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odSouzeni k SMRti

První rozsudky smrti nad zrádci 
a konfidenty Gestapa byly vykonány 
již na sklonku roku 1939 jednotka
mi Služby vítězství Polska (Służba 
Zwycięstwu Polski), později oddílem 
bezpečnosti a kontrarozvědky Hlavní
ho velitelství Svazu ozbrojeného boje 
(HV SOB) Zemské armády 4, na základě 
žádostí schvalovaných veliteli obvo
dů.5 Na jaře roku 1940 zahájily činnost 
podzemní soudy. Mimořádné lidové 
soudy a následně i zvláštní vojenské 
a civilní soudy vydávaly rozsudky 
smrti za zradu, špionáž, udavačství, 
provokaci a brutální pronásledování 
obyvatel. Jen varšavské zvláštní vojen

ské soudy vydaly téměř 350 rozsudků 
smrti. Jejich vykonáním se zabývaly 
speciální oddíly vznikající v rámci Sva
zu odvety (Związek Odwetu), později 
Kedywu (Kierownictwo Dywersji Ko
mendy Głównej AK – Diverzní vedení 
Hlavního velitelství Zemské armády). 
O zřízení vlastní jednotky tohoto typu 
rozhodla také kontrarozvědka Hlav
ního velitelství Zemské armády. 

Zpočátku nebylo v II. (informačněvý
zvědném) oddílu Hlavního velitelství 
Svazu ozbrojeného boje plánováno 
vytvoření vlastního bezpečnostního 
aparátu a kontrarozvědky, ale jen jejich 
využití ve stávajícím obvodu Varšava
město. Avšak v důsledku neustálého 
rozrůstání HV SOB se další využívání 

obvodní kontrarozvědky stávalo ob
tížné. Na jaře 1941 byl proto založen 
vlastní výzvědný útvar, v jehož čele sta
nul por. Bernard Zakrzewski – „Oskar“, 
předválečný nižší prokurátor Krajské
ho soudu v Pińsku.6 Kontrarozvědka 
se stala devátou sekcí II. oddílu, proto 
byly jeho jednotlivé referáty označeny 
číselnými šiframi od 991 do 999. 

vÝkonnÝ oddíl

V rámci oddělení bezpečnosti a kon
trarozvědky existoval referát 993, 
který byl největší z celé sekce. V něm 
soustředěné buňky se zabývaly přípra
vami na odstranění osob odsouzených 
rozsudky podzemí. Za tímto účelem 

Trest smrti pro zrádce

kataRzyna utRaCka 1 

Likvidační oddíl kontrarozvědky Hlavního velitelství  
Zemské armády v utajení a ve Varšavském povstání

1  Autorkou článku je polská historička Muzea Varšavského povstání. Komentáři v poznámkovém aparátu ho doplnil Pavel Zeman – 
označeno (P. Z.). 

2  Na jeho tradici navazuje Služba vojenské kontrarozvědky (Służba Kontrawywiadu Wojskowego), speciální kontrarozvědný útvar zalo
žený v roce 2006 a podřízený polskému Ministerstvu národní obrany. Jeho úkolem je vnitřní ochrana bezpečnosti polského státu 
a polských ozbrojených sil. (P. Z.) 

3  Kampinoský prales leží západně od Varšavy a dosahuje skoro až na její předměstí. Je úzce spojen s polskými dějinami. Jsou zde náhrob
ky z protiruského povstání roku 1863, válečné hřbitovy, náhrobky obětí polského odboje z let 1939–1945 a hroby obyvatel Varšavy tajně 
popravených Němci ve stejné době. Konečně je pak místem bojů za Varšavského povstání v roce 1944. Na okraji Kampinoského národ
ního parku, který byl zřízen v roce 1959, u vesnice Żelazowa Wola stojí zámek, kde se narodil polský hudební skladatel Fryderyk Chopin. 
(P. Z.)

4  Wydział Bezpieczeństwa i Kontrawywiadu Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej (KG ZWZAK).
5  SOB se organizačně dělil na oblasti (Varšava, Białystok, Lvov, Poznaň a Toruň) a ty na kraje. Kraje se dále dělily na obvody a další menší 

organizační jednotky. (P. Z.)

Před více než sedmdesáti lety vznikl oddíl kontrarozvědky Hlavního velitel
ství Zemské armády (Armia Krajowa). Vojáci tohoto oddílu, označovaného 
993/W 2, s nasazením života vykonávali v ulicích okupované Varšavy roz
sudky smrti nad zrádci a konfidenty Gestapa, aby pak v srpnu a září 1944 
během Varšavského povstání bojovali jako rota Pomsta (Zemsta) praporu 
Pěst (Pięść) Zemské armády na barikádách čtvrtí Wola, Středoměstí (Śród
mieście) i Staré Město (Stare Miasto) a vedli boje v Kampinoském pralese.3
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6  Michał Bernard Zakrzewski (1907–1983), v letech 1936–1939 nižší prokurátor Krajského soudu v Gdyni a v Pińsku. Po okupaci Polska 
byl zaměstnancem varšavské městské správy. Od listopadu 1939 byl aktivní v polském odboji pod krycími jmény „Oskar“ a „Hipolit“. 
V SOB měl na starosti otázky konspirace. Účastník Varšavského povstání, v letech 1946–1947 a 1949–1956 vězeň polského komunis
tického režimu, v roce 1956 rehabilitován. V letech 1957–1971 řídil spolek arbitrů (smírčích soudců) Krajské arbitrážní komise ve 
Varšavě a v letech 1971–1974 byl členem polské Ústřední arbitrážní komise. (P. Z.)

7  Leszek Kowalewski (1910–1943), do roku 1939 zaměstnán na železnici v Gdyni, jako úředník městské rady ve Włocławku a v městských 
plynárnách ve Varšavě. V září 1939 voják polské armády. Od listopadu 1939 činný v polském odboji pod krycími jmény „Czarny“ 
(Černý), „Leszek“, „Tomasz“ a „Tomasz Twardy“ (Tomáš Tvrďák). (P. Z.)

8  Odbojová organizace Bílý orel (Orzeł Biały), byla založena na podzim 1939 v okrese Olkusz v Malopolském vojvodství a zaměřovala 
se na shromažďování zbraní a munice a vydávání ilegálních tiskovin. (P. Z.)

9  Pluk byl založen v říjnu 1939 z iniciativy důstojníků předválečného 7. pěšího pluku 3. pěší divize polské armády. Od roku 1940 byl 
součástí odbojové organizace Bílý orel a paramilitární organizace Střelecký svaz. Od roku 1941 součást SOB. Od následujícího roku 
patřil jako samostatná vojenská jednotka do VIII. oblasti varšavského kraje Zemské armády. Účastnil se bojů ve Varšavském povstá
ní. (P. Z.)

10  Igo Sym (1896–1941), rakouskopolský herec. V letech 1918–1921 důstojník pěchoty polské armády, do roku 1925 úředník a proku rista 
hospodářské banky ve Varšavě. Poté filmový, divadelní, operetní a kabaretní herec v Rakousku, Polsku a Německu. V rakouských 
a německých filmech představitel rolí elegantních důstojníků. Po okupaci Polska se stal v roce 1939 ředitelem německého městské
ho divadla ve Varšavě. Aktivní spolupracovník Gestapa. Polským odbojem byl odsouzen k smrti a zavražděn v roce 1941 exekučním 
komandem ve svém varšavském bytě. (P. Z.)  

11  V letech 1939–1944 největší německé vězení v Generálním gouvernementu. Bylo vybudováno v letech 1830–1863 a sloužilo jako 
mužská a ženská věznice pro politické vězně. Z asi 100 000 vězňů, kteří prošli za války jeho zdmi, jich bylo kolem 37 000 popraveno. 
Další desetitisíce byly deportovány do koncentračních táborů v Polsku, Německu a Rakousku. V tomto vězení fungovalo organizo
vané podzemní hnutí a jeho německý personál byl cílem útoků polského odboje. Po popravách posledních vězňů ve dnech 13.–18. 8. 
1944 za Varšavského povstání byla věznice 21. 8. 1944 vyhozena do vzduchu. Dnes stojí na jejím místě Muzeum vězení Pawiak  
(Muzeum Więzienia Pawiak). (P. Z.)

byl založen likvidační oddíl, který 
měl zpočátku krycí jméno Vápenka 
(Wapiennik) a následně 993/W (Wy
konawczy – Výkonný).

Myšlenka vytvořit vlastní likvidač
ní jednotku vznikla v kontrarozvědce  
HV SOB v polovině roku 1941. Šlo pře
devším o to, aby se zlepšilo vykonávání 
rozsudků, ale také o to, aby lidem mimo 
kontrarozvědku nebyly svěřovány in
formace týkající se bezpečnosti hlav
ního velitelství. Definitivně byl oddíl 
zřízen v listopadu 1941 a jeho vedením 
byl pověřen ppor. Leszek Kowalewski 
„Tvrďák“ (Twardy), v listopadu 1942 
povýšený na poručíka.7 Měl za sebou 
již bohaté zkušenosti z konspirace. Nej
dříve se jako voják organizace Bílý orel8 
účastnil partyzánských operací v lub
linské oblasti. Poté, co se tam dostal 
z německé pasti a vrátil se do Varšavy, 
vstoupil do řad SOB a stal se zástupcem 
velitele dělostřelecké baterie 7. pěšího 
pluku Madagaskar/Garłuch.9 Následně 
byl zástupcem velitele výkonné skupi
ny obvodu Varšavaměsto SOB. Tehdy 
se také účastnil věhlasné likvidační 
akce známého předválečného herce 

Iga Syma10, zrádce a provokatéra. Dne 
21. července 1943 byl „Tvrďák“ zadržen 
hlídkou německého četnictva a uvěz
něn na Pawiaku11, šest dní nato byl 
zastřelen. 

I přes ránu, jakou byla ztráta velitele, 
fungoval oddíl 993/W dál. Krátce nato 
se stal jeho novým velitelem ppor. Ste
fan Matuszczyk – „Porawa“ (v roce 1943 
povýšený na poručíka, o rok později na 

Prapor roty Pomsta praporu Pěst, ušitý v prvních dnech povstání jeptiškami ze starobince 
v ulici Karolkowa  Foto: Muzeum Varšavského povstání
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kapitána).12 Od listopadu 1939 působil 
v podzemní vojenské organizaci Vlci13 
a následně v podzemní organizaci 
Unie14, přičemž po jejím sjednocení 
se Zemskou armádou velel 214. četě 
a zároveň přednášel na tajných kurzech 
kadetů rezervy v II. obvodu Zemské ar
mády Żoliborz. Jeho zástupcem byl zná
mý „Tvrďáka“, desátník kadet Tadeusz 
Towarnicki – „Nápravník“ (Naprawa), 
v květnu 1944 povýšený na podporučí
ka.15 Odborník na dějiny oddílu 993/W 
Juliusz Kulesza16 považuje „Nápravníka“ 
za jednoho z nejbojovnějších a nejobětavěj-
ších vojáků podzemního Polska.17 Spolu 
s „Tvrďákem“ se mu podařilo dostat se 
z pasti v lublinské oblasti (připravené 
Němci pro partyzánskou skupinu Bílý 
orel, jejímž byl členem – pozn. P. Z.). 
Následně v čele skupiny čítající dvě 

desítky osob prováděl diverzní a od
vetné akce na vlastní pěst. Metody 
jeho „soukromé války“ proti Němcům 
vyšetřoval Zvláštní vojenský soud, kte
rý však přihlédl k čestným záměrům 
obžalovaného a řízení zrušil.18 Poté se 
„Nápravník“ stal příslušníkem Ma
dagaskaru, kde v čele bojové hlídky 
prováděl likvidační akce.19

RozRůStání SkuPiny

Zpočátku tvořili bojovou skupinu 
kontrarozvědky pouze dva lidé: ppor. 
„Tvrďák“ a jeho zástupce, des. kadet 
„Nápravník“. Od podzimu 1942 se však 
oddíl neustále rozrůstal. Na jaře 1943 
již byl silnou bojovou jednotkou slože
nou ze čtyř hlídek, s celkovým počtem 
30 osob. O necelý rok později čítal již 

téměř 120 vojáků zformovaných do 
tří čet. Dva měsíce před vypuknutím 
Varšavského povstání byl oddíl 993/W 
přeorganizován na střeleckou rotu, 
která se na konci července 1944 stala 
součástí zvláštního praporu.

Většina členů oddílu se rekrutovala 
z řemeslnického a dělnického prostře
dí, jejich věk se pohyboval mezi 20 a 25 
lety. Oddíl, do něhož patřily i ženy, měl 
vlastní výzvědné skupiny zaměřené 
na sledování osob, na nichž měl být 
podle rozhodnutí podzemí vykonán 
trest smrti. Vedle takových děvčat 
nebylo možné se bát,20 vzpomínal po 
letech jeden z členů oddílu, Ryszard 
Bielański – „Rom“21. Jednotka měla také 
dva vlastní lékaře. 

Oddíl dostával rozkazy přímo od zá
stupce šéfa kontrarozvědky, obvykle 

12  Stefan Matuszczyk (1912–1979), v letech 1936–1939 vedoucí oddělení tisku a propagandy Ředitelství pošt a telegrafů ve Varšavě. V září 
1939 voják polské armády. Po okupaci pracoval jako vedoucí reklamy v Grafických závodech ve Varšavě. Od podzimu 1939 činný v od
boji pod krycím jménem „Porawa“. Od září 1940 velitel vojenské roty odbojové organizace Vlci. Za Varšavského povstání velitel oddílu 
993/W. (P. Z.)

13  Vojenská odbojová organizace Vlci (Wilki) byla součástí podzemního politického hnutí Ústřední výbor nezávislých organizací (Cent
ralny Komitet Organizacji Niepodległościowych). Jako první z polských odbojových skupin se v březnu 1940 vojensky střetla s Němci 
při obraně konspiračního úkrytu u ulice Sosnowa ve Varšavě. (P. Z.)

14  Federace národněkatolických organizací „Unie“ (Federacja Organizacji NarodowoKatolickich „Unia“) byla politickovojenská konspi
rační katolická organizace založená v roce 1940 jako federace různých předválečných polských katolických a křesťanskodemokratic
kých organizací. Jejím programem byla obnova polského státu založeného na principech katolického sociálního učení. Disponovala 
vlastní výzvědnou a vojenskou sítí. Její vojenská část se v roce 1942 podřídila Zemské armádě. Za Varšavského povstání bojovala 
v rámci bojové skupiny Krybar Zemské armády. K jejím členům patřil i pozdější papež Jan Pavel II. (P. Z.)

15  Tadeusz Józef Towarnicki (1910–1944), do roku 1939 byl zaměstnán jako účetní, úředník a učitel. V září 1939 voják polské armády. Po 
kapitulaci pracoval ve Varšavě jako účetní. V polském odboji působil pod krycími jmény „Naprawa“, „de Vran“, „Tadeusz de Vran“ 
a používal i jména „Tadeusz Gałęzowski“ a „Tadeusz Mączyński“. Zpočátku byl členem odbojové organizace Bílý orel, v jejíchž řadách 
působil v roce 1940 jako partyzán v lublinské oblasti. Po návratu do Varšavy byl od listopadu 1941 zástupcem velitele oddílu 993/W 
a velitelem čety 7. pěšího pluku Madagaskar/Garłuch. Zahynul první den Varšavského povstání, 1. 8. 1944. (P. Z.)

16  Juliusz Kulesza (1928) studoval za války ve Varšavě podzemní gymnázium a večerní polygrafickou školu. V letech 1942–1944 byl učněm
karikaturistou ve státní tiskárně. Pod přezdívkou „Julek“ bojoval ve Varšavském povstání v řadách Zemské armády. V roce 1948 složil 
maturitu na střední škole v Narutowiczích a v roce 1954 ukončil studium grafiky na Fakultě výtvarných umění ve Varšavě. Jako grafik 
byl členem Svazu polských umělců a autorem mnoha set knižních grafik. Od 80. let 20. století napsal deset knih o historii Varšavského 
povstání. (P. Z.)  

17  BIELECKI, Robert – KULESZA, Juliusz: Przeciw konfidentom i czołgom. Oddział 993/W Kontrawywiadu Komendy Głównej AK i batalion AK 
„Pięść” w konspiracji i Powstaniu Warszawskim 1944 roku. RadwanWano, Warszawa 1996, s. 25.

18  Zvláštní vojenský soud (Wojskowy Sąd Specjalny – WSS) byl založen v roce 1940 a byl součástí Polského podzemního státu. Byl organi
zován podle územní struktury (kraje, okresy, obvody) podzemní armády (od roku 1942 Zemské armády) a rozhodoval jak ve věcech 
vojenských, tak i civilních. Soudil i trestné činy podléhající trestu smrti (zrada, špionáž, provokace, zločiny páchané na Polácích apod.). 
Rozsah jím udělovaných trestů sahal od varování, důtek, stříhání vlasů kolaborantům či jejich bičování až po trest smrti. Byl příslušný 
i pro všechny trestné činy vojáků Zemské armády. (P. Z.)

19  Podílel se např. na likvidaci členů krakovského Gestapa dne 30. 3. 1943 ve varšavské kavárně Europejska a 8. 10. 1943 na atentátu na 
německého úředníka varšavské městské správy a udavače Ernsta Dürrfelda. (P. Z.)

20  BIELECKI, Robert – KULESZA, Juliusz: Przeciw konfidentom i czołgom, s. 72.
21  Ryszard Bielański (1922), v roce 1939 složil maturitu na gymnáziu v Bydhošti (Bydgoszcz). V letech 1939–1945 pomocník strojvůdce.  
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již se všemi potřebnými údaji. Pokud 
je však neměli k dispozici, museli jeho 
členové sami organizovat sledování 
odsouzeného a stanovit plán akce, 
který muselo schválit vedení kon
trarozvědky. Teprve tehdy velitel 
993/W vybral hlídku, které předal 
rozkaz k provedení rozsudku. Její ve
litel vypracoval plán akce, především 
vybral prvního vykonavatele rozsud
ku, stanovil rozestavení zajišťovacích 
vykonavatelů, ústupovou cestu a shro
mažďovací místo po akci. Účastníci 
akce neobdrželi zdůvodnění rozsudku. 
Skupina 993/W podléhala jako oddíl 
Zemské armády vojenské disciplíně. 
Její vojáci museli proto plně uznávat 
soudní výroky, což umožňovalo správ
né fungování oddílu.

oddíl 993/W v akCi

Jedním z prvních větších úspěchů sku
piny byla v roce 1942 likvidace šéfů ně
mecké provokatérské sítě, která začala 
účinně pronikat do struktur polského 

podzemí. Jejím organizátorem a prv
ním velitelem byl Józef Hammer (také 
Józef HammerBaczewski)22, který za 
podpory Abwehru zorganizoval ve Var
šavě silnou konspirační síť pod názvem 
Vyšší výzvědná služba londýnské vlá
dy.23 Získával do ní Poláky přesvědčené 
o tom, že působí v supertajné buňce 
zřízené na rozkaz generála Sikorské
ho.24 Takto se provokatérům podařilo 
naverbovat část polského personálu 
věznice Pawiak, která se jakožto vě
zeňská konspirační buňka zabývala 
především předáváním informací, tzv. 
motáků, od vězňů jejich nadřízeným. 
Když začalo zatýkání mezi personálem 
Pawiaku, kontrarozvědka Zemské ar
mády se začala o věc zajímat a narazila 
na Ham merovu stopu. Jeho likvidací 
byla pověřena „Tvrďákova“ skupina, 
což znamenalo, že si již stihla získat 
dostatečnou důvěru nadřízených. 
Zastřelení Hammera narušilo čin
nost uvedené sítě, ale nepřerušilo ji. 
Její nový šéf Edward Zajączkowski25 
byl pod krycím jménem „Bogdan  

Bogdanowicz“ zároveň členem konspi
rační organizace Velitelství obránců 
Polska.26 Odstranění Zajączkowského 
oddílem 993/W způsobilo konečný roz
pad sítě. Známý historik období oku
pace a odbojového hnutí ve Varšavě 
Tomasz Strzembosz27 se domnívá, že 
likvidace vedení Vyšší výzvědné služby 
byla nejdůležitější […] [likvidační] akce 
roku 1942.28

Dne 30. března 1943 provedl oddíl 
993/W další velkou akci, která se 
natrvalo zapsala do historie okupo
vané Varšavy. V cukrárně Europejska  
v  Marzsalkowského ulici byli zlikvi
dováni dva funkcionáři krakovského 
Gestapa. Akce se účastnilo dvanáct 
osob. O tři měsíce později uskutečnil 
oddíl 993/W další slavnou akci, která 
se stala jednou z největších a nejdra
matičtějších v jeho dějinách. Tentokrát 
byl cílem Ernst Dürrfeld29, který se 
jako vysoký úředník komunálních 
podniků města podílel na zatčení 
mnoha Poláků. Akce skončila jeho 
zraněním a zabitím nebezpečného 

Od roku 1942 příslušník Zemské armády. Aktivně se účastnil diverzních a likvidačních akcí oddílu 993/W. Za Varšavského povstání 
bojovník praporu Pěst Zemské armády. Po roce 1945 pracoval v lesnictví. (P. Z.)

22  Józef HammerBaczewski (?–1942), za I. světové války spolupracoval jako důstojník rakoukouherské armády s německou tajnou 
službou. Jejím agentem byl pravděpodobně i v letech 1918–1939. Po okupaci Polska se infiltroval do polského podzemí a zrazoval 
polské odbojáře Gestapu. Členové jím odhalené odbojové sítě ve věznici Pawiak z řad polských dozorců byli v roce 1942 popraveni 
v Osvětimi. Dne 1. 8. 1942 byl zavražděn likvidační jednotkou Zemské armády. (P. Z.)

23  Vyšší výzvědnou službu londýnské vlády (Nadwywiad Rządu Londyńskiego) založil v roce 1942 Abwehr a Sicherheitsdienst s cílem 
infiltrovat výzvědnou službu Zemské armády. Byla složena hlavně z Poláků a Rusů. Díky rychlé likvidaci jejích agentů polským odbojem 
již v roce 1942 nestačila svou činnost rozvinout. Vystupovala také pod názvy Kresowa Brygada Śmierci, Kresowa Brygada Strzelców 
Śmierci nebo Brygada X. (P. Z.)

24  Władysław Sikorski (1881–1943), příslušník polských legií za I. světové války. V letech 1922–1923 polský ministerský předseda a mi
nistr vnitra, poté generální inspektor polské armády a ministr vojenských záležitostí. Pro spory s tehdejším premiérem Józefem 
Piłsudským žil od roku 1928 ve Francii. Od roku 1939 předseda polské exilové vlády a vrchní velitel polské armády. V roce 1943 za
hynul při letecké nehodě. (P. Z.)

25  Edward Zajączkowski (?–1942), člen sítě agentů Abwehru a Sicherheitsdienstu Józefa Hammera fungující pod označením V42.  
Po Hammerově zavraždění její vedoucí. Velmi zdatný konspirátor. Podzemním soudem byl odsouzen k smrti a na podzim 1942 za
vražděn. (P. Z.)

26  Velitelství obránců Polska (Komenda Obróńców Polski nebo také Korpus Obróńców Polski, Obróńcy Polski, Organizacja Obróńców Polski 
či Komitet ObywatelskoPatriotyczny) byla podzemní organizace založená v roce 1939 v Lublinu a činná až do roku 1943. Byla zaměřena 
na ozbrojenou a výzvědnou činnost a kromě toho vydávala i jedny z prvních polských ilegálních novin Polska żyje. (P. Z.)

27  Tomasz Strzembosz (1930–2004), polský historik a spisovatel. Profesor Institutu politických studií Polské akademie věd. Od roku 
1980 aktivista Hnutí Solidarita, v letech 1989–1993 prezident Svazu polských harcerů (Skaut). Autor více než stovky odborných  
publikací. (P. Z.)

28  STRZEMBOSZ, Tomasz: Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939–1944. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983, s. 131.
29  Ernst Dürrfeld (1898–1945), v roce 1929 krajský vůdce NSDAP v Kaiserslauternu, 1933 druhý starosta a 1935 primátor Kaiserslauternu 

(do roku 1937). V letech 1935–1945 poslanec Říšského sněmu. V roce 1943 vedoucí městských a dopravních podniků Varšavy a hospo
dářský poradce varšavské městské správy. (P. Z.)
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konfidenta a vyděrače židovského 
obyvatelstva – jakéhosi Śliwińského. 

Svou nejznámější likvidační akci 
provedl oddíl v říjnu 1943. Šlo o od
stranění Józefa Staszauera vel Daldera 
– „Astona“,30 nebezpečného konfidenta 
Gestapa a zároveň důstojníka V. oddílu 
Hlavního velitelství Zemské armády. 
Akce byla provedena v baru Za kotarą 
v Mazowiecké ulici. Kromě Staszauera 
bylo zabito ještě deset dalších kon
fidentů. Bohužel, mezi zastřelenými 
bylo i několik osob, které se v tomto 

podniku ocitly náhodou.31 Členka 
výzvědné služby Danuta Hibnerová 
– „Nina“32, která byla při akci těžce 
raněna, vzpomíná: Všechno se odehrá-
vá v závratném tempu, jako ve zrychle-
ném filmu. Místo rukou zvednutých nad 
hlavou vidím stojícího Staszauera, který 
sáhl po telefonním sluchátku, charakte-
ristický pohyb ruky sahající do kapsy, 
černý lesk revolveru… Zazněly výstře-
ly. […] Jsem úplně ohlušena, rány jsou 
takové, že mám pocit, že celá „Kotara“ 
za chvíli vyletí do povětří. Opravdové 

peklo. Efenka33 se mi zasekla. Sakra! – to 
v pravou chvíli. Chci opakovat, ale v tom 
cítím, že mám prsty levé ruky úplně str-
nulé. […] Při ústupu se snažím nedívat 
na ležící těla. Je toho trochu příliš…34

Největším úspěchem oddílu 993/W 
však byla likvidace jednoho z nejzákeř
nějších udavačů Gestapa, Eugeniusze 
Świerczewského – „Gense“35 20. červ
na 1944. Ve spolupráci s dvojicí jiných 
agentů, Ludwikem Kalksteinem36 
a Blankou Kaczorowskou37, se podí
lel na uvěznění mnoha osob z vedení  

30  Staszauer vel Dalder používal i krycí jména „Damięcki a „Staniszewski. (P. Z.)
31  Kromě jiných byli zabiti i majitel baru a manželka a bratr Staszauera vel Daldera. (P. Z.)
32  Danuta Hibnerová (1923), za okupace vystudovala tajné humanistické gymnázium a absolvovala dva ročníky na podzemní univerzi

tě ve Varšavě. Od prosince 1942 měla jako členka oddílu 993/W aktivní podíl na jeho akcích. Za Varšavského povstání bojovnice roty 
Pomsta praporu Pěst Zemské armády. Po povstání byla do května 1945 v německém zajetí. Po roce 1945 studovala práva, psychologii 
a politické a společenské vědy na univerzitách v Bruselu, Lodži a Varšavě. Pracovala pak jako právnička. (P. Z.)

33  Samonabíjecí pistole belgické výroby FN Browning 1910/22 ráže 7,65, používaná polskou policií a armádou v letech 1919–1939 a oblíbe
ná zbraň polského podzemí za II. světové války. Ve Wehrmachtu byla zavedena pod označením 7,65 mm P 621(b). Po válce ji používala 
německá železniční policie v americké okupační zóně Německa. (P. Z.)

34  BIELECKI, Robert –KULESZA, Juliusz: Przeciw konfidentom i czołgom, s. 133–134.
35  Eugeniusz Świerczewski (1894–1944), před rokem 1939 novinář a divadelní kritik. Pod krycím jménem „Gens“ člen podzemního SOB, 

později Zemské armády. Výměnou za propuštění zatčené manželky se stal agentem Gestapa. V roce 1944 byl odsouzen podzemním 
soudem k smrti. (P. Z.)

36  Ludwik Kalkstein (1920–1994), absolvent gymnázia. Od roku 1940 člen podzemního SOB a poté Zemské armády. Od roku 1942 – po 
svém zatčení a zatčení rodičů – agent Gestapa pod jmény Paul Heuchel a Konrad Stark. Přispěl k zatčení velitele Zemské armády z let 
1942–1943 Stefana Roweckého a řady jejích důstojníků. Jako Paul Heuchel bojoval v řadách SS ve Varšavském povstání. Od konce  
40. let žil pod falešným jménem jako novinář ve Štětíně. V roce 1953 byl ale poznán a odsouzen na doživotí. Propuštěn na amnestii 
v roce 1965. Na přelomu let 1981/1982 odešel do Francie a od poloviny 80. let žil pod cizím jménem až do smrti v Mnichově. (P. Z.)

37  Blanka Kaczorowska (1922–2004), manželka Ludwika Kalksteina, příslušnice Zemské armády. Agentka Gestapa. V roce 1944 byla 
podzemním soudem odsouzena k trestu smrti, ale kvůli jejímu těhotenství byl výkon rozsudku odložen. Do konce války přežila pod 

První den Varšavského povstání,  
1. srpna 1944, evangelický hřbitov. 
Velitel zvláštního praporu mjr. Alfons 
Kotowski – „Okoun“ předvádí nepřá-
telskou vlajku, kterou v prvních ho-
dinách povstání ukořistil Tadeusz 
Towarnicki – „Nápravník“.

Shromáždění roty Pomsta praporu Pěst 
v zahradách starobince v ulici Karol-
kowa

Vojáci roty Pomsta praporu Pěst po-
hřbívají ppor. Tadeusze Towarnického  
„Nápravníka“, 2. srpna 1944

Foto: Muzeum Varšavského povstání
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II. oddílu Hlavního velitelství Zemské 
armády. Měl také podíl na zadržení 
hlavního velitele Zemské armády gen. 
Stefana Roweckého – „Grota“38 Němci 
v roce 1943.

Celkem uskutečnil oddíl 993/W více 
než sedmdesát bojových akcí. V ně
kolika případech se však nepodařilo 
splnit stanovený úkol. Kromě odstra
ňování osob, což bylo cílem naprosté 
většiny akcí, prováděl oddíl také akce 
k osvobození vězňů a evakuace skla
dů. Jeho vojáci zlikvidovali minimálně 
sedmdesát funkcionářů německého 
okupačního aparátu a udavačů. Ztrá
ty oddílu byly relativně nízké. Za dva 
a půl roku jeho činnosti padli pouze tři 
vojáci a dva přišli o život v důsledku 
uvěznění.

PřeS Wolu, StaRé MĚSto  
do StředoMĚStí a kaMPinoSu 39 

Na konci července 1944 se Zemská 
armáda připravovala k zahájení ozbro
jených akcí ve Varšavě: probíhala inten
zivní vojenská školení, shromažďovaly 
se léky, potraviny, zbraně a munice. Pad
lo také rozhodnutí zformovat zvláštní 
prapor z vojáků II. oddílu Hlavního 
velitelství Zemské armády. Podřízení 
poručíka „Porawy“ měli vytvořit 1. rotu 
tohoto oddílu. Není přesně známo, jaké 
buňky měly dodat vojáky do zbývajících 
rot. V čele praporu stanul důstojník 
výzvědné služby Zemské armády mjr. 
Alfons Kotowski – „Okoun“ (Okoń)40.

Povstání ve varšavské čtvrti Wola 
mělo obzvlášť dramatický průběh. Ne

přítel téměř okamžitě převzal iniciati
vu, když zahnal povstalecké jednotky 
do obranných pozic. Po necelém týdnu 
krvavých bojů byly oddíly III. obvodu 
Zemské armády Wola nuceny přejít na 
Staré Město a do čtvrti Středoměstí. 
Trochu jinak se situace vyvíjela v ob
lasti wolských hřbitovů, kde se sou
středily elitní oddíly Diverzního vedení 
Hlavního velitelství Zemské armády 
(pozdější uskupení Radosław). Jejich 
úlohou byla obrana stanoviště Hlavní
ho velitelství Zemské armády v Kamle
rově továrně v Dzielné ulici v centru 
Varšavy. Na Wole se také uskupil pra
por majora „Okouna“, který měl za úkol 
zabrat evangelickoaugsburský hřbitov. 
V hodině W41 zde působila kromě oddílu 
993/W četa tmavomodrých policistů42 

ochranou Gestapa. Po roce 1945 žila v Čenstochové a v Lodži. V roce 1952 byla zatčena a o rok později odsouzena na doživotí. Po pro
puštění v roce 1959 byla spolupracovnicí polské kontrarozvědky. Od roku 1971 žila ve Francii. (P. Z.)

38  Stefan Rowecki (1895–1944), příslušník polských legii za I. světové války, v letech 1919–1920 účastník polskosovětské války. Po studiu 
vysoké válečné školy působil v letech 1922–1939 na různých úřednických a velitelských funkcích v polské armádě. V září 1939 byl veli
telem obrany na střední Visle. Od října 1939 byl ve Varšavě zapojen do organizace vedení vojenského odboje v okupovaném Polsku 
(používal krycí jména „Grot“ /Kopí/, „Rakoń“, „Grabica“, „Inżynier“ /Inženýr/, „Jan“, „Kalina“ a „Tur“ /Býk/). V roce 1940 vrchní velitel SOB. 
Od roku 1942 vrchní velitel ZA a delegát ministra obrany v okupovaném Polsku. Díky polským agentům Gestapa byl v roce 1943 ve 
Varšavě zatčen. Na začátku srpna 1944 zavražděn v koncentračním táboře Sachsenhausen. (P. Z.)

39  Obec ležící západně od Varšavy. Rozkládá se na jižním okraji národního parku Kampinoský prales. (P. Z.)
40  Alfons Kotowski (1899–1944), příslušník II. oddílu (výzvědného) Hlavního velitelství Zemské armády. Ve Varšavském povstání byl velitelem 

praporu Pěst uskupení Radosław, velitelem skupiny Kampinos a velitelem 13. pěšího pluku Zemské armády. Padl 29. 9. 1944. (P. Z.)
41  Kryptonym W označoval vyhlášení povstání Zemské armády ve Varšavě 1. 8. 1944 v 17.00 hod. (P. Z.)
42  Polská meziválečná policie byla označovaná podle barvy uniformy jako tzv. tmavomodrá policie (policja granatowa). Stejnou barvu 

uniforem měli příslušníci polské kolaborantské pořádkové police v Generálním gouvernementu. (P. Z.)
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z výzvědné buňky 993/P a neúplná 
četa s výsadkářem Stanisławem Jan
kowským – „Agatonem“.43 Před členy 
dřívějšího oddílu 993/W vyvstaly nové 
výzvy. Většina z nich byla ostřílená 
z bojů, viděla nejednoho umírajícího 
člověka, avšak boje ve městě měly úpl
ně jiný charakter než dosavadní akce. 
Podřízení poručíka „Porawy“ se museli 
teprve učit je vést. 

V blízkosti evangelického hřbitova 
nebyla žádná větší německá stanoviš
tě. Podřízeným „Okouna“ tak uplynuly 
první hodiny povstání relativně klid
ně. Tyto chvíle využíval por. Stefan 

Bałuk – „Kubík“ (Kubuś)44 z „Agato
novy“ čety, aby zachytil na snímcích  
shromážděné povstalce. Mezi nimi byl 
i „Nápravník“, který na hřbitov přijel 
vínovým opelem s ukořistěnou ně
meckou vlajkou. O necelé dvě hodiny 
později byl těžce postřelen v Okopové 
(Okopowa) ulici a zemřel při operaci. 
Následující den bylo rozhodnuto, že 
„Porawův“ prapor bude přejmenován 
na počest „Nápravníka“ a dalších, 
kteří padli v hodině W, na Pomstu 
a zvláštní prapor ponese jméno Pěst.

První dny povstání strávili vojáci Pěs
ti reorganizací. Od 5. srpna se hlavní 

obranné síly soustředily na uskupení 
Radosław. Tehdy byl také prapor Pěst 
podřízen Radosławovi. V průběhu 
dalších dnů sílil německý tlak na 
hřbitovy, dodatečně podporovaný 
činností letectva. Pěst byla začleněna 
do obrany okruhu ulic Żytna a Okopová 
a následně sváděla těžké boje o ulici 
Stawki. Mezitím se vedení praporu ujal 
„Porawa“, neboť „Okoun“ byl převelen 
do Kampinosu, aby zorganizoval vojen
skou pomoc bojující Varšavě. 

Když 13. srpna padla obrana ulice 
Stawki, zaujali „Porawovi“ podřízení 
pozice v oblasti ulic Muranowska, 
Pokorna a Bonifraterska. O pár dnů 
později se účastnili jednoho z nejkrva
vějších bojů povstání. V noci z 21. na  
22. srpna povstalecké oddíly ze Żoli
borze a Kampinosu udeřily na Gdaňské 
nádraží, aby získaly spojení se Starým 
Městem. Jejich útok měly podpořit sta
roměstské oddíly. Vojáci Pěsti se při 
průchodu bojištěm ocitli pod palbou 
německých kulometných zbraní. Ztráty 
byly obrovské. Nejvíce stižená II. četa 
byla rozpuštěna a přeživ ší vojáci byli 
začleněni do I. a III. čety.

Situace na Starém Městě byla kaž  
dým dnem dramatičtější. Kolem stou
paly sloupy ohně a dýmu, hořely domy 
i kostely. Konečně padlo rozhodnutí 
o evakuaci obránců čtvrti. Nad ránem 
2. září se zbytky praporu Pěst přesou
valy kanály45 do čtvrtí Żoliborz a Stře
doměstí. Tehdy také přestala jednotka 
existovat jako samostatná formace. 

43  Stanisław Jankowsky (1911–2002), v roce 1939 se mu podařilo utéct ze sovětského zajetí v Litvě k polské armádě do Francie. Po jejím 
pádu byl vycvičen jako zpravodajec ve Velké Británii. V roce 1942 vysazen v Polsku, činný ve výzvědněinformačním oddělení Hlavního 
velení Zemské armády se zaměřením na výrobu falešných dokumentů. Za Varšavského povstání příslušník II. oddílu Hlavního velitel
ství Zemské armády – pobočník velitele povstání generála Tadeusze „Bora“ Komorowského. Do roku 1945 pak byl v německém zajetí. 
V letech 1946–1977 architekt kanceláře pro urbanistický rozvoj Varšavy, v letech 1960–1977 působil jako architekt i v Iráku, Jugoslávii, 
Peru a Švýcarsku. (P. Z.)

44  Stefan Bałuk (1914–2014), student Právnické fakulty Varšavské univerzity. V letech 1939–1940 příslušník polské armády ve Francii, poté 
absolvoval vojenský výcvik ve Velké Británii. V roce 1944 byl vysazen v Polsku. Pracoval jako fotograf pro vedení Zemské armády pod 
krycími jmény „Starba“, „Kubuś“, „Michał Bałucki“ a „Michał Zawistowski“. Za Varšavského povstání voják a fotograf, poté vězněn 
v Německu. Po návratu ze zajetí byl v letech 1945–1947 vězněn za protikomunistickou činnost. Po propuštění na svobodu pracoval jako 
fotograf. V roce 2006 byl povýšen do hodnosti brigádního generála v záloze a v roce 2008 se stal čestným občanem Varšavy. (P. Z.)

45  Varšavská kanalizační síť byla vybudována v letech 1883–1900. Již dříve byla v průběhu války využívána pro spojení židovského ghetta 
s nežidovskou částí Varšavy a židovskými bojovníky během povstání v ghettu (19. 4. – 16. 5. 1943). Po vypuknutí Varšavského povstání 
s ní povstalecké vedení původně nepočítalo. S prodlužováním bojů byla ale využívána pro spojení, přepravu zbraní a munice a násled
ně evakuaci povstaleckých sil ze čtvrtí postupně dobývaných Němci. Kvůli nízkému profilu (od 60 x 90 cm do 160 x 240 cm) byly zalo
ženy i speciální kanálové hlídky z žen a hlavně malých chlapců. (P. Z.)

Evangelický hřbitov. Evakuace raněného des. kadeta Adama Grymaszewského – „Jestřába“  
z roty Pomsta praporu Pěst. Foto: Muzeum Varšavského povstání

PD_03_2014.indb   44 13.10.14   16:06



Trest smrti pro zrádce

paměť a dějiny 2014/03 45

Celkem se do Středoměstí dostalo 
přibližně šedesát vojáků Pěsti. Část 
z nich byla přidělena pro zvláštní úkoly 
v Hlavním velitelství Zemské armády. 
Ze zbývajících byla vytvořena dispozič
ní četa velitele části čtvrti Středoměs
tí Jih. Ti, kteří se dostali na Żoliborz, 
přešli následně do Kampinosu, kde 
byla pod vedením poručíka „Porawy“ 
obnovena rota Pomsta. 

Dne 27. září zahájili Němci operaci 
Padající hvězda (Sternschnuppe), 
jejímž cílem byla likvidace povsta
leckých oddílů v Kampinosu. O dva 
dny později byla skupina Kampinos 
zničena v bitvě u Jaktorowa. Zahynu
lo tehdy 150 až 300 osob, mimo jiné 
mjr. „Okoun“, přičemž okolnosti jeho 
smrti nebyly dodnes vyjasněny. Zbylí 
povstalci padli do německého zajetí. 
Jen některým se podařilo uprchnout 
přes železniční koleje a vydat se smě
rem k Mariánskému pralesu.46 

Dnes žije už jen několik bývalých 
vojáků oddílu 993/W a roty Pomsta. 
Je to například Danuta Hibnerová – 
„Nina“ (ročník 1923), jedna z nejsta
tečnějších v oddílu, účastnice Varšav
ského povstání, nositelka řádu Virtuti 
Militari47, Ryszard Bielański – „Rom“ 
(ročník 1922), voják 214. čety na Żo

liborzi, od podzimu 1943 příslušník 
oddílu 993/W a účastník Varšavského 
povstání. Po bitvě u Jaktorowa se mu 
podařilo ustoupit s vojáky por. Adolfa 
Pilcha – „Doliny“48 a zůstal v ilegalitě 
až do ledna 1945. Žije také Lucjan Wiś
niewski – „Sup“ /Sęp/ (ročník 1925), 
účastník „Nápravníkových“ partyzán
ských akcí, od října 1942 příslušník 
oddílu 993/W a varšavský povstalec 
vyznamenaný řádem Virtuti Milita
ri.49 Dnes je průvodcem ve Středisku 
bývalých vojáků praporu Pěst.

PovStaleCkÝ PRaPoR

Povstalecký chaos i těžká poválečná 
léta přestál prapor roty Pomsta. Jeho 
historie je neobvyklá. Ušily ho v prv

ních dnech Varšavského povstání jep
tišky ze starobince v ulici Karolkowa. 
Schovaný v batohu Józefa Bogdańské
ho – „Forda“50 vydržel těžké boje na 
Wole, válku o Staré Město, evakuaci 
vojáků Pomsty na Żoliborz i přechod 
do Kampinoského pralesa. Jsou na 
něm stopy krve ošetřovatelky Hanny 
Gołaszewské – „Hanky“51, která ho při 
bojích v Kampinosu schovávala ve své 
torně. Na konci povstání se o prapor 
staraly jeptišky z Ústavu pro nevidomé 
v Laskách, aby ho po několika letech 
předaly kpt. Józefovi Krzyczkowské
mu – „Szymonovi“52, prvnímu veliteli 
skupiny Kampinos. V následujících 
letech se o prapor starali bývalí vojáci 
Pomsty, kteří ho v roce 2004 darovali 
Muzeu Varšavského povstání.53 

46  Mariánský prales v Mazovském vojvodství se rozkládá asi 50 kilometrů jihozápadně od Varšavy. (P. Z.)
47  Řád Virtuti Militari je nejvyšší polské vojenské vyznamenání udělované za osobní statečnost a mistrovství ve vedení války. Poprvé bylo 

uděleno v roce 1792 polským králem Stanislavem Augustem Poniatowským. Po zániku Polskolitevské unie bylo v roce 1795 zakázáno, 
v roce 1918 pak bylo obnoveno. (P. Z.)

48  Adolf Pilch (1914–2000), technik. V roce 1939 sice nebyl mobilizován, ale utekl do Francie, kde vstoupil do polské exilové armády a byl 
pak v Anglii vycvičen k diverznímu boji. V roce 1943 byl vysazen v Polsku. Člen Diverzního vedení Hlavního velitelství Zemské armády 
v Białystoku a kraje Nowogródek. V letech 1943–1944 se účastnil bojů s Němci, běloruskou proněmeckou policií a sovětskými partyzá
ny v Bělorusku. Používal krycí jména „Góra“ a „Dolina“. Účastník Varšavského povstání v VII. obvodu Zemské armády ve varšavském 
kraji. V roce 1945 emigroval do Velké Británie. (P. Z.)

49  Lucjan Wiśniewski (1925), v době okupace člen kontrarozvědného oddílu Zemské armády 993/W a 7. pěšího pluku Madagaskar/Garłuch. 
Za Varšavského povstání příslušník roty Pomsta praporu Pěst Zemské armády. (P. Z.)

50  Józef Bogdański (1925–1946), člen kontrarozvědného oddílu Zemské armády 993/W. Za Varšavského povstání příslušník roty Pomsta 
praporu Pěst Zemské armády. V roce 1946 utonul. (P. Z.)

51  Hanna Gołaszewska (1922–1996), od roku 1940 členka SOB pod krycím jménem „Hanka“. Od léta 1943 členka kontrarozvědného oddílu 
Zemské armády 993/W. Za Varšavského povstání příslušnice roty Pomsta praporu Pěst Zemské armády. V roce 1950 vystudovala 
zubní lékařství na univerzitě v Lodži a pracovala pak jako stomatoložka ve Varšavě. (P. Z.)

52  Józef Krzyczkowski (1907–1989), v letech 1919–1920 účastník polskosovětské války. Za okupace velitel VII. obvodu Zemské armády ve 
varšavském kraji. Těžce raněn hned prvního dne Varšavského povstání (1. 8. 1944). Po uzdravení působil v odboji až do konce bojů v roce 
1945. Po válce pracoval v nakladatelství. (P. Z.)

53  Muzeum bylo otevřeno v roce 2004 k 60. výročí vypuknutí povstání ve staré vozovně městských tramvají ve Varšavě ze začátku  
20. století. Expozice je multimediální a její interiér připomíná povstaleckou realitu z léta 1944. Patří mezi nejlepší muzea ve střední 
Evropě. Viz http://www.1944.pl/ (citováno k 20. 8. 2014). (P. Z.)

■   další použitá literatura

BARTOSZeWSKI, Władysław: 1859 dni Warszawy. Wydawnictwo Znak, Kraków 2008; GONDeK, 
Leszek: Polska karząca 1939–1945. Polski podziemny wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji 
niemieckiej. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1988; NeY-KRWAWIcZ, Marek: Komenda Główna 
Armii Krajowej 1939–1945. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1990; STRZeMBOSZ, Tomasz: 
Oddziały szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939–1944. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1983; TÝŽ: Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a państwo podziemne 
1939–1945. Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 2000 a SZAROTA, Tomasz: Okupowanej 
Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne. czytelnik, Warszawa 1988.

PD_03_2014.indb   45 13.10.14   16:06




