
 

 

 

 

 

  

 

Cichocka Zofia - „Julka” 
Urodziła się 10 czerwca 1909 roku w Radzyminie. z domu Dudzińska. Tu ukończyła 
Szkołę Powszechną, a następnie w 1928 r. Seminarium Nauczycielskie Żeńskie.  
W latach 1930 - 1933 studiowała na Wydziale Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy 
Polskiej w Warszawie. Od 1933 do 1950 roku pracowała jako nauczycielka w 
Radzyminie. W latach okupacji prowadziła tajne nauczanie. Do działalności 
konspiracyjnej przystąpiła na wiosnę 1941 roku w Związku Walki Zbrojnej. 
   Od wiosny 1942 r. do sierpnia 1944 roku aktywnie uczestniczyła w Wojskowej 
Służbie Kobiet AK. Dom „Julki” położony przy ul. Kraszewskiej stanowił kwaterę dla 
żołnierzy Oddziału Specjalnego dowodzonego przez „Danowskiego”. Ponadto 
prowadziła punkt pocztowy do którego przybywały łączniczki przynoszące meldunku, 
rozkazy, raporty i inne dokumenty konspiracyjne. Przez pewien czas przechowywała 
w swojej posesji radiostację, broń, amunicję i granaty. Prowadziła również kolportaż 
prasy niepodległościowej, między innymi „Biuletynu Informacyjnego”. 
    
 

 

 

 

 

 
 

Piątkowska Henryka - „Ciotka” 
Urodziła się 6 stycznia 1904 roku w Radzyminie – z domu Kominek. 
Już od przełomu lat 1939 - 1940 uczestniczyła w konspiracji niepodległościowej,                
a od wiosny 1942 r. do sierpnia 1944 roku należała do Armii Krajowej, pełniąc służbę                             
w Wojskowej Służbie Kobiet w grupie samopomocy. Pełniła wiele odpowiedzialnych 
funkcji, była magazynierem broni, amunicji i intendentem Oddziału Specjalnego 
dowodzonego przez kpr. pchr. Tadeusza Abramskiego „Danowskiego”. Była osobą 
niezwykle odważną, m.in. przyczyniła się do uwolnienia z aresztu policyjnego 
żołnierza AK zatrzymanego w łapance ulicznej.  
Po 1945r. podjęła pracę w Starostwie Powiatowym. Zmarła 27 listopada 1977 roku, 
pochowana na starym cmentarzu w Radzyminie. 



 
 

 

 

 

 
 

 
Czerwińska Zdzisława - łączniczka „Lena” 

Córka Zygmunta i Marii z domu Majdak. Urodziła się 18 listopada 1926 roku w 
miejscowości Plecka Dąbrowa, powiat kutnowski. W 1944r. ukończyła gimnazjum na 
tajnym nauczaniu w Radzyminie. Od października 1941 r. w Związku Walki Zbrojnej, 
a do sierpnia 1944 roku w Armii Krajowej.  
Działała w Wojskowej Służbie Kobiet, gdzie pełniła funkcję łączniczki i kolporterki 
prasy podziemnej: doręczała meldunki, rozkazy i dokumenty. Często przenosiła broń, 
amunicję i radiostacje. Utrzymywała  kontakty organizacyjne z „Reną” Janiną 
Dzienisiewicz i z punktem łączności podziemnej prowadzonym przez małżonków 
Pukszta. Podczas opanowania Radzymina przez wojska sowieckie w dniach od 30 
lipca do 2 sierpnia 1944 r. pozostawała w dyspozycji komendy miasta Armii Krajowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Puławska Henryka - łączniczka „Eda” 
Urodziła się 5 lipca 1921 roku w Radzyminie, gdzie ukończyła szkołę powszechną. Od 
1936 roku uczęszczała do Szkoły Handlowej w Wilnie. Do Radzymina wróciła w 
czerwcu 1939 roku.  
W październiku 1940 roku wraz z siostra Sabiną wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej. 
Została łączniczką do spraw specjalnych pod dowództwem „Groma II”. Początkowo 
jej działalność polegała na przewożeniu prasy z Warszawy do Radzymina, Dąbrówki i 
Klembowa. W 1943 r. wstąpiła do Armii Krajowej, gdzie oprócz kolportażu prasy, 
przewoziła broń i amunicję z Warszawy na teren Gminy Klembów. Po zajęciu 
Radzymina przez wojska sowieckie, w obawie przed aresztowaniem przez  NKWD, 
ukrywała się u znajomej w Wyszkowie. W czerwcu 1945 roku NKWD aresztowało 
całą jej rodzinę. Po kilkudniowych przesłuchaniach wszystkich zwolniono, ale jej i 
siostrze Sabinie - żołnierzom AK - nakazano opuścić rodzinne miasto. Zdecydował się 
zamieszkać w Tczewie, gdzie założyła rodzinę. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wojciechowski Jerzy - kpr. pchr. „Jur”  
 Syn Tadeusza i Janiny z domu Schott. Urodził sie 23 września 1922 roku                              
w Radzyminie. W latach 1941-1943 ukończył cztery klasy gimnazjum na tajnym 
nauczaniu  w Radzyminie. 
Od wiosny 1942 r. do 14 sierpnia 1944 roku był żołnierzem w Armii Krajowej. Od 
czerwca 1943r. do czerwca 1944 r. ukończył kurs podchorążych rezerwy piechoty 
prowadzony przez ppor. „Doliwę” Henryka Kutnera. Od czerwca 1943 r. do czerwca 
1944 r. był instruktorem rocznika kursu Młodszych Dowódców.  
W latach 1943 - 1944 pełnił funkcję dowódcy 1 drużyny strzeleckiej w plutonie XV   
por. „Głaza”. Uczestniczył wielokrotnie w ubezpieczaniu pracy radiostacji i ćwiczeń 
wojskowych pododdziałów AK. Od końca lipca do 14 sierpnia 1944 r. był w składzie 
oddziału partyzanckiego dowodzonego przez ppor. „Rafała” Kajetana Fijałkowskiego. 
W czasie Akcji „Burza” był, między innymi, łącznikiem oddziału „Rafała” ze sztabem 
Grupy Operacyjnej Warszawa - Wschód z miejscem pobytu w Dębinkach koło 
Tłuszcza. Poległ w lasach łochowskich pod miejscowością Jerzyska 14 sierpnia 1944 
r.  
We wrześniu 1999 roku dokonano ekshumacji spoczywających w leśnym grobie 
żołnierzy przenosząc ich do Mogiły-Pomnika Żołnierzy AK na Cmentarzu Poległych 
w Radzyminie. 
                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wełna Antoni - ppor. „Żbik” 
Urodził się 26 kwietnia 1910 roku w Grudusku (powiat ciechanowski). W 
październiku 1931r. został powołany do Wojska Polskiego, służbę odbywał w pułku 
radiotelegraficznym w Beniaminowie. 
Uczestniczył w kampanii wrześniowej do 5 października 1939 roku wchodząc w skład 
Grupy Operacyjnej „Polesie”, dowodzonej przez gen. bryg. Franciszka Kleeberga. 
Przebył cały szlak bojowy G.O. „Polesie” jako żołnierz 183 pułku piechoty. Brał 



udział w ostatniej bitwie G.O. pod Kockiem. 6 października 1939 roku dostał się do 
niewoli niemieckiej. Przebywał  w obozach przejściowych m. in. w Dęblinie i 
Częstochowie,    a później w obozie „Stalag XIA” w Altengrabow za Magdeburgiem. 
W maju 1942 roku został zwolniony z niewoli jako ciężko chory i przybył do 
Radzymina, gdzie natychmiast przystąpił do działalności konspiracyjnej i wstąpił w 
szeregi Armii Krajowej otrzymując przydział do kompanii łączności radiowej „Orbis”, 
w której był mianowany dowódcą plutonu, w Obwodzie AK „Rajski Ptak”.  
W końcu lipca 1944 roku wypełniając rozkaz dowództwa stawił się ze swoją jednostką 
łączności radiowej w Warszawie. Przez 63 dni walczył w Powstaniu Warszawskim. 13 
sierpnia 1944 roku na Starym Mieście został ciężko ranny. 
Po upadku Powstania dostał się do niewoli niemieckiej i został osadzony w obozie 
przejściowym w Pruszkowie, z którego udało mu się zbiec. W wyniku ofensywy 
zimowej wojsk sowieckich w styczniu 1945 roku powrócił do Radzymina. W czerwcu 
1945 roku został aresztowany w Łodzi przez NKWD. Zwolniony z aresztu powrócił 
do Radzymina na początku 1946 roku. 
W lutym 1946 roku podjął pracę w Okręgowej Dyrekcji Poczty Polskiej w Warszawie. 
Zmarł 6 lutego 1985 roku, pochowany na starym cmentarzu w Radzyminie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorączkowski Jan Władysław - ppor. „Szczupak” 
Urodził się 16 maja 1917 roku we wsi Ciemne. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w 
Radzyminie, a następnie w 1937 r. ukończył z wyróżnieniem Gimnazjum i Liceum im. 
Wojciecha Górskiego   w Warszawie. Od 1937 do 1938 roku był na podchorążówce 
rezerwy piechoty, którą ukończył w stopniu kaprala podchorążego. Od połowy 1938 
roku dowodził drużyną strzelecką. Po wybuchu II wojny światowej brał czynny udział 
w wojnie z wojskami niemieckimi, między innymi uczestniczył  w obronie twierdzy 
Modlin. Dostał się do niewoli niemieckiej. Zwolniony w 1940 roku z powodu złego 
stanu zdrowia, powrócił do Radzymina. 
Od lutego 1942 roku do kwietnia 1943 roku był dowódcą plutonu strzeleckiego Armii 
Krajowej. Od kwietnia 1943 r. do sierpnia 1944 r. pełnił funkcję komendanta piątej 
placówki Armii Krajowej - Radzymin „Raźno”. Ppor. „Szczupak” był czwartym z 
kolei i ostatnim komendantem radzymińskiego AK. W czasie Akcji „Burza”, w dniach 
od 30 lipca do 2 sierpnia 1944 roku pozostawał do dyspozycji sztabu Grupy 
Operacyjnej Warszawa - Wschód. Uniknął niewoli niemieckiej, a także aresztowania 
przez NKWD. W latach 1944 – 1945 roku odbywał służbę w Wojsku Polskim. Zmarł 
30 listopada 1991 roku, pochowany na cmentarzu w Gdańsku. 



 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
                            Kutzner Henryk - ppor. „Doliwa” 

Urodził się  7 listopada 1915 roku w Sączkowie - woj. poznańskie. Po ukończeniu 
Szkoły Powszechnej uczęszczał do Gimnazjum Ogólnokształcącego w Wolsztynie. 
Świadectwo dojrzałości otrzymał w maju 1936 roku. W tym samym roku został 
powołany do wojska. Służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy 
Piechoty przy 57 pułku piechoty stacjonującym w Poznaniu 
Brał czynny udział w kampanii wrześniowej w składzie Armii Poznań. Uczestniczył w 
bitwie nad Bzurą, a następnie w obronie Warszawy. Uniknął niewoli niemieckiej. Po 
kapitulacji Warszawy podjął pracę na stanowisku referenta w dziale wymiaru 
podatków Urzędu Skarbowego w Radzyminie. 
Od stycznia 1941 roku był  w Związku Walki Zbrojnej, a od wiosny 1942 roku w 
Armii Krajowej. W kwietniu 1942 roku w mieszkaniu ppor. „Doliwy” odbyła się 
odprawa powołująca do istnienia Armię Krajową na ziemi radzymińskiej. Wypełniając 
rozkaz dowództwa, od połowy 1942 roku zorganizował kursy podchorążych piechoty. 
Ppor. „Doliwa” był znakomitym wykładowcą i oficerem o gruntownej wiedzy 
wojskowej. Od 26 lipca do 26 sierpnia 1944 roku pełnił funkcję komendantem AK 
Ośrodka - Radzymin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawodny Janusz Kazimierz - kpr. podchorąży „Mi ś” 
Syn Kazimierza i Janiny z domu Puk. Urodził się 11 grudnia 1921 roku w Warszawie. 
W 1943 roku ukończył tajne Liceum im. Tadeusza Rejtana w Warszawie, a później 
pierwszy rok prawa na podziemnym Uniwersytecie Warszawskim.  
W okresie od marca 1940 roku należał do Związku Walki Zbrojnej, a następnie do 
Armii Krajowej służąc w 1 komp. Ciężkich karabinów maszynowych „Baszta” 
Warszawa. W 1942 r. ukończył Szkołę Podoficerską w Warszawie, awansując do 
stopnia kaprala, a później Szkołę Podchorążych AK „Belweder”. Na skutek 



aresztowań, które dotknęły „Basztę”, poszukiwany przez gestapo. Od kwietnia 1944 
roku ukrywał się w Radzyminie w rodzinie Janiny i Aleksego Matuszewskich. 
Posługiwał się wówczas dokumentami wystawionymi na nazwisko Turczyk Janusz.  
Od 1 sierpnia 1944 roku brał udział w Postaniu Warszawskim w składzie batalionu 
„Łukasiński”. We wrześniu został zastępcą dowódcy kompanii „Koszta”, która 
prowadziła walki na Placu Napoleona. Po kapitulacji Warszawy, od października 1944 
do maja 1945 roku, przebywał w niewoli hitlerowskiej w obozie Murnau - Oflag 
VIIIA. Po uwolnieniu z niewoli udał się do Włoch, aby walczyć w szeregach II 
Korpusu Polskiego. Od czerwca 1945 roku do września 1948 roku w II Korpusie 
wchodzącym w skład 8 Armii Brytyjskiej, gdzie pełnił służbę jako dowódca plutonu 
ciężkich samochodów pancernych w 12 Pułku Ułanów Podolskich. Dalszą część 
swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych. 
Po wojnie, będąc na emigracji studiował w London School of Fireign Trade, State 
University of Jova oraz Stanford University (nauki polityczne oraz stosunki 
międzynarodowe). Był doradcą prezydentów USA: Jimiego Cartera i Ronalda 
Reagana. 
Profesor Janusz Zawodny jest autorem książek: „Śmierć w lesie – historia masakry           
w Lesie Katyńskim” oraz „Nic oprócz honoru – historia Powstania Warszawskiego”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modzelewski Tadeusz - kpr. podchorąży „Mały” 
Urodził się 8 sierpnia 1923 roku w Suwałkach. W 1938 roku ukończył 
siedmioklasową Szkołę Powszechną w Radzyminie, a w 1943 roku Gimnazjum 
Handlowe w Warszawie. Od 1941 do lipca 1943 roku aktywnie uczestniczył w 
konspiracji niepodległościowej. W latach 1942 - 1943 ukończył kurs podchorążych 
piechoty w klasie powadzonej przez ppor. „Szczupaka” Jana Gorączkowskiego, 
uzyskując  stopień kaprala podchorążego. 
W lipcu 1943 roku został aresztowany przez żandarmerię i trafił na roboty 
przymusowe do Niemiec. Od jesieni 1943 do kwietnia 1945 roku pracował jako 
robotnik w północno - zachodnich Niemczech. Po zajęciu tych obszarów przez wojska 
brytyjskie brał czynny udział w walkach z hitlerowcami. Został wyróżniony za 
odwagę bojowym odznaczeniem brytyjskim. Po zakończeniu wojny przez pewien czas 
przebywał w Wielkiej Brytanii, a później wyjechał do Stanów Zjednoczonych. 
Osiedlił się w Chicago, gdzie pracował w fabryce mebli. Na przełomie lat 1946 - 1947 
wstąpił  do marynarki handlowej Stanów Zjednoczonych. 5 września 1947 roku uległ 
śmiertelnemu wypadkowi w  czasie prac na statku. 
 


