
Stefan Paweł Rowecki, ps. „Grot”.                      
1895-1944.    

Generał dywizji Wojska Polskiego, 
komendant główny Armii Krajowej 

Dowódca Sił Zbrojnych 
w kraju. Został zamordowany na 

specjalny rozkaz szefa 
SS Heinricha Himmlera.

22 stycznia 1943 r. komendant główny AK, gen. Stefan Rowecki 
"Grot" wydał rozkaz o powołaniu Kierownictwa Dywersji

tzw. Kedywu. 
KEDYW -Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej 

wydzielony pion organizacyjny Armii Krajowej.  
Dla Kedywu KG rozkaz nr 84 przewidywał następujące zadanie:

planowanie akcji dywersyjnych i sabotażowych w skali krajowej.

Dziełem Kedywu było m.in. odbicie w akcji pod Arsenałem Jana Bytnara 
"Rudego" . Niewiele wydarzeo z czasów okupacji obrosło taką legendą, jak   

Akcja pod Arsenałem. 

Maciej Aleksy Dawidowski „Alek” – spędził dzieciostwo
w Żychlinie k/Kutna.

Ciężko ranny w brzuch Maciej Aleksy 
Dawidowski „Alek” celnie rzuconym 
grantem otworzył drogę odwrotu dla 
uczestników akcji.   Drugi  granat 
rzucony przez Dawidowskiego pod 
nogi dwóch wyskakujących z 
samochodu niemieckich żołnierzy 
umożliwił bezpieczne kontynuowanie 
odwrotu na Stare Miasto. „Rudy”
i „Alek” zmarli tego samego dnia 
30 marca 1943 roku.



„AGAT” oddział do zadao specjalnych, podległy Kedywowi Komendy Głównej AK.

Obok niego wywiadowca Bogusław Ustaborowicz — „Żar", jedyny 
który wie, jak wygląda Bürkl. Dochodzi dziewiąta pięddziesiąt  
osiem, gdy „Żar" wskazuje wychodzącego z ul. Oleandrów 
mężczyznę. Niemiec idzie powoli…. Za chwilę rozpęta się piekło.

7 września 1943 r. ul. Marszałkowska u zbiegu 
z Litewską.  Na przystanku tramwajowym stoi 
dowódca akcji  — Jerzy Zborowski ps. „Jeremi". 

pchor. Jerzy Zborowski 
„Jeremi” – dowódca

„Akcji Bürkl”

Specjalna operacja bojowa Bürkl 
to udany zamach na

SS-Oberscharführera Franza Bürkla  
zastępcę komendanta więzienia 

na Pawiaku.  

Franza Bürkl.

Bogusław Ustaborowicz ps. "Żar„ 
Ur. 1 stycznia 1922 r. w Żychlinie

133 Mazowiecka Drużyna Harcerzy Żychlin    

Podporucznik do zadao specjalnych „Kedywu”.
Oddział dywersji bojowej   Komendy Głównej AK - "Agat".

Członek Batalionu „Parasol”.



Specjalna operacja bojowa „Kretschmann”  - wyrok Polski Podziemnej.
Gestapowiec  SS-Hauptscharführer August Kretschmann, zastępca komendanta obozu 
koncentracyjnego przy ulicy Gęsiej w Warszawie, skazany na karę śmierci.
Kretschmann w obozie na ul. Gęsiej  zasłynął z okrucieostwa oraz sadyzmu wobec 
więźniów.
Z wyroku Kierownictwa Walki Podziemnej u zbiegu ulic Dmochowskiego i Rozbrat 
Kretschmann został zastrzelony dnia 24 września 1943 przez członków oddziału Agat .  
Akcja w polskiej historiografii znana jest jako "Akcja Kretschmann„.

W rozpoznaniu Kretschmanna brał udział  „Żar” – Bogusław Ustaborowicz 
( ur. w Żychlinie) podporucznik  oddziału  dywersji bojowej   

Komendy Głównej AK - "Agat".
W meldunku o wynikach rozpoznania  „Rayski”  zameldował dowódcy „Agatu” 
kpt. Adamowi Borysowi „Pługowi”  - w rozpoznaniu Kretschmanna brał udział  

„Żar” – Bogusław Ustaborowicz.

Obóz ul. Gęsia – Warszawa.



1 października 1943 roku  oddział 
Agat (późniejszy Parasol) 
przeprowadził akcję mającą na 
celu zlikwidowanie Ernsta 
Weffelsa kierownika zmiany na 
kobiecym oddziale (tzw. Serbii) 
na Pawiaku.

O godzinie 12.02 Weffels wyszedł 
z domu przy Koszykowej 6, wobec 
czego 'Kama' przeszła przez 
jezdnię.

Weffels, z zakrwawioną twarzą, zataczając się, usiłował wrócid do wyjścia, 
trzymając w ręku pistolet. 'Orkan' strzelił do niego z bliskiej odległości. 
Weffels upadł. 'Orkan' strzelił jeszcze dwa razy w głowę, wyjął dokumenty
i zabrał broo, a następnie biegiem udał się do wyjścia."

O godzinie 12.04  
'Orkan' strzelił z peemu 
z odległości około 5 m.

Rozpoznanie przed akcją prowadził  
Bogusław Ustaborowicz  ps. Żar.

Kazimierz Kardaś
ps. "Orkan"

Maria Stypułkowska

Chojecka, ps. Kama

Komunikat  nr 16 z Biuletynu Informacyjnego z dn. 14.10.1943 r.
Dnia 1.X o godzinie 12.05 w W-wie został zastrzelony SS- Sturmmann Ernst Weffels, 

kat i oprawca w więzieniu kobiecym na Pawiaku.
Kierownictwo Walki Podziemnej."



Organizatorem i dowódcą Kedywu Armii Krajowej został , zastępca Komendanta 
Głównego AK August Emil Fieldorf, ps. Nil, ur.  1895 w Krakowie, zamordowany  
24 lutego 1953 w Warszawie – generał brygady Wojska Polskiego, pośmiertnie 
odznaczony Orderem Orła Białego.

JEDNOSTKA 
WOJSKOWA NIL.

W 1950 r. prokurator wojskowy, płk Helena Wolioska 
nakazała aresztowanie gen. Augusta Fieldorfa „Nila"  
szefa „Kedywu" KG AK. UB oskarżyło go o wydawanie 
rozkazów likwidowania przez AK partyzantów radzieckich. 
Dowody były sfałszowane. Sąd  w tajnej rozprawie 
w kwietniu 1952 r. skazał Fieldorfa na śmierd. Sąd uznał 
za niezbędne „całkowite wyeliminowanie oskarżonego 
ze społeczeostwa". Fieldorfa powieszono w 1953 r.

August Emil Fieldorf
Nil

Helena Wolioska ,  polska działaczka 
komunistyczna pochodzenia 

żydowskiego, prokurator,  oskarżająca 
w procesach politycznych.



Płk August Emil Fieldorf   „Nil” wyznaczył  na kierownika 
komórki wywiadu dywersyjnego „Parasola” – porucznika 
Aleksandra Kunickiego ps. „Rayski”.

Po wejściu Rosjan został aresztowany 
przez UB w rodzinnym Bielsku Białej pod 
zarzutem współpracy z Gestapo. 
Skazany na karę śmierci, po interwencji 
płk  „Radosława” został zwolniony 
w 1946 r.  Zmarł w 1986 roku. Aleksander Kunicki

„Rajski”.

Wspomnienia Aleksandra Kunickiego  „Rayskiego„. 
W „Parasolu” nigdy nie miała miejsca jakakolwiek zdrada ze 
strony poszczególnych żołnierzy. Aresztowani przez Gestapo 
chłopcy i dziewczęta, mimo okrutnych i wyrafinowanych tortur -
nie załamywali się i żadnych tajemnic wobec nieprzyjaciela nie 
zdradzili - „Żar” (Bogusław Ustaborowicz), „Krystyna” (Wanda 
Oczko z d. Gąsowska), „Zeta” (Halina Grabowska), „Storch” 
(Bogusław Niepokój), „Warski” (Tadeusz Ulankiewicz). 



Bogusław Ustaborowicz ps. "Żar„ 
ur. 1 stycznia 1922 r.

w Żychlinie.

Mazowiecka Drużyna Harcerzy Żychlin.
Podporucznik do zadao specjalnych 

„Kedywu”.
Oddział dywersji bojowej   Komendy 

Głównej AK - "Agat".
Członek Batalionu „Parasol”.

Bogusław Ustaborowicz, aresztowany 26 II 1944, wywieziony do KL Gross-Rosen.



Wanda Oczko  z domu 
Gąssowska  ps. Krystyna

1908 - 1944.

Nauczycielka gimnastyki  w zakopiaoskim 
gimnazjum.
W grudniu 1940 roku wstąpiła do konspiracji. 
Mianowana szefem łączności ZWZ Kraków. 
Przeniesiona do Warszawy. Pracowała w wielu 
komórkach ZWZ - AK, brała udział w wielu akcjach.

Aresztowana 23 marca 1944 roku i przez cztery dnia 
przesłuchiwana i torturowana na Szucha. Niczego 
nie ujawniła. Przewieziona na Pawiak.

Rozstrzelana w ruinach warszawskiego getta. 



Halina Grabowska pseudonim „Zeta”, 
I pluton I kompanii Batalionu 

„Parasol”. Urodzona 5 stycznia 1923 r. 
Zmarła 23 – 24 lipca 1944 w Krakowie.

Akcję, w której bezpośrednio wzięło udział 19 żołnierzy batalionu "Parasol" i pięd 
łączniczek, przeprowadzono 11 lipca 1944 r. ok. g. 9.20 na trasie przejazdu 
Koppego z Wawelu, gdzie kwaterował, do siedziby urzędu, w którym pracował.

Podczas potyczki  żandarmeria niemiecka postrzeliła ją w 
klatkę piersiową. Gdy brano ją do niewoli, została dotkliwie 
pobita. Stała się ofiarą egzekucji, zmarła od ciosu sztyletem.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Po akcji żołnierze "Parasola" rozpoczęli odwrót z Krakowa. Grupa 
powracająca samochodami została zaskoczona przez Niemców pod 
miejscowością Udórz na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.  ". Kilku 
żołnierzy zostało rannych,  : Halina Grabowska "Zeta", Tadeusz 
Ulankiewicz "Warski" i Bogusław Niepokój "Storch" zostało 
schwytanych przez Niemców i trafiło do więzienia w Krakowie, gdzie 
zostali zamordowani.

Nieudany zamach na dowódcę SS i policji 
w Generalnym Gubernatorstwie przeciwko 

SS-Obergruppenführerowi Wilhelmowi Koppemu.

SS-Obergruppenführer Wilhelm Koppe 
(po lewej ręce Hansa Franka).



Bogusław Niepokój ps. Storch

Urodził  1922 roku w Krakowie.  
W 1944 roku został przeniesiony 

do batalionu Parasol.  
AKCJA KOPPE: Kraków  11 lipca 1944 r.
Kierował samochodem Mercedes 170.

Ranny w czasie odwrotu z akcji. Schwytany 
przez Niemców i zamordowany w Krakowie 
w więzieniu na ul. Montelupich 23 lub 24 

lipca 1944 roku.

11 lipca 1944 r. żołnierze Batalionu „Parasol”, elitarnego 
oddziału Kedywu Armii Krajowej przeprowadzili na ulicach 

Krakowa jedną z najbardziej śmiałych akcji zbrojnych 
przeciwko nazistowskiemu, niemieckiemu okupantowi. Jej 
celem był gen. Wilhelm Koppe, Wyższy Dowódca SS i Policji 

w Generalnym Gubernatorstwie



Po krótkiej chwili ogieo nieprzyjaciela dosięga 
"Warskiego", który pada. "Ali" i "Orlik" biorą go pod ręce, 
jednak nie na długo. Nie mogąc uciekad z "Warskim", 
pozostawiają go w łanach żyta. Niemiecki ostrzał trwa 
bez przerwy, żyto się kooczy, żołnierze "Parasola" 
dopadają do zabudowao gospodarskich.  

Tadeusz Ulankiewicz 
ps. „Warski”  lat 22.

26 lipca 1944 w celi śmierci  w Krakowie został 
w bestialski sposób zamordowany:  „Warski” 
Tadeusz Ulankiewicz.  Mimo przeszło 
2-tygodniowych tortur nikogo nie zdradził, nic 
z niego nie potrafili Niemcy wydobyd.

AKCJA KOPPE: Kraków  11 lipca 1944 r.



ppor. Józef Głogowski
„Żubr”. ppor. Bogusław Ustaborowicz

„Żar”.
Maciej Aleksy Dawidowski,

„Alek”.

Kapral podchorąży
Roman Fryze „Norton”.
Cmentarz w Żychlinie.

ZAPOMNIANI BOHATEROWIE..



31 lipca 1944 r. w stopniu podchorążego AK walczy w powstaniu Warszawskim 
w początkowej fazie w Śródmieściu ul. Książęca, Czerniakowska.  W sierpniu przebywa na 
terenie przedwojennej ambasady USA u zbiegu ul. Pięknej i Al. Ujazdowskich. We wrześniu 
na ul. Chopina i Al. Ujazdowskie.
Po 15 września jest strzelcem rusznicy przeciwpancernej. Strzela do szczelin strzeleckich 
bunkra na polu Ujazdowskim.

Janusz Kozielski ukrywa się 
przed Niemcami w Żychlinie
u swojej siostry, Heleny Vogt 
Kozielskiej, która w 1939r. 
wyszła za mąż za obywatela 
Szwajcarii Waldemara Vogta, 
przedstawiciela i zarządcy 
z ramienia koncernu Brown 
Boveri - fabryki maszyn 
elektrycznych w Żychlinie.



Maria Stypułkowska-Chojecka, ps. Kama

Legendarna łączniczka batalionu „Parasol” 
Armii Krajowej, uczestniczka powstania 

warszawskiego, honorowa obywatelka miasta 
stołecznego Warszawy.

Przyjaźo  zrodzona na gruzach okupowanej Warszawy 
…;KAMA”  Maria Stypułkowska-Chojecka 
i „ŻAR” Bogusław Ustaborowicz.




