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„Przyznaję krzyż V.M. 
V klasy za wyjątkową 

odwagę osobistą wykazaną w walce”
Bór

D-ca A.K.

Dziękujemy naszemu dziadkowi Wincentemu Sobolewskie-
mu  za  spisanie  wspomnień  i  przechowanie  najcenniejszych 
pamiątek rodzinnych.

Janusz Sobolewski i Piotr Sobolewski
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Warszawski Krzyż Powstańczy przyznany pośmiertnie
Januszowi Sobolewskiemu w 1983 r. 

Legitymacja przyznania Januszowi Sobolewskiemu
Warszawskiego Krzyża Powstańczego.
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Przekazujemy Państwu opracowanie o naszym stryju Janu-
szu Sobolewskim. Uznaliśmy, że chociaż od II wojny światowej 
minęło już wiele lat, nadal bardzo ważne jest ukazywanie boha-
terów tamtych dni, bo Janusz Sobolewski, żołnierz Armii Krajo-
wej pseudonim „Jurek” z pewnością zasługuje na takie miano. 
Wzrastał w rodzinie, której dobro Ojczyzny zawsze stawiano na 
pierwszym miejscu. Jego ojciec Wincenty Sobolewski był leka-
rzem, oficerem Wojska Polskiego, uczestnikiem wojny polsko-
-bolszewickiej. W latach szkolnych Janusz Sobolewski należał 
do harcerstwa i na całe życie zostały mu wpojone w ruchu har-
cerskim ideały i zasady postępowania oraz umiłowanie Ojczy-
zny. W czasie wojny był związany - tak jak jego ojciec i bracia - 
ze Stronnictwem Narodowym, Narodową Organizacją Wojsko-
wą i Armią Krajową. Dwukrotnie udało mu się zbiec z więzień 
gestapo w Kielcach oraz z tzw. „Gęsiówki” w Warszawie. Po-
mimo  próśb  ojca,  aby  pozostał  w  okolicach  Sandomierza 
i działał na tym terenie, wyjechał do Warszawy, tam zapisał się 
na tajne komplety studiów medycznych i prowadził działalność 
konspiracyjną. Walczył w Powstaniu Warszawskim od pierw-
szych jego dni, w Oddziale Specjalnym Komendy Głównej Na-
rodowej Organizacji  Wojskowej.  Ofiarował swoje życie War-
szawie i Ojczyźnie.

W archiwach rodzinnych nie  pozostało  wiele  pamiątek  po 
stryju Januszu, poza zdjęciami z okresu dzieciństwa i lat szkol-
nych, świadectwami szkolnymi i  kilkoma listami.  Pamiątki te 
jednak nie obejmują okresu walki z okupantem oraz Powstania 
Warszawskiego.  Znaleźliśmy wiele wzmianek na temat  stryja 
w  Dziennikach  naszego  dziadka  Wincentego  oraz  we  wspo-
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mnieniach  naszego ojca  Kazimierza  -  Moja droga do  Polski, 
które ostatnio wydano w Wydawnictwie „Armoryka”. Niestety, 
nie znamy szczegółów na temat jego działalności w konspiracji 
i  walki  z  Niemcami  w  Sandomierzu  i  jego  okolicach  oraz 
w Warszawie. Dlatego też zdecydowaliśmy, aby przejrzeć lite-
raturę, opisującą walki powstańców Warszawy i wyszukać frag-
menty, w których pojawiła się osoba stryja Janusza. Postanowi-
liśmy również zamieścić w tym opracowaniu krótki opis nasze-
go dziadka Wincentego o ucieczce stryja Janusza i jego towa-
rzyszy niedoli z kieleckiego więzienia. Zestawienie tych źródeł 
pozwoli na przedstawienie - choć zdajemy sobie sprawę, że nie-
pełnej,  sylwetki  naszego  stryja  Janusza  Sobolewskiego.  Pra-
gniemy również zwrócić uwagę Państwa na przeżycia naszego 
dziadka Wincentego Sobolewskiego i jego usilne poszukiwania 
wiadomości o losie swojego najmłodszego syna Janusza, a póź-
niej miejsca jego pochówku. Zwrócić należy uwagę w jakiej był 
sytuacji, gdy najstarszy syn Zdzisław zginął w 1939 r.,  a syn 
Kazimierz przebywał w sowieckim łagrze. 

Bardzo dziękujemy Pani Irenie Zdyb za jej wkład w powsta-
nie tego opracowania.

Janusz Sobolewski i Piotr Sobolewski
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Bardzo trudno napisać szczegółową biografię  o człowieku, 
o którym wiemy tak niewiele, z drugiej zaś strony o człowieku, 
którego  bohaterskie  czyny  są  opisane  w  tak  wielu  źródłach. 
Czytelnik pozna tylko niektóre fakty z życia Janusza Sobolew-
skiego i to za pośrednictwem cytowanych w książce opracowań 
o  Powstaniu  Warszawskim  innych  autorów.  Niektóre  opisy 
oparli  oni  na ustnych relacjach naocznych świadków. Innymi 
źródłami  dla  autorów były  zapisy  w  Encyklopedii  Powstania 
Warszawskiego,  listy świadków wydarzeń z powstania,  pisane 
do rodziców Janusza, listy Janusza Sobolewskiego do rodziny 
oraz  krótkie  opowiadanie  ojca  -  Wincentego  Sobolewskiego 
o heroizmie syna i jego współtowarzyszy niedoli.

Książka,  którą  przedstawiamy czytelnikowi  jest  opracowa-
niem,  skonstruowanym inaczej  niż  typowe biografie.  Główne 
wydarzenia,  w  których  bierze  udział  bohater,  rozgrywały  się 
podczas okupacji hitlerowskiej w Sandomierzu, na Kielecczyź-
nie oraz w Warszawie. Janusz Sobolewski, jak wielu Polaków 
w tym czasie, brał udział w konspiracji, był żołnierzem Armii 
Krajowej  i  czynnym uczestnikiem Powstania Warszawskiego. 
Działał pod pseudonimem, dlatego tak trudno było dotrzeć do 
opisów i świadków walk powstańczych z jego udziałem. Ponad-
to,  w Powstaniu Warszawskim walczył w oddziale, z którego 
większość jego towarzyszy broni, poległa w walce. Przełożyło 
się to na niewielką liczbę opisów zmagań tego oddziału. Uboga 
jest również dokumentacja fotograficzna, gdyż większość zdjęć 
Janusza Sobolewskiego i jego rodzeństwa zabrało z domu ro-
dzinnego gestapo.
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Pierwszą próbę opracowania biogramu Janusza Sobolewskie-
go uczyniła Pani Plewińska-Pawlakowa w opracowaniu Marty-
rologia Sandomierzan 1939-1945, pozostającym dotąd w ma-
szynopisie.

Książka  została  zilustrowana fotografiami  rodzinnymi,  ko-
piami listów i dokumentów, znajdujących się w posiadaniu ro-
dziny Sobolewskich. Dla potrzeb edytorskich w przedrukowy-
wanych listach uwspółcześniono pisownię.

Gorąco  zachęcamy  Państwa  do  przeczytania  do  końca  tej 
krótkiej książki. Dopiero zestawienie wszystkich zebranych opi-
sów, dokumentów i zdjęć, pozwoli czytelnikowi poznać młode-
go człowieka, którego nie należy się bać określić mianem praw-
dziwego bohatera. 

Dziękujemy Państwu Elżbiecie i Andrzejowi Sarwa za osta-
teczną korektę i pomoc w wydaniu książki. Podziękowania na-
leżą się również  Panu dr. Markowi Maciągowskiemu za infor-
macje i możliwość wykonania fotografii oraz Panu dr. Piotrowi 
Sławińskiemu za recenzję i uwagi. 

Piotr Sobolewski, Irena Zdyb
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Janusz  Jerzy  Sobolewski  urodził  się  1  września  1921  r. 
w Chełmie Lubelskim jako najmłodszy syn Wincentego Sobo-
lewskiego,  kapitana  Wojska  Polskiego,  lekarza  i  Wiktorii  ze 
Strzałkowskich.  Całe  swoje  dzieciństwo  i  lata  szkolne  wraz 
z rodzeństwem: Ireną (ur. 15 kwietnia 1906), Zdzisławem (ur. 
24 kwietnia 1917)1 i Kazimierzem (ur. 3 stycznia 1919) i spędził 
w Sandomierzu, mieszkając w domu rodziców przy ul. Mickie-
wicza 12. Pobierał nauki w Męskiej Szkole Powszechnej, która 
do  1927 r.  mieściła  się  przy  ul.  Mariackiej  (dawny  budynek 
Szkoły  Maryjskiej,  później  Szkoły  Prawosławnej).  Następnie 
została przeniesiona do nowo wzniesionego gmachu, który był 
usytuowany za parkiem miejskim przy ul. Mickiewicza. Następ-
nie naukę kontynuował w szkołach średnich zreorganizowanych 
reformą szkolną Jędrzejewicza znajdujących się przy ul. Żerom-
skiego w bliskim sąsiedztwie domu rodzinnego. Ukończył naj-
pierw Gimnazjum,  a  następnie  Liceum im.  Marszałka  Józefa 
Piłsudskiego. Był jednym z 44 maturzystów, którzy jako pierw-
si zdali dużą maturę w zreformowanej szkole.2

W trakcie lat szkolnych działał w harcerstwie. Dalszą jego 
naukę przerwała wojna. Początkowo działał w konspiracji na te-
renie powiatów: sandomierskiego,  opatowskiego,  janowskiego 
i tarnobrzeskiego. Był związany ze Służbą Zwycięstwu Polski 

1 Zdzisław Sobolewski zdał maturę w 1935 r. w Sandomierzu, student medycy-
ny na Uniwersytecie Jagiellońskim, działacz ruchu narodowego, wiceprezes 
Młodzieży Wszechpolskiej na UJ. Zmarł 20 września 1939 r. podczas ewaku-
acji sandomierskiego szpitala w miejscowości Irena w powiecie janowskim.

2 P. Sławiński,  Collegium Gostomianum. Szkolnictwo średnie w Sandomierzu 
w latach 1914-1944, t. 3, Komitet Obchodów 400-lecia Collegium Gostomia-
num, Sandomierz 2002, s. 21-23, 141-142.
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(SZP),  która  przekształciła  się  w  Związek  Walki  Zbrojnej 
(ZWZ), ze Stronnictwem Narodowym (SN), następnie z Naro-
dową Organizacją Wojskową (NOW), a później z Armią Krajo-
wą. Prowadził nasłuch radiowy, redagował i kolportował pismo 
„Naród w Walce”, związane ze Stronnictwem Narodowym.3 Ja-
nusz  Sobolewski  zajmował  się  stroną  techniczną  wydawania 
konspiracyjnej  gazety  (zdobywaniem  matryc,  papieru,  farby 
drukarskiej, przepisywaniem tekstów na matrycę i powielaniem 
egzemplarzy  oraz  transportem  nakładu  gazet  do  głównego 
punktu kolportażowego, mieszczącego się w domu jego szkol-
nego kolegi  Stanisława Libickiego).  Działalność tą  prowadził 
wspólnie z Juliuszem Frańczakiem, Tadeuszem Juraszem, Wi-
toldem Misiewiczem, ks. Janem Stępniem, Michałem Więckow-
skim,  Stanisławem Żubrem oraz  swoim bratem Kazimierzem 
i ojcem Wincentym4. 

W dniu 10 listopada 1942 r. został aresztowany przez gesta-
po podczas konspiracyjnego wyjazdu do Kielc celem odebrania 
rozkazów, przesyłanych z Warszawy dla organizacji w Sando-
mierzu. Po przesłuchaniach w siedzibie gestapo w Kielcach, zo-
stał osadzony w kieleckim więzieniu. W dniu 30 listopada 1942 
r. wraz z kilkunastoma współwięźniami, po rozbrojeniu i obez-
władnieniu strażników, uciekł z więzienia.5

3 M. Adamczyk,  Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie  w latach 1939-1945, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, s. 54, 151, 186 ; P. Matusak,  Ruch 
oporu na ziemi opatowsko-sandomierskiej w latach 1939-1945, Wydawnictwo 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1976, s. 114-115; Tenże, Wojna 
i okupacja,  [w:]  Dzieje Sandomierza,  pod redakcją H. Samsonowicza,  t.  4, 
Oficyna Wydawnicza „Turpress”, Toruń 1994, s.  175; M. Orłowski,  Prasa 
konspiracyjna Stronnictwa Narodowego w latach 1939-1947, Wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań 2006, s. 159; M. Proć, D. Szczygielski, Znani Wychowan-
kowie, [w:]  Collegium Gostomianum, Nauczyciele, Uczniowie i ich szkoła w 
latach 1944-2002, Praca zbiorowa, Komitet Obchodów 400-lecia Collegium 
Gostomianum, Sandomierz 2002, s. 128.

4 K. Sobolewski, Moja droga do Polski, Armoryka, Sandomierz 2011, s. 38-39.
5 Tamże,  Dzienniki  1940-1969,  relacja  z  dn.  20,  24,  28  listopada  1942  r., 
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Po  krótkim  pobycie  u  ojca  w  Tuczępach  koło  Szydłowa 
w powiecie  buskim (adres  Sobolewskich  w Sandomierzu  był 
spalony), wyjechał do Warszawy i tam podjął studia medyczne 
na tajnych kompletach w Uniwersytecie Warszawskim. Nadal 
działał w konspiracji, był żołnierzem Armii Krajowej ps. „Ju-
rek”.  Zajmował się  kolportażem prasy konspiracyjnej,  był  in-
struktorem sabotażu, a od 1943 r. jako plut. pchor. działał w Od-
dziale Specjalnym Komendy Głównej  Narodowej  Organizacji 
Wojskowej.6

Ponownie  został  aresztowany  26  października  1943  r. 
w ulicznej łapance i osadzony w więzieniu na Pawiaku. Następ-
nie przeniesiono go do Obozu Pracy Poprawczej Sipo przy ulicy 
Gęsiej  tzw.  „Gęsiówce”.  Udało mu się  z  niego zbiec w dniu 
23 listopada 1943 r. Nie znane są inne istotne fakty z jego życia 
z tego okresu, aż do czasu wybuchu Powstania Warszawskiego.7 

Służył w Oddziale Specjalnym Komendy Głównej Narodo-
wej Organizacji Wojskowej istniejącym od 1943 r., który został 
scalony z AK. W działalność sabotażowo-dywersyjną był zaan-
gażowany przez cały okres służby.

Podczas godziny „W” oddział Janusza Sobolewskiego został 
przydzielony do zgrupowania ppłk. „Pawła” (Franciszka Rataja) 
jako  pluton  1908.  Oddział  wchodził  w skład  Batalionu  „Gu-
staw”, utworzonego na bazie Narodowej Organizacji  Wojsko-
wej i podlegał zgrupowaniu Róg. Od 1942 r. Batalion „Gustaw” 
wszedł w skład Armii Krajowej pod dowództwem mjr. Ludwika 
Gawrycha ps. „Gustaw”. W powstaniu oddział ten odznaczył się 
w walkach na Woli oraz w obronie Starego Miasta. W pierw-

4  grudnia  1942  r.,  Oddział  Rękopisów  Biblioteki  Jagiellońskiej  (rkps  BJ 
98489850); Tamże, Przygoda Janusza - maszynopis w posiadaniu rodziny.

6 Zob. R. Bielecki, „Gustaw” i „Harnaś” dwa powstańcze bataliony, Państwo-
wy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989, s. 517. 

7 Listy Otylii Zakrzewskiej do siostry Janusza Sobolewskiego Ireny Rzepeckiej, 
w zbiorach autorów. Patrz s.  52-61;  Listy Janusza Sobolewskiego do siostry  
Ireny, w zbiorach autorów. Patrz s. 64-71.
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szych dniach powstania żołnierze tego oddziału ze względu na 
swoje zaangażowanie w walkę byli nazwani „Tygrysy Woli”.8 
Po śmierci dowódcy por. Zygfryda Marii Urbanyi ps. „Juliusz” 
w dniu 9 sierpnia 1944 r., pluton przyjął nazwę Oddziału Spe-
cjalnego „Juliusz”. 

Kpr. pchor. Janusz Sobolewski był podporucznikiem czasu 
wojny,  dowódcą  drużyny  w  Oddziale  Specjalnym  „Juliusz”. 
Pierwszy raz został ranny w głowę 20 sierpnia 1944 r. podczas 
akcji w gmachu Wytwórni Papierów Wartościowych przy ulicy 
Rybaki.9 Ponownie został ciężko ranny w prawe udo 26 sierpnia 
1944 r.  w akcji  na ulicy  Rybaki  w walce o pozycje „Pekin” 
i  „Madryt”.  Zmarł w dniu 27 sierpnia 1944 r.  w szpitalu po-
wstańczym z upływu krwi (cierpiał na hemofilię), pomimo ope-
racji  przeprowadzonej  przez  lekarza  powstańczego,  chirurga 
prof. Wincentego Tomaszewicza.10

Janusz Sobolewski był odznaczony Krzyżem Virtuti Militari 
V klasy i dwukrotnie Krzyżami Walecznych na mocy rozkazu 
Dowódcy A.K. „Bora” nr 511 z dnia 18 sierpnia 1944 r. z uza-
sadnieniem: „za wyjątkową odwagę osobistą wykazaną w wal-
ce”. Informacja o odznaczeniu była powtórzona w rozkazie Do-
wódcy Grupy „Północ” „Wachnowskiego” (płk. Karol Ziemski) 
nr 11 z dnia 21 sierpnia 1944 r.11 

8 R. Bielecki, „Gustaw”..., s. 471-473; S. Podlewski, Wolność krzyżami się zna-
czy, Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 
1989, s. 472-473.

9 Listy Wandy Wnękowej do Wincentego Sobolewskiego, w zbiorach autorów. 
Patrz s. 86-98.

10 Tamże, List Mirosława Sobolewskiego - żołnierza z plutonu Janusza Sobolew-
skiego - do swoich rodziców, w zbiorach autorów. Patrz s. 51; W. Tomasze-
wicz,  Ze  wspomnień  lekarza,  Państwowy Instytut  Wydawniczy,  Warszawa 
1965  s.  520;  Wielka  Ilustrowana  Encyklopedia  Powstania  Warszawskiego, 
t. 6, Wykaz uczestników - żołnierzy Powstania Warszawskiego, Dom Wydaw-
niczy Bellona, Warszawa 2004, s. 477. 

11 Listy Wandy Wnękowej do Wincentego Sobolewskiego, w zbiorach autorów. 
Patrz s. 48-51.;  List Mirosława Sobolewskiego - żołnierza z plutonu Janusza 

14



Janusz Sobolewski został pochowany z honorami wojskowy-
mi, z salwą honorową w podwórku przy ulicy Kilińskiego 3 obok 
swojego  dowódcy  por.  „Juliusza”  (Zygfryd  Maria  Urbanyi), 
a 31 sierpnia pochowano obok nich ppor. „Ire” (Mirosława We-
sołowskiego). Później ich zwłoki zostały przeniesione do Ogrodu 
Krasińskich, a następnie spoczęły na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach w kwaterze poległych żołnierzy z batalionów „Gu-
staw” i „Harnaś”. Symboliczne tablice znajdują się na grobowcu 
rodzinnym na Cmentarzu Katedralnym i w kruchcie kościoła św. 
Józefa w Sandomierzu oraz w Parku Wolności, otaczającym Mu-
zeum Powstania Warszawskiego na Murze Pamięci (osoba kpr. 
pchor. Janusza Sobolewskiego upamiętniona jest wpisem w po-
zycji nr 205 50).12

Sobolewskiego - do swoich rodziców, w zbiorach autorów. Patrz s. 51; Wielka 
Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, t. 4,  Kawalerowie Or-
deru Wojennego Virtuti Militari - Powstanie Warszawskie, Dom Wydawniczy 
Bellona, Warszawa 2004, s. 125, 185, 187; A. Borkiewicz,  Powstanie War-
szawskie 1944. Zarys działań natury wojskowej, Instytut Wydawniczy PAX, 
Warszawa 1957, s. 380. 

12 Listy Wandy Wnękowej do Wincentego Sobolewskiego, w zbiorach autorów. 
Patrz  s.  48-51;  Muzeum Powstania  Warszawskiego.  Katalog,  Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 187.
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Kazimierz Sobolewski (3.01.1919-05-01.1968) 
studiował medycynę na Uniwersytecie Jana Ka-
zimierza we Lwowie w latach 1936-1939. Studia 
ukończył  w  Staatliche  Fachkurse  Lamberg 
(Lwów) w 1944 r. przez cały czas okupacji działał 
w konspiracji. Był związany ze Stronnictwem Na-
rodowym  i  Narodową  Organizacją  Wojskową. 
W Sandomierzu współuczestniczył w wydawaniu 
pisma „Naród w Walce”, natomiast we Lwowie 
„Słowa  Polskiego”.  We  Lwowie  był  członkiem 
Komitetu Opieki Społecznej i Delegatury Rządu 
na Kraj z ramienia SN na województwo stanisła-
wowskie. Sądzony w procesie Delegatury otrzy-
mał wyrok 18 lat łagru. Zesłany był do miejsco-

wości Inta w Republice Komi. Wrócił do kraju w 1955 r. Jego wspomnienia zo-
stały wydane w książce Moja droga do Polski. Poniżej fragment wspomnień:

Od 1926 roku ojciec mój dr Wincenty Sobolewski pracował 
jako lekarz miejski miasta Sandomierza i bezpłatnie przyjmował 
w ratuszu na drugim piętrze w miejskim ambulatorium najbied-
niejszych mieszkańców miasta Sandomierza.

Siostra  Irena  i  brat  mój  Janusz  złożyli  mi  życzenia,  gdyż 
w tym dniu obchodziłem dzień urodzin. 3 stycznia 1942 r. skoń-
czyłem 23 lata.  Nie spiesząc się,  popijaliśmy w łóżkach białą 
kawę, gdy nagle na górę przybiegł zadyszany ojciec i krzyknął: - 
Uciekajcie dzieci, za chwilę u nas w domu będzie gestapo. Gesta-
po przyjechało z Lublina i pytało się w magistracie o wasz adres i 
szuka Janusza Sobolewskiego. Rozmowę tę usłyszał elektryk Jaś 
Bryła, który przybiegł do mnie i powiedział mi o tym,               a 
ja przybiegłem jak najszybciej aby was ostrzec. Wyskoczyliśmy z 
łóżek i zaczęliśmy się momentalnie ubierać. Mnie szło to spraw-
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niej, a Januszowi trochę wolniej; widziałem, że był bardzo zde-
nerwowany. Zaczął szukać czegoś w fotelach klubowych, powy-
ciągał jakieś gazetki, instrukcję, amunicję i rewolwer i dopiero 
wtedy zaczął się ubierać. Zdawałem sobie sprawę, że tutaj nie 
minuty, a sekundy mogą zadecydować o naszym życiu. Włoży-
łem spodnie, buty z cholewami na bose nogi, marynarkę, futro, 
czapkę, złapałem sweter i skarpety pod pachę i popatrzyłem, że 
Januszowi daleko jeszcze do ubrania.  Narzuciłem mu palto na 
plecy, wziąłem go za rękę i mówię - chodź Janusz. Następnie 
zwróciłem się do ojca i zapytałem, czy pójdzie z nami. Ojciec od-
powiedział, że nie pójdzie, gdyż według jego rozumowania jemu 
nie grozi tym razem niebezpieczeństwo. Ucałowałem ojca i zbie-
głem szybko po schodach na dół,  a  tuż  za  mną biegł  Janusz. 
Szybko przebiegliśmy podwórze i ulice Mickiewicza. Po chwili 
wchodziliśmy pomiędzy pierwsze  drzewa parku.  W parku od-
wróciłem się i popatrzyłem na dom. W tej chwili pod dom podje-
chało auto, wysiadło dwóch gestapowców, a trzeci pozostał. Po 
chwili już wchodzili do naszego domu. Gestapo już po raz drugi 
składało wizytę w naszym domu. 13

13 K. Sobolewski, Moja droga do Polski, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2011, 
s. 31-32.
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na  plebanii  proboszcz  parafii  ksiądz  Teofil  Rzepczyński.  Na 
plebanii mogłem również uprawiać praktykę lekarską, choć pod 
przybranym nazwiskiem  Józef  Grzybowski.  Syn  mój  Janusz, 
również  opuścił  rodzinny  dom  w  Sandomierzu  i  zamieszkał 
u swojego szkolnego kolegi poza miastem i posługiwał się fał-
szywymi dokumentami na inne nazwisko. 

Właśnie wróciłem z Kielc, gdzie pojechałem po dotarciu do 
nas wiadomości o aresztowaniu mego syna Janusza przez gesta-
po. Byłem bardzo zmęczony i przygnębiony po kilkudniowym 
pobycie w Kielcach, tak że nie chciało mi się nawet mówić. 

- Czego Ojciec się w Kielcach dowiedział? Czy Janusz prze-
bywa w więzieniu i za co go wsadzili? - zapytała mnie Irena. 

Po chwili odpowiedziałem - Janusz żyje i od kilku dni siedzi 
w więzieniu.  Osadzony jest  na  oddziale  politycznym,  a  więc 
prawdopodobnie dostał się do więzienia albo podczas łapanek 
w mieście, albo oskarżony przez jakiegoś sprzedawczyka. Do-
wiedziałem się niestety, że z tych, co siedzą w oddziale poli-
tycznym,  prawie  nikt  nie  wychodzi  na  wolność.  Przeważnie 
wszystkich wywożą do Oświęcimia, a tam rzadko kto przeżywa 
kilka miesięcy. 

- A jak ojciec dojechał do Kielc? - pytała dalej Irena. 
- Początkowo podróż miałem paskudną. Jak wiesz musiałem 

iść do Stopnicy pieszo. Błoto było okropne i stale padał deszcz 
i wiał przejmujący wiatr. Najbardziej dało się mi we znaki bło-
to! Droga rozmokła całkowicie. Gdy się idzie taką drogą, czło-
wiek zapada się po kostki, a nogi z trudnością wyciąga się z lep-
kiego błota. A w dodatku te moje sznurowane buciki przepusz-
czały  wodę,  tak  że  prędko  pełno  w nich  było  wody  i  błota. 
Chlupało  porządnie,  było  mi  bardzo  zimno.  Starałem się  iść 
dość szybko. Kiedy doszedłem do domu Wiącków byłem spo-
cony, że mokra koszula przywarła mi do pleców. U Wiącków 
dali mi kieliszek wódki, dużo gorącej herbaty i podali ciepły po-
siłek. Mogłem wysuszyć ubranie i buty oraz odpocząć w cieple. 
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aresztowany w trakcie ulicznej łapanki i siedzi w kieleckim wię-
zieniu. Strażnik nie chciał słuchać tego co mówiłem i uderzył 
mnie kolbą karabinu w pierś i kazał odejść. Stanąłem niedaleko 
wejścia do uliczki, prowadzącej do więzienia i sam nie wiem na 
co  czekałem?  Zatrzymywałem  szybko  przechodzących  obok 
mnie ludzi i pytałem jak i u kogo mogę się dowiedzieć o losie 
mojego syna. Opowiadano mi, że na ulicach miasta codziennie 
są łapanki oraz aresztowania w mieszkaniach. Pojmanych po-
czątkowo wiozą do siedziby gestapo lub żandarmerii, a potem, 
po kilku dniach przesłuchań połączonych z okropnym biciem, 
przewożą do więzienia. Możliwe jest także, że aresztowany zo-
stał na miejscu zastrzelony i pochowany w nieznanym miejscu, 
bądź był od razu wywieziony w nieznane. 

Cały dzień stałem pod więzieniem i coś mi mówiło, że Ja-
nusz tam jest. Nic więcej w tym dniu się nie dowiedziałem. Całą 
noc nie spałem, przewracałem się z boku na bok, zaprzątnięty 
tylko jedną myślą - co zrobić, żeby się dowiedzieć, gdzie znaj-
duje się Janusz? Zasnąłem dopiero nad ranem. Na drugi dzień 
około  godziny  10  byłem znów w okolicy  więzienia.  Uliczką 
przechodziło wtedy wielu ludzi, między nimi strażnicy więzien-
ni ubrani w mundury. Zaczepiłem ich, ale każdy z nich, gdy do-
wiedział się o co mi chodzi, groźnie coś odpowiadał i uciekał 
ode mnie jak od zapowietrzonego. Wreszcie patrzę, idzie z gołą 
głową, mimo że było bardzo zimno, starszy już człowiek i wali 
prosto  w  kierunku  więzienia.  Pod  pachą  miał  żółtą  teczkę, 
a w ręce trzymał zeszyt,  z którego wystawały jakieś papiery. 
Chociaż się spieszył zatrzymałem go i zapytałem, sam nie wiem 
dlaczego:

- Czy Pan nie jest czasem pracownikiem Sądu? 
-  Tak,  a  co  Pan  sobie  życzy?  -  odpowiedział  starszy 

człowiek. 
- Ach, to dobrze, że Pana poznałem. Ludzie tak tutaj dobrze 

o Panu opowiadają, że jest Pan taki uczynny.
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Indeks nazwisk

Afelt Roman ps. „Roman”, sierż. 73, 74, 79, 80, 82
„Alik” - patrz Lossow-Niemojski Aleksander 
Antoni - patrz Brockhausen Zygmunt Anton 
Błaszczak Stanisław ps. „Róg”, mjr. 21, 77
„Bosman” - patrz Zieliński Walenty 
„Bór” - patrz Bór-Komorowski Tadeusz 
Bór-Komorowski Tadeusz ps. „Bór”, gen. 14, 16, 17
Brockhausen Zygmunt Anton ps. „Antoni”, mjr. 73
Chruściel Antoni ps. „Monter”, płk. 
„Dosiek”- patrz Kuś Teobald 
Franusz Zdzisław ps. „Zdzisiek”, sierż. pchr. 81
Gawrych Ludwik ps. „Gustaw”, mjr. 13
Grzybowski Józef - patrz Sobolewski Wincenty 
Grzybowski 29
„Heniek” z Oddziału Specjalnego „Juliusz” 79
„Ira” - patrz Wesołowski Mirosław 
Irena (Irena Rzepecka) 11, 18, 20, 21, 27-32, 46, 51-53, 57, 62-
67, 70-71
Kojro Waldemar ps. „Waldek”, pchr. 73, 75, 76, 79-83
Kunicki Stanisław ps. „Stasiek”, „Staszek”, kpr. 75, 79-81
Kuś Teobald ps. „Dosiek”, „Doziek”, kpr. pchr. 79
Laskowski Paweł 32
Lossow-Niemojski Aleksander ps. „Alik” 73
Malinowski 59
Mielnik Piotr ps. „Biały Piotruś”, kpr. pchr. 75, 79
Miniarska Otylia 60
„Monter” - patrz Chruściel Antoni 72, 73
„Paweł” - patrz Rataj Franciszek 
„Piotruś” - patrz Mielnik Piotr 
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Pniewski Zygmunt ps. „Zygmunt”, ppor. 73, 75, 79, 80
„Poznańczyk” NN 89
Rataj Franciszek ps. „Paweł”, ppłk. 13, 72, 73
„Róg” - patrz Błaszczak Stanisław 
„Ryszard”, por. NN 75
Rzepczyński Teofil (ksiądz) 21
Sobolewski Jacek 38
Sobolewski Jan 108
Sobolewski Kazimierz 8, 11, 12, 18, 46, 47, 65, 104
Sobolewski Mirosław ps. „Mirek” 95, 99, 100
Sobolewski Wincenty 7-9, 11, 12, 18, 20-33, 44, 52, 62, 63, 69, 
86-98, 103-111
Sobolewski Zdzisław 8, 11, 45, 47, 104
„Stasiek” - patrz Kunicki Stanisław 
Tomaszewicz Wincenty (prof.) 14, 84, 85, 110
Urbanyi Zygfryd Maria ps. „Juliusz”, por. 14, 15, 72-78
„Wachnowski” - patrz Ziemski Karol 
„Waldek” - patrz Kojro Waldemar 
Wesołowski Mirosław ps. „Ira”, ppor. 15, 90, 91, 95, 96
Wnęk Wanda 86-98, 110
Zakrzewska Otylia 52-63, 65
Zbyszek (Zbigniew Rzepecki) 20, 52, 63, 65
„Zygmunt” - patrz Pniewski Zygmunt 
„Zdzisiek” - patrz Franusz Zdzisław 
Zieliński Walenty ps. „Bosman”, „Wycior”, st. bosman 75-77
Ziemski Karol ps. „Wachnowski”, płk. później gen. 14, 16, 75
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