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Bogdan Buchalczyk 

 

Bogdan Buchalczyk (ur. 7 XI 1921, zm. 16 V 1993). 

W 1947 r. oŜenił się z Barbarą Markuszewską, mieszkali razem w Magdalence i dochowali 
się dwóch synów Jacka i Tomka. 

Po ukończeniu Szkoły InŜynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie 
pracował przez całe Ŝycie zawodowe w energetyce.  
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kpt. Feliks Wojciech Buchalczyk 

 

Feliks Wojciech Buchalczyk (ur. 24.04.1898, zm. 19.09.1939) referent administracyjny w 
Wojskowym Instytucie Geograficznym. 

Okres przedwojenny 

W WP od XI 1918. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 w szeregach 
grodzieńskiego pułku piechoty. Absolwent Wielkopolskiej Szkoły PodchorąŜych Piechoty w 
Poznaniu. Mianowany ppor. sł. st. piech. z dniem 1 XI 1920 słuŜył nadal w grodzieńskim 
pułku piechoty przemianowanym 12 X 1921 na 81 pp, gdzie pełnił róŜne funkcje. 
Awansowany do stopnia por. sł. st. piech. 1 V 1922. Z dniem 3 XI 1924 skierowany z 81 
pp na dwuletni kurs topografów do Oficerskiej Szkoły Topografów. Po ukończeniu kursu w 
XI 1926 przeniesiony do Wojskowego Instytutu Geograficznego. Awansowany do stopnia 
kpt. 1 I 1935. W latach 1937-1939 pełnił funkcję referenta administracyjnego w 
Wojskowym Instytucie Geograficznym.  

Okres II wojny światowej 

W kampanii wrześniowej 1939 uczestniczył w walkach z Niemcami na Lubelszczyźnie w 
składzie 29 Brygady Piechoty. Poległ w walce 19 IX 1939 w Horyszowie Polskim. 
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Horyszowie Polskim.[1]  
Kpt. Buchalczyk został ranny w walce z Niemcami i rozstrzelany przez szpicę wojsk 
sowieckich - według informacji otrzymanej od rodziny. 
5 września 1939 r. do pociągu ewakuacyjnego stojącego w Warszawie na Dworcu 
Wschodnim załadowano mapy, instrumenty i sprzęt Wojskowego Instytutu 
Geograficznego. Pociąg ten wieczorem pod dowództwem kapitana Buchalczyka został 
wysłany w kierunku Radom-Dęblin, ale z powodu wysadzenia mostu pod Radomiem 
powrócił do Warszawy, skąd skierowano go na Lwów. W drodze między Łukowem i 
Siedlcami został zbombardowany i częściowo zniszczony. Zginął dowódca transportu 
kapitan Buchalczyk. śołnierze i pracownicy opuścili pociąg, pozostawiając kilkanaście 
osób do ochrony transportu.[2] 
Źródła: 
[1] Genealogia - Stankiewicze z przyjaciółmi 
[2] Bronisław Dzikiewicz, Teodolitem pod Monte Casino 
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Grób kapitana Feliksa Buchalczyka i innych Ŝołnierzy 
Na rzymsko-katolickim cmentarzu w Horyszowie (dawniej prawosławnym i greko-katolickim), połoŜonym 

około 100 m na północ od obecnego kościoła, znajduje się pomnik nad mogiłami 30 Ŝołnierzy poległych w 
dniach 21-23 września 1939 r. w czasie kampanii wrześniowej w tzw. bitwie pod Cześnikami. Wśród zabitych 

w bitwie i pochowanych są m.in.: por. rez. Józef Balinski oraz kpt. geogr. z Wojskowego Instytutu 
Geograficznego Feliks Buchalczyk.  

Odznaczenia 

KrzyŜ Niepodległości, KrzyŜ Walecznych, Srebrny KrzyŜ Zasługi 

Wojskowy Instytut Geograficzny 

Polska wojskowa instytucja geograficzna działająca w latach 1919–1949. Rozpoczął on 
swoją działalność od standaryzacji i aktualizacji map zaborczych (pruskich, rosyjskich i 
austro-węgierskich). 

Od 1927 WIG przystąpił do sporządzania jednolitej sieci triangulacyjnej i wykonywania 
własnych map.Instytut wydawał wspólnie z sekcją Geograficzną Towarzystwa Wiedzy 
Wojskowej kwartalnik „Wiadomości SłuŜby Geograficznej”, który ukazywał się w latach 
1927-1939. 

Po wybuchu kampanii wrześniowej Instytut ewakuował się poprzez Lwów do Francji, gdzie 
został reaktywowany, a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Początkowo mieścił się w 
Londynie, a następnie przeniesiony został do Edynburga, w Szkocji, gdzie istniał do 1946 
roku. Oficerowie WIG-u sporządzali mapy dla wojska polskiego walczącego na Zachodzie 
oraz dla wywiadu brytyjskiego (mapy miast polskich).  

Podczas wojny obronnej zginęło 5 oficerów geografów. Losy pozostałych oficerów i 
pracowników WIG po klęsce wrześniowej potoczyły się bardzo róŜnie. Największa grupa 
dostała się do niewoli radzieckiej, skąd byli wysłani do obozów zagłady lub do obozów 
pracy. 70 oficerów geografów zostało zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. 
Tylko 7 oficerom rezerwy udało się uniknąć rozstrzelania przez Rosjan. Organizowali oni 
SłuŜbę Geograficzną w Armii Polskiej na Wschodzie. Wielu oficerów po przekroczeniu 
granicy węgierskiej znalazło się w obozach internowania. Kilkudziesięciu oficerów dostało 
się do niewoli niemieckiej. Nieliczna grupa pozostała w kraju i włączyła się w nurt pracy 
konspiracyjnej. 
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Po wojnie Instytut funkcjonował do 1949, kiedy na fali czystek stalinowskich aresztowano 
większość przedwojennych oficerów i Instytut rozformowano. Na jego miejsce utworzono 
Oddział IX - Topograficzny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Wojskowe 
Zakłady Kartograficzne. 
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Karolina Buchalczyk 

 

Karolina Buchalczyk z domu Pigułowska (2 X 1895 - 19 XII 1990), ojciec Antoni Pigułowski 
i matka Hieronima z domu Jarocińska. Ojciec zajmował kierownicze stanowisko w jednym 
z zakładów włókienniczych w śyradowie.  

 

Pani Irena (autor słów i muzyki Aleksander Wertyński, 1917 rok) 

śyciorys 

Przed wybuchem I wojny światowej uczęszczała do rosyjskiego gimnazjum Ŝeńskiego przy 
ul. Pomorskiej 16 w Łodzi, uczennicami w większości były śydówki i Rosjanki, do szkoły 
uczęszczały takŜe Niemki i Polki. Na początku 1915 roku zaczęto z śyrardowa wywozić 
towary i maszyny w głąb Rosji, fabryka Ojca została wywieziona do miejscowości 
Kineszma.  

W okresie I wojny światowej dzięki biegłej znajomości języka rosyjskiego pracowała w 
Moskwie w biurze Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i urzędzie miasta. 

Po zakończeniu wojny wróciła do Polski i w roku 1920 zawarła związek małŜeński z 
Zenobiuszem Buchalczykiem. Miała dwoje dzieci: Bogdana i Aleksandrę. 

Podczas wojny naleŜała do sekcji kobiecej IV kompanii "Polesie" VI Rejonu VII Obwodu 
Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, prowadziła szkolenie sanitarne i zajmowała się 
sprawami gospodarczymi, a w czasie Powstania Warszawskiego prowadziła punkt 
Ŝywieniowy we wsi Łazy.  

Po zakończeniu wojny pomagała swojej córce Aleksandrze w wychowaniu jej trojga dzieci. 

W wieku emerytalnym aktywnie udzielała się społecznie, szczególnie w IV Liceum 
Ogólnokształcącym im. Emilii Szczanieckiej w Łodzi, pamiętając je jako swoją szkołę z 
początku ubiegłego wieku. 
 
Wspomnienia 
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Zdjęcia 

 

Moskwa, marzec 1916 

 

Zdjęcie ślubne 1920  

 

Z wnuczkiem Markiem, 1949 
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październik 1990 r.  

Odznaczenia 

Odznaka Grunwaldzka (7 sierpnia 1970), Medal Zwycięstwa i Wolności (6 września 1972), 
KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (26 lutego 1975), Odznaka Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej (17 lutego 1972), Złota Odznaka Za opiekę nad Zabytkami (22 
kwietnia 1975), Honorowa Odznaka Miasta Łodzi (19 stycznia 1976), Odznaka ZasłuŜony 
Działacz Kultury (16 sierpnia 1982)  

Szczegóły  

Obwód VII "ObroŜa" 

Kryptonimy: "Koleba" (w ramach ZWZ/AK), "XXVII" (od 15 czerwca 1944), "VII" (od 9 
sierpnia 1944), "Wrona" - jednostka terytorialna Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, 
obejmująca teren powiatu warszawskiego, działająca w konspiracji w okresie okupacji 
niemieckiej w Polsce oraz walczącego w powstaniu warszawskim. 

Obwód był podzielony na 9 rejonów, wśród nich był Rejon VI - "Helenów" - Pruszków. 
Jednostki Rejonu VI skoncentrowały się w lasach sękocińskich, ale poza lokalnymi 
walkami nie podjęły większych działań bojowych. Wojskowa SłuŜba Kobiet nawiązała 
łączność z dowództwem obwodu Śródmieście. Prowadzono teŜ pomoc dla internowanych 
w Pruszkowie mieszkańców Warszawy i Ŝołnierzy powstańczych. 

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

W dniach 2 i 3 sierpnia 1944 r. w Lasach Sękocińskich zameldowało się ponad 350 
powstańców, którym udało się przedrzeć przez kordony niemieckie. Posiadali 126 sztuk 
broni, głównie pistoletów. Czwarta Kompania, por. Jerzego Małachowskiego "Nałęcza" z 
Magdalenki była najlepiej uzbrojona; wzmocniona pruszkowską kompanią ppor. Bogdana 
Borkowskiego "Burzy" miała zaatakować radiostację [ZH 12/13, s.87-91]. Atak odwołano, 
radiostacja bowiem była ufortyfikowana potrójnymi zasiekami. Cztery gniazda karabinów 
maszynowych na dachu panowały nad przedpolami pozbawionymi osłony. Załogę 
dodatkowo wzmocniono trzema czołgami. Była ona nie do zdobycia bez cięŜkiej broni i 
artylerii. Powstańcy rozlokowali się w trójkącie lasu ograniczonym szosami krakowską i 
katowicką z miejscem postoju sztabu w zakładzie sióstr w Walendowie. Wobec braku 
dostatecznej ilości broni i amunicji nie miało sensu przedzieranie się do Warszawy z 
resztkami oddziałów ppłk. "Grzymały". Trzeciego dnia rozkazano Ŝołnierzom nie 
posiadającym broni powrócić do domów i do konspiracji, a z pozostałych około 100 ludzi 
utworzono kompanię pod dowództwem ppor. "Burzy". Stoczono kilka potyczek z Niemcami 
blokując ruch na szosach i drogach, zdobywając nieco broni i wyposaŜenia. W majątku 
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Paszków zlikwidowano sztab artylerii dywizji pancernej Hermann Göring zdobywając mapy 
sztabowe. Czwartego dnia, gdy niemieckie czołgi otoczyły las i rozpoczęły ostrzeliwać 
tereny leśne, powstańcy zdecydowali się opuścić ten niewielki kompleks leśny. 

Komendant VI Rejonu kpt./mjr sł. st. Edmund Krzywda-Rzewuski "Paweł" postanowił 
rozwiązać leśne zgrupowanie i powrócić do konspiracji, aby na własnym terenie oczekiwać 
wyzwolenia przez wojska radzieckie. Z czwartej kompanii wydzielono jedynie 
kilkunastoosobowy oddział wypadowy. 

Źródło 
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Tadeusz Buchalczyk 

 

Tadeusz Buchalczyk (26 X 1934 - 8 VII 2005) urodził się w Warszawie, w rodzinie leśnika 
Lucjana Buchalczyka i nauczycielki Natalii Buchalczyk z d. Witkowskiej. 

Przez wiele lat z Ŝoną Hanną mieszkał w BiałowieŜy, gdzie pracowali w Zakładzie Badania 
Ssaków PAN, dochowali się córki Wandy. 

Tadeusz Buchalczyk uzyskał szereg sukcesów w pracy naukowej, w wolnym czasie 
poświęcał się społecznej działalności na rzecz ochrony przyrody, był znanym 
kolekcjonerem wszystkiego, co przedstawiało niedźwiedzia - stąd pod listami podpisywał 
się Niedźwiedź Bury. 

PoniŜej zamieszczono zdjęcia z fragmentem kolekcji figurek niedźwiedzi. 

 

Fragment kolekcji 

Szczegółowy Ŝyciorys 

Muzeum Niedźwiedzia 

Domowe Muzeum Niedźwiedzia 
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ppor. Zenobiusz Buchalczyk 

 

Zenobiusz Buchalczyk urodził się 29 października 1893 r. w Witonii pow. Łęczycki z ojca 
Stanisława i Matki Antoniny z Pyrzyńskich.  

 

Ułani, ułani, malowane dzieci (autor słów i muzyki nieznany, 1810 rok)  

Wykształcenie i praca  

W 1913 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Łęczycy, po czym do 1914 r. był 
nauczycielem szkoły powszechnej we wsi Stary Koniecpol pow. Radomsko. Następnie do 
1917 był nauczycielem szkoły powszechnej w Łodzi. Od października 1917 r. podjął naukę 
w Średniej Szkole Leśnej przy Centralnym Towarzystwie Rolniczym w Warszawie. W 
latach 1921 - 22 podleśniczy w Nadleśnictwie Czarnocin, a następnie do 1 września 1939 
leśniczy w Nadleśnictwie Brzeziny. W okresie okupacji od 1941 do stycznia 1945 gajowy i 
pracownik biurowy w Leśnictwie Sękocin, a następnie do listopada 1947 r. leśniczy w 
Nadleśnictwie Brzeziny. Od listopada 1947 referendarz w Rejonie Lasów Państwowych w 
Łodzi. 

SłuŜba wojskowa przed 1939 r.  

Od 1 stycznia 1915 do 11 listopada 1918 r. naleŜał do Polskiej Organizacji Wojskowej - 
POW w Łodzi - Okręg IV, pseudonim Zbyszko. Kończy szkołę podoficerską, jest uczniem 
szkoły podchorąŜych, rozbitej wskutek represji niemieckich w 1917 r.. W POW dochodzi 
do stanowiska dowódcy plutonu. W październiku 1917 r. urlopowany na studia leśne do 
Warszawy. W Warszawie bierze udział w rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1917 r. 
SłuŜba w Wojsku Polskim od 11 listopada 1918 do 21 października 1920 w 1 Pułku 
SzwoleŜerów (do 8 stycznia 1919 nazwa 1 Pułk Ułanów, a od grudnia 1919 - 1 Pułk 
SzwoleŜerów Józefa Piłsudskiego), brał udział w walkach o Wilno pod Mejszagoła w 
Grupie Operacyjnej gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, od listopada 1919 do czerwca 1920 
urlopowany na ukończenie nauki w Średniej Szkole Leśnej. 
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Po poświadczeniu obywatelstwa polskiego w roku 1924 został mianowany 
podporucznikiem w rezerwie ze starszeństwem z 1 lipca 1925 r. w korpusie oficerów 
kawalerii – ogłoszenie w Polsce Zbrojnej 30 października 1926 r. lok. 418. 

Konspiracja  

W czasie II Wojny Światowej pod pseudonimem Suchy - dowódca 1727 plutonu, kompania 
4, batalion II, VII Obwód "ObroŜa" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Podczas 
Powstania Warszawskiego w/w kompania miała kryptonim "Polesie" lub „Sękocin Las" i 
naleŜała do pułku "Helenów". 

Śmierć  

Umarł 15 sierpnia 1954 r., pochowany jest na cmentarzu Doły w Łodzi. 

Odznaczenia  

Odznaka Wilno (1919), Medal za Wojnę 1918-1921, Brązowy Medal za Długoletnią 
SłuŜbę, Medal Niepodległości (1935), Srebrny KrzyŜ Zasługi z Mieczami, nadany w 
Londynie (1949).  

Szczegóły  

Obwód VII "ObroŜa" 
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Leszek Cieciura 

 

Urodził się 12 listopada 1925 r. w Chrzanowie. Rodzicami byli Tomasz Cieciura (9 XI 1887 
- 22 XII 1970) i Stanisława z domu Palonek (23 IX 1904 - 22 II 1990). Był bratem Zofii, 
która dochowała się córki Agnieszki. 

W 1949 r. zawarł związek małŜeński z Aleksandrą z domu Buchalczyk, miał z nią dwoje 
dzieci Piotra i Marcelinę.  

Profesor zwyczajny nauk medycznych, pułkownik Wojska Polskiego.  

Spędzanie wolnego czasu: turystyka i pisanie fraszek. Zainteresowania: architektura. 

Zmarł 3 października 2009 roku w wieku 84 lat. 

śyciorys 

Po uzyskaniu w 1945 r. matury w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w 
Chrzanowie i zdaniu egzaminów wstępnych w 1945 r. rozpoczął studia na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1948 r. został powołany do słuŜby wojskowej 
w Kompanii Akademickiej. Studia ukończył w 1951 r. w Akademii Medycznej im. Mikołaja 
Kopernika w Krakowie (w 1949 r. nastąpiło wyłączenie Wydziału Lekarskiego ze struktury 
UJ). 

Po ukończeniu studiów przez cztery lata był praktykującym lekarzem, w jednostce 
wojskowej w Gorzowie Wielkopolskim na stanowisku lekarza i st. lekarza pułku, a 
następnie w Krośnie Odrzańskim - szefa słuŜby zdrowia dywizji. Uzyskał specjalizację z 
połoŜnictwa i ginekologii. 

Od 1956 r. pracował w Wojskowym Centrum Wyszkolenia Medycznego w Łodzi jako 
wykładowca, podjął pracę naukową w Zakładzie Histologii i Embriologii łódzkiej AM. Od 
1957 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Wojskowej Akademii Medycznej, od 1958 r. 
organizował od podstaw Zakład Histologii i Embriologii WAM, w którym był najpierw 
zatrudniony jako st. asystent, a następnie adiunkt, w 1964 r. objął kierownictwo Zakładu na 
okres 28 lat. 

Pierwszy doktor medycyny promowany przez Radę Wydziału Lekarskiego Wojskowej 
Akademii Medycznej - 9 czerwca 1959 r. po obronie rozprawy „Badania cytologiczne 
łoŜyska ludzkiego w róŜnych okresach jego rozwoju". Stopień doktora habilitowanego nauk 
medycznych uzyskał na podstawie rozprawy "Badanie histochemiczne nad aktywnością 
niektórych enzymów w prawidłowej i uszkodzonej gonadzie męskiej szczura białego - 
wpływ furadantany, promieniowania rtg i mikrofal" - 1964 r. 

 
Profesor zwyczajny nauk medycznych od 1979 r. (prof. nadzwyczajny od 1972 r.),  
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Specjalności KBN: histologia i medycyna kosmiczna, były prorektor WAM ds. nauki w 
latach 1972-73, organizator i wieloletni kierownik Zakładu Histologii i Embriologii WAM, 
pułkownik w stanie spoczynku, wychowawca wielu pokoleń lekarzy wojskowych.  

Wypromował siedmiu magistrów, czternastu doktorantów i dwudziestu siedmiu 
habilitantów, z tych ostatnich większość odebrała z rąk Prezydenta RP nominacje 
profesorskie, przykładowo: Izabela Płaneta-Małecka, Hieronim Bartel, Wacław Dec, 
Zdzisław Kidawa, Stanisław Orkisz i Konrad Rydzyński.  

W 2001 otrzymał stopień Doktor Honoris Causa Wojskowej Akademii Medycznej.  

Praca naukowa 

Jeden z pionierów wykorzystania mikroskopu elektronowego w badaniach histologicznych 
i embriologicznych w Polsce, opracował szereg oryginalnych metodyk dla tego narzędzia 
badawczego. Podjął badania z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego, wprowadził w 
kraju metodę freeze-fracturing do badania błon biologicznych. 

Zainteresowania naukowe: badania histologiczne, histochemiczne i mikroskopowo-
elektronowe łoŜyska ludzkiego, gonady męskiej, promieniowanie jonizujące i mikrofalowe i 
jego wpływ na narządy wewnętrzne zwierząt, immunohistochemiczne badania przyzębia i 
badania błony śluzowej Ŝołądka ludzkiego w róŜnych stanach patologicznych, badania 
procesów immunologicznych u zwierząt, badania nad toksycznością i potencjalną 
teratogennością leków oraz badania mitochondriów. 

Autor ponad 200 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i 
zagranicznych. Współpracował z wieloma towarzystwami naukowymi i redakcjami 
czasopism. Uczestniczył w licznych kongresach i zjazdach. 

Był przewodniczącym Komitetu Mikroskopii Elektronowej PAN (1988-1996), oraz 
członkiem innych Komitetów PAN: Patofizjologii Komórki (1968-1996), Nauk 
Podstawowych (1984-1990), Cytobiologii (1980-1996) oraz Biologii i Medycyny 
Kosmicznej (1976-1986). Redaktor naukowy i współautor podręcznika "Techniki 
stosowane w mikroskopii elektronowej", PWN, Warszawa 1989. Uczestniczył w realizacji 4 
filmów dydaktycznych dla PZWL oraz 3 filmów popularnonaukowych. Członek Rady 
Redakcyjnej kwartalnika "Postępy biologii komórki", Członek Editorial Advisory Board 
"Folia Morphologica". Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Histochemików i 
Cytochemików (1995). 

Otrzymał liczne nagrody, m.in.: Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki (1970), 
Ministra Obrony Narodowej (1978), Sekretarza Naukowego PAN (1980), dwukrotnie 
nagrodę A. Cieszyńskiego - najwyŜsze wyróŜnienie Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego za badania nad chorobami przyzębia. 

Na emeryturę odszedł 10 lipca 1991 roku.  

Odznaczenia 

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty KrzyŜ Zasługi, KrzyŜ Kawalerski i Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski. 

Ujęty w Pomniku Łodzian Przełomu Tysiącleci (nawierzchnia ulicy Piotrkowskiej, kostki o 
numerach 3952 - 3958).  
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Zdjęcia 

 

 

 

Wręczanie dyplomu Doktora Honoris Causa Wojskowej Akademii Medycznej - 2001 r.  

 

Uroczystość wigilijna w łódzkim Klubie Akademickim PAN - grudzień 2008 r.  
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Alojzy Kunsdorf 

 

Lekarz ginekolog, połoŜnik. Ur. 13 IV 1916 w Katowicach, w rodzinie robotniczej 
Augustyna i Marii z d. Bacia. 

Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Katowicach, gdzie uzyskał świadectwo 
dojrzałości w 1934 r. Tego roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Poznańskiego. 8 IV 1941 zdał egzamin lekarski przed niemiecką komisją na Uniwersytecie 
Wrocławskim. 

W 1941 r. został wcielony do armii niemieckiej. W czasie działań wojennych dostał się do 
niewoli radzieckiej, z której został zwolniony w 1947 r. 

Polski dyplom lekarza otrzymał na Uniwersytecie Wrocławskim 9 XII 1947. Od stycznia do 
października 1948 pracował jako lekarz rejonowy w Siemianowicach Śląskich Z dn. 1 XI 
1948 przeszedł do pracy w tamtejszym Szpitalu nr 1. W 1953 r. uzyskał specj. I st. z 
zakresu ginekologii i połoŜnictwa, a w 1955 r. - II st. W tym roku został ordynatorem 
Oddziału Ginekologiczno-PołoŜniczego, w którego uruchomieniu i urządzaniu aktywnie 
uczestniczył. Pełnił równieŜ funkcję z-cy dyr. szpitala ds. lecznictwa. 

śonaty od 1952 r. z Hanną Barbarą Wagińską, ma trzy córki: Annę (lekarz anestezjolog), 
ElŜbietę i Ewę. 

Z dniem 1 XII 1984 przeszedł na emeryturę, pracował jednak nadal do 15 III 1989 w 
niepełnym wymiarze godzin w Poradni dla Kobiet w Siemianowicach Śl. 

Zmarł 8 III 2003, pochowany w Katowicach na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza. 
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kpr. pchor. Janusz Markuszewski 

 

Janusz Bolesław Ryszard Markuszewski (ur. 4 stycznia 1926 r.) ps. „Janusz Kwiatkowski”, 
syn Kazimierza Jerzego Markuszewskiego i Jadwigi Markuszewskiej z domu Gadomskiej. 

Nauka  

Podczas wojny uczył się na kompletach organizowanych przez liceum im. Józefa 
Piłsudskiego na śoliborzu. Uczęszczał takŜe do wieczorowej "handlówki" na Pl. Lelewela 
w roku szkolnym 1942/1943. 

Konspiracja  

Od maja 1942 r. naleŜał do bliŜej nieznanych oddziałach wojskowych, wywodzących się 
ze Stronnictwa Narodowego. ZaprzysięŜony w lutym 1943, awansowany na starszego 
strzelca w sierpniu 1943. W 1943 r. w ramach scalania innych organizacji wojskowych z 
Armią Krajową został przeniesiony do kompanii "Aniela" batalionu „Anatol”. Ukończył 
"szkołę niŜszych dowódców", posiadał stopień kaprala podchorąŜego (ukończenie tej 
szkoły traktowano jako równorzędne z ukończeniem podchorąŜówki rezerwy).NaleŜał do 
patrolu Ŝoliborskiego w plutonie ppor. Henryka Gawlikowskiego ps. „Sarmak”. 

Śmierć  

Zginął 17 października 1943 r. w okolicach IV Bramy Cmentarza Powązkowskiego 
podczas akcji zdobywania broni, mając siedemnaście lat. Został pochowany na 
Cmentarzu Powązkowskim bez udziału rodziny pod nazwiskiem Janusz Kucharski. Przed 
pochowaniem Ojciec Jerzy Markuszewski odznaczył go swoim KrzyŜem Niepodległości, 
przyznanym w 1933 r. Jego szczątki zostały przeniesione do grobu w Magdalence w 1997 
roku. 

W pamięci  

Interesował się lotnictwem, zbierał zdjęcia samolotów i wykonywał modele samolotów z 
balsy - rodzina posiada kompletny album ze zdjęciami samolotów wydany przez firmę 
Wedel oraz kilka wykonanych modeli samolotów.  
 
Został zapamiętany jako towarzyski i optymistycznie nastawiony kolega. Cechą 
charakterystyczną była jego niezwykła siła fizyczna, którą znacznie przewyŜszał 
rówieśników. Towarzyszyła temu pewność siebie i odwaga. Równocześnie był kurtuazyjny 
wobec słabszych i nie naduŜywał ani fizycznie ani psychicznie swej przewagi. Był jednym 
z nielicznych z wykształceniem muzycznym. Nieraz na prośbę kolegów w sprzyjających 
okolicznościach (np. przerwa między zajęciami na kompletach) dawał próbki swych 
umiejętności. Był człowiekiem nietuzinkowym, którego trudno zapomnieć. Pozostawił 
wśród Ŝyjących dobrą pamięć po sobie. 

Batalion "Antoni" 

Zawiązki batalionu "Antoni" stanowiła nie związana ze Stronnictwem Narodowym grupa 
Ŝoliborskiej młodzieŜy harcerskiej. Zimą 1939 grupa ta została wcielona do Szarych 
Szeregów, następnie do SłuŜby Zwycięstwa Polsce. Szkolenie podoficerskie odbyła w 
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ramach "Warsztatów" K-1 "Baszty". Wiosną 1943 zestala zreorganizowana: starsza kadra 
odpowiadająca wiekiem szkoleniu przysposobienia wojskowego ukończyła szkołę 
podchorąŜych "Agricola" i pozostała w "Baszcie" lub otrzymała inne przydziały, m.in. do 
GS Kedywu, OS, wywiadu "Wachlarza", I Rejonu "Róg", batalionu "Odwet" i in. Z 
pozostałości uzupełnionej m.in. młodzieŜą NOW wcieloną w listopadzie 1942 do AK w 
ramach akcji scaleniowej sformowano harcerski Ŝoliborski batalion "Antoni", którego 
dowódcą mianowano mjr. "Antoniego" - Zygmunta Brockhusena - ojca jednego z harcerzy 
71. WDS - Bogdana, który poległ podczas akcji w 1943, jako Ŝołnierz Kedywu. W składzie 
baonu "Antoni" sformowano później kompanie: "Anna", "Aniela", "Alicja" oraz Oddział 
Specjalny "Juliusz". 
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Kazimierz Jerzy Markuszewski  

 

Kazimierz Jerzy Markuszewski (chętniej uŜywał imienia Jerzy), syn Bolesława 
Markuszewskiego (1864-1939) obrońcy sądowego oraz Józefy Teofilia z Sękowskich 
(1864-1934). Był oŜeniony z Jadwigą z d. Gadomską. Mieli troje dzieci: Jerzego, Barbarę i 
Bohdana. 

Okres przedwojenny 

W 1916 roku zgłosił się do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) gdzie został kolejno 
przydzielony do wywiadu i dywersji. 

Wstąpił do 1 Pułku Piechoty Legionów w maju 1917 r., tuŜ przed kryzysem przysięgowym. 
Po odmowie złoŜenia przysięgi na wierność Cesarzowi Niemieckiemu został wraz 
kolegami z pułku internowany. Wkrótce udało mu się uciec z obozu, co zostało 
potraktowane jako dezercja. śandarmeria wojskowa przez kilka miesięcy poszukiwała 
„dezertera". 

W listopadzie 1918 roku, jako członek POW brał czynny udział w rozbrajaniu Niemców w 
Mławie (mieście rodzinnym). Został nawet ranny podczas jednej z akcji. Natychmiast po 
odzyskaniu niepodległości, w listopadzie 1918 roku, wykonując zalecenia POW, wstąpił 
jako ochotnik do Wojska Polskiego (4 pułku ułanów). W czasie wojny polsko-bolszewickiej 
1920 roku przemierzył cały szlak bojowy 4 pułku ułanów (nazwanego później pułkiem 
zaniemeńskim), wchodzącego w skład Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Brał udział w 
najwaŜniejszych bitwach tej wojny -„cudzie nad Wisłą" i bitwie nad Niemnem. Po 
zakończeniu wojny pozostał w pułku. 

W październiku 1920 roku uczestniczył w „buncie" generała śeligowskiego i wyprawie na 
Wilno. SłuŜbę wojskową zakończył w marcu 1922 roku w stopniu wachmistrza. 

W czasie dwudziestolecia międzywojennego był aktywnym działaczem Związku 
Legionistów.  

Okres II wojny światowej 

W 1939 roku został zmobilizowany z przydziałem do Twierdzy Modlin. Po kapitulacji 
Twierdzy uciekł z niewoli i powrócił do Warszawy. 

W czasie okupacji hitlerowskiej był związany z NSZ. Na początku 1942 roku został 
zatrzymany przez Niemców i przewieziony na Pawiak. Został zwolniony, prawie wyrzucony 
z Pawiaka dzięki przytomności umysłu i naprędce wymyślonemu fortelowi - jako ... cięŜko 
chory gruźlik. Jak później opowiadał, Niemcy z przeraŜeniem patrzyli na zakrwawioną 
chusteczkę, w którą nieustannie „kasłał". Tyle tylko, Ŝe „wykasływana" krew pochodziła nie 
z płuc zaatakowanych gruźlicą tylko ze ... świadomie skaleczonej odłamkiem szkła jamy 
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ustnej. Niewiele więc brakowało, aby zginął jako zakładnik rozstrzelany w 1942 roku w 
lesie w Magdalence (28 maja 1942 w Magdalence rozstrzelano 223 więźniów Pawiaka). 

Po wojnie, aŜ do roku 1951, działał w organizacjach niepodległościowych, 
prawdopodobnie w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość" (WiN). Szczegóły tej działalności, 
ze zrozumiałych względów, nie są znane.  

Odznaczenia 

Za udział w rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1918 roku został odznaczony KrzyŜem 
Niepodległości. Był równieŜ dwukrotnie odznaczony KrzyŜem Walecznych - za udział w 
wojnie polsko-bolszewickiej i za udział w walkach o Wilno. 

Prawdopodobnie został równieŜ odznaczony za udział w konspiracji, jednakŜe ze względu 
na charakter organizacji (NSZ) sprawa ta nie została do końca potwierdzona. 
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Stanisław Jan Podlewski 

 

Stanisław Jan Podlewski urodził się 22.11.1944r w Magdalence z ojca Władysława 
Podlewskiego, który zginął walcząc w Powstaniu Warszawskim (03.03.1922r - 
15.09.1944r) i z matki Hanny Podlewskiej z domu Wagińskiej (16.12.1923r - 23.02.2005r). 

W roku 1970 zawarł związek małŜeński z Mirosławą z domu Rybicką, z którą miał dwoje 
dzieci Katarzynę Annę (ur. 31.07.1980r) i Władysława Adama (ur. 04.12.1981r). 

Pracował jako informatyk. Był jednym z pierwszych programistów w Polsce 
wykorzystujących język Clipper i bazę danych dBase. 

Bardzo lubił psy, a szczególnie swojego boksera Ronalda. 

Zmarł 20.08.2010r w Warszawie. Pochowany na cmentarzu ewangelickim przy ul. 
Młynarskiej. 

Zdjęcia 

 

Ze swoją mamą 
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Z bratem ciotecznym Markiem - 2009 r.  
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plut. pchor. Władysław Podlewski 

 

Władysław Podlewski(ur. 3 marca 1922 r, zm. 15 września 1944 r.) ps."Bogoria". 

Przydział słuŜbowy podczas okupacji: Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód 
"Radwan” (Śródmieście) - Podobwód "Sławbor" - odcinek "Topór" - 3. batalion pancerny 
"Golski". 

Walczył w Powstaniu Warszawskim w Śródmieściu Południe w 2 kompanii batalionu 
"Bełt". 

Zmarł w wyniku odniesionych ran - cięŜko ranny w brzuch na ul. Poznańskiej. 

 

Kartka napisana przez jego Ŝonę w dniu śmierci 

Informacja o nim widnieje na Murze Pamięci w Muzeum Powstania Warszawskiego w 
kolumnie 196 na pozycji 41.  

Batalion "Golski" 

Oddział broni pancernej Armii Krajowej, działający w konspiracji na terenach okupacji 
niemieckiej w Polsce oraz walczący w powstaniu warszawskim. Przed powstaniem 
stanowił VI Zgrupowanie Rejonu 3 Obwodu Śródmieście. W trakcie powstania walczył w 
ramach "Podobowodu Śródmieście Południowe". 

Batalion organizował oddziały liniowe i słuŜby przyszłej broni pancernej, szkolił kierowców 
i mechaników, gromadził i magazynował broń i sprzęt bojowy oraz brał udział w akcjach 
dywersji bojowej. W skład batalionu wchodziło 15 plutonów o numerach od 149 do 161 
oraz 1100 i 1101. 

Batalion "Bełt" 

Jednostka wojskowa Armii Krajowej działająca w okresie okupacji niemieckiej w Polsce w 
strukturach Wojskowej SłuŜby Ochrony Powstania. Batalion powstał na bazie VI 
Zgrupowania WSOP i brał udział w walkach w okresie powstania warszawskiego w 
"Podobwodzie Śródmieście Południowe". Batalion został zorganizowany na przełomie 
1940 i 1941 w III rejonie obwodu Śródmieście, który obejmował wówczas Śródmieście, 
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Powiśle i Stare Miasto. W lipcu 1944 oddział stanowił VI Zgrupowanie Wojskowej SłuŜby 
Ochrony Powstania. Przed Powstaniem, wiosną 1944, prowadzono penetrację i 
rozpoznanie obiektów zajmowanych przez nieprzyjaciela na terenie działalności batalionu, 
m.in. gmachów Ministerstwa Komunikacji na ul. Chałubińskiego i budynku Gimnazjum im. 
J. Słowackiego na ul. Wawelskiej. 

NajwaŜniejszym zadaniem podczas Powstania było uniemoŜliwienie przemarszów 
nieprzyjaciela przez Al. Jerozolimskie oraz budowa i obrona przekopu łącznikowego na osi 
północ - południe w celu zapewnienia łączności między obu częściami Śródmieścia. W 
obronie przekopu toczono cięŜkie walki w pierwszej połowie sierpnia. 

Szczególnie cięŜkie walki batalion prowadził we wrześniu w celu odbicia budynków Szkoły 

PoŜarnictwa na Nowym Świecie. Obiekt miał waŜne znaczenie strategiczne poniewaŜ zamykał 

Niemcom dostęp do placu Trzech KrzyŜy. W drugiej połowie września nasiliły się niemieckie ataki 

z rejonu Dworca Głównego wzdłuŜ ul. Nowogrodzkiej i Al. Jerozolimskich dąŜące do podzielenia 

Śródmieścia na dwie części. Na odcinku zniszczono trzy "goliaty" i spalono cztery czołgi. Do końca 

powstania Niemcy nie zdołali uzyskać przejścia przez Al. Jerozolimskie.  
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Jan Wagiński 

 

Jan Wagiński urodził się w Warszawie 24 stycznia 1900 r., zmarł 22 czerwca 1981 r. 
Rodzicami byli Józef Kurek i Maria z domu Grabowska, są pochowani na Cmentarzu 
Bródnowskim w Warszawie. Miał starszego brata Józefa i młodszego Piotra. W latach 30-
tych zmienił nazwisko z Kurek na Wagiński. 

śyciorys 

Z Ŝoną Barbarą, z domu Markuszewską (16.09.1902 – 14.08.1960) miał syna 
Włodzimierza i córkę Hannę (ur. 16.12.1923, zm. 23.02.2005). Z drugą Ŝoną Eugenią miał 
syna Jana. 

Ukończył Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego hr. Zamoyskiego w Warszawie. Był 
kawalerzystą, brał udział w walkach o Wilno w 1919 r. Posiadał stopień podporucznika.  

Przed II wojną światową był prokurentem Banku Międzynarodowego, mieszczącego się 
przy ul. Świętokrzyskiej 25 i ul. Krakowskie Przedmieście 30. 

W czasie wojny do Powstania Warszawskiego pracował w Banku Amerykańskim 
mieszczącym się przy ul. Królewskiej. Był Ŝołnierzem Armii Krajowej.  

Okres powojenny 

Po wojnie wspólnie ze swoim znajomym załoŜył firmę „Sowa” – nazwa pochodziła od 
początkowych liter od nazwisk współwłaścicieli: Sobieraj i Wagiński. Firma mieściła się w 
Warszawie i produkowała bieliznę. Po kilku latach firma została przekształcona w spółkę 
pracowniczą, a Jan Wagiński był jej kierownikiem. Po roku 1950 zmieniono nazwę firmy na 
"17 stycznia". 

W okresie 16.03.1959 r. - 31.01.1966 r. pracował w Chemicznej Spółdzielni Pracy 
"Technochemia" na stanowisku Zastępcy Prezesa d/s Administracyjno-Finansowych, a w 
okresie 1.02.1966 - 31.08.1979 był Prezesem Spółdzielni. W tym czasie "Technochemia" 
w ramach produkcji ubocznej wytwarzała gumki do ścierania o nazwie "Myszka".  
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Zdjęcia 

 

Barbara i Jan Wagińscy z dziećmi: Hanną oraz Włodzimierzem 

 

Jan Wagiński z synem Włodzimierzem 

 



 30 

 

Od lewej: Józef Kurek, syn Jan, wnuczka Hanna, synowa Barbara z d. Markuszewska, wnuczek 
Włodzimierz, Halina Markuszewska - Ŝona Włodzimierza brata Barbary  
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Włodzimierz Wagiński 

 

Włodzimierz Janusz Leszek Wagiński ps. "Konrad" kpr. pchor. Urodził się 5 maja 1922 
roku w Warszawie z ojca Jana Wagińskiego (24 I 1900 – 22 VI 1981) i matki Barbary 
Wagińskiej z domu Markuszewskiej (16 IX 1902 – 14 VIII 1960). Miał młodszą siostrę 
Hannę (16 XII 1923 - 23 II 2005).  

 

Hej chłopcy bagnet na broń (słowa i muzyka Krystyna Irena Krahelska, 1942 rok) 

Początek wojny 

Od początku II wojny światowej Włodzimierz Wagiński był aktywnym członkiem organizacji 
podziemnych pod przybranym nazwiskiem Podosowski Lech, walczył w oddziale 
partyzanckim w okolicach Kraśnika. Studiował prawo na konspiracyjnym Uniwersytecie 
Warszawskim. 

Przed wybuchem Powstania 

Uzyskał stopień kaprala podchorąŜego w Armii Krajowej, nosił pseudonim Konrad. W 
czasie Powstania Warszawskiego walczył na Starym Mieście w kompanii Wkra batalionu 
Łukasiński Armii Krajowej. Zgłosił się do tego oddziału, poniewaŜ nie mógł dotrzeć do 
swojego miejsca zgrupowania na Pradze po drugiej stronie Wisły, a mieszkał na Starym 
Mieście. Decydującym argumentem przy przyjęciu do kompanii Wkra było posiadanie 
pistoletu Vis. Pistolet ten, wspólnie z Ŝoną dostarczył do miejsca zamieszkania furmanką z 
Magadalenki. Broń była ukryta pod przewoŜonymi jarzynami, w czasie podróŜy szczęśliwie 
przeszli przez kilka kontroli napotkanych patroli niemieckich. 

Śmierć 

20 sierpnia po powrocie z walk na barykadzie został cięŜko ranny podczas nalotu 
samolotów niemieckich i następnie trafił do szpitala powstańczego przy ul. Długiej 7. 2 
września 1944 roku został tamŜe zamordowany przez Ŝołnierzy niemieckich i ukraińskich 
wraz z wieloma innymi rannymi. 

Grób 

Posiada symboliczny grób na cmentarzu na Starych Powązkach, w którym pochowani są 
Jego Rodzice. 

Mur pamięci 

Informacja o Nim widnieje takŜe na Murze Pamięci w Muzeum Powstania Warszawskiego 
w kolumnie 142 na pozycji 59. 

Odznaczenia 

Pośmiertnie zostały nadane Mu 5 maja 1995 r. cztery odznaczenia: Warszawski KrzyŜ 
Powstańczy, KrzyŜ Partyzancki, KrzyŜ Armii Krajowej i Medal za Warszawę 1939-1945. 

Szczegóły  
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Batalion "Łukasiński" 

Batalion im. Waleriana Łukasińskiego – jednostka wojskowa Armii Krajowej działająca od 
1941 w okresie okupacji niemieckiej w Polsce oraz biorąca udział w walkach w okresie 
Powstania Warszawskiego. 

Dowódca batalionu - mjr Olgierd Ostkiewicz-Rudnicki "Sienkiewicz", Zastępca dowódcy - 
kpt. Stanisław Markowski "Tomek". Podstawowe oddziały: 1 kompania "Troki" – dowódca 
por. Tadeusz Majcherczyk "Zdan", 2 kompania "Supraśl" – dowódca por. Jerzy Daniel 
Kędzierski "Kalinowski", 3 kompania "Wkra" – dowódca por. Stanisław Poteralski 
"Szczepański", 4 kompania "Niemen" – dowódca ppor. Henryk Pokrzywnicki "Chwast".  

Stan batalionu przed Powstaniem wynosił około 850 ludzi. Przed powstaniem, wraz z 
podporządkowanymi mu Dywizjonem "1806" 1 Pułku Strzelców Konnych AK oraz 
Batalionem im. S.Czarneckiego, tworzył XII Zgrupowanie Rejonu 4. 

Oddziały batalionu atakowały budynki PWPW, Pawiak i obóz przy ul. Gęsiej. Uczestniczyły 
w walkach o Ratusz i pałac Blanka oraz na Woli. 

W walkach na Starym Mieście opanowano pałac Blanka, Arsenał i pałac Mostowskich oraz 
przeprowadzono, zatrzymane silnym ogniem nieprzyjaciela, natarcie na Dworzec Gdański. 

Od 7 sierpnia batalion walczył na odcinku zachodnim w obronie Ratusza , Banku 
Polskiego oraz przylegających domów i ruin. Szczególnie cięŜkie walki toczyły się w 
rejonie budynków Banku Polskiego.  

8 września batalion zajął stanowiska po obu stronach ul. Brackiej wchodząc w skład 
zgrupowania "Sosna". Pod koniec powstania oddziały batalionu walczyły w rejonie ulic: 
Chmielnej, Brackiej i Górskiego. Stanowiska te utrzymano do 2 października. 
 


