a udzia³ w Pogotowiu Har-
cerskim. W konspiracji od 1942 do 1944 r. w dru¿ynie „Las”, zastêp 
instruktorski w Legionowie. £¹czniczka, kolporterka. Prze chowywa³a 
„bibu³ê” w swym biurku, w urzêdzie gminy, gdzie pracowa³a. 

W czasie walki powstañczej pe³ni³a s³u¿bê ³¹czniczki–sanita-
riuszki w punkcie sanitarnym przy ul. Sienkiewicza oraz w szpitalu 
powstañczym przy ul. Mickiewicza. 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, 
Medal za Warszawê 1939–1945, odznaki: „Akcja Burza” i „Weteran 
Walk o Niepodleg³ośæ”. 

 Kamińska Zofia
Zofia Kamiñska „Zosia”, ur. 6 czerwca 1923 r. w War szawie, 

córka Micha³a i Janiny z Wiśniewskich. Do roku 1939 w dru¿ynie 
ZHP im. Dzieci Lwowa przy Szkole Powszechnej nr 1 w Legionowie. 
We wrześniu 1939 r. pe³ni³a s³u¿bê w Pogotowiu Harcerskim na te-
renie Legionowa. W kon spiracji od 1942 r. w legionowskiej dru¿ynie 
„Las”. W dniach sierpniowych s³u¿y³a w oddzia³ach liniowych I bata-
lionu I Rejonu „Marianowo-Brzozów” na Bukowcu w Legionowie.

Zmar³a w 1946 r. Pochowana na cmentarzu w Legio nowie. 

 Karpiński Jerzy Wojciech
Jerzy Wojciech Karpiñski ps. „Kracak”, syn Micha³a, podoficera Wojska Polskiego w Ze-

grzu i Heleny z Kuciñskich, ur. 22 kwietnia 1929 r. w Wieliszewie. Poniewa¿ ojciec by³ za-
wodowym ¿o³nierzem, zamieszkiwa³ do września 1939 r. z rodzin¹ w jednostce wojskowej 
w Zegrzu Po³udniowym. 

W pierwszych dniach września po wybuchu II wojny światowej z innymi rodzinami woj-
skowych zosta³ ewakuowany transportem wojskowym na wschód Polski (Krasnystaw mia³ 

Michalina 
Kamińska-Miszczak

Zofia Kamińska
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byæ miejscem docelowym). W styczniu 1940 r. po wielu próbach 
i w koñcu przekroczeniu „zielonej granicy” wróci³ z rodzin¹ do Zegrza 
i zamieszka³ w domu pana Soko³owskiego przy ul. Warszawskiej 31. 

W Zegrzu ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ w 1943 r., po czym za-
cz¹³ uczêszczaæ na tajne komplety w Warszawie. We wrześniu 1943 r. 
wst¹pi³ do Szarych Szeregów do dru¿yny dh. S³awomira  Sokolnickie-
go. Pod koniec września tego samego roku, w tartaku w Zegrzu Po³u-
dniowym, z³o¿y³ przysiêgê na rêce hm. „Rabczyka”. 

By³ w zastêpie Wojciecha  Walczaka. Zastêp zajmowa³ siê zbiera-
niem amunicji po wojnie wrześniowej, do¿ywianiem jeñców sowiec-
kich i w³oskich, pracuj¹cych na terenie koszar w Zegrzu P³d., dewa-
stacj¹ wagonów towarowych dowo¿¹cych ¿ywnośæ dla garnizonów 
niemieckich w Zegrzu, pisaniem na p³otach i domach znaków Polski 
Walcz¹cej, zbieraniem informacji na temat formacji wojsk niemieckich przemieszczaj¹cych 
siê przez przeprawy mostowe na Narwi oraz nauk¹ o broni, topografii i historii Polski. 

Podczas akcji kolejowej zosta³ schwytany przez ¿andarma niemieckiego, który dotkli-
wie go pobi³ i zamierza³ zastrzeliæ. I ju¿ zmuszony przez Niemca wykopa³ sobie dó³ na grób, 
gdy pewna kobieta – ¿ona polskiego oficera, znaj¹ca dobrze jêzyk niemiecki – wyst¹pi³a 
w jego obronie i po wielu perswazjach, a w koñcu obfitym okupie, uratowa³a mu ¿ycie. 

Podczas Powstania Warszawskiego zdobywa³ informacje o ruchach wojsk niemieckich 
i z druhem Walczakiem przewozi³ meldunki w okolice PIM-u w Legionowie. Na pocz¹tku 
października 1944 r. z ca³¹ ludności¹ Zegrza jego rodzina zosta³a wysiedlona przez okupan-
ta niemieckiego. Po dwumiesiêcznej wêdrówce dotar³ do wsi Radzikowo ko³o Czerwiñska, 
sk¹d powróci³ do Zegrza po wkroczeniu na te tereny wojsk sowieckich w styczniu 1945 r. 

W okresie Polski Ludowej zdoby³ wykszta³cenie średnie techniczne oraz uprawnienia 
budowlane. Po 43 latach pracy w budownictwie przeszed³ na emeryturê w 1992 r. 

Za dzia³alnośæ konspiracyjn¹ otrzyma³ awans na stopieñ podporucznika oraz wiele odzna-
czeñ wojskowych i harcerskich. Za dzia³alnośæ kombatanck¹ przyznano mu srebrny Krzy¿ Za-
s³ugi. Od roku 1992 by³ cz³onkiem legionowskiego oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Zmar³ w 2001 r. 

 Karpiński Konrad Zenon
Konrad Zenon Karpiñski ps. „¯ydu” ur. 20 grudnia 1930 r., syn 

Micha³a, podoficera WP w Zegrzu i Heleny z Kuciñskich. Do wrze-
śnia 1939 r. zamieszkiwa³ z rodzin¹ na terenie jednostki wojskowej 
w Zegrzu P³d.

Z ruchem harcerskim zwi¹zany by³ od 1939 r. jako zuch w dru-
¿ynie przyszkolnej. Po wybuchu II wojny świa towej, prze¿y³ wraz 
ze swoj¹ rodzin¹, ewakuacjê na Wschód, tu³aczkê i w koñcu powrót 
do Zegrza P³d., gdzie zamieszka³ przy ul. Warszawskiej195. 

195 Patrz tak¿e nota biograficzna Jerzego Karpiñskiego na stronie poprzedniej.

Jerzy  Karpiński

Konrad Karpiński
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W tej¿e miejscowości w roku 1944 ukoñczy³ szko³ê powszechn¹. We wrześniu 1943 r. 
wst¹pi³ do II zastêpu konspiracyjnej dru¿yny im. J. Pi³sudskiego w Zegrzu Po³udniowym, 
gdzie funkcjê dru¿ynowego pe³ni³ dh S³awomir  Sokolnicki. Przysiêgê konspiracyjn¹ wraz 
z kilkoma kolegami z³o¿y³ na rêce harcmistrza „Rabczyka”.

By³a to sk³adaj¹ca siê z dwóch zastêpów dru¿yna „zawiszaków”, skupiaj¹ca m³odzie¿ 
w wiêkszości nale¿¹c¹ do rodzin by³ych wojskowych. Zadania dru¿yny zosta³y opisane w no-
cie biograficznej Jerzego  Karpiñskiego – starszego o rok brata Konrada.

Podczas wykonywania zadañ dh Konrad raz niemal cudem uszed³ śmierci, innym zaś 
razem, dziêki staraniom rodziny, unikn¹³ wywiezienia na roboty do Niemiec. 

Podczas Powstania Warszawskiego w pierwszych dniach sierpnia dwukrotnie przewozi³ 
na rowerze do miejscowości Micha³ów meldunki o jednostkach wojsk niemieckich wycofu-
j¹cych siê przez przeprawy mostowe w Zegrzu Po³udniowym. 

By³ naocznym świadkiem przemarszu w sierpniu 1944 r. przez skrzy¿o wanie dróg w Ze-
grzu w kierunku Skrzeszewa oddzia³u partyzanckiego s³ynnego porucznika Doliny (rozda³ 
wtedy ¿o³nierzom ca³y worek jab³ek wieziony z Wieli szewa na rowerze). 

Na pocz¹tku października 1944 r. ca³a ludnośæ Zegrza i okolic zosta³a przez Niemców 
wysiedlona. Po nieudanej próbie powrotu do Zegrza w po³owie października zosta³ aresz-
towany przez Niemców i osadzony w podobozie w szkole w Skrzeszewie, sk¹d uda³o mu 
siê zbiec. Po dwóch miesi¹cach samotnej tu³aczki odnalaz³ ca³¹ rodzinê w Radzikowie ko³o 
Czerwiñska. 

Po wkroczeniu wojsk sowieckich na te tereny 20 stycznia 1945 r. powróci³ do rodzinne-
go Zegrza. 

W okresie Polski Ludowej zdoby³ wykszta³cenie średnie techniczne oraz ukoñczy³ stu-
dium ekonomiki transportu. Po czterdziestu latach pracy w budownictwie przeszed³ na eme-
ryturê w 1990 r. 

Konrad Z.  Karpiñski aktywnie uczestniczy w kombatanckich strukturach organizacyj-
nych ŚZ¯AK i Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Od 1992 r. pe³ni funkcjê sekretarza ge-
neralnego w Zarz¹dzie G³ównym Stowarzyszenia. Jest te¿ wiceprzewodnicz¹cym oddzia³u 
w Legionowie. By³ inicjatorem i wspó³ organizatorem ufundowania Sztandaru „Roju-Tom”. 

Za dzia³alnośæ konspiracyjn¹ otrzyma³ wiele odznaczeñ wojskowych i harcerskich oraz 
awans na stopieñ porucznika Wojska Polskiego. Odznaczony miêdzy innymi Krzy¿em Armii 
Krajowej, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, a tak¿e innymi odznaczeniami za walkê 
w konspiracji. 

Za dzia³alnośæ kombatanck¹ przyznano mu Z³oty Krzy¿ Zas³ugi oraz Krzy¿ Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski. Za dzia³alnośæ spo³eczn¹ na rzecz miasta sto³ecznego Warsza-
wy otrzyma³ z r¹k prezydenta Warszawy Marcina Świêcickiego medal „400-lecia Sto³ecz-
ności Warszawy”. 

Od roku 1992 jest cz³onkiem zarz¹du oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów. 
Od 1993 r. – cz³onkiem zarz¹du g³ównego tego stowarzyszenia, gdzie od siedmiu lat pe³ni 
funkcjê sekretarza generalnego. W 1996 roku zosta³ powo³any przez zarz¹d g³ówny i G³ówn¹ 
Komisjê Weryfikacyjn¹ na weryfikatora krêgu (później oddzia³u) Legionowo.
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 Klejment-Lewandowska Teresa
Teresa Klejment-Lewandowska urodzi³a siê 5 maja 1932 roku 

w Legionowie, córka Franciszka i Nadziei Dejneka. Z ZHP zwi¹zana 
by³a w latach 1946–1971. Od 1946 roku w 200. WD¯ przy Szkole 
Podstawowej nr 2. Uczestniczy³a w obozach harcerskich w Szczyt-
nie i w £ê kocinie. By³a tam komendantk¹ obozu nr 1. Komendantk¹ 
zgrupowania by³a Pola  Cudna–Kowalska. W 1965 roku uzyska³a sto-
pieñ podharcmistrzyni, a w 1968 harcmistrzyni. Ca³y czas pracuje 
spo³ecznie w Wojskowym Oddziale Sto³ecznym PTTK. Jest cz³on-
kiem Stowarzyszenia Elektry ków Polskich oraz Stowarzyszenia Sza-
rych Szeregów oddzia³ w Legionowie.

Odznaczenia: Srebrna i Z³ota Odznaka Honorowa PTTK, od-
znaka „Za Zas³ugi dla Sportu i Turystyki”, Zas³u¿ony Pracownik £¹czności, br¹zowy 
i sreb r ny medal „Si³y Zbrojne w s³u¿bie Ojczyzny”, srebrny medal „Za Zas³ugi dla Obron-
ności Kraju”.

 Klejment Sławomir196

S³awomir Klejment ps. „Huragan”, ur. 3 listopada 1928 r. w Le-
gionowie, syn Franciszka i Nadziei Dejneka. By³ ¿o³nierzem I batalio-
nu „Znicza” w 2. kompanii Zenona  Janikowskiego. Harcerz Szarych 
Szeregów IV zastêpu Zbigniewa  Wiśniewskiego dru¿yny „Dêba”. 
Przeszed³ szkolenie harcerskie i wojskowe. Bra³ udzia³ w Powstaniu 
Warszawskim na terenie Legionowa. Poleg³ w dniu 2 sierpnia 1944 r. 
z broni¹ w rêku, w czasie przenoszenia meldunku przez szosê war-
szawsk¹ od strony ul. S³owackiego, podczas ostrza³u przez niemiec-
kie czo³gi. Świadkami okoliczności, w jakich poleg³ „Huragan” i jego 
dwaj koledzy „Arab” i „Zieñko” byli: Henryk Muzyka ps. „Wiewiórka” 
z oddzia³u dywersji bojowej „Korwina”, kapral Stanis³aw Wac³awski 
ps. „Stasiek” z plutonu 705 i strzelec Zdzis³aw Zientara ps. „Piêta” 
z plutonu 709.197

Uchwa³¹ Rady Pañstwa otrzyma³ pośmiertnie Warszawski 
Krzy¿ Powstañczy (88-82- 24 K).

 Klimaszewski Roman Zygmunt
Roman Zygmunt Klimaszewski ps. „Wo³odyjowski”, ur. 28 mar-

ca 1931 r. w Wo³ominie, syn Zygmunta i Konstancji z Borkowskich. 
Od września 1943 r. do sierpnia 1944 – zawiszak w II zastêpie dru-
¿yny im. J. Pi³sudskiego w Zegrzu. W latach 1946–1948 w 83 WDH. 

196 W³aściwie Wies³aw Hubert Klejment. Wg relacji jego siostry, Teresy, „S³awomir” to jego nieoficjalne, ale pra-
wie wy³¹cznie u¿ywane imiê, pochodz¹ce od skróconego zdrobnienia „Wies³awek” – „S³awek” – „S³awomir”. 

197 Patrz tak¿e relacja Jerzego  Kuźmiñskiego ps. „D¹b” zamieszczona w rozdziale 7 Powstanie, pod dat¹ 
2 sierpnia 1944 r.

Sławomir Klejment

Roman Klimaszewski

Teresa Klejment-
-Lewandowska
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Stopieñ harcerski – æwik. Stopieñ wojskowy – chor¹¿y sztabowy, por. WP. Odznaczenia: 
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, medal „Za Zas³ugi dla 
Obronności Kraju”, medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”. Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Par-
tyzancki, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 
Zmar³ 23 kwietnia 2007 r.

 Kłoczkowski Roman
Roman K³oczkowski urodzony 29.11.1894 r. w uro czysku 

„Chankiend” (Górna Armenia), syn Jana i Adeli. Nauki pobiera³ 
w Tbilisi (szko³a realna), a później w Batumi, gdzie w 1915 r. ukoñ-
czy³ gimnazjum klasyczne. Studia prawnicze rozpocz¹³ na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Petersburskiego u prof. Petra¿yckiego. W roku 
1916 powo ³any do czynnej s³u¿by, ukoñczy³ w Piotrogrodzie Szko³ê 
Wojenn¹, uzyskuj¹c stopieñ m³odszego oficera i funkcjê instruk-
tora szko³y podoficerskiej w Batumi. W 1918 r. bra³ udzia³ w woj-
nie tureckiej, dosta³ siê do niewoli, w której przebywa³ do września 
1919 r. W 1920 r. wróci³ do kraju. Jako ochotnik wst¹pi³ do armii 
gen. ¯eligowskiego w Wilnie. W 1921 r. przeniesiony do tworz¹cych 
siê w Toruniu wojsk balonowych. Po odbytym przeszkoleniu otrzy-

ma³ przydzia³ do jednostki wojsk balonowych w Legionowie, gdzie do września 1939 r. by³ 
kwatermistrzem 2. Batalionu Balonowego i dowódc¹ szko³y podoficerskiej w randze majora.

W 1939 r. wzi¹³ udzia³ w wojnie obronnej, w sk³adzie swojej jednostki, odpieraj¹cej ata-
ki wroga. W październiku 1939 r., po z³o¿eniu broni, wróci³ do Legionowa, gdzie zamieszka³ 
w swoim domu przy ul. S³onecznej nr 5 na Bukowcu.

Nie zg³osi³ siê na wezwanie okupanta. By³ ju¿ wtedy jednym z za³o¿ycieli PZP – ZWZ 
na terenie Legionowa. Dzia³a³ pocz¹tkowo jako organizator, a potem dowódca batalionu (od 
marca 1942 r.). Po przeniesieniu dotychczasowego dowódcy legionowskiego rejonu kapitana 
WP Franciszka Ama³owicza do Rembertowa, zosta³ mianowany na jego miejsce dowódc¹ 
I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” Okrêgu Warszawskiego AK. Nosi³ 
pseudonim „Grosz”.

W okresie swojej s³u¿by na stanowisku dowódcy rejonu, zorganizowa³ i wyszkoli³ jed-
nostki pierwszej linii i s³u¿b ³¹cznie z Wojskow¹ S³u¿b¹ Kobiet, Wojskow¹ S³u¿b¹ Ochrony 
Powstania i Kadr¹ Obywatelsk¹ (2326 ¿o³nierzy sformowanych w trzy bataliony: w Legiono-
wie. Jab³onnie i Nieporêcie). Oddzia³ami tymi dowodzi³ w walkach Powstania Warszawskie-
go 1944 r. na terenie Legionowa i okolic.

Po wygaśniêciu dzia³añ powstañczych na tym terenie, zarz¹dzi³ przejście batalionu por. 
Boles³awa  Szymkiewicza „Znicza” do Puszczy Kampinoskiej (ok. 220 ludzi dobrze uzbrojo-
nych). Batalion ten w sk³adzie „Grupy Kampinos” dowodzonej przez majora „Okonia” bra³ 
udzia³ w wielu akcjach (Brzozówka, Leoncin, Polesie Nowe), a¿ do bitwy pod Jaktorowem 
w dniu 29.09.1944 r.

Po wykonaniu tego zadania pp³k Roman K³oczkowski zast¹pi³ przeby waj¹cego w niewoli 
dowódcê VII Obwodu „Obro¿a” p³k. Kazimierza Krzy¿aka. Funkcje tê pe³ni³ do 17 stycznia 1945 r.

Roman Kłoczkowski
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Za ca³okszta³t dzia³alności bojowej w okresie konspiracji i wyró¿niaj¹ce siê mêstwo 
w okresie „Burzy” odznaczony zosta³ orderem wojennym „Virtuti Militari” V kl. 

Po wyzwoleniu wróci³ do Legionowa, podj¹³ próbê w³¹czenia siê w jego odbudowê. Zor-
ganizowa³ ko³o ZBoWiD, grozi³o mu jednak aresztowanie i wywiezienie do ³agru. Wyjecha³ 
do Wroc³awia jak wielu jego ¿o³nierzy, którzy uniknêli losu internowanych. Po pewnym cza-
sie pozwolono mu tam pracowaæ, jak pisa³, „w roli inteligentnego goñca” w miejscowej stacji 
Pogotowia Ratunkowego. Tam te¿ zmar³ nagle na zawa³ serca 24 grudnia 1952 r. Pochowany, 
zosta³ na cmentarzu przy ul. Bujwida. 

W Legionowie na cmentarzu znajduje siê Jego symboliczny grób, nad który wielu z nas 
przychodzi przy okazji rocznic, by pogr¹¿yæ siê w zadumie nad tragicznymi losami miasta, 
któremu niektórzy ludzie przez tyle lat próbowali odebraæ nale¿n¹ s³awê.

Dziś, po latach, niezale¿nie od tego, co o nim pisano, trzeba sprawiedliwie powiedzieæ, 
¿e temu miastu odda³ najlepsze lata ¿ycia, umiejêtności organiza torskie i dowódcze, a nade 
wszystko g³êbok¹ m¹drośæ godnego ¿ycia.198

 Kołodziejski Jerzy
Jerzy urodzi³ siê 16 września 1923 roku w Warszawie. Jego rodzi-

ce, Janina z domu Bartczak i Jan Ko³odziejski, prowa dzili w Legionowie 
cukierniê a¿ do 1945 roku. Mieszkali z trzema synami: Bogdanem, 
Jerzym, Januszem i córk¹ Krys tyn¹ pocz¹tkowo na Bukowcu przy ul. 
Polnej, potem przy ul. Przemys³owej. Przed wyjazdem do Warszawy 
mieszkali przy ul. Batorego. Cukiernia mieści³a siê na Bukowcu przy 
ul. Polnej, a potem w Rynku przy ul. Pi³sudskiego.

Jerzy uczêszcza³ do szko³y w Legionowie. Tu zetkn¹³ siê z har-
cerstwem. Nale¿a³ do dru¿yny przy szkole powszech nej w legio-
nowskich koszarach. Jego dru¿ynowym by³ Kazimierz  Urbañski ps. 
„S³awomir”, a opiekunem dru¿yny by³ nauczyciel fizyki, Józef  Iwasz-
kiewicz (w czasie wojny wiêzieñ NKWD, później ¿o³nierz II Korpusu W³adys³awa Andersa, 
ranny pod Monte Cassino).

Po klêsce wrześniowej, na pocz¹tku 1940 roku, Jerzy chcia³ siê przedostaæ na Wêgry. Zosta³ 
aresztowany przez NKWD na ziemiach zajêtych przez ZSRR i do wybuchu wojny sowiecko-
-niemieckiej siedzia³ w wiêzieniu w Trawnikach.

Po powrocie wst¹pi³ do konspiracji wraz z bratem Januszem Ko³odziejskim. Przyj¹³ pseu-
donim konspiracyjny „Zeus”.

Jerzy wyró¿nia³ siê odwag¹, refleksem i opanowaniem. Dlatego wszed³ w sk³ad oddzia³u 
dywersji bojowej (ODB) ppor. rezerwy Waldemara  Wyszkowskiego „Korwina”. Grupa „Korwi-
na” wykorzystywana by³a przez dowódz two do os³ony pracy radiostacji Komendy G³ównej AK 
na terenie I rejonu. Ponadto przeprowadzi³a kilka akcji wymierzonych przeciwko instytucjom 
i przedsiêbior stwom pracuj¹cym dla Niemiec. Jedn¹ z nich by³a akcja „Poniatów”, w której 
bra³ udzia³ „Zeus” i jego brat – st. strz. z cen. Janusz Ko³odziejski ps. „Brzask”.

198 Za: „Roman  K³oczkowski” Edward Dietrich, Nasze Legionowo, 1989

Jerzy Kołodziejski
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Na pocz¹tku kwietnia 1944 roku Jerzy zosta³ przeniesiony do warszawskiego batalio-
nu „Parasol”. Sta¿ i doświadczenie w akcjach bojowych „Zeusa” zdecydowa³y, ¿e dowództwo 
„Parasola” kompletuj¹c zespó³ dla wykonania zamachu na SS-Ober gruppenführera Wilhel-
ma Koppe, dowódcê SS i policji w Generalnym Guberna torstwie, urzêduj¹cego w Krakowie, 
umieści³o Jerzego jako jednego z pierwszych w grupie wykonawców. 

Po tej akcji  „Zeus” dotar³ do Legionowa na kilka dni przed wybuchem Powstania War-
szawskiego. W czasie walk na terenie Legionowa nale¿a³ do oddzia³u ochrony sztabu I Re-
jonu. Potem wraz z grup¹ „Znicza” przedosta³ siê do Kampinosu. Walczy³ w kompanii „Ze-
msta” batalion „Piêśæ”.

Za dzia³alnośæ konspiracyjn¹ i zas³ugi bojowe Jerzy Ko³odziejski „Zeus” zosta³ odzna-
czony przez w³adze emigracyjne Polski Krzy¿em Walecznych (Londyn 1949), Krzy¿em Armii 
Krajowej, orderem wojennym „Virtuti Militari”, Medalem Wojska Polskiego, Warszawskim 
Krzy¿em Powstañczym, Medalem za Warszawê 1939–1945 i awansem na stopieñ kapitana.

W okresie powojennym Jerzy pracowa³ w sektorze spó³dzielczym oraz prowadzi³ w³asn¹ 
drobn¹ wytwórczośæ. Doczeka³ siê trojga dzieci, wnuków i pra wnuka. W 1985 roku prze-
szed³ na emeryturê ze wzglêdu na niedomagania zdrowotne. Do koñca swoich dni pozosta³ 
wierny idea³om Armii Krajowej. Nale¿a³ do zwi¹zków kombatanckich: Powstañców Warsza-
wy, Zgrupowania „Parasol”, Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK w Legionowie, Stowarzysze-
nia Szarych Szeregów. Czynnie uczestniczy³ we wszystkich uroczystościach i spotkaniach 
kole¿eñskich.

Zmar³ 11 maja 2001 roku. Spoczywa na cmentarzu w Legionowie (C-II-1-15).

Konieczna Władysława z d.  Kostrzewa
W³adys³awa Kostrzewa urodzi³a siê 7 sierpnia 1921 roku. Wy-

chowywa³a siê w rodzinie, w której patriotyzm i odpowiedzialnośæ 
stanowi³y znacz¹cy element wychowania. W czerwcu 1939 r. ukoñ-
czy³a Gimnazjum Handlowe w Le gionowie. Zapewne mia³a w³asne 
plany na przysz³ośæ, ale pokrzy¿owa³a je, tak jak wielu Polakom – 
wojna.

Ju¿ w pierwszej po³owie września 1939 r. W³adys³awa wziê-
³a czynny udzia³ we wspieraniu walcz¹cych ¿o³nierzy polskich. 
Niemieckie oddzia³y naciera³y w kierunku Niepo rêtu i próbowa-
³y przeprawiæ siê na lewy brzeg Narwi, chc¹c utorowaæ sobie drog¹ 

do Warszawy. Po stronie polskiej ¿o³nierze 47. Dywizjonu Artylerii Ciê¿kiej, ostrzeliwali 
prawy brzeg Narwi i Bugu, utrudniaj¹c Niemcom przeprawê. Przez kilka kolejnych dni – 
od 9 do 12 września – pan W³adys³aw Konieczny (by³y artylerzysta) wraz z córk¹ przyje¿d¿ali 
na stanowiska ogniowe, gdzie on pomaga³ przy obs³udze dzia³, ona zaś dostarcza³a ¿o³nie-
rzom posi³ki oraz robi³a rannym, tak¿e wziêtym do niewoli Niemcom, opatrunki. Późnym 
wieczorem oboje wracali do domu. 12 września niemiecki ostrza³ polskich pozycji zosta³ 
zwielokrotniony i wsparty broni¹ pancern¹. W³adka widz¹c, ¿e zbli¿a siê tyraliera niemiec-
kiej piechoty, a obrona polska opuszcza zajmowane stanowiska, chwyci³a karabin i z okrzy-
kiem „Nie oddawajcie armat!” – ruszy³a na Niemców, porywaj¹c za sob¹ obroñców. Ten 

Władysława 
Konieczna
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zryw zaskoczy³ atakuj¹cych Niemców, którzy zaczêli siê cofaæ, zaś polskie oddzia³y przesz³y 
do natarcia. Wstrzymanie naporu niemieckiego pozwoli³o na przegrupowanie siê polskiego 
oddzia³u bez wiêkszych strat. 

Przez szereg powojennych lat W³adys³awa nie wspomnia³a o swoim wyczynie. Dopiero 
przypadek sprawi³, ¿e uczestnik i świadek tych wydarzeñ por.  Przymanowski spotka³ W³ady-
s³awê, a nastêpnie nag³ośni³ w prasie i telewizji jej bohaterski wyczyn.

Podjêt¹ otwart¹ walkê we wrześniu 1939 roku W³adys³awa  Kostrzewa kontynuowa-
³a w konspiracji. W styczniu 1940 roku zosta³a zaprzysiê¿ona w Zwi¹zku Walki Zbroj-
nej (po akcji scaleniowej w Armii Krajowej) pod pseudonimem „Ska³a”. Nale¿a³a do 
3. batalionu dowodzonego przez por. Bronis³awa  Tokaja ps. „Bogdan”, nauczyciela szko³y 
w Nieporêcie.

W konspiracji W³adys³awa pe³ni³a wielorakie funkcje. Powierzano jej bardzo odpo-
wiedzialne i niebezpieczne zadania. Jako ³¹czniczka zajmowa³a siê przenoszeniem broni 
ze skrytki w leśniczówce na miejsca akcji, a po zakoñczeniu walk przenosi³a ponownie broñ 
do skrytki. Zajmowa³a siê równie¿ kolporta¿em prasy konspiracyjnej w miejscowościach 
Nieporêt, D¹bkowizna, Wólka Radzymiñska, Beniaminów i Radzymin. Uczestniczy³a bez-
pośrednio w akcji niszczenia niemieckich zbiorników z benzyn¹, znajduj¹cych siê ko³o Ry-
nii. Akcj¹ dowodzili Bronis³aw Tokaj „Bogdan” i  Zygmunt Mirecki „Zim”.

W 1943 r. w ramach Wojskowej S³u¿by Kobiet AK „Ska³a” zorganizowa³a pluton kobie-
cy, objê³a jego dowództwo i prowadzi³a szkolenie bojowe tego plutonu. W sierpniu 1944 roku 
podczas Powstania Warszawskiego pluton ten uczestniczy³ w akcji zdobycia koszar w Bia³o-
brzegach oraz uwolnieniu jeñców radzieckich z obozu w Beniaminowie. Ca³ości¹ akcji do-
wodzi³ „Zim”. W po³owie sierpnia 1944 r. „Ska³a” wytropi³a niemieckie patrole w pobli¿u ko-
szar, a informacjê przekaza³a polskim partyzantom, którzy wykorzystali j¹ w bezpośredniej 
walce z Niemcami. W czasie powstania „Ska³a” organizowa³a dostawê ¿ywności dla polskich 
oddzia³ów partyzanckich.

W okresie powojennym W³adys³awa pracowa³a pocz¹tkowo jako nauczy cielka, a na-
stêpnie jako rewident w przedsiêbiorstwie PLL „Lot”.

Por. W³adys³awa Kstrzewa „Ska³a” otrzyma³a szereg odznaczeñ: Krzy¿ Kawalerski i Ofi-
cerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Partyzancki, Warszawski 
Krzy¿ Powstañczy, Medal Wojska Polskiego, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Nie-
podleg³ośæ”.

Zmar³a 26 września 2003 r. Spoczywa na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie

 Kostrzewa Władysława – patrz Konieczna W³adys³awa z d. Kostrzewa

 Kowalski Ludwik
Ludwik Kowalski ps. „Agat”, ur. 5 maja 1930, syn W³adys³awa i Stanis³awy z Sobie-

rajskich. W konspiracji od września 1942 do października 1944 r. Podporucznik Wojska 
Polskiego, harcerz (wywiadowca) II zastêpu dru¿yny im. R. Traugutta w Wiśniewie „Rój-
-Tom” Legionowo. S³u¿ba pomocnicza w 6. kompanii I rejonu Marianowo – Brzozów. 
Od 1945 do 1947 r. w 135. WDH hufiec Legio nowo. Cz³onek oddzia³u Stowarzyszenia Sza-
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rych Szeregów w Legionowie. Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, 
Medal za Warszawê 1939–1945.

Zmar³ 13 czerwca 2001 r., jest pochowany na cmentarzu w Radości. 

 Kozłowski Henryk199

Henryk Koz³owski ps. „Kidi”, „Emir”, syn Stanis³awa ps. „Sam-
bor”, urodzi³ siê 4 grudnia 1927 r. w Warszawie w rodzinie wojskowej 
o g³êboko zakorzenionym patriotyzmie. Jego ojciec, Stanis³aw Ko-
z³owski, zawodowy podoficer Wojska Polskiego, s³u¿y³ wtedy na Woli 
w Fortach Bema w jednostce zmotoryzowanej. W roku 1938 zosta³ 
przeniesiony do garnizonu w Modlinie. W roku 1939 w pierwszych 
dniach wojny jednostka jego opuści³a Modlin, kieruj¹c siê na miej-
sce koncentracji przewidziane rozkazem dotycz¹cym obrony kraju. 
Rodziny wojskowych mieszkaj¹cych w Modlinie otrzyma³y rozkaz 
opuszczenia swoich mieszkañ, gdy¿ garnizon jako wa¿ny punkt mi-
litarny sta³ siê celem powietrznych ataków Niemców a później kil-
kudniowego oblê¿enia twierdzy. Wojska niemieckie oblega³y w tym 

samym czasie równie¿ Warszawê. Wtedy w³aśnie Henryk wraz z matk¹ znalaz³ siê w Legio-
nowie. Tutaj zacz¹³ uczêszczaæ do Szko³y Handlowej i konspiracyjnego gimnazjum i liceum 
ogólnokszta³c¹cego. Egzamin maturalny zda³ ju¿ po zakoñczeniu wojny w 1946 r.

Henryk od samego pocz¹tku niemieckiej okupacji stara³ siê w³¹czyæ do walki z okupan-
tem. Ju¿ w roku 1940, kiedy starsi, najczêściej zawodowa kadra wojskowa, zaczêli organi-
zowaæ struktury konspiracyjne do walki z okupantem, by³ bardzo zainteresowany, aby zna-
leźæ siê w ich szeregach. Z natury by³ bardzo ruchliwy i komunikatywny i szybko nawi¹za³ 
kontakt z podziemiem mêskiej dru¿yny harcerskiej. Jednak jego g³ównym marzeniem by³o 
wst¹pienie w szeregi ZWZ (Zwi¹zek Walki Zbrojnej) a później Armii Krajowej. Uda³o mu 
siê to dośæ szybko, gdy¿ w najbli¿szym jego otoczeniu byli ludzie nale¿¹cy do S³u¿by Polsce 
a później do ZWZ.

Jego ojciec, Stanis³aw Koz³owski, pracuj¹c w zarz¹dzie legionowskiej huty szk³a i tarta-
ku, organizowa³ wspólnie z najbli¿szymi wspó³pracownikami pierwsze struktury konspira-
cyjne zajmuj¹ce siê przygotowaniami do prowadzenia walki zbrojnej i szkoleniem wojsko-
wym. Jego wuj, Leon  Rykaczewski, by³ szefem sztabu I batalionu legionowskiego pu³ku AK.

Henryk do organizacji konspiracyjnej wst¹pi³ na wiosnê 1940 r. Przydzielono 
go do 710. plutonu, 4. kompanii, I batalionu. Przechodzi³ ró¿ne szkolenia wojskowe. 
Ze wzglêdu na m³ody wiek móg³ ukoñczyæ tylko szko³ê podoficersk¹, gdzie uzyska³ stopieñ 
kaprala z cenzusem. W szkole podoficerskiej przyj¹³ pseudonim „Emir”.

W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie Legionowa zg³osi³ siê do punktu 
koncentracji macierzystego 710. plutonu w lesie w Choszczówce. Po kilku dniach drobnych 
staræ z Niemcami na terenie Legionowa dowództwo I batalionu podjê³o decyzjê o zmianie 
struktury organizacyjnej wszystkich podleg³ych kompanii. Stworzono oddzia³ ochotników, 

199 Informacje o Henryku Koz³owskim przygotowa³a Gabriela Rykaczewska-Gabrysiak

Henryk Kozłowski
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który mia³ siê przedostaæ przez Wis³ê do Puszczy Kampinoskiej na pomoc walcz¹cej War-
szawie. Sformowany oddzia³ obejmowa³ ok. 200 ludzi pod dowództwem por. „Znicza”. W tej 
grupie ochotników znalaz³ siê Henryk.

Plany tej operacji powiod³y siê tylko czêściowo. Po trudach przeprawy przez Wis³ê legio-
nowscy powstañcy dotarli do pó³nocnej czêści Puszczy Kampinoskiej. Tu prowadzili walki 
przez kilka tygodni, silnie ostrzeliwani przez jednostki niemieckie, które mia³y za zadanie 
uniemo¿liwiæ dotarcie posi³ków dla powstañców warszawskich. Henryk zosta³ ciê¿ko ranny 
w czasie walk i bom bardowania pod Jaktorowem w dniu 24 września 1944 r. Walcz¹cym po-
wstañcom z pomoc¹ pospieszyli mieszkañcy wsi po³o¿onych w obrêbie Puszczy Kampino-
skiej. Ch³opi z okolicznych wsi przewozili rannych na konnych wozach. W jednym z takich 
wozów przewo¿ony by³ Henryk. W czasie ewakuacji rannych konie sp³oszone bombardo-
waniem wpad³y do rowu a wóz przewróci³ siê do góry ko³ami. Nieprzytomni ranni nie pa-
miêtali, ile czasu znajdowali siê przygniecieni przez wóz. Henryk po pewnym czasie zdo³a³ 
wyczo³gaæ siê spod wozu i dotar³ do stogu siana na polu, w którym jak siê okaza³o znajdowali 
siê równie¿ inni ranni partyzanci. Noc¹ dotar³ do najbli¿szych gospodarstw. ¯yczliwi ludzie 
nakarmili go i skierowali do maj¹tku w Gawartowej Woli, gdzie spotka³ wielu rannych pow-
stañców, miêdzy innymi por. Teofila  Kowalewskiego ps. „Zygmunt”, dowódcê jego macierzy-
stej 4. kompanii, rannego podczas tego samego bombardowania pod Jaktorowem.

Na prze³omie grudnia 1944 r. i stycznia 1945 r. do Legionowa zaczêli powracaæ ¿o³nie-
rze walcz¹cy jesieni¹ w Puszczy Kampinoskiej. Wśród nich nie by³o jednak Henryka. Jego 
koledzy, Jurek Ogonowski, ps. „S³oñ” i Lucjan Piotrowski unikali matki Henryka, gdy¿ byli 
przekonani, ¿e ten nie ¿yje. Widzieli przecie¿ jego ciê¿kie rany po bombardowaniu. Zanie-
pokojona matka zdecydowa³a siê na poszukiwanie syna. Wyruszy³a wraz z innymi ludź-
mi, przechodz¹c po lodzie przez Wis³ê i rozpoczynaj¹c poszukiwania od wioski do wioski. 
Wreszcie ktoś skierowa³ j¹ do Gawartowej Woli. Jaka¿ by³a jej radośæ z odnalezienia syna. 
Jednak Henryk nie móg³ od razu wróciæ do domu, gdy¿ stan jego zdrowia nie pozwala³ na od-
bycie tak d³ugiej pieszej podró¿y. Wróci³ po kilku tygodniach. 

Po wojnie zapisa³ siê do szko³y i kontynuowa³ naukê. Zda³ maturê i zosta³ przyjêty 
na Uniwersytet Warszawski na wydzia³ lekarski. Szczêśliwie osi¹gn¹³ swój cel. Ukoñczy³ 
studia ze specjalizacj¹ ginekologia. Najpierw pracowa³ w Radomiu, gdzie zdoby³ I i II stopieñ 
specjalizacji. Po pewnym czasie przeniós³ siê do Warszawy, gdzie kontynuowa³ pracê zawodo-
w¹. By³ ordynatorem oddzia³u ginekologii szpitala p.w. „Świêtej Rodziny” przy ul. Madaliñ-
skiego i dyrektorem szpitala p.w. „Przemienienia Pañskiego” na Pradze. 

Zmar³ w Warszawie 28 sierpnia 1979 r.

 Krasińska-Linke Danuta
Danuta Krasiñska-Linke ps. „Danka”, ur. 20 kwietnia 1926 r. w Warszawie, córka Stefa-

na i Stanis³awy. W czasie okupacji niemieckiej, od stycznia 1940 r. nale¿a³a do konspiracyj-
nej dru¿yny harcerek „Burza” w Chotomowie. By³a zastêpow¹ najstarszego zastêpu tej dru-
¿yny, jednocześ nie przyboczn¹ dru¿ynowej „Aliny”. Organizowa³a zbiórki zastêpu w szkole 
i w terenie oraz prowadzi³a szkolenie harcer skie. Uczêszcza³a w tym czasie do średniej szko³y 
chemicznej w Warszawie, co u³atwia³o jej pracê ³¹czniczki z komend¹ Chor¹gwi Warszaw-
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skiej. Przed po³udniem uczy³a siê w szkole, po po³udniu na tajnych 
kompletach w zakresie szko³y średniej ogólnokszta³c¹cej. Przed lub 
po zajêciach szkolnych zanosi³a meldunki do punktu kontaktowego 
na Powiślu, nieopodal ul. Dynasy, stamt¹d przywozi³a rozkazy dla 
„Aliny”. Uczestniczy³a tak¿e w kolporta¿u prasy podziemnej. Jej oj-
ciec by³ dowódc¹ 3. kompanii AK i czêsto korzysta³ z pomocy swych 
dzieci (córki i syna Zbyszka), wysy³aj¹c ich wieczorami z gazetkami. 
Zanosi³a prasê g³ównie do ¿o³nierzy mieszkaj¹cych przy ul. POW, 
a brat Zbyszek obs³ugiwa³ inne rejony Chotomowa. 

Na pocz¹tku lutego 1944 r., po zamachu na Kutcherê, gestapo 
wzmog³o inwigilacje i represje. Wraz z kolegami i nauczycielami zo-

sta³a aresztowana na tajnych kompletach pod zarzutem przynale¿ności do organizacji kon-
spiracyjnej. Kierownik kompletów mia³ co prawda zezwolenie na nauczanie jêzyka niemiec-
kiego, mimo to wiêziona by³a na Pawiaku i przes³uchiwana w Alei Szucha. Uratowa³ j¹ fakt, 
¿e nie mia³a przy sobie konspiracyjnej prasy ani meldunków – zosta³a zwolniona (wed³ug 
relacji Haliny Drewnikówny-Raczyñskiej – po wp³aceniu Niemcom powa¿nego okupu).

W 1944 r. z ca³ym zastêpem ukoñczy³a kurs z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa 
sanitarnego. Harcerki kompletowa³y niezbêdne materia³y i medyka menty. Jako przeszkolona 
sanitariuszka, uczestniczy³a w powstaniu na terenie Chotomowa od 1 do 3 sierpnia – bra³a 
udzia³ w wynoszeniu wyposa¿enia medycznego i sanitarnego z wagonu sanitarnego niemiec-
kiego poci¹gu, który wykolejono podczas akcji zbrojnej Armii Krajowej przeciw okupantowi. 

Po powrocie z wysiedlenia, w styczniu 1945 r., zastawszy zburzony i okradziony dom, 
przenios³a siê z matk¹ i bratem do Starej Wsi ko³o Celestynowa, gdzie mieszka³a jej babka. 
Po wojnie studiowa³a ekonomiê i pracowa³a zawodowo jako ekonomistka. Wysz³a za m¹¿ 
za Andrzeja  Linke ps. „Dahal” – w latach wojny wspó³organizatora i dru¿ynowego w Szarych 
Szeregach w Chotomowie.

Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Warszawski Krzy¿ Powstañ-
czy, Krzy¿ Armii Krajowej. 

 Krawczyk Władysław
W³adys³aw Krawczyk ps. „Pirat”, „Korsarz”, ur. 12 grudnia 

1926 r. w Warszawie, syn Maurycego i Wac³awy z domu Grad. 
Od 1939 r. zastêpowy „¯ubrów” w dru¿ynie im. ks. Józefa Poniatow-
skiego w Bia³o³êce Dworskiej. W konspi racji od marca 1941 do wrze-
śnia 1944 r. Organizator dru¿yny w Choszczówce. S³u¿ba w Szarych 
Szeregach: „Wawer”, „Parasol”, Zgrupowanie „Rados³aw”. W czasie 
Powstania Warszawskiego w batalionie „Parasol”. Stopieñ podharc-
mistrza uzyska³ w Ulm (Niemcy, strefa USA). Organizator harcer-
stwa w Gorzowie Wielkopolskim (1948).

Z wykszta³cenia technik – ekonomista. Cz³onek Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów oddzia³ w Legionowie od 1994 r. Porucznik WP.

Danuta Krasińska-
-Linke

Władysław Krawczyk
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Odznaczenia: Krzy¿ Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Milita-
ri, Krzy¿ Walecznych, Krzy¿ Armii Krajowej, Warszawski Krzy¿ Po-
wstañczy. 

Król- Nowak Wanda
Wanda Król-Nowak ps. „¯abka”, ur. 29 października 1928 r. 

w Chotomowie, córka Franciszka i Jadwigi z domu Pietras. W dru-
¿ynie Haliny Drewnikówny „Aliny” od marca 1943 r. do września 
1944 r. S³u¿ba ³¹czniczki na terenie Legionowa, Chotomowa, Le-
gionowa-Przystanek. W czasie walk powstañczych s³u¿y³a w szpi-
talu powstañczym w Cho tomowie, bêd¹c w dyspozycji dr. Jerzego 
Kuczamera. 

Po wojnie pracowa³a jako kierownik sklepu GS w Jab³onnie. 
Porucznik Wojska Polskiego. Odznaczona Warszaw skim Krzy-

¿em Powstañczym. 

 Krupa Aleksandra
Aleksandra Krupa „Oleñka” ur. 1.5.1929 r. Mieszka³a w Legiono-

wie przy ul. Sienkiewicza. By³a uczennic¹ Szko³y Powszechnej nr 3, 
a potem tajnego gimnazjum. W konspiracyjnym harcerstwie od lipca 
1943 r. do września 1944 r. w ¿eñskiej dru¿ynie „Las”. W czasie Po-
wstania Warszawskiego ³¹czniczka w I batalionie legionowskiego pu³ku 
„Brzozów” AK. Odznaczona Krzy¿em Armii Krajowej i Warszawskim 
Krzy¿em Powstañczym.

Po wojnie mieszka³a w Toruniu, gdzie uzyska³a maturê i ukoñczy-
³a studia. A¿ do emerytury pracowa³a (ju¿ jako profesor) na Uniwersy-
tecie Toruñskim.

 Krysińska-Macher Urszula
Urszula Krysiñska-Macher ps. „Ula”. Ur. 10 stycznia 1929 r. 

w Warszawie. Ojciec Stanis³aw, matka Maria z Mos sakowskich. Okres 
s³u¿by w Szarych Szeregach sierpieñ 1942 – wrzesieñ 1944 r. Odzna-
czona Krzy¿em Armii Krajowej, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi dla ZHP 
z rozet¹ i mieczami, Medalem za Warszawê 1939–1945, odznak¹ 
„Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”.

 Kubalski Marian
Marian Kubalski ps. „Go³¹b”, ur. 9 kwietnia 1929 r., syn Karola i Ja-

niny z domu Bienias, wywiadowca ZHP Jab³onna. W konspiracji w okre-
sie: październik 1942 – lipiec 1944 r. Dru¿yna „Alfy i Skiby” Jab³onna. 
£¹cznik w 7. kompanii II batalionu I Rejonu „Marianowo-Brzozów” 
AK. W latach 1945–1947 cz³onek ZHP w Jab³onnie hufca Legionowo. 

Wanda Król-Nowak

Aleksandra Krupa

Urszula 
Krysińska-Macher

Marian Kubalski

Book czas proby_2014.indb   387Book czas proby_2014.indb   387 2014-06-13   10:42:282014-06-13   10:42:28



388

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

Cz³onek Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie. Porucznik WP. Odznaczenia: 
Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, Odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Nie-
podleg³ośæ”. 

 Kuklewska-Jędraszko Michalina
Michalina Kuklewska-Jêdraszko ps. „Skierka”, ur. 9 września 

1929 r. w Jab³onnie, córka Józefa i W³adys³awy z domu Bienias. 
W konspiracji od maja 1942 do lipca 1944 r. 

Po ukoñczeniu sześciu klas szko³y powszechnej w Jab³onnie 
rozpoczê³a naukê w tajnym gimnazjum im. Emilii Plater w War-
szawie. W gimnazjum istnia³a ju¿ rozbudowana i świetnie zorgani-
zowana dru¿yna harcerska Szarych Szeregów. Do niej wpro wadzi³a 
Michalinê starsza kole¿anka, wówczas zastêpowa, Janina O³dakow-
ska. Na tajne komplety gimnazjalne uczêszcza³o kilka dziewcz¹t 
z Jab³onny, dlatego zastêpowa postanowi³a zorganizowaæ w Jab³on-
nie najpierw zastêp, a w miarê wstêpowania nowych, uprzednio 

sprawdzonych, kandydatek zbudowaæ dru¿ynê Szarych Szeregów, wchodz¹c¹ w sk³ad „Ula 
Wis³a”, czyli Chor¹gwi Warszawskiej. Wojskowa S³u¿ba Kobiet II batalionu I rejonu VII ob-
wodu Armii Krajowej w Jab³onnie organizowa³a dla harcerek szkolenia: w zakresie udziela-
nia rannym pierwszej pomocy, ³¹czności, kolporta¿u prasy podziemnej oraz podstawowego 
przeszkolenia wojskowego. S³u¿bê Michaliny w Szarych Szeregach zakoñczy³o masowe wy-
siedlenie ludności cywilnej z terenu Jab³onny we wrześniu 1944 r.

Po wojnie Michalina Kuklewska-Jêdraszko bardzo krótko s³u¿y³a w ZHP, nastêpnie by³a 
w ZMW „Wici” (Miko³ajczyka) do 1947 r. 

Od 1990 r. nale¿y do Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów (oddzia³ Legionowo). 

Porucznik Wojska Polskiego. Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla 
ZHP z rozet¹ i mieczami, medal „Zwyciêstwa i Wolności”, Medal za Warszawê 1939–1945, 
odznaka „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

 Kuklewski Edmund200

Edmund Kuklewski ps. „Chudy”, „Sêp”, ur. w 1929r., porucznik 
rezerwy Wojska Polskiego. 

Moja przygoda z Harcerstwem w II Rzeczypospolitej zaczê³a 
siê od wst¹pienia do mêskiej dru¿yny harcerskiej na terenie woj-
skowego garnizonu w Legionowie, której dru¿ynowym by³ druh 
phm. Stanis³aw  Godlewski (twórca Hufca ZHP w Legionowie), 
w 1937 r. Najpierw by³a s³u¿ba w zastêpie „Zuchów”, a od 11 li-
stopada 1938, kiedy z³o¿y³em przyrzeczenie harcerskie, zosta-
³em harcerzem w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Nie trwa³a d³u-

200 Fragment osobistej relacji Edmunda Kuklewskiego

Michalina 
Kuklewska-Jędraszko

Edmund Kuklewski
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go ta s³u¿ba w ZHP, zdo³a³em zdobyæ kilka sprawności harcerza i nadszed³ wrzesieñ 
1939 r. Garnizon legionowski ewakuowano do Kowla (nigdy tam nie dotar³) i po paru 
tygodniach tu³aczki 13 października dotarliśmy do Jab³onny, gdzie mieszka³a moja bab-
cia. Tu zacz¹³em uczêszczaæ do szko³y powszechnej oraz na komplety tajnego naucza-
nia, prowadzone przez p. Anielê  Zakrzewsk¹, wspania³ego pedagoga, wielk¹ patriotkê 
i szlachetnego cz³owieka. Po skoñczeniu 6 klasy zacz¹³em naukê w tajnym gimnazjum 
im. Wojciecha Górskiego w Warszawie. Tu w 1942 r. wst¹pi³em do konspiracyjnego har-
cerstwa „Hufce Polskie” w s³ynnej 16 WDH im. Zawiszy Czarnego, której dru¿ynowym 
by³ wspania³y harcerz i konspirator Micha³ Woynicz – Siano¿êcki (zgin¹³ w powstaniu). 
W tej dru¿ynie zacz¹³em poznawaæ tajniki konspiracji i braæ udzia³ w pierwszych ak-
cjach „ma³ego sabota¿u”. Zamieszka³em wtedy u swej ciotki przy ul. Granicznej 17. 
W Jab³onnie (przyje¿d¿a³em na sobotê i niedzielê) wczesn¹ jesieni¹ 1942 r. w³¹czy³em 
siê w zorganizowane dru¿yny Szarych Szeregów w ramach hufca legionowskiego krypt. 
„Rój-Tom”. Po objê ciu dru¿yny przez dh. Bohdana  Stankiewicza ps. „Kuna” zosta³em za-
stêpowym II zastêpu w dru¿ynie, która od września 1943 r. przyjê³a imiê „Alfy i Skiby”, 
pseudonimy dwóch podchor¹¿ych poleg³ych bohaterska śmierci¹, gdy os³aniali trans-
port broni i amunicji. Tak dzieli³em czas miêdzy nauk¹ i s³u¿b¹ w 16 WDH w Warszawie 
a s³u¿b¹ w dru¿ynie Szarych Szeregów w Jab³onnie. Po tzw. wielkiej „wsypie” dotycz¹cej 
tajnego nauczania w gimnazjum „Górskiego” i „Zamojskie go”, przenios³em siê do tajne-
go gimnazjum przy tzw. „Handlówce” w Legionowie, bardziej anga¿uj¹c siê w dzia³al-
nośæ dru¿yny im. „Alfy i Skiby” w Jab³onnie. 

Powstanie Warszawskie zasta³o mnie w Legionowie i bra³em w nim udzia³ do ostat-
niego dnia. Nastêpnie udzia³ w akcji dotycz¹cej przygotowania przeprawy batalionu por. 
„Znicza” do „Zgrupowania Kampinos”. Moja s³u¿ba w Szarych Szeregach Armii Krajowej, 
czynna s³u¿ba, trwa³a do drugiej po³owy września 1944 r., ale ju¿ nie na terenie hufca „Rój-
-Tom”, a w obwodzie „¯ywiciel” zgrupowania „¯aglowiec”. 

Po wojnie, do 1947 r. s³u¿ba w komendzie Chor¹gwi Warszawskiej ZHP. Nastêpnie 
praca spo³eczna w PCK przy ekshumacji poleg³ych w powstaniu, w „Zgrupowaniu Kam-
pinos” (¿o³nierze z II batalionu, I rejonu), oraz zamordo wanych w Palmirach obywateli Ja-
b³onny i Legionowa. Od wczesnych lat 70. praca na rzecz integracji środowisk akowskich. 
Cz³onek Zarz¹du Środowiska ¯o³nierzy Armii Krajowej I Rejonu „Marianowo-Brzozów” 
VII Obwodu AK „Obro¿a” w Legionowie. Od 1989 r. w ŚZ¯AK, cz³onek zarz¹du okrê-
gu Warszawa ŚZ¯AK, przewodnicz¹cy środowiska ¿o³nierzy AK 7. kompanii II batalionu 
I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” w Jab³onnie, cz³onek Stowarzy-
szenia Szarych Szeregów, cz³onek Zwi¹zku Powstañców Warszawskich, cz³onek Zwi¹z-
ku Inwalidów Wojennych RP.

Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿ Wa-
lecznych, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Partyzancki, Krzy¿ Armii Krajowej, Warszawski 
Krzy¿ Powstañczy, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP z rozet¹ z mieczami i wiele innych medali 
i odznaczeñ.
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 Kuszkowski Wiesław
Wies³aw Kuszkowski ps. „Trop”, ur. 12 września 1929 r. w Warszawie, syn Stanis³a-

wa i Stanis³awy (z domu Nowotczyñskiej). Wspó³organizator konspira cyjnego harcerstwa 
w Wiśniewie i okolicach w latach 1942–1944. W czasie walk powstañczych ³¹cznik z grup¹ 
Kampinos. Po 1945 r. dru¿ynowy 135 WDH w P³udach hufiec Legionowo. Represjonowany 
i inwigilowany przez tajne s³u¿by UB. Wyró¿niony za ochronê środowiska, za zas³ugi dla 
polskiego ³owiectwa. 

Cz³onek zarz¹du oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legio nowie. 
Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, odznaka „Za zas³ugi w geo-

dezji i kartografii”. 

 Kuźmiński Jerzy
Jerzy Kuźmiñski ps. „D¹b”, „Jeleñ”, ur. 30 kwietnia 1929 r., 

syn Antoniego i Stanis³awy Krawczyk. Harcerz II zastêpu w dru-
¿ynie „Dêba” w Legionowie od lutego 1943 r. do września 1944. 
Bra³ udzia³ w szkoleniach harcerskich i wojskowych. ¯o³nierz 
2. kompanii w I batalionie „Znicza”. Bra³ udzia³ w akcji wynosze-
nia broni z koszar. W walkach powstañczych na terenie Legionowa 
pe³ni³ s³u¿bê w 2. kom panii por. Zenona  Janikowskiego przy szosie 
Warszawskiej w czasie ataku czo³gów. Potem jako ¿o³nierz s³u¿by 
pomoc niczej w szpitalu powstañczym przy ul. Krasiñskiego, a¿ 
do jego ewakuacji w listopadzie 1944 r. 

Ze swoj¹ rodzin¹ opiekowa³ siê obiektem pamiêci poświê-
conym poleg³ym w walce podchor¹¿ym „Alfa” i „Skiba”. By³ czynnym cz³onkiem ko³a 
nr 1 Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej i oddzia³u Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów w Legionowie. 

Porucznik Wojska Polskiego. Odznaczenia: Warszawski Krzy¿ Powstañczy i inne. 
Zmar³ 20 września 2001 r. Pochowany na cmentarzu w Legionowie. 

 Lachowicz Jerzy Tomasz
Jerzy Tomasz Lachowicz – ur. 13 marca 1920 r. w War szawie, syn 

Bronis³awa i Heleny. Świadectwo dojrza³ości uzyska³ w 1939 r. W kon-
spiracji by³ od lutego 1940 r., najpierw w Komendzie Obroñców Polski 
(KOP) w Legio nowie, a od roku 1942 w ZWZ-AK, ps. „Szekspir”, „Ju-
rek”. Wspó³organizator oddzia³u, kolporter prasy, ³¹cznik d-cy oddzia-
³u. Ukoñczy³ kurs podchor¹¿ych rezerwy piechoty i uzyska³ stopieñ 
kaprala podchor¹¿ego (lipiec 1943). Przeniesiony na funkcjê sekcyj-
nego w oddziale dywersji bojowej bra³ udzia³ w wielu akcjach dywer-
syjno-bojowych organizowanych przez ODB. W czasie Powstania 
War szawskiego bra³ udzia³ w walkach na terenie Legionowa, Chosz-
czówki, Puszczy Kampinoskiej – do 29 września 1944 r., kiedy zgru-
powanie AK zosta³o rozbite przez Niemców pod Jaktorowem. 

Jerzy Kuźmiński

Jerzy Lachowicz
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Po wojnie dzia³a³ w Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK). W 1947 r. zosta³ aresztowany 
(ciê¿ko ranny podczas próby ucieczki) i skazany przez Rejonowy S¹d Wojskowy w Warsza-
wie na 10 lat wiêzienia. Po zwolnieniu z wiêzienia w 1954 r. pracowa³ w przedsiêbiorstwach 
resortu budownic twa na stanowiskach g³. ksiêgowego i g³. ekonomisty (po uprzednim skoñ-
czeniu dwuletniego kursu na SGPiS). W roku 1962 – po uznaniu jego skazania za nieby³e 
– ukoñczy³ rozpoczête w 1945 r. studia na Wydziale Prawa Uniwer sytetu Warszawskiego 
i uzyska³ dyplom magistra prawa w 1968 r. Od 1983 roku by³ przez 7 lat dyrektorem przed-
siêbiorstwa zagranicznego „Jerriel Fruit”, a nastêpnie prezesem spó³ki „Ziemowit”. Od roku 
1990 na emeryturze.

Po 1980 r. wspó³organizator Środowiska ¯o³nierzy Armii Krajowej, cz³onek i sekre-
tarz zarz¹du. Po 1990 r. cz³onek Prezydium Zarz¹du Okrêgu Warszawa-Powiat Światowego 
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej (skarbnik, wiceprezes). Od 1994 r. z-ca redaktora naczel-
nego Kwartalnika Historycznego „Na Przedpolu Warszawy”.

Odznaczenia: Krzy¿ Walecznych, Krzy¿ Armii Krajowej, Warszawski Krzy¿ Powstañczy, 
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Medal Wojska Polskie-
go czterokrotnie, Odznaka Partyzancka Grupy Kampinos, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran 
Walk o Niepodleg³ośæ”.

 Latocha Jerzy
Urodzony w Bruduskach ko³o Piotrkowa. Przed wojn¹ 

mieszka³ w Brodnicy. Do Legionowa wraz z rodzin¹ przyje cha³ 
w sierpniu 1939 r. 

Phm. Jerzy Latocha ps. „D¹b” by³ od 1942 r. dru¿y nowym i wspó³-
organizatorem oraz komendantem hufca „Rój-Tom” w Legionowie. 

Bra³ czynny udzia³ w Powstaniu Warszawskim na terenie Le-
gionowa, w zgrupowaniu w lasach pod Chosz czówk¹ i 2 sierpnia 
w walce z czo³gami przy szosie Warszaw skiej. Po odwo³aniu akcji 
powstañczej bra³ jeszcze udzia³ w potyczkach z Niemcami. Pod 
koniec sierpnia 1944 r. zosta³ zatrzymany wraz z Edwardem Tu-
rowskim, Feliksem  Pêdryczem i innymi, a nastêpnie wywieziony 
na przymusowe roboty przyfrontowe pod Chotomowem. Pod koniec października 1944 r. 
uciek³ do Brodnicy. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych wróci³ na krótko do Legionowa. 
W latach 1945–1946 organizowa³ hufiec harcerski, którego by³ komendantem do 1947 r. 

Na skutek prześladowañ cz³onków ruchu oporu wyjecha³ w 1947 r. do Torunia, a po-
tem do Wroc³awia. W roku 1949 zmieni³ nazwisko na Latocki. W 1954 r. ukoñczy³ Poli-
technikê Wroc³awsk¹. W 1972 r. zosta³ przeniesiony s³u¿bowo do Warszawy, gdzie jako in-
¿ynier pracowa³ w przedsiêbiorstwie „Zr¹b”, zajmuj¹cym siê instalowaniem i konstrukcj¹ 
wind. Inwigilowany przez Urz¹d Bezpieczeñstwa czêsto zmienia³ miejsca zamieszkania. 
Po przejściu na emeryturê wyjecha³ na Pomorze.

Jerzy Latocha
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 Lemańska- Dobrowolska Barbara
Barbara Lemañska-Dobrowolska ps. „Jedynaczka”, ur. 1 grud-

nia 1930 r. w Chotomowie, córka Stanis³awa i Stefanii z Grabow-
skich. W konspiracyjnym harcerstwie od marca 1943 r. do sierpnia 
1944 w dru¿ynie „Burza” w Chotomowie. Bra³a udzia³ w walkach 
powstañczych na terenie Chotomowa. W kwatermistrzostwie 
podporz¹dkowa na komendantce WSK Halinie Drewnikównie.

Porucznik Wojska Polskiego. Cz³onek Stowarzy szenia Szarych 
Szeregów w Legionowie od 1996 r. 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Warszawski Krzy¿ Po-
wstañczy, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran 
Walk o Niepodleg³ośæ”.

 Lemański Józef
Józef Lemañski ps. „Grusza”, ur. 15 marca 1929 r. w Chotomo-

wie, syn Stanis³awa i Stefanii z Grabowskich. Do 1939 r. w dru¿ynie 
zuchów w Chotomowie. W konspiracji od grudnia 1942 r. do stycz-
nia 1945 w „Roju-Tom” w Choto mowie. Bra³ udzia³ w akcjach „ma-
³ego sabota¿u”. Od stycznia 1944 r. w 3. kompanii I rejonu VII Ob-
wodu „Obro¿a” AK pod dowództwem Stefana  Krasiñskiego. 

Po 1945 r. æwik w dru¿ynie ZHP Chotomów hufca Legionowo. 
Udzia³ w obozie letnim w 1949 r. w Kamieniu Pomorskim, koñcz¹-
cym dzia³alnośæ ZHP wed³ug zasad sprzed 1939 r. 

Dzia³acz spo³eczny i środowiska kombatanckiego w Chotomowie. 
Porucznik Wojska Polskiego, Syn Pu³ku. 
Odznaczenia: Warszawski Krzy¿ Powstañczy, Krzy¿ Armii Kra-

jowej, Krzy¿ Partyzancki, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP i inne. 

 Lewandowski Andrzej
Andrzej Lewandowski ps. „Lew”, zastêpowy IV zastêpu „Za-

wiszaków”, ur. 5 lutego 1927 r. w Beresteczku, syn Mieczys³awa. 
Do konspiracyjnego harcerstwa wst¹pi³ 15 lutego 1942 r. w Choto-
mowie. Przeszed³ szkolenie wojskowe w szeregach BS. Bra³ udzia³ 
w akcjach kolporta¿u, rozrzucania ulotek w poci¹gach i domach 
prywatnych oraz innych akcjach ma³ego sabota¿u. By³ ³¹cznikiem 
w 705. plutonie, z którym uczestniczy³ w walkach powstañczych 
na terenie Legionowa i Chotomowa.

Wysiedlony po powstaniu znalaz³ siê w Zagnañsku (Góry Świê-
tokrzyskie). Po zakoñczeniu wojny naukê i pracê podj¹³ w Ostródzie.

Cz³onek oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legiono-
wie od 1994 r. 

Barbara Lemańska-
-Dobrowolska

Józef Lemański

Andrzej 
Lewandowski
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Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, 
Krzy¿ Armii Krajowej, Warszawski Krzy¿ Powstañczy, srebrny medal „Opiekun Miejsc Pa-
miêci Narodowej”, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

 Linke Andrzej
Andrzej Linke, ur. 10 października 1925 r. 
Ps. „Dahal”, dru¿ynowy, wspó³organizator dru¿yny w Choto-

mowie. Instruktor szkolenia harcerskiego „zawisza ków”. Kierowa³ 
udzia³em harcerzy w walkach powstañczych na terenie Chotomowa. 
Podporz¹dkowany dowódcy 3. kom panii wyznacza³ dy¿ury do s³u¿by 
sanitarnej w szpitalu pow stañczym, a tak¿e ³¹czników do oddzia³ów 
na czas walki. Jego przybocznym by³ Wies³aw  Tymrakiewicz „Ryba”. 
Po wojnie Andrzej Linke ukoñczy³ WSGW w £odzi. By³ zawodowym 
oficerem Wojska Polskiego. 

 Litwiniak Feliks201

Feliks Litwiniak, 1921–2006, strzelec „Danusia”, 705 pluton 
2. kompanii I batalionu I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu 
„Obro¿a” Okrêgu War szawskiego AK.

Kiedy na pocz¹tku stycznia na Cmentarzu Pó³nocnym kom-
pania honorowa oddawa³a salwy i pochyla³y siê sztandary komba-
tanckie nad grobem wujka Felka, próbowa³em w myślach przebiec 
minione dziesi¹tki lat. Brat mojej matki nale¿y do w¹skiego grona 
wybrañców, którym siê Polska pok³oni³a. Z moje go dzieciñstwa pa-
miêtam, ¿e przy nas o jego wojennej przesz³ości mówi³o siê raczej 
ostro¿nie. Do Legionowa w³aściwie wrzuci³a go wojna. Po l września 
1939 r. z rodzicami ucieka³ na wschód. Nim dotarli do Siedlec by³ 
ju¿ 17-ty. Czym prêdzej wrócili. Dziadkowie prze¿yli wcześniej rewolucjê w Rosji. Niemcy 
jednak zajêli ju¿ ich mieszkanie w Modlinie, zabijaj¹c na progu wiernego psa. Zamieszkali 
wiêc w Legionowie, w domu, którego budowê dziadek ukoñczy³ tu¿ przed wojn¹. Felek 
podj¹³ naukê oficjaln¹ i tajne nauczanie. Moja babcia (a jego matka), czêsto wspomina-
³a powrót wujka z Gestapo na Szucha. Wpad³ za gazetki. Wyda³ go jakiś kolega. W domu 
nie chcia³ pokazaæ pleców. Babcia pra³a tylko jego skrwawion¹ koszulê. Donos widocznie 
by³ zbyt niejasny, a on zbyt twardy skoro wróci³ stamt¹d, sk¹d siê najczêściej nie wraca³o.

A potem Powstanie. W Legionowie to by³y zaledwie cztery dni. Wujek bra³ udzia³ 
w ostrzeliwaniu Niemców na szosie do Zegrza i w jednej wygranej potyczce pod legionow-
skim cmentarzem. Có¿ mogli zrobiæ wiêcej skoro tu¿ obok, w Jab³on nie skoncentrowane 
zosta³y oddzia³y dywizji pancernej SS „Wiking” i dywizji pancerno–desantowej „Goering”? 
Po czterech dniach Powstanie siê dla nich skoñczy³o. Mam przed oczami „przygórek”, 
w którym siê wujek schowa³, kiedy dzieñ później ¿andarmi otoczyli ich dom. Nie znaleźli 

201 Wspomnienie pośmiertne siostrzeñca Jacka Wójcika zamieszczone w tygodniku „Idziemy” z 18.02.2007 r. str. 34

Andrzej Linke

Feliks Litwiniak
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go – nie zauwa¿yli drzwi. Babcia jeszcze po latach nieraz przy nich stawa³a, opowiadaj¹c 
mi ca³¹ historiê i wci¹¿ na nowo j¹ prze¿ywaj¹c. Cztery dni. Czy warto by³o? Odpowiedź 
znalaz³em w bia³o–czerwonych kwiatach by³ej senator L. Grabowskiej i w obecności gene-
ra³a P. Czerwiñskiego wraz z kapelanami i Orkiestr¹ Reprezentacyjn¹ WP.

Czasem cztery dni potrzeba i cztery dni wystarczy, ¿eby nie zapomnieæ, kim siê jest. 
Cztery dni wolności. To nic, ¿e potem Felek zaliczy³ niemiecki obóz pracy pod Buchenwal-
dem. Na szczêście koledzy go ostrzegli po powrocie do kraju, ¿eby siê nie zg³osi³ do nowych 
w³adz. Trafi³by jak wielu innych jego kolegów do sowieckiego ³agru. To nic, ¿e przez lata 
musia³ ukrywaæ, ¿e by³ w AK. To nic, ¿e potem by³y d³ugie lata, dziesi¹tki lat budowania 
Polski. Nie w pierwszym szeregu, bo siê nigdy „nie zapisa³”.

Zna³ 9 jêzyków, studiowa³ na dwóch uczelniach, wiêc by³ potrzebny, ale niepewny. 
Kiedyś przez zbieg okoliczności reprezentowa³ nawet PRL w ONZ. Bo jeden „towarzysz” 
nagle zachorowa³, a inny nie zna³ jêzyków. Kazali mu jechaæ, nie mieli wyboru. Oczywi-
ście pojecha³ w obstawie i z odpowiednim szanta¿em. Nie obra¿a³ siê na w³adzê „ludow¹” 
– ciê¿ko pracowa³. Pracowa³ do 85 roku ¿ycia, do koñca. W sumie ponad 60 lat. Przewróci³ 
siê w drodze do pracy.

4 dni za ni¹ walczy³ i 60 lat dla niej pracowa³, i Polskê szanowa³. Nie lubi³ tak modnego 
teraz rozdrapywania ran. Cieszy³ siê wolności¹, ¿e jest prezydent i se nat, ¿e jest orze³ w ko-
ronie i ¿e mo¿na mówiæ, to co siê czuje.

Sk¹d czerpa³ swój optymizm? Kiedy w po³owie lat siedemdziesi¹tych odwiedzi³em 
go w jego moskiewskim mieszkaniu (pracowa³ wtedy jako t³umacz przy ówczesnym RWPG) 
przed snem klêkn¹³ przy ³ó¿ku i mówi³ pacierz. Tak jak klêka³o siê w domu jego rodziców. 
Ojciec Felka, Ludwik, pochodzi³ z ch³opskiej ro dziny unickiej z Podlasia. Po dziesi¹tkach 
lat prześladowañ w 1905 r. rodzice Felka świadomie przyjêli katolicyzm, a z nim i polskośæ. 
Dorastaj¹c w takiej trady cji, wujek nie móg³ czuæ siê bohaterem. Po prostu nie móg³ byæ 
inny, bo zbyt wiele mia³ do zdradzenia. Nie móg³ siê te¿ czuæ przegranym, bo tak piêknych 
czasów doczeka³.

 Łączyńska Jolanta
Jolanta £¹czyñska ps. „Ola”, ur. 15 czerwca 1928 w Srebrnej 

Górze (Wiśniewo), córka Rajmunda. W czasie okupacji uczêsz-
cza³a na tajne komplety w zakresie gimnazjum, organizowane 
i prowadzone przez profesorów  Wojciecha i Antoniego  Zawadzkich 
w Wiśniewie. Jednocześnie nale¿a³a do dru¿yny „Szarotki” Szarych 
Szeregów. Tam przesz³a szko lenie obejmuj¹ce: znajomośæ prawa 
harcerskiego oraz zagadnieñ sygnalizacji, musztry i topografii, 
a tak¿e szkolenia wojskowe dla potrzeb AK z dziedziny s³u¿by sani-
tarnej. W konspiracji zajmowa³a siê: kolporta¿em prasy podziem-
nej, organizowaniem rocznic narodowych, pomoc¹ ukrywaj¹cym 
siê oraz opiek¹ nad grobami poleg³ych ¿o³nierzy i wsparciem mate-
rialnym dla ich rodzin. W ramach akcji zbrojnej AK wraz z dru¿yn¹ 
s³u¿y³a jako sanitariuszka. 

Jolanta 
Łączyńska
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Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Medal za Warszawê 1939–1945, Srebrny Krzy¿ 
Zas³ugi dla ZHP, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Nie podleg³ośæ”. 

 Majerowski Stanisław
Stanis³aw Majerowski ps. „Bajan”, ur. 26 kwietnia 1929 (1928 w tabeli) r., syn Józe-

fa i Genowefy z Chojnickich, harcerz zastêpu szkoleniowego, ³¹cznik 6. kompanii I rejonu 
VII Obwodu „Obro¿a” AK. Po wojnie lotnik pogotowia ratunkowego. Odznaczony za zas³ugi 
dla rozwoju województwa warszawskiego, za pracê w s³u¿bie zdrowia, a tak¿e: Krzy¿em Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Armii Krajowej, Krzy¿em Zas³ugi dla ZHP, 
Medalem za War szawê 1939–1945. 

Zmar³ 7 marca 2002 r. Pochowany na cmentarzu na Bródnie 
w Warszawie. 

 Małecka-Wojciechowska Irena
Irena Ma³ecka-Wojciechowska ps. „Ninka”, ur. w 1928 r. w Cho-

tomowie. Kolporterka, ³¹czniczka w 3. kompanii I Re jonu „Maria-
nowo-Brzozów”. W czasie powstania uczestni czy³a w akcji wyno-
szenia z niemieckiego poci¹gu medykamen tów i koców dla szpitala 
powstañczego. Udziela³a pierwszej pomocy rannym. 

Cz³onek Ko³a ŚZ¯AK w Chotomowie. 

 Mazur Edmund
Edmund Mazur, s. Franciszka i Marianny, ur. 12 lipca 1925 r. 

w Legionowie. 
W latach 1938–1939 uczeñ Gimnazjum OO. Jezuitów pod we-

zwaniem św. Kazimierza w Wilnie. ¯o³nierz AK w 13. Mo³odeczañ-
skiej Brygadzie „Nietoperza”, sekcja wileñska. Bra³ udzia³ w opera-
cjach „Ostra Brama” i „Burza”. 

Po wojnie ukoñczy³ studia na Uniwersytecie Warszaw skim, 
zdobywaj¹c tytu³ magistra filologii. W latach 1967–1985 pracowa³ 
jako nauczyciel w szkole podstawowej i Liceum Ogólnokszta³c¹cym 
im. Marii Konopnickiej w Legionowie. 

Odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 Mazur Jan Stanisław
Jan Stanis³aw Mazur s. Franciszka i Marianny, ur. 3 maja 1924 r. 

w Legionowie. 
W 1932 r. po oddelegowaniu jego ojca (st. sier¿. WP) wyjecha³ 

do Smorgoni w pow. oszmiañskim, gdzie ukoñczy³ szko³ê powszech-
n¹. Nastêpnie, w 1939 r., ukoñczy³ Gimna zjum OO. Jezuitów pod we-
zwaniem św. Kazimierza w Wilnie. W 1940 r. przedosta³ siê z Kresów 
do Olszewnicy Starej. W 1941 r. zosta³ zaprzysiê¿ony w ZWZ przyj¹³ 

Irena Małecka-Wo-
jciechowska

Edmund Mazur

Jan Stanisław Mazur
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pseudonim „Brzoza”. Zajmo wa³ siê kolporta¿em prasy podziemnej, prze prowadzaniem ¿o³-
nierzy przez granicê Rzeszy i Generalnej Guberni, przenoszeniem meldunków. Absolwent 
szko³y podchor¹¿ych. W strukturach AK w 724. plutonie 8. kompanii III batalionu I rejonu 
VII Obwodu „Obro¿a”. Ranny 14 sierpnia 1944 r. na Bródnie. Zmar³ 30 października 1944, 
pochowany na cmentarzu w Chotomowie. Pośmiertnie uhonorowany Krzy¿em Powstania 
Warszawskiego i Krzy¿em Armii Krajowej, mianowany do stopnia porucznika. 

 Michalska Jadwiga
Jadwiga Michalska ps. „Nysa”, ur. 31 lipca 1930 r., z domu Kitarzewska, córka Eugeniu-

sza i Amelii z domu Krawczyk, harcerka dru¿yny im. ks. J. Ponia towskiego w Choszczówce. 
W konspiracji od 1 maja 1943 do 28 września 1944 r. W czasie Powstania Warszawskiego 
³¹czniczka w zgrupowaniu Kampinos. Po wojnie lekarz medycyny – pediatra. 

Odznaczona Warszawskim Krzy¿em Powstañczym. 

 Migdalski Ryszard
Ryszard Migdalski ps. „Korab”, ur. 1928 r. 
Zastêpowy w tajnej dru¿ynie „Dêba” w Legionowie, w której przy-

bocznym by³ jego brat – Jerzy Migdalski. Wspó³organizator pracy har-
cerskiej. W jego domu rodzinnym przy ul. Batorego 12 odbywa³y siê 
zbiórki i szkolenia. By³ uczniem tajnego nauczania w jednej ze szkó³ 
warszawskich. Bra³ udzia³ w „gazowaniu” kin w Legionowie i na Pradze. 
„Gazowanie” polega³o na rozrzucaniu pal¹cych siê kliszy, (wydziela³ siê 
gaz ³zawi¹cy), albo rozlewaniu śmierdz¹cych substancji. Wraz z innymi 
harcerzami ze swojego zastêpu by³ na s³u¿bie w czasie walk powstañ-
czych w Legionowie. Zmar³ w 1980 r. 

 Morawska Janina z d. Dmowska
Janina Dmowska – ur. 17 grudnia 1900 roku w Piotr kowie Try-

bunalskim. Jej ojciec by³ naczelnikiem stacji kolejowej. W 1918 roku 
ukoñczy³a pensjê pani Eweliny Kacprowskiej, a w 1926 roku Wy-
dzia³ Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. 7 sierpnia 1921 roku 
wysz³a za Józefa  Morawskiego. Mieli trzech synów: Zbigniewa An-
drzeja, ur. w 1923 roku, zmar³ego w wieku 6 miesiêcy, Janusza Ma-
riê, ur. w 1930 roku, biomechanika i Jerzego Józefa, ur. w 1932 r., 
muzykologa.

W okresie miêdzywojennym Janina pracowa³a w Kasie Cho-
rych. Podczas okupacji dzia³a³a w Armii Krajowej, ps. „Anna”. 
Po wojnie pracowa³a w przychodni zdrowia w Legionowie, w pogo-

towiu ratunkowym oraz w szko³ach podstawowych. Przez wiele lat kierowa³a legionowskim 
oddzia³em PCK. Zmar³a 27 września 1982 roku w Brañszczyku. Pochowana w Warszawie 
na Pow¹zkach Komunalnych.

Ryszard Migdalski

Janina Morawska
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 Morawski Janusz
Janusz Morawski ps. „Tuz”, ur. 6 października 1930 r., syn Józefa i Janiny z domu 

Dmowskiej. W konspiracji od października 1942 r. do lipca 1944 harcerz I zastêpu dru¿yny 
im. Romualda Traugutta w Wiśniewie (m³odzik). S³u¿ba pomocnicza przy oddzia³ach AK, 6 
kompania w I Rejonie „Marianowo-Brzozów”.

Po wojnie w latach 1945–1947 w ZHP, hufiec Legionowo, dru¿yna przy LO im. Marii 
Konopnickiej. Absolwent Politechniki Warszawskiej, z czasem pro fesor dr hab. Pracownik 
Instytutu Lotnictwa i zak³adu biocybernetyki Politechniki Warszawskiej. Sta¿e naukowe 
w Europie, Afryce i USA.

Porucznik WP, cz³onek Stowarzyszenia Szarych Szeregów i Światowego Zwi¹zku ¯o³-
nierzy Armii Krajowej. Spo³ecznik. Odznaczony m.in.: Medalem za Warszawê 1939–1945, 
Krzy¿em Armii Krajowej i Krzy¿em Zas³ugi dla ZHP. 

 Morawski Józef Adam
Józef Adam Morawski, syn Adama Morawskiego i Anny z domu Erdes, ur. 28 lutego 

1890 r. w Aleksandrowie Kujawskim. Studiowa³ na Politechnice Kijowskiej, ale jej nie ukoñ-
czy³ z powodu wybuchu I wojny światowej. W latach 1911–1919 pracowa³ jako urzêdnik. 
Od kwietnia 1919 roku w Wojsku Polskim. Bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. 
w ofensywie kijowskiej. W 1921 roku mianowany podporucznikiem, w 1932 roku poruczni-
kiem w 2. Batalionie Mostów Kolejowych w Legionowie. W 1933 roku przeniesiony do rezer-
wy, w 1934 roku obj¹³ funkcjê wójta gminy Jab³onna. Pe³ni³ j¹ do 1939 roku.

W czerwcu 1939 roku zmobilizowany w stopniu kapitana zosta³ mianowany zarz¹dc¹ 
Sk³adnicy Saperów nr l w Warszawie (na Pow¹zkach). 18 września 1939 roku przekroczy³ 
granicê rumuñsk¹ i zosta³ internowany w obozie w Targoviste. Uciek³ stamt¹d do Francji, 
gdzie s³u¿y³ jako instruktor w Szkole Saperów. 18 czerwca 1940 roku poleg³ podczas nalotu 
na dworcu kolejowym w Thouars nad Loar¹. Tam te¿ zosta³ pochowany.

 Nagat-Jelińska Henryka
Henryka Nagat-Jeliñska ps. „Lola”, ur. 11 listopada 1925 r. 

w Warszawie, córka Stefana i Genowefy z domu Oleksiak. Har-
cerka dru¿yny w Chotomowie. W konspiracji dzia³a³a od stycznia 
1940 do września 1944 r. W czasie walk powstañczych by³a sanita-
riuszk¹, ³¹cznikiem w 3. kompanii Stefana  Krasiñskiego „Kacpra”. 
Po zakoñczeniu walk zosta³a wysiedlona wraz z rodzin¹. Wróci³a 
do Chotomowa w 1945 r. Ukoñczy³a Politechnikê Warszawsk¹ 
uzyskuj¹c dyplom in¿yniera chemika. 

Cz³onek Ko³a ŚZ¯AK w Chotomowie. Porucznik Wojska Pol-
skiego. Odznaczenia: Warszawski Krzy¿ Powstañ czy, Krzy¿ Armii 
Krajowej, Krzy¿ Partyzancki.

Zmar³a w maju 2005 r., pochowana jest na Cmentarzu Bródnowskim.

Henryka 
Nagat-Jelińska
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 Nowakowska-Półtorak Łucja
£ucja Nowakowska-Pó³torak „Limba” – ur. 5 lutego 1929 r. w Piotr-

kowie Trybunalskim, córka Wac³awa i Heleny z Orzechowskich. 
W konspiracji od grudnia 1942 do sierpnia 1944 r. w dru¿ynie 

„Las”, zastêp „Sosny” z Legionowa. Przesz³a szkolenie harcerskie 
i pierwszej pomocy. W jej domu przy ul. Matejki 22 odbywa³y siê 
zbiórki. Bra³a czynny udzia³ w uroczystościach patriotycznych orga-
nizowanych w terenie. Wyró¿nia³a siê w akcjach niesienia pierwszej 
pomocy rodzi nom wysiedlonym i dzieciom. Z³o¿y³a przyrzeczenie 
harcer skie i konspiracyjne 30 stycznia 1944 r. w domu dru¿ynowej 
Janiny  Fultyn. Pe³ni³a s³u¿bê w szpitalu powstañczym w Legionowie 
w czasie Powstania Warszawskiego. 

Po wojnie ukoñczy³a studia medyczne w Warszawie. Pracowa³a wiele lat w legionow-
skim ośrodku zdrowia jako lekarz laryngolog. 

Cz³onek oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie od 1994 r. Kapitan 
Wojska Polskiego. 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, Medal za Warszawê 1939–
–1945, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

 Nowakowski Tadeusz
Tadeusz Nowakowski, ur. 8 lipca 1928 w Warszawie, syn Juliana i Bronis³awy Kunic-

kiej. Zastêpowy I zastêpu w dru¿ynie „Zawisza Czarny”. Udzia³ w ma³ym sabota¿u, dywersji 
kolejowej, kolporta¿u. W konspiracji ps. „S³oñ”, „Robert”. 

Inicjator powstania krêgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie w latach 
1989–1993. Aktywny cz³onek zarz¹du krêgu. Zmar³ w 1999 r., pochowany na cmentarzu 
na Bródnie w Warszawie. 

Odznaczenia: Medal Wojska Polskiego, Medal za Warszawê 1939–1945, Krzy¿ Party-
zancki, Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Warszawski 
Krzy¿ Powstañczy, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk 
o Niepodleg³ośæ”. 

 Nowotczyńska-Kowalska Alina
Alina Nowotczyñska-Kowalska ps. „Mak”, ur. 21 marca 1928 r. w Warszawie, cór-

ka Marcelego i Antoniny z Kusz kowskich. Do jedenastego roku ¿ycia wychowywa³a siê 
w domu rodzinnym w Marcelinie (obecnie Warszawa, daw niej gmina Jab³onna). Szko³ê 
podstawow¹ ukoñczy³a w 1942 r. w P³udach, a trzeci¹ klasê gimnazjum ogólnokszta³c¹cego 
w 1944 na tajnych kompletach braci Zawadzkich w Wiśniewie. W tym okresie (1942–1944) 
nale¿a³a do tajnego harcerstwa, by³a druhn¹ w zastêpie „Szarotki”, dzia³aj¹cym na terenie 
gminy Jab³onna. 

Po wysiedleniu we wrześniu 1944 r., po miesiêcznej tu³aczce, trafi³a z ro dzin¹ do obozu 
w £omiankach, gdzie zosta³a rozdzielona z rodzicami i popêdzona do Modlina, a stamt¹d 

Łucja Nowakowska-
Półtorak
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przewieziona do obozu w Pile. Po tygodniowej pracy przy okopach 
w lasach Pi³y zosta³a wywieziona w g³¹b Niemiec, do obozu Lehrte, 
sk¹d wszystkich rozwieziono grupami po ca³ych Niemczech. Trafi³a 
do obozu kolejowego w Hameln i praco wa³a tam jako sprz¹taczka, a¿ 
do zakoñczenia wojny w maju 1945 r., kiedy to dosta³a siê po opiekê 
UNRRA202. Wróci³a do kraju w 1946 r. 

Na obczyźnie, w obozie wolnościowym w Hameln nale¿a-
³a do harcerstwa polskiego za³o¿onego tam przez nauczycielkê 
z Warszawy, hm. Michalinê Siemiñ sk¹ i ks. kapelana hm. Broni-
s³awa Stalkowskiego. Przez kilka miesiêcy pe³ni³a funkcjê zastê-
powej i przybocznej.

W 1946 odnalaz³a rodziców mieszkaj¹cych w Olsztynie. Ukoñczy³a czwart¹ klasê gim-
nazjum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych. W 1947 wraz z rodzi cami powróci³a do rodzinne-
go Marcelina. Alina uczy³a siê dalej w liceum han dlowym przy ul. Konopackiej 4 w Warsza-
wie. Uzyska³a maturê w 1949 r. 

Po maturze pracowa³a w firmie budowlanej w Warszawie. Po wyjściu za m¹¿ przenios³a 
siê do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie pracowa³a jako ksiêgowa. 

W 1952 r. wróci³a do Marcelina, a od 1975 mieszka w Warszawie na Bródnie. Od paź-
dziernika 1981 r. jest na emeryturze. 

 Nurowska-Plichtowa Wanda
Urodzi³a siê 2 kwietnia 1903 r. w Strochcicach. Ukoñczy³a Se-

minarium Nauczycielskie o kierunku przyrodniczym. Pracowa³a naj-
pierw w Leoncinie, a od 1933 r. w Legionowie w Szkole Powszechnej 
nr 3. Uczy³a przyrody i biologii w starszych klasach. Budzi³a w swoich 
uczniach umi³owanie ziemi ojczystej i jej naturalnego środowiska. 

W Legionowie rozpoczê³a pracê ju¿ jako pani Plichtowa. W domu 
pañstwa Plichtów (wówczas ul. Szosowa 4) znajdowa³a siê siedziba 
Towarzystwa Mi³ośników Osiedla Legionowo oraz redakcja wydawa-
nego przez Towarzystwo periodyku „¯ycie Podsto³eczne”. M¹¿ pani 
Wandy, Hipolit Plichta by³ redaktorem tej pierwszej gazety lokalnej 
wycho dz¹cej w Legionowie od lipca 1934 r. 

W czasie okupacji Wanda Plichtowa pracowa³a w Szkole Powszechnej nr 3 i tak jak inni 
nauczyciele prowa dzi³a tajne nauczanie. Podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r. zosta-
³a wywieziona do Niemiec, do miasteczka o nazwie Bad Lautenberg, 50 km od Hanoweru. 
Pracowa³a tam w fabryce samolotów do zakoñczenia wojny. Oprócz niej by³o tam wielu jeñ-
ców wojennych ró¿nych narodowości i tylko dziewiêæ Polek. Po zakoñczeniu wojny teren 
ten zajêli Anglicy, którzy zaczêli tworzyæ obozy wed³ug narodowości. Przywieźli oni do Bad 
Lautenberg wiele rodzin polskich z ca³ego terenu Niemiec, wywiezionych z kraju na przymu-

202 United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA z ang. – Administracja Narodów Zjedno-
czonych do Spraw Pomocy i Odbudowy) – organizacja utworzona przez Narody Zjednoczone w 1943, w Waszyngtonie, 
w celu udzielenia pomocy obszarom wyzwolonym w Europie oraz Azji po zakoñczeniu II wojny światowej.

Alina Nowotczyńska-
Kowalska

Wanda 
Nurowska-Plichtowa
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sowe roboty. Obecnośæ wśród nich dzieci obudzi³a w Wandzie Plichtowej instynkt pedago-
giczny, postanowi³a zorganizowaæ dla nich szko³ê, chocia¿ by³ czerwiec 1945 r. – koniec roku 
szkolnego. By³ to pocz¹tek polskiej szko³y na terenie Niemiec. 

Pomog³a jej kole¿anka, nauczycielka z Warszawy. któr¹ pozna³a w obozie. Zrobi³y afisz 
wzywaj¹cy rodziców do zapisywania dzieci od lat 3–7 do przedszkola, a od lat 7–16 do szko³y. 
Rodzice z wielkim zadowoleniem przyjêli to i chêtnie zabrali siê do wspó³pracy. Powsta³ ko-
mitet rodzicielski. Na terenie obozu nie by³o budynku na szko³ê, tylko zapluskwione baraki. 
Ojcowie przerobili jeden barak na kaplicê obozow¹, drugi barak przeznaczono na przedszko-
le, a trzeci na dwie sale lekcyjne. Matki wyprz¹ta³y wnêtrza i 13 czerwca 1945 roku rozpoczê-
³a siê nauka w szkole. 

Podrêczników nie by³o ¿adnych, ale niektóre rodziny poprzywozi³y i prze chowa³y pol-
skie elementarze i czytanki – te uda³o siê powieliæ w Hanowerze, gdzie powsta³ ju¿ polski 
Inspektorat Szkolny. 

By³a to szko³a radosna tak dla pani Wandy, jak i dla dzieci. Nareszcie śmia³o i otwarcie 
mówi³o siê i śpiewa³o po polsku. Na rocznicê wybuchu wojny, 1 września 1945 r., urz¹dzono 
akademiê w szkole. Zgromadzi³a ona ca³y obóz polski w salach szkolnych. Chór szkolny 
odśpiewa³ hymn pañstwowy. Potem dzieci przedstawi³y inscenizacjê, deklamowa³y wiersze 
patriotyczne, recytowa³y urywki prozy. Zapanowa³ entuzjazm, radośæ, nawet ³zy... Akademiê 
zakoñczono odśpiewaniem „Roty” M. Konopnickiej.

Zakoñczenie istnienia tej obozowej szko³y wi¹za³o siê ze zorganizowaniem przez Angli-
ków transportów wyjazdu do Polski, co spowodowa³o, ¿e 25 paździer nika, jak wszyscy Polacy 
z obozu, Wanda Plichtowa wróci³a do domu. Na nowo podjê³a pracê w Szkole Powszechnej 
nr 3, w której uczy³a biologii do 1969 r., kiedy to przesz³a na emeryturê.

Dzieci j¹ kocha³y, a kole¿anki zachowa³y w pamiêci jako osobê zawsze uśmiechniêt¹, 
pe³n¹ pogody ducha i przyjaźni dla ludzi, zwierz¹t i roślin, pe³n¹ mi³ości do otaczaj¹cego 
j¹ świata. 

Zmar³a w 1995 r. 

 Olszewska-Dżygała Apolonia
Apolonia Olszewska-D¿yga³a ps. „Sosenka”. Ur. 6 marca 

1929 w Olszew nicy Starej.
W konspiracji w latach 1942–1944, dru¿yna „Burza” w Choto-

mowie. Przesz³a szkolenia harcerskie i w zdobywaniu umiejêtności 
z zakresu s³u¿by sanitarnej i ³¹czności. Bra³a udzia³ w kolporta¿u 
prasy podziemnej. Z innymi harcerkami opiekowa³a siê grobami 
poleg³ych w 1939 roku. W czasie Powstania Warszawskiego pe³ni³a 
s³u¿bê sanitariuszki jako podkomendna doktora Jerzego Kuczamera 
i uczestniczy³a w przenoszeniu sprzêtu sanitarnego z rozbitego po-
ci¹gu niemieckiego do powstañczego szpitala. 

Odznaczona: Krzy¿em Armii Krajowej, Warszawskim Krzy-
¿em Powstañczym, odznak¹ „Akcja Burza” i „Weteran Walk 
o Niepodle g³ośæ”.

Apolonia Olszewska-
-Dżygała
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 Ołdakowska-Jarosz Janina
Janina O³dakowska-Jarosz ps. „Baśka”, ur. 15 lipca 1926 r. w Ja-

b³onnie, córka Hipolita i Natalii z Zieliñskich. 
Do 1939 r. harcerka ZHP w Jab³onnie. W konspiracji od maja 

1942 r. do lipca 1944 r. Za³o¿ycielka dru¿yny ¿eñ skiej „Koniczyny” 
w Jab³onnie. Organizowa³a zajêcia w ramach SKSS (Sto³ecznego Ko-
mitetu Samopomocy Spo³ecznej). Zajmowano siê na nich takimi 
sprawami, jak robienie skarpet, swetrów, rêkawic, zbieranie odzie-
¿y i ¿ywności dla osiero conych dzieci i rodzin jeñców wojennych, 
ale tak¿e organizo waniem pomocy dla druhen z w³asnego grona. 

W ramach s³u¿by harcerskiej Janina O³dakowska zajmowa³a siê 
urz¹dzaniem uroczystości w rocznice świ¹t narodowych, spotkañ, 
ognisk, sk³adaniem kwiatów na grobach poleg³ych pochowanych na cmentarzu oraz na mo-
gi³ach przydro¿nych, w lesie czy w polu. Organizowa³a szkolenie sanitarne, utrzymuj¹c sta³y 
kontakt z komendantk¹ WSK w Jab³onnie. 

Po powrocie z wysiedlenia by³a jedn¹ z inicjatorek powstawania dru¿yn ZHP w Jab³on-
nie i okolicach. 

Po wojnie porucznik WP, lekarz pediatra, cz³onek organizacji komba tanckich Szarych 
Szeregów i Armii Krajowej. 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Medal za Warszawê 1939–1945, Krzy¿ Zas³ugi 
dla ZHP, Odznaki „Akcja „Burza” i „Weteran Walk o Niepodle g³ośæ”. 

 Ostaszewska-Zebura Alicja
Alicja Ostaszewka-Zebura, ur. w 1927 r. 
W konspiracji od 1943 r. do sierpnia 1944 w legio nowskiej dru-

¿ynie „Las”, zastêp „Sosny”, ps. „Cicha Woda”. W jej domu przy ul. 
Mazowieckiej 1 w Legionowie odbywa³y siê zbiórki i szkolenia. Przy-
rzeczenia harcerskie i konspira cyjne z³o¿y³a 30 stycznia 1944 r. na rêce 
dru¿ynowej Janiny  Fultyn w obecności innych druhen zastêpu i zastê-
powej „Sosny”. Z chwil¹ wybuchu Powstania Warszawskiego w Le-
gionowie pe³ni³a dy¿ur w szpitalu powstañczym przy ul. Mic kiewicza. 

Zmar³a w 1986 r. Pochowana na Cmentarzu Pó³nocnym 
w Warszawie. 

Parol Maria – patrz  Grajnert-Parolowa Maria

 Parol Piotr
Urodzi³ siê 19 października 1893 r. we wsi £adzyñ w powiecie Miñsk Mazowiecki, by³ 

siódmym dzieckiem w rodzinie Antoniego i Marii z Wojtyñskich, obok Rocha, Juliana, Jana, 
Marii, Bronis³awy i Natalii. 

W r. 1907 rodzice oddali go do szko³y æwiczeñ przy Seminarium Nauczycielskim w Sien-
nicy. W r. 1913 zda³ egzamin dojrza³ości, w r. 1924 ukoñczy³ wy¿szy kurs nauczy cielski, 

Janina Ołdakowska-
-Jarosz

Alicja 
Ostaszewska-Zebura
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a w r. 1928 uzyska³ dyplom w Pañstwowym Instytucie Nauczyciel-
skim na wydziale matematyczno-fizycznym. Ju¿ po wojnie, w 1948 r. 
ministerstwo oświaty przyzna³o mu dyplom nauczyciela, uprawnia-
j¹cy do nauczania matematyki i fizyki w szko³ach średnich. 

Pracê nauczycielsk¹ Piotr  Parol rozpocz¹³ w 1913 r. jako na-
uczyciel w szkole pocz¹tkowej rosyjskiej w Olszynie. Pierwsza po-
sada wi¹za³a siê z orga nizowaniem szko³y od podstaw, urz¹dzaniem 
zabaw, przedstawieñ, a tak¿e uświadamianiem spo³ecznym. Swoj¹ 
postaw¹ Piotr Parol zaskarbi³ sobie zaufanie mieszkañców Olszyny. 
W kolejnych latach, do r. 1921, by³ nauczycielem w Ślesinie, Stu-
dzienicach, Koninie i Kazuniu Polskim w powiecie warszawskim.

W 1914 r. wybroni³ siê przed zwerbowaniem do rosyjskiego wojska, a po zajêciu Warsza-
wy w r. 1915 wst¹pi³ do I Brygady Legionów Polskich. W r. 1917 zosta³ zwolniony ze s³u¿by 
wojskowej ze wzglêdu na stan zdrowia, ale w 1920 r. ponownie wst¹pi³ do wojska i w 205. 
Pu³ku Piechoty broni³ Warszawy. 

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych powróci³ do pracy nauczycielskiej, pocz¹tkowo 
w dwuklasowej szkole w Piekie³ku ko³o Henrykowa. Po trzech miesi¹cach otrzyma³ propo-
zycjê objêcia kierownictwa nowej szko³y organizowanej w Legionowie. W Publicznej Szkole 
Powszechnej nr 1 w Legionowie rozpocz¹³ pracê w marcu 1921 r. na stanowisku kierownika 
szko³y. Oficjalnie by³ nim do lutego 1944 r. Uczy³ matematyki i fizyki. W roku szkolnym 
1934/35 by³ tak¿e nauczycielem matematyki w Szkole Handlowej w Legionowie. 

W latach okupacji wspó³organizowa³ tajne szkolnictwo polskie. By³ prze wodnicz¹cym 
tajnego zarz¹du konspiracyjnego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.

Po wojnie, z charakterystyczn¹ dla siebie pasj¹, kontynuowa³ nauczanie. W 1945 r. 
podj¹³ pracê nauczyciela matematyki w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Ma³achowskiego 
w P³ocku. W latach 1946–1950 sprawowa³ funkcjê kierow nika szko³y æwiczeñ i by³ nauczy-
cielem matematyki Pañstwowego Liceum Pedago gicznego w P³ocku. 

Do Legionowa powróci³ w roku 1950, by obj¹æ stanowisko dyrektora tutejszego Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego. W latach 1956–1960 by³ zastêpc¹ dyrektora tego¿ liceum. W roku szkol-
nym 1959/60 uczy³ równie¿ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla Wojskowych w Legionowie. 
W październiku 1960, po prawie 60. latach pracy nauczycielskiej, przeszed³ na emeryturê. 

Od momentu podjêcia pierwszej pracy, czyli od 1913 r., by³ cz³onkiem Zwi¹zku Na-
uczycielstwa Polskiego. Bra³ czynny udzia³ w ¿yciu spo³ecznym, pracowa³ miêdzy innymi 
w Radzie G³ównej Opiekuñczej (organizacji charyta tywnej). Zdoby³ sobie ogromne zaufanie 
mieszkañców Legionowa, tak ¿e przez d³ugie lata by³ cz³onkiem Rady Gminy, a w 1936 r. 
wybrano go zastêpc¹ wójta. 

Za swoj¹ pracê edukacyjn¹ kilkakrotnie otrzymywa³ odznaczenia Kuratora Okrêgu 
Szkolnego Warszawskiego – br¹zowy i srebrny Medal Za D³ugoletni¹ S³u¿bê. W 1932 r. 
za walkê i pracê w dziele odzyskania niepodleg³ości odznaczony zosta³ Krzy¿em Nie-
podleg³ości. Wyró¿nienie nada³ mu przewodnicz¹cy Komitetu Krzy¿a i Medalu Nie-
podleg³ości – Józef Pi³sudski, a zarz¹dzenie w tej sprawie podpisa³ prezydent Rzeczpo-
spolitej Polskiej.

Piotr Parol
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 Paster Grzegorz
Grzegorz Paster, ur. 14 września 1929 r., syn W³adys ³awa i Sta-

nis³awy z domu Witczak. 
W latach 1942–1944 dzia³a³ w konspiracji. By³ zastê powym „Za-

wiszaków” ps. „Maciek”. Prowadzi³ dzia³alnośæ w ramach programu 
„Dziś–Jutro–Pojutrze”, pe³ni³ s³u¿bê pomocnicz¹ na rzecz 6. kompa-
nii w I rejonie VII obwodu „Obro¿a”. 

Wed³ug wspomnieñ druha Remigiusza Surgiewicza, harcerza 
„Zawisza ków”, od dziecka mia³ duszê spo³ecznika, nerwy dzia³acza, 
cz³owieka potrafi¹cego ¿yæ z po¿ytkiem dla innych ludzi. W latach 
1994–1998 by³ komendantem krêgu Stowarzyszenia Szarych Szere-
gów w Legionowie. Zespoli³ środowisko okupacyj nych harcerzy z naszych terenów. Uczest-
niczy³ aktywnie w staraniach, które zakoñczy³y siê ufundowaniem Sztandaru „Roju-Tom” 
Szarych Szeregów. Za s³u¿bê konspiracyjn¹ odznaczony zosta³ Krzy¿em Armii Krajowej, 
Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Medalem za Warszawê 1939–1945, Krzy¿em Zas³ugi 
dla ZHP i innymi. Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów i Światowego Zwi¹zku 
¯o³nierzy Armii Krajowej w Legionowie. 

 Paszkowski Andrzej
Andrzej Paszkowski ps. „Dzik”, „Kord” urodzi³ siê 15 sierpnia 

1923 roku. By³ mieszkañcem Legionowa. Ukoñczy³ Liceum Che-
miczno-Ceramiczne w Warszawie. 

Od 1940 roku zaanga¿owany w dzia³alnośæ niepodle g³ościow¹ 
w organizacji „Komenda Obroñców Polski”. Po akcji scaleniowej 
znalaz³ siê w Armii Krajowej. W 1943 roku ukoñczy³ Szko³ê Pod-
chor¹¿ych Rezerwy Piechoty, zorganizo wan¹ przez I Rejon „Maria-
nowo–Brzozów”. Dom pañstwa Paszkowskich by³ w latach okupa-
cji miejscem, w którym odbywa³y siê kursy tajnej podchor¹¿ówki 
i w którym znajdowa³y schronienie osoby ukrywaj¹ce siê przed w³a-
dzami hitlerowskimi.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa Andrzej Paszkowski zosta³ przeniesiony do VII Rejonu „Jelsk” 
w VII Obwodzie „Obro¿a”, gdzie pe³ni³ funkcjê zastêpcy dowódcy oddzia³u dywersji bojowej. Bra³ 
udzia³ w Powstaniu Warszawskim w Batalionie „Zemsta” Zgrupowania „Kampinos”. Uczestni-
czy³ w bardzo ciê¿kich walkach podczas natarcia na Dworzec Gdañski oraz w walkach w Sowiej 
Woli i pod Jaktorowem. Nastêpnie w grupie por. Mieczys³awa  Smereka ps. „Czcibor” przeszed³ 
w rejon Gór Świêtokrzyskich. Podczas dzia³añ wojennych by³ ranny i kontuzjowany.

Po zakoñczeniu wojny Andrzej Paszkowski pracowa³ na Ziemiach Zachodnich przy od-
budowie i rozruchu zak³adów ceramicznych. W 1950 roku ukoñczy³ wydzia³ prawno-ekono-
miczny Uniwersytetu £ódzkiego, uzyskuj¹c tytu³ magistra. W 1957 roku uzyska³ w Akademii 
Górniczo–Hutniczej dyplom in¿yniera. Zajmowa³ ró¿ne stanowiska w przemyśle materia³ów 
budowlanych, m.in. w latach 1960–1971 by³ wspó³organizatorem i dyrektorem Biura Doku-
mentacji i Studiów Konstrukcyjnych Przemys³u Materia³ów Budowlanych w Poznaniu.

Grzegorz Paster

Andrzej Paszkowski
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Legionowska Koz³ówka, per³a architektoniczna naszego miasta, wraz z otaczaj¹cym 
j¹ parkiem nale¿a³a do rodziny pañstwa  Paszkowskich od oko³o 1920 roku. Tylko dziêki 
uporowi i konsekwencji pana Andrzeja Paszkowskiego Legionowo jeszcze posiada ten 
cenny zabytek. Kilkudziesiêcioletnia dewastacja obiektu w czasach PRL, gdy w³aściciel 
pozbawiony by³ mo¿liwości korzystania ze swego dziedzictwa, grozi³a unicestwieniem 
domu i parku. Po prze³omie 1989 r. i odzyskaniu swej w³asności Andrzej Paszkowski 
doprowadzi³ Koz³ówkê do zadowalaj¹cego stanu. Niestety, po jego śmierci stan zabytku 
znowu siê pogarsza.

Oprócz pracy zawodowej udziela³ siê spo³ecznie, organizuj¹c pomoc dla akowców znaj-
duj¹cych siê w trudnych warunkach. Gromadzi³ te¿ dokumenty zwi¹zane z histori¹ Armii 
Krajowej, w szczególności zaś odnosz¹ce siê do obszaru dzia³ania VII Obwodu „Obro¿a”. 
Wspó³tworzy³ Wielk¹ Encyklopediê Powstania Warszawskiego. Publikowa³ wspomnienia 
o wydarzeniach i osobach znacz¹cych dla walk niepodleg³ościowych w I Rejonie „Maria-
nowo-Brzozów”. Organizowa³ konferencje popularnonaukowe na terenie Legionowa, po-
świêcone tematyce Armii Krajowej. Przyczyni³ siê wydatnie do organizowania i fundowania 
miejsc pamiêci na terenie I rejonu, zwi¹zanych z dzia³alności¹ AK.

W uznaniu dla jego rzetelnej, wieloletniej pracy, w ho³dzie dla jego odwagi i prawości, 
w 1999 roku Rada Miejska Legionowa przyzna³a Andrzejowi Paszkowskiemu tytu³ Honoro-
wego Obywatela Miasta Legionowa.

Przez ostatnie lata swego ¿ycia pracowa³ intensywnie nad sporz¹dzeniem wykazu 
uczestników walk Powstania Warszawskiego w I rejonie „Obro¿y”. Do ostatnich dni aktuali-
zowa³ dane zamieszczone w wykazie zawieraj¹cym blisko tysi¹c nazwisk. Udziela³ siê spo-
³ecznie w Światowym Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, pe³ni¹c funkcjê wiceprezesa ko³a 
nr l w Legionowie oraz prowadz¹c jego sekcjê historyczn¹. 

Andrzej Paszkowski zosta³ uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym: Krzy¿em 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Armii Krajowej, 
Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Krzy¿em Partyzanckim, odznak¹ „Weteran Walk 
o Niepodleg³ośæ”.

Andrzej Paszkowski zmar³ 4 maja 2003 roku. Spoczywa na warszawskim Cmentarzu 
Pow¹zkowskim – kw. 230, rz. 1, gr. 27/28.

 Pawlicki Edward
Edward Pawlicki ps. „Wróbel”, ur. 16 listopada 1928 w Zegrzu, 

syn Konstantego i Feliksy Dobrowolskiej. W konspiracji od listo-
pada 1942 r. do września 1944 r. Harcerz orli w zastêpie II dru¿y-
ny „Dêba”. W czasie walk powstañczych ¿o³nierz Armii Krajowej 
w 2. kompanii por. Zenona  Janikowskiego. Po walce aresztowany 
i wywieziony do obozu w Niemczech. Po wyzwoleniu przez alian-
tów do września 1945 by³ harcerzem hufca harcerskiego w miejsco-
wości Fulda w Niemczech Zachodnich. Po powrocie do Legionowa 
w 1950 zosta³ aresztowany i osadzony w areszcie UB przy ul. Siera-
kowskiego w Warszawie. 11 listopada 1951 r. Wojskowy S¹d Rejono-Edward Pawlicki
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wy skaza³ go na 6 lat wiêzienia. Wyrok odsiedzia³ w wiêzieniach w Rawiczu i Potulicach. 
Wyszed³ na wolnośæ w 1954.

By³ czynnym cz³onkiem ko³a nr 1 Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej i od-
dzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie. Porucznik Wojska Polskiego. 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Partyzancki, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, War-
szawski Krzy¿ Powstañczy, Medal za Warszawê 1939–1945, odznaki „Akcja Burza” i „Wete-
ran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

Zmar³ 26 stycznia 2001 r. Pochowany na cmentarzu w Legionowie. 

 Pędrycz Feliks
Feliks Pêdrycz ps. „Robak”, „Feluś”, ur. 30 maja 1925 r. w Warsza-

wie, syn Jakuba i Marcjanny z Turowskich.
W Legionowie zamieszka³ w 1928 r. wraz z rodzicami, którzy ku-

pili od hr. M. Potockiego dzia³kê przy ul. Sowiñskiego 24 i pobudowali 
dom jednorodzinny. W r. 1932 rozpocz¹³ naukê w szkole nr 2 w Legio-
nowie i w 1939 ukoñczy³ siedem klas. 

W szkole od 1937 r. nale¿a³ do 201. dru¿yny ZHP im. Zawiszy Czar-
nego. Z³o¿y³ przyrzeczenie harcerskie i otrzy ma³ stopieñ m³odzika. 

Zima okupacyjna 1939/40 by³a g³odna, ciê¿ka do prze ¿ycia. Ojciec 
zmar³ w 1937 r., matka z emerytur¹ w wysokości 70 z³ mia³a na utrzy-
maniu dwoje dzieci. Okupacja przerwa³a jednak wkrótce i ten jedyny 
dochód w domu Feliksa Pêdrycza. Trudna sytuacja ¿yciowa zmusi³a 15-letniego Feliksa 
do podjêcia pracy przy wypieku chleba na kartki w legionowskiej piekarni J. Godlewskiego 
(pracowa³ w nocy, od 18.00 do 8.00 rano; w dzieñ spa³).

W lipcu 1942 r. zosta³ zwerbowany do konspiracyjnej dru¿yny harcerskiej przez s¹siada, 
phm. Jerzego Latochê ps. „D¹b”. Po skierowaniu do zastêpu Zbig niewa  Wiśniewskiego, w po-
³owie 1943 r. z³o¿y³ przysiêgê konspiracyjn¹ w obec ności dru¿ynowego w punkcie konspira-
cyjnym w Legionowie przy ul. Sienkie wicza. Przeszed³ wraz z zastêpem szkolenie harcerskie 
i wojskowe. W drugim pó³roczu 1943 r., ze wzglêdu na trudne warunki zwi¹zane z prac¹, dru-
¿ynowy Jerzy  Latocha odwo³a³ go z zastêpu i powierzy³ funkcjê instruktora do zadañ specjal-
nych. W ramach tych zadañ wykonywa³ prace biurowe dla dru¿yny, bra³ udzia³ w zrywaniu 
niemieckich pism urzêdowych oraz pisaniu hase³. Zajmowa³ siê te¿ pilnowaniem schronu, 
w którym przechowywano broñ i granaty do zadañ szkoleniowych. 

W okresie powstania, 2 sierpnia 1944 r. zosta³ oddelegowany przez „Dêba” do magazynu 
broni, który mieści³ siê w drewnianej komórce u Tadeusza Neugebaera przy ul. Sowiñskiego 19. 
Do jego obowi¹zków nale¿a³o utrzymy wanie porz¹dku przy odbieraniu „filipinek” oraz infor-
mowanie, w jaki sposób przenosiæ je w kieszeniach, aby nie wyrwaæ zawleczki. Granaty by³y do-
starczane do kompanii „kolejarza” na ul. Kwiatow¹, w pobli¿u obecnej Szko³y Podstawowej nr 1. 

Bra³ udzia³ w potyczce z czo³gami 5 sierpnia 1944 r. Czo³gi stanê³y na ul. Zakopiañskiej. 
Ch³opcy zd¹¿yli uciec z ul. Kwiatowej i skryæ siê w lesie. Kule z karabinów maszynowych 
przelatywa³y nad ich g³owami. Do otwartej walki nie dosz³o. Po odwo³aniu akcji przez p³k. 
„Grosza” Feliks Pêdrycz wróci³ do domu.

Feliks Pędrycz
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Dziel¹c los innych powstañców, spêdzi³ dwa tygodnie przy kopaniu okopów pod Nie-
porêtem. Potem wywieziony zosta³ do Jastrzêbki ko³o Ró¿ana. Ranny w stopê powróci³ 
do domu, ale po tygodniu ponownie zosta³ zabrany wraz z dru¿ynowym „Dêbem” i innymi 
harcerzami przez SS-manów do robót przyfrontowych w lesie chotomowskim. Tu zmusza-
no ich do kopania do³ów na bunkry, zrzynania rêczn¹ pi³¹ sosny, noszenia ciê¿kich kloców 
i budowania z nich bunkrów. Wysi³ek, do tego mokra, niezmieniana odzie¿, wszy oraz z³e 
od¿ywianie siê tzw. owaser – zupk¹ (czarnym chlebem i gorzk¹ kaw¹) uczyni³o z pracuj¹cych 
ludzkie cienie. Po siedmiu tygodniach niewolniczej pracy uda³o mu siê uciec z Jerzym Lato-
ch¹ w stronê Pomorza. Tam w Brodnicy doczekali zakoñ czenia wojny. 

Po powrocie do Legionowa dowiedzia³ siê, ¿e 28 października 1944 r. jego matka zgi-
nê³a od pocisku, a czêśæ domu zosta³a zniszczona. Ekshumowa³ zw³oki matki z terenu 
szpitala powstañczego i pochowa³ j¹ na cmentarzu w Legionowie. Ponownie podj¹³ pracê 
w piekarni i zacz¹³ uczêszczaæ do wieczorowej szko³y handlowej w Legionowie. Potem pra-
cowa³ w centrali „Spo³em” w Warszawie. Po ukoñczeniu Zaocznego Technikum Ekono-
micznego w Miñsku Mazowieckim otrzyma³ tytu³ technika ekonomisty. W 1982 r. odszed³ 
na wcześniejsz¹ emeryturê. 

W r. 1995 wst¹pi³ do Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie, zosta³ zweryfi-
kowany i otrzyma³ uprawnienia kombatanckie. Anga¿uje siê czynnie w Zarz¹dzie ŚZ¯AK 
i oddziale Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie. Pracuje w komisjach socjal-
nych obu organizacji. Pe³ni funkcjê protokolanta i skarbnika w Stowarzyszeniu Szarych 
Szeregów oraz kronikarza wydarzeñ zwi¹zanych z dzia³alności¹ obu organizacji komba-
tanckich. Jest cz³onkiem Rady Kombatantów przy starostwie powiatowym. Jest chor¹¿ym 
pocztu sztandarowego „Roju-Tom”.

Porucznik Wojska Polskiego. 
Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿ Armii Krajowej, 

Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, Medal za Warszawê 1939–1945, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran 
Walk o Niepodle g³ośæ”, a tak¿e odznaczenia zawodowe i inne.

 Piątek Bogusław
Bogus³aw Pi¹tek ps. „Kalif”, ur. 12 kwietnia 1927 r. w Warszawie, 

syn Wac³awa (urzêdnik PKP) i Janiny z Ossowskich. 
W 1928 r. rodzice przenieśli siê do Legionowa, gdzie pobudowali 

jednorodzinny dom przy ul. Reymonta (obecny nr 24). W 1933 r. za-
cz¹³ uczêszczaæ do Szko³y Powszechnej nr 1 na terenie koszar. W latach 
1937–1939 nale¿a³ do dru¿yny zuchów. Od 1939 r. mia³ uczêszczaæ 
do Gimnazjum im. „Lisa Kuli” w Warszawie. Wybuch wojny uniemo¿-
liwi³ mu tê naukê. 

W okresie okupacji uczêszcza³ do Gminnej Szko³y Handlowej 
w Legionowie – od 1942 r. tajnego gimnazjum i liceum. Na pocz¹tku 

1943 r. zosta³ zwerbowany przez dh. Ewarysta Bafeltow skiego do jego zastêpu w tajnej dru-
¿ynie „Dêba” w Legionowie. 

Bogusław Piątek
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Przeszed³ szkolenie harcerskie i wojskowe wraz z zastêpem. W ramach jednej z akcji 
„ma³ego sabota¿u” wykona³ mierz¹cy oko³o 1m wysokości znak Polski Walcz¹cej w kolorze 
bia³o-czerwonym, na ścianie transformatora na Rynku w Legionowie. 

Po śmierci ojca przeniós³ siê z matk¹ i siostr¹ El¿biet¹ na Grochów w Warszawie – by³ 
to rok 1944, kiedy front rosyjsko-niemiecki zbli¿y³ siê do Legionowa. 

Po zakoñczenia dzia³añ wojennych zda³ maturê, a nastêpnie wróci³ do rodzinnego domu 
w Legionowie i rozpocz¹³ studia na Politechnice Warszawskiej. Do 2001 r. pracowa³ w biurze 
projektów budownictwa wiejskiego „Bispol”. W 1950 r. zosta³ aresztowany przez UB i przez 
dwa tygodnie przes³uchiwano go w zwi¹zku z jego udzia³em w organizacji przeciwstawia-
j¹cej siê okupacji sowiec kiej. Unikn¹³ wyroku s¹dowego, poniewa¿ ciê¿ka choroba matki 
i jej śmieræ w 1951 r. wy³¹czy³y go z tej dzia³alności. W 1951 r. uzyska³ dyplom in¿yniera 
architekta. Obecnie, wraz z ¿on¹, mieszka w domu pomocy spo³ecznej „Komba tant” w Legio-
nowie. Jest cz³onkiem Towarzystwa Przyjació³ Legionowa, Świato wego Zwi¹zku ¯o³nierzy 
Armii Krajowej i Stowarzyszenia Szarych Szeregów. 

Uczestniczy³ w realizacji projektów kilku miejsc pamiêci w Legionowie: Pomnika Pole-
g³ych Harcerzy na osiedlu Batory, tablicy pamiêci poleg³ych harcerzy w kościele pw. św. Jana 
Kantego, obelisku dowódcy I Rejonu „Maria nowo-Brzozów” p³k. „Grosza” (przy ul. Polnej).

Porucznik Wojska Polskiego. 
Odznaczenia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, Krzy¿ Armii Krajo-

wej, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

Plichtowa Wanda – patrz  Nurowska-Plichtowa Wanda

 Pokrant Tadeusz
Tadeusz Pokrant ur. 10 lutego 1928 w Warszawie, syn Henryka 

i Michaliny Borkowskiej. 
Mieszkaniec Legionowa od 1929 do 1963 r. Do 1929 r. w stop-

niu m³odzika w 142. dru¿ynie im. Lisa-Kuli w Legio nowie. W la-
tach 1936–1938 funkcyjny w dru¿ynie zuchów przy Szkole Po-
wszechnej nr 3, później do 1939 r., w 142. dru¿ynie im. Lisa-Kuli. 
Harcerz konspiracyjnej dru¿yny „Zawisza Czarny” przy Gminnej 
Szkole Handlowej. 

We wrześniu 1942 r. z³o¿y³ przysiêgê na terenie Gminnej Szko-
³y Handlowej jako harcerz Szarych Szeregów ps. „Ma³y” w dru¿ynie 
im. Zawiszy Czarnego. Bra³ udzia³ w akcjach ma³ego sabota¿u, szko-
leniach BS, kolporta¿u prasy podziemnej, której rozdzielanie odbywa³o siê równie¿ w jego 
domu przy ul. Reymonta. W czasie walk powstañczych ³¹cznik z Jab³onn¹. Dzia³alnośæ kon-
spiracyjn¹ zakoñczy³ we wrześ niu 1944 r., wraz z rozwi¹zaniem dzia³alności dru¿yny. Wy-
siedlony do Pruszkowa. 

Po powrocie uczeñ liceum ogólnokszta³c¹cego w Legionowie W okresie od września 
1946 do maja 1948 r. harcerz w stopniu wywiadowcy w dru¿ynie przy liceum ogólnokszta³-
c¹cym w Legionowie. 

Tadeusz Pokrant
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W zarz¹dzie oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie wchodzi w sk³ad 
komisji rewizyjnej. 

Porucznik Wojska Polskiego. 
Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Medal za Warszawê 1939–1945, Krzy¿ Zas³ugi 

dla ZHP, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Partyzancki, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk 
o Niepodleg³ośæ”.

 Potyra Barbara
Barbara Potyra, ur. 5 marca 1926 r. w Warszawie, córka Anto-

niego i Bronis³awy Wieczorek. 
Do 1939 r. nale¿a³a do dru¿yny ¿eñskiej przy Szkole Powszech-

nej nr 1 w Legionowie. W konspiracji znalaz³a siê w legionowskiej 
dru¿ynie „Las”. Nale¿a³a tak¿e do ¿eñskiej Sodalicji Mariañskiej 
w latach 1942–1944. W czasie walki powstañczej by³a ³¹czniczk¹ 
w I batalionie I rejonu VII Ob wodu „Obro¿a”, ps. „Baśka”.

Od 1994 r. w organizacjach kombatanckich: Stowarzy szeniu 
Szarych Szeregów i Światowym Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej 
w Legionowie. Cz³onek zarz¹du, skarbnik Ko³a nr 1 ŚZ¯AK w Legio-
nowie od 1995 r. Porucznik Wojska Polskiego. 

Odznaczenia: krzy¿ Armii Krajowej, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ 
Zas³ugi dla ZHP, Medal za Warszawê 1939–1945, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk 
o Niepodleg³ośæ”. 

 Przędzińska-Karwicka Elżbieta
El¿bieta Przêdziñska-Karwicka, ur. 1 lipca 1929 r. w Warszawie. 

W latach 1942–1944 nale¿a³a do dru¿yny „Szarotek” Szarych Szere-
gów przy tajnych kompletach gimnazjalnych w Wiśniewie. Przyjê³a 
pseudonim „Dewajtis”. Przesz³a szkolenie ogólnoharcerskie i sani-
tarne dla potrzeb wojskowych II batalionu I Rejonu „Marianowo-
-Brzozów” AK. Ze swoim zastêpem bra³a udzia³ w organizowaniu 
akademii patriotycznych, opiekowaniu siê mogi³ami ¿o³nierzy wrze-
śnia 1939 r. oraz rodzinami poleg³ych. 

W 1949 r. uzyska³a maturê w liceum fotograficznym przy 
ul. Konwiktorskiej w Warszawie. Do 1952 r. pracowa³a w „¯yciu 
Warszawy”, potem zajê³a siê domem i rodzin¹.

Od roku 1994 jest cz³onkiem legionowskiego oddzia³u Stowa-
rzyszenia Szarych Szeregów. Aktywnie uczestniczy w ¿yciu środowi-

ska kombatanckiego Szarych Szeregów w Legionowie i gminie Warszawa – Bia³o³êka. Bierze 
udzia³ we wszystkich znacz¹cych spotkaniach i uroczystościach w War szawie i w środowi-
sku swojej konspiracyjnej dru¿yny.

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Medal za Warszawê 1939–1945, Krzy¿ Zas³ugi dla 
ZHP z rozet¹ i mieczami, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”.

Barbara Potyra

Elżbieta
Przędzińska-Karwicka
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 Raczyński Jan
Jan Raczyñski ps. „Wiosna”, ur. w kwietniu 1920 r.. W 1939 r. 

ukoñczy³ liceum pedagogiczne i przeszed³ prze szkolenie w obozie 
przysposobienia wojskowego. By³ organizatorem dru¿yny harcerskiej 
w Wiśniewie; instruktorem szkolenia w zakresie broni, terenoznaw-
stwa, wywiadu i ³¹cz ności. Jako dowódca 707. plutonu 3. kompanii 
bra³ udzia³ w walkach powstañczych na terenie Chotomowa i Legio-
nowa. Dzia³a³ w kombatanckim środowisku „Obro¿a”. Awansowany 
do stopnia podporucznika (Londyn 1969 r.). 

Odznaczenia m.in.: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Walecznych, 
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP. 

Zmar³ 27 września 2001 w Warszawie.

 Radziwiłł Konstanty
Por. AK Konstanty Radziwi³³ „Korab”
Urodzi³ siê 10 lipca 1902 roku w maj¹tku Sichów ko³o Staszowa. 

Wywodzi³ siê z linii rodu pochodz¹cej od stryjecznego brata Barbary 
Radziwi³³ówny Miko³aja „Czarnego” Radziwi³³a. W 1924 roku Kon-
stanty ukoñczy³ Akademiê Handlow¹ w Antwerpii, a dwa lata później 
Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy Kawalerii w Grudzi¹dzu. W 1927 roku 
o¿eni³ siê z hrabiank¹ Mari¹ ¯ó³towsk¹. W kampanii wrześniowej 
pe³ni³ funkcjê obserwatora lotniczego w Samo dzielnej Grupie Opera-
cyjnej „Polesie”. W październiku 1939 roku zosta³ aresztowany przez 
Niemców. Do marca 1940 roku przetrzymywano go w wiêzieniu 
w Pu³tusku. Zosta³ zwol niony dziêki protekcji króla w³oskiego Wiktora 
Emanuela III oraz staraniom hr. Maurycego Potockiego z Jab³onny. Od kwietnia 1941 roku 
pe³ni³ s³u¿bê wojskow¹ w Zwi¹zku Walki Zbrojnej, potem w Armii Krajowej – w pu³ku legio-
nowskim I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a”. U¿ywa³ pseudonimu „Korab”. 
Nale¿a³ do kierownictwa organizacji konspiracyjnej ziemian „Uprawa”, zajmuj¹cej siê zaopa-
trzeniem Armii Krajowej. 19 czerwca 1944 roku zosta³ mianowany na stopieñ porucznika. By³ 
kwatermistrzem III batalionu (Nieporêt). 4 maja 1944 roku kierowa³ akcj¹ spalenia tartaku 
w Zegrzu Po³udniowym, a 30 lipca 1944 roku akcj¹ rozbrojenia patrolu w³asowców w rejonie 
Rajszewa. W czasie Powstania Warszawskiego sztab pu³ku powierzy³ ksiêciu Konstantemu Ra-
dziwi³³owi funkcjê dowódcy doborowego oddzia³u, wy³onionego z ¿o³nierzy III batalionu. W nocy 
z 14 na 15 sierpnia „Korab” i jego ¿o³nierze przeprowadzili w Annopolu atak na niemieck¹ bateriê 
artylerii ciê¿kiej, ostrzeliwuj¹cej powstañcz¹ Warszawê. 19 sierpnia por. Radziwi³³ zosta³ aresz-
towany przez Niemców, a 14 września 1944 roku zamordowany na terenie koszar w Zegrzu. 

W maju 1969 roku podczas przebudowy strzelnicy znajduj¹cej siê na terenie Oficerskiej 
Szko³y £¹czności w Zegrzu grupa podchor¹¿ych odnalaz³a szkielet „Koraba”. Znajdowa³ siê 
w w¹skim dole, by³ skrêcony, a rêce i nogi mia³ spêtane drutem kolczastym. Identyfikacji 
dokonano na podstawie szkaplerza z relikwiami i obrazka św. Jana Bosko. Por. Konstanty 
Radziwi³³ zosta³ pochowany na cmentarzu w Serocku. 

Jan Raczyński

Konstanty Radziwiłł
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 Rajchert Edward
Edward Rajchert ps. „Bim”, ur. 19 listopada 1928 r., syn W³adys³awa i Anny z Kaliñskich. 
W konspiracji od września 1942 do września 1944 r., harcerz (m³odzik) I zastêpu w dru-

¿ynie im. R. Traugutta w Wiśniewie. Udzia³ w ma³ym sabota¿u na terenie Wiśniewa, Legio-
nowa, Jab³onny, Choszczówki, P³ud. 

Podporucznik Wojska Polskiego. Od 1994 r. cz³onek legionowskiego oddzia³u Stowarzy-
szenia Szarych Szeregów.

 Rodkiewicz Tadeusz
Urodzi³ siê w 1903 r. w Rzekuniu. Po ukoñczeniu szko³y po-

wszechnej wst¹pi³ ochotniczo do Wojska Polskiego. Po wyjściu 
z wojska rozpocz¹³ naukê w seminarium nauczy cielskim w Siennicy 
ko³o Miñska Mazowieckiego. Ukoñczy³ je z wyró¿nieniem w 1923 r.

Swoj¹ pierwsz¹ pracê jako nauczyciel śpiewu podj¹³ w szkó³ce 
miejskiej w Orzechowie. Przeniós³ siê potem do Szko³y Powszechnej 
nr 1 w Legionowie, w której pracowa³ w czasie okupacji, zajmuj¹c siê 
równocześnie dzia³alności¹ konspiracyjn¹ w szeregach Armii Krajo-
wej. Przenosi³ i dostar cza³ tajne meldunki, organizowa³ w zaprzyjaź-
nionych domach patriotyczne, konspiracyjne koncerty fortepianowe 
dla ¿o³nierzy AK. 

Po zakoñczeniu wojny podj¹³ pracê w Szkole Powszechnej nr 1 w Legio nowie, a nastêp-
nie ju¿ do emerytury zwi¹zany by³ ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 3. Choæ praca nauczycielska 
poch³ania³a wiele czasu, prowadzi³ chóry szkolne w wielu szko³ach. Chóry prowadzone przez 
Tadeusza Rodkiewicza odznacza³y siê wysokim poziomem i profesjonalizmem.

Pod koniec lat czterdziestych, w czasie uroczystości na rynku w Legiono wie, gdzie 
by³y zgromadzone wszystkie szko³y, zosta³ aresztowany i osadzony w milicyjnym aresz-
cie. Dziêki spontanicznej, energicznej i odwa¿nej akcji kierownika szko³y, Tadeusza  War-
denckiego, który ca³¹ m³odzie¿ obecn¹ na uro czystości poprowadzi³ pod posterunek, oraz 
wstawiennictwu wp³ywowych wówczas osób, po wielu godzinach Rodkiewicza zwolniono. 

Od 1923 r. by³ cz³onkiem Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Po wyzwo leniu – d³ugoletnim 
prezesem oddzia³u ZNP w Legionowie, a potem prezesem ogniska w Szkole Podstawowej Nr 3.

Do jego wielkich zas³ug nale¿y szerzenie kultury muzycznej wśród dzieci i m³odzie-
¿y miasta Legionowa. Jego dawni uczniowie i rdzenni mieszkañcy Legionowa zapamiêtali 
go jako utalentowanego, uroczego cz³owieka. 

Za swoj¹ pracê otrzyma³ z³ot¹ odznak¹ Zas³u¿onego Nauczyciela. Zmar³ w wieku 
81 lat, zosta³ pochowany na legionowskim cmentarzu (B-III-18-27).

 Romanowska-Gołąbek Ludwika
Ludwika Romanowska-Go³¹bek, ur. 5 września 1926 r. w Śniadowie, córka Hieronima 

i Marii z Wasilewskich. 
W konspiracji od 1942 do 1944 r. w dru¿ynie ¿eñskiej „Las”, zastêp instruktorski. Prze-

sz³a szkolenie sanitarne, ³¹czności i strzeleckie. Przyrzeczenie harcerskie i konspiracyjne 

Tadeusz Rodkiewicz
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z³o¿y³a w grudniu 1942 r. Obra³a pseudonim „Ludka”. W czasie walk 
powstañczych w Legionowie pe³ni³a s³u¿bê sanitariuszki i ³¹czniczki 
przy oddzia³ach Armii Krajowej zgrupowanych w lesie na Bukowcu 
przy szosie Warszawskiej. 

Po zakoñczeniu wojny prowadzi³a dru¿ynê harcersk¹ przy szko-
le podstawowej w Laskach ko³o Ostro³êki, gdzie by³a kierowniczk¹. 
W r. 1981 przesz³a na emeryturê. Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Sza-
rych Szeregów od 1994 r. W 2000 r. otrzyma³a stopieñ podporuczni-
ka Wojska Polskiego. 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi dla 
ZHP, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk 
o Niepodleg³ośæ”. 

 Romanowska-Kantor Janina
Janina Romanowska-Kantor „Sarna” – ur. 24 czerwca 1928 r. 

w Siemiatyczach, córka Hieronima i Marii z Wasilew skich. 
Szko³ê podstawow¹ i średni¹ ukoñczy³a w Legionowie. W 1948 r. 

otrzyma³a maturê w liceum im. Marii Konopnickiej w Legionowie. 
W tym samym roku wysz³a za m¹¿ za Stanis³awa Kantora i wyjecha-
³a do Gliwic. 

W okresie okupacji w latach 1942–1944 nale¿a³a do ¿eñskiej 
dru¿yny harcerskiej „Las”. By³a w zastêpie „Sosen”. W czasie walk 
powstañczych pe³ni³a s³u¿bê sanitariuszki. 

W okresie wojny pisa³a pamiêtnik. 
Cz³onek Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie 

od 1994 r. Porucznik Wojska Polskiego.
Odznaczenia:, Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, Krzy¿ Armii Krajowej, 

odznaki „Akcja Burza”, „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ” oraz „Zas³u¿ony Pracownik Rady 
Narodowej w Gliwicach”. 

 Romanowska-Mazur Bronisława
Bronis³awa Romanowska-Mazur ps. „Sosna”, ur. w Śnia dowie 

ko³o £om¿y w 1926 r. w. Jej rodzice, Maria z Wasilew skich i Hieronim 
Romanowski, s³u¿yli w Legionach Polskich i uczestniczyli w wojnie 
1920 r. Od 1930 r. mieszka w Legio nowie.

W czasie wojny 1939 r. s³u¿y³a w Pogotowiu Harcer skim 
w Legionowie, a potem w Warszawie na Starówce, gdzie znala-
z³a siê z rodzin¹. Do Legionowa wróci³a z broni¹ ukryt¹ w torbie 
sanitarnej.

Podczas gdy jej ojciec tworzy³ konspiracjê wojskow¹ na tere-
nach okupacji sowieckiej (aresztowany przez NKWD i wywieziony 
do Workuty, by³ wiêziony do amnestii w 1941 r., potem s³u¿y³ w II 

Ludwika 
 Romanowska-Gołąbek

Janina 
Romanowska-Kantor

Bronisława 
Romanowska-Mazur
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Korpusie gen. Andersa), Bronis³awa pozosta³a z matk¹ i dwiema siostrami, Ludwik¹ i Ja-
nin¹, w Legionowie. 

Wszystkie siostry uczy³y siê na tajnych kompletach, potem w legionowskiej handlówce 
i tajnym gimnazjum i li ceum ogólnokszta³c¹cym. Nale¿a³y do harcerstwa i Sodalicji Ma-
riañskiej. W konspiracyjnym harcerstwie Bronis³awa „Sosna” pe³ni³a funkcjê zastêpowej 
i przybocznej w tajnej dru¿ynie „Las” legionowskiego hufca „Rój-Tom” Szarych Szeregów. 
Pe³ni¹c funkcjê sanitariuszki i ³¹czniczki, uczestniczy³a ze swoim zastêpem w walkach po-
wstañczych na terenie Legionowa. Za s³u¿bê w konspiracji zosta³a odznaczona Warszaw-
skim Krzy¿em Powstañczym i Krzy¿em Armii Krajowej.

Po wojnie ukoñczy³a liceum pedagogiczne w Radzyminie, podjê³a pracê nauczycielsk¹ 
i jednocześnie studiowa³a filologiê polsk¹ – pocz¹tkowo na Uniwersytecie Warszawskim, 
a nastêpnie zaocznie na Wy¿szych Zawodowych Studiach Nauczycielskich w Warszawie. 

W czasie zrywu „Solidarności” i stanu wojennego pe³ni³a funkcjê zastêpcy dyrektora 
Szko³y Podstawowej Nr 3 w Legionowie.

W 2003 r. otrzyma³a tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Legionowa.
Czynnie dzia³a w organizacjach kombatanckich ŚZ¯AK i Szarych Szeregów w Legiono-

wie (zosta³a wybrana na stanowiska: Prezesa Ko³a Nr 1 ŚZ¯AK im. pp³k. Edwarda Dietricha 
w Legionowie, Przewodnicz¹cej Oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie). 
Ponadto dzia³a w Fundacji na Rzecz Dzieci i M³odzie¿y im. Wandy  Tomczyñskiej. 

Zosta³a odznaczona Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 Rykaczewska Barbara203

Urodzona 5 kwietnia 1926 r., w Warszawie, by³a zwi¹zana z na-
szym miastem od pocz¹tku lat trzydziestych, od momentu gdy jej ojciec 
obj¹³ posadê organisty w kościele parafialnym p.w. św. Jana Kantego.

Przed II wojn¹ światow¹ ukoñczy³a Szko³ê Powszechn¹ 
nr 2 w Legionowie, a nastêpnie ju¿ w latach okupacji hitlerowskiej 
by³a uczennic¹ tajnego gimnazjum i liceum, zorganizowanych przy 
miejscowej szkole handlowej. W tym te¿ okresie wst¹pi³a do Woj-
skowej S³u¿by Kobiet, dzia³aj¹cej przy konspiracyjnym legionow-
skim pu³ku Armii Krajowej. Dodaæ nale¿y, ¿e ca³a Jej rodzina by³a 
zaanga¿owana w konspiracjê niepodleg³oś ciow¹.

Barabara, ps. „Joanna”, otrzyma³a przydzia³ s³u¿bowy jako ³¹czniczka do wódcy 4. kom-
panii por. Teofila  Kowalewskiego (pseud. „Zygmunt”) w I legionow skim batalionie por. Bole-
s³awa  Szymkiewicza „Znicza”. Poza utrzymaniem ³¹czności konspiracyjnej do jej obowi¹z-
ków nale¿a³ równie¿ kolporta¿ prasy podziemnej. Zosta³a tak¿e przeszkolona w zakresie 
przysposobienia sanitarnego.

W sierpniu 1944 roku uczestniczy³a w walkach powstañczych, maj¹c przydzia³ s³u¿bo-
wy do szpitala powstañczego, przy ul. Mickiewicza w Legionowie, gdzie ofiarnie wype³nia³a 
swe obowi¹zki.

203 Opr. Andrzej  Paszkowski

Barbara Rykaczewska
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Po wojnie, ze wzglêdu na akowsk¹ przesz³ośæ, nie mog³a dostaæ siê na uniwersytet 
w Warszawie. W 1955 ukoñczy³a wy¿sze studia na Wydziale Huma nistycznym Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego.

Po ukoñczeniu studiów rozpoczê³a pracê zawodow¹. Kolejno pracowa³a w Pañstwo-
wych Zak³adach Wydawnictw Szkolnych, w Instytucie Energetyki i w Centrum Informa-
tyki Energetyki. 

W pocz¹tkach swej pracy zawodowej w³¹czy³a siê do prowadzonej, przez swego kon-
spiracyjnego dowódcê pp³k. Edwarda Dietricha, nierejestrowanej dzia³alności integruj¹cej 
środowisko b. ¿o³nierzy VII Obwodu „Obro¿a” Okrêgu Warszawskiego Armii Krajowej. Wy-
nika³a ona z potrzeby utrwalania etosu walki niepodleg³ościowej AK, który w tamtych latach 
by³ wypaczany przez w³adze komunistyczne.

Od pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, ju¿ oficjalnie, przewodniczy³a Zespo³owi Terenowe-
mu by³ego I rejonu „Obro¿y”. Nastêpnie, od lat dziewiêædziesi¹tych, w okresie III Rzeczpo-
spolitej, kierowa³a Ko³em nr 1 Okrêgu „Warszawa-Powiat”, powo³anego do ¿ycia Światowego 
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej.

Obydwa te okresy, w sumie dwudziestoletniej dzia³alności środowiska kombatanckiego 
AK w Legionowie, obejmowa³y szereg bardzo czasoch³onnych i pracoch³onnych zagadnieñ. 
Przede wszystkim nale¿a³o stworzyæ, a nastêpnie prowadziæ kilkusetosobow¹ organizacjê 
cz³onkowsk¹ by³ych ¿o³nierzy konspira cyjnego pu³ku legionowskiego. Wi¹za³o siê to z pra-
cami ewidencyjnymi cz³onków, ich weryfikacj¹, akcj¹ awansów i odznaczeñ, a tak¿e akcj¹ 
uprawnieñ kombatanckich. Ponadto musia³a mieæ miejsce tzw. „bie¿¹ca dzia³alnośæ”, obs³u-
ga cz³onków ko³a w zakresie ich spraw emerytalnych, pomocy spo³ecznej itp. Dla za³atwia-
nia ca³ości tych spraw, nale¿a³oby powo³aæ kilkuetatowe, zawodowo pracuj¹ce biuro. Tym-
czasem prace te wykonywa³a sama pani przewodnicz¹ca z dwoma lub trzema pomocnikami, 
pracuj¹cych tak jak ona – spo³ecznie. W pracach zwi¹zanych z powstawaniem znaków naro-
dowej pamiêci, w kościo³ach i miejscach martyrologii ¿o³nierzy l Rejonu „Obro¿y”, Barbara 
 Rykaczewska pozostawi³a znaczny, osobisty wk³ad.

Reprezentuj¹c środowisko kombatanckie AK, utrzymywa³a tak¿e ci¹g³e kontakty 
z miejscowymi w³adzami samorz¹dowymi miasta Legionowa i gmin z terenów by³ego I re-
jonu, z w³adzami wojskowymi, z organizacjami spo³ecznymi i politycznymi a tak¿e ze szko-
³ami. Uczestniczy³a w organizowanych spo³ecznych uroczystościach okolicznościowych 
i obchodach rocznicowych. W ramach takich uroczystości pe³ni³a m.in. godnośæ matki 
chrzestnej sztandaru ufundowanego przez miejscowe spo³eczeñstwo dla l. Batalionu Dowo-
dzenia I Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie. 
Przy Jej udziale by³y organizowane w szko³ach legionowskich wyk³ady i konkursy z zakresu 
historii walk niepodleg³ościowych, prowadzonych przez Armiê Krajow¹.

W ¿yciu codziennym charakteryzowa³a J¹ pogoda ducha i ¿yczliwośæ wobec otoczenia. 
Zawsze, mimo nawa³u prac spo³ecznych, by³a otwarta na ludzk¹ niedolê i udzielanie pomo-
cy. Czêsto wykazywa³a osobist¹ troskê wobec starych i niedo³ê¿nych cz³onków naszej orga-
nizacji kombatanckiej. W miarê posiadanych si³ i czasu czêsto przy tej okazji organizowa³a 
im doraźn¹ pomoc. Barbarê cechowa³ wielki patriotyzm, a swym ¿yciem dobrze przys³u¿y³a 
siê swemu krajowi i miastu.
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Barbara  Rykaczewska otrzyma³a nastêpuj¹ce odznaczenia:
– za dzia³alnośæ niepodleg³ościow¹: Krzy¿ Armii Krajowej, Warszawski Krzy¿ Powstañ-

czy, Krzy¿ Partyzancki, Medal za Warszawê 1939–1945, trzykrotnie Medal Wojska Polskiego 
oraz odznaki: „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ; 

– za dzia³alnośæ zawodow¹ i spo³eczn¹: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi i Krzy¿ Kawa lerski Orderu 
Odrodzenia Polski; 

– podczas Powstania otrzyma³a awans na stopieñ st. sier¿anta z cenzusem.
Zmar³a 24 listopada 1999 r. Jest pochowana na legionowskim cmentarzu (D-IV-5-10).

 Rykaczewska–Gabrysiak Gabriela
Gabriela Rykaczewska-Gabrysiak ur. 10.1.1929 r. 
Uczennica tajnego gimnazjum. W organizacji ZWZ zosta³a 

zaprzysiê¿ona w marcu 1941 r., w obecności dowódcy 4. kompanii 
ppor. „Zygmunta”, dowódcy I batalionu por. „Znicza” i szefa batalio-
nu sier¿. „Zawiszy”. Od lutego 1942 r., tj. od przekszta³cenia ZWZ 
w Armiê Krajow¹ by³a ³¹czniczk¹ ps. „Ela” dowódcy 4. kompanii. 
Kolporterka prasy pod ziemnej. Pielêgniarka w szpitalu powstañ-
czym przy ul. Kra siñskiego. 

Po upadku powstania przebywa³a na terenie Legionowa, ukry-
waj¹c siê a¿ do wysiedlenia przez Rosjan, tj. do 2 listopada 1944 r. 
Po wojnie, ze wzglêdu na akowsk¹ przesz³ośæ, nie zosta³a przyjêta 

na uniwersytet w Warszawie. Wy¿sze studia ukoñczy³a na Wydziale Humanistycznym Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Pracowa³a w warszawskim Instytucie Ener-
getyki i Energii Atomowej. 

By³a aktywn¹ uczestniczk¹ prac Ko³a nr 1 Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajo-
wej w Legionowie.

Zmar³a 12 września 2008 r. Jest pochowana na legionowskim cmentarzu (D-IV-5-9).

 Rykaczewski Leon Stanisław204

Urodzi³ siê 7 grudnia 1903 r. w Zaborowie ko³o Warszawy jako najm³odsze dziecko 
z piêciorga rodzeñstwa. 

W wieku 16 lat przyjecha³ do Warszawy i podj¹³ naukê w Szkole Muzycznej im. F. Cho-
pina, któr¹ ukoñczy³ równo leg³e z kursami organistowskimi, na których uczy³ siê gry na or-
ganach, śpiewu gregoriañskiego i ³aciny. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e do II Soboru Watykañskiego 
liturgia w Kościele Katolickim odbywa³a siê w jêzyku ³aciñskim.

Pierwsz¹ parafi¹, w której pracowa³ by³a parafia św. Stanis³awa na Woli w Warszawie. 
8 grudnia 1933 roku obj¹³ posadê organisty w nowo utworzonej parafii Św. Jana Kantego 
w Legionowie. Zawód swój wykonywa³ z wielk¹ pasj¹. Natychmiast po osiedleniu siê w Le-
gionowie przyst¹pi³ do organizowania chóru kościelnego, który w okresie świetności zrze-
sza³ ponad 60 osób. W tym czasie wielu m³odych ludzi garnê³o siê do tego typu stowarzy-

204 ¯yciorys opracowany przez córkê Leona, Gabrielê Rykaczewsk¹-Gabrysiak

Gabriela Rykacze-
wska–Gabrysiak
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szeñ, niejednokrotnie widz¹c w nich mo¿liwośæ realizacji swoich 
muzycznych zainteresowañ. W chórze panowa³a bardzo przyjem-
na atmosfera, gdy¿ szef zespo³u bardzo kocha³ pracê z m³odzie¿¹ 
i przez wielu m³odych ludzi, którzy uczestniczyli w zajêciach chóru 
traktowany by³ jako wspania³y opiekun. W zajêciach chóru szcze-
gólny nacisk po³o¿ony by³ na znajomośæ nut. Wszystkie utwory 
rozpisywane by³y na g³osy, co wymaga³o od poszczególnych chórzy-
stów umiejêtności bieg³ego czytania nut, czyli po prostu „śpiewania 
z nut”. Znajomośæ śpiewu z nut przyda³a siê w okresie powojennym 
kilku by³ym cz³onkom chóru, którzy dziêki tej umiejêtności dostali 
siê do Reprezentacyjnego Zespo³u Wojska Polskiego i mogli zwie-
dziæ wiele krajów. Czêsto okazywali za to wdziêcznośæ swojemu na-
uczycielowi. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w ówczesnym okresie swobodne 
wyjazdy zagraniczne by³y niemo¿liwe.

Równolegle do pracy w kościele i zajêæ z chórem prowadzi³ kancelariê parafii, tzn. pe³ni³ 
obowi¹zki administracyjne urzêdnika Urzêdu Stanu Cywilnego. Kancelaria znajdowa³a siê 
w jego domu (ul. ks. I. Skorupki 35, obecnie 25). Lokalizacja ta by³a wykorzystywana w cza-
sie okupacji do pracy konspiracyjnej, gdy¿ mog³a tam, bez budzenia podejrzeñ, przychodziæ 
wiêksza liczba osób.

W ostatnim okresie (ok. 2 lat) przed wybuchem wojny Leon  Rykaczewski anga¿owa³ 
siê równie¿ w ¿ycie polityczne. Nale¿a³ do BBWR. Bardzo prze¿ywa³ niekorzystn¹ dla Polski 
sytuacjê miêdzynarodow¹ i prawdopodobieñstwo wybuchu wojny.

Po og³oszeniu mobilizacji zg³osi³ siê do swojego oddzia³u, z którym walczy³ do koñca 
kampanii wrześniowej. Rozbity oddzia³ zosta³ rozwi¹zany w okolicach Równego (dzisiejsza 
Ukraina). Po ustaniu walk przez ponad miesi¹c Leon przedziera³ siê w kierunku domu, ukry-
waj¹c siê przed patrolami niemieckimi wy³apuj¹cymi polskich ¿o³nierzy, którzy nie zostali 
wcześniej wziêci do niewoli. Do Legionowa dotar³ pod koniec listopada 1939 r.

Poniewa¿ na terenie Legionowa ju¿ pod koniec 1939 r. zaczê³y siê organizowaæ grupy 
patriotów, bardzo szybko nawi¹za³ z nimi kontakt i przyst¹pi³ do pracy konspiracyjnej. Naj-
pierw by³ to Zwi¹zek Walki Zbrojnej (ZWZ) a później Armia Krajowa. Przyj¹³ pseudonim 
„Zawisza”. Dom jego sta³ siê punktem kontaktowym wielu ludzi bior¹cych czynny udzia³ 
w konspiracji. W 1942 r. „Zawisza” zosta³ szefem sztabu I batalionu I Rejonu „Marianowo-
-Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” Okrêgu Warszawskiego Armii Krajowej, którym dowodzi³ 
por. Boles³aw  Szymkiewicz, ps. „Znicz”. W domu przy ul. ks. Skorupki odbywa³y siê nara-
dy dowódców kompanii, teoretyczne wyk³ady z zakresu szkolenia wojskowego, przysiêgi, 
rozdzia³ korespondencji, prasy podziemnej. W ostatniej fazie okupacji bywali tam czêsto 
równie¿ podchor¹¿owie odkomenderowani do oddzia³ów szturmowych Batalionu „Parasol”. 
W tym czasie d³ugie godziny spêdza³ tam dowódca I batalionu por. „Znicz” na rozmowach 
z moim ojcem. Rozkaz o wy buchu powstania zasta³ go w³aśnie w tym domu. 

Po ustaniu walk powstañczych w Legionowie, zgodnie z rozkazem dowódcy batalionu, 
Leon Rykaczewski pozosta³ w domu w celu obserwacji rozwoju sytuacji. Niemcy rozpo-
czêli aresztowania wszystkich osób podejrze wanych o wspó³pracê z ruchem oporu. Woj-

Leon Stanisław 
Rykaczewski
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ska niemieckie sprawowa³y pe³n¹ kontrolê nad terenem Legionowa i okolic. W zwi¹zku 
z nadchodz¹cym frontem Niemcy rozpoczêli wysiedlanie ludności. Mieszkañcy próbowali 
pozostaæ w swoich domach, ukrywaj¹c siê w piwnicach i ró¿nego rodzaju skrytkach. Czêśæ 
ludności Legionowa zosta³a wysiedlona wraz z wycofuj¹cymi siê oddzia³ami armii nie-
mieckiej. Reszta ukrywaj¹c siê doczeka³a momentu wkroczenia armii sowiec kiej. Po kilku 
dniach rozpoczê³y siê aresztowania osób zwi¹zanych z Armi¹ Krajow¹ i deportacje w g³¹b 
Zwi¹zku Radzieckiego.

Po mojego ojca kilkakrotnie przychodzili ¿o³nierze NKWD. Zabrali radio stacjê, której 
miejsce przechowywania wskaza³ jeden z radiotelegrafistów. Ojciec przez ca³y czas ukrywa³ 
siê na terenie Legionowa. 2 listopada 1944 r. Rosjanie zmusili nas, jak i innych mieszkañ-
ców Legionowa, do opuszczenia swoich domów. Z t³umem wysiedlonych znaleźliśmy siê 
najpierw w Strudze, a nastêpnie w okolicach Miñska Mazowieckiego. Ojciec w przebraniu 
opuści³ razem z nami Legionowo.

Do Legionowa wróci³ dopiero w po³owie 1946 r. po wielu trudnościach czynionych przez 
w³adze. Wielu ówczesnych dzia³aczy sprawuj¹cych w tym czasie w³adzê w Legionowie mia³o 
du¿e zastrze¿enia co do powrotu mojego ojca. Grozi³o mu aresztowanie. Po powrocie do Le-
gionowa wznowi³ pracê jako organista. Zmiany polityczne pozwoli³y mu jedynie na skoncen-
trowaniu siê na pracy w parafii i z chórem, którego prowadzenie sta³o siê dla niego zajêciem 
prioryte towym. Organizowa³ konkursy chórów z okolicznych parafii. Krótko pracowa³ jako 
nauczyciel muzyki w Gimnazjum i Liceum im. M. Konopnickiej w Legionowie. W tym cza-
sie zorganizowa³ m³odzie¿owy chór, który wystêpowa³ na okolicznościowych akademiach, 
oraz orkiestrê sk³adaj¹c¹ siê z uczniów, którzy umieli graæ na ró¿nych instrumentach.

Do koñca swojego ¿ycia by³ bardzo zaanga¿owany w swoj¹ pracê.
Zmar³ nagle 16 października 1961 r. Spoczywa na cmentarzu w Legio nowie, (D-IX-9-13).

Rzecznik Wiktor
Ur. 28 lipca 1925 r. w Warszawie. Mieszka³ wraz z ro dzicami 

w Bia³o³êce Dworskiej. 
Od września 1941 roku by³ cz³onkiem ZWZ-AK, ps. „Orze³ 

II”. Pe³ni³ s³u¿bê ³¹cznika dowództwa 6. kompanii w II batalionie. 
W tym czasie uczêszcza³ na tajne komplety gimnazjalne w Warsza-
wie. Przechodzi³ te¿ ró¿ne stopnie szkolenia wojskowego – party-
zanckie i m³odszych dowódców, które ukoñczy³ wiosn¹ 1944 roku 
w stopniu kaprala podchor¹¿ego. Mianowany na dowódcê dru¿yny 
w 717. plutonie zg³osi³ siê do oddzia³u specjalnego dowodzonego 
przez por. Stefana  Ziembiñskiego ps. „Soplica”. Za mêstwo i odwa-
gê zosta³ odznaczony dwukrotnie Krzy¿em Walecznych. Bra³ udzia³ 

w Powstaniu Warszawskim pod Legionowem. Walczy³ w batalionie por. „Znicza” (Boles³a-
wa  Szymkiewicza) w Puszczy Kampinoskiej. Tam dwukrotnie ranny po rozbiciu oddzia³u 
pod Jaktorowem, w czasie wycofywania siê zosta³ pojmany przez ¿andarmeriê niemieck¹ 
i wywieziony do obozu Grossboschpol. Stamt¹d przewieziony pod Pilzno do porz¹dkowa-
nia torów. Po bombardowaniu przez samoloty amerykañskie zosta³ wraz z innymi wiêźnia-

Wiktor Rzecznik
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mi uwolniony przez ¿o³nierzy Brygady Świêtokrzyskiej NSZ 3 maja 1945 roku. Znalaz³ siê 
w jej szeregach. Dowództwo brygady nawi¹za³o kontakt z amerykañskimi oddzia³ami II 
Dywizji Piechoty wchodz¹cej w sk³ad 3. Armii gen G. Pattona. By³ w tym okresie w wojsko-
wym obozie przejściowym w Ansach w Bawarii do 24 października 1945 r. Pod nazwiskiem 
Wiktor Terlakowski pe³ni³ s³u¿bê w Polskiej Kompanii Wartowniczej nr 4018. Do kraju po-
wróci³ 15 grudnia 1946 roku. Zasta³ rozbit¹ rodzinê: dwaj bracia zginêli w obozie Auschwitz. 
Siostra po obozie w Ravensbruck wyjecha³a do Szwecji. W trudnych warunkach próbowa³ 
uczyæ siê i pracowaæ. W lutym 1948 roku rozpocz¹³ pracê w Centralnym Studium Samolo-
tów na Okêciu. Na emeryturê przeszed³ 30 października 1985 roku.

Od 1990 r. cz³onek ŚZ¯AK. W tym roku organizowa³ ods³oniêcie pomnika przywódców 
Polskiego Pañstwa Podziemnego w Pruszkowie. By³ cz³onkiem zarz¹du Okrêgu „Warszawa-
-Powiat” ŚZ¯AK, prezesem ko³a terenowego „Kampinos”. Od 1984 r. chor¹¿y VII Obwodu 
Okrêgu Warszawskiego „Obro¿a”. Jednocześnie pe³ni³ funkcjê inspektora pocztów sztanda-
rowych tego okrêgu. 

Odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Armii Krajowej, 
Warszawskim Krzy¿em Powstañczym i innymi.

Mimo z³ego stanu zdrowia do koñca zaanga¿owany w dzia³alnośæ komba tanck¹. Zmar³ 
17 listopada 2009 r. Spoczywa w grobie rodzinnym na cmentarzu w Tarchominie.

 Schmidt Ludwik
Urodzi³ siê 7 września 1916 r. w Wendyczanach, powiat Mohy-

lów Podolski. 
W roku 1920 rodzina Schmidtów przyby³a do centralnej Polski 

i osiedli³a siê w Kaliszu. Tam Ludwik ukoñ czy³ szko³ê powszechn¹ 
i gimnazjum ogólnokszta³c¹ce. Po maturze rozpocz¹³ wy¿sze stu-
dia na wydziale leśnym Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Wojna przerwa³a jego studia.

Ludwik od lat szkolnych by³ cz³onkiem Zwi¹zku Harcerstwa 
Polskiego. Po wst¹pieniu do dru¿yny im. Tadeusza Kościuszki w Ka-
liszu zdoby³ kolejne stopnie harcerskie – od m³odzika do harcerza 
Rzeczypospolitej, liczne sprawności harcerskie oraz przygotowanie 
instruktorskie. To ostatnie obejmuje ukoñczone w latach 1934–39 kursy instruktorskie 
podharcmistrzowskie, ¿eglarskie i morskie. Z racji anga¿owania siê w dzia³alnośæ harcersk¹ 
mia³ szerokie znajomości wśród kierowniczej kadry Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Okaza³y 
siê bardzo przydatne później, przy organizowaniu konspiracyjnego harcerstwa.

W latach 1940–1944 Ludwik Schmidt wraz ze swoj¹ siostr¹ Jadwig¹, maj¹c status wy-
siedlonych przez okupanta z Kalisza, zamieszka³ w Legionowie. Ludwik pracowa³ w tarta-
kach Maurycego hr. Potockiego w Legionowie i Zegrzu. Po przy byciu do Legionowa nawi¹za³ 
kontakt z dowództwem konspiracyjnego pu³ku o kryptonimie I Rejon „Marianowo-Brzozów” 
VII Obwodu „Obro¿a” Okrêgu Warszawskiego Armii Krajowej. Dowództwo tego Rejonu de-
legowa³o zaufanego harcerza i ¿o³nierza AK – Ludwika Schmidta, który przybra³ pseudonim 
„Rabczyk”, do kierowania konspiracyjnym środowiskiem m³odzie¿owym. Wraz z miejsco-

Ludwik Schmidt
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wymi dzia³aczami ZHP zorganizowa³ tajny hufiec Szarych Szeregów o krypto nimie „Rój-
-Tom” i zosta³ mianowany jego komendantem. Hufiec obejmowa³ mêskie dru¿yny w Legio-
nowie, Chotomowie, Jab³onnie, Zegrzu, Nieporêcie, Wiśniewie i Choszczówce oraz dru¿yny 
¿eñskie: z Legionowa, Chotomowa, Jab³onny i Wiśniewa. Stan osobowy „Roju Tom” w lipcu 
1944 r. wynosi³ ok. 300 harcerek i harcerzy.

Do zadañ kierownictwa hufca nale¿a³o zorganizowanie i prowadzenie konspiracyjne-
go szkolenia m³odzie¿y. Program obejmowa³ wyszkolenie harcerskie i wojskowe. Wyszko-
lenie harcerskie oparte by³o na wdra¿aniu zasad etyczno-moralnych i patriotycznych przy 
realizacji trzyetapowego programu „DZIŚ–JUTRO–POJUTRZE”. W zakresie wyszkolenia 
konspiracyjnego i wojskowego, podporz¹dkowanego na wszystkich szczeblach dowództwu 
Armii Krajowej, odbywa³o siê: przysposobienie wojskowe b¹dź sanitarne, wywiad dotycz¹cy 
zbierania wiadomości o nieprzyjacielu oraz dzia³alnośæ propagandowa. Dla starszych har-
cerzy by³o prowadzone równie¿ szkolenie w zakresie „ma³ego sabota¿u”. Na podkreślenie 
zas³uguje fakt bardzo ścis³ej wspó³ pracy „Rabczyka” – komendanta „Roju Tom” z g³ównym 
inspektorem szkolenia I rejonu – por. Edwardem Dietrichem „Ralfem”.

Kierownictwo Hufca „TOM” wspó³dzia³a³o równie¿ z Tajn¹ Organizacj¹ Nauczyciel-
sk¹, realizuj¹c¹ w konspiracji zakazane przez okupanta nauczanie przedmiotów ogólno-
kszta³c¹cych i historii Polski. Wiêkszośæ nauczycieli uczestni czy³a w konspiracji, wielu 
z nich ³¹czy³o funkcje pedagogiczne z instruktorstwem szaroszeregowym. G³ówn¹ trosk¹ 
kierownictwa hufca i dowództwa rejonu AK by³o utrzymanie bezpieczeñstwa konspiracji 
harcerskiej i tajnego nauczania. 

Obok konspiracyjnej dzia³alności harcerskiej „Rabczyk” uczestniczy³ w konspiracji woj-
skowej. W 1942 roku ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy Piechoty im. W³adys³awa Si-
korskiego w stopniu kaprala podchor¹¿ego. Nastêpnie sprawowa³ funkcjê dowódcy plutonu 
705. w 2. kompanii I batalionu kpt. Bole s³awa  Szymkiewicza „Znicza”. Pomaga³ równie¿ 
w zajêciach kursu szko³y podchor¹¿ych jako instruktor pomocniczy. By³ anga¿owany do ak-
cji przerzutów alianckiej broni zrzutowej. W akcji „Burza” w 1944 roku uczestniczy³ w wal-
kach powstañczych na terenie Legionowa i okolic. We wrześniu przeszed³ z oddzia³em „Zni-
cza” do Puszczy Kampinoskiej. Bra³ udzia³ w walkach Zgrupowania „Kampinos”, a¿ do bitwy 
pod Jaktorowem. W czasie walk powstañczych by³ dwukrotnie ranny.

Aresztowany przez Niemców zosta³ zes³any do obozu koncentracyjnego w Gross Ro-
sen, nastêpnie do Flossenburga i Dachau. W koñcu kwietnia 1945 roku doczeka³ wyzwole-
nia przez aliantów. Po przejściach obozowych Polskie Si³y Zbrojne na Zachodzie skierowa³y 
go do szpitali w Egipcie i Bejrucie.

Po rekonwalescencji wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski z Adolfin¹ z Thielów. Od 1949 roku 
zamieszkiwa³ wraz z rodzin¹ na sta³e w Toronto (Kanada). Przez wiele lat, a¿ do emerytury, 
by³ pracownikiem magistratu miasta Toronto. By³ ojcem trojga dzieci.

Ludwik  Schmidt pseudonim „Rabczyk” posiada³ wiele odznaczeñ zwi¹za nych z walk¹ 
o niepodleg³ośæ: Srebrny Krzy¿ Virtuti Militari V Klasy, Krzy¿ Walecznych, Krzy¿ Armii Kra-
jowej, Warszawski Krzy¿ Powstañczy, Krzy¿ Partyzancki.

Wed³ug zachowanych opinii zarówno w środowisku akowskim jak i szaro-szerego-
wym „Rabczyk” ³¹czy³ zdolności organizacyjne z odwag¹ i roztropności¹, dzielności¹ i od-
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powiedzialności¹. Ludwik wykazywa³ tak¿e zdolności dydaktyczne i wychowawcze. Pod-
w³adnych traktowa³ z wyrozumia³ości¹ i serdeczności¹. Uwa¿a³ siê bardziej za starszego 
kolegê ni¿ prze³o¿onego.

Przez ca³y okres przebywania na obczyźnie „Rabczyk” utrzymywa³ kontakt z naszym 
środowiskiem kombatanckim. Bra³ udzia³ w obchodach rocznicowych, uczestniczy³ w akcji 
upamiêtniaj¹cej miejsca i zdarzenia okupacyjnej martyrologii. Z jego inicjatywy brzozowym 
krzy¿em upamiêtniona zosta³a pierwsza rocznica śmierci podchor¹¿ych, poleg³ych 17 czerw-
ca 1943 roku w os³onie transportu broni zrzutowej w miejscowości Stanis³awów. Po wojnie 
w 1957 roku uczestniczy³ w fundacji tablicy pamiêci w kościele pw. św. Jana Kantego, znisz-
czonej przez „nieznanych sprawców”, a potem w fundacji odtwarzania zniszczonej tablicy 
w 1986 roku i tablicy harcerzy „Roju Tom” w 1988 roku w tym samym kościele. Z okazji 
poświêcenia sztandaru „Roju Tom” nades³a³ przes³anie do uczestników uroczystości, które 
zosta³o odczytane przy Pomniku Polski Walcz¹cej w dniu 28 września 1996 roku.

W 1997 roku za ca³okszta³t zas³ug dla miasta Ludwik  Schmidt otrzyma³ tytu³ Honoro-
wego Obywatela Miasta Legionowa.

Ludwik Schmidt zmar³ w Toronto dn. 5 lutego 2008 roku i tam jest pochowany.

 Siwiński Jerzy
Urodzi³ siê 4 października 1906 roku w Klonowej, woj. £ódzkie 

w rodzinie inteligenckiej Ignacego i Marianny Siwiñskich (z domu 
Sroczyñskiej). 

W latach 1918–1925 uczêszcza³ do gimnazjum mate matyczno- 
przyrodniczego w Pabianicach. Studiowa³ w Wy¿ szej Szkole G³ównej 
Handlowej w Warszawie do 1932 roku. Pracê nauczycielsk¹ rozpocz¹³ 
w koedukacyjnej szkole han dlowej w Lipnie, nastêpnie w gimnazjum 
kupieckim w Toma szowie Mazowieckim. W 1938 r. zosta³ dyrekto-
rem Gimna zjum Kupieckiego Gminy Legionowo. W czasie wojny 
szko³a ta kontynuowa³a dzia³alnośæ jako trzyklasowa Gminna Szko³a 
Handlowa, przy której od 1942 roku rozwinê³o siê równolegle tajne 
gimnazjum i liceum ogólnokszta³c¹ce. Ca³y personel, z dyrektorem na czele, nale¿a³ do AK. 

Jerzy Siwiñski ps. „D¹b”, by³ dzia³aczem konspiracji AK w VII Obwodzie „Obro¿a” Okrê-
gu Warszawskiego I Rejon „Marianowo-Brzozów”. Od roku 1942 by³ zastêpc¹ komendanta 
Kadry Obywatelskiej na terenie Legionowa. Zajmowa³ siê, miêdzy innymi, organizacj¹ kwa-
ter dla „spalonych” konspiratorów, akcj¹ werbowania p³atników podatku obywatelskiego, by³ 
kierownikiem punktu roz dzielczego kolporta¿u prasy podziemnej. Zorganizowa³ odbijanie 
na powielaczu tej prasy. Z polecenia s³u¿b kontrwywiadu AK „prześwietla³” osoby podejrzane 
o donosicielstwo.

W czasie Powstania Warszawskiego pe³ni³ swe obowi¹zki a¿ do chwili aresztowania 
w koñcu sierpnia 1944 roku. Aresztowany przez Gestapo 31 sierpnia 1944 roku w zwi¹zku 
z wykryciem powielacza, wywieziony i prawdopodobnie rozstrzelany w lasach ko³o Modlina.

Odznaczony pośmiertnie Warszawskim Krzy¿em Powstañczym (26 paź dziernika 
1983 roku). 

Jerzy Siwiński
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Dla wiêkszości legionowian by³ przede wszystkim dyrektorem tajnego gimnazjum i li-
ceum, nieoficjalnie nazywanego „handlówk¹”, znajduj¹cego siê przy ulicy Kopernika. Wspo-
minany bardzo ciep³o, lubiany, doceniany za to, ¿e traktowa³ wszystkich swoich uczniów 
zawsze jednakowo, jako ludzi, którzy bêd¹ w przysz³ości budowaæ Polskê. 

W wyniku starañ legionowskiego środowiska AK i dzia³aczy Towarzystwa Przyjació³ 
Legionowa w 1983 r. uda³o siê uzyskaæ zgodê w³adz na nazwanie jednej z ulic na nowym 
osiedlu Sobieskiego imieniem Jerzego Siwiñskiego.

Grono pedagogiczne i m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Legionowie, bêd¹cego, 
w sensie merytorycznym, spadkobierc¹ dawnej „handlówki”, postano wi³a 3 września 1994 r. 
przyj¹æ imiê bohaterskiego dyrektora tajnego nauczania. Rada Miasta Legionowa pozytyw-
nie rozpatrzy³a ten wniosek i po stosownych przygotowaniach, 22 kwietnia 1995 r. Zespo³o-
wi Szkó³ Zawodowych nadano imiê Jerzego  Siwiñskiego. 

 Smerek Mieczysław
Przyszed³ na świat 20 stycznia 1901 roku we Lwowie, w rodzi-

nie Piotra i Józefy z Bieleckich. Tam te¿ w 1917 roku wst¹pi³ do kon-
spiracyjnej kompanii studenckiej Polskiej Organizacji Wojskowej. 
W rok później wraz z t¹ jednostk¹ znalaz³ siê w powstañczej for-
macji „Orlêta Lwowskie” stanowi¹cej w 1918 roku obronê Lwowa. 
W walce z Ukraiñ cami zosta³ dwukrotnie ranny w rêkê oraz nogê, 
po czym znalaz³ siê w niewoli. Jako jeniec zosta³ przetransportowa-
ny do Stanis³awowa, gdzie w szpitalu amputowano mu lew¹ rêkê. 
Jednak ta u³omnośæ nigdy nie przeszkodzi³a mu we wzoro wym wy-
konywaniu trudnych obowi¹zków ¿yciowych, a tak¿e ¿o³nierskich 
i dowódczych.

W 1920 roku, w wojnie bolszewickiej, od lipca do października pe³ni³ s³u¿bê ochotniczo 
przy dowództwie Armii Po³udniowej. W 1921 roku uczestniczy³ w III Powstaniu Śl¹skim, 
dowodz¹c oddzia³em ³¹czności telefonicznej 3. baterii I Dywizjonu Artylerii Górnośl¹skiej. 
W latach dwudziestych ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Handlow¹ w Warszawie (późniejsza Szko³a 
G³ówna Handlowa), a nastêpnie zosta³ dyplomantem „Institut des Hautes Etudes Interna-
tionales” przy fakultecie prawnym w Pary¿u. Przez nastêpne lata, z tytu³em magistra nauk 
ekonomicznych zajmowa³ szereg kierowniczych stano wisk, dochodz¹c do stanowiska pro-
kurenta Banku Gospodar stwa Krajowego w Warszawie. By³ tak¿e czynnym cz³onkiem Sto-
warzyszenia Absolwentów SGH „Bandera”. 

W tym okresie o¿eni³ siê z Janin¹ Tomczyñsk¹ (siostr¹  Wandy) ze znanej rodziny 
w Legionowie.

W 1939 roku obydwoje ma³¿onkowie, zg³osili siê do obrony Warszawy. Pan Mieczys³aw 
pe³ni³ wówczas funkcjê zastêpcy komendanta obrony przeciw lotniczej (OPL) w jed nym z re-
jonów ¯oliborza.

Zaraz po kapitulacji Warszawy, w październiku 1939 roku ppor. Smerek nawi¹za³ kon-
spiracyjne kontakty wojskowe i polityczne. Organizacyjnie zwi¹za³ siê z oficerami rezerwy 
Stowarzyszenia Absolwentów Szko³y G³ównej Handlowej „Bandera”, obejmuj¹c kierowni-

Mieczysław Smerek
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ctwo grupy ¿oliborskiej. W warszawskim miesz kaniu pp. Smereków, 
przy pomocy wypo¿yczonego z Banku Gospodarstwa Krajowego sza-
pirografu205, odbijana by³a tajna prasa, z w³asnego nas³uchu radio-
wego. Pan Mieczys³aw dla celów konspiracyjnych przyj¹³ pseudonim 
pocz¹tkowo „¯mija”, a nastêpnie „Czcibór”. Towarzysz¹ca mu w tej 
dzia³alności ma³¿onka p. Janina przyjê³a pseudonim „Olza”.

Jesieni¹ 1940 roku pp. Smerekowie przenieśli siê do Legionowa. 
Tu ppor. „Czcibór” nawi¹za³ kontakt z miejscow¹ organizacj¹ kon-
spiracyjn¹ Zwi¹zku Walki Zbrojnej. Ówczesny dowódca I Rejonu 
„Brzozów” kpt. Tadeusz  Perdzyñski „Tarnawa”, powierzy³ „Czcibo-
rowi” szefostwo dzia³u propagandowo-oświato wego w sztabie pu³ku. 
Funkcjê tê sprawowa³ ppor.  Smerek tak¿e przy kolejnych dowódcach rejonu – kpt. dr. med. 
„Tatarze” (Franciszku Ama³owiczu) i pp³k. „Groszu” (Romanie  K³oczkowskim).

Pod kryptonimem funkcyjnym „Pisarz „M” (Marianowa) ppor. Smerek prowadzi³ dzia-
³alnośæ wydawnicz¹ opart¹ na w³asnym nas³uchu radiowym. Nas³uch z regu³y prowadzono 
noc¹, ze wzglêdu na ³atwiejszy odbiór komunikatów. Przez ca³y okres okupacji „Czcibór” 
pracowa³ w Banku Gospodarstwa Krajowego i codziennie doje¿d¿a³ do Warszawy. W określo-
ne dni, w drodze powrotnej przywozi³ do Legionowa konspiracyjn¹ prasê centraln¹, a tak¿e 
papier dla produkowanej przez siebie prasy lokalnej. 

Z nas³uchu powstawa³y materia³y do redagowania miejscowej prasy konspiracyjnej. 
Nale¿a³y do nich: „Ostatnie Wiadomości” (tygodnik), „Reduta” (wychodz¹ca w latach 1941–
–1944 dwa razy w tygodniu), „Dru¿yna” (w latach 1943–1944 pismo wychodz¹ce nieregular-
nie o charakterze instrukta¿owym dla szkolenia wojskowego) oraz „Dodatek Literacki” (jako 
dodatek specjalny od 1943 roku do „Reduty”), ilustrowany przez grafika z Warszawy. Nadto 
codziennie opracowywany by³ komunikat informacyjny dla dowództwa I rejonu.

Przez ca³y okres okupacji Mieczys³aw Smerek tworzy³ archiwum prasy podziemnej. 
Sk³ada³o siê ono z ró¿nych pism w³asnych i obcych, niezale¿nie od ró¿nic politycznych. 
By³y to bowiem dokumenty nieugiêtej walki narodu polskiego z hitlerowskim najeźdź-
c¹. Gromadzone materia³y, w³aściwie zamaskowane, lokowa³ w podziemiach banku 
Gospodarki Krajowej w Warszawie. Materia³y te szczêśliwie przetrwa³y okresy okupa-
cji i Powstania Warszawskiego i dziêki temu zbiegowi okoliczności w 1948 roku Mie-
czys³aw Smerek móg³ przekazaæ swe zbiory dyrekcji Biblioteki Narodowej w Warszawie. 
Jego dar sk³ada³ siê ze 152 tytu³ów (1840 numerów), 92 broszur, 248 druków ulotnych 
i 82 fotografii. Jak zaznaczono w piśmie Biblioteki Narodowej (Nr 1855 z dnia 28 kwiet-
nia 1948 roku, stanowi¹cym pokwitowanie odbioru dokumentów) zbiory te wzbogaci³y 
polskie druki konspiracyjne z lat 1939–1944. Na uwagê zas³uguje równie¿ potwierdzenie 
faktu, ¿e Biblioteka Narodowa otrzyma³a 9 broszur zupe³nie dotychczas niezna nych oraz 
18 nowych tytu³ów czasopism.

Z chwil¹ wybuchu Powstania ppor. Smerek postanowi³ walczyæ w oddzia ³ach pierwszej 
linii. Zosta³ adiutantem dowódcy pierwszego batalionu pu³ku legionowskiego, por. Boles³awa 

205 Wynalezione w 1880 r. urz¹dzenie do sporz¹dzania odbitek z dokumentów

Janina 
Tomczyńska Smerek
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 Szymkiewicza „Znicza”. Pocz¹tkowo uczestniczy³ w walkach na terenie Legionowa. Nastêpnie 
dowodzi³ dziesiêcioosobowym oddzia³em w lasach Grabiny i Józefowa. Zadaniem oddzia³u 
by³o obserwowanie przegrupowañ frontowych wojsk niemieckich. W tym czasie jego oddzia³ 
¿ywi³ przebywaj¹c¹ w lesie 15-osobow¹ grupê ¿o³nierzy sowieckich, wyzwolonych z obozu 
w Beniaminowie przez oddzia³y batalionu nieporêckiego ppor. Zygmunta  Mireckiego „Zima”. 
W po³owie sierpnia 1944 roku, towarzysz¹c trzem oddzia³om I batalionu, uczestniczy³ w akcji 
nêkania nieprzyjaciela na terenie Pragi. W dniu 23 sierpnia, na rozkaz dowództwa I rejonu, 
ppor.  Smerek w poszukiwaniu dowództwa praskich oddzia³ów powstañczych, dokona³ pene-
tracji Pragi, Saskiej Kêpy i Grochowa. Niestety bez powodzenia. Na pocz¹tku września prze-
szed³ jako adiutant batalionu „Znicza”, po przeprawie przez Wis³ê, do Puszczy Kampinoskiej. 
Tam bra³ udzia³ w walkach toczonych przez zgrupowanie Kampinos, miêdzy innymi w wypra-
wie na Leoncin i w bitwie pod Polesiem Nowym. W tragicznym okresie walk powstañczych, 
gdy Grupa „Kampinos” zosta³a okr¹¿ona pod Jaktorowem i przedziera³a siê do Gór Świêto-
krzyskich, „Czcibór” skupi³ wokó³ siebie rozbitków w sile kompanii i przebijaj¹c siê przez liniê 
wroga, wyprowadzi³ oddzia³ z okr¹¿enia. Wyró¿nia³ siê odwag¹ i determinacj¹ wśród ofice-
rów Grupy „Kampinos”, prowadz¹c oddzia³ bez strat do Lasów Opoczyñskich. W listopadzie 
1944 roku, po spotkaniu w Pruszkowie ówczesnego komendanta Obwodu „Wrona” (dawna 
„Obro¿a”) pp³k Romana  K³oczkowskiego „Grosza”, ppor. „Czcibór” wznowi³ pracê konspira-
cyjn¹ przy sztabie obwodu. 

Po wojnie Mieczys³aw Smerek pracowa³ na kierowniczym stanowisku w Ministerstwie 
Rolnictwa, które by³o prowadzone wówczas przez ministra i wicepremiera Stanis³awa Miko-
³ajczyka. W latach 1949–1957 pracowa³ na ró¿ nych stanowiskach jako dyplomowany absol-
went Szko³y G³ównej Handlowej i Uniwersytetu Paryskiego. Równocześnie by³ wyk³adowc¹ 
akademickim w SGH oraz na kursach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W ostatniej 
fazie swej pracy by³ dyrektorem Warszawskiej Dyrekcji Szkolenia Ekonomicznego. Wyda³ 
szereg prac z zakresu ekonomii. 

Mieczys³aw Smerek zmar³ w Warszawie 16 marca 1965 roku. Spocz¹³ na Cmentarzu 
Wojskowym. 

Kapitan AK Mieczys³aw Smerek ps. „Czcibór”, „¯mija” posiada³ nastêpuj¹ce odznacze-
nia: Krzy¿ Obrony Lwowa I kl., Odznakê Honorow¹ „Orlêta”, Krzy¿ POW, Krzy¿ Niepod-
leg³ości, Krzy¿ Walecznych, Śl¹ski Krzy¿ Walecznych, Srebrny Krzy¿ Virtuti Militari kl. V, 
Krzy¿ Armii Krajowej, czterokrotnie Medal Wojska Polskiego, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi z Mie-
czami, Krzy¿ Partyzancki, Warszawski Krzy¿ Powstañczy.

Sokalski Zdzisław 
Zdzis³aw Sokalski ps. „Czarny”, ur. 12 listopada 1928 r. w Warszawie, syn Eugeniu-

sza. W latach 1937–1939 nale¿a³ do ZHP przy Szkole Powszechnej nr 2 w Legionowie. 
Od 1942 r. uczêszcza³ do Gminnej Szko³y Handlowej (tajnego gimnazjum). W 1943 r., 
po rozmowie z dru¿ynowym Jerzym  Chlewickim, wst¹pi³ do dru¿yny Szarych Szeregów 
im. Za wiszy Czarnego. 

Bra³ udzia³ w akcjach ma³ego sabota¿u. Malowa³ has³a antyhitlerowskie na ścianach 
domów, roznosi³ prasê podziemn¹ itp. W okresie walk powstañczych by³ ³¹cznikiem, jego 
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prze³o¿onym by³ Ryszard  Hertel – przyboczny w dru ¿ynie „Zawiszy 
Czarnego”. Konspiracyjna s³u¿bê pe³ni³ do września 1944 r. 

Po wyzwoleniu Legionowa spod okupacji hitlerowskiej, od lute-
go do września 1945 r., nale¿a³ do hufca ZHP w Legionowie.

W 1945 r. wst¹pi³ do szko³y oficerskiej w £odzi. Do 1990 r. s³u-
¿y³ w Ludowym Wojsku Polskim na ró¿nych stanowiskach s³u¿b 
techniczno-kwater mistrzowskich (obecnie logistycznych). Ukoñczy³ 
studia wy¿sze na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego, uzy-
ska³ tytu³ magistra i stopieñ wojskowy pu³kownika. 

Jest aktywnym cz³onkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów 
w Legio nowie od 1992 r. Jest cz³onkiem zarz¹du Zwi¹zku Kom-
batantów RP i By³ych Wiêźniów Politycznych. Aktywnie dzia³a w Radzie Kombatantów 
przy starostwie powiatowym w Legionowie na stanowisku przewodnicz¹cego rady. Dziêki 
jego inicjatywie konsoliduje siê środowisko kombatanckie powiatu. Kombatanci korzysta-
j¹ z mo¿liwości uczestniczenia w wycieczkach i spotkaniach towarzyskich. Jego zas³ug¹ 
jest równie¿ usprawniona pomoc medyczna dla kombatantów i ich rodzin. 

Od 1990 r. jest emerytem wojskowym. 
Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski i Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Z³oty 

Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Partyzancki, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, 
medale resortowe MON. 

Sosiński Stanisław
Stanis³aw Sosiñski ps. „Sosna”, ur. 28 sierpnia 1928 r. w Niepo-

rêcie, syn Piotra i Marianny z Trojanowskich. M³odzik, porucznik 
WP, ³¹cznik, goniec w konspiracyjnej dru¿ynie ZHP w Nieporêcie. 
Ca³a jego rodzina w³¹czy³a siê w ruch konspiracyjny, dom rodzinny 
by³ punktem kontak towym. Stanis³aw Sosiñski zajmowa³ siê prze-
kazywaniem informacji o zrzutach i bra³ udzia³ w ich odbieraniu – 
poma ga³ paliæ ogniska sygnalizacyjne i przewozi³ noc¹ odebran¹ broñ 
i sprzêt na torfowiska, sk¹d wszystko przerzucano na teren I rejonu. 
Po wysiedleniu z Nieporêtu trafi³ do Jab³onny, potem do Wieliszewa, 
£omianek, nastêpnie do obozu przejściowego w Pile i do Lubeki. 
Do Polski wróci³ w 1946 r. 

Zaanga¿owany w kombatanck¹ dzia³alnośæ ko³a nr 1 ŚZ¯AK i oddzia³u Stowarzysze-
nia Szarych Szeregów w Legionowie. Od 1993 r. chor¹¿y w poczcie sztandarowym ŚZ¯AK 
w Legionowie. 

 Spletsteser Lucjan 
Lucjan Spletsteser ps. „Kawka” urodzi³ siê w rodzinie wojskowej 6 czerwca 1929 roku 

w Zegrzu p³n.
W okresie przedwojennym jako uczeñ szko³y powszechnej wst¹pi³ do dru¿yny harcer-

skiej na terenie zegrzyñskiego garnizonu wojskowego Centrum Wyszkolenia £¹czności. 

Zdzisław Sokalski

Stanisław Sosiński
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We wrześniu 1939 r. ewakuowany na tereny wschodniej Polski 
(Zbara¿, Tarnopol, Lwów, Przemyśl). Po zajêciu tych terenów przez 
wojska sowieckie, w obawie przed zes³aniem w g³¹b ZSRR w grudniu 
1939 r., pod os³on¹ nocy, przekroczy³ wp³aw granicê na Sanie i po-
wróci³ w okolice Warszawy.

Po zorganizowaniu konspiracyjnego harcerstwa w 1942 roku 
wst¹pi³ do dru¿yny „Dêba” hufca „Rój-Tom” Szarych Szeregów 
w Legionowie. Tam zosta³ przeszkolony jako ³¹cznik i wywiadow-
ca. W tym charakterze skierowano go jako instruktora do zastêpów 
harcerskich w P³udach i Wiśniewa. Zgodnie ze swym wyszkoleniem 
bra³ udzia³ w wielu akcjach organizowanych przez Armiê Krajow¹, 

tak¿e w akcjach przygotowuj¹cych powstanie na terenie Legionowa w I batalionie I Rejonu 
„Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” AK.

W dniu wybuchu Powstania Lucjan znajdowa³ siê na zgrupowaniu przy ul. Batorego 
12 w Legionowie. l sierpnia otrzyma³ z dowództwa I rejonu rozkaz przekazania szyfrogramu 
do Warszawy prawobrze¿nej na ulicê Radn¹ i szybkiego powrotu z odpowiedzi¹. Po przyby-
ciu do Warszawy na miejsce kontaktowe ju¿ nikogo tam nie zasta³, a ponowne przedostanie 
siê na prask¹ stronê sta³o siê niemo¿liwe z uwagi na zablokowanie przez Niemców brzegów 
Wis³y i mostu Kierbedzia. Aby nie dopuściæ do przejêcia szyfrogramu przez patrol niemiecki, 
Lucjan zniszczy³ go i uda³ siê do zakonspirowanej sk³adnicy sprzêtu radio³¹czności i bro-
ni zrzutowej znajduj¹cej siê przy ul. Leszno 45. Kierownikiem tej sk³adnicy by³ jego ojciec. 
Tam Lucjan ponownie zosta³ zaprzysiê¿ony i rozpocz¹³ wraz z za³og¹ sk³adnicy wydawanie 
sprzêtu i broni oddzia³om powstañczym. Bra³ udzia³ w instalowaniu radiostacji polowej przy 
ul. Ogrodowej i w gmachu s¹dów przy ul. Leszno. Bra³ udzia³ w prowadzeniu obserwacji nie-
mieckich punktów snajperskich. Zg³osi³ siê ochotniczo do budowy planowanego przekopu 
tunelu pod ul. Leszno, którego celem mia³o byæ wysadzenie silnego posterunku niemieckie-
go przy zbiegu ulic ¯elaznej i Leszno. Wykonywa³ zadania ³¹cznikowe i zaopatrze niowe miê-
dzy powstañczymi oddzia³ami szturmowymi. Uczestniczy³ w akcjach zdobywania ¿ywności 
na u¿ytek powstañców i ludności cywilnej.

8 sierpnia, po próbie przedarcia siê na Stare Miasto zosta³ wraz z innymi ujêty i omal 
nie stracony w Halach Mirowskich. Cudem ocalony do³¹czy³, niezauwa¿ony, do szeregu 
mê¿czyzn pêdzonych ulicami: Ch³odn¹, Wolsk¹ i Bema w kierunku obozu przejściowego 
w Pruszkowie. Stamt¹d zosta³ wywieziony do Niemiec, do podobozu Gross Rosen w Brieg, 
a nastêpnie do obozu w Bürgwejden i w koñcu do obozu pracy przymusowej w Oels. 

Na prze³omie stycznia i lutego 1945 roku Niemcy podpalili obóz, zaś wiêźniowie zdo³a-
li zbiec, ukrywaj¹c siê we wsiach opuszczonych przez Niemców.

Po przejściu frontu, oko³o 10 lutego 1945 roku, powróci³ do Warszawy, ale dom, w któ-
rym mieszka³, praktycznie nie istnia³. Lucjan postanowi³ zatrzymaæ siê w £odzi. Jego oj-
ciec po Powstaniu Warszawskim zosta³ wywieziony do obozu w Mathausen i tam w grudniu 
1944 zamordowany. Matka Lucjana dzia³a³a nadal w konspiracyjnej kompanii „Orbis” AK 
w £odzi, za co w lecie 1945 roku zosta³a aresztowana przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa i z wyro-
kiem piêciu lat osadzona w ³ódzkim wiêzieniu przy ul. Gdañskiej. Jego samego i jego siostrê 

Lucjan  Spletsteser
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Krystynê równie¿ aresztowano w mieszkaniu przy ul. Pogonowskiego 80 w £odzi, gdzie znaj-
dowa³ siê punkt kontaktowy. Po kilku miesi¹cach zostali zwolnieni. 

W latach 1945–1949 Lucjan uczy³ siê i zdobywa³ umiejêtności budowy i obs³ugi samolo-
tów prototypowych w Doświadczalnych Zak³adach Lotniczych w £odzi pod kierunkiem zna-
nego konstruktora prof. Tadeusza So³tyka. W 1948 r. ukoñczy³ szko³ê pilotów silnikowych 
powo³an¹ przez Departament Lotnictwa Cywilnego w resorcie Ministerstwa Komunikacji. 

Lucjan  Spletsteser utrzymywa³ kontakt z akowskim środowiskiem w Legio nowie i w la-
tach 1947–1949 kilkakrotnie wystêpowa³ do w³adz legionowskich z wnioskiem o wzniesie-
nie pomnika harcerzom, którzy polegli w pierwszych dniach Powstania na terenie Legiono-
wa. Jednak ówczesne w³adze nie wyrazi³y na to zgody. 

W 1950 roku Lucjan Spletsteser zosta³ aresztowany w Legionowie. Nastêpnie by³ 
wiêziony w areszcie Urzêdu Bezpieczeñstwa przy ul. Sierakow skiego i przy ul. 11 Listo-
pada. W 1951 roku Wojskowy S¹d Rejonowy bezprawnie skaza³ go na 7 lat wiezienia 
z pozbawieniem praw publicznych i honorowych oraz przepadek mienia. Wyrok odby-
wa³ w centralnych wiêzieniach karnych w Rawiczu i Strzelcach Opolskich bez mo¿li-
wości skorzystania z prawa do amnestii. Dopiero 18 lutego 1993 roku S¹d Wojewódzki 
w Warszawie uniewa¿ni³ postanowienie Wojskowego S¹du Rejonowego w Warszawie 
z 20.03.1951 roku (syg. Akt VII ko/674/92/Un).

Po wyjściu z wiêzienia Lucjan d³ugo nie móg³ otrzymaæ pracy. Dziêki staraniom kole-
gów z Armii Krajowej zosta³ zatrudniony w Domu Mody „Astra” w Warszawie. Jednak w³a-
dze partyjne poleci³y zlikwidowanie tego zak³adu, poniewa¿ nie wykonano polecenia, by ca³e 
kierownictwo zak³adu nale¿a³o do PZPR. Nie mog¹c znaleźæ zatrudnienia w instytucjach 
pañstwowych, Lucjan Spletsteser zarabia³ na ¿ycie prowadz¹c drobn¹, prywatn¹ dzia³alnośæ 
gospodarcz¹. W tym czasie by³ nêkany wielokrotnymi przes³uchaniami w Sto³ecznej Ko-
mendzie Milicji w Pa³acu Mostowskich.

W 1960 roku Lucjan zamieszka³ w Warszawie i ponownie wyst¹pi³ z wnioskiem do w³adz 
w Legionowie o zgodê na postawienie znaku upamiêt niaj¹cego śmieræ harcerzy-powstañców. 
W³adze ponownie odmówi³y zgody na umieszczenie jakiegokolwiek znaku pamiêci. 

Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych Lucjan Spletsteser ponowi³ starania o bu dowê miejsca 
pamiêci poleg³ym harcerzom. Tym razem z pomoc¹ p³k. Teofila Kêdry, p³k. Karola Bu³ata oraz 
kierownika osiedla „Batory” p. Bogdana Stañczyka wreszcie uzyskano niezbêdne pozwolenie. 
Dziêki wytrwa³ym staraniom i bezpoś rednim udziale Lucjana i jego kolegów w pracach wy-
konawczych na osiedlu „Batorego” w Legionowie zosta³ w 1986 roku ods³oniêty pami¹tkowy 
obelisk, jako jedno z miejsc upamiêtniaj¹cych walki powstañcze w Legionowie.

Lucjan Spletsteser by³ aktywnym cz³onkiem komitetów funduj¹cych tablice pami¹t-
kowe poleg³ym ¿o³nierzom Armii Krajowej i Szarych Szeregów, miêdzy innymi dla ks. Wa-
c³awa  Szelenbauma – kapelana AK I Rejonu „Brzozów”, zamordowanego przez hitlerow-
ców za patriotyczn¹ postawê podczas pochówku poleg³ych harcerzy. By³ przewodnicz¹cym 
Komitetu Budowy Pomnika „Polski Walcz¹cej” w Legionowie i uczestnikiem prac zwi¹za-
nych z jego budow¹.

Jest aktywnym cz³onkiem organizacji kombatanckich. Od czasu powstania Światowego 
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenia Szarych Szeregów pe³ni³ odpowiedzial-
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ne funkcje w zarz¹dach tych organizacji. By³ przewodnicz¹cym S¹du Kole¿eñskiego przy Za-
rz¹dzie G³ównym Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Nale¿y tak¿e do Zwi¹zku Powstañców 
Warszawskich i Zwi¹zku Wiêźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

Otrzyma³ nastêpuj¹ce odznaczenia: Warszawski Krzy¿ Powstañczy, Krzy¿ Armii Kra-
jowej, Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, z³oty medal „Za Zas³ugi dla Obronno-
ści Kraju”, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP z rozet¹ i mie czami, Krzy¿ Partyzancki, Medal 
za Warszawê 1939–1945, medal „Pro Memoria”, odznakê „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

Otrzyma³ nominacjê na stopieñ kapitana Wojska Polskiego.
W uznaniu dla jego rzetelnej, wieloletniej pracy, w ho³dzie dla jego odwagi i prawości, 

w 2002 roku Rada Miejska Legionowa przyzna³a Lucjanowi  Splet steserowi tytu³ Honorowe-
go Obywatela Miasta Legionowa.

Stalinkiewicz Henryk
Henryk Stalinkiewicz ps. „Nowy”, ur. 11 września 1930 r. w Warszawie, syn Piotra i We-

roniki z domu Dawgie³³o. 
W konspiracji od września 1943 do września 1944, zawiszak (m³odzik) Dru¿yny im. 

R. Traugutta w Wiśniewie, ³¹cznik, patrolowy. 1945–1947 w 135 WDH w Legionowie, ppor. 
WP. Cz³onek legionowskiego oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, odznaki „Akcja Burza” 
i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

Zmar³ 14 października 2003 r., pochowany na cmentarzu w Tarchominie. 

 Stankiewicz Bohdan
Bohdan Stankiewicz ps. „Kuna”, ur. 8 lipca 1926 r. w Warsza-

wie, syn Ludomira i Janiny Racieckiej. 
Po wybuchu wojny znalaz³ siê w Rumunii i tam w latach 1939–

1941 nale¿a³ do dru¿yny harcerskiej (æwik). 
Po powrocie do kraju nale¿a³ do konspiracji od 1943 r. 
By³ pracownikiem (goñcem) nadleśnictwa Jab³onna w dobrach 

hr. Maurycego Potockiego. W tym samym nadleśnictwie praco-
wa³ te¿ Mieczys³aw  Stêpnowski „Alfa” (zgin¹³ 17 czerwca 1943 r.) 
To na jego rêce „Kuna” z³o¿y³ przysiêgê konspiracyjn¹ i zosta³ ¿o³-
nierzem AK. W admini stracji maj¹tku hrabiego Potockiego praco-
wa³o wielu cz³onków AK, a wśród nich dowódca II batalionu Dymitr 

Ślizieñ „Dêbieñ”. Poniewa¿ Bohdan mieszka³ w Legionowie, a pracowa³ ze Ślizieniem, zosta³ 
przeniesiony do 4. kompanii I batalionu. Pe³ni³ funkcjê ³¹cznika miêdzy dowództwem I Rejo-
nu „Brzozów” i dowódc¹ II batalionu. W 4. kompanii dosta³ przydzia³ do 712. plutonu, które-
go dowódc¹ by³ sier¿. Edward  Janik „Wêdka” (zgin¹³ w Kampinosie 1944). W 1943 r. Bohdan 
Stankiewicz ukoñczy³ kurs m³odszych dowódców ze stopniem starszego strzelca. Równole-
gle z dzia³alności¹ w AK prowadzi³ dru¿ynê Szarych Szeregów w Jab³onnie.

1 sierpnia 1944 r. oko³o godz. 1700 otrzyma³ pilny rozkaz do przekazania dowódcy 
II batalionu. Park przy pa³acu w Jab³onnie by³ ju¿ obstawiony czo³gami z dywizji „Herman 

Bohdan Stankiewicz
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Goering” Oko³o godz. 1800 z karabinem rosyjskim znalezionym w koszarach w Legionowie 
wraz z kolegami z plutonu i dru¿yny zaj¹³ stanowisko w budynku koszarowym naprzeciwko 
szosy Stru¿añskiej. Nastêpnego dnia przeszli tam chrzest bojowy, kiedy czo³gi niemieckie 
dokona³y ostrza³u z karabinów maszynowych. 

4 sierpnia wraz z batalionem por.  Szymkiewicza „Znicza” za³o¿yli obóz w lesie ko³o 
Choszczówki. Zgodnie z rozkazem gen. T.  Komorowskiego „Bora” wzywaj¹cego pomocy dla 
walcz¹cej Warszawy zosta³y utworzone trzy oddzia³y z ochotników. „Kuna” wraz z oddzia³em 
Teofila Kowalewskiego „Zygmunta” otrzyma³ zadanie dotarcia na Pelcowiznê. Oddzia³ zo-
sta³ ostrzelany i musia³ siê wycofaæ. Po demobilizacji wraz z innymi bra³ udzia³ w budowaniu 
okopów w okolicy Nieporêtu. 

Po wysiedleniu z Legionowa dosta³ siê do Krakowa. Po powrocie w styczniu 1945 r. wraz 
z bratem Leszkiem (równie¿ ¿o³nierzem AK), zosta³ aresztowany, a po przes³uchaniu zwol-
niony z nakazem opuszczenia Legionowa. 

Po wojnie ukoñczy³ Politechnikê Warszawsk¹. Jest cz³onkiem zarz¹du legionowskiego 
ko³a Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej i oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Sze-
regów w Legionowie. Uczestnik i inicjator wielu dzia³añ kombatanckich.

Porucznik WP.
Odznaczony Medalem za Warszawê 1939–1945, Krzy¿em Armii Krajowej, Warszaw-

skim Krzy¿em Powstañczym. 

 Stasiak Arkadiusz
Arkadiusz Stasiak ps. „Kaczor”, syn Józefa i Genowefy Soko³owskiej, ur. 20 stycznia 

1931 r. 
W konspiracji od lutego 1943 r. do sierpnia 1944, Szare Szeregi – dru¿yna im. A. Ma³-

kowskiego Legionowo-Przystanek, II zastêp „Zawiszy”. W czasie Powstania Warszawskiego 
bra³ udzia³ na terenie Legionowa w akcjach pomoc niczych, bêd¹c w dyspozycji ¿o³nierzy AK 
w rejonie stacji kolejowej i ulic Kościuszki, Batorego, Barskiej, Górnośl¹skiej, Al. Ró¿. Pe³ni³ 
dy¿ury w punktach sanitarnych przy ul. Krasiñskiego (fabryka baterii) i przy ul. Mickiewicza 
(gabinet dentystyczny). 

Cz³onek legionowskiego ko³a ŚZ¯AK i oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów 
w Legionowie. 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP. 
Zmar³ w 2005 r.

 Stasiak Leszek
Leszek Stasiak ps. „Puchacz”, syn Józefa i Genowefy z Soko³ow skich, ur. 16 sierpnia 

1929 r. w Ludwisinie. 
Do 1939 r. m³odzik w ZHP przy Szkole Powszechnej nr 4 w Legionowie. W konspiracji 

od czerwca 1942 r. do sierpnia 1944, dru¿yna im. A. Ma³kowskiego Legionowo-Przystanek. 
Udzia³ w akcjach ma³ego sabota¿u na PKP. W czasie walk powstañczych od 1 do 3 sierp-
nia s³u¿ba w dru¿ynie sanitarnej przy ul. Mickiewicza i Krasiñskiego. S³u¿ba pomocnicza 
w 3. kompanii I Rejonu „Marianowo-Brzozów”. 

Book czas proby_2014.indb   427Book czas proby_2014.indb   427 2014-06-13   10:42:432014-06-13   10:42:43



428

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

W 1954 r. uzyska³ tytu³ in¿yniera tele komunikacji na Poli-
technice Warszawskiej i nakaz pracy w resorcie ³¹czności. Praca 
zawodowa w G³ównym Urzêdzie Telekomunikacji Miêdzymia-
stowej. Tytu³ magistra in¿yniera uzyska³ w 1963 r. Przez wiele lat 
by³ ekspertem w komisji naukowej Miêdzynarodowego Komitetu 
do Spraw Telekomunikacji. W latach 1990–2000 jako g³ówny spe-
cjalista kierowa³ budow¹ nowoczesnych systemów telekomuni-
kacyjnych i informatycznych w Centrum Radiokomunikacji 
i Tele komunikacji. 

Dzia³alnośæ kombatanck¹ rozpocz¹³ w 1982 r. w ZBOWID, 
a nastêpnie w ŚZ¯AK i Stowarzyszeniu Szarych Szeregów. 

Odznaczenia za pracê zawodow¹ i dzia³alnośæ wojenn¹: Z³oty i Srebrny Krzy¿ 
Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿ Armii Krajowej, Medal 
za Warszawê 1939–1945, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP. Otrzyma³ nominacjê na stopieñ kapi-
tana Wojska Polskiego. 

Zmar³ w 2005 r. 

Staszewski Wojciech
Wojciech Staszewski ps. „¯bik”, ur. 8 sierpnia 1930 r. w Gnieźnie, syn Janusza i Magda-

leny z Przanowskich. 
W konspiracji od maja 1943 do września 1944 r. w dru¿ynie im. ks. J. Po niatowskiego. Bra³ 

udzia³ w walkach Powstania Warszawskiego. W latach 1945–1948 dzia³a³ w 14. Poznañskiej 
Dru¿ynie Harcerzy przy gimnazjum im. K. Marcin kowskiego (harcerz orli, podharcmistrz). 

By³ dziennikarzem. 
Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, honorowe odznaki za zas³u-

gi dla wojska, miasta Poznania i Gniezna oraz odznaczenia za walkê w konspiracji. 
Zmar³ 18 lipca 1996 r. Pochowany w Poznaniu na Cmentarzu Górczyñskim. 

Stawecka-Prusarczyk Janina Alicja
Janina Alicja Stawecka-Prusarczyk ps. „Kotek”, ur. 17 czerwca 

1929 r. w Ciechocinku, córka W³adys³awa i Jadwigi z Przemienieckich. 
Po wkroczeniu okupanta jej ojciec zosta³ aresztowany, a ona 

sama w grudniu 1939 r. wysiedlona do Generalnego Gubernator-
stwa w Kieleckie. Wkrótce jednak przenios³a siê do Warszawy, 
gdzie przebywa³a rodzina jej matki. Tu ukoñ czy³a szko³ê po-
wszechn¹. W 1943 r. zamieszka³a w Piekie³ku ko³o Warszawy, 
gdzie rozpoczê³a naukê w klasie gimnazjalnej, na tajnych kom-
pletach prowadzonych przez Wojciecha i An toniego   Zawadzkich. 
Tu te¿ zetknê³a siê z dru¿yn¹ harcersk¹ Haliny Zwoliñskiej. 
Uczestniczy³a w szkoleniach harcerskich i sanitarnych. W 1944 r. 

Leszek  Stasiak

Janina Alicja 
Stawecka-Prusarczyk
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razem z innymi harcerkami „Szarotek” pe³ni³a s³u¿bê sanitarn¹. Po upadku powstania 
wysiedlona. Uciek³a z obozu przejściowego w Buchniku i po tu³aczce przez wsie i lasy 
odnalaz³a rodzinê. Wykorzysta³a umiejêtności nabyte podczas szkolenia sanitarnego 
w konspiracyjnej dru¿ynie i podczas przechodzenia frontu rosyjsko-niemieckiego opa-
trywa³a rannych wśród ludności cywilnej.

Po wyzwoleniu wróci³a do Ciechocinka i od 1948 r. kontynuowa³a naukê w tamtejszym 
liceum. W tym samym roku dosta³a siê na Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu 
na wydzia³ biologii. Po dwóch latach zmuszona jednak by³a przerwaæ studia i rozpocz¹æ pracê 
w sanatoriach w Cie chocinku. 

Od 1984 r. na emeryturze. 

 Stefańska-Cichocka Wiesława
Wies³awa Stefañska-Cichocka pseudonim „Lisica”, córka Stani-

s³awa i Janiny Patora, urodzi³a siê 5 stycznia 1929 roku w Warszawie. 
W okresie od września 1942 r. do lipca 1944 r. nale¿a ³a do tajnej 

18 WD¯ Szarych Szeregów hufca Wola. Bra³a udzia³ w obozie szko-
leniowym w Rybienku, gdzie odby³a szkolenie z zakresu pierwszej 
pomocy i ³¹czności. Uczest niczy³a w akcji zbiórek dla wiêźniów Pa-
wiaka. Jej dru¿ynowa Sabina Karczewska-Skorek w zaświadczeniu 
z dnia 19 lipca 1946 r. napisa³a: ... nale¿a³a do 18 WD¯ hufiec „Wola” 
w la tach 1942–1944, otrzymuj¹c stopieñ ochotniczki i sprawności: 
opiekunki chorych, pokojówki, gosposi.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, od roku 1945, podjê³a 
pracê w ZHP w hufcu Legionowo. W sierpniu bra³a udzia³ w pierw-
szym obozie szkoleniowym CAS206 w Radziejowicach organizowanym przez hufiec war-
szawski. W tym czasie zajmowa³a siê organizowaniem harcerstwa w Legionowie wraz 
z Zofi¹ Jegliñsk¹, która te¿ nale¿a³a do 18 WD¯. Wies³awa Stefañska pe³ni³a funkcjê 
dru¿ynowej w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. M. Konopnickiej w Legionowie. Wspó³-
dzia³a³y z ni¹ harcerki: Hanna  Rodkiewicz, Sylwia Stêpieñ, Maria Stefañska-Mateusz-
czyk, Teresa  Klejment, Alina Wojtyra, Alina Woroniecka, Hanna Suchenek-Ozdarska, 
Lidia Piekarska, Barbara Godlewska, Wies³awa Orlik i inne. Hufiec legionowski w tym 
okresie nale¿a³ do Nowego Dworu Mazowieckiego, którego komendantk¹ by³a Halina 
Raczyñska. W 1946 roku powsta³ samodzielny hufiec ZHP Legionowo, a od 1947 roku 
Wies³awa Stefañska pe³ni³a w nim funkcjê zastêpcy komendanta hufca. 

W 1949 roku zrezygnowa³a z pracy harcerskiej ze wzglêdu na podjêcie studiów na Aka-
demii Medycznej w Warszawie. Do emerytury pracowa³a jako lekarz pediatra w Legionowie. 
W 1997 roku zosta³a cz³onkiem oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie.

Porucznik Wojska Polskiego. Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, odznaki „Akcja Bu-
rza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”.

206 Centralnej Agencji Szkoleniowej (CAS) ZHP.

Wiesława 
Stefańska-Cichocka
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Strejlau-Gilecka Krystyna
Krystyna Strejlau-Gilecka ps. „Aga”, ur. 27 października 1930 r. w War szawie, cór-

ka Tadeusza. 
Bra³a udzia³ w ruchu konspiracyjnym jako harcerka zastêpu „Bratki” dru¿yny „Szarotek” 

w Wiśniewie. W ramach dzia³alności dru¿yny zajmowa³a siê kolporta¿em prasy podziemnej, 
organizowaniem obchodów świ¹t narodowych, opiek¹ nad mogi³ami poleg³ych w 1939 r. 
¿o³nierzy oraz pomoc¹ materialn¹ dla ich rodzin. Przesz³a przeszkolenie w zakresie prawa 
harcerskiego, sygnalizacji, robienia wêz³ów, topografii, znajomości musztry oraz s³u¿by sa-
nitarnej (pierwsza pomoc). 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP z rozet¹ i mieczami, 
Medal za Warszawê 1939–1945, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

Zmar³a w 2007 r.

Szafrański Albin Wiesław
Albin Wies³aw Szafrañski, ur. 18 czerwca 1929 r. we wsi Der-

lacz gm. Jab³onna, syn Wac³awa i Heleny ze Stop czyñskich. 
Uczêszcza³ do szko³y powszechnej w Chotomowie do 1943 r. 

W lipcu 1943 r. wst¹pi³ do konspiracyjnego harcerstwa i znalaz³ 
siê w zastêpie „Zawiszaków II” dh. Andrzeja Lewandowskiego 
dru¿yny w Chotomowie. Przyj¹³ pseudonim „Jemio³a”. W czasie 
walk powstañczych pe³ni³ s³u¿bê w szpitalu polowym w Choto-
mowie jako pomocnik sanitariusza pod komend¹ dr Jerzego Ku-
czamera ps. „Ryszard”.

Po wojnie ukoñczy³ szko³ê graficzn¹ w Warszawie przy ul. Kon-
wiktorskiej 2. Pracowa³ w Warszawskich Zak³adach Graficznych 
w charakterze maszynisty offsetowego. Po odbyciu s³u¿by wojsko-

wej pracowa³ w tym samym charakterze w Wojskowych Zak³adach Kartograficznych, a¿ 
do emerytury w 1982 r. Pe³ni³ szereg funkcji spo³ecznych, m.in. spo³ecznego inspektora BHP 
(3 kadencje), cz³onka komisji ochrony pracy oraz opiekuna m³odzie¿y. Za tê ostatni¹ funkcjê 
zosta³ uhonorowany tytu³em „Najlepszy Wychowawca”. 

Od 1994 r. cz³onek oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legio nowie. 
27 marca 2002 r. awansowany na stopieñ porucznika Wojska Polskiego. 
Odznaczenia: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ 

Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, Medal za Warszawê 1939–1945, odznaki „Akcja 
Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

Szarlińska-Ołdakowska Władysława
W³adys³awa Szarliñska-O³dakowska ps. „Sosna”, ur. 20 lipca 1930 r. w Jab³onnie, córka 

Hipolita i Natalii z Zieliñ skich. 
W konspiracji od maja 1942 do lipca 1944 r. w dru¿y nie „Koniczyny” w Jab³onnie. Bra³a 

udzia³ w kolportowaniu prasy podziemnej, w akcjach ma³ego sabota¿u, w organizo waniu 
paczek ¿ywnościowych dla wiêźniów i jeñców wojennych. 

Albin Wiesław 
Szafrański
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Od 1945 do 1947 r. nale¿a³a do ZHP do dru¿yny ¿eñskiej przy 
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Marii Konop nickiej w Legionowie. 

Cz³onek organizacji kombatanckich Armii Krajowej i Stowa-
rzyszenia Szarych Szeregów.

Porucznik WP. 
Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, 

Medal za Warszawê 1939–1945, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran 
Walk o Niepodleg³ośæ”. 

Ks.  Szelenbaum Wacław 
Prefekt, kapitan AK, ps. „Bonus”, kapelan I Rejonu „Mariano-

wo–Brzozów”. 
Urodzi³ siê dnia 2 września 1907 r. w Gorcach powiat Warsza-

wa (obecnie miasto Warszawa). Pochodzi³ z ch³op skiej, wielodzietnej 
rodziny, zamieszkuj¹cej w Gor cach od wielu pokoleñ. By³ drugim 
dzieckiem Wojciecha i Tekli z Regulskich. 

Po ukoñczeniu gimnazjum w Warszawie wst¹pi³ do Warszaw-
skiego Seminarium Duchownego, które ukoñczy³ z wyró¿nieniem. 
Świêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1932 r. Bezpośrednio po ukoñcze-
niu seminarium dziêki pomocy materialnej ca³ej rodziny, studiowa³ 
w Rzymie, gdzie otrzyma³ licencjat prawa kanonicznego. 

Po powrocie z zagranicy by³ wikariuszem parafii pw. Zbawiciela a nastê pnie Wszystkich 
Świêtych w Warszawie. W październiku 1939 r. wraz z ducho wieñstwem stolicy aresztowany 
przez Gestapo, po śledztwie zwolniony, zosta³ przeniesiony do parafii w Legionowie, gdzie 
wówczas proboszczem by³ ksi¹dz Anatol  Sa³aga. 

By³ czynnym uczestnikiem ¿ycia konspiracyjnego tego miasta. Pe³ni³ obo wi¹zki prefek-
ta miejscowych szkó³, wspó³uczestniczy³ w tajnym nauczaniu, a zara zem spe³nia³ pos³ugê 
kapelana I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” AK.

Od godziny „W” dnia 1 sierpnia 1944 r. pe³ni³ obowi¹zki kapelana pow stañczego, nios¹c 
pociechê i modlitwê tym, którzy stanêli do walki. B³ogos³awi³ tych, którzy szli na ten nierów-
ny bój i ¿egna³ tych, których dosiêg³y kule wroga. W pierwszych dniach powstañczych walk 
w Legionowie odprawi³ Mszê świêt¹ za poleg³ych harcerzy Szarych Szeregów i uroczyście 
pochowa³ ich na miejscowym cmentarzu. Po ponownym zajêciu Legionowa przez Niemców, 
aresztowany za tê pos³ugê 13 sierpnia i rozstrzelany 17 sierpnia 1944 r., najprawdopodobniej 
na terenie miejscowych koszar.

Szulc Jan207

Jan Szulc urodzi³ siê 3 lutego 1916 roku w Klicach pow. Ciechanów. Po uzyskaniu 
pe³noletniości w latach trzydziestych odby³ s³u¿bê, wojskow¹, uzyskujac stopieñ kaprala. 
W 1939 roku bra³ udzia³ w wojnie obronnej.

207 Na podstawie po¿egnania opracowanego przez Andrzeja  Paszkowskiego

Władysława Szarlińska-
Ołdakowska

Ks. Wacław 
Szelenbaum
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W roku 1940 wst¹pi³ w Legionowie w szeregi organizacji niepodle-
g³ościowej Zwi¹zku Walki Zbrojnej, przyjmuj¹c pseudonim „Dukat”. 
W ramach tej organizacji skupia³ wokó³ siebie kolegów, dla których pro-
wadzi³ szkolenie bojowe oraz kolporta¿ prasy podziemnej. W 1942 roku 
po scaleniu szeregu organizacji wojskowych w Armi¹ Krajow¹, uzyska³ 
przydzia³ do 705. plutonu 2. kompanii w I batalionie por. Boles³awa 
 Szymkiewicza „Znicza” legionowskiego pu³ku, „Marianowo-Brzozów”. 
W plutonie 705. kpr. Jan Szulc „Dukat” dowodzi³ 3. dru¿yn¹.

W sierpniu 1944 roku Janek uczestniczy³ w walkach powstañ-
czych na tere nie Legionowa i okolic. Miêdzy innymi bra³ udzia³ 
w starciach z czo³gami dywizji pancernej SS Herman-Goering, 

w walkach z poci¹giem pancernym w rejo nie Chotomowa, a tak¿e z oddzia³ami piechoty 
niemieckiej w lasach w rejonie Choszczówki. By³ dobrym ¿o³nierzem i dzielnym dowódc¹.

Po wojnie ukoñczy³ szko³ê mistrzów budowlanych. Przez szereg lat organizowa³ i wyko-
nywa³ prace murarskie przy odbudowie Warszawy, a tak¿e pracowa³ przy produkcji materia-
³ów budowlanych.

Od m³odych lat uczestniczy³ w ró¿nych pracach spo³ecznych. Jeszcze w okresie miêdzy-
wojennym, dysponuj¹c dobrym g³osem i niez³¹ muzykalności¹ by³ cz³onkiem chóru przy pa-
rafii św. Jana Kantego, kierowanego przez Leona  Rykaczewskiego. Od lat siedemdziesi¹tych by³ 
cz³onkiem środowiska kombatanckiego „Obro¿a” Okrêgu Warszawskiego Armii Krajowej, a na-
stêpnie – a¿ do koñca swego ¿ycia cz³onkiem Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej.

Przez wiele lat, z ramienia naszej organizacji, zajmowa³ siê koncepcj¹ budowy pomnika 
upamiêtniaj¹cego etos Polski Walcz¹cej. W tym celu organizowa³ prace komitetu spo³eczne-
go budowy takiego pomnika w Legionowie. W zakresie jego dzia³añ znajdowa³y siê konkursy 
na projekt pomnika, apele i zbiórki pieniêdzy na jego budowê, starania o lokalizacjê pomni-
ka i inne. Te d³ugoletnie wysi³ki Jana Szulca zosta³y uwieñczone realizacj¹ pomnika „Polski 
Walcz¹cej” na Rondzie Armii Krajowej w Legionowie w 1994 roku. Uwa¿amy Go za jednego 
ze wspó³twórców tego pomnika.

Obok tej dzia³alności wykazywa³ wiele troski o codzienne sprawy swojego miasta.
Za zas³ugi na polu dzia³alności niepodleg³ościowej, a nastêpnie za pracê zawodow¹ 

i spo³eczn¹ Jan Szulc otrzyma³ szereg odznaczeñ. Nale¿¹ do nich: Krzy¿ Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzy¿ Armii Krajowej, Warszawski Krzy¿ Powstañczy i inne.

Jan Szulc zmar³ 12 października 1998 roku, spoczywa na cmentarzu w Legionowie 
(C-V-5-13).

 Szymkiewicz Bolesław208

Boles³aw Szymkiewicz urodzi³ siê 27 września 1907 roku w Romanowszczyźnie, na zie-
mi nowogródzkiej. By³ synem Adama i Heleny z Janis³awskich. 

W 1920 r. rozpocz¹³ naukê w gimnazjum w £uniñcu, a nastêpnie kontynuowa³ 
j¹ w Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach, gdzie w 1928 zda³ maturê. 

208 Na podstawie ¿yciorysu zamieszczonego na stronie internetowej SGGW oraz materia³ów środowiska ŚZ¯AK 
w Legionowie

Jan Szulc
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W tym¿e roku rozpocz¹³ studia na Wydziale Leśnym SGGW w War-
szawie. Ukoñczy³ je w 1935 r. z wyró¿nieniem, uzys kuj¹c dyplom 
in¿. leśnika. W 1936 r. podj¹³ pracê w Zak³a dzie Biometrii Leśnej 
SGGW pocz¹tkowo jako asystent wo lontariusz, a później, a¿ do wy-
buchu wojny, jako starszy asystent. W latach 1936–1937 pracowa³ 
jednocześnie w Instytucie Badawczym Lasów Pañstwowych.

W latach 1930–1931  Szymkiewicz odby³ s³u¿bê wojsko-
w¹ w Szkole Podchor¹¿ych Piechoty w Śremie i Baranowiczach, 
uzyskuj¹c stopieñ sier¿anta podchor¹¿ego. Po kolejnych prze-
szkoleniach zosta³ mianowany podporucznikiem rezerwy (1933) 
i porucznikiem rezerwy (1937), z przydzia³em do 32 pu³ku piechoty w Modlinie. Zmo-
bilizowany 24 sierpnia 1939 roku, jako dowódca kompanii w stopniu porucznika bra³ 
udzia³ w walkach pu³ku a¿ do kapitulacji twierdzy. Za obronê Modlina zosta³ odznaczony 
Krzy¿em Walecznych. Wypuszczony w październiku 1939 roku z niewoli (obóz w Dzia³-
dowie), Szymkiewicz zaanga ¿owa³ siê w aktywn¹ dzia³alnośæ konspiracyjn¹, pracuj¹c 
od 1941 r. do wybuchu Powstania Warszawskiego jako kierownik torfiarni mechanicz-
nej ko³o Strugi. W konspiracji Szymkiewicz pseudonim „Znicz” zajmowa³ stanowisko 
komendanta Polskiej Organizacji Zbrojnej (POZ) w Legionowie w stopniu kapitana, 
w³¹czonej później do AK. (Mieszka³ na ul. Polnej w Legionowie na Bukowcu, w pobli-
¿u willi komendanta Romana  K³oczkowskiego). By³ dowódc¹ I batalionu w I Rejonie 
„Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” AK w Legionowie. Dowodzi³ m.in. podej-
mowaniem na terenie torfiarni zrzutów broni i jej dalszym transportem. Ws³awi³ siê 
przeprowadzeniem w strefie frontowej przez Wis³ê do Puszczy Kampinoskiej w nocy 
7/8 września 1944 r., bez strat, oko³o dwustuosobowego zbrojnego oddzia³u, którym do-
wodzi³ a¿ po bitwê pod Jaktorowem. Po przedarciu siê z ocala³¹ czêści¹ oddzia³u w Kie-
leckie próbowa³ nawi¹zaæ kontakt z tamtejszymi oddzia³ami AK. Ze wzglêdu na szybk¹ 
zmianê linii frontu nie by³o to mo¿liwe. Walczy³ do koñca października. W zaistnia³ej 
sytuacji frontowej podj¹³ decyzjê o rozwi¹zaniu oddzia³u. 

Po wojnie Szymkiewicz powróci³ do pracy w zak³adzie biometrii leśnej (później-
szej katedry dendrometrii) na Wydziale Leśnym SGGW, pracuj¹c równolegle w latach 
1945–1949 w Instytucie Badawczym Leśnictwa. W 1951 r. na Wydziale Leśnym SGGW 
uzyska³ stopieñ doktora nauk leśnych (z wyró¿nieniem). W 1953 r. zosta³ mianowany 
docentem, w rok później uzyska³ tytu³ profesora nadzwyczajnego, a w 1971 r. profesora 
zwyczajnego.

 Profesor Szymkiewicz po³o¿y³ wielkie zas³ugi dla rozwoju Wydzia³u Leśnego 
SGGW, bêd¹c jego prodziekanem (1955–1959) i dziekanem (1960–1969). Otrzyma³ 
liczne odznaczenia cywilne i wojskowe, miêdzy innymi: Krzy¿ Kawa lerski Orderu Od-
rodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzy¿ Walecznych i Warszawski 
Krzy¿ Powstañczy. 

Zmar³ 5 grudnia 1984 roku w Warszawie. Pochowany zosta³ na cmentarzu Wawrzy-
szewskim w Warszawie.

Bolesław Szymkiewicz
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Szyperek Marian
Marian Szyperek ps. „Lew”, ur. 2 października 1929 r. 
Do roku 1939 harcerz przyszkolnej dru¿yny ZHP w Nieporêcie. Wzorem swego star-

szego brata209 Marian Szyperek podj¹³ dzia³alnośæ konspiracyjn¹. W maju 1943 r. zorga-
nizowa³ dru¿ynê Szarych Szeregów w kontakcie z komen dantem „Roju-Tom” phm Lu-
dwikiem  Schmidtem „Rabczykiem”, z którym utrzymywa³ sta³¹ ³¹cznośæ. Zorganizowana 
przez Mariana grupa m³odzie¿y, przewa¿nie rówieśników, z³o¿y³a przyrzeczenie konspira-
cyjne na rêce komendanta „Rabczyka” w domu pañstwa Szyperków w grudniu 1943 r. Dru-
¿yna Mariana pe³ni³a s³u¿bê pomocnicz¹ przy dowództwie III batalionu konspiracyjnego 
pu³ku Armii Krajowej w Legionowie. 

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych Marian Szyperek ukoñczy³ Akademiê Medyczn¹ 
i jest lekarzem.

Świątek-Wiśniewska Zofia Maria
Zofia Maria Świ¹tek-Wiśniewska ps. „Muza”, ur. w 1929 r. 
W czasie okupacji niemieckiej dzia³a³a w Szarych Szeregach 

w zastêpie „Bratki” dru¿yny „Szarotki” w Wiśnie wie (1942–1944). 
W dru¿ynie przesz³a przeszkolenie sanitarne oraz wojskowe, bra³a 
udzia³ w kolporta¿u prasy podziemnej. Uczestniczy³a w zajêciach 
przygotowuj¹cych do akcji „Burza” Armii Krajowej, osi¹gaj¹c goto-
wośæ do w³¹czenia siê do walki jako s³u¿ba sanitarna. 

Po wojnie od maja 1945 r. do 1949 r. dzia³a³a w ZHP 
w 208. WD¯ w P³udach ko³o Warszawy w stopniu pionierki. W latach 
1948–1949 by³a cz³onkiem i skarbnikiem komendy hufca ZHP 
w Legionowie.

W 1953 r. zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski ze Zbigniewem  Wi-
śniewskim ps. „Mars” (harcerz „Roju-Tom”, wiêzieñ ³agrów 

NKWD). W latach 1949–1953 studiowa³a na SGGW w Warszawie i uzyska³a dyplom in-
¿yniera ogrodnika. W kwietniu 1953 r. zosta³a skierowana nakazem pracy do Gorzowa 
Wielkopol skiego. 

Do dzia³alności w ZHP wróci³a w latach 1957–1959 jako dru¿ynowa i instruk-
tor w komendzie hufca w Gorzowie Wielkopolskim. By³a trzykrotnie radn¹ WRN 
w woj. gorzowskim i dwukrotnie ³awnikiem s¹du wojewódzkiego. W 1987 r. przesz³a 
na emeryturê.

W 1997 r. uzyska³a uprawnienia kombatanckie. W sierpniu 2000 r. otrzyma³a stopieñ 
podporucznika Wojska Polskiego. 

209 Jego brat, Szczepan Szyperek od samego pocz¹tku aktywnie uczestniczy³ w dzia³alności kon spiracyjnej zor-
ganizowanej przez Bronis³awa  Tokaja w Nieporêcie. Zgin¹³ 19 sierpnia 1944 r. po zakoñczeniu walki powstañczej III 
batalionu w I Rejonie „Marianowo-Brzozów VII Obwodu „Obro¿a” AK.

Zofia Maria 
Świątek-Wiśniewska
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Tarwacka Wanda
Wanda Tarwacka ps. „As”, ur. 3 stycznia 1929 r. w Warszawie, z domu Ogonowska, cór-

ka Jana i Heleny z Truskolaskich. 
W konspiracji od maja 1943 do września 1944 r. Harcerka tajnej dru¿yny im. ks. J. Po-

niatowskiego w Choszczówce. 
Po wojnie pracownik Radia i Telewizji. Cz³onek oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Sze-

regów i Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej w Legio nowie. 
Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, Medal za Warszawê 

1939–1945.
Zmar³a w 2006 r.

 Tomczyńska Janina – patrz Smerek Janina z d. Tomczyñska

 Tomczyńska Wanda 210

Wanda Tomczyñska urodzi³a siê 25 marca 1910 roku w Warszawie. 
Przed wybuchem drugiej wojny światowej ukoñczy³a wydzia³ fi-

lologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim im. J. Pi³sudskiego, 
uzyskuj¹c dyplom nauczycielski. Pracê pedagogiczn¹ i dydaktycz-
n¹ rozpoczê³a w roku szkolnym 1938/39 jako nauczycielka jêzyka 
polskiego w znanym warszawskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. 
Narcyzy ¯mi chowskiej.

W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–1942 organizo-
wa³a i prowadzi³a komplety tajnego nauczania w Legionowie. Nieza-
le¿nie od tego, w oficjalnie istniej¹cej zawodowej szkole handlowej 
organizowa³a nauczanie uzupe³niaj¹ce wed³ug programu przewidzianego dla gimnazjów i li-
ceów ogólnokszta³c¹cych zdelegalizowanych przez okupanta. Prowadzi³a tam lekcje jêzyka 
polskiego i historii.

Jednocześnie niemal od pierwszych tygodni okupacji niemieckiej, bo ju¿ jesieni¹ 
1939 roku, podjê³a pani Wanda dzia³alnośæ konspiracyjn¹ w szeregach ZWZ-AK w Legio-
nowie, wprowadzona tam przez porucznika Mieczys³awa  Smereka „Czcibora”. Przyjê³a 
pseudonim „Ala”. Kolportowa³a biuletyny z nas³u chu radiowego. W styczniu 1940 roku 
emisariusz z Warszawy kapitan Tadeusz  Perdzyñski „Tarnawa” powierzy³ pani Wandzie 
funkcjê ³¹czniczki miêdzy pow sta³ym sztabem I rejonu ZWZ/AK w Legionowie a szta-
bem VII Obwodu „Obro¿a”. Nastêpnie prowadzi³a kancelariê sztabu I rejonu, którego 
kolejnymi dowódcami byli: kpt. dr med. Franciszek  Ama³owicz „Tatar” i mjr (pp³k AK) 
Roman  K³ocz kowski „Grosz”. Jednocześnie spe³nia³a rolê skrzynki sztabowej „S”, wy-
konuj¹c pracê kurierki sztabu i pe³ni¹c funkcjê komendantki Wojskowej S³u¿by Kobiet 
w I batalionie I Rejonu AK.

W pracê konspiracyjn¹ zaanga¿owana by³a równie¿ jej rodzina: siostra Irena Tomczyñ-
ska „Irena” kierowa³a prac¹ ³¹czniczek, pilnowa³a sygna³ów alar mowych, zajmowa³a siê ar-

210 Na podstawie materia³ów zarz¹du Ko³a nr 1 „Brzozów” Okrêgu „Warszawa-Powiat” ŚZ¯AK.

Wanda Tomczyńska

Book czas proby_2014.indb   435Book czas proby_2014.indb   435 2014-06-13   10:42:462014-06-13   10:42:46



436

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

chiwum, brat Stefan Tomczyñski „Andrzej” sprawowa³ nadzór nad kolporta¿em, siostrzeni-
ca Maria Orzeszkowa-Klimkiewicz „Kasia” by³a ³¹czniczk¹ i sanitariuszk¹.

W godzinie „W” pani Wanda wspó³dzia³a³a z oddzia³ami pierwszej linii, nie zaprzestaj¹c 
pe³nienia swych funkcji po ustaniu walk. W październiku 1944 roku zosta³a aresztowana 
przez gestapo i uwiêziona w fortach Kazunia. By³a przes³uchiwana w twierdzy Modlin, sk¹d 
uda³o siê jej zbiec. Po miesi¹cu, w listo padzie 1944 roku, nawi¹za³a kontakt z przebywa-
j¹cym ówcześnie w Pruszkowie pp³k. „Groszem” i prowadzi³a tam kancelariê sztabu nowo 
utworzonego Obwodu „Wrona”. 

W 1949 roku Komenda G³ówna AK w Londynie mianowa³a j¹ poruczni kiem Armii 
Krajowej.

W lutym 1945 roku Wanda Tomczyñska wróci³a do Legionowa. Podjê³a pracê polonistki 
w szko³ach warszawskich: w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Adama Mickiewicza, nastêp-
nie w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. p³k. Lisa-Kuli, gdzie jednym z jej uczniów by³ Jan 
Olszewski, przedwojenny mieszkaniec Legio nowa i późniejszy premier rz¹du RP. Wiele pra-
cowa³a spo³ecznie na rzecz swojego miasta Legionowa. W 1967 roku przesz³a na emeryturê 
ze wzglêdu na stan zdrowia. 

Opublikowa³a szereg artyku³ów o Wojskowej S³u¿bie Kobiet w Legiono wie, o tajnym 
gimnazjum i liceum, jego nauczycielach i uczniach. Do ostatnich chwil swego ¿ycia utrzy-
mywa³a kontakt ze środowiskiem kombatanckim AK i swoimi uczniami.

Tak wspomina³ j¹ Ireneusz Kryszkiewicz, maturzysta rocznika 1954:
Porucznik AK Wanda Tomczyñska „Ala”, szef Kancelarii Sztabu I Rejonu, komen-

dantka Wojskowej S³u¿by Kobiet I Batalionu, wiêzieñ gestapo – przez swoich uczniów 
z warszawskich liceów nazywana „Telimen¹”. Swoje sukcesy zawodowe jako nauczy-
ciela jêzyka polskiego t³umaczy³a w ten sposób: Mo¿e dlatego, ¿e kocha³am wielk¹ 
polsk¹ literaturê i ¿e kocham uczyæ, i sama cieszy³am siê na te lekcje. Cieszy³a siê, 
¿e jej dawni uczniowie odwiedzali j¹ i mówi³a, ¿e nie ma dla nauczyciela wiêkszej ra-
dości, ni¿ gdy ¿yje w pamiêci swoich uczniów. By³a pedagogiem wzbudzaj¹cym szacu-
nek, respekt, daj¹cym swoj¹ postaw¹ świadectwo przyjêtym zasadom, co nie by³o ³atwe 
w tamtych czasach. Odznacza³a siê poczuciem humoru, co bardzo mi³o wspominaj¹ 
jej uczniowie. Gdy przysz³a choroba, spokojnie i bez skargi znosi³a jej udrêkê do koñca. 
Ju¿ w szpitalu, na kilka dni przed śmierci¹, powiedzia³a: W ¿yciu zawsze trzeba robiæ 
to, co cz³owiek uwa¿a za s³uszne, stanowczo staæ przy swoich przekonaniach, kie-
dy trzeba – milczeæ, ale kiedy trzeba – mówiæ, bez wzglêdu na konsekwencje. Tak 
postêpo wa³am i wiem, ¿e s³usznie. 

W 1995 roku za ca³okszta³t zas³ug dla miasta Wanda Tomczyñska otrzyma³a tytu³ Ho-
norowego Obywatela Miasta Legionowa.

Za zas³ugi na polu oświaty jak równie¿ za ofiarn¹ pracê w konspiracji Wanda 
Tomczyñska zosta³a nagrodzona licznymi odznaczeniami cywilnymi i wojskowymi, 
miêdzy innymi Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i dwukrotnie Krzy-
¿em Walecznych. 

Wanda Tomczyñska zmar³a 17.09.1998 roku. Spoczywa na cmentarzu legionowskim 
(D-V-6-2).
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 Tymrakiewicz-Kułakowska Daniela
Daniela Tymrakiewicz-Ku³akowska ps. „Wiewiórka”, ur. 13 czerwca 1929 r. w Choto-

mowie, córka Stefana i Wiktorii z Grabowskich. 
W konspiracji dzia³a³a od marca 1943 r. do sierpnia 1944 r. w dru¿ynie „Burza” w Cho-

tomowie. Podczas Powstania w dyspozycji dr. Jerzego Kuczamera. 
Po wojnie ukoñczy³a wy¿sze studia ekonomiczne. Pracowa³a w Minister stwie Handlu 

Wewnêtrznego. 
Cz³onek ko³a ŚZ¯AK w Chotomowie. Porucznik Wojska Polskiego. 

 Tymrakiewicz Wiesław
Wies³aw Tymrakiewicz, ur. 9 stycznia 1926 r. w Skar ¿ysku, syn 

Stefana.
Przyboczny tajnej dru¿yny Szarych Szeregów w Cho tomowie 

(dru¿ynowy A.  Linke). Instruktor szkolenia harcer skiego i wojsko-
wego ps. „Ryba”. W czasie koncentracji oddzia³ów AK przed wybu-
chem Powstania Warszawskiego wraz z dru¿yn¹ w³¹czony zosta³ 
do 705. pl. 3. kompanii I batalionu. Po zakoñczeniu walk powstañ-
czych na terenie Legionowa i okolic zg³osi³ siê na ochotnika do od-
dzia³u „Znicza” w 3. batalionie zgrupowania „Kampinos”. Walczy³ 
tam w plutonie harcerskim porucznika „Rysia” (10. kompa nia), a¿ 
do rozbicia plutonu w Budach Zosinych. 

Zmar³ w 1985 r. 

Tyszczyńska-Turczyńska Krystyna
Krystyna Tyszczyñska-Turczyñska, ur. 17 kwietnia 1927 r. 

w Warszawie, córka Józefa i Eleonory z Sierawskich. 
W konspiracyjnym harcerstwie od lutego 1943 r. do sierpnia 

1944 r. w chotomowskiej dru¿ynie „Burza”, w s³u¿ bie sanitarnej przy 
3. kompanii I Rejonu „Marianowo-Brzo zów”, ps. „Wisienka”. Bra³a 
udzia³ w walkach powstañczych na terenie Chotomowa. 

Porucznik Wojska Polskiego. Cz³onek oddzia³u Stowarzyszenia 
Szarych Szeregów w Legionowie od 1995 r. 

Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, od-
znaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepod leg³ośæ”. 

 Wardencki Tadeusz
Urodzi³ siê 26 października 1892 r. w osadzie fab rycznej Kijany (powiat lubartowski, 

województwo lubelskie). Jego ojciec Stanis³aw by³ robotnikiem w dziale mechanicz nym 
miejscowej cukrowni. 

Ju¿ w wieku 13 lat Tadeusz Wardencki z ramienia Polskiej Macierzy Szkolnej prowa-
dzi³ tajne nauczanie dzieci wiejskich we wsi Majdan-Grabina, za co prześladowany by³ przez 
w³adze carskie. W 1911 r. ukoñczy³ seminarium nauczy cielskie w Siennicy ko³o Miñska 

Wiesław Tymrakiewicz

Krystyna Tyszczyńska-
Turczyńska
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Mazowieckiego. 1 paździer nika 1911 r. obj¹³ swoj¹ pierwsz¹ posadê 
nauczycielsk¹ we wsi Karolinowo w powiecie p³oñskim. W styczniu 
1918 r. wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski z pochodz¹c¹ z Estonii Gertru-
d¹ Kampman. W latach 1921–1931 pracowa³ jako nauczyciel i kie-
rownik Publicznej Szko³y Powszechnej w Skrzeszewie. 

W Legionowie zamieszka³ wraz z rodzin¹ w 1931 r. Jeszcze 
w tym samym roku od września obj¹³ stanowisko nauczyciela 
w miejscowej 7-klasowej Publicznej Szkole Powszechnej nr 1. Po kil-
ku miesi¹cach, 1 kwietnia 1932 r., przeniós³ siê na w³asn¹ prośbê 
do Szko³y Powszechnej nr 2 w Legionowie, gdzie pracowa³ ponad rok, 
po czym od 1 sierpnia 1933 zosta³ ponownie przeniesiony, równie¿ 

na w³asn¹ prośbê, do Szko³y Powszechnej nr 1 na stanowisko nauczyciela. W 1934 r. prze-
niós³ siê do nowo powsta³ej Szko³y Powszechnej nr 3. W 1935 r., w wyniku konkursu, zosta³ 
jej kierownikiem i by³ nim niemal¿e do koñca swojego ¿ycia. 

Jego najwiêksz¹ zas³ug¹ by³o doprowadzenie do powstania nowego gmachu szkolne-
go, którego budowê rozpoczêto w 1935 r. Ju¿ jesieni¹ 1936 uczniowie i nauczyciele mogli 
wprowadziæ siê do nowego i w³asnego budynku przy ul. Mickiewicza. By³o to mo¿liwe dziê-
ki wielkiemu zaanga¿owaniu kierownika, umiejêtności pokonywania przez niego licznych 
trudności, zdolności do pozyskiwania i organizowania ludzi do pracy, gromadzenia potrzeb-
nego sprzêtu i pomocy naukowych, zabiegania o niezbêdne środki spo³eczne. Po II wojnie 
światowej walczy³ o odbudowê szko³y, z której Niemcy w 1939 r. wywieźli ca³e wyposa¿enie.

Ca³kowicie oddany swojej pracy, rozbudowywa³ szko³ê, zdobywa³ niezbêdny sprzêt, 
nie zapominaj¹c ca³y czas o wysokim poziomie nauczania. 

Ze wzglêdu na stan zdrowia odszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê we wrześniu 1967 r. 
Na krótko przed śmierci¹ nadzorowa³ budowê nowego skrzyd³a gmachu szkolnego. Zmar³ 
6 marca 1968 r.

W zawodzie nauczycielskim przepracowa³ 56 lat. Przez ponad 20 lat pe³ni³ funkcjê rad-
nego Miejskiej Rady Narodowej w Legionowie oraz radnego i cz³onka Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Odznaczony zosta³ m.in.: Srebrnym 
Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê (1938), Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Odznak¹ Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego, Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi oraz Odznak¹ Zas³u¿o-
nego Dzia³acza Ruchu Spó³dzielczego. 

 Wierzbicki Zdzisław
Zdzis³aw Wierzbicki ps. „Poziomka”, ur. 3 września 1927 r. w Grójcu, syn Piotra. 
Zastêpowy II Zastêpu w Dru¿ynie „Dêba” phm. Jerze go Latochy. By³ ¿o³nierzem I Rejo-

nu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” AK w 2. kompanii I batalionu por. Zenona 
 Janikowskiego. Organizowa³ i prowadzi³ szkolenie harcerskie i wojskowe w swoim i innych 
zastêpach. Przed wybuchem Powstania Warszawskiego bra³ udzia³ w akcji wynoszenia broni 
z opuszczonych przez Niemców koszar. Przechowa³ j¹ u siebie i po zakoñczeniu walk na te-
renie Legionowa z pomoc¹ innych harcerzy zakopa³ w lasach pod Jab³onn¹. W czasie walk 
powstañczych pe³ni³ s³u¿bê przy przejeździe kolejowym w okolicy ul. Kościuszki. 2 sierpnia 

Tadeusz  Wardencki
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1944 r., po zakoñczeniu ostrza³u z czo³gów, z pomoc¹ kolegów zabra³ 
cia³a poleg³ych harcerzy do szpitala powstañczego mieszcz¹cego siê 
przy ul. Mickiewicza. 

Czynny cz³onek ko³a nr 1 Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Ar-
mii Krajowej w sekcji socjalnej. Wspó³organizator akcji „Sztandar” 
dla by³ego, konspiracyjnego hufca „Rój-Tom”. Chor¹¿y pocztu sztan-
darowego. Porucznik Wojska Polskiego. 

Odznaczenia: Warszawski Krzy¿ Powstañczy, Krzy¿ Zas³ugi dla 
ZHP z rozet¹ i mieczami, Medal za Warszawê 1939–1945. 

Zmar³ 10 września 2008 r. Jest pochowany na cmentarzu 
w Legionowie.

 Wiśniewski Karol Szymon
Karol Szymon Wiśniewski, ur. 3 września 1928 r. w Strzegowie, 

syn Stefana. 
Do 1939 r. by³ cz³onkiem dru¿yny 201. przy Szkole Powszechnej 

nr 2 w Legionowie w stopniu m³odzika. Od kwietnia 1942 r. nale¿a³ 
do Szarych Szeregów, ps. „Tygrys”, dru¿yna „Zawiszy Czarnego” przy 
Gminnej Szkole Handlo wej w Legionowie. Bra³ udzia³ w dzia³aniach 
ma³ego sabota¿u oraz kolportowaniu prasy podziemnej. Jego dru¿yno-
wymi byli Jerzy Chlewiñski ps. „Odrow¹¿” i Ryszard  Hertel ps. „Iks”.

W lutym 1945 r. by³ aresztowany w Legionowie przez UB. Wy-
puszczony po przes³uchaniach podj¹³ dalsz¹ naukê. W 1957 r. uzy-
ska³ dyplom lekarza weterynarii, ukoñczy³ tak¿e wydzia³ filozofii 
i socjologii. 

W 1995 r. zosta³ mianowany kapralem, w 2000 r. – podporucznikiem, a w 2003 – po-
rucznikiem Wojska Polskiego. 

Odznaczenia: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP z rozet¹ i mieczami, Medal za Warszawê 
1939–1945, odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodle g³ośæ”.

 Wiśniewski Zbigniew
Zbigniew Wiśniewski – ur. w 1927 r. w Warszawie. 
Od 1942 r. by³ cz³onkiem Szarych Szeregów ps. „Mars”, w dru-

¿ynie „Dêba” (Jerzego Latochy) hufca „Rój-Tom”. By³ zastêpowym 
w VI zastêpie „Sêpów”. Ze swoim zastêpem bra³ udzia³ w walkach 
powstañczych na terenie Legionowa 2 sierpnia 1944 r., gdy w walce 
z czo³gami zginêli jego koledzy z zastêpu Zbigniew  Zakrzewski, Ze-
non  Ka³amaja i S³awomir  Klejment. 

Aresztowany przez NKWD211 14 listopada 1944 r. w Legiono-
wie, zosta³ wywieziony do obozu nr 270 Borowicze Obwód Nowgo-

211 Raczej przez SMIERSZ. Patrz przypis 282 na str. 358

Zdzisław Wierzbicki

Karol Szymon 
Wiśniewski

Zbigniew Wiśniewski
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rodzki. Tam pracowa³ w kopalni pod ziemi¹. Mieszka³ w nieludzkich warunkach. Siedem-
nastoletni ch³opak, zziêbniêty i przemoczony ci¹gn¹³ wózki z kamieniami. Choroby z g³odu, 
wilgoci i zimna (szkorbut i krwawa dezynteria) powa¿nie nadwyrê¿y³y jego zdrowie, dopro-
wadzaj¹c do ogólnego wycieñczenia organizmu. W obozowym lazarecie uznany za zmar³e-
go, ockn¹³ siê w kostnicy. W ramach amnestii i tzw. „repatriacji” zosta³ zwolniony z obozu 
i wróci³ do Polski 2 marca 1946 r. 

W roku 1947 w³¹czy³ siê do pracy w ZHP. W latach 1947–1949 pe³ni³ w Legionowie funk-
cjê hufcowego. Mia³ stopieñ harcerza Rzeczypospolitej i stopieñ instruktorski harcmistrza. 

W latach 1949–1953 studiowa³ na Politechnice Warszawskiej, gdzie uzyska³ tytu³ in¿y-
niera chemika. W styczniu 1953 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Zofi¹ Świ¹tek – te¿ harcerk¹ 
Szarych Szeregów. 

1 kwietnia 1953 r. otrzyma³ nakaz pracy w Zak³adzie W³ókien Sztucznych „STILON” 
w Gorzowie Wielkopolskim. Jako instruktor pracowa³ w hufcu ZHP w Gorzowie w latach 
1957–1959 oraz w latach 1975–1979.

Z racji pobytu w lagrach sowieckich i przynale¿ności do AK przez lata studiów i okres 
pracy zawodowej czêsto by³ przes³uchiwany przez UB i SB – najbardziej nasila³o siê to w la-
tach 1956, 1968 i 1980. 

By³ porucznikiem w stanie spoczynku.
Odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi dla ZHP z rozet¹ i mieczami (1978).
Zmar³ 9 października 1980 r., zostawiaj¹c ¿onê Zofiê i szesnastoletniego syna Piotra 

Zbigniewa. Zofia Świ¹tek-Wiśniewska ps. „Muza” zmar³a 26.12.2009 r.

 Witkowska-Zimny Alicja
Alicja Witkowska-Zimny ps. „Igie³ka”, ur. 6 czerwca 1927 r. 

w Warszawie, córka Antoniego i Zofii domu £uczak. 
Harcerka ZHP do 1939 r. w dru¿ynie przy Szkole Powszech-

nej nr 3 w Legionowie. W konspiracji od czerwca 1943 do sierpnia 
1944 r. – ¿eñska dru¿yna „Las”, zastêp „Sosny”. 

Na posesji ko³o jej domu odbywa³y siê spotkania i zbiórki har-
cerskie. Na posesji, szczelnie ogrodzonej, znajdowa³a siê tak¿e sto-
larnia, która sta³a siê miejscem spotkañ konspiracyjnych. Na ogro-
dzeniu w ramach akcji „ma³ego sabota¿u” pojawi³ siê napis „Polska 
zmartwych wstanie” i znak Polski Walcz¹cej. 

W czasie walki powstañczej Alicja pe³ni³a s³u¿bê pomocnicz¹. 
W latach 1945–1948 nale¿a³a do ¿eñskiej dru¿yny ZHP przy li-

ceum im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Jest te¿ absolwentk¹ tego liceum. 
Cz³onek oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie od 1994 r. Podpo-

rucznik Wojska Polskiego.
Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, Medal za Warszawê 1939–

1945, Odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 
Zginê³a tragicznie w grudniu 2009 r. Pochowana na cmentarzu Pow¹zkow skim 

w Warszawie.

Alicja 
Witkowska-Zimny
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Witkowski Antoni
Antoni Witkowski ps. „¯bik”– syn Antoniego, ur. 16 grudnia 

1930 r. w Wyszogrodzie. 
W r. 1934 przeniós³ siê wraz z rodzicami do Zegrza Po³udniowe-

go, gdzie jego ojciec zbudowa³ dom i uruchomi³ piekarniê. 
Do r. 1939 skoñczy³ 2 klasy szko³y powszechnej w Zegrzu 

Pó³nocnym. Z wybuchem II wojny światowej, w po³owie września 
1939 r. zosta³ ewakuowany do S³upna ko³o Radzymina, gdzie przeby-
wa³ z rodzin¹ do chwili zajêcia miejscowości przez armiê niemieck¹. 
Do Zegrza powróci³ na pocz¹tku października 1939 r. 

Poniewa¿ w jego domu umiejscowiono posterunek policji gra-
natowej oraz areszt, by³ naocznym świadkiem wiêzienia wy³apywa-
nych ¯ydów, którzy ukrywali siê na terenie gminy Nieporêt, a tak¿e 
ich rozstrzeliwania przez ¿andarmów niemieckich z Legionowa. Cia³a tych ludzi by³y grze-
bane tu¿ za posesj¹ pañstwa Witkowskich. 

Podczas wakacji r. 1943 za namow¹ swego kuzyna z Warszawy nawi¹za³ kontakt z oso-
b¹, która na terenie Zegrza Po³udniowego zajmowa³a siê organi zowaniem konspiracyjnego 
harcerstwa i wst¹pi³ do Szarych Szeregów. W nied³ugim czasie uzyska³ zaufanie dru¿ynowe-
go dh. S³awomira  Sokolnickiego i zosta³ przez niego wyznaczony na zastêpowego. 

W zastêpie swym zgromadzi³ zaufanych kolegów z szóstej i siódmej klasy i pod koniec 
września tego roku z³o¿y³ na rêce hufcowego „Roju-Tom” dh. harcmistrza „Rabczyka”, kon-
spiracyjn¹ przysiêgê na terenie tartaku w Zegrzu Po³udniowym.

Jako zastêpowy opracowa³ dla swych podopiecznych zadania, które mia³y jak najbar-
dziej utrudniaæ ¿ycie najeźdźcy niemieckiemu. By³ „dusz¹” a zarazem uczestnikiem wie-
lu akcji sabota¿owych na terenie Zegrza Po³udniowego. Zajmowa³ siê g³ównie dewastacj¹ 
wagonów kolejowych, malowaniem znaków Polski Walcz¹cej na murach p³otów i domostw 
oraz przestawianiem znaków drogowych na pobliskim skrzy¿owaniu dróg. Ze wzglêdu na to, 
¿e jego ojciec prowadzi³ w³asn¹ piekarniê, sta³ siê g³ównym zaopatrzeniowcem g³odnych jeñ-
ców sowieckich w chleb. 

Podczas wycofywania siê oddzia³ów niemieckich z frontu wschodniego (lipiec – sierpieñ 
1944) przez przeprawy mostowe w Zegrzu kierowa³ akcj¹ zbierania informacji dotycz¹cych 
formacji i ilości tych wojsk w celu sporz¹dzania meldunków, które przewo¿one by³y przez 
goñców Szarych Szeregów na rowerach w pobli¿e PIM-u w Legionowie. 

W r. 1944 Antoni Witkowski skoñczy³ siedmioklasow¹ szko³ê powszechn¹ w Zegrzu 
Po³udniowym. Na pocz¹tku października tego samego roku zosta³ z rodzin¹, tak jak wszyscy 
mieszkañcy Zegrza, wysiedlony przez Niemców. 

Podczas dzia³añ frontowych w latach 1944–1945 po ofensywie zimowej wojsk sowiec-
kich, dom Witkowskich uleg³ zniszczeniu, rodzina osiedli³a siê wiêc w Legionowie, gdzie 
ojciec Antoniego ponownie otworzy³ piekarniê.

Po odbudowaniu zniszczonego domu ca³a rodzina Witkowskich wróci³a do Zegrza i An-
toni od razu zorganizowa³ dru¿ynê harcersk¹ nr 8, podleg³¹ hufcowi w Legionowie. W dru-
¿ynie tej w pierwszej kolejności byli szaroszeregowcy oraz m³odzie¿ m³odszych roczników. 

Antoni Witkowski
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W latach 1946–1947 wyje¿d¿a³ ze swoj¹ dru¿yn¹, z hufcem Legionowo, na obozy harcerskie 
do Pobierowa i Szymbarku.

W r. 1950 ukoñczy³ liceum budowlane, a nastêpnie odby³ s³u¿bê wojskow¹, któr¹ za-
koñczy³ w stopniu kaprala.

Nie mog¹c pogodziæ siê z utrat¹ kontaktu z harcerstwem, zorganizowa³ dla m³odzie¿y 
dru¿ynê pi³ki siatkowej, która pod szyldem LZS zdoby³a wiele pucharów i dyplomów w za-
wodach na szczeblu krajowym i w krajach ościennych. Prezesowa³ dru¿ynie nawet po tym, 
gdy po śmieci swojego ojca przej¹³ zarz¹ dzanie rodzinn¹ piekarni¹. 

Nag³a, ciê¿ka choroba nie pozwoli³a mu na dalsz¹ pracê. Zmar³ w 1973 r. wieku 43. lat.
Odznaczenia (pośmiertne) za dzia³alnośæ kombatanck¹ na wniosek legionowskiego 

krêgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów: Krzy¿ Armii Krajowej oraz Srebrny Krzy¿ Zas³ugi 
dla ZHP z rozet¹ i mieczami. 

 Wizental-Garbicz Anna
Anna Wizental-Garbicz „Modrooka” – ur. 14 stycznia 1928 r. 

w Warszawie, córka Antoniego i Romualdy z Grabowskich. W kon-
spiracji od czerwca 1943 r. do sierpnia 1944 w dru¿ynie „Las”, zastêp 
„Sosny”. Przesz³a szkolenie sanitarne. Uczestniczy³a w patriotycz-
nych uroczystościach, bra³a udzia³ w akcjach „ma³ego sabota¿u” 
(malowanie hase³ antyhitlerowskich i patriotycznych na domach 
i ogrodzeniach posesji w Legionowie).

W jej domu przy ul. Ogrodowej odbywa³y siê zbiórki i lekcje taj-
nego nauczania jêzyków obcych, prowadzone przez pani¹ Romualdê 
Wizental. Dom by³ tak¿e miejscem spotkañ konspiracyjnych. 

W czasie Powstania Warszawskiego opiekowa³a siê rannymi. 
Wraz z innymi mieszkañcami Legionowa zosta³a wysiedlona we wrześniu 1944 r. 
Po wojnie ukoñczy³a prawo na Uniwersytecie Wroc³awskim. 
Od 1994 r. cz³onek Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legionowie. Podporucznik Woj-

ska Polskiego. 
Odznaczenia: br¹zowy medal „Za Zas³ugi dla Obronności Kraju”, Br¹zowy i Z³oty Krzy¿ 

Zas³ugi, Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, Medal za Warszawê 1939–1945, od-
znaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepodleg³ośæ”. 

 Wróblewska-Dietrich Zofia
W 1935 r. ukoñczy³a znane warszawskie Seminarium Nauczycielskie im. Elizy Orzesz-

kowej. Jako praktykantka rozpoczê³a pracê zawodow¹ w stolicy, a nastêpnie w latach 1937- 
1944 by³a nauczycielk¹ w Szkole Powszechnej nr 2 w Legionowie. 

Po wybuchu II wojny światowej uczestniczy³a w kons piracyjnym nauczaniu na po-
ziomie szko³y powszechnej, kie rowanym przez Tajn¹ Organizacjê Nauczycielsk¹. Jej m¹¿, 
Edward Dietrich, dzia³a³ w strukturach Armii Krajowej, odgrywaj¹c kluczow¹ rolê w kon-
spiracyjnym pu³ku legio nowskim. Ze wzglêdu na pe³nion¹ przez niego funkcjê adiutanta 
i g³ównego instruktora wyszkolenia rejonu oraz wspó³dzia³anie z kom pani¹ radiotelegraficz-

Anna 
Wizental-Garbicz
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n¹ KG AK, przez ich dom przewija³o siê wiele osób w celach s³u¿bo-
wych. Byli wiêc ci¹gle nara¿eni na śmieræ, bo w razie rewizji okupant 
móg³ znaleźæ w domu powa¿ne dokumenty obci¹¿aj¹ce. Na szczêście 
nie dosz³o do ¿adnego donosu, do ¿adnej wpadki. To w³aśnie dziêki 
pañstwu Dietrichom przechowa³y siê do naszych czasów wartościo-
we materia³y archiwalne I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwo-
du „Obro¿a” Okrêgu Warszawskiego Armii Krajowej.

Po wkroczeniu do Legionowa wojsk sowieckich w październiku 
1944 r. Edward Dietrich zosta³ aresztowany przez NKWD212 i zes³any 
do ³agrów. Osadzono go w Borowiczach wraz z 51 ¿o³nierzami AK 
z Legionowa. Zofia Dietrich zosta³a wtedy na trzy lata sama z dwoj-
giem ma³ych dzieci. W nied³ugim czasie zostali wysiedleni z Legio-
nowa na Pragê.

Po powrocie mê¿a do kraju ma³¿onkowie Dietrich przez d³ugie lata byli prześladowani 
przez s³u¿bê bezpieczeñstwa. 

Zaraz po zakoñczeniu wojny Zofia Dietrich wróci³a do zawodu nauczy cielskiego i wiele 
lat pracowa³a w szkolnictwie podstawowym. Za pracê zawodow¹ zosta³a odznaczona m.in. 
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 Wyrzykowski Jerzy
Jerzy Wyrzykowski ps. „Szczapa”, ur. 12 stycznia 1926 r. w War-

szawie, syn Juliana i Stefanii Dalgiewicz. 
Harcerz dru¿yny ZHP im. Tadeusza Kościuszki przy Szkole 

Powszechnej nr 1 w Legionowie do 1939 r. We wrześniu 1939 r. bra³ 
udzia³ w dzia³aniach Pogotowia Harcerskiego. W 1944 r. ukoñczy³ 
3 – letni¹ Szko³ê Mechaniczn¹ Nr IX w Warszawie przy pl. Trzech 
Krzy¿y. By³ praktykantem w niemieckiej firmie maszyn biurowych 
„Olimpia” w Warszawie, mieszcz¹cej siê przy Nowym Świecie 70. 
Propozycjê wst¹pienia do Szarych Szeregów otrzyma³ od druhów 
Zdzis³awa  Wierzbickiego i Ryszarda  Migdalskiego. Z³o¿y³ przy-
rzeczenie w domu S³awomira  Pecka przy ul. Ba³tyckiej 24 w Legionowie – przyrzeczenie 
po³¹czone by³o z przy siêg¹ wojskow¹. Wraz ze swoim zastêpem bra³ udzia³ w akcjach ma-
³ego sabota¿u. Polega³y one na ci¹g³ym unieszkodliwianiu „szczekaczek”, czyli g³ośników 
instalowanych przez okupanta na terenie miasta, niszczeniu linii przewodów radiofonii 
czy malowaniu lub stemplowaniu znaków Polski Walcz¹cej. Z nara¿eniem ¿ycia Jerzy 
Wyrzykowski wynosi³ z „Olimpii” matryce i farby do powielacza, by drukowaæ konspira-
cyjne ulotki.

W ostatnich dniach lipca 1944 r. przenosi³ z koszar do komórki zastêpowego Zdzis³awa 
Wierzbickiego przy ul. S³owackiego pozostawione przez Niemców elementy uzbrojenia. W go-
dzinie „W” jako ³¹cznik otrzyma³ przydzia³ do oddzia³u liniowego I batalionu Rejonu „Maria-

212 Raczej przez SMIERSZ. Patrz przypis 187 na str. 348

Zofia 
 Wróblewska-Dietrich

Jerzy Wyrzykowski
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nowo – Brzozów”. Po demobili zacji 16 sierpnia nadal pracowa³ przy konserwacji i kompletowa-
niu broni, która mia³a byæ dostarczona przez Puszczê Kampinosk¹ do Warszawy.

W drugiej po³owie września 1944 r.  Wyrzykowski zosta³ wywieziony przez obo-
zy w £omiankach i Zakroczymiu do obozu pracy przymusowej w Lehrte ko³o Hanoweru 
(w kwietniu 1944 obóz zosta³ wyzwolony przez wojska amerykañskie). Jako harcerz Szarych 
Szeregów, ¿o³nierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego zosta³ skierowany 
do obozu jeñców wojennych w Breunnschweigu, a nastêpnie po otrzymaniu dokumentów 
i umundurowania dosta³ przydzia³ do obozu w Gottingen. Tam bra³ udzia³ w organizowaniu 
dru¿yn harcerskich. 

Po powrocie do kraju w lipcu 1946 r. wyjecha³ do Pi³y, gdzie do emerytury pracowa³ w fa-
bryce „Polam” i „Philips”. Uzupe³nia³ wykszta³cenie w Technikum Mechanicznym. 

Porucznik Wojska Polskiego. 
Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP, Warszawski Krzy¿ 

Powstañczy, Medal za Warszawê 1939–1945, Odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk 
o Niepodleg³ośæ”. 

 Zakrzewski Zbigniew
Zbigniew Zakrzewski ps. „Arab”, ur. 30 kwietnia 1928 r. w Bia-

³obrzegach, syn Józefa. 
¯o³nierz I batalionu kpt. Boles³awa  Szymkiewicza w 2. kompa-

nii por. Zenona  Janikowskiego. Harcerz Szarych Szeregów w zastêpie 
Ryszarda  Migdalskiego dru¿yny „Dêba” w Legionowie. Bra³ udzia³ 
w Powstaniu Warszawskim na terenie Legionowa. Ranny 2 sierpnia 
1944 r. w czasie ostrza³u stanowisk powstañczych przy szosie War-
szawskiej przez czo³gi niemieckie. Zmar³ 5 sierpnia 1944 w szpitalu 
powstañ czym przy ul. Mickiewicza. Pochowany we wspólnej mogile 
z poleg³ym 2 sierpnia 1944 r. Zenonem Ka³amaj¹ w kwaterze wojen-
nej na cmentarzu w Legionowie. 

Odznaczony pośmiertnie Warszawskim Krzy¿em Powstañczym (2.02.1983). 
Uwieczniony w Muzeum Powstania Warszawskiego na tablicy nr 93 poz. 68.

 Zawadzki Wojciech
Wojciech Zawadzki ur. 3 marca 1914 r. w Warszawie w rodzinie inteligen ckiej. Jego oj-

ciec Stefan Zawadzki, absolwent Uniwersytetu Jagielloñskiego, nauczyciel warszawskich 
szkó³ średnich zmar³ w 1918 r., w wieku 32 lat. Wojciech i jego m³odszy brat wychowywani 
byli przez samotn¹ matkê, której pomaga³a siostra Stefania Lipiñska i brat Zdzis³aw Lipiñski 
(oboje mieszkali w Warszawie). Wojciech uczêszcza³ do gimnazjum im. Stefana Batorego, 
a nastêpnie do Szko³y Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej przy ul. Klonowej, gdzie wcześniej 
naucza³ jêzyka polskiego jego ojciec. 

Wskutek choroby przerwa³ na dwa lata naukê, a świadectwo dojrza³ości uzyska³ dopiero 
w 1934 r. jako ekstern. Ze wzglêdu na z³y stan zdrowia i okres wojny studia na wydziale hu-
manistycznym Uniwersytetu Warszawskiego skoñczy³ dopiero kilka lat po wojnie. 

Zbigniew Zakrzewski
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Do pierwszych wielkich sukcesów oświatowych i wychowawczych m³odego Wojcie-
cha nale¿a³o organizowanie od 1929 r. (mia³ wtedy 15 lat), dos³ownie z niczego, bibliote-
ki publicznej, która w szczytowym okresie dzia³al ności liczy³a kilkanaście tysiêcy tomów 
i by³a jedyn¹ bibliotek¹ na ca³ym obszarze miêdzy Jab³onn¹ a Prag¹. Biblioteka ta dzia³a³a a¿ 
do 2000 r., tj. do śmierci brata Wojciecha – Antoniego. 

W latach 1936–1939 z bratem Antonim, wtedy studentem historii UW, oddawa³ siê 
pasji opieki nad dzieæmi i m³odzie¿¹ w ramach wspaniale dzia³aj¹cego Ko³a M³odych Pol-
skiej Macierzy Szkolnej. W tym samym czasie Wojciech wspó³organizowa³ dzia³alnośæ Ko³a 
Przyjació³ Wiśniewa.

Wyj¹tkowe zdolności organizatorskie i umiejêtnośæ zbli¿enia do siebie grupy miejsco-
wej m³odzie¿y uczniów szkó³ średnich pozwoli³o na utworzenie zespo³u spo³eczników dzia-
³aj¹cych w środowisku dzieci robotniczych, pozosta j¹cych w bardzo skromnych warunkach 
materialnych.

Wojciech  Zawadzki wydawa³ miesiêcznik „Kronika”, by³ jego redaktorem. Zachowa-
nych kilka egzemplarzy tego pisma stanowi dziś źród³o wiedzy o przed wojennych losach 
ludzi Wiśniewa i okolic. 

Wojciech Zawadzki by³ wybitnym dzia³aczem oświatowym i spo³ecznym. Pracowa³ 
w trudnych latach okupacji hitlerowskiej i skomplikowanych warunkach lat powojen-
nych. Dla swoich uczniów i ludzi, z którymi siê spotyka³ by³ symbolem prawości i odwagi, 
skromności i olbrzymiej si³y duchowej oraz g³êbokiego patriotyzmu. Oddawa³ wszystkie si³y 
i umiejêtności swoim wychowankom, krzewi³ w umys³ach m³odzie¿y kult najszczytniej-
szych tradycji, kultury i prawości. 

Bez niego trudno sobie wyobraziæ dzia³alnośæ mêskiej dru¿yny im. R. Traugutta i ¿eñ-
skiej „Szarotek” – dru¿yn Szarych Szeregów w Wiśniewie w latach 1942–1944. Szybki rozwój 
harcerstwa w pierwszych latach powojennych (1945–1949) na terenie obecnej dzielnicy Bia³o-
³êka miasta Warszawy to te¿ zas³uga Wojciecha Zawadzkiego. W tym okresie dzia³aj¹ 135 Ma-
zowiecka Dru¿yna Harcerska Ch³opców i 208 Warszawska ¯eñska Dru¿yna Harcerek. 

W Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego umieszczony zosta³ napis: Jest dzie-
³o cz³owieka, które pozostaje nieśmiertelne. 

Lata okupacji 1939–1945 to nielegalne w tym czasie prowadzenie biblioteki publicznej 
i praca na stanowisku kierownika punktu do¿ywiania. Punkt by³ prowadzony przez Polski 
Komitet Opieki (późniejsze RGO – Rada G³ówna Opiekuñcza) w Piekie³ku. 

Najwa¿niejsz¹ jednak dzia³alności¹ Wojciecha Zawadzkiego w okresie okupacji by³o 
zorganizowanie z bratem i przyjació³mi w swoim domu w Wiśniewie tajnych kompletów 
gimnazjalnych w latach 1941–1945.

Przez tajne nauczanie, obejmuj¹ce równie¿ 6 i 7 klasy szko³y podstawowej, przewinê³o 
siê oko³o 200 uczniów. To w³aśnie oni stali siê cz³onkami mêskiej dru¿yny Szarych Szeregów 
im. R. Traugutta i ¿eñskiej dru¿yny „Szarotek”. 

Te niezwykle istotne w czasie okupacji dzia³ania pomog³y ukszta³towaæ siê generacji lu-
dzi wykszta³conych i wra¿liwych, gotowych do niesienia pomocy innym. Wiśniewo. Piekie³-
ko, Henryków, Tarchomin, Bia³o³êka, D¹brówka, Marcelin to miejscowości i osiedla, które 
Zawadzki otacza³ szczególn¹ trosk¹ i opiek¹, maj¹c na uwadze g³ównie m³odzie¿. 
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Po powrocie do Wiśniewa w marcu 1945 r. zorganizowa³ pierwsze na tych terenach gim-
nazjum ogólnokszta³c¹ce, które dzia³a³o do 1949 r. 

Pod opiek¹ Wojciecha  Zawadzkiego w latach 1945–1949 szybko rozwija³o siê harcer-
stwo: 208 Warszawska ¯eñska Dru¿yna Harcerek, któr¹ kierowa³a energiczna dru¿ynowa 
Basia  Pa³kowska (zastêpowa dru¿yny Szarych Szeregów „Szarotki”) i 135 Mazowiecka Dru-
¿yna Harcerska, której dru¿ynowym by³ druh Wies³aw  Kuszkowski (zastêpowy dru¿yny Sza-
rych Szeregów im. R. Traugutta). 

Profesor Wojciech Zawadzki mia³ równie¿ wielkie zas³ugi w likwidacji analfabetyzmu. 
W sposób otwarty (szczególnie w bibliotece) i szczery g³osi³ swe nigdy niezachwiane pogl¹dy 
na temat moralności chrześcijañskiej, patriotyzmu i honoru. Bóg, Honor, Ojczyzna – to by³y 
jego zasadnicze wartości, za które wielokrotnie by³ upokarzany i szykanowany przez w³adze 
oświatowe. Kilkakrotnie zmienia³ szko³y, w których uczy³. Ostatecznie zabroniono mu uczyæ 
m³odzie¿ i zdecydowano, ¿e profesor mo¿e uczyæ tylko w szko³ach dla doros³ych. 

Odznaczenia: Z³ota Odznaka ZNP, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. 
Zmar³ 26 maja 1976 r. Pochowany w grobie rodzinnym na Pow¹zkach. 
Po śmierci profesora grupa przyjació³ i uczniów postanowi³a uczciæ jego pamiêæ. 

W 1981 r. w czasie uroczystej mszy świêtej ods³oniêto i poświêcono pami¹tkow¹ tablicê 
wmurowan¹ w ścianê Kościo³a Narodzenia NMP w P³udach. W rocznicê śmierci i w dniu 
imienin Profesora ludzie go pamiêtaj¹cy spotykaj¹ siê na nabo¿eñstwach odprawianych 
w jego intencji. Z inicjatywy druha Jana Bukowskiego oraz jego kolegów i kole¿anek: Wie-
s³awa Kuszkowskiego, El¿biety Karwickiej, Zbigniewa Prokopa, Janusza Morawskiego, 
Henryka  Gileckiego, Jolanty £¹czyñskiej – uczniów tajnych kompletów gimnazjalnych, 
Szko³a Podstawowa nr 117 na Bia³o³êce w Warszawie (ul. Plu¿nicka 4) przyjê³a imiê Wojcie-
cha Zawadzkiego. Po likwidacji tej szko³y, utworzone w jej murach Gimnazjum nr 121 rów-
nie¿ przyjê³o imiê Wojciecha Zawadzkiego. W latach 1996–2005 w szko³ach tych organizo-
wano liczne konkursy o patronie oraz spotka nia z m³odzie¿¹ i nauczycielami, na których 
przedstawiano sylwetkê Wojciecha Zawadzkiego, historiê Szarych Szeregów i dru¿yn har-
cerskich w Wiśniewie.

Zdunowski Józef
Józef Zdunowski ps. „Jêdruś”, ur. 24 marca 1931 r. w Legiono-

wie, syn Wac³awa i Kamili Labes. 
Do konspiracji wst¹pi³ pod koniec 1943 r. do zastêpu V „Za-

wiszaków” dru¿yny „Dêba”. Wraz ze starszymi braæmi: Edwardem 
ps. „Kos” i Leszkiem Wac³awem ps. „Babinicz” bra³ udzia³ w wal-
kach powstañczych w 710. plutonie Dyczewskiego. W latach 1945–
1949 w szeregach ZHP hufca Legionowo. Cz³onek organizacji kom-
batanckich. Z zami³owaniem uprawia³ sport kolarski. Nale¿a³ do 
legionowskiego klubu sportowego „Legionovia”. Z sukcesami bra³ 

udzia³ w wyścigach na Mazawszu.
Odznaczenia: Krzy¿ Armii Krajowej, Odznaki „Akcja Burza” i „Weteran Walk o Niepod-

leg³ośæ”, Warszawski Krzy¿ Powstañczy.

Józef Zdunowski
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 Zielińska Zofia
Zofia Zieliñska ps. „Szarotka”, ur. 1928 r.
W konspiracji od 1943 r. w dru¿ynie ¿eñskiej w Jab ³onnie w za-

stêpie Haliny Jasiñskiej „Dêby”. Uczestniczy³a w kursie pierwszej 
pomocy i kursie ³¹czności. Bra³a udzia³ we wszystkich zadaniach 
wykonywanych przez dru¿ynê. Wyró¿ni³a siê w akcji zbiórki ¿yw-
ności dla jeñców wojennych. Sw¹ s³u¿bê w konspiracji pe³ni³a 
do października 1944 r.

Zwolińska-Kirchner Halina
Halina Zwoliñska-Kirchner ps. „Szarotka”, ur. 9 kwietnia 1920 r. w War szawie, córka 

W³adys³awa i Konstancji z Rzepniewskich. 
Do 1939 r. w 2 WD¯ im. Tadeusza Kościuszki, pionierka. W konspiracji od 1939 do 1944 r. 

Za³o¿ycielka dru¿yny „Szarotki” w Wiśniewie. 
Odznaczenia: krzy¿ Armii Krajowej, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Medal za Warszawê 1939–

–1945, Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP. 
Zmar³a 7 września 2001 r., pochowana na Cmentarzu Pó³nocnym w Wólce Wêglowej. 

Żemis Stanisław
Znany by³ jako wielki przyjaciel m³odzie¿y. Przed II wojn¹ 

światow¹ d¹¿y³ do wprowadzenia samorz¹dnej oświaty robotni-
czej w Polsce. Po II wojnie światowej pe³ni³ funkcjê dyrektora la-
sów pañstwowych w nowym rz¹dzie w Lublinie. W 1945 r. zosta³ 
prezesem Robotniczego Towarzystwa Przyjació³ Dzieci (RTPD). 
Zaproponowa³ Igorowi Newerlemu (ojcu Jaros³awa Newerlego) 
stworzenie Instytutu Produkcji RTPD, który dziêki zaanga¿o-
waniu Newerlego wkrótce uruchomiono przy dworcu kolejowym 
Warszawa Gdañska. W zak³adzie wyrabiano sprzêt niezbêdny dla 
szkó³ i domów dziecka. Znajomośæ ¯emisa z Newerlym siêga³a 
1929 r. Wówczas to jako m³ody nauczyciel ¯emis odbywa³ sta¿ 
w „Naszym Domu” na Bielanach, kierowanym przez Marynê Falsk¹. Tam te¿ pozna³ 
Newerlego, który prowadzi³ zajêcia z techniki. Wielkim mecenasem Stanis³awa ¯emisa 
by³a marsza³kowa Aleksandra Pi³sudska. 

Wkrótce ¯emis zmieni³ szko³ê. Zosta³ nauczycielem geografii w Publicznej Szkole Po-
wszechnej nr 1 w Legionowie, która od 1921 r. mieści³a siê w koszarach. 

Starsi mieszkañcy Legionowa wspominaj¹ Stanis³awa ¯emisa jako niezwykle eleganc-
kiego i sympatycznego pedagoga, bardzo lubianego przez m³odzie¿. Na pocz¹tku lat trzy-
dziestych wynajmowa³ mieszkanie na piêtrze willi „Orawka”. Tu odwiedza³a go m³odzie¿ 
szkolna, m.in. Halina Pop³awska-Kunowska, która dobrze zapamiêta³a geografa. W czasie 
pobytu w Legionowie Stanis³aw ¯emis przyjaźni³ siê z Tadeuszem  Rodkiewiczem.

Zofia Zielińska

Stanisław Żemis
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CZĘŚĆ IV 

MIEJSCA I ZNAKI PAMIĘCI

Dla nas Polaków wa¿ne jest zachowanie poczucia rodzimego dziedzictwa historii i kul-
tury narodowej oraz szacunek dla dziejów i ludzi dzie³o to tworz¹cych. W walce o wol-

nośæ, godnośæ i to¿samośæ narodow¹ poświêcali ¿ycie, cierpieli, ponosili wiele trudu.
Stawiamy granitowe tablice, g³azy, pomniki i krzy¿e dla podtrzymania szacunku dla 

tego dziedzictwa. Umieszczamy napisy o wydarzeniach historycznych i ludziach, którzy 
brali w nich udzia³, o ¿o³nierzach. Te kamienne znaki pamiêci z nazwiskami bohaterów, czê-
sto tylko symbole walki jak Znak Polski Walcz¹cej, Krzy¿ Virtuti Militari, znak Solidarności, 
mówi¹ o przemijaniu, a jednocześnie o ci¹g³ym trwaniu.

W czasie II wojny światowej śmieræ ponios³o wielu bohaterskich ¿o³nierzy Wojska Pol-
skiego, Armii Krajowej, harcerzy Szarych Szeregów i osób cywilnych z terenu miasta Legio-
nowo i powiatu legionowskiego, o których mowa na kartach tej ksi¹¿ki.

Zarz¹dy Ko³a nr 1 ŚZ¯AK im. Edwarda Dietricha i legionowskiego oddzia ³u Stowarzy-
szenia Szarych Szeregów od pocz¹tku swego istnienia czu³y siê w obo wi¹zku upamiêtniania 
historii walki o niepodleg³ośæ Polski w latach 1939–1945, prowadzonej przez Wojsko Pol-
skie i konspiracyjn¹ jednostkê Armii Krajowej I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu 
„Obro¿a” Okrêgu Warszawskiego. 

Dlatego te¿ przedstawiam najwa¿niejsze dla naszej spo³eczności miejsca i znaki pamiê-
ci, które poni¿ej s¹ wyszczególnione w kolejności chronologicznej, a nastêpnie zostan¹ do-
k³adniej opisane w podziale terytorialnym w porz¹dku alfabetycznym.

Wykaz chronologiczny

  1. 1939  – kwatera wojenna na legionowskim cmentarzu; 
  2. 1944  – mogi³a powstañcza na cmentarzu w Chotomowie;
  3. 1946  – kwatera powstañcza na warszawskich Pow¹zkach Wojskowych;
  4. 1946  – cmentarz ¿o³nierzy AK z „Grupy Kampinos” we wsi Budy Zosine;
  5. 1946  – cmentarz ¿o³nierzy AK z „Grupy Kampinos” we wsi Wiersze;
  6. 1946  – mogi³y powstañcze i ofiar hitleryzmu na cmentarzu w Jab³onnie;
  7. 1948  – cmentarz-mauzoleum w Palmirach;
  8. 1948  – mogi³a wojenna w Jab³onnie;
  9. 1953  – tablica poświêcona Hance Skoneckiej  z Gwardii Ludowej, przy ul. Kopernika 
     w Legionowie;
10. 1957  – g³az pamiêci pod Stanis³awowem, w 14. rocznicê śmierci podcho r¹¿ych „Alfy” 
     i „Skiby”;
11. 1957  – tablica pamiêci ¿o³nierzy AK w kościele parafii pw. św. Jana Kantego 

   w Legionowie, zniszczona przez „nieznanych sprawców”, 
   odtworzona w 1985 r.;
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12. 1958 – tablica pamiêci w legionowskim kościele garnizonowym poświê cona 
     za mordowanym w Palmirach 48. mieszkañcom Legionowa
13. 1962  – pomnik w Chotomowie, poświêcony poleg³ym w latach 1939–1945 
     ¿o³nierzom WP i AK. Renowacja w 1984 r.;
14. 1964  – tablica poświêcona poleg³ym w walce uczniom Szko³y nr 3 w Le gionowie;
15. 1966  – pomnik poświêcony pamiêci poleg³ych w latach 1939–1945 na Rynku 
     w Legionowie, obecnie nieistniej¹cy;
16. 1986  – g³az pamiêci z tablic¹ na osiedlu „Batorego” w Legionowie, poś wiêcony 
     poleg³ym harcerzom;
17. 1988  – tablica pamiêci ks. Wac³awa Szelenbauma  w kościele parafii pw. św. Jana Kantego;
18. 1989  – tablica „Poleg³ym Harcerzom” w kościele parafii pw. św. Jana Kantego;
19. 1992  – g³az pamiêci z tablic¹ poświêcony Romanowi K³oczkowskiemu  przy ul. Polnej
     w Legionowie;
20. 1993  – tablica pamiêci w legionowskim kościele garnizonowym poświê cona 
     ¿o³nierzom 1 WDZ im T. Kościuszki;
21. 1994  – tablica Sybiraków w legionowskim kościele garnizonowym;
22. 1994  – pomnik Polski Walcz¹cej na Rondzie Armii Krajowej w Legio nowie;
23. 1944  – tablica przy szkole nr 7 w Legionowie, poświêcona ¿o³nierzom AK 
     VII Obwodu „Obro¿a”
24. 1994  – obelisk poświêcony Sybirakom przy szkole nr 8;
25. 1995  – tablica pamiêci Jerzego Siwiñskiego przy Zespole Szkó³ przy ul. Targowej 
     w Legionowie 
26. 1996  – g³az pami¹tkowy i krzy¿ na Nowopolu gm. Wieliszew – poś wiê cony 
     rozstrzelanym w sierpniu 1944 r.;
27. 1998  – tablica pamiêci dr. Franciszka Ama³owicza  w kościele parafii 
     pw. św. Jana Kantego;
28. 1998  – tablica–wotum Sodalicji Mariañskiej w kościele parafii pw. św. Jana Kantego;
29. 2000  – tablica pamiêci Wandy  Tomczyñskiej przy ul. Jagielloñskiej w Le gionowie; 
30. 2000  – tablica pamiêci Kazimierza Burzy  na cmentarzu w Wieliszewie;
31. 2000  – symboliczny grób Sybiraków Akowców na cmentarzu w Legio nowie;
32. 2002  – tablica pamiêci podchor¹¿ych „Warty” i „Lato” w legionowskim kościele 
     garnizonowym;   
33. 2006  – tablica pamiêci ks.  Mrugacza w legionowskim kościele garnizo nowym;
34. 2006  – g³az pami¹tkowy i tablica pamiêci gen. Boles³awa Roi przy ul. Genera³a 
     Boles³awa Roi na Bukowcu w Legionowie;
35. 2007  – tablica pamiêci pp³k. Edwarda Dietricha  na cmentarzu w Legio nowie;
36. 2008  – tablica dziesiêciu ¿o³nierzy z II Batalionu Balonowego – ofiar zbrodni 
     katyñskiej na cmentarzu w Jab³onnie.
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Wykaz terytorialny z opisami

Budy Zosine

Cmentarz po³o¿ony w pobli¿u pola bitwy, stoczonej przez grupê „Kam pinos” 29 wrześ-
nia 1944 roku pod Jaktorowem. 

U wejścia pomnik w kszta³cie krzy¿a, na którym widnieje znak Polski Walcz¹cej 
i napis: „W HO£DZIE OBROÑCOM RZECZYPOSPOLITEJ SPOCZYWAJ¥CYM SNEM 
WIECZNYM 132 ¯O£NIERZOM ARMII KRAJOWEJ GRUPY „KAMPINOS” POLEG£YM 
W WALCE Z OKUPANTEM NIEMIECKIM 29 WRZEŚNIA 1944 ROKU W BOJU POD 
JAKTOROWEM – CZEŚÆ ICH PAMIÊCI”.

¯o³nierze z legionowskiego batalionu w Kampinosie213 pochowani na cmen tarzu we wsi 
Budy Zosine – polegli 29.09.1944 r. pod Jaktorowem:

1. Bonis³awski Aleksander , ur. 1924 – 709 pl. 3 komp. 1 baon,
2. Domañski Kazimierz , ur. ? – 709 pl. 3 komp. 1 baon, 
3. Jefimow Mieczys³aw , ur. 1922 – 710 pl. 4 komp. 1 baon, 
4. Kijak Wac³aw , ur. ? – 716 pl. 6 komp. 2 baon, 
5. Królikowski Andrzej , ur. 1927,
6. Narostek Konstanty , ur. 1930,
7. Szczerba Jerzy, ur. 1924.

213 W sk³ad zgrupowania „Kampinos” wchodzi³ 3 batalion z Legionowa pod dowództwem „Znicza”. Batalion 
stoczy³ wiele potyczek i walk, w tym trzy najwiêksze:

1. 21 września Polesie Nowe – mogi³y na cmentarzu w Tarchominie
2. 27 września Brzozówka – mogi³y na cmentarzu w Wierszach
3. 29 września Jaktorów – mogi³y na cmentarzu w Budach Zosinych

Cmentarz partyzancki we wsi Budy Zosine (Foto ze strony 
http://www.obiektyw.infoindex.phparticleallJaktor%F3wfull2379.jpg)
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Chotomów

CMENTARZ PARAFIALNY
Groby ¿o³nierzy poleg³ych w wojnie 

1939 roku oraz powstañców ¿o³nierzy 3. kom panii 
I batalionu poleg³ych 1 i 3 sierpnia 1944 roku 
na terenie Chotomowa i Legionowa-Przystanku. 
Znajduje siê tu grób por. Stefana  Krasiñskiego 
ps. „Kacper”, dowódcy 3 kom panii, poleg³ego 
3 sierpnia 1944 roku.

Pomnik poświêcony ¿o³nierzom Armii Kra-
jowej z napisem „Grób Nieznanego ¯o³ nierza”. 
Mogi³a ziemna z 3.08.1944 r., która w latach 
powojennych zosta³a odbudowana i poddana re-
nowacji. W obecnym kszta³cie mogi³a–pomnik 
powsta³a w latach 50-tych ufundowana przez 
Środowisko ¯o³nie rzy AK w Chotomowie.

KOŚCIÓ£ PARAFIALNY
Wewn¹trz tablica granitowa z napisem:
„¯o³nierzom pu³ku AK „Marianowo Brzozów” w Legionowie I Rejon VII Obwodu AK 

Warszawa-Powiat, 3. kompanii w Chotomowie – poleg³ym, zamordowanym i zaginionym 
w latach 1939–1945 w walce o niepodleg³ośæ Polski. Rodziny i Towarzysze Broni”.

LAS W GRANICACH CHOTOMOWA
G³az i tablica upamiêtniaj¹ca Polaków po-

mordowanych i rozstrzelanych przez Niem ców 
w latach 1939–1945. Usytuowany w Lasach 
Chotomowskich przy drodze Jab³onna-Nowy 
Dwór Mazowiecki, na niebiesko oznakowa nym 
szlaku turystycznym, oko³o 4 km od Jab³onny. 
Napis na tablicy:

„Ten las uświêcony jest mêczeñsk¹ krwi¹ 
setek pomordowanych i rozstrzelanych przez 
zbirów hitlerowskich w latach 1939–1945. Choto-
mów 1972 rok”.

Autorem projektu jest Stefan Dobrowolski. Ods³oniêcie g³azu odby³o siê 14 październi-
ka 1973 roku staraniem ko³a ZBoWiD w Chotomowie.

Grób Nieznanego Żołnierza na cmenta-
rzu w Chotomowie

Pomnik w lesie chotomowskim
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WZGÓRZE W LESIE CHOTOMOWSKIM
Krzy¿ metalowy z tablic¹ wmurowany w betonowy fundament na wzgórzu w lesie cho-

tomowskim upamiêtnia miejsce zamordowania przez Niemców ¿o³nierzy AK. Napis na tab-
licy: „Ignacy Liwski, Eugeniusz  Wójcik, Leon Apczyñ ski, Stanis³aw Mariañski”. Ods³oniêcie 
krzy¿a odby³o siê w sierpniu 1995 roku.

UL. PARTYZANTÓW, Szko³a Podstawowa
Tablica z czarnego granitu na frontowej ścianie szko³y:
„Szko³a imienia Stefana  Krasiñskiego „Kacpra”, dowódcy kompanii bojowej wojsk. org. 

konspiracyjnej, d³ugoletniego kierownika tej szko³y, poleg³ego w bohaterskiej walce z oku-
pantem w Chotomowie dnia 3 sierpnia 1944 roku”.

PLAC 3. KOMPANII AK, przy zbiegu ul. Piusa XI i Partyzantów
Pomnik zbudowany z piaskowca w kszta³cie barykady obronnej, na szczycie pomnika 

orze³ z betonu i krzy¿ z lastryka oraz inne elementy z br¹zu. Treśæ napisu:
„Chwa³a bohaterom walk z najazdem hitlerowskim w latach 1939–1945. Polegli na polu 

chwa³y – ¿o³nierze Wojska Polskiego w roku 1939 i ¿o³nierze Armii Krajowej w 1944 roku”.
Na frontonie pomnika projektu Stefana Dobrowolskiego tablica z czarnego granitu 

z nazwiskami poleg³ych. Obiekt, ufundowany przez miejscowe spo³eczeñstwo, ods³oniêto 
29 października 1961 roku.

Pomnik poległych w Chotomowie, 
lata 60.

Pomnik poległych w Chotomowie, 
lata 90.
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Pe³ny tekst i lista nazwisk z p³yty pomnika w Chotomowie:

CHWA£A BOHATEROM WALK Z NAJAZDEM HITLEROWSKIM
1939 – 1945

POLEGLI NA POLU CHWA£Y

¯O£NIERZE WOJSKA POLSKIEGO ¯O£NIERZE ARMII KRAJOWEJ
W 1939 R. W 1944 R.

POR. J.  W¥DO£KOWSKI LAT 30   KPT. S.  KRASIÑSKI LAT 43
KPR. Fr.  BONIECKI LAT 44    PPOR. Fr.  STANIK LAT 37
SZER. S.  CIESZKOWSKI LAT 30   PCHOR. J.  MAZUR LAT 21
SZER. St.  BREWCZYÑSKI LAT 25   PCHOR. Ir.  GIERYMSKI LAT 26
SZER. St.  NIWIÑSKI LAT 25   KPR. M.  WÓJCIK LAT 28 
SZER. L.  POGORZELSKI LAT 26   SZER. J.  KRAMER LAT 25
SZER. A.  PONTO LAT 30    SZER. A.  GRABOWSKI LAT 24
SZER. E.  ŚREDNICKI LAT 32   SANIT. M.  NAROSTKÓWNA LAT 21 

CZ£ONKOWIE RUCHU OPORU AK, KPN, ZWZ, ZSP, ZHP
ZAMORDOWANI PRZEZ OKUPANTA

PCHOR. J.  D¥BROWSKI LAT 21   M.  KRONBERG LAT 20
J.  BARTOLO LAT 20    J.  KULMA LAT 33
S.  BARTOLO LAT 46    J.  LIWSKI LAT 33
R.  BARSZCZEWSKI LAT 19   T.  MURAWSKI LAT 20
R.  CIESZKOWSKI LAT 25    M.  MURAWSKI LAT 16
J.  JAB£OÑSKI LAT 21    K.  OLEKSIAK LAT 26
KS. J.  TRZASKOMA LAT 45    St.  ROGOWSKI LAT 33
Al.  PIWNICKI LAT 35   J.  STOPCZYÑSKI LAT 49
S.  WILK LAT 24    T.  WILK LAT 19
E.  WÓJCIK LAT 26    M.  PRZEDLACKI LAT 37
C.  MAJCHRZYK LAT 30

ZAS£U¯ENI BOJOWNICY O WOLNOŚÆ ZMARLI W LATACH POWOJENNYCH

M. BISKUPSKI  „CZUJNY”, St.  BARSZCZEWSKI „KUR”, W.  BARSZ CZEWSKI „BOG-
DAN”, W.  DOBRZYCKA „MUCHA”, Z.  D¥BROWSKI „B£YSKAWICA”, St.  DOBRO-
WOLSKI „LACH”, Z.  DUDZIÑSKI „LIPKA”, St.  G£ADYSZ „JAREMA”, J. GÓRSKA 
 „JAB£OÑ”, J.  GALIÑSKI „KOSTEK”, M.  GRABOWSKI „RYBA”, KS. K.  GRABOWSKI „PLE-
BAN”, F.  GRABOWSKI „D¥B”, W³.  GRABOWSKI „AKACJA”, W³.  JAGNIE¯A „LIPA”, P£K 
R.  K£OCZKOWSKI „GROSZ”, DR   J.   KUCZAMER „STEFAN”, H.  KLIMEK „GEORGE”, 
A.  KORZEÑ, „ANTKOWIAK”, KS. M.  KRÓLAK „GLORIA”, M. KRYŚKIEWICZ  „SIKO-
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RA”, Zdz.  KOZIB¥K „P£OTKA”, St.  KACZMAREK „GRAB”, J.  LINKE „SIECIARZ”, K.  LE-
MAÑSKI „KAZIO”, B.  MAJCHRZYK „KAJTEK”, St.  WYSOCKI „JASTRZ¥B”, St.  NAGAT 
„BOROWIK”, Z.  OSIECKI „GROM”, H.  OSIECKI „£AKOMY”, E.  OLEKSIAK „PANTERA”,
DR. A.  PIÊTKA „BUTRYM”, H. RACZYÑSKA „ALINA”, W.  ROGOWSKI „D¥BEK”, 
K.  SKULSKI „SKRYTEK”, R.  TRZASKOMA „GORZELANY”, W. TYMRAKIEWICZ „RYB-
KA”, S.  WOJCIECHOWSKA „SAMARYTANKA”, St.  WALUŚKIEWICZ „KAŚKA”, St.  WIŚ-
NIEWSKI „WIST”, J.  ZARZYCKI „¯AR”

W HO£DZIE TYM, KTÓRZY ODESZLI SZLAKIEM KRWI I CIERPIEÑ W WIECZNOŚÆ
Z MYŚL¥ O TYCH, KTÓRZY PRZYJD¥ PO NAS

TOWARZYSZE BRONI I MIEJSCOWE SPO£ECZEÑSTWO
CHOTOMÓW 1960 ROK

Jabłonna

KOŚCIÓ£ PARAFIALNY
Tablice epitafijne w kościele parafialnym w Jab³onnie:
– Pomordowanym w Palmirach, ods³oniêta w 1999 r.
– ¯o³nierzom AK 2 batalionu I Rejonu Marianowo-Brzozów.

CMENTARZ PARAFIALNY
– Wspólna mogi³a wojenna ¿o³nierzy z 21. pp. im. „Dzieci Warszawy” poleg³ych 

10.09.1939 r. pod Jab³onn¹. P³yta na zbiorowej mogile. Z boku p³yty nagrobnej dwie granito-
we urny – w jednej ziemia z mogi³y w Katyniu, w drugiej ziemia z mogi³ z cmentarzy w Monte 
Cassino, Loreto, Bologne i Arnhem. Pomnik powsta³ na prze³omie lat 1948–1949 (renowacja 
1997 i 2001 r.). Fundatorem by³o spo³eczeñstwo Jab³onny.

– Tablica pamiêci dziesiêciu ¿o³nierzy z II Batalionu Balonowego – ofiar zbrodni katyñ-
skiej. Granitowa tablica, umieszczona obok urn z ziemi¹ katyñsk¹ i pomnika walcz¹cych 
o wolnośæ Ojczyzny, ma przypominaæ nie tylko o tych, którzy oddawali swoje ¿ycie na fron-
cie, ale tak¿e o tych, których śmieræ mia³a na zawsze pozostaæ tajemnic¹. Tablica powsta³a 
dziêki inicjatywie kombatantów z Jab³onny w 2008 r.

– Pomnik marmurowy, poświê cony ¿o³nierzom Armii Krajowej. Mogi³a wspólna dwóch 
podchor¹¿ych AK „Alfy” i „Skiby” poleg³ych 17 czerwca 1943 r. pod wsi¹ Stanis ³awów, awan-
sowanych pośmiertnie do stopnia podporuczników, odznaczo nych krzy¿em Virtuti Militari. 
Mogi³a z 1946 r., pomnik powsta³ w dru giej po³owie lat 60., fundatorem by³ zespó³ dzia³aczy 
spo³ecznych Jab³onny.

– Wspólna mogi³a 18. Polaków, wiêźniów Pawiaka, rozstrzelanych 1 czerwca 1943 r. przez 
gestapo. Ufundowana w 1946 r.
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SZKO£A PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W JAB£ONNIE. 

SKWER „ALFY” I „SKIBY” ul. Modliñska. 
Pomnik poleg³ych w latach 1939–1945. Usytuowany na skwerze nazwanym pseudo-

nimami ¿o³nierzy AK: Mieczys³awa  Stêpnowskiego „Alfy” i Stanis³awa  Felickiego „Skiby”, 
poleg³ych 17 czerwca 1943 r., podczas eskorty transportu broni. Po lewej stronie pomnika 
umieszczona jest p³yta pami¹tkowa. Pomnik zosta³ zbudowany w latach 1981–1982 wed³ug 
projektu S. Kulona i M. Borysa. Fundatorami byli ¿o³nierze AK i spo³eczeñstwo Jab³onny.

Mogiła wojenna żołnierzy 1939 r.
na cmentarzu w Jabłonnie

Pomnik żołnierzy Armii Krajowej
na cmentarzu w Jabłonnie

Tablica pamięci żołnierzy AK, odsłonięta 
9 listopada 1996 r.  na budynku szkoły podstawowej w Jabłonnie
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SKWER ARMII KRAJOWEJ przy budynku Urzêdu Gminy.
Pomnik Armii Krajowej upamiêtniaj¹cy walkê ¿o³nierzy AK 7. kompanii II Batalionu 

I Rejonu VII Obwodu „Obro¿a” na terenie Jab³onny i Legionowa. Obiekt wzniesiony w 1991 r., 
a w 1999 r. przebudowany w formie barykady pow stañczej ze stylizowanym krzy¿em Virtuti 
Militari. Ufundowany przez ko³o Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK w Jab³onnie i Urz¹d 
Gminy Jab³onna.

Na frontonie budynku Urzêdu Gminy Jab³onna umieszczone s¹ dwie tablice pami¹tkowe: 
– tablica poświêcona gen. W³adys³awowi Sikorskiemu,
– tablica poświêcona ¿o³nierzom 2. Pu³ku Piechoty.

Pomnik poległych na Skwerze „Alfy” 
i „Skiby” w Jabłonnie

Pomnik Armii Krajowej na skwerze przy Urzędzie 
Gminy Jabłonna

Book czas proby_2014.indb   457Book czas proby_2014.indb   457 2014-06-13   10:42:552014-06-13   10:42:55



458

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

Legionowo

OSIEDLE STEFANA BATOREGO
Pomnik harcerzy poleg³ych 2 sierpnia 1944 roku. Na granitowym cokole dwuwarstwo-

wym umieszczono g³az narzutowy. Na g³azie umocowano metalow¹ tablicê z god³em harcer-
skim Polski Walcz¹cej i nazwiskami poleg³ych. Obok g³azu stoi brzozowy krzy¿. 

Obiekt upamiêtnia dzia³alnośæ harcerzy cz³onków Szarych Szeregów oraz poniesione przez 
nich ofiary w walkach powstañczych na terenie Legionowa. W pierwszych dniach Powstania, 
w walce z czo³gami niemieckimi zginêli harcerze, najm³odsi ¿o³nierze–powstañcy: Zenon  Ka³a-
maja ps. „Zieñko”, S³awomir  Klejment ps. „Huragan”, Zbigniew  Zakrzewski ps. „Arab”. 

Wieloletnie, trwaj¹ce od 1948 r. starania środowiska AK o wzniesienie tego znaku pa-
miêci zosta³y opisane w rozdziale „Czasy PRL”. Dopiero w 1984 r. uzys kano zgodê na budo-
wê pomnika. Jego fundatorami byli ¿o³nierze AK i spo³eczeñ stwo Legionowa.

Ods³oniêcie pomnika nast¹pi³o 2 sierpnia 1986 roku, dokona³a go matka jednego z po-
leg³ych w tym miejscu harcerzy – pani Jadwiga  Zakrzewska z towarzysz¹cym jej kpt. Edwar-
dem Dietrichem. Poświêcenia pomnika dokona³ ks. Leszek  Ko³oniecki kapelan kościo³a gar-
nizonowego w Legionowie.

Pomnik harcerzy poległych 2 sierpnia 1944 roku.
Tablica epitafijna na pomniku 
poległych harcerzy.
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UL. W£ADYS£AWA BRONIEWSKIEGO 7, 
(dawniej Szko³a Podstawo wa nr 3 im. Tadeusza 
 Wardenckiego)

 P³yta granitowa wmurowana w ścianê bu-
dynku upamiêtnia nazwiska 14 uczniów by³ej 
Szko³y Powszechnej nr 3 w Legionowie, w tym 
harcerzy z Szarych Szeregów, poleg³ych w walce 
z Niemcami w latach 1939–1945, w okresie oku-
pacji i Powstania Warszawskiego. Znajduj¹ siê 
na niej nazwiska harcerzy Szarych Sze regów: S³a-
womir  Klejment, Zbigniew  Za krzewski, Zenon 
 Ka³amaja, Jerzy  Golik, Edward  Leszczyñski, Je-
rzy Chlewicki oraz uczniów Szko³y Powszechnej 
nr 3: Jerzy  Chmielewski, Mieczys³aw  Zió³kow-
ski, Euge niusz  Zió³ kowski, Hanka  Skonecka, 
Jerzy  Skonecki, W³o dzimierz Szczepañki, Jerzy 
 Pruszyñski i Czes³aw  Pruszyñski. 

Fundatorem tablicy by³a spo³ecznośæ Szko-
³y Powszechnej nr 3, kierowana przez Tadeusza 
Wardenckiego, inicjatorem – Stanis ³aw Feliszek. 
Tablicê ods³oniêto w 1964 roku. 

UL. JAGIELLOÑSKA 30
Tablica pamiêci por. AK Wandy  Tomczyñskiej 

ps. „Ala”. Treśæ napisu: „Na tej posesji w domu rodziny 
Tomczyñskich w latach okupacji 1939–1944 mieści³a 
siê kancelaria sztabu 1 Rejonu „Brzozów” VII Obwo-
du „Obro¿a” Okrêgu Warszawskiego Armii Krajowej. 
Jej szefem by³a por. AK Wanda Tomczyñska ps. „Ala”, 
1910–1998, kurierka, komendantka WSK, uczestniczka 
walk powstañczych, wiêzieñ gestapo, nauczy cielka taj-
nego nauczania, honorowa obywatelka mia sta Legiono-
wa. W ho³ dzie kom batanci Armii Krajowej, Szarych Sze-
regów, ucznio wie, spo³eczeñstwo Legio nowa”.

Inicjatorem i realizato rem znaku pamiêci by³ Klub 
Pamiêci śp. Wandy Tom czyñskiej, kierowany przez 
jej uczennicê Broni s³awê  Romanowsk¹-Mazur, gru-
puj¹cy by³ych uczniów, kombatantów Armii Krajowej, 
Szarych Szeregów i bliskich wspó³pracowni ków Pani 
Wandy. Projekt tablicy wykona³a Jolanta  Drozd – arty-
sta plastyk. Wykuwa³ w granitowej p³ycie pan Marek 
 Sare³³o – artysta rzeźbiarz. 

Tablica pamięci poległych uczniów 
Szkoły Powszechnej Nr 3

Tablica pamięci Wandy Tomczyńskiej
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Tablicê ufundowan¹ ze sk³adek spo³eczeñstwa (ce gie³ki) ods³oniêto w drug¹ rocznicê 
śmierci por. Wandy  Tomczyñskiej 17 września 2000 roku.

CMENTARZ, ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, kwatera wojenna.
Obelisk wykonany ze zbrojonego betonu, w czêści dolnej tablica pamiêci. Kwatera wo-

jenna grupuje mogi³y ¿o³nierzy WP poleg³ych i zmar³ych na skutek odniesionych ran, ze szpi-
tali wojennych 1939 roku oraz ¿o³nierzy AK z okresu 1939–1945. Do kwatery przeniesiono 
równie¿ szcz¹tki ofiar zebrane z 36 mogi³ na terenie Legionowa i okolic, zamordowanych 
przez okupanta niemieckiego. Pomnik ods³oniêto w latach 50.

Kwatery poleg³ych na miejscowym cmentarzu istnia³y ju¿ w okresie oku pacji niemie-
ckiej. Wtedy te¿ sta³y siê miejscem ob chodów wa¿niejszych świ¹t pañstwowych. Groby deko-
rowali harcerze i har cerki Szarych Szeregów.

Dzia³acze PCK grze bali tu ¿o³nierzy poleg³ych pod czas kam panii wrześ niowej. 136 gro-
bów usta wionych w dwóch rzêdach. Na nich drewniane krzy¿e pomalo wane na bia³o. Na wiê-
kszości napisy „¯o³nierz nieznany” W czasie pos piesznej ekshumacji i grze bania cia³ nie by³o 
czasu na szukanie to¿samości, st¹d tyle bezimiennych mogi³. Miêdzy nimi nieistniej¹cy 
ju¿ wysoki krzy¿ jakby obejmuj¹cy poleg³ych wspól nym ramieniem. Obecnie miejsce krzy¿a 
zastêpuje obelisk zwieñczony krzy¿em.

Kwatera wojenna na legionowskim cmentarzu 
w latach 40.
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Kwatera wojenna na legionowskim cmentarzu, lata 90. (po przebudowie w latach 50.)

Kwatera wojenna na legionowskim cmentarzu po renowacji w roku 2004.

Book czas proby_2014.indb   461Book czas proby_2014.indb   461 2014-06-13   10:43:012014-06-13   10:43:01



462

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

W kwaterze wojennej, po prawej stronie obelisku, znajduje siê tablica poświêcona oso-
bom rozstrzelanym przez Niemców w Le gionowie i najbli¿szych okolicach. 

Na tablicy widnieje napis: 

„TU SPOCZYWAJ¥ ¯O£NIERZE 
ARMII KRAJOWEJ 

ORAZ OSOBY CYWILNE 
POLEGLI I ZAMORDOWANI 

PRZEZ NIEMCÓW W CZASIE POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO W 1944 R. 

ICH PROCHY ZOSTA£Y PRZENIESIONE Z 36 MOGI£ 
Z LEGIONOWA I OKOLICY. 

BARBARA BOGUCKA, 
APOLONIA  BUCHALSKA, 

JANINA  BUCHALSKA, 
ZDZIS£AWA  BUCHALSKA, 

JADWIGA CYPEL, 
STANIS£AW GROJEK, 

HENRYKA KONDRECKA, 
PIOTR  KRZYWDZIÑSKI, 

JANUSZ  NOWACKI, 
ZENON  ORZECHOWSKI, 

JÓZEF  OSIÑSKI, 
MARIANNA PENDRYCH

KAZIMIERA SO£TYS WIS£OCKA 
ORAZ INNI NIEZNANI
CZEŚÆ ICH PAMIÊCI”

CMENTARZ, ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
Kwatera czterech symbolicznych grobów ¿o³nierzy legionowskiego pu³ku I Rejo-

nu „Marianowo–Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” Okrêgu Warszawskiego Armii Krajo-
wej, deportowanych przez wojska sowieckie w 1944 i zamêczonych w gu³agu Borowicze 
Nr 270 NKWD w 1945 r. Powsta³a dla uczczenia pamiêci: Kazimierza Gawliñskiego ps. 
„Kazik”, Ryszarda  Góreckiego ps. „Ryś”, Ryszarda  Moniewskiego ps. „Bortnowski” oraz 
Edwarda Witeckiego ps. „Waligórski”. Wszyscy czterej byli ¿o³nierzami w walce konspira-
cyjnej oraz otwartej walce powstañczej. 

Pomnik zosta³ ods³oniêty i poświêcony 19 października 2000 roku w obec ności ostat-
niego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego 
oraz duszpasterza diecezji Warszawsko-Praskiej ksiêdza biskupa Kazimierza Romaniuka. 
W uroczystości udzia³ wziêli: przedstawiciele zarz¹du Okrêgu Warszawa-Powiat i zarz¹d 
Ko³a Nr 1 w Legionowie Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, kombatanci AK, 
w³adze samorz¹dowe powiatu legio nowskiego, miasta Legionowa i okolicznych gmin, 
licznie przybyli harcerze legionowskiego hufca, przedstawiciele organizacji spo³ecznych 
i mieszkañcy miasta. 

Inicjatorem pomnika by³ pp³k E. Dietrich ps. „Ralf”. Autorem projektu architektonicz-
no-plastycznego by³ arch. Zbigniew  Wilma, has³a przewodniego „Oddali ¿ycie na nieludzkiej 
ziemi za ojczyznê i swoje miasto” dr in¿. Andrzej Paszkowski. Fundatorami – Urz¹d Miasta 
Legionowa oraz Ko³o Nr 1 ŚZ¯AK w Legionowie.

Tablica w kwaterze wojennej 
na cmentarzu w Legionowie 
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3 maja 2007 roku kwatera ta zosta³a wzbogacona o tablicê pami¹tkow¹ pp³k. Edwarda 
Dietricha. Na szarym kamieniu tablicy wyryto napis:

Kwatera symbolicznych grobów sybiraków na cmentarzu legionowskim

NON OMNIS MORIAR
PAMIÊCI

PP£K. EDWARDA DIETRICHA
1910 –2005

OFICERA AK I REJONU
„MARIANOWO – BRZOZÓW”

LEGIONOWO, WIÊŹNIA
£AGRÓW, HONOROWEGO
OBYWATELA LEGIONOWA,
INICJATORA POWSTANIA

TEJ KWATERY
KOLEDZY

2007

Tablica pamiątkowa Edwarda Dietricha
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UL. MIKO£AJA KOPERNIKA 16
Tablica granitowa wmurowana w ścianê budynku dawnej Gminnej Szko³y Handlowej, 

w którym w latach 1940–1944 znajdowa³o siê tajne gimnazjum i liceum. Tablica upamiêt-
nia dzia³alnośæ niepodleg³ościow¹ i śmieræ Hanki  Skoneckiej, uczennicy Gminnej Szko³y 
Handlowej i tajnego nauczania, cz³onka Zwi¹zku Walki M³odych, ³¹czniczki Gwardii Lu-
dowej. Hanka Skonecka zginê³a w czasie walk powstañczych 1944 r. Wcześniej, 12 stycz-
nia 1944 r., w czasie walk z ¿andarmeri¹ niemieck¹ zosta³a zamordowana prawie ca³a ro-
dzina Skoneckich, która wykorzystywa³a swój dom na magazyn broni i sprzêtu radiowego 
oraz tajn¹ drukarniê. Dom w czasie walki spalono. Na legionowskim cmentarzu znajduje 
siê grobowiec tej rodziny. 

Tablicê ods³oniêto w 1953 roku. 

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI RÓG WRZESIÑSKIEJ
G³az narzutowy umieszczony na podstawie ¿elbetowej, na nim symbol Polski Walcz¹-

cej i data „1944 sierpieñ”. Na podstawie ¿elbetowej tablica pamiêci Stefana  Krasiñskiego 
„Kacpra”. Po bokach dwie granitowe tablice z nazwiskami poleg³ych i rannych ¿o³nierzy.

3 sierpnia 1944 r. na granicy Legionowo-Chotomów oddzia³ saperów spowo dowa³ wyko-
lejenie niemieckiego poci¹gu wojskowego. Dosz³o do walki, w której wziê³a udzia³ 3. kompa-
nia I batalionu Rejonu „Marianowo-Brzozów”, dowodzona przez ppor. Stefana Krasiñskiego 
ps. „Kacper”. Natarcie nieprzyjaciela wsparte ogniem poci¹gu opancerzonego spowodowa³o 

Grób rodzinny Skoneckich Tablica pamięci Hanki Skoneckiej
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du¿e straty wśród powstañców. Zginêli: dowódca ppor. Stefan  Krasiñski „Kacper”, kpr. pchor. 
Eligiusz  Gierymski „Grom”, strz. Micha³  Wójcik „Omar”, strz. Antoni  Grabowski „Czer-
wiec”, Jan  Jab³oñski oraz ³¹czniczka-sanitariuszka Henryka Narostkówna ps. „Henia”. 

Ku pamiêci poleg³ych tamtego dnia w walkach powstañczych ¿o³nierzy oraz ich do-
wódcy, w pobli¿u miejsca ich bohaterskiej śmierci, na granicy Legionowa i Chotomowa (ul. 
Kościuszki róg Wrzesiñskiej), umieszczono g³az narzutowy na podstawie ¿elbetonowej, 
z symbolem Polski Walcz¹cej i dat¹ „1944 sierpieñ” oraz tablic¹ z napisem: W tym miejscu 
3 sierpnia 1944 r. poleg³ śmierci¹ ¿o³nierza dowódca 3. kompanii I Rejonu AK por. Stefan 
Krasiñski ps. „Kacper”. Autorem koncepcji pomnika by³ mgr in¿. Andrzej  Zbierzchowski. 

W utworzonym w 1981 r. komitecie budowy pomnika znaleźli siê: Jan  Raczyñ ski 
(AK), Barbara  Rykaczewska (WSK), Stanis³aw  Wysocki (AK), Jan Szulc (AK), Józef  Le-
mañski (Szare Szeregi). 

Ods³oniêcia miejsca pamiêci dokonano 1 sierpnia 1984 roku.
W 2006 roku dziêki inicjatywie kolegi Zdzis³awa Pielacha oraz staraniom zarz¹du ko³a 

ŚZ¯AK w Legionowie, obiekt pamiêci zosta³ odnowiony przez w³adze miasta Legionowo. 
Prace prowadzi³ projektant i wykonawca Ryszard  Modzelan. W myśl ustaleñ, cokó³ zo-

sta³ ob³o¿ony p³ytkami z jasnego marmuru. Poni¿ej, wzd³u¿ d³ugości coko³u, na czarnej gra-
nitowej p³ycie zosta³ umieszczony napis: „Poleg³ym ¿o³nierzom Armii Krajowej 1–3 sierpnia 
1944”. Napis otwiera i zamyka znak „Obro¿y”.

Pomnik na granicy Legionowo-Chotomów poświęcony poległym żołnierzom Armii Krajowej
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Z prawej i lewej strony obiektu umieszczone zosta³y czarne granitowe p³yty z nazwi-
skami poleg³ych i rannych. Na tablicy lewej: „Dowódca por. Stefan  Krasiñski „Kacper” lat 
43, kpr. podch. Eligiusz  Gierymski „Grom” lat 23, st. sier¿. Bronis³aw  Bartoszewicz „Sêp” 
lat 23, kpr. Mieczys³aw  Wójcik „Wierzba” lat 29. Na tablicy prawej: strz. Antoni  Grabowski 
„Czerwiec” lat 24, ³¹czniczka Henryka Narostkówna „Henia” lat 29. Ranni: ppor. Ludwik 
 Schmidt „Rabczyk” lat 28 Komendant „Roju-Tom” Szarych Szeregów, ppor. rez. Zygmunt 
 D¹browski „B³yskawica” lat 27. 

P³yty o wymiarach 60 x 44 cm stoj¹ pionowo. Przed obiektem znajduj¹ siê dwa maszty 
do flag. Otoczenie pomnika zosta³o ozdobione zieleni¹. Ca³ośæ ogrodzono ³añcuchem. 

W obecności prezydenta Legionowa Romana  Smogorzewskiego, przedstawi cieli miasta, 
Wojska Polskiego, harcerzy, mieszkañców Legionowa i Chotomowa oraz kombatantów Ar-
mii Krajowej i Szarych Szeregów odnowiony obiekt pamiêci uroczyście poświêci³ 1 sierpnia 
2006 r. kapelan WP ks. p³k Leszek  Ko³oniecki.

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 7, Szko³a Podstawowa Nr 7
Tablica upamiêtniaj¹ca nadanie Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie imienia 

„VII Obwodu „Obro¿a” Armii Krajowej”. Nadanie szkole tego imienia nast¹pi³o z inicjatywy 
ŚZ¯AK przez w³adze miasta Legionowa w 50 rocznicê Powstania Warszawskiego i 75 roczni-
cê powstania Legionowa. Szko³a otrzyma³a tak¿e sztandar ufundowany przez legionowskie 
ko³o Światowego Zwi¹zku ¯o³nie rzy Armii Krajowej.

Pomnik na granicy Legionowo-Chotomów, tablice z nazwiskami poległych
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Tablicê ods³oniêto i poświêcono 2 maja 
1994 roku. W uroczystości wziêli udzia³: 
wicepremier, minister edukacji narodowej 
Aleksander £uczak, prezes zarz¹du g³ów-
nego Światowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii 
Krajowej Aleksander Tyszkiewicz,  prezes 
zarz¹du Okrêgu Warszawa-Powiat ŚZ¯AK 
Edward Dietrich,  prezydent Miasta Legio-
nowa Andrzej  Kicman oraz liczni przedsta-
wiciele środowisk kombatanckich i miej-
scowego spo³eczeñstwa.

KOŚCIÓ£ GARNIZONOWY ŚW. JÓZEFA OBLUBIEÑCA NMP,
ul. Marsz. Józefa Pi³sudskiego 5.
1. Tablica poświêcona pomordowanym 

w Palmirach 48. mieszkañcom Legionowa.
Tablica z ciemnoszarego granitu, wbudo-

wana w ścianê kościo³a, upamiêtnia j¹ca ofia-
ry zbrodni okupanta niemieckiego. W lutym 
1940 roku mia³ miejsce prowokacyjny mord 
dokonany przez gestapo na volksdeutschu bur-
mistrzu Marilke. W odwecie hitlerowcy aresz-
towali i rozstrzelali 26 lutego 1940 r. w Pal-
mirach 190 mieszkañców Legionowa i okolic 
(174 mê¿czyzn i 16 kobiet). W czasie powo-
jennej ekshumacji, przeprowadzonej w maju 
1946 r., uda³o siê ustaliæ nazwiska 78 ofiar 
mordu, wśród nich 48 z Legionowa. Tablica 
zawiera nastêpuj¹ce nazwiska:

M. Bo¿ym, J.  Bo¿ym, J.  Bêdrowski, W.  Bro-
del, P.  Buczacki, T.  Byd³oñ, J.  Ch³opicki, J.  D¹-
browski, A.  Falkowski, S.  Gierczyñski, J.  Gor-
czyñski, S.  K¹cki, H.  Kêpka, C.  Koz³owski, 
 Krupiecki,  Lisowski, J.  Matuszewski, R.  Mateu-
szczyk, W.  Mikulski, I.  Miszewski, J.  Mermon, 
Z.  Merzon, K.  M³odkowski, S.  Nikoli, E.  No-
wak, A.  Obrêbski, H.  Piekarski, W.  Pradomski, 
F.  Prasu³a, W. Podlaski, S.  Przybysz, J.  Rewersiak, 

Tablica upamiętniająca 
nadanie Szkole Podstawowej Nr 7 imienia

VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej

Tablica z symboliczną urną poświęcona 
pomordowanym w Palmirach
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S.  Roszkiewicz, J.  Sikora, P.  Stachnik, E.  Supiñski, W.  Szymañski, J.  Szymczak, W.  Świêsz-
kowski, R.  Szwedowski, S.  Traczyk, W. Walewski, W.  Wasiak, E.  Wilgos, J.  ̄ ebrowski, M. 
 ̄ ebrowski, T.  ̄ ebrowski, A.  Zió³kowski.

Nazajutrz, po tragi cz nych wydarze niach, miejsce śmierci legio nowian zaznaczone zo-
sta³o przez miejsco wego gajowego. Wspó³ cześnie w Palmirach pomordowanych legio no wian 
upamiêtnia kwa tera „I”.

Pod koniec lat 50. ksi¹dz p³k Jan  Mrugacz sprowadzi³ z Palmir do Legionowa, w asyście 
harcerzy i wojska, sym boliczn¹ urnê z pro cha mi. Zosta³a wmurowana wraz z pami¹tkow¹ 
tablic¹ z  ciemnoszare go granitu w ścianê kościo³a. 

Uroczyste ods³oniê cie i poświêcenie tab li cy odby³o siê w 1958 r. Tablica zosta³a zaprojek-
towana przez ks. p³k. Jana Mrugacza, a ufun dowa³o j¹ spo³eczeñ stwo Legionowa.

2. Tablica pamiêci poleg³ych
Kościuszkowców.
P³askorzeźba z br¹ zu, wbudo wana 

w ścianê kościo³a, upamiêtniaj¹ ca poleg ³ych 
¿o³nierzy 1 Dywi zji Piechoty im. Tadeu sza 
Kościuszki, którzy prze szli szlak bojowy 
od Lenino do Berlina.

Dywizja rekrutowa³a siê z Polaków 
deporto wanych od 1939 roku z polskich ziem 
wschod nich na tereny ZSRR. Tablicê ods³o-
niêto i poś wiêcono w 1993 roku.

3. Tablica pamiêci Sybiraków.
 P³askorzeźba z br¹ zu, wbudo wana 

w ścianê kościo³a, upamiêtniaj¹ca pomordo-
wanych i zmar³ych Polaków, zes³anych i wy-
wiezionych w g³¹b ZSRR w latach 1939–1957. 
Ofiarami byli Polacy z dawnych pol skich 
Kresów Wschodnich, jak te¿ depor towani 
w 1944 roku obywatele Legionowa, a wśród 
nich ¿o³nierze AK. 

Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej nast¹-
pi³o 6 lutego 1994 r. Uroczystośæ odby³a siê 
z udzia³em ówczesnego wicepremiera prof. 
Aleksandra £uczaka, biskupa polowego WP 
gen. dyw. S³awoja Leszka G³ódzia, cz³onków 
ko³a Zwi¹zku Sybiraków, w³adz miasta i  gar-
nizonu WP oraz licznych organizacji spo³ecz-
nych i kombatanckich, a tak¿e szkó³ i Zwi¹z-
ku Harcerstwa Polskiego.

Tablica pamięci poległych Kościuszkowców

Tablica pamięci Sybiraków
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4. Tablica pamiêci podchor¹¿ych „Lato” i „Warta”.
17 czerwca 1943 roku, podczas transportu alian-

ckiej broni zrzutowej, podchor¹¿owie Stefan  Majew-
ski „Warta” lat 24 i Jerzy  D¹browski „Lato” lat 21, 
przechodz¹c przez plac na Bukowcu zwany dzisiaj 
skwerem Kościuszki, znaleźli siê nagle w środku nie-
mieckiej ob³awy i zostali po walce schwytani przez 
Niemców. Po piêciu dniach tortur i przes³uchañ, zo-
stali rozstrzelani 25 czerwca 1943 r. w lesie s¹siadu-
j¹cym z niemieckimi koszarami. Niemcy wywieźli 
ich cia³a w nieznanym kierunku. Do dziś nie wiado-
mo, gdzie spoczywaj¹.

W 59. rocznicê tamtych wydarzeñ, w kościele gar-
nizonowym w Legionowie ods³oniêto tablicê pamiêci 
Jerzego D¹browskiego „Lato” i Stefana Majewskiego 
„Warta”. Zaprojektowana zosta³a przez kombatantów 
Armii Krajowej: Feliksa  Litwiniaka, Andrzeja  Paszkowskiego i Bogu s³awa Pi¹tka. Funda-
torem by³o spo³eczeñ stwo by³ego I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” 
Okrêgu Warszawskiego Armii Krajowej oraz towarzysze broni. Wśród indywidualnych 
sponsorów znaleźli siê: Wanda  Grochowska z Anglii ps. „Wanda”, by³a ³¹czniczka batalio-
nu „Iskry” przy Komendzie G³ównej Armii Krajowej i cz³onkini Ko³a ŚZ¯AK w Legiono-
wie; Andrzej  Kicman, prezydent miasta Legionowa w latach 1990–2002, a tak¿e honorowi 
obywatele Miasta Legio nowa: pp³k. Edward Dietrich ps. „Ralf”, Ludwik  Schmidt „Rabczyk” 
i Andrzej Paszkowski „Dzik”, „Kord”. 

Uroczyste ods³oniê cie i poświêcenie tab li cy odby³o siê w dniu 16 czerwca 2002 roku. 

RONDO ARMII KRAJOWEJ (skrzy¿owanie ul. Batorego i Siemiradz kiego)
Pomnik „Polski Walcz¹cej” symbolizuj¹cy dwa okresy walki Armii Krajowej i „Soli-

darności” o wolnośæ i suwerennośæ w latach 1939–1944 i 1944–1989. G³ówne elementy 
pomnika stanowi¹:

– klin pionowy wykonany z zespawanych nierdzewnych blach stalowych,
– p³yty poziome po³o¿one przy cokole klina wykonane z szarego granitu strzegomskiego.
Pomnik powsta³ z inicjatywy środowiska ¿o³nierzy AK I Rejonu „Marianowo-Brzozów” 

VII Obwodu „Obro¿a”, popartej przez miejscowy NSZZ „Solidarnośæ” i  spo³e czeñstwo miasta.
Historia tego miejsca pamiêci siêga wczesnych lat powojennych. Po II wojnie świato-

wej, na obecnym rondzie Armii Krajowej, wzniesiony zosta³ przez spo³eczeñstwo miasta 
krzy¿ brzozowy z tablic¹ epitafijn¹, na której umieszczono nazwiska poleg³ych w walkach 
mieszkañców Legionowa. Krzy¿ zapocz¹tkowa³ upamiêtnienie walk wyzwoleñczych i ponie-
sionych ofiar, szczególnie w Powstaniu Warszawskim. Przez pewien czas oficjalne uroczy-
stości patriotyczne odbywa³y siê tak¿e przy tym krzy¿u (np. wrêczenie sztandaru Zwi¹zkowi 
Inwalidów Wojennych w dniu 1 września 1964 r.). 

Tablica pamięci podchorążych 
 „Lato” i „Warta”
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Krzy¿ ten wraz z ogrodzeniem zosta³ zlikwidowany w latach siedemdziesi¹tych przez 
dzia³aczy PZPR i w³adze miasta, a samo rondo a¿ do 1994 r., to jest do dnia wzniesienia 
pomnika Polski Walcz¹cej, by³o zaniedbane, pozbawione jakichkolwiek symboli chrześci-
jañskich i narodowowyzwoleñczych.

W pocz¹tkach lat osiemdziesi¹tych z inicjatywy przewodnicz¹cego środo wiska ¿o³nie-
rzy Armii Krajowej VII Obwodu „Obro¿a” kpt. Edwarda Dietricha powo³any zosta³, ju¿ for-
malnie, spo³eczny komitet budowy pomnika symbolizu j¹cego ideê Powstania Warszaw-
skiego w Legionowie. Funkcjê przewodnicz¹cego komitetu pe³ni³ wówczas Jan Szulc, by³y 
¿o³nierz AK w Legionowie. Na skutek ró¿nych przeszkód natury politycznej i administra-
cyjnej (przeci¹ganie terminów decyzji, brak jednoznacznej zgody na lokalizacjê), do koñ-
ca lat osiemdziesi¹tych nie zaistnia³a mo¿liwośæ budowy pomnika mimo dokonania nie-
zbêdnych uzgodnieñ, wykonania projektu, zgromadzenia materia³ów oraz zebrania czêści 
środków pieniê¿nych. 

Krzyż w latach 60.
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U schy³ku lat osiemdziesi¹tych podjêto kolejn¹ próbê wzniesienia pomnika. W roku 
1991 reaktywowano komitet spo³eczny, który w nowych warunkach spo³eczno-politycznych 
móg³ wreszcie doprowadziæ do zrealizowania podjêtej idei.

Spo³eczny komitet budowy pomnika tworzyli: Edward Dietrich, Erazm Domañski, Ze-
non Durka, Krystyna G³adkowska, Ligia  Urnia¿-Grabowska, Wojciech Jeute, Andrzej  Kic-
man, Pawe³ Kozera, Stefan Kwiatkowski, Jerzy  Ozdarski, Mariola Owczarska, Andrzej  Pasz-
kowski, Bogus³aw  Pi¹tek, Stanis³aw  Piotrowski, Barbara  Rykaczewska, Ewa Sobierajska, 
Danuta Szczepanik, Lucjan  Spletsteser – przewodnicz¹cy, Jan Szulc, Eugeniusz Tarczyñski, 
Wojciech Topczewski.

Powo³ano komitet honorowy, który obj¹³ patronat nad budow¹ pomnika. Zaproszono 
do niego nastêpuj¹ce osoby: prezydenta miasta Legionowa – Andrzeja Kicmana, przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej – Wojciecha Topczewskiego, prezesa Zarz¹du Okrêgu Warszawa-
Powiat ŚZ¯AK – kpt. Edwarda Dietricha, ks. pra³ata Józefa  Schabowskiego, ks. p³k. Jana 
 Mrugacza, ks. kapelana p³k. Stanis³awa  Rospondka, dowódcê 1. Warszawskiej Dywizji 
Zmechanizowanej – p³k. Zbigniewa  Cieślika i komendanta Centrum Szkolenia Policji 
– insp. Piotra Caliñskiego.

Opracowanie za³o¿eñ budowy pomnika powierzono kpt. Edwardowi Dietrichowi, An-
drzejowi Paszkowskiemu i Lucjanowi Spletsteserowi – cz³onkom zarz¹du legionowskiego 
ko³a ŚZ¯AK. Ustalono, ¿e pomnik powinien symboli zowaæ walkê narodu polskiego z dwoma 
systemami totalitarnymi, tj. hitlerowskim i komunistycznym, w okresie 1939–1944 i 1944–
–1989. Wybrano nazwê zapropono wan¹ przez Lucjana Spletstesera „Polska Walcz¹ca”. Jako 
miejsce usytuowania wskazano plac na skrzy¿owaniu ulic: Batorego, ¯eromskiego i Siemi-
radzkiego (obecnie Rondo Armii Krajowej). W latach 30. planowano ustawienie tu pomnika 
POW, w okresie okupacji niemieckiej miejsce to s³u¿y³o za punkt orientacyjny zbiórek przed 
akcjami konspiracyjnymi. Zaproponowana lokalizacja pomnika jest upamiêtnieniem tak¿e 
i tych faktów.  Spośród propozycji architektonicznych zg³o szonych w ramach og³oszonego 
konkursu, za najtrafniejsz¹ propozycjê komitet uzna³ i zatwierdzi³ do realizacji projekt pro-
fesora Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie Andrzeja Bissenika. G³ównym elemen-
tem plastycznym tego projektu jest stalowy klin z wyt³oczon¹ kotwic¹ Polski Walcz¹cej sym-
bolizuj¹cy walkê o wolnośæ i suwerennośæ Polski. Klin ten rozbija kamienne p³yty z datami 
1939–1944 i 1944–1989, obrazuj¹c w ten sposób dwa okresy zmagañ ze zniewala j¹cymi na-
ród totalitaryzmami. 

Projekt budowlano – konstrukcyjny oraz wystroju miejsca wykona³ dr in¿. arch. Edward 
Ko³akowski.  Spraw¹ wykonawstwa elementów pomnika zajê³a siê Ligia Urnia¿-Grabowska 
z NSZZ „Solidarnośæ” i doprowadzi³a do niezwykle szyb kiego i solidnego wykonania ele-
mentów pomnika w Hucie „Stalowa Wola”. Jako generalnego wykonawcê wybrano w drodze 
przetargu firmê budowlan¹ Mariusza Selwona z Warszawy.

Kombatanci z ko³a ŚZ¯AK zorganizowali sprzeda¿ cegie³ek i zbiórkê pie niêdzy z prze-
znaczeniem na budowê pomnika. Pracami organizacyjnymi kierowali Lucjan Spletsteser 
i Jan Szulc.
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Poświêcenie aktu erekcyjnego pomnika odby³o siê w dniu 3 maja 1994 r. podczas 
podnios³ej mszy świêtej w kościele pod wezwaniem Świêtego Ducha w Legionowie. Aktu 
poświêcenia dokona³ ks. pra³at Józef  Schabowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego. 
Dokument podpisali: ks. biskup sufragan diecezji warszawsko-praskiej Zbigniew Józef 
Kraszewski duszpasterz kombatantów polskich, prezes zarz¹du okrêgu Warszawa-Po-
wiat ŚZ¯AK – kpt. Edward Dietrich, ks. dziekan Józef Schabowski proboszcz parafii św. 
Jana Kantego w Legionowie, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Legionowa – adw. Wojciech 
Topczewski, prezy dent Legionowa – in¿. Andrzej  Kicman, przedstawiciel zarz¹du regio-
nu NSZZ „Solidarnośæ” – lek. med. Ligia  Urnia¿-Grabowska radna Rady Miejskiej, prze-
wodnicz¹cy spo³ecznego komitetu budowy pomnika Polski Walcz¹cej – Lucjan  Spletsteser. 
W uroczystości wziêli udzia³: przewodnicz¹cy Regionu „Mazowsze” NSZZ „Solidarnośæ” 
Maciej Jankowski i senator Zbigniew Romaszewski.

Po przemarszu na Rondo Armii Krajowej i odczytaniu aktu, dokument zosta³ wmuro-
wany w stopkê pomnika przez Edward Dietricha, Andrzeja Kicmana i Lucjan Spletstesera.

Uroczyste ods³oniêcie i poświêcenie pomnika Polski Walcz¹cej w Legio nowie odby³o siê 
w dniu 22 maja 1994 r. Ods³oniêcia i poświêcenia Pomnika dokonali: ks. biskup Zbigniew 
Józef Kraszewski, kapelan miejscowego kościo³a garnizonowego ks. Stanis³aw Rospondek, 
przedstawiciel AK kpt. Edward Dietrich, przedstawiciel NSZZ „Solidarnośæ” – Ligia Urnia¿-

Pomnik „Polski Walczącej”
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Grabowska, dowódca 1. War szawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki 
p³k Zbigniew  Cieślik, autor projektu pomnika prof. Andrzej Bissenik i uczeñ Szko³y Podsta-
wowej Nr 7 im. VII Obwodu „Obro¿a” Armii Krajowej w Legionowie.

KOŚCIÓ£ PARAFIALNY ŚW. JANA KANTEGO, ul. ks. Józefa  Schabowskiego 2

1. Tablica poświêcona harcerzom Szarych Szeregów.
Tablica z granitu ciemnoszarego, wbudowana w ścianê kościo³a. Teksty na tablicy:

Z pomys³em uczczenia pamiêci kolegów wyst¹pi³ dh Eugeniusz Tarczyñski. Tablicê 
ufundowali harcerze tamtych lat: Bafeltowski Ewaryst „Jurand”, Borowik Ryszard „Lis”, Ja-
kubowski Micha³ „Rój”,  Kuszkowski Wies³aw „Trop”, Kuźmiñski Jerzy „Jeleñ”, Latocki Je-
rzy „D¹b”, Pawlicki Edward „Wróbel” , Pi¹tek Bogus³aw „Kalif”, Schmidt Ludwik „Rabczyk”, 
Spletsteser Lucjan „Kawka” , Tarczyñski Eugeniusz „¯bik”, Wierzbicki Zdzis³aw „Poziom-
ka”, Wyrzy kowski Jerzy „Szczapa” . 

Autorem projektu tablicy z ciemnoszarego granitu by³ mgr in¿. arch. Bogus³aw Pi¹tek. 
Prace kamieniarsko-monta¿owe wykona³a firma pana  Tara cha z Henrykowa, a tekst wyku³ 
w kamieniu mistrz kamieniarski z Otwocka. 

Tablicê uroczyście poświêci³ proboszcz miejscowej parafii ks. Józef Scha bowski . Aktu 
ods³oniêcia dokona³a w 1989 r. by³a nauczycielka i wychowaw czyni wielu harcerzy Szarych 
Szeregów – pani Wanda Plichtowa . Uroczystośæ zaszczyci³ sw¹ obecności¹ p³k Edward Die-
trich  – ówczesny przewodnicz¹cy zarz¹du Środowiska ¯o³nierzy Armii Krajowej I Rejonu 
VII Obwodu „Obro¿a”, a warty honorowe przy tablicy zaci¹gnêli harcerze samodzielnej dru-
¿yny ZHP ze Szko³y Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Wardenckiego  w Legionowie. 

BÓG HONOR OJCZYZNA

WSZYSTKO POLSCE ODDAMY

PAMIÊCI HARCERZY
SZARYCH SZEREGÓW 

CHOR¥GWI MAZOWIECKIEJ 
HUFCA W LEGIO NOWIE 

POLEG£YCH
POMORDOWANYCH

ZAGINIONYCH 
W LATACH 1939–1945.

HARCERZE TAMTYCH LAT

Tablica pamięci harcerzy Szarych Szeregów
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2. Tablica poświêcona Franciszkowi Ama³owiczowi.
Tablica wmurowana w ścianê kościo³a z napisem:

Tablica powsta³a z inicjatywy pp³k. Edwarda Dietricha . Fundatorami byli kombatanci 
i mieszkañcy terenów I Rejo nu „Mariano wo–Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” Okrêgu War-
szawskiego Armii Krajowej, w szczególności miasta Legionowa, gminy Warszawa-Bia³o³êka 
i gminy Wieliszew. Wśród nich na wyró¿nienie zas³uguj¹ zagraniczni spon sorzy – Irena  Kon-
kol z USA oraz Sabina  Gersze wska ze Szwecji. 

Autorem projektu tablicy by³ Andrzej Paszkowski , kombatant AK. Wykonana zosta³a 
w Zak³adzie Kamieniarskim Zdzis³awa  Taracha.

Honorowymi gośæmi uroczystości poświêcenia tablicy 11 listopada 1998 roku byli: ks. 
pra³at Lucjan Szcześniak, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego i dziekan dekanatu legio-
nowskiego; dowódca 1. Warszawskiej Dywizji Zme chanizowanej p³k dypl. W³odzimierz 
 Zieliñski, senator RP Ligia Urnia¿–Grabowska, wójt gminy Wieliszew Edward  Trojanowski, 
prezydent miasta Legionowa Andrzej  Kicman, burmistrz gminy Warszawa-Bia³o³êka Jerzy 
 Smoczyñski; ¿o³nierze AK: wiceprezes ko³a ŚZ¯AK w Legionowie Andrzej Paszkowski, ho-
norowy prezes okrêgu Warszawa-Powiat ŚZ¯AK Edward Dietrich, prezes ko³a ŚZ¯AK w Le-
gionowie Barbara  Rykaczewska. 

3. Tablica poświêcona ¿o³nierzom Armii Krajowej.
Tablica wykonana z granitu ciemnoszarego, wbudowana w ścianê kościo³a, z napisem:
„Ś.P. ¯O£NIERZOM ARMII KRAJOWEJ I REJONU MARIANOWO-BRZOZÓW 

W  LEGIONOWIE VII OBWODU „OBRO¯A” WARSZAWA POWIAT ZMAR£YM, ZAGI-
NIONYM I POLEG£YM W WALKACH O NIEPODLEG£OŚÆ POLSKI W LATACH 1939–
1945. RODZINY I TOWARZYSZE BRONI”.

Tablicê ods³oniêto 23 kwietnia 1985 roku. Autorem koncepcji i projektu by³ 
Edward Dietrich. 

„Ś.P. FRANCISZEK MICHA£ AMA£OWICZ PS. „TATAR” 
MAJOR LEKARZ W.P. 1903–1975 UCZESTNIK WALK 

„ORL¥T LWOWSKICH” 1918 I  III POWSTANIA 
ŚL¥SKIEGO 1921. W LATACH 1931–1939 LEKARZ 
WOJSKOWY I KORPUSU KADETÓW W RAWICZU. 

W WOJNIE 1939 LEKARZ 55 PU£KU ARMII 
„POZNAÑ”. W KONSPIRACJI W ARMII KRAJOWEJ 

OKRÊG WARSZAWSKI – VII OBWÓD „OBRO¯A” 
1940–42 ORGANIZATOR I DOWÓDCA I REJONU 

„MARIANOWO-BRZOZÓW” W LEGIONOWIE. W LATACH 
1944–1954 WIÊZIEÑ SOWIECKICH £AGRÓW. W OKRESIE 

1955–1958 LEKARZ KOPALNI URANU W KOWARACH. 
WIERNY I NIEZ£OMNY ¯O£NIERZ RZE CZYPOSPO LITEJ. 

CZEŚÆ JEGO PAMIÊCI!
TOWARZYSZE BRONI 

1 REJONU VII OBWODU „OBRO¯A” 
ARMII KRAJOWEJ”.

Tablica pamięci 
Franciszka Michała Amałowicza
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Po raz pierwszy tablica ta zosta³a ufundowana i ods³oniêta w 1957 r., ale szybko zosta³a 
zniszczonej przez „nieznanych sprawców”. Fundatorami tak pierwszej tablicy jak i drugiej (re-
pliki) byli ¿o³nierze Armii Krajowej i harcerze I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu 
„Obro¿a”, a wśród nich Ludwik  Schmidt ps. „Rabczyk”, zamieszka³y w Toronto (Kanada). 

4. Tablica poświêcona ks. Wac³awowi  Szelenbaumowi.
P³yta metalowa z napisem:
„Ś.P. KSI¥DZ WAC£AW SZELENBAUM 1907–1944 ¯O£NIERZ BOHATER KAPI-

TAN AK PS. „BONUS” ODZNACZONY KRZY¯EM AK I KRZY¯EM POWSTAÑCZYM 
KAPELAN ARMII KRAJOWEJ I REJONU MARIANOWO-BRZOZÓW VII OBWODU 
„OBRO¯A” ZAMORDOWANY PRZEZ NIEMCÓW W CZASIE POWSTANIA WAR-
SZAWSKIEGO W LEGIONOWIE. CZEŚÆ JEGO PAMIÊCI. RODZINA I ¯O£NIERZE 
OBRO¯Y. SIERPIEÑ 1988”.

Autorem koncepcji jest Edward Dietrich. Projekt tablicy opracowa³ art. plast. Bogdan 
Ró¿ycki. Fundatorami byli kombatanci ¿o³nierze I Rejonu „Ma rianowo-Brzozów” VII Obwo-
du „Obro¿a” AK oraz harcerze Szarych Szeregów.

Ods³oniêcia tablicy dokonano w sierpniu 1988 roku. W intencji ksiêdza Wac³awa uro-
czyst¹ mszê świêt¹ koncelebrowa³ i poświêci³ tablicê J. E. ksi¹dz biskup W³adys³aw Mizio³ek. 
Honory gospodarza pe³ni³ ksi¹dz dziekan Józef  Schabowski, proboszcz parafii pw. św. Jana 
Kantego w Legionowie wraz z kombatantami Armii Krajowej i Szarych Szeregów.

Tablica pamięci żołnierzy Armii Krajowej 
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5. Tablica – wotum Sodalicji Mariañskiej.
Na p³ycie z jasnego marmuru, o wymiarach 45 cm na 65 cm, umieszczony zosta³ ryn-

graf i napis: „MARYI ORÊDOWNICZCE NASZEJ SODALICJA MARIAÑSKA M£ODZIE-
¯Y ¯EÑSKIEJ W LEGIONOWIE 1942–1949 W 80. ROCZNICÊ ODZYSKANIA NIEPOD-
LEG£OŚCI PRZEZ RZECZPOSPOLIT¥ POLSK¥ I 20-LECIE PONTYFIKATU JANA 
PAW£A II PAPIE¯A POLAKA”. 

W latach 1942–1949 dzia³a³a w Legionowie Sodalicja Mariañska. W 1949 roku wszyst-
kie organizacje dzia³aj¹ce wed ³ug zasad sprzed 1939 roku zosta³y rozwi¹zane przez w³adze 
komunistyczne PRL. 

Tablica pamięci ks. Wacława  Szelenbauma
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Inicjatork¹ ufundowania tablicy dla upamiêtnienia 20. rocznicy pontyfikatu Jana Paw³a 
II i 80. rocznicy odzyskania niepodleg³ości by³a ostatnia prezy dentka Sodalicji Mariañskiej 
w Legionowie, Bronis³awa  Romanowska-Mazur. Projekt opracowa³a Jolanta  Drozd – legio-
nowska artystka malarka. 

Poświêcenie i ods³oniêcie tablicy nast¹pi³o 8 grudnia 1998 roku. Tablicê umieszczon¹ 
w g³ównej nawie kościo³a ods³oni³a Bronis³awa Romanowska-Mazur, ostatnia prezydentka 
Sodalicji Mariañskiej w Legionowie w latach 1946–1949, w obecności pierwszej prezydentki 
– Janiny  Fultyn-Przyja³kowskiej. 

Tablica ufundowana zosta³a dziêki ofiarności sodalisek tamtych lat. 

Tablica – wotum Sodalicji Mariańskiej
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UL. S£ONECZNA RÓG POLNEJ
Pomnik poświêcony Romanowi  K³oczkowskiemu
G³az narzutowy umieszczony na postumencie ¿elbetowym. W czêści frontowej g³azu 

umieszczono granitow¹ tablicê o treści:
„W HO£DZIE DOWÓDCY I REJONU VII OBWODU AK OBRO¯A P£K. ROMANO-

WI K£OCZKOWSKIEMU PS. „GROSZ” UCZESTNIKOWI WALK O NIEPODLEG£OŚÆ 
1920–1939 – 1944 POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W LEGIONOWIE ¯O£NIERZE AR-
MII KRAJOWEJ”.

Pomnik zbudowano na posesji Tadeusza  Paradowskiego (na rogu ul. Polnej i S³onecznej) 
w Legionowie. Stan¹³ w miejscu, gdzie w okresie okupacji mieszka³ Roman K³oczkowski 
i gdzie podejmowane by³y najwa¿niejsze decyzje I rejonu, a nastêpnie w formie rozkazów 
kierowane w teren.

Autorami projektu byli p³k Edward Dietrich i harcerz Szarych Szeregów, mgr in¿. arch. 
Bogus³aw  Pi¹tek.

Pomnik ods³oniêty zosta³ 3 maja 1992 roku przez zarz¹d legionowskiego ko³a Świato-
wego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej.

Przygotowania organizacyjne do uroczystości przeprowadzili Andrzej  Paszkowski, Lu-
cjan  Spletsteser i mjr Erazm Domañski. Wojsko przygotowa³o o³tarz polowy, nag³ośnienie 
radiofoniczne oraz defiladê i honorow¹ s³u¿bê wartownicz¹ przy tablicy. 

Obrzêdu religijnego dope³ni³ ks. kapelan kpt. Wies³aw Lucjan  Korpeta. 
W uroczystości udzia³ wziêli kombatanci Armii Krajowej i Szarych Szeregów, Poczty 

Sztandarowe wszystkich rejonów VII Obwodu „Obro¿a” AK, dowództwo 1. Warszawskiej Dy-
wizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie, dowództwo Wy¿szej Szko³y 
Oficerskiej Wojsk £¹czności w Ze grzu, komendant Centrum Wyszkolenia Policji, w³adze sa-
morz¹dowe miasta Legionowa i ościennych gmin oraz liczni mieszkañcy Legionowa. 

Tablica pamięci Romana Kłoczkowskiego
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AL. SYBIRAKÓW NA OSIEDLU PIASKI
Pomnik Sybiraków.
Inicjatorem budowy pomnika i nadania 

nazwy ulicy by³o ko³o Zwi¹zku Sybiraków 
w Legionowie. 6 listopada 1994 roku jednej 
z ulic osiedla Piaski w Legionowie nadano na-
zwê Alei Sybiraków. Pomnik wraz z alej¹ zosta³ 
8 listo pada 1994 roku poświêcony ofiarom walk 
z caratem i komunizmem. Autorem projektu 
jest mjr Grzegorz  Nowak.

Pomnik ma postaæ granitowego g³azu 
z wkut¹ metalow¹ tablic¹. G³az o wadze oko³o 
10 ton, przywieziony z Serocka przez 2. Brygadê 
Saperów z Kazu nia, zamocowany zosta³ na kamiennym cokole, który znajduje siê na p³ycie 
z jas nego granitu. Ta zaś podtrzymywana jest przez kamienne p³ytki u³o¿one na betono wym 
fundamencie. Ogrodzenie pomnika wykona³a wojskowa administracja koszar z Legionowa 
na polecenie dowódcy garnizonu gen. Zbigniewa  Cieślika. Autorem projektu pomnika by³ 
mjr Grzegorz Nowak z pracowni plastycznej Warszawskiego Okrêgu Wojskowego. 

Pomnik ods³oniêto z udzia³em kom panii honorowej WP 8 listopada 1994 roku. Uroczy-
stośæ nadania nazwy ulicy oraz poświêcenia i ods³o niêcia pomnika poprze dzi³a msza świêta 
w kościele garnizonowym, odprawiona przez ks. pra³ata p³k. Jana  Mrugacza i ks. p³k. Sta-
nis³awa Rospondka, kapelana garnizonu. W uroczys tościach wziê³y udzia³ w³adze miasta, 
na czele z prezydentem Andrzejem  Kicmanem. 

UL. TARGOWA 73 A, Zespó³ Szkó³ Zawodowych
Tablica marmurowa z wyrytym napisem i wizerunkiem Jerzego  Siwiñ skiego (1906–

–1944) upamiêtnia zas³u¿onego pedagoga i dyrektora Gminnej Szko³y Han dlowej, kieruj¹ce-
go tajnym nauczaniem w zakresie gimnazjum i liceum ogólno kszta³ c¹cego w latach 1940–
–1944 w Legionowie.

Upamiêtni³ go Zespó³ Szkó³ Zawodowych przy ul. Targowej w Legionowie, przyjmuj¹c 
za swego patrona i umieszczaj¹c w budynku metalow¹ tablicê z jego wizerunkiem. 

Tablica pamiêci Jerzego Siwiñskiego ods³oniêta zosta³a 22 kwietnia 1995 r. Ufundowali 
j¹ byli uczniowie Gminnej Szko³y Handlowej i Tajnego Gimnazjum i Liceum, a tak¿e na-
uczyciele i rodzice uczniów Zespo³u Szkó³ Zawodowych im. Jerzego Siwiñskiego. 

Pomnik Sybiraków
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Na tablicy widnieje motto:

SKWER I ULICA GEN. BOLES£AWA ROI
Pami¹tkowy g³az z tablic¹, poświêcony gen. Boles³awowi Roi (1876–1940), który by³ 

inicjatorem nadania nazwy „Legionowo” naszemu miastu.
Pomnik powsta³ z inicja tywy dh. Józefa Zdunowskiego ze środowiska ŚZ¯AK w Legio-

nowie. Fundatorem znaku pamiêci by³ Urz¹d Miasta Legionowo i mieszkañcy Legionowa. 
Na betonowym postumencie umieszczony jest g³az z jasnego granitu. Na nim umiesz-

czona jest czarna, granitowa tablica z dedykacj¹:

GENERA£ BOLES£AW ROJA
1876 – 1940

DZIA£ACZ NIEPODLEG£OŚCIOWY
OFICER LEGIONÓW POLSKICH

I WOJSKA POLSKIEGO
INICJATOR NADANIA NASZEJ
MIEJSCOWOŚCI W 1919 ROKU

NAZWY LEGIONOWO
MIESZKAÑCY LEGIONOWA 4 IX 2006

Ods³oniêcie miejsca pamiêci nast¹pi³o 4 września 2006 r. 

„PRZESZ£OŚÆ NIE WRACA,
JEDNAK NIE UMIERA” A.ASNYK

Oraz napis:
JERZY  SIWIÑSKI

1906 – 1944
PATRONOWI SZKO£Y

ORGANIZATOROWI TAJNEGO NAUCZANIA
OFICEROWI ARMII KRAJOWEJ

WYCHOWAWCY CA£YM SERCEM
ODDANEMU M£ODZIE¯Y

UCZNIOWIE WYCHOWANKOWIE RODZICE
NAUCZYCIELE ZSZ
LEGIONOWO 1995

Tablica pamięci Jerzego Siwińskiego
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Nieporęt

CMENTARZ PARAFIALNY 
Wspólna mogi³a ¿o³nierzy „Koraba” rozstrzelanych w lesie nieporêckim 19 sierpnia 1944 r.

Głaz pamiątkowy Bolesława Roi Tablica na głazie pamiątkowym 
Bolesława Roi

Mogiła powstańcza na cmentarzu w Nieporęcie
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Napis na mogile: 
„TU SPOCZYWAJ¥ BOHATEROWIE WALK O WOLNOŚÆ POLSKI POMORDOWANI 

PRZEZ NIEMCÓW W LESIE POD NIEPORÊTEM W DNIU 19 SIERPNIA 1944 r.
ANDRZEJ MAREK POPP LAT 17, JAN REMBELSKI LAT 48, 

MIECZYS£AW  KOZAK LAT 17, BRONIS£AW SMOLARCZYK LAT 39, 
ADAM  GROCHOLSKI LAT 19, TADEUSZ  GROCHOLSKI LAT 22, 

W£ADYS£AW  DANIELEWICZ LAT 38, SZCZEPAN  SZYPEREK LAT 27”

LAS NIEPORÊCKI 
Metalowy krzy¿ z tablic¹ w miejscu kaźni sk¹d ekshumowano ¿o³nierzy AK rozstrze-

lanych w 1944 roku. Krzy¿ powsta³ z inicjatywy Heleny  So³tan, komendantki WSK przy III 
batalionie. U stóp krzy¿a napis: 

„TU ZGINÊLI ¯O£NIERZE AK Z R¥K HITLEROWSKICH FASZYSTÓW 1944 R.” 

Epitafia na mogile powstańczej na cmentarzu w Nieporęcie

Krzyż w miejscu kaźni 
w lesie nieporęckim
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Nowopole

Krzy¿ i g³az pamiêci w miejscu rozstrzelania ¿o³nierzy i mieszkañców wsi. 
Pami¹tkowy g³az ma postaæ szaro-ró¿owego kamienia polnego, z tablic¹ z czarnego grani-

tu i stalowym emblematem „Polski Walcz¹cej”. Usytuowany zosta³ na piaszczystym wzgórzu 
w lesie sosnowym, oddalonym o 700 m od ul. Warszawskiej 106. Widnieje na nim napis: 

„MIEJSCE UŚWIÊCONE MÊCZEÑSK¥ KRWI¥ 15 OSÓB, ¯O£NIERZY AK 
I MIESZKAÑCÓW OSIEDLA NOWOPOL, ZAMORDOWANYCH PRZEZ 

HITLEROWCÓW 19 VIII 1944 R.”

Inicjatywê wybudowania pomnika zg³osili koledzy i rodziny zamordo wanych, m.in. 
Stanis³aw  Piotrowski i Eugeniusz  Mikulski. Zaprojektowaniem pomnika zaj¹³ siê komitet 
w sk³adzie: Wojciech  Derejski, Stanis³aw Piotrowski, Eugeniusz Mikulski i cz³onkowie Rady 
So³eckiej wsi Micha³ów-Reginów. 

Pomnik wykonano w czynie spo³ecznym pod kierownictwem so³tysa Wojciecha De-
rejskiego, tablicê przygotowa³a firma „TARPOL” z Tarchomina. Autorem symbolu PW by³ 
metaloplastyk Jan  Mikos z Warszawy. G³az ofiarowa³a ¯wirownia w Maryninie (ko³o Se-
rocka). Wydatki finansowe zwi¹zane z budow¹ i ods³oniêciem pomnika pokry³o so³ectwo 
Micha³ów-Reginów. 

Obiekt zosta³ ods³oniêty 18 sierpnia 1996 roku. Upamiêtnia 15 osób cywilnych i ¿o³nie-
rzy AK rozstrzelanych przez okupanta niemieckiego na Nowopolu (w wiêkszości mieszkañ-
ców osiedla Nowopol) 19 sierpnia 1944 roku –¿o³nierzy WP gr. „Wici” jed. 722: Aleksandra 
 Maciejewskiego „Krzak”, Janinê  Tomalsk¹ i jej brata Majewskiego, Stanis³awa  Skar¿yckiego 
„Galomeja”, Janusza  Packo „Cichy”, Józefa  Koz³owskiego „Skryty” (z £ajsk), Edwarda  £askie-
go „Fredek” (18 lat, brat Heleny  Witeski, wed³ug relacji której by³o mo¿liwe chocia¿ czêścio-
we zidentyfikowanie ofiar tej tragedii) oraz ¯aka,  Jerzego Dymka, Jana L¹cê (22 lata, z Mi-
cha³owa-Reginowa), Mariana Walczka (z Zegrza). 

Głaz pamięci z tablicą oraz krzyż w lesie na Nowopolu
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Serock

CMENTARZ PARAFIALNY 
Na cmentarzu tym znajduje siê grobowiec rodziny Radziwi³³ów. Z³o¿ono w nim, po eks-

humacji w 1969 roku, szcz¹tki Konstantego  Radziwi³³a, porucznika Armii Krajowej ps. „Ko-
rab”. Zosta³ on pojmany 19 sierpnia 1944 r. w okolicach Micha³owa-Reginowa. Torturowany 
i zamordowany w po³owie września 1944 r. Jego zw³oki odkryto na terenie koszar zegrzyñ-
skich dopiero w 1969 r. Maria Radziwi³³, ¿ona Konstantego zidentyfikowa³a szcz¹tki miêdzy 
innymi dziêki zachowanemu szkaplerzowi. Pogrzeb ksiêcia – bohatera zgromadzi³ oprócz 
rodziny tak¿e jego ¿o³nierzy, mieszkañców okolicznych wsi i przerodzi³ siê w patriotyczn¹ 
manifestacjê. Na mogile wystawiono pomnik z granitowego g³azu.

Głaz pamiątkowy na grobie Konstantego Radziwiłła w Serocku
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Stanisławów w gminie Nieporęt

Pami¹tkowy kamieñ w miejscu śmierci „Alfy” i ”Skiby” podchor¹¿ych I Rejonu „Brzo-
zów” VII Obwodu „Obro¿a” AK. Na kamieniu wykuty znak Polski Walcz¹cej i napis:

„W TYM MIEJSCU 17 VI 1943 POLEGLI BOHATERSK¥ ŚMIERCI¥ W WALCE 
Z HITLEROWCAMI OS£ANIAJ¥C TRANSPORT BRONI PODCHOR¥¯OWIE A.K. 

„ALFA” –  STÊPNOWSKI MIECZYS£AW LAT 25 „SKIBA” –  FELICKI STANIS£AW LAT 
21 KAWALEROWIE KRZY¯A VIRTUTI MILITARI. TOWARZYSZE BRONI”.

W pierwsz¹ rocznicê wydarzeñ, w 1944 r., na szosie Stru¿añskiej, w miejscu śmier-
ci „Alfy” i „Skiby” postawiony zosta³ du¿y krzy¿ z pseudonimami podchor¹¿ych. W nocy 
z 19 na 20 maja 1944 r. zaś odby³a siê akcja maj¹ca na celu upamiêtnienie ich bohaterskiej 
śmierci. Akcj¹ dowodzi³ por. Edward Dietrich, a udzia³ w niej wziê³y oddzia³y dywersji bo-
jowej oraz wszyscy podchor¹¿owie I rejonu. Przed postawionym krzy¿em w pe³nym szyku 
czwórkami odby³a siê defilada podziemnego wojska z Legionowa. 

Krzy¿ przetrwa³ wojnê. Po tzw. wyzwoleniu zosta³ zniszczony. Los tego pierwszego krzy¿a 
podzieli³o kilka nastêpnych, stawianych spontanicznie przez kolegów akowców. By³y niszczo-
ne systematycznie w latach 1945–1955. Dopiero po czternastu latach, w ramach tzw. „odwil-
¿y”, w październiku 1956 r. uzyskano zgodê na trwa³e upamiêtnienie śmierci podchor¹¿ych. 

16 czerwca 1957 roku nast¹pi³o uroczyste ods³oniêcie obiektu pamiêci, na którym obok 
napisu z nazwiskami i pseudonimami bohaterów wyryty zosta³ znak Polski Walcz¹cej. Od-
s³oniêcia dokonali kombatanci Armii Krajowej z I Rejonu „Marianowo-Brzozów” i przedsta-
wiciele VII Obwodu „Obro¿a” Okrêgu Warszawskiego AK oraz harcerze „Roju-Tom” Szarych 
Szeregów. Pośród bior¹ cych udzia³ w uroczystości znalaz³ siê kpr. Piotr  Purso ps. „Delko” – bo-
haterski uczestnik pamiêtnej akcji, który os³aniany przez poleg³ych uratowa³ bezcenny trans-
port broni. Uczestniczy³y tak¿e rodziny poleg³ych. W Jab³onnie, sk¹d pocho dzili podchor¹¿o-
wie, uhonorowano ich poprzez nazwanie imieniem „Alfy” i ”Skiby” miejscowego skweru. 

Głaz pamięci „Alfy” i „Skiby” przy szosie Strużańskiej
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Tarchomin

Cmentarz parafii św. Jakuba Aposto³a w Warszawie-Tarchominie przy ul. Mehoffera. 
Mogi³a 12 grobów z kamiennymi krzy¿ami, wszystkie groby stanowi¹ jedn¹ obudowan¹ co-
ko³em mogi³ê. W środku ustawiony jest du¿y krzy¿-pomnik z tablic¹ pami¹tkow¹:

„¯O£NIERZOM 5 I 6 KOMPANII 5 BATALIONU I REJONU „BRZOZÓW” 
VII OBWODU „OBRO¯A” OKRÊGU WARSZAWSKIEGO ARMII KRAJOWEJ

POLEG£YM W WALKACH POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
W ZGRUPOWANIU „KAMPINOS” WE WRZEŚNIU 1944 ROKU”.

Historia obiektu: 
1946   –  powstanie mogi³y zbiorowej z krzy¿ami, 
1997   –  odrestaurowanie grobów, nowy pomnik (ods³oniêcie 17 października przy udziale 

w³adz dzielnicy, kombatantów, rodzin poleg³ych i mieszkañców),

Napis na kamieniu  pamięci „Alfy” i „Skiby”
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2007   –  modernizacja otoczenia i mogi³y, u³o¿enie p³yt marmurowych na mogile, ob³o¿enie 
coko³u granitem, wy³o¿enie kostk¹ dojścia do mogi³y.

Inicjator: Rada i Zarz¹d dzielnicy Warszawa-Bia³o³êka oraz Rada Komba tantów 
przy dzielnicy Warszawa-Bia³o³êka.

Wykonawca: Zak³ad Kamieniarski – Jan Jastrz¹b, Warszawa ul. Mehoffera. 
Inwestor: dzielnica Warszawa-Bia³o³êka, środki bud¿etowe dzielnicy.

Kwatera powstańcza na cmentarzu w Tarchominie

Pomnik w kwaterze powstańczej na cmentarzu w Tarchominie
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Warszawa

KWATERA POWSTAÑCZA NA WARSZAWSKICH POW¥ZKACH WOJSKOWYCH
Od pocz¹tku II wojny światowej tu w³aśnie chowano ¿o³nierzy walcz¹cych w obronie 

stolicy. Po 1945 r. komitet ds. ekshumacji rozpocz¹³ przenoszenie w to w³aśnie miejsce cia³ 
powstañców i warszawiaków, którzy zginêli podczas Powstania Warszawskiego. 

Powstañcy le¿¹ w specjalnie wydzielonych kwaterach w mogi³ach z bia ³ymi, brzozowy-
mi krzy¿ami. W tym miejscu, czêsto odwiedzanym przez warszawiaków, zw³aszcza w czasie 
listopadowego świêta Wszystkich Świêtych pal¹ siê setki zniczy.

Wieliszew

Kwatera wojskowa na cmentarzu z grobami ¿o³nierzy polskich poleg³ych w 1939 roku nie-
opodal nad Narwi¹. Pocz¹tkowo pośrodku kwatery sta³ du¿y drewniany krzy¿ z przy bitym doñ 
kartuszem214 z blachy miedzianej a na nim, wyryty kursyw¹, widnia³ wiersz Rajmunda Berge-
la215 (legionisty poety) z cyklu „Nad mogi³ami”. Krzy¿ nie ocala³, w jego miejsce postawiony zo-
sta³ obelisk-pomnik, przy którym w sierpniu i wrześniu odbywaj¹ siê uroczystości patriotyczne. 

Na cmentarzu w Wieliszewie le¿¹ tak¿e polegli ¿o³nierze I rejonu VII Obwodu 
„Obro¿a” AK.

214 Inicjatywê umieszczenia tego elementu na krzy¿u wraz z tekstem wiersza przypisuje siê rodzinie hr. Gro-
cholskich z Poniatowa (wg relacji prof. Tadeusza Witczaka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, urodzo-
nego w Zegrzu w 1927 roku, ¿o³nierza AK z oddzia³u Konstantego  Radziwi³³a „Koraba”.

215 Rajmund Bergel – polonista, legionista – kawaler Virtuti Militari. Tom poezji „Czasy i ludzie” wydany w Kra-
kowie w 1917 roku wraz z cyklem „Nad mogi³ami”.

Kwatera powstańcza na warszawskich Powązkach Wojskowych
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Jednym z nich jest Kazimierz Burza 
ps. „Grom”.  Jego losy przez wiele lat by³y 
nieznane ani jego rodzinie, ani przyja-
cio³om. By³ uczniem III klasy tajnego 
gimnazjum w Legionowie oraz harce rzem 
Szarych Sze regów dru¿yny „Dêba” zastê-
pu Ewarysta Bafeltowskiego. 1 sierpnia 
1944 r. zg³o si³ siê on z kolegami na punkcie 
kontaktowym przy ul. Batorego 16 w Legio-
nowie. Bra³ udzia³ w po szu kiwaniach bro-
ni w opusz czonych przez Niem ców ko-
szarach. Po za koñ czeniu akcji zbroj nych 
w Legionowie i rozformowaniu tutejszych 
oddzia³ów AK wróci³ do domu w Topoli-
nie. Kole dzy stracili z nim wtedy kontakt. 
W 1997 roku, na jednym ze spot kañ kom-
batanckich, Ewaryst  Bafeltowski dowie-
dzia³ siê o tra gicznym losie swojego kole-
gi. Okaza³o siê, ¿e 19 sierpnia 1944 roku 
Kazi mierz wraz z Tadeuszem Ba nachem  
(l. 24.) Marianem Twardo  (l. 22), Stani-

Kwatera wojenna na cmentarzu w Wieliszewie

Tablica pamiątkowa Kazimierza Burzy
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s³awem Twardo  (l. 14), Witoldem Twardo (l. 26), Edwardem Twardo  (l. 22) i Walerianem 
Twardo  (l. 24) zostali aresz towani przez hitlerowców i mimo wp³acenia przez rodzinê oku-
pu nie wypuszczeni na wolnośæ. Rozstrzelano ich prawdopodobnie przy kościele w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 

Pamiêæ kolegi chcieli zachowaæ koledzy z Szarych Szeregów. Inicjatorem ufundowania 
pami¹tkowej tablicy by³ Wies³aw Budkiewicz „Lorenc” . Po jego śmierci w 1988 roku starania 
kontynuowali koledzy harcerze. 

3 września 2000 roku, w 56. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego, na grobie 
rodziców „Groma”  ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê na cmentarzu parafialnym w Wieliszewie. 
Uroczystośæ zorganizowana zosta³a przez Stowarzyszenie Szarych Szeregów, ko³o nr 1 Świa-
towego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej i legionowski hufiec ZHP. Fundatorami tablicy 
byli kombatanci legionowskiego ko³a ŚZ¯AK i oddzia³u Stowarzyszenia Szarych Szeregów. 

Wiersze

CMENTARZ POWSTAÑCZY
− Tablica: „TU SPOCZYWA 54 ̄ O£NIERZY AK GRUPY „KAMPINOS”, KTÓRZY 

W  WALKACH Z NAJEŹDŹC¥ HITLEROWSKIM OFIAR¥ ¯YCIA UDOWOD-
NILI MI£OŚÆ OJCZYZNY. ZGINÊLI W 1944 R.”

− P³yta granitowa poświêcona poleg³ym ¿o³nierzom Zgrupowania Sto³pecko-Nalibo-
ckiego AK, którego oddzia³y wesz³y w sk³ad grupy „Kampinos”.

− Tablica upamiêtniaj¹ca poleg³ych ¿o³nierzy kompanii lotniczej por. Tade usza Ga-
worskiego ps. „Lawa” i plutonu ppor. Tadeusza Nowickiego ps. „Orlik”, przyby³ych 
z innych rejonów i w³¹czonych do grupy „Kampinos”.

− Tablica pamiêci p³k. Józefa Krzyczkowskiego ps. „Szymon”, dowódcy VIII Rejonu 
VII Obwodu AK i grupy „Kampinos”, walcz¹cej w Powstaniu War szawskim.

− Tablica ku czci kapelanów grupy „Kampinos”: „STEFANOWI WYSZYÑSKIEMU 
„RADWANOWI III” PÓŹNIEJSZEMU PRYMASOWI POLSKI I JERZEMU BASZ-
KIEWICZOWI „RADWANOWI II” PO LATACH PRA£ATOWI, PROBOSZCZO-
WI ARCHIKATEDRY ŚW. JANA W  WARSZAWIE”.

KOŚCIÓ£ WE WSI WIERSZE 
Tablica ku czci poleg³ych i  pomor dowanych ¿o³nierzy grupy „Kampinos”. Napis 

na tablicy: „¯O£NIERZOM VIII REJONU GRUPY „KAMPINOS” POLEG£YM W 1944 R. 
W BOJACH OD DWORCA GDAÑSKIEGO DO BUD ZOSINYCH WSZYSTKIM ROZ-
STRZELANYM I ZAMOR DOWANYM W  WIÊZIENIACH I OBOZACH KAŹNI WIECZ-
NY POKÓJ DAJ PANIE”. Kośció³ zosta³ zbudowany po wojnie na placu, który w  czasie Po-
wstania Warszawskiego s³u¿y³ partyzantom za plac apelowy. Wieś Wiersze by³a od pocz¹tku 
sierpnia do 27 września 1944 roku miejscem postoju dowództwa pu³ku „Palmiry-M³ociny”, 
a nastêpnie grupy „Kampinos”.
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¯o³nierze I Rejonu „Marianowo-Brzozów” polegli w Brzozówce 27 wrześ nia 1944 r.
1. Bartczak Tadeusz  – 713 pl. 5 komp. 2 baon,
2. Jankowski Ryszard , ur. 1923 – 711 pl. 4 komp. 1 baon,
3. Królikowski Tadeusz 
4. Kurzycki Józef , ur. 1922 – 709 pl. 3 komp. 1 baon,
5. Mossakowski Tadeusz , ur. 1922 – 710 pl. 4 komp. 1 baon,
6. Pomañski Kazimierz , ur. 1921 – 712 pl. 4 komp. 1 baon,
7.  Szymkiewicz Marian, ur. 1923 – 705 pl. 2 komp. 1 baon.

Zamykaj¹c historiê miejsc pamiêci zwi¹zanych z walk¹ o niepodleg³ośæ Armii Krajowej 
I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obro¿a” Okrêgu Warszawskiego, przywo³ujê 
jeszcze raz 36 bia³ych krzy¿y na grobach ¿o³nierzy września 1939 na legionowskim cmenta-
rzu, 48 betonowych krzy¿y z lutego 1940r. na cmentarzu mauzoleum w Palmirach. Wspo-
mnijmy profesora Wies³awa  Gruszeckiego zamordowanego w 1943 w Oświêcimiu, poleg³ych 
w czasie akcji przerzutu broni pod Stanis³awowem podchor¹¿ych Alfê i Skibê,  w Legionowie 
„Wartê” i „Lato”,  wiosnê 1944 i bohatersk¹ śmieræ Kazimierza Urbañskiego  i Ireneusza Szat-
kowskiego,  legionowskich harcerzy z „Parasola” bior¹cych udzia³ w akcji Stamm. A potem 
Powstanie Warszawskie, poleg³ych w Warszawie i Le gionowie i tych wszystkich, w ¿yciory-
sy których jest wpisane: „zgin¹³ na morzu”..., „zgin¹³ śmierci¹ lotnika”..., „zamordowany 
przez gestapo”..., „zgin¹³ w Katyniu”..., „rozstrzelany”..., „powieszony”..., „ściêty”..., „zaka-
towany”..., „zmar³ w obozie”..., „zmar³ od ran”..., „zagin¹³”. Wszystkie te kamienne tablice 
i inne znaki pamiêci przypominaæ bêd¹, mówiæ bêd¹ o tej walce o woln¹ i niepodleg³¹ Polskê, 
za któr¹ cierpieli i której sk³adali dar swojego ¿ycia.

Cmentarz powstańczy w Wierszach
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Indeks nazwisk i pseudonimów

INDEKS NAZWISK I PSEUDONIMÓW

A
Adamek Jerzy 343
Adamkiewicz Barbara 336
Adaszkiewicz Olgierd „Kier” 176, 201, 225, 334
„Alfa” patrz Stêpnowski Mieczys³aw 
„Alina” patrz Drewnikówna-Raczyñska Halina 
A³abisz Wanda 314
Ama³owicz Franciszek „Tatar” 67, 88, 90, 92, 273, 307, 

343, 350, 351, 380, 421, 435, 450, 474
Ambro¿añska Krystyna 314
Anders W³adys³aw 26, 44, 54, 65, 225, 227, 301, 302, 

359, 364, 381
Andrzejewski Jerzy 301
Anio³kowska Maria 315
Anna Katarzyna ksiê¿niczka 11
Antonowicz-Ciepliñska Jadwiga patrz Ciepliñska 

Jadwiga 
Antosiewicz Jadwiga 273, 313, 336
Anuszkiewicz J. 299
Anuszkiewicz Krystyna 299
Apczyñski Leon 453
„Arab” patrz Zakrzewski Zbigniew
Araszkiewicz Adam 267
Archila Leszek 313
Asnyk Adam 480
Aust Edward 347
Aust Maciej „Tygrys” 322, 347
Aust Sylwester „Tata” 288, 322, 347
Aust z Borkowskich Anna 347

B
Bacewicz Józef Micha³ 14
Bach von den Erich 208, 221
Baczewski Boles³aw „Boles³aw” 69, 312
Baczyñski Krzysztof Kamil 197, 284, 302
Bafeltowska Alicja 82, 83, 110, 129, 315
Bafeltowski Ewaryst „Jur”, „Jurand” 8, 36, 82, 129, 137, 

138, 140, 172, 243–245, 251, 255, 256, 258, 262, 
284, 315, 317, 347, 353, 361, 406, 473, 489

Bafeltowski Ireneusz 36, 313
Bakalarczyk Jerzy „Jurand” 176, 201, 225, 334
Bakalarczyk-Wiernicka Irena 81, 170
Balawejder Romuald 354 
Baliñski M. 12
„Balon” NN 326
„Ba³tyk” informator UB 229
Banach Tadeusz 489
„Banan” dh 203
Baran Danuta 313
Baran Marianna 313
Barszczewska Barbara 336
Barszczewski R. 454
Barszczewski St. „Kur” 454
Barszczewski W. „Bogdan” 454
Bartczak Andrzej 267
Bartczak Tadeusz 341, 491
Bartelski Les³aw M. 7

Bartolo J. 454
Bartolo S. 454
Bartosiewicz Zygmunt 314
Bartoszewicz Bronis³aw „Sêp” 195, 340, 466
Baszkiewicz Jerzy ks. „Radwan II” 490
Bauman Alicja 81
Bauman Irena 81
Baurska Maria 39
Bazyl Maria 273, 336
Beczkowicz Feliks 111, 122, 313
Bednarek Boles³aw 348
Bednarek z Kar³owiczów Natalia 348
Bednarek-Michniewicz Alicja „Sosenka” 156, 165, 166, 

168, 174, 243, 260, 314, 333, 348, 349
Belke Wanda 314
Berkel Rajmund 488
Bêdrowski J. 61, 467
Bia³obrzeska Maria 336
Bia³obrzeski Mieczys³aw 338
Bia³oskórska nauczycielka 28
Bia³ous Ryszard „Jerzy” 136
Biczan Jerzy 50
Bielecki Jan Krzysztof 355
Bielecki Tadeusz 204, 341
Bieliñska Wanda 313
Bienias August 349
Bienias Ryszard „Sowa” 292, 322, 349
Bienias z Or³owskich Anna 349
Bieñkowski Sylwester „Wyga” 149, 325
Biernaccy 350
Biernacka z Brzeźniewskich Bronis³awa 349 
Biernacka z Grajnertów Jadwiga 368
Biernacki Aleksander 349
Biernacki Tadeusz 24, 29, 30, 81, 95, 121, 203, 349, 

350
Biernat Alicja 313
Biernat Henryk 343
Biernat kolejarz 31
Biernat Stanis³aw 347
Bilewicz dyr. 79
Biliñski Aleksander 313
Binder Jerzy 317
Binder W³adys³aw 92, 338
Binderowa 42
Birecki Antoni Marian „Szary” 42
Biskupski M. „Czujny” 454
Bismarck von Otto 14
Bissenik Andrzej 257, 471, 473
B³aszczak Mariusz 22, 24, 44, 265, 282, 372
B³a¿ejewicz Miros³awa 314
B³a¿ejewski Jan „Gazda” 325
B³oñska Aleksandra 315
B³oñska Stanis³awa 35
B³oñski Kazimierz 313
B³otnicki Eugeniusz „Kruk” 176, 209, 334, 339
„Bogdan” por. 195
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Bogucka Barbara 208, 462
Boniecki Fr. 454
Bonis³awski Aleksander „¯ó³w” 224, 451
Boreczek Wac³aw 244
Borkiewicz Adam 185, 190
Borkowski Wac³aw „Ryś” 326
Borowik Ryszard „Lis” 136, 243–245, 316, 473
Borowski W³adys³aw 67, 307
Borowski W³adys³aw 306
Borówka Ryszard 341
Bortnowski W³adys³aw 259
Borucki Karol 35, 95, 343
Borys Adam „P³ug” 136
Borys M. 456
Borzemski 41
Borzêcki £ukasz dr 92, 338
Borzobohaty Wojciech 248
Bo¿ym 81
Bo¿ym Genowefa 313
Bo¿ym Józef 61, 467
Bo¿ym Maciej 63, 300, 467
Bo¿ym Miko³aj 61
„Bór” patrz Komorowski Tadeusz
Brewczyñski St. 454
Brodel W. 61, 467
Broniewski Stanis³aw „Orsza” 8, 132, 178, 248, 252, 

253, 260, 261, 263, 266, 267, 269, 271, 281, 284
Brudziñscy 104
Brudzyñska Wies³awa 59, 60, 104
Bryk Anatoliusz 35, 56, 57, 239, 242, 350, 351
Bryk Maciej 350
Bryk z Leśniewskich Czes³awa 350
Brzeziñska-Kucharczyk Krystyna 81, 82, 110, 128, 129, 

165, 315
Brzeziñski Ireneusz 141, 318
Brzeziñski Janusz „Mewa”, „Mucek” 141, 319
Brzeziñski Ryszard Marian „Orlin” 141, 146, 318
Buchalska Apolonia 208, 462
Buchalska Janina 208, 462
Buchalska Zdzis³awa 208, 462
Buchelt-Smólska Jadwiga „Bystra I” 82
Buczacki P. 61, 467
Buczyñski 35
Budkiewicz Józef 352
Budkiewicz Wies³aw „Skolimowski”, „Lorenc” 7, 8, 97, 

140, 251,254, 255, 257, 258, 260, 265, 314, 317, 
348, 352, 361, 490

Budkiewicz z £apiñskich Maria 352 
Bukowska z Suchorzewskich Leokadia 353
Bukowski Brunon 353
Bukowski Jan „Kusza” 248, 255, 282, 284, 325, 353, 

446
Bu³at Karol 425
Burakowski 35
Burza Kazimierz „Grom” 275, 276, 315, 317, 339, 348, 

353, 450, 489, 490
Burza Natalia 314
„Burza” NN sier¿. pchor. 69, 196, 312
Burzyñski Marek „Zulus” 145
Burzyñski Zbigniew 16
Byd³oñ T. 61, 467
Bytnar Jan „Rudy” 6, 121
Bziuk Zygmunt 358

C
Caliñski Piotr 267
Ceg³owska Stefania 314
Celina NN 173
Cendrowski Bogumi³ 313
Cendrowski Wac³aw 313
Centkiewicz Czes³aw 16
Cesarz Tamara 298
Charasimowski Bohdan „Polak” 341
Che³stowska Marianna s. 90
Che³stowska Teresa 336
Chlewicka Hanna 315
Chlewicki Jerzy „Odrow¹¿” 110, 111, 121, 142, 143, 315, 

320, 342, 353, 422, 439, 459
Ch³opicki J. 61, 467
Chmiel Maria 30
Chmielewski Jerzy 459
Chmielowski Henryk „Tatar” 83
Chojnowski dr 156, 163
Chopin Fryderyk 103, 104
Chróściel Piotr 9
Chruściel Antoni „Monter” 188, 203, 207, 208, 305
Chruściel Micha³ 354
Chruściel Piotr 27, 354, 355
Chruściel Piotr wnuk 354
Chruściel Regina 354
Chruściel Stanis³aw Jerzy 354
Chruściel z Krupów Helena 354
Chrzanowska Zofia 37, 95
Chrzanowski Leopold „Lopek” 308, 309
Chrzanowski Wies³aw 259
„Cicha Woda” patrz Ostaszewska-Zebura Alicja
„Cichy” informator UB 229
Ciepliñska Jadwiga 102–104, 273, 313, 355, 356
Ciepliñski Stanis³aw 58, 355, 356
Cierliñski J. 3
Cieszkowska Halina 313
Cieszkowski R. 454
Cieszkowski S. 454
Cieślak F. 37
Cieślak Tadeusz 313
Cieślik Zbigniew 471, 473, 479
Cieśliñski Zdzis³aw „Kolka” 319
Cisak Irena 336
Coghen Stefan „Jim” 176, 201, 225, 334, 347
Cohen Klara „Klara” 81
Cohen-Oktaba Halina „¯aba” 81
Cudna z Kowalewskich Aleksandra 357
Cudna-Kowalska Apolonia „Anielka” 158, 329, 357, 

379
Cudny Piotr Jakub 358
Cudny Stanis³aw 357
Cybulska Zuzanna 313, 329
Cybulski Wac³aw 354
Cygler Zygmunt 342
Cymer Krystyna 367
Cyper Jadwiga 208
Cyrus-Sobolewski Kazimierz 49, 366
Cywiñski Czes³aw 248
Czajkowska Barbara 239
Czapska El¿bieta 86
Czarmacki Stanis³aw „Czort” 191, 192
Czarnecka Krystyna 315
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„Czarny” patrz Wojciechowski Zenon
Czekajówna Halina 315
Czepik Leonard 313
Czerewicz Donat „Sójka” 213
Czerniawski Adam „Karo” 176, 177, 217, 334, 339
Czerniawski Jan „Trefl” 176, 200, 201, 334
Czerwiñski Piotr 297–299, 394 
Czubala Halina 265
Czubala Ma³gorzata 265 
Czulakowa Filipina 40
Czyszek Wac³aw „Wacek” 201
Czy¿ewski Wac³aw „K7” 68, 311

D
Danielewicz 85, 86, 193
Danielewicz W³adys³aw „Oko” 68, 153, 204, 205, 301, 

312, 340, 482
Daremniak Irena „Irka” 157, 329, 359
Daremniak Janina Kazimiera „Janka” 157, 330, 360
Daremniak Wncenty 359, 360
Daremniak z Dziewanowskich Zofia 359, 360
Daszkiewicz Aniela 28, 30, 35, 95
„D¹b” patrz Kuźmiñski Jerzy 
„D¹b” patrz Latocha Jerzy
D¹browska W³adys³awa 313
D¹browska Zoja 298
D¹browski J. 61, 454, 467
D¹browski Jerzy „£upaszko” 65
D¹browski Jerzy 327
D¹browski Jerzy „Lato” 77, 151, 152, 285, 326, 339, 

450, 469, 491
D¹browski Zygmunt „B³yskawica” 68, 192, 195, 310, 

454, 466
Delong Jan 315
Derejski Andrzej „Bej” 200, 339
Derejski Wojciech 9, 483
Dietrich Edward „Ralf”, „Edward II” 8, 72, 76, 77, 79, 

80, 87–89, 190, 225, 229, 240, 242, 243–245, 
248, 251, 255–260, 267, 268, 270, 274, 276, 279, 
280, 293, 295, 299, 300, 302, 307–309, 343, 360, 
381, 413, 418, 442, 443, 450, 458, 462, 463, 467, 
469–472, 474, 475, 478, 485

Dietrich Jerzy 299, 300
Dietrich Zofia 361
Dietrichowie 299, 443
D³ugo³êcki Bogdan 328
D³u¿niewska Krystyna 315
D³u¿niewski Kazimierz 313
Dobroñski Adam 267, 270
Dobrosielski Jerzy 192
Dobrowolska-Kowalik Henryka „Ró¿a” 158, 329
Dobrowolski Stefan „Lach” 201, 452, 454
Dobrzañski Henryk „Hubal” 65
Dobrzycka Wanda „Mucha” 156, 454
„Dolina” patrz Pilch Adolf 
Domañska Teodozja 336
Domañska ze Smoliñskich Marianna 361
Domañski Edmund 361
Domañski Erazm 252, 471, 478
Domañski Kazimierz „S³oñ” 224, 451
Domañski Mieczys³aw „Miecz”, „Ma³y” 140, 255, 258, 

314, 317, 348, 352, 361
Domañski Tadeusz „Komar” 319

Dorczyk Florian 346
Dreger volksdeutsche 60, 63, 259
Drewniak Józefa 361
Drewniak Wincenty 361
Drewnikówna-Raczyñska Halina „Alina” 156, 158, 162, 

286, 329, 357, 359, 361, 369, 370, 385–387, 392
Drozd Jolanta 269, 273, 459, 477
Dro¿d¿ewska Hanna 336
Dubelczyk Halina 116, 315
Dubiñska Irena 366
Dubiñska Wanda 336
Dubska Halina 313
Dubski Zdzis³aw 313
Duchnowski Stefan „Lis” 222
Duchnowski Zygmunt „Buk” 7, 8, 190, 192, 212, 221
Duchowska Maria „Ewa” 253 
Duchowski Jan „Gumowski” 253
Duchowski Kazimierz „W³odek” 253 
Duchowski Tymoteusz „Mostek” 253, 254, 262, 267, 

269, 298
Dudko Zofia 273
Dudkowska 35
Dudkówna Zofia 336
Dudziec Jerzy „Pucha³a” 77, 79
Dudziñska z Jaworskich Stanis³awa 362
Dudziñski Franciszek 362
Dudziñski Zdzis³aw Ryszard „Lipka” 8, 147, 254, 298, 

314, 322, 362, 454
Duliñski P. 30, 58
Dunajewski Izaak 44
Durka Zenon 265, 471
Dusiewicz W³odzimierz 298
Dybicz Barbara 314
Dybowska Wanda 313
Dyczewska Izabela 273, 336
Dyczewski Antoni „Micha³” 68, 71, 310, 446
Dymek Jerzy 483
Dymel dh 150
Dyniewiczowie 72
Dziedzicka El¿bieta 336
Dziêgielewska Maria 24

E
Eden Anthony 209
Elbanowski Tomasz 289
Elgiet Helena 313
Emanuel III 409

F
„Fala” patrz Gierymski Aleksander 
Falkowska Jadwiga 132
Falkowski A. 61, 467
Falkowski Euzebiusz „Komar”, „Zenek” 319
Falska Maryna 447
Fedorowicz Janusz 327
Felc Anastazy 39
Felczak „Bystry” 326
Felicki Stanis³aw „Skiba” 76, 77, 144, 240, 285, 339, 

390, 449, 455, 456, 485, 486, 491
Feliszek Stanis³aw 35, 242, 355, 459
Figauzer Edward „Sêp” 255, 326, 362
Figauzer Jakub 362
Figauzer z Piwarków Marianna 362
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Filip Neumburski 11
Filipiak kpt. 229
Flisiak Krystyna 313
Fogler Zdzis³aw 313
Foks Franciszek ks. 180, 273, 336
Frankowscy 71
Frankowski Jerzy „Hermes” 89
Frankowski W³adys³aw 340
Fr¹ckiewicz Roman „Fr¹cek” 319
Frejlich Aleksander 363
Frejlich Jerzy „Je¿” 142, 255, 318, 363
Frejlich z Jankowskich Antonina 363
Frydrych Marian 152, 373
Frydrychowicz Tadeusz „Zdzichno”, „Zdzidna” 82, 90, 

92, 156, 168, 194, 308, 309, 343
Fryska Sylwester „Puk” 325
Fryziakówna Halina 315
Fultyn-Przyja³kowska Janina „Janka”, „Baśka” 41, 95, 

104, 156, 165, 166, 172, 173, 179–181, 273, 333, 
336, 363, 398, 401, 477

G
Gadowski Jan 343
Gadowski Zygmunt „Narcyz” 81, 190, 307, 309
Gajcy Tadeusz 203
Gajewski Czes³aw „Hektor” 176, 200, 201, 225, 334
Gajewski Tadeusz „Farys” 176, 209, 215, 335, 340
Galiñska Józefa s. 90
Galiñski Jan „Kostek” 343, 454
Gall Stanis³aw ks. 23
Garbicz Anna „Modrooka” 244, 255
Gass nauczyciel 163
Gawa³kiewicz z Kowalewskich Stefania 363
Gawa³kiewicz Feliks 363
Gawa³kiewicz-Witek Lidia „Mrówka” 8, 106, 109, 123, 

173, 174, 248, 260, 314, 334, 344, 363
Gawlikowski dr 92
Gawliñski Kazimierz „Kazik” 225, 229, 276, 343, 462
Gaworski Tadeusz „Lawa” 490
Gdowski ojciec 123
Gdowski Zygmunt „Narcyz” 123, 190, 307
Gebert 101
Gebertowa 101
Gerszewska Sabina 474
Gerszewska Sabina 474
Gierczyñski S. 61,467
Gierwatowski Jan „Ja³owiec” 324
Gierymski Aleksander „Fala” 68, 88, 191, 195, 196, 

310, 374 
Gierymski Eligiusz „Grom” 195, 340, 465, 466
Gierymski Ir. 454
Gilecka z Bagiñskich Stefania 364
Gilecki Henryk „Sêp” 151, 326, 364, 446
Gilecki Henryk 446
Gilecki Kazimierz 364
Giza Leon 315
Glemp Józef kard. 179, 260, 285
Gleñ Hanna 7, 110, 315
Gleñ Zdzis³aw „Szpon” 7, 36, 75, 189, 192, 315
Gleñ-Sa³ek Hanna 49
Gleñ-Sa³ek Helena Irmina 62
Gliszczyñski Edward 313
G³adkowska Krystyna 471

G³adysz St. „Jarema” 454
G³azkowa Zofia 40
G³owala Ryszard 110, 111, 315
G³ódź S³awoj Leszek bp 260, 286, 468
G³uszcz Jan „D¹b” 68, 312
G³uszcz-Kleszcz Hanna „Wyga” 332
Gniazdowska 27
Goc Mieczys³aw 262
Godlewscy 70
Godlewska Anna 366
Godlewska Barbara 429
Godlewska Janina „Nina” 334
Godlewska z Czerwiñskich Klotylda 364
Godlewski Jan 364
Godlewski Ludwik 364 
Godlewski Stanis³aw „Grabowski”, „Sak”, „Wolski” 50, 

55, 132, 136, 141, 142, 148–150, 161, 163, 301, 324, 
344, 347, 364–366, 388

Godlewski Zbigniew 364
Goethe Johann Wolfgang 115
Gogolewska Hanna 336
Gogolewska Janina 336
Gogolewska Stanis³awa 273, 336
Gogolewska Zofia 273, 336
Golik Jerzy „Tyran” 176, 208, 335, 340, 459
Go³¹bek Dariusz „£oś” 148, 326
Go³¹bek Ludwik 190, 255
Go³êbiewscy 78, 104
Go³êbiewska z Chmielewskich Wincentyna 104, 366
Go³êbiewski Janusz „Wilk”, „Go³¹b” 78, 104, 142, 320, 366
Go³êbiewski Tadeusz „Sosna”, „Per³a” 7, 26, 27, 42, 48, 

49, 68, 78, 88, 287, 299, 300, 310, 366, 367
Go³êbiewski W³adys³aw 104, 366
Go³êbiowski Anatoliusz 149
Go³êbiowski Antoni „Skrzetuski” 148, 325
Go³êbiowski Piotr 342
Go³uchowska Miros³awa 313, 336
Goncikowski Stanis³aw 314
Goral Józef 315
Gorczyñski J. 467
Gostkowska Helena s. 90
Goszczyñski Janusz 49, 467
Góralczyk Józef 7
Góralczyk-Pi¹tek Ewa 7, 314
Górczyñski Jan 61
Górczyñski Kazimierz „Ramzes” 78, 224
Górecka Weronika 314
Górecki Przemys³aw 198
Górecki Ryszard „Ryś” 225, 229, 276, 342, 344, 462
Górecki Zdzis³aw 313
Górny Stanis³aw 8
Górska J. „Jab³oñ” 454
Górska Zofia 336
Górski Kazimierz „Grab” 323
Górski W³odzimierz „Buk” 158, 324
Górski Wojciech 145
Grabiec Jan 9, 282, 288, 297–299
Grabowska Barbara „Oleñka” 157, 158, 329, 368
Grabowska Ligia patrz Urnia¿-Grabowska Ligia 
Grabowska z Paw³owskich Marianna 367
Grabowski A. 454
Grabowski Antoni „Czerwiec” 195, 340, 465, 466
Grabowski F. „D¹b” 454
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Grabowski Filip 368
Grabowski K. ks. „Pleban” 454
Grabowski Leon 141
Grabowski M. „Ryba” 454
Grabowski Ryszard „Ryś” 147, 322
Grabowski W³. „Akacja” 454
Grabowski W³odzimierz „Gryf” 141, 318, 323
Graczyk Izabela 313
Grajnert Franciszka 368
Grajnert Helena 368
Grajnert Henryka 368
Grajnert Jadwiga 350
Grajnert Kazimierz 368
Grajnert Stanis³awa 368
Grajnert W³adys³aw 368 
Grajnert z Dêbiñskich Gabriela 368
Grajnertowie 368
Grajnert-Parolowa Maria 21, 22, 24, 350, 368, 369, 401
Gra¿yñski Micha³ 263
Grechmistrz Piotr 340
Grocholska z So³tanów Maria 86
Grocholski Adam 86, 204, 205, 300, 340, 482
Grocholski Henryk 86
Grocholski Jeremi 86, 205, 328
Grocholski Tadeusz 86, 204, 205, 300, 340, 482
Grocholski Zdzis³aw 85
Grochowscy 488
Grochowska Wanda „Wanda” 469
Grodek Ryszard „Lis” 323
Grodek Stanis³aw 208
Grojek Stanis³aw 462
Gronczewska Wies³awa 336
Gronek Józef 369
Gronek Stanis³aw 369
Gronek z Góralczyków Zofia 369
Gronek z Kwiatkowskich Helena 369
Gronek-Nadolska Hanna „Chaber” 158, 329, 369
Gronek-Wysocka Marianna „Sarenka” 329, 369
Gronostajska Jadwiga 156, 159, 163
Groñska Maria 313
„Grosz” patrz K³oczkowski Roman
Groszek Halina 336
Grudzieniowa Helena 35
Gruszecki Wies³aw „Lubicz” 81, 99, 106, 107, 110, 112, 

115, 122, 123, 128, 313, 315, 339, 491
Gruszek Tadeusz 313
Gru¿d¿ Witold 313
Gryboś Leon 346
Gryglewiczówna Maria 315
Grygu³³o Tadeusz 370
Grygu³³o Wojciech „Seroka” 151, 326, 370
Grygu³³o z Morawskich £ucja 370
Grz¹dziela Kazimierz „Ziutek” 144, 145, 321
Grzelak Barbara 273, 336
Grzelak Barbara Alina 273, 336
Grzelak Czes³awa 273, 336
Grzelewski Antoni „Go³¹b” 322
Grzybowska Danuta 313
„Grzywa” 196
Grzywaczewska z ¯ó³awskich Tekla 370
Grzywaczewski Jan „Pantera” 58, 144, 267, 320, 370
Grzywaczewski Marian 370
Grzywaczewski Wac³aw 370

Grzywaczewski W³adys³aw 370
Gumienny Janusz „Dziêcio³” 323
Gumulowie 37, 38
Gutowski Stanis³aw 338
Gwoździarska Barbara 329
Gzikówna Hanna 315
Gzowska Maria 313

H
Habes Leon 371
Habes z Siemiackich Wiktoria 371
Habes Zdzis³aw „Cis” 325, 371
Hadryś „¯bik” 320
Hadryś Edward „Kadryl” 322, 344, 371
Hadryś Franciszek 371
Hadryś z Miroszów Genowefa 371
Hajdysz Krystyna 313
Handzlik Jadwiga 30
Hanke 101
Heilig 106
Heilig Halina 313
Heilig Micha³ 116, 315
Hermanowicz Edward „D³ugosz” 81, 99, 100, 107, 113, 

122, 128, 307, 309, 313, 344
Herodot 5
Hertel Ryszard „X” 142, 143, 315, 320, 370, 423, 439
Hitler Adolf 49, 54
Hoch Janusz „Babinicz” 326
Hodoniowa 42
Hodoñ Jan 43
Hrynkiewicz Aleksander „Przygonia” 306
Huczyñski Antoni „Burza” 216, 219, 271
Hurko Josif 15
Huttel Tadeusz „Pawe³ek” 148, 161, 341
Hynek Franciszek 16

I
„Igie³ka” patrz Witkowska-Zimny Alicja
Ignaczak Edward 150
Iwañska Ludmi³a „Ludka” 164, 165, 313, 334
Iwaszkiewicz Józef 26, 27, 381
Iwaszkiewiczówna Józefa 22, 27, 44, 48, 132, 366, 371
I¿y³owscy 81, 82

J
Jab³oñska Wanda 329
Jab³oñski Eugeniusz „Jastrz¹b” 323
Jab³oñski J. 454
Jab³oñski Jan 195, 465
Jab³oñski Ludwik „Wierzba” 157, 158, 323
Jab³oñski Stanis³aw 340
Jab³oñski Zygfryd 343
Jabrzemski Jerzy 254, 267
Jachimowski Tadeusz ks. 199
Jadach Henryk 44
Jagnie¿a Tadeusz 358
Jagnie¿a W³. „Lipa” 454
Jakubowska Teresa 313
Jakubowski Feliks 156, 170, 372
Jakubowski Leonard 372
Jakubowski Micha³ „Rój” 116, 137, 138, 140, 170, 172, 

243–245, 255, 284, 315, 317, 347, 372, 473
Jamroz Jerzy „Vis” 325
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Jamroz W³adys³aw 342
Jamrug Blandyna 315
Jan III Sobieski 179
Jan Kazimierz 12, 179
Jan Pawe³ II 179, 226, 265, 273, 476, 477
Janicki Stanis³aw „Rafa³” 69, 312
Janik Edward „Wêdka” 68, 222, 310, 341, 426
Janikowski Zenon „Ryś” 68, 197, 207, 212, 222, 310, 

375, 379, 390, 404, 438, 444
Jankowski Jan Stanis³aw 188
Jankowski Ryszard „Ster” 224
Jankowski Ryszard „Zemsta” 341, 491
Jankowski S³awomir „Micha³” 153–155, 328, 372
Jankowski Stanis³aw 372
Janota-Brzozowski Jan „Jota” 68, 311
Jarosz Janina „Baśka” 224
Jarosz W³adys³awa 313
„Jarzêbina” NN 85
Jarzêbowski Józef ks. 179
Jarzêbski Jerzy 8
Jasiñska Halina 159
Jasiñska Janina 315
Jasiñska Kazimiera 314
Jasiñska Teresa „Biedronka” 161, 243, 244, 331, 373
Jasiñska z Sosiñskich Janina 373
Jasiñska-Koczkowska Halina „Stokrotka” 159, 331, 447
Jasiñski E. 144
Jasiñski Edward „Kaptur” 321
Jasiñski Eugeniusz „D¹b” 321
Jasiñski Józef 373
Jaskólska Apolonia 313
Jaskólska Honorata 315
Jastrz¹b Jan 487
Jastrzêbski Boles³aw Miko³aj „B³êkitny” 323
Jaszczuk Edward 327
Jaszewska Krystyna 329, 373
Jaworska Wies³awa 100, 113, 313
Jaworski Zygmunt 313
Jaz³owiecki Ludwik 340
Jaźwiñski Tomasz „Julek” 131
Jefimow Mieczys³aw „Borys” 224, 341, 451
Jegliñska Anna 373
Jegliñska Zofia 429
Jegliñski Tadeusz „Kruk” 318, 373
Jegliñski Zdzis³aw 373
Jendraszek £ucja 315
Jendraszek Marianna 314
Jeruszka El¿bieta 313
Jeruszko Jerzy „Zeus” 176, 194, 335, 340
Jeute Jadwiga 9
Jeute Wojciech 9, 298, 302, 471
Jeziak Anna 336
Jeziak Stanis³awa 24
Jeziorska Pelagia 314
Jêdraszko-Babik £ucja „Rumianek” 161, 331, 374
Jêdraszko-Choróbska Krystyna „Japonka” 159, 161, 

331, 374
Jêdraszko-Kuklewska Michalina „Skierka” 159, 161, 

331
Józefowski Wojciech 35
Jüngst (Jungst) Krystyna 114, 116, 315, 336
Jüngst wójt 88, 92, 208, 209
Jüngstowie 208

Jurkiewicz Czes³aw 136, 316
Juszczak 37

K
Kabat Ryszard „Wanda” 176, 208, 335
„Kacper” patrz Krasiñski Stefan
Kaczmarek Alicja 313
Kaczmarek Anna 298
Kaczmarek Boles³aw 313
Kaczmarek Emilia 154
Kaczmarek Eugeniusz „¯bik” 146, 147, 315, 323, 374
Kaczmarek Janusz 314
Kaczmarek Lucyna 314
Kaczmarek Maria 158
Kaczmarek St. „Grab” 455
Kaczmarek Zygmunt „Sosna” 267, 324, 375
Kaczmarek-Osiecka Maria „Majka” 329
Kaczmarkowie 147
Kaczmarski Boles³aw ks. 180
Kaczorowska Irena „Szarotka” 329
Kaczorowski Ryszard 276–278, 462
Kaczyñski Adam 288
Kahl Maria 24, 25, 31
Kalinowska Celina 100, 114
Kalinowska Czes³awa 313
Kalinowski Aleksander 313
Kalinowski Cezariusz 292
Kalinowski Edward „Uran” 317
Kalinowski Henryk „Harpagon” 341
Kalinowski W³adys³aw „W³odek” 205, 209, 340
Kalinowski W³odzimierz „Sarna” 320
Kalisiak Jan „Mister” 68, 310
Kaliś Alicja 255, 258, 260, 276, 284
Ka³amaja Zenon „Zieñko” 34, 136, 137, 139, 140, 194, 

198, 202, 255, 316, 339, 375, 439, 444, 458, 459
Kamieniecka-Gryckowa Wanda 132
Kamiñscy 173
Kamiñska Barbara „Lusia” 330
Kamiñska Janina 331
Kamiñska z Wiśniewskich Janina 375
Kamiñska Zofia „Zosia” 165, 172, 174, 315, 333, 336, 

344, 376
Kamiñska-Kaliś Alicja „Lilka” 116, 172–174, 273, 315, 

333, 334, 336, 344, 375
Kamiñska-Miszczak Michalina „Mitka” 172, 174, 273, 

333, 336, 376
Kamiñski Aleksander 9, 36, 201, 233, 288
Kamiñski Micha³ 375
Kanosiñska Barbara 313
Kantor Janina 255, 258
Kantor Stanis³aw 411
Karczewska-Skorek Sabina 429
Karol Gustaw 13
Karolkówna Stanis³awa 336
Karpiñska Stanis³awa 385
Karpiñska z Kuciñskich Helena 376
Karpiñski Jerzy „Gracek” 285
Karpiñski Jerzy Wojciech „Kracak” 154, 155, 285, 328, 

376–378
Karpiñski Konrad Zenon „¯ydu” 8, 152–155, 254, 260, 

263, 265, 270, 275, 282, 284, 292, 328, 377, 378
Karpiñski Micha³ 376
Karpiñski Zbigniew 386 
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Karwicka El¿bieta 255, 284, 446
Karwowska 35
Kasprowska Ewelina 396
Kawecka Halina 336
Kawka 168
Kawka Eugenia 313
Kawka Henryk 327
Kawka Marianna 273, 314
Kawkówna Maria 273, 336
Kawkówna Teresa 273, 336
Kawkówna Zofia 315
Kazimierczak Danuta 104
K¹cki S. 61, 467
Kendra Teofil 243
Kêdra Teofil 425
Kêdrówna Katarzyna 338
Kêdziorek Mieczys³aw 152
Kêdziorek NN 328
Kêdziorek Wies³aw 328
Kêpka H. 61, 467
Kêsicki Czes³aw 343
Kicman Andrzej 255, 257, 258, 261, 263, 267, 270, 

276, 284, 467, 469, 471, 472, 474, 479
Kie³biñski Mieczys³aw „Fidelis” 144, 211, 258, 286, 

300, 315
Kie³kiewicz Zbigniew „S³awek” 341
Kijak Wac³aw „Góralik” 341, 451
Kirchner Maria 8, 255
Kirchner-Zwoliñska Halina 162, 254, 285
Kisielewicz Jadwiga 83, 84, 104, 273, 336
Kisielewicz Zofia 7, 8, 83, 98, 103–105, 165, 315
Kisielewicz-Janczyk Zofia 41
Kisielewiczowie 104, 165
Kitarzewska-Michalska Jadwiga „Nysa” 345
Kitaszewska z Krawczyków Amelia 396
Kitaszewski Eugeniusz 396
Kleeberg Franciszek 295
Klejment Bogdan 116, 315
Klejment Franciszek 379
Klejment S³awomir „Huragan” 33, 140, 194, 197, 202, 

255, 317, 339, 379, 439, 458, 459
Klejment z Dejneków Nadzieja 379
Klejment-Lewandowska Teresa 237, 238, 379, 429
Klem Barbara 313
Klemensiewicz Zenon 101
Klikowska Alina 336
Klimaszewski Roman Zygmunt „Wo³odyjowski” 

153–155, 255, 267, 328, 379
Klimek H. „George” 454
Klimkiewicz-Popiel Ewa Wanda 282
Klimowicz Jan 340
Klimowicz Micha³ „Komar” 204
Klukowski Tadeusz 346
K³oczkowska Adela 380
K³oczkowski Jan 380
K³oczkowski Roman „Grosz” 67, 72–76, 80, 118, 121, 

122, 164, 185, 186, 190, 202, 211, 252, 296, 300, 
307, 309, 360, 380, 381, 407, 421, 422, 433, 435, 
436, 450, 454, 478

K³osiñska Wanda 40
K³osiñski 80
„Kobra” patrz Krzyka³a Jan
Kobus Jan 338

Kociszewska Barbara 273, 336
Ko³acz Leszek 248
Ko³akowski Edward 257, 471 
Ko³odziejczyk 35
Ko³odziejska Bartczaków Janina 381
Ko³odziejska Irena 80
Ko³odziejska Krystyna 381
Ko³odziejski Bogdan 381
Ko³odziejski Jan 344, 381
Ko³odziejski Janusz „Brzask” 381
Ko³odziejski Jerzy „Zeus” 80, 136, 176, 281, 335, 381, 382
Ko³oniecki Lech 244
Ko³oniecki Leszek ks. 458, 466
Ko³tan Barbara 273, 336
Ko³tan w³aściciel sklepu 47
Komorowski Tadeusz „Bór” 66, 146, 188, 202, 207, 

271, 305, 427
Kondracka Henryka 208
Kondracka Irena 313
Kondrecka Henryka 462
Kondzisz Andrzej 313
Koniczyna 430
Konieczna z Kostrzewów W³adys³awa „Ska³a” 55, 56, 

288, 382, 383
Konkol Irena 474
Konopnicka Maria 107, 400
Kopeæ Maria 313
Kopeæ Zygmunt „P³ug” 308, 309, 341
Koper Czes³aw 267, 275
Koperkiewicz Alina 156
Koperkiewicz Anna „Anka” 162, 332
Koperkiewicz Bo¿ena „Mirka” 162, 163, 332
Koperkiewicz Ignacy 341
Koperska Miros³awa 313
Koppe Wilhelm 136, 382
„Korab” patrz Radziwi³³ Konstanty
Koralkiewicz Stanis³aw 248 
Korcz volksdeutche 60, 63
Korpeta Wies³aw Lucjan 478
„Korsarz” patrz Kurzycki Józef 
Koryś Zdzis³aw 282
Korzeniowska Danuta 314
Korzeñ A. „Antkowiak” 454
Korzeñ Kazimierz „Klon” 157, 158, 323
Kosacka Jadwiga 315
Kosek Ryszard „Puchar” 341
Kosmalówna Jadwiga 336
Kostro Jan 204, 341
Kostro Stanis³aw 204, 341
Kostrzewa W³adys³aw 55, 382
Kostrzewa W³adys³awa patrz Konieczna z Kostrzewów 

W³adys³awa
Kostrzewski Zenon „Kmicic” 325
Kościanek NN 327
Kościanek Tadeusz 327
Kościelak J. „Zag³oba” 69, 81, 82, 312
Kościesza Jan 101, 114, 313
Kościeszowie 114
Kotlicki Leszek „Maciek” 319
Kotowski Alfons „Okoñ” 221–224, 380
Kowalczyk Andrzej 262
Kowalczyk Stefan „Lanca” 341
Kowalczyk Tadeusz 341, 346
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Kowalczyk Waldemar 275
Kowalewska Zofia 331
Kowalewski Teofil „Zygmunt” 68, 71, 191, 197, 202, 

207, 212, 221, 222, 310, 385, 412, 414
Kowalewski Zdzis³aw „Staś” 71, 88, 89, 219, 315
Kowalik Danuta „Zofia” 157, 330
Kowalik Dominik „Bocian” 323
Kowalik Eugeniusz Jerzy „Brzoza” 323
Kowalska Alicja 8, 149
Kowalska Alina „Mak” 8, 156, 162, 255, 345
Kowalska Apolonia 272
Kowalska Barbara 314
Kowalska Ludwika 255
Kowalska z Sobierajskich Stanis³awa 383 
Kowalski Boles³aw 359
Kowalski Jan 327
Kowalski Ludwik „Agat” 255, 285, 325, 383
Kowalski W³adys³aw 383
Kowalski Wojciech „W¹sik” 341, 359
Kozak Mieczys³aw „Je¿” 151, 204, 328, 340, 482
Kozakow Zygmunt 116, 315
Kozera Pawe³ 471
Kozib¹k Zdz. „P³otka” 455
Kozie³ Janina „Elka” 330
Koz³owska Aldona 314
Koz³owska Ewa 313
Koz³owska Halina 313, 315
Koz³owska Julianna 354
Koz³owski C. 61, 467
Koz³owski Czes³aw 71, 342
Koz³owski Henryk „Kidi”, „Emir” 104, 135, 147, 315, 

323, 384, 385
Koz³owski Józef „Skryty” 483
Koz³owski Stanis³aw 384
Koz³owski Waldemar 313
Koźmiñski Micha³ „Longinus” 325
Krachelska Krystyna 9, 185
Kramer J. 454
Krasiñska-Linke Danuta „Danka” 157, 158, 329, 357, 

358, 385, 386
Krasiñski Stefan „Kacper” 68, 146, 156–158, 192, 195, 

242, 297, 310, 340, 358, 359, 362, 368, 385, 392, 
397, 452–454, 464–466

Kraszewski Tomasz „Kruk” 68, 311
Kraszewski Zbigniew 315
Kraszewski Zbigniew bp 265, 266, 472
Krawczyk Maurycy 386
Krawczyk pchor. 307
Krawczyk W³adys³aw „Pirat”, „Korsarz” 150, 151, 254, 

326, 345, 386
Krawczyk z Gradów Wac³awa 386
Krawczykiewicz Lucjan „Lis” 176, 335, 339
Kresowicz Nina 255
Kronberg M. 454
Król Franciszek 387
Król z Pietrasów Jadwiga 387
Król Zdzis³aw 262
Królak Edward 243
Królak M. ks. „Gloria” 454
Królikowska Alicja 273, 336
Królikowska Halina 336
Królikowski Andrzej 451
Królikowski Jerzy 318

Królikowski Tadeusz 491
Król-Nowak Wanda „¯abka” 158, 330, 387
Krupa Aleksandra „Oleñka” 165, 166, 187, 314, 334, 

387
Krupiecki 61, 467
Krupiñski Stanis³aw „Dabóg” 69, 312
Krupówna Barbara 336
Krupski Eugeniusz 315
Kru¿el Kazimierz 292, 297–299
Krwawicz-Ney Marek 3
Krynicka Maria 64
Krysiak Alina 255
Krysiak Stefan 338
Krysiñska z Mossakowskich Maria 387
Krysiñska-Macher Urszula „Ula” 162–164, 332, 387
Krysiñski Stanis³aw 387
Kryszewski Jan ks. 181, 183, 273, 336
Kryszkiewicz Ireneusz 436
Kryśkiewicz M. „Sikora” 454
Krzak Janina 313
Krzak Miros³awa 116, 315
Krzakówna Miros³awa 83
Krz¹stek Tadeusz 66
Krzyczkowski Józef „Szymon” 80, 490
Krzyka³a Jan „Kobra” 192, 195, 307, 309
Krzysztofik Jerzy „Dzik” 148, 326
Krzywdziñski Piotr 208, 462
Krzy¿ak Kazimierz „Bronis³aw” 188, 306, 380
Kubalska z Bieniasów Janina 387
Kubalski Grzegorz 295
Kubalski Janusz „Ryba” 321
Kubalski Jerzy 80, 315
Kubalski Karol 387
Kubalski Marian „Go³¹b” 146, 244, 322, 387
Kubera Marian 355
Kubiak Jaros³aw 284
Kubica Andrzej 338
Kubica Andrzej 92, 338
Kubiki Janusz 7
Kubliñski Marek 346
Kucharczyk-Brzeziñska Krystyna 7
Kuchciñski Edmund 313
Kuciñski Ferdynand 110
Kuczamer Jerzy „Stefan” 156, 157, 359, 368, 38, 400, 

430, 437, 454
Kuczkowska Halina 244
Kudelska Inka 149, 162, 163
Kudelska Teresa 238
Kudelska-Krysiak Alina „Cis” 332
Kufel Bohdan „Wacio” 328
Kujawska 36
Kujawski por. 221
Kuklewska-Jêdraszko Michalina „Skierka” 255, 331, 

388
Kuklewski Edmund „Chudy”, „Sêp” 8, 144–146, 243, 

244, 255, 258, 260, 265, 276, 313, 322, 345, 388
Kukliñski Ryszard 264
Kukulak Stanis³aw „Mors” 68, 310
Kuleczko Hanna 336
Kulesza Jan 116, 315
Kulesza Tadeusz 315, 317, 348
Kulma J. 454
Kulon Stanis³aw 456
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„Kuna” patrz Stankiewicz Bohdan
Kunert Andrzej 3
Kunszteter Maria 315
Kupściowa z Grajnertów Janina 368
Kurlandzka Helena 314
Kurnicki Kazimierz 267
Kurzycki Józef „Korsarz” 219, 341, 491
Kuszkowska Danuta 162, 163, 332
Kuszkowska Hanna 156, 243, 255
Kuszkowska z Nowotczyñskich Stanis³awa 390 
Kuszkowski Stanis³aw 390
Kuszkowski Wies³aw „Trop” 148, 149, 162, 243–245, 

325, 345, 390, 446, 473
Kutra Ignacy „Gajowy” 300, 341
Kutschera Franz 136, 386 
Kuzka Teresa 314
Kuzkówna Czes³awa 314
Kuźmiñska Barbara 336
Kuźmiñska El¿bieta 243, 245
Kuźmiñska z Krawczyków Stanis³awa 390 
Kuźmiñski Antoni 338, 390
Kuźmiñski Jerzy „D¹b”, „Jeleñ” 136, 139, 193, 194, 

243–245, 255, 285, 316, 379, 390, 473
Kwiatkowska Janina 314
Kwiatkowski Józef 122
Kwiatkowski Stefan 471
Kwiatkowski W³adys³aw 344
Kwieciñska Teresa 162

L
Labiak Mieczys³aw „Mietek” 319
Laboureur de Jan 12
Laca Jan 341
Lachowicz Bronis³aw 390
Lachowicz fotograf 154
Lachowicz Helena 390
Lachowicz Jerzy Tomasz  7, 390
Lamers Halina „Ewa” 156, 330
Lamers Janina 159
Lange Janusz 314
Lasecki Aleksander „Kostek” 68, 311
Lasoñ Stanis³aw „Lis” 320
Lata³o Wojciech 328
„Lato” patrz D¹browski Jerzy 
Latocha Jerzy „D¹b” 49, 132, 138, 139, 142, 172, 186, 

191, 233, 236, 244, 316, 345, 347, 348, 352, 353, 
361, 372, 375, 391, 396, 404–406, 424, 438, 473, 
489

Latwis Stanis³aw 199
L¹ca Jan 483
Lebiedziñski dr 85
Lebiedziñski Witold „Mars” 321
Lemañska z Grabowskich Stefania 392
Lemañska-Dobrowolska Barbara „Jedynaczka” 158, 

330, 392
Lemañski Józef „Grusza” 148, 157, 158, 242, 324, 392, 

465
Lemañski K. „Kazio” 455
Lemañski Stanis³aw 392
Lemañski Wac³aw „Skowronek” 147, 323
Lenk Z. 8
Lerski Henryk „Lasek” 315, 321
Leski Kazimierz 262, 267

Leszczyñska Krystyna 99, 100, 114, 115, 122, 174, 313, 
314

Leszczyñski Edward „Jaksa” 89, 135, 176, 203, 335, 
340, 459

Leunis Jean 179
Lewandowscy 147
Lewandowska Irena „Zosia” 330
Lewandowska Janina „Sikorka” 331
Lewandowska-Maciuszek Helena „Ziutka” 330
Lewandowski Andrzej „Lew” 146, 148, 324, 392, 430
Lewandowski Antoni 275
Lewandowski Bronis³aw „Zbyszek” 199
Lewandowski Mieczys³aw 392
Lewicka Janina 314
Lewicka Zofia 273, 336
Lewicki 101
Lewicki Henryk „Jastrz¹b” 339
Lewiñska Hanna „Anka” 164, 165, 273, 334, 336
Lewkiewicz El¿bieta 338
Lichacz W³odzimierz 23
„Likurg” NN ppor. 69, 312
„Limba” patrz Nowakowska Ludwika
Linke Andrzej „Dahal” 146, 147, 322, 386, 393, 437
Linke Danuta 359
Linke J. „Sieciarz” 455
Linke Juliusz „Jastrz¹b” 323
Linke Maciej „Kwiatek” 147, 314, 322
Lipiñska Stefania 444
Lipiñski T. 12 
Lipiñski Zdzis³aw 444
Lipska Genowefa 282 
Lisowski 61, 467
Lisowski Stanis³aw 317
Lisowski W. 467
Lisowski Witold „Prosty” 47, 255, 257, 326
Litwiniak Feliks 87, 248, 275, 282–285, 287, 288, 295, 

298, 299, 393, 394, 469
Litwiniak Ludwik 394
Liwska Leokadia 315, 330
Liwska Wac³awa 238
Liwski Ignacy 453
Liwski J. 454
Liwski Stefan „Topola” 88, 89
Lizinkiewicz Urszula W³adys³awa „Ula” 331
Lorenc sekretarz gminy 82
„Ludka” patrz Romanowska-Go³¹bek Ludwika

£
£abarzewska Jadwiga 258
£abarzewska Krystyna 258, 259
£abenda M. „Sêp” 69, 312
£abuś Bogdan „M³ot” 321
£abuś Roman „Sicz” 322
£apiñska Józefina 64, 132
£aski Edward „Fredek” 483
£asztyñski Witold 47
£¹cz Laura 302
£¹czyñska Jolanta „Ola” 162–164, 255, 332, 394, 446
£¹czyñski Rajmund 394
£ezka W³adys³aw „Sokó³” 154, 328
£êczycka Alina 273, 336
£osiewicz-Chmurowa Z. 3
£oskot Boles³aw 56
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£uba Jerzy 267
£uczak Aleksander 255, 262, 355, 467, 468
£ukaszewska Blandyna 315
£ysa Helena 336

M
Maciejewski Aleksander „Krzak” 483
Maciejewski Henryk „Henio” 145
Mackiewicz Hanna 273, 336
Mackiewicz Teresa 273, 336
Mainda Marian 267
Majcher Stefan 315
Majchrzak Ludwik „Komar” 67, 310
Majchrzyk Bronis³aw „Kajtek” 69, 190, 308, 309, 455
Majchrzyk C. 454
Majerowska z Chojnickich Genowefa 395
Majerowski Józef 395
Majerowski Stanis³aw „Bajan” 255, 286, 325, 395
Majewska Urszula 273, 336
Majewski Stefan „Warta” 77, 112, 285, 339, 450, 469, 

483, 491
Majewski zegarmistrz 123
Majski Iwan 227
Makowska Mieczys³awa 331
Makowski Juliusz 315, 318
Malechowski Bogdan 192
Malendo W³odzimierz „Góral” 201
Malesa Stanis³aw „Fajka” 341
Maleszko Laura 315
Maleszko Zbigniew 315
Malicki Józef „Tygrys” 68, 310
Ma³ecka Maria 314
Ma³ecka-Wojciechowska Irena „Ninka” 158, 330, 395
Ma³kiewicz dr 45, 373
Ma³kowski Aleksander 135
Ma³olepsza Jadwiga 273, 336
Marciniak Florian 64, 132
Marcysiak Jerzy „Myszo³ów”, „Marcel” 319
Marczak Jadwiga „Jagoda” 330
Maria Ludwika de Sevres 11
Mariañski Stanis³aw 453
Marielke wójt 60, 467
Markert Wojciech 302 
Markoni Henryk 12
Markowski Julian 315
„Mars” 167
Marsza³ek Leon 132 
Marzec Genowefa 314
Marzêcka Jadwiga 314
Masajew Dymitr 314
Mas³owska Maria 336
Mateuszczyk R. 61, 467
Matla Boles³aw „Boryna” 83
Matusiak przyboczny 347
Matuszewska Janina 315
Matuszewski J. 61, 467
Matysiak Kazimierz 341
Matysiak W³adys³awa 314
Matysiakowie 137
Mazur Barbara 9
Mazur Bronis³awa patrz Romanowska-Mazur Broni-

s³awa 
Mazur Edmund 42, 395

Mazur Franciszek 395
Mazur Helena 9, 282
Mazur Jan Stanis³aw „Brzoza” 42, 89, 202, 300, 341, 

395, 454
Mazur Marek 9, 198, 215
Mazur Marianna 395
Mazurkówna Albina 315
Mazurowska Melania s. 90, 156
Merlewska Maria 336
Merlini Dominik 12
Mermon dr 56
Mermon J. 61, 467
Merzon Z. 61, 467
„Mewa” NN 326
Mêka³a Irena 314
Michalska z Kitaszewskich Jadwiga „Nysa” 327, 345, 

396
Michniewicz Alicja 255, 258
Michnowska El¿bieta 273, 336
Mickiewicz Adam 47, 50
Mielczarski Andrzej „Roch” 325
Mierzejewski Edward „Edek” 320
Mierzejewski W³adys³aw 340
Migdalski Jerzy „Mig” 136, 138, 139, 314, 316
Migdalski Ryszard „Korab” 136, 137, 139, 140, 315, 

316, 375, 396, 443, 444
Miko³aj II 15
Miko³ajczyk Stanis³aw 198, 209, 388, 422
Mikos Jan 483
Mikota Jerzy „S³oñ” 320
Mikota W³odzimierz „Pantera” 320
Mikulski Eugeniusz 483
Mikulski W. 61, 467
Milchert Ewa 338
Milchert Stefan 70
Milchertowie 70
Milewska Krystyna 162
Mi³osz Amelia „Ma³a” 159, 330
Mi³osz Czes³aw 36 
Mi³osz Zygmunt 315
Mi³oszewski Miros³aw 275, 282, 284
Mindak Janusz 329
Mirecki Zygmunt „Zim” 69, 151, 188, 301, 312, 383, 

422
Misiewicz „Gra¿yna” 84
Miszczak Michalina 255, 258
Miszewski I. 467
Miszewski L. 61
„Mitka” NN 135
Mizio³ek W³adys³aw bp 245, 299, 475
M³odkowski K. 467 
M³otkowski Wies³aw „Witecki” 323
Modzelan Ryszard 465
Moniewski Ryszard „Bortnowski” 225, 229, 276, 342, 

343, 462
„Monter” patrz Chruściel Antoni
Morawscy 358
Morawska z Dmowskich Janina 45, 361, 396
Morawska z Erdesów Anna 397
Morawski Adam 397
Morawski Janusz „Tuz” 225, 255, 325, 397, 446
Morawski Jerzy Józef 396
Morawski Józef Adam 58, 396, 397
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Morawski Wojciech 7, 11, 17
Morawski Zbigniew Andrzej 396
Mossakowski Tadeusz „Peng” 341, 491
Mościcka Regina 314
Mościcki Ignacy 48
„Motor” patrz Raczkowski Jan 
Mroziewicz Marek „Robak” 89
Mrozik Maria 336
Mrozkówna Janina 315
Mróz Danuta 314
Mrugacz Jan ks. 242, 276, 286, 450, 468, 471, 479
Mrzyk Danuta 346
Murawski Janusz 340
Murawski M. 454
Murawski Tadeusz 340, 454
Muszyñska Maria 314, 338
Muszyñski 93
Muszyñski Bogdan 314, 321
„Muza” NN 325
Muzyka Henryk „Wiewiórka” 343, 379
Myśliñska Barbara 336

N
Nagat St. „Borowik” 455
Nagat Stefan 397
Nagat z Oleksiaków Genowefa 397
Nagat Zbigniew 192
Nagat-Jeliñska Henryka „Lola” 157, 158, 329, 397
Namys³owski 153
Napiêtek Stefan „Obuch” 68, 310
Napoleon Bonaparte 13
Narewski Henryk 295, 344
Narostek Konstanty „Topór” 342, 451
Narostkówna Henryka „Henia” 195, 340, 465, 466
Narostkówna M. 454
Natanek Tadeusz 347
Nawrot Mieczys³aw 343
„Nelson” 196
Neugebaer Tadeusz 405
Newerly Igor 447
Newerly Jaros³aw 447
Niedzielski Mieczys³aw „¯ywiciel” 306
Niedzieska Janina 34, 36
„Niedźwiedź” patrz Regulski Stefan 
Niestêpski Stefan „Stef” 141, 142, 147, 318, 322
Nikoli S. 61, 467
Nitschowa Ludwika 185
Niwiñski St. 454
Norwid Cyprian Kamil 302
Nowacki Jan „Orka” 342
Nowacki Janusz 208, 462
Nowacki Janusz „Orkan” 224
Nowacki Janusz „Wie¿a” 145
Nowak E. 61,467
Nowak Grzegorz 479
Nowak Ryta 315
Nowakowska Ludwika „Limba” 168, 187
Nowakowska z Orzechowskich Helena 398
Nowakowska-Pó³torak £ucja „Limba” 156, 165, 166, 

174, 260, 314, 333, 398
Nowakowski Julian 142
Nowakowski Juliusz 398
Nowakowski Tadeusz „S³oñ”, „Robert” 142, 248, 254, 

275, 315, 320, 398
Nowakowski Wac³aw 398
Nowicki Tadeusz „Orlik” 490
Nowiñska Miros³awa 337
Nowiñski Robert 275, 282
Nowotczyñska z Kuszkowskich Antonina 398
Nowotczyñska-Kowalska Alina „Mak” 162, 164, 331, 

345, 398, 399
Nurowska-Plichtowa Wanda 35, 399, 400, 407

O
Obojski W³odzimierz 237, 315, 317
Obrêbski A. 61, 467
Ochabówna Maria 273, 337
Ochrymowicz Zbigniew 282
Ocias Halina 337
Ogonowska z Truskolaskich Helena 435
Ogonowski Jan 435
Ogonowski Jerzy „S³oñ” 385
„Okoñ” patrz Kotowski Alfons
Oktaba Halina 314
Okulicki Leopold „Niedźwiadek” 66, 248, 271, 305
„Ola” patrz Krupa Aleksandra 
Olbryś Alina 337
Olczak Jerzy „Prut” 43
Olechno Edmund „Huszcza” 308, 309 
Olechno Stanis³awa „S³awa” 69, 70, 84, 308, 309
Olejnicki S³awomir „Jol” 176, 225, 335
Oleksiak Antoni. „Mewa” 323
Oleksiak Eugeniusz „Pantera” 323, 455
Oleksiak Jerzy „Olcha” 324
Oleksiak K. 454
Oleksiak Tadeusz „Tygrys” 323
„Oleñka” 166
Olêdzki W³. hm. 49
Olkiewicz Jerzy 314, 321
Olszewska Sabina 338
Olszewska-D¿yga³o Apolonia „Sosenka” 158, 330, 400
Olszewski Jan 436
Olszewski Mieczys³aw 150
O³dakowska z Zieliñskich Natalia 401
O³dakowska-Jarosz Janina „Baśka” 8, 156, 159, 161, 

243, 254, 255, 330, 374, 388, 401
O³dakowska-Szarliñska W³adys³awa „Sosna” 159, 331 
O³dakowski Hipolit 401
O³dakowski Szczepan „Gawra” 325
Onisk Lucyna 338
Opaleñski dyr. 79
Orewczuk Leopold 344
Orlik Wies³awa 429
Or³oś Tadeusz 43
Or³owski dr 56
Or³owski Maciej 285
Orzechowski Zenon 208, 462
„Orze³” NN 326
Orzeszkowa Eliza 117
Orzeszkowska Maria 338
Orzeszkowska Zofia 9
Orzeszkowska-Klimkiewicz Alicja 81
Orzeszkowska-Klimkiewicz Maria 8, 436
Osiecka Helena 357
Osiecki Henryk „£akomy” 323, 455
Osiecki Z. „Grom” 455

Book czas proby_2014.indb   503Book czas proby_2014.indb   503 2014-06-13   10:43:352014-06-13   10:43:35



504

CZAS PRÓBY... – historia legionowskich kolumbów

Osiñski Józef 208, 462
Osolinówna Cecylia 315
Ostapowicz Marek 148
Ostaszewska-Zebura Alicja „Cicha Woda” 156, 

165–168, 314, 333, 401
Ostaszewski Henryk 81
Ostrowska Justyna 36
Ostrowska Maria 315, 337
Ostrowski Waldemar 315
Osuchówna Janina 315
Otuszewski Marian 342
Owczarek 81
Owczarska Mariola 471
Ozdarska Barbara 273, 337
Ozdarski Jerzy 48, 343, 471
Ozdarski Józef 20, 344

P
Pachulska Zofia „Stokrotka” 157, 330
Packo Janusz „Cichy” 483
Paczyñski Wojciech 36, 81, 83, 99, 100, 103, 105, 

110–112, 115–117, 123, 145, 174, 218, 308, 309, 313, 
315

Paduszek Konrad 302
Paluchowski 173, 194
Paluchowski Stanis³aw 343
Pa³kowska Barbara „Zawierucha” 149, 162, 163, 239, 

331, 446
Paradowski Tadeusz 478
Parol Antoni 401
Parol Bronis³awa 401
Parol Jan 401
Parol Julian 401
Parol Maria 401
Parol Natalia 401 
Parol Piotr 7, 22, 24, 26, 27, 81, 95, 119, 121, 350, 368, 

401, 402
Parol Roch 401
Parol z Wojtyñskich Maria 401
Parolowie 369
Paroñski Józef „Chevrolet” 69, 308, 309
Partyka W³adys³aw 344
Parzonka W³odzimierz „Bajan” 145, 322
Paster Bronis³awa 255
Paster Grzegorz „Maciek” 148, 149, 245, 248 254, 255, 

258, 260, 265, 267, 268, 270, 325, 403
Paster W³adys³aw 403
Paster z Witczaków Stanis³awa 403 
Pastuszek Janina 315
Pastuszek Janusz „Pak” 318
Pastwa Tadeusz „Adolf” 68, 311, 342
Paszkiewicz Jerzy 144
Paszkowscy 404
Paszkowska-Jedliñska Hanna 72
Paszkowski Andrzej „Dzik”, „Kord” 8, 75, 79, 152, 206, 

256, 274, 281, 287, 288, 295, 300, 301, 306, 339, 
403, 404, 412, 431, 462, 469, 471, 474, 478

Paszkowski W³adys³aw 79
Patonowska M. 40
Patron George 417
Patrzyk¹t Antoni „Prus” 68, 310
Pawelska Janina 273, 314, 337
Pawlicka z Dobrowolskich Feliksa 229, 404

Pawlicki Edward „Wróbel” 136, 139, 229, 230, 236, 
24–245, 255, 262, 286, 316, 345, 404, 473

Pawlicki Konstanty 229, 404
Pawlikowski Stefan 16
Paw³owska Helena 282
Paw³owski Leszek „Lech” 149, 325
Pazio El¿bieta 284, 292
P¹czkowski Janusz „Mir” 258, 314, 320
Peck S³awomir „Buczek” 136, 137, 316, 443
Pedenkowski Edmund 22, 24, 369
Pedrycz Jakub 405
Pedrycz z Turkowskich Marcjanna 208, 405
Pe³czyñski Wojciech „Alan” 326
Pe³ka Teresa 314
Pendrych Marianna 462
Pentek Józef „Piorun” 68, 311
Perdzyñski Tadeusz „Tarnawa” 67, 307, 421, 435
Perkowska Irena 314
Perkowski Tadeusz „Per³a” 319
Petersburski Jerzy 44
Petra¿ycki Leon 380
Pêdrycz Feliks „Robak”, „Feluś” 7, 8, 28, 49, 140, 233, 

276, 284, 285, 317, 391, 405
Pfeiffer Edward „Radwan” 305
Pianowska Zygmunta s. 90
Piaskowski Alojzy 346
Pi¹tek Bogus³aw „Kalif” 8, 243–245, 254, 255, 256, 

262, 265, 284, 315, 317, 348, 406, 469, 471, 473, 
478

Pi¹tek El¿bieta 407
Pi¹tek Wac³aw 406
Pi¹tek z Ossowskich Janina 406
Pidek 35
Piekarska Lidia 429
Piekarski Edward „Lapus” 137, 138, 318, 347
Piekarski H. 61, 467
Pielach Halina 337
Pielach Zdzis³aw 343, 465
Pieni¹cy Andrzej 314
Pieraszko Maria 164
Piesiewicz Eugeniusz ks. 99, 117, 118, 128, 179, 313, 

336
Pietras Jadwiga 314
Pietrkiewicz Bogus³aw 346
Pietrucha Wac³awa 337
Pietrzak Jan 141
Pietrzykowska Maria 314
Pietuch Kazimierz 342
Piêtka Andrzej „Butrym” 157, 455
Piêtka aptekarz 92
„Pik” NN 325
Pilch Adolf „Dolina” 378
Pi³sudska Aleksandra 447
Pi³sudski Józef 6, 15, 47, 294, 366, 402
Piotrowska „Śnie¿ka” 114
Piotrowska Irena 315
Piotrowska Stefania „Kot” 340
Piotrowski Anatol 150
Piotrowski Lucjan 385
Piotrowski Stanis³aw „Mars” 68, 312, 471, 483
„Pisarz M” patrz Smerek Mieczys³aw 
Pitucha Kazimierz „Ambro¿y”, „Las” 188, 321, 339
Piwnicki Al. 454
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Piwnicki Wac³aw „Wacio” 148, 324
Piwnik Jan „Ponury” 288
Plak Zbigniew 328
Plichta Hipolit 399
Plichtowa Wanda 35, 95, 244, 473
Plichtowie 375, 399
P³aciszewska Maria 116, 273, 315, 337
Podgórska Krystyna 337
Podgórski Zbigniew 317
Podlaski W. 61
Podleśny Edward 314
Podniesiñska Wac³awa 208, 342
Podniesiñski Ryszard „Sowa” 319
Podniesiñski Wac³aw 342
Pogodziñski Bohdan „Wawrzyniec” 342
Pogodziñski Jan „Grzmot” 342
Pogorzelski L. 454
Pohlówna Jadwiga 24, 25, 27
Pokrant Henryk 407
Pokrant Tadeusz „Ma³y” 143, 144, 258, 276, 314, 320, 

407
Pokrant z Borkowskich Michalina 407
Polkowska Halina „Sroczka” 330
Polkowski Witold „Sokó³” 324
Polska Helena 338
Pomañski Kazimierz „S³oma” 342, 491
Pomaski W³adys³aw 16, 58
Poniatowski Józef 12, 13
Poniatowski Micha³ bp 12
Poniatowski Stanis³aw August 12
Ponto A. 454
Popiel Ewa 276
Popiel Micha³ 276
Popielarczyk Andrzej „Góral” 324
Popielarz Damian 240
Popielarz Teresa 273, 337
Pop³awska-Kunowska Halina 447
Popp Andrzej „Marek” 151, 204, 327, 340, 482
Potoccy 13
Potocki August 13
Potocki Maurycy 13, 405, 409, 417, 426
Potocki Stanis³aw Kostka 13
Potocki Szczêsny 13
Potyra Antoni 408
Potyra Barbara „Baśka” 114, 116, 172–174, 255, 256, 

258, 273, 284, 315, 333, 337, 345, 408
Potyra Janusz „Niedźwiedź” 254, 314, 320
Potyra z Wieczorków Bronis³awa 408
Pó³torak Alicja 255, 258
Pradomski W. 61, 467
Prasu³a F. 61, 467
Pra¿mowscy 11
Pr¹dzyñska El¿bieta 149
Pr¹dzyñski Ignacy 13
Prokop Zbigniew 446
Pruszyñski Czes³aw 459
Pruszyñski Jerzy 208, 459
Pruszyñski Marian 208
„Prymus” NN ppor. 68, 312
Przedlacki M. 454
Przedrzymirski-Krukowicz Emil 16
Przêdziñska-Karwicka El¿bieta „Dewajtis” 162–164, 

332, 408

Przybiciñska Stanis³awa 337
Przybysz S. 61, 467
Przyja³kowski Ludwik 363
Przymanowski Jerzy 55, 383
„Pucha³a” patrz Dudziec Jerzy
Puczyñski Kazimierz 314
Purso (Pulso) Piotr „Delko” 76, 241, 485 
Puszkin Stanis³aw 314
Pydyñ Stanis³aw „Stach” 204, 341
Pyrzanowski Zygmunt 329

R
„Rabczyk” patrz Ludwik Schmidt 
Raczkowski Jan „Motor” 68, 197, 202, 212, 216, 221, 

222, 224, 300, 301, 311, 342, 365, 370
Raczyñska Halina „Alina” 156, 159, 254, 285, 429, 455
Raczyñski Jan „Wiosna” 148, 149, 156, 157, 242, 285, 

324, 359, 375, 409, 465
Radwañska Maria 337
Radzimirski Franciszek 79, 80
Radzimirski Janusz 114, 116, 315
Radziwi³³ „Czarny” Miko³aj 409
Radziwi³³ Konstanty „Korab” 195, 204, 205, 328, 341, 

379, 409, 481, 484, 488
Radziwi³³ Maria 484
Radziwi³³owie 484
Radziwi³³ówna Barbara 409
Rajchert Edward „Bim” 325, 410
Rajchert W³adys³aw 410
Rajchert z Kaliñskich Anna 410
Rajszewicz Czes³aw 299
Rajszewicz Teresa 315
Rak 47
Rakowska Wanda 314
Redas Henryk „Osika” 158, 324
Regulski Stefan „Niedźwiedź” 68, 150, 312
Rembelski Aleksander „Miecz” 204, 341, 482
Renc Karol „Kusy” 327
Respondek Stanis³aw 472
Rewersiak J. 61, 467
Rezler Jadwiga 337
Robaczyñski Henryk 36
Rodkiewicz Hanna 314, 429
Rodkiewicz Maria 117, 313
Rodkiewicz Tadeusz 24, 26, 95, 410, 447
Rodowicz Jan „Anoda” 259
Rodowicz Kazimierz 259
Rodowicz z Bortnowskich Zofia 259
Rodziewicz Maria 101, 118, 313
Rogowska Janina 358
Rogowska Ludwika 95
Rogowska Maria 30
Rogowski St. 454
Rogowski W. „D¹bek” 455
Rogoziñski Marian „D¹bala” 68, 311
Rogulski Robert 354
Roja Boles³aw 16, 297, 298, 450, 480, 481
Rojek J. 123
Rojewski Roman „Lew” 322
„Rola” NN 68, 311
Rola-¯ymierski Micha³ 249 
Romaniuk Kazimierz bp 276, 462
Romanowska z Wasilewskich Maria 410, 411
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Romanowska-Go³¹bek Ludwika „Ludka” 8, 129, 173, 
175, 217, 218, 273, 333, 337, 410–412

Romanowska-Kantor Janina „Sarna” 8, 37, 55, 106, 114, 
115, 126, 128, 166, 168, 172, 175, 185, 187, 213, 
217, 218, 221, 224, 258, 273, 314, 334, 337, 411, 
412

Romanowska-Mazur Bronis³awa „Sosna” 3, 10, 21, 35, 
36, 53, 81, 95, 104, 107, 114–116, 128, 129 156, 166, 
168, 169, 172, 173, 175, 176, 180, 181, 188, 218, 
229, 242, 243, 248, 254–256, 258, 260, 262, 265, 
269, 270, 273, 275, 276, 281–285, 288, 289, 292, 
295, 299–301, 315, 333, 336, 339, 345, 411, 412, 
459, 477

Romanowski Henryk 228
Romanowski Hieronim 58, 410, 411
Romanowski Mieczys³aw 189
Romaszewski Zbigniew 472
RomekDanuta 314
Rospondek Stanis³aw 471, 479
Rostkowski Bohdan 314
Roszczyk Jan Marian 40
Roszkiewicz S. 61, 468
Rowecki Stefan „Grot” 66, 271, 305
Rómmel Juliusz Karol 66
Ró¿yczki Bogdan 245, 475
Rudnicki Mieczys³aw 270
„Rudy” patrz Bytnar Jan
Rudziñska Krystyna 338
Ruskul Henryk 343
Ruszkowska Maria 314, 315
Rydz-Śmig³y Edward 53
Rykaczewscy 72
Rykaczewska Barbara „Joanna” 28, 109, 110, 240, 242, 

243, 248, 251, 256, 259, 263, 270, 274, 315, 337, 
412–414, 465, 471, 474

Rykaczewska-Gabrysiak Gabriela „Ela” 189, 202, 314, 
337, 384, 414

Rykaczewski 366
Rykaczewski Leon „Zawisza” 81, 82, 189, 300, 384, 

414, 415 384, 432
„Rysiek” partyzant 191
„Ryś” patrz Janikowski Zenon
Rytel Jerzy 346
Rzecznik Wiktor „Orze³ II” 7, 150, 156, 163, 299, 416

S
Sajnog-Kuszkowska Hanna „Iga” 162, 238, 332
Sa³aga Anatol ks. 20, 179, 431
Sare³³o Marek 459
„Sarna” patrz Romanowska-Kantor Janina
Sarnowski Zdzis³aw „Szary” 324
Sawicka Teresa 238
Sawicki Jacek Zygmunt 3, 4, 7, 10, 339
Sawicki Jan „Józef” 68, 188, 306, 311
Schabowski Józef ks. 245, 261, 471, 472, 473, 475
Schiller Freidrich 115
Schmidt Edward „Zapa³ka” 342
Schmidt Jadwiga 417
Schmidt Ludwik „Rabczyk” 68, 76, 88, 89, 132, 135, 

138, 141, 142, 144, 146, 147, 151, 153, 195, 222, 
225, 242, 245, 268–271, 310, 372, 377, 378, 
417–419, 434, 441, 466, 469, 473, 475

Schmidt z Thielów Adolfina 418

Selwon Mariusz 471
Sêkowski Stanis³aw „Micha³” 211 
Siedlecka Irena 314
Siedzikówna Danuta 346
Siemieniak Marian „D¹b” 157, 323
Siemiñska Michalina 164, 399
Siemoñski Stanis³aw 49
Sienkiewicz Henryk 154, 259
Sieradzka Genowefa 314
Sieradzki Stanis³aw „Świst” 255, 272
Sierakowski Tadeusz 282
Sierzputowska 44
Sierzputowski Boles³aw 43
Sikora J. 61, 468
Sikorski W³adys³aw 66, 108, 172, 227, 457
Simons Menno 11
Sitkowski Mieczys³aw 343
Sitowicz in¿. 367
Siurnik Adam 344
Siwek Hanna 116, 315
Siwiñska z Troczyñskich Marianna 419
Siwiñski Ignacy 419
Siwiñski Jerzy „D¹b” 8, 44, 45, 83, 96, 97, 99, 100, 101, 

105, 108–111, 118, 120–123, 125–128, 142, 189, 
208, 210, 230, 258, 259, 308, 309, 313, 315, 342, 
350, 419, 420, 450, 479, 480

Siwiñski W³odzimierz 258, 355
Skar¿ycki Stanis³aw „Galowej” 483
„Skiba” patrz Felicki Stanis³aw 
Skibiñski Tadeusz 344
Sk³adnik Ludomir „Pik” 84, 176, 177, 335, 339
Sk³adnik Przemys³aw 84
Skoneccy 240, 464
Skonecka Hanna 240, 315, 449, 459, 464
Skonecki Jerzy 315, 459
Skonieccy 70
Skowroñska Zofia 116, 315
Skowroñski 84
Skowroñski Ryszard 314
Skowroñski W³adys³aw „M³ot” 70
Skrzyñski Aleksander 16
Skulski K. „Skrytek” 455
S³awiñski S³awomir 328
S³owacki Juliusz 125, 127, 302
S³upiñski E. 61
S³u¿ewski Eugeniusz „War” 68, 312
Smerek Mieczys³aw „Czcibor”, „Pisarz M” 7, 71–75, 

207, 218, 223, 225, 308, 309, 403, 420–422, 435
Smerek Piotr 420
Smerek z Bieleckich Józefa 420
Smerek z Tomczyñskich Janina „Olza” 421, 435
Smerekowie 420
Smoczyñski Jerzy 267, 474
Smoczyñski Wies³aw 267
Smogorzewska Natalia 337
Smogorzewski Roman 9, 270, 281, 284, 288, 292, 294, 

295, 297–299, 301, 466
Smolarczyk Bronis³aw „Brzoza” 204, 340, 482
Smólska Józefa „Bystra II” 83, 103
Smólska-Buchelt Jadwiga „Bystra” 80
Smó³ka Wojciech „Bur³aj” 204, 340
Sobieraj Maria 314
Sobieraj Miros³awa 350
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Sobierajska Ewa 265, 282, 285, 471
Sobkowicz Barbara 116, 315
Sobolewski Boles³aw 37
Sokalski Eugeniusz 422
Sokalski Zdzis³aw „Czarny” 144, 258, 276, 283, 314, 

321, 422, 423
Sokolnicki S³awomir „S³aw” 314, 328, 372, 377, 378, 

441
Sokolnicki Stanis³aw 153, 154
Soko³owska Jadwiga 337
Soko³owski 377
Soko³owski Mieczys³aw „Grzyma³a” 306
So³tan Helena „Brzoza” 7, 69, 70, 84, 86, 193, 204, 

301 482
So³tyk Tadeusz 425
So³tys-Wis³ocka Kazimiera 208, 462
„Soplica” ppor. 212
„Sosenka” patrz Bednarek-Michniewicz Alicja
Sosiñska Agnieszka 237, 337
Sosiñska z Trojanowskich Marianna 423
Sosiñski Piotr 423
Sosiñski Stanis³aw „Sosna” 151, 152, 254, 255, 327, 

423
„Sosna” patrz Romanowska-Mazur Bronis³awa
„Sosna” zastêpowa 398, 401
Sosnowski Stanis³aw „Wyga” 342
Sowiñski Dariusz 314
Spletsteser Antoni 229
Spletsteser Lucjan „Kawka” 8, 9, 136, 139–141, 229, 

230, 236, 243–245, 251, 253–256, 262, 267, 268, 
286, 299, 301, 316, 345, 423–426, 471–473, 478

Spletsteser Tomasz 244
Spletsteser z Dobrowolskich Benedykta 229
Stachiewicz Piotr 8, 176, 334
Stachnik P. 61, 468
Stachnio Wac³aw „Śmieszek” 204
Stalin Józef 209, 253, 279
Stalinkiewicz Henryk „Nowy” 148, 255, 288, 326
Stalinkiewicz Piotr 426
Stalinkiewicz z Dowgia³³o Weronika 426
Staliñski Jerzy 70, 110, 315
Stalkowski Bronis³aw ks. hm. 164, 399
Stamirowski Stanis³aw „Czarny” 81, 88, 196, 221
Stamm Feliks 84, 136
Staniewscy 26
Stanik Fr. 454
Staniszewski Zdzis³aw 314, 321
Stankiewicz Bohdan „Kuna” 8, 144–146, 256, 258, 262, 

287, 321, 347, 389, 426, 427
Stankiewicz Leszek „Blondyn” 88, 427
Stankiewicz Ludomir 426
Stankiewicz z Racieckich Janina 426
Stañczak Bogdan 244
Stañczyk Bogdan 425
Starczewski Henryk 61
Starzyñski Stefan 54, 66
Stasiak Arkadiusz „Kaczor” 255, 320, 427
Stasiak Jan 344
Stasiak Leszek „Puchacz” 135, 142, 255, 295, 319, 427, 

428
Stasiak z Soko³owskich Genowefa 427
Stasiecki Eugeniusz „Piotr” 264
Stasiuk Józef 427

Staszewska z Przanowskich Magdalena 428
Staszewski Janusz 428
Staszewski Wojciech „¯bik” 327, 428
Staśkiewicz Janina 314
Stawarz Andrzej 3
Stawecka z Przemienieckich Jadwiga 428
Stawecka-Prusaczyk Janina „Kotek” 332, 428
Stawecki W³adys³aw 428
Stefañczyk Stefan „Czajka” 69, 312
Stefañska Maria 238
Stefañska Wies³awa „Lisica” 237, 238, 429
Stefañska z Patorów Janina 429
Stefañska-Mateuszczyk Maria 429
Stefañski Stanis³aw 429
Sternal Florian 342
Stêpieñ Sylwia 429 
Stêpniak Stanis³aw 318
Stêpniewski Bogdan 328
Stêpnowski Mieczys³aw „Alfa” 76, 77, 144, 240, 285, 

339, 390, 426, 449, 455, 456, 485, 486, 491
Stopczyñski J. 454
Stopka-Kwieciñska Teresa „Renia” 332
Strejlau Tadeusz 430
Strejlau-Gilecka Krystyna „Aga” 332, 430
Strimer dr 92
Stroiñski Zbigniew 203
Strojanowska Zofia 358
Strojnowska Lusia 29
Stryjeñska Alicja „Japonka” 85
Stryjewska Alicja „Jagna” 159
Strzelecki dh 48, 49
Strzembosz Tomasz 3
Studziñski Gustaw „Szwed” 146
Stupnicki volksdeutche 60
Suchenek-Ozdarska Hanna 429
Sulikowska 90
Su³tan Religia s. 90
Supiñski E. 468
Surgiewicz Remigiusz „¯bik” 148, 149, 326, 403
Sus³ow Alicja 337
Swiêszkowski W. 61
Sygowska Jadwiga 116, 315
„Sym” lekarz 222
Szablewski Alojzy 37, 73, 315
Szadkowska Wanda 315
Szadkowski Ireneusz „Na³êcz” 89, 258
Szadkowski Stanis³aw 315
Szafrañska ze Stopczyñskich Helena 430
Szafrañski Albin Wies³aw „Jemio³a” 148, 324, 430
Szafrañski Stanis³aw 344
Szafrañski Wac³aw 430
Sza³aja Jan 262
Szarliñska z Zieliñskich Natalia 430
Szarliñska-O³dakowska W³adys³awa „Sosna” 161, 243, 

244, 255, 331, 430, 431
Szarliñski Hipolit 430
„Szarotka” dru¿ynowa patrz Zwoliñska-Kirchner Halina
Szatkowski Ireneusz „Na³êcz” 84, 135, 136, 176, 177, 

258, 335, 339, 491
Szatkowski Stanis³aw „Ma³y” 84, 177, 225, 335
Szczawiej Jan 125
Szczeniak M. 8
Szczepaniak Jan 81
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Szczepanie Danuta 471
Szczepañski Jacek 9, 10, 63, 288, 292, 295, 298–300, 

302
Szczepañski Józef „Ziutek” 197, 209
Szczepañski W³odzimierz „Jantar” 321, 459
Szczerba Jerzy „¯ó³w” 342, 451
Szcześniak Lucjan ks. 262, 263, 266, 267, 273, 276, 

284, 292, 297, 299
Szczêśniak Joanna 7
Szczotka Jadwiga 314
Szelenbaum Wac³aw ks. „Bonus” 100, 105, 108, 118, 

142, 179, 197, 202, 203, 230, 245, 258, 263, 300, 
308, 309, 313, 336, 342, 350, 425, 431, 450, 475, 
476

Szelenbaum Wojciech 431
Szelenbaum z Regulskich Tekla 431
Szelowski S. 44
Szklarek Tadeusz 58, 300
Szlagowska 59
Szmal „Detemur” 93
Szmal Zdzis³aw 344
Szmalowie 82
Szmur³o Hanna 123
Szmur³o mec. 123
Szmur³o-Kamiñska Gra¿yna Zofia „Gra¿ynka” 83, 123, 

334
Szprochówna Maria 337
Szprynger Tadeusz „Nurt” 68, 311
Szpunar Stanis³aw „Robak” 69, 308, 309, 312
Sztirmer dr 82
Szulc Jan „Dukat” 242, 431, 432, 465, 470, 471
Szulc Janusz 343
Szulc Leszek 343
Szura Janina 313, 337
Szwedowski R. 61, 468
Szyller Maria 314
Szymanowska Wanda 315
Szymanowski Karol 104
Szymañska Helena 314
Szymañski Kazimierz 266
Szymañski W. 61, 468
Szymczak J. 61, 468
Szymkiewicz Adam 432
Szymkiewicz Anna 315
Szymkiewicz Boles³aw „Znicz” 67, 72, 76, 80, 135, 141, 

145, 147, 186, 189, 192, 194, 195, 197, 202, 211, 
212, 218, 221–225, 308–310, 352, 353, 367, 372, 
375, 380, 382, 385, 389, 390, 412, 414–416, 418, 
422, 427, 432, 433, 444, 451

Szymkiewicz z Janis³awskich Helena 432
„Szymon” patrz Krzyczkowski Józef
Szyndzielarz Zygmunt „£upaczko” 65
Szynkiewicz Marian „Pomian” 224, 342, 434, 491
Szyperek Antoni „¯ubr” 69, 312
Szyperek Marian „Lew” 151, 254, 327
Szyperek Szczepan „Zozik” 204, 340, 434, 482

Ś
Śliwiñski Leszek 346
Ślizieñ Dymitr „Dêbieñ”, „Silwa” 67, 186, 308, 309, 

311, 426
Śmietañski Henryk „Granat” 325
Średnicki E. 454

Świ¹tek Jan „Pi¹tek” 340
Świ¹tek-Wiśniewska Zofia Maria „Muza” 332, 434, 440
Świêcicki Marcin 378
Świêszkowski W. 61, 468

T
Talma Krystyna 255
Tarach Zdzis³aw 245, 473, 474
Tarach Zygmunt 244
Tarasek Andrzej 148
Tarasek Leszek „Wilk” 325
Tarczyñski Eugeniusz „¯bik” 136, 243–245, 255, 262, 

316, 471, 473
Tarnowska Anna 3
Tarnowska Maria 314
Tarnowski Jan „Waligóra” 306
Tarwacka z Ogonowskich Wanda „As” 327, 435
Taszycka Krystyna 239
Tato Eugeniusz 219
Teofilak-Kasprolewicz Zenobia 37–39
Terlakowski Wiktor 417
Terlecki Tymon 279
Tkaczyk Zofia 239
Tokaj Bronis³aw „Bogdan” 67, 85, 151, 153, 186, 272, 

308, 309, 312 383, 434
Tokarska Albina 314
Tokarski Narcyz 262
Tokarzewski-Karaszewicz Micha³ Tadeusz „Torwid”, 

„Stolarski” 65, 66, 271
Tomalska Janina 483
Tomasz św. z Akwinu 5
Tomczyk Jerzy 66
Tomczyñscy 71, 164, 459
Tomczyñska Irena 81, 435
Tomczyñska Janina 420, 435
Tomczyñska Wanda „Ala” 8, 69, 70, 72, 73, 81–85, 

100–102, 104–106, 111, 117–120, 122, 128, 156, 174, 
230, 244, 258, 259, 272, 276, 282, 288, 292, 296, 
298, 313, 314, 412, 420, 435, 436, 450, 459, 460

Tomczyñski Stefan „Andrzej” 81, 436
Topczewski Wojciech 471, 472
Traczyk Aleksander 342
Traczyk Leonard 28, 30, 58
Traczyk S. 61, 468
Trojanowski Edward 267, 474
Trojanowski Ryszard „Topola” 158, 324, 474
Trojanowski Tadeusz 327
Trynkus Zygmunt „Spokojny” 308, 309
Trzaska Danuta 104
Trzaskoma J. 454
Trzaskoma R. „Gorzelany” 455
Trzonkowski Jerzy 314
Turczyñski Narcyz „Mściciel” 319
Turek Barbara 273, 337
Turowski Edward 391
Twardo Edward 490
Twardo Marian 489
Twardo Stanis³aw 489, 490
Twardo Walerian 490
Twardo Witold 490
Tybochowski Zygmunt 314
Tychmanowicz Zygmunt 314
Tymarkiewicz Stefan 437
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Tymarkiewicz z Grabowskich Wiktoria 437
Tymrakiewicz Wies³aw „Ryba” 116, 135, 146, 147, 315, 

322, 375, 393, 437, 455
Tymrakiewicz Zygmunt „Kruk” 320
Tymrakiewicz-Ku³akowska Daniela „Wiewiórka” 314, 

330, 437
Tyreks Józef „Ma³y”, „Mi³ek” 319
Tyreks Konstanty „Longinus” 319
Tyszczyñska z Sierawskich Eleonora 437
Tyszczyñska-Turczyñska Krystyna „Wisienka” 158, 

330, 437
Tyszczyñski Józef 437
Tyszkiewicz Aleksander „Góral”, „Leszek” 248, 255, 

467
Tyszkiewicz Anna 13
Tywanek Anna 282

U
Ulankiewicz Zofia 315
Urban Aniela 273
Urban Bronis³awa 162
Urbanowski Kazimierz 299
Urbanówna Daniela 337
Urban-Paster Bronis³awa „Oleñka” 332
Urbañski Hipolit „Morus” 177, 335
Urbañski Kazimierz „S³awomir” 49, 132, 135, 136, 142, 

177, 335, 339, 381, 491
Urnia¿-Grabowska Ligia 255, 257, 262, 270, 276, 298, 

394, 471, 472, 474
U¿yczak Kazimierz 338

W
Wachowicz Barbara 260
Wac³awski 93
Wac³awski Stanis³aw 379
Wac³awski Zbigniew 338
Walaszek Miros³aw 284
Walaszek Ryszard 70, 284
Walczak Marian 483
Walczak Wojciech 153–155, 328, 377
Walczewska Maria 315
Walewski W. 61, 468
Waluśkiewicz St. „Kaśka” 455
Wa³êsa Lech 260
Wardak Jan 343
Wardak Tadeusz 343
Wardencki Stanis³aw 437
Wardencka z Kapmanów Gertruda 438
Wardencki Tadeusz 31–35, 239, 242, 245, 266, 351, 

354, 410, 437, 438, 459, 473
Warszawski Józef ks. „Ojciec Pawe³” 179, 208
„Warta” patrz Majewski Stefan
Wasiak W. 61, 468
Wasielewska-Idzik Walentyna 315
Wasilewska Wanda 198
Wasilewski Jerzy „P³osiak” 255, 319
Wasilewski Ryszard „Albatros” 255, 319
Wasilewski Wac³aw 344
Wa¿niewski W. 70
Wa¿yñska Danuta 337
W¹do³kowski J. 454
W¹sowicz Lidia „Lidka” 164, 165, 334
Wdziêczkowski Eugeniusz „Ma³pek” 319

Weber Kazimiera „Marzena” 164, 314, 334, 338
Wejschof Zbigniew 343
Werewka Józef 342
Wergiliusz 11
Werko Adam dr 92
Wernik Antoni 80
Wernikówna Stefania 80
Weronik Wac³aw „Laufer” 322
Wiatrowska Janina 116, 315
Wieczorek Marianna „Mania” 331
Wieraszka Antoni 144
Wieraszko Janusz „Mściciel” 144, 321
Wiernicka Irena 170
Wierzbicki Piotr 438
Wierzbicki Zdzis³aw „Poziomka” 136, 137, 139, 240, 

243–245, 251, 255, 263, 267, 276, 284, 316, 438, 
439, 443, 473

Wierzbowska Stefania 314
Wierzbowski Kazimierz 116, 315
Wierzyñski Kazimierz 231
Wilcz Aleksander 122
Wilcz Barbara 315
Wilcz-Komorowska Bogus³awa „Bogna” 7, 8, 41, 96, 

103–105, 116, 122, 129, 164, 165, 315
Wilgos E. 61, 468
Wilk S. 454
Wilk T. 454
Wilma Zbigniew 299, 300, 462
Wi³komirska Wanda 366
Winczakiewicz Jerzy „Andrzej” 68, 79, 310
Windak Janusz 329
Wis³owski Jerzy „Jerzy” 177, 335
Wiszniewska Maria 35
Wiszniewski Zbigniew 35
Wiśniewska Hanna 314
Wiśniewska St. 162
Wiśniewska ze Świ¹tków Zofia 440 
Wiśniewska Zofia 315
Wiśniewski Henryk „Krak” 83
Wiśniewski Jan „Wilk” 76
Wiśniewski Karol Szymon „Tygrys” 144, 258, 276, 314, 

321, 439
Wiśniewski Marceli „¯arski”, „Wojnar” 76, 177, 201, 

225, 335, 343
Wiśniewski piekarz 23
Wiśniewski St. „Wist” 455
Wiśniewski Stefan 439
Wiśniewski Wiktor 314
Wiśniewski Zbigniew „Mars” 138, 140, 156, 172, 225, 

229, 233, 236, 317, 343, 345, 347, 372, 379, 405, 
434, 439

Witak Mieczys³aw 314
Witczak Tadeusz 488
Witecki Edward „Waligórski” 225, 229, 276, 343, 343, 

462
Witek Lidia 258
Witeska Emilia 273, 337
Witeska Helena 483
Witkowska z £uczaków Zofia 440
Witkowska-Zimny Alicja „Igie³ka” 156, 165,166, 168, 

174, 243, 244, 255, 258, 260, 276, 284, 315, 333, 
440

Witkowski 441
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Witkowski Antoni 440, 441
Witkowski Antoni s. Antoniego „¯bik 153–155, 328, 

372, 441, 
Witold ksi¹¿ê 295
Wizental Antoni 442
Wizental Anna 165
Wizental z Grabowskich Romualda 166, 442
Wizental-Garbicz Anna „Modrooka” 156, 166, 174, 

243, 315, 333, 442
W³adys³aw IV 11
W³odarczyk Stanis³awa 35
W³osek Czes³aw „W³os” 319
Wocial Janina 273
Wocialewska Eugenia 159
Wodecka Maria „Odra” 345
Wodzyñski Euzebiusz „Wa¿ka” 342
Wojciechowska Lidia 315
Wojciechowska Lucyna „Wichura” 7, 80, 110, 315
Wojciechowska S. „Samarytanka” 455
Wojciechowski Stanis³aw 141, 318
Wojciechowski Zenon „Czarny” 7, 196, 211, 212, 216, 

218, 222–224
Wojewoda-Talma Krystyna „Dania” 162, 332
Wojnicz-Siano¿ecki Micha³ 145, 389
Wojtacki Stanis³aw „Lew” 320
Wojtasik Lucyna 314
Wojtkiewiczowie 163
Wojtkowski Stanis³aw „Stasiek” 323
Wojtowicz Feliks 163
Wojtowicz Maria 163
Wojtyra Alina 429
Wolski Wojciech 248, 298
Wo³odkówna Wies³awa 337
Woroniecka Alina 429
Woroniecka Eugenia 157
Woźniakowska J. 337
Woźniakowski Zdzis³aw 318
Woźnicka Barbara 238
Woźnicki Janusz 314, 320
Wódecka Maria „Odra” 327, 345
Wójcicka Walentyna 110, 129, 315
Wójcicki Andrzej 341
Wójcicki Wies³aw 314
Wójcicki Zbigniew 314
Wójcik Andrzej „Cygan” 204
Wójcik Anna 36
Wójcik Eugeniusz 453, 454
Wójcik Jacek 393
Wójcik Micha³ „Omar” 340, 454, 465
Wójcik Mieczys³aw „Wierzba” 340, 466
Wójcik szer. 192
Wójcikowska Walentyna 40
Wrotnisk W. 3
Wróbel Czes³aw „Rola” 204, 341
Wróbel Jerzy „Sza³” 327
Wróblewska-Dietrich Zofia 29, 30, 95, 361, 442, 443
Wróblewski Polikarp 273
Wrzesiñska Maria 314
Wygodzki dr 350
Wygowski N. dr 90, 92
Wygowski Rościs³aw dr 91
Wyporkowa Zofia 40
Wyrzykowska z Dargiewiczów Stefania 443

Wyrzykowski Jerzy „Szczapa” 136, 137, 139–141, 225, 
243–245, 255, 316, 443, 444, 473

Wyrzykowski Julian 443
Wysocki St. „Jastrz¹b” 253, 455
Wysocki Stanis³aw 242, 465
Wysocki Stefan ks. 265
Wysocki W³adys³aw 16
Wysocki Zdzis³aw. „Świerk” 147, 158, 324
Wyszkowski Waldemar „Korwin”, „Bem” 68, 69, 310, 

381
Wyszyñska Zofia 314
Wyszyñski Stefan kard. „Radwan III” 225, 490

Z
Zaborski Z. 3
Zadro¿ny Piotr 299
„Zag³oba” NN sier¿. 68, 311
Zagrabska Halina 81
Zaj¹c Stanis³aw „Czarny” 69, 312
Zakrzewska 42
Zakrzewska Aniela „Bajadera” 144, 389
Zakrzewska Jadwiga 244, 458
Zakrzewski Henryk 327
Zakrzewski Jan „Linowski” 213
Zakrzewski Józef 444
Zakrzewski Stanis³aw 42, 43
Zakrzewski Zbigniew „Arab” 34, 137, 139–141, 194, 

198, 202, 255, 316, 339, 379, 439, 444, 458, 459
Zalewska Ewa 298
Zamoyski Jan 13
Zanoni Rizzi 12
Zarzycki J. „¯ar” 455
Zarzycki Ryszard 41, 343
Zasieñska Zofia 338
Zasieñski Henryk 338, 343
Zawadzcy 162, 163
Zawadzka Alicja 337
Zawadzki Antoni 148, 163, 394, 428
Zawadzki Antoni 445
Zawadzki Stefan 444
Zawadzki Tadeusz „Zośka” 6, 136, 274
Zawadzki Wojciech „Poraj” 148, 149, 161, 163, 272, 

353, 365, 394, 428, 444–446
Zawisza Czes³aw „Janusz” 83
„Zawisza” patrz Rykaczewski Leon 
„Zawisza” sier¿. 414 
Zawiślak Andrzej 355
Zbierzchowski Andrzej „Zerwikaptur” 77, 242, 343, 465
Zdunikowski Bazyli 354
Zdunowska z Labesów Kamila 446
Zdunowski Edward „Kos” 446
Zdunowski Józef „Jêdruś” 297, 318, 446, 480
Zdunowski Wac³aw Leszek „Babinicz” 446
Zduñska Krystyna 314
„Zemsta” 221
Zieja Jan ks. 264, 265, 271
Zieliñska Helena 314
Zieliñska Zofia „Szarotka” 159, 161, 243, 244, 331, 447
Zieliñski Witold 328
Zieliñski W³odzimierz 474
Ziembiñski Stefan „Soplica” 69, 202, 300, 311, 416
Ziemiñska Jadwiga 314
Zienkiewicz kierownik szko³y 22
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Zientara Zdzis³aw „Piêta” 343, 379
„Zieñko” 379
Zimny Alicja „Igie³ka” patrz Witkowska-Zimny Alicja
Zió³kowki Mieczys³aw 321, 459
Zió³kowska Krystyna 110
Zió³kowska-Karnicka Katarzyna 9
Zió³kowski A. 61, 468
Zió³kowski Eugeniusz 321, 459
Zió³kowski Jan 262
Zió³kowski Tadeusz. „Zryw” 324
„Znicz” patrz Szymkiewicz Boles³aw 
Znojowi 82
Znój Franciszek „Jak” 88
Znój Ryszard 110 129, 315
Zwierzchowski Wies³aw „Wróbel” 319
Zwitek Miros³awa „Mira” 327
Zwoliñska z Rzepniewskich Konstancja 447
Zwoliñska-Kirchner Halina „Szarotka” 156, 161–163, 

331, 394, 398, 428, 447,
Zwoliñski Marian „Marek” 80, 89
Zwoliñski Wac³aw 80
Zwoliñski W³adys³aw 447
Zygarlicka Stanis³awa 338

Zygmunt III Waza 12, 179
„Zygmunt” patrz Kowalewski Teofil 
„Zyziek” dh 49

¯
¯abikówna Helena 237, 337
¯ak 483
¯arnecki Ryszard 314
¯bikowska Barbara 337
¯ebrowska Maria 338
¯ebrowski J. 61, 468
¯ebrowski M. 61, 468
¯ebrowski Mieczys³aw 344
¯ebrowski T. 61, 468
¯eglewicz Leopold 116, 315
¯eligowski Lucjan 16, 380
¯emis Stanis³aw 24, 26, 447
¯eromska Monika 9, 210
¯mijewska Krystyna 273, 337
¯ó³towska Maria 409
¯urowski Antoni „Bober” 306
¯yczyñska Barbara 314
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Pocz¹tki Muzeum Historycznego w Legionowie siêgaj¹ 10 listopada 2001 r. Wówczas 
w zabytkowej willi w stylu dworkowym przy ul. A. Mickiewicza 23 zosta³y otwarte Zbiory 

Historyczne Miasta Legionowo. l sierpnia 2006 r. w³adze miasta przekszta³ci³y Zbiory w sa-
modzielne Muzeum Historyczne w Legionowie, bêd¹ce samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury. 

W Muzeum Historycznym gromadzone s¹ eksponaty dotycz¹ce dziejów Legionowa 
i okolic w XIX i XX wieku. Prowadzone s¹ tematyczne lekcje muzealne. Dzia³a tu równie¿ 
ogólnodostêpna pracownia i punkt konsultacyjny w zakresie historii regionu. Muzeum jest 
wspó³wydawc¹ naukowego czasopisma historycznego pt. „Rocznik Legionowski”.

Pracownicy Muzeum prowadz¹ badania obrazuj¹ce wk³ad Legionowa w rozwój pol-
skiego sportu balonowego, dokumentuj¹ spuściznê militarn¹ ziem obecnego powiatu legio-
nowskiego oraz ich rozwój gospodarczy i spo³eczny. Ze szczególn¹ uwag¹ badane s¹ tradycje 
niepodleg³ościowe naszej spo³eczności. Wa¿nym aspektem dzia³alności Muzeum jest prob-
lematyka badawcza osadnictwa kultury przeworskiej w m³odszym okresie przedrzymskim 
w wid³ach Wis³y i Narwi.

Muzeum Historyczne w Legionowie
ul. A. Mickiewicza 23

05-120 Legionowo
tel. 0-22 774-21-66

www.muzeum.legionowo.pl
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Bronisława Romanowska-Mazur ps.,,Sosna': ur. w 1926 r. w Śniadowie kolo Łomży. Jej 
rodzice, Maria z Wasilewskich i Hieronim Romanowski, służyli w Legionach i uczestniczyli 
w wojnie 1920 r. Od 1930 r. mieszka w Legionowie. 

W czasie wojny 1939 r. służyła w Pogotowiu Harcerskim w Legionowie, a potem 
w Warszawie na Starówce, gdzie znalazła się z rodziną. Do Legionowa wróciła z bronią 
ukrytą w torbie sanitarnej. 

Podczas gdy jej ojciec tworzył konspirację wojskową na terenach okupacji sowieckiej 
(aresztowany przez NKWD i wywieziony do Workuty, był więziony do amnestii w 1941 r., 
potem służył w li Korpusie gen. Andersa), Bronisława pozostała z matką i dwiema siostra
mi, Ludwiką i Janiną, w Legionowie. 

Wszystkie siostry uczyły się na tajnych kompletach, potem w legionowskiej handlów
ce i tajnym gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Należały do harcerstwa i Sodalicji 
Mariańskiej. W konspiracyjnym harcerstwie Bronisława „Sosna" pełniła funkcję zastępo

wej i przybocznej w tajnej drużynie „Las" legionowskiego hufca „Rój-Tom" Szarych Sze
regów. Pełniąc funkcję sanitariuszki i łączniczki uczestniczyła ze swoim zastępem w wal
kach powstańczych na terenie Legionowa. 

Za służbę w konspiracji została odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstańczym 
i Krzyżem Armii Krajowej. 

Po wojnie ukończyła liceum pedagogiczne w Radzyminie, podjęła pracę nauczyciel
ską i jednocześnie studiowała filologię polską - początkowo na Uniwersytecie Warszaw
skim, a następnie zaocznie na Wyższych Zawodowych Studiach Nauczycielskich w War
szawie. 

W czasie zrywu „Solidarności " i stanu wojennego pełniła funkcję zastępcy dyrektora 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Legionowie. 

W 2003 r. otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Legionowa. 
Czynnie działa w organizacjach kombatanckich $ZżAK i Szarych Szeregów w Legiono

wie (została wybrana na stanowiska: Prezesa Koła Nr 1 $ZŻAK im. płk. Edwarda Dietricha 
w Legionowie i Przewodniczącej Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Legio
nowie). Ponadto działa w Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej. 
Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

ISBN 978-83-930897-2-7 
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