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Wstęp

     Dawne fotografie, dokumenty historyczne, pożółkłe listy, kartki 
ze starych kalendarzy, przedmioty należące do najbliższych, zasuszone 
kwiatki – wszystko pieczołowicie przechowywane niczym relikwie. 
Pamiątki, którym życie wyznaczyło rolę pełnomocników Nieobecnych.

Na album, który oddajemy w Państwa ręce, składają się przede 
wszystkich fotografie więźniów fortu znajdujące się w zbiorach Fundacji 
Fort III Pomiechówek. Publikacja powstała z potrzeby pokazania tej 
wyjątkowej kolekcji w nieco innej formie, niż jest ona prezentowana 
na stronie internetowej Fundacji.

 Chcieliśmy również w ten sposób wyrazić wdzięczność Rodzinom 
więźniów, które podzieliły się z Fundacją każdym, najmniejszym nawet 
wspomnieniem o swoich bliskich. Wielu z nich zginęło podczas II wojny 
światowej, w forcie lub w obozach koncentracyjnych, do których zostali 
zesłani.

 Na zdjęciach mogą Państwo zobaczyć radosnych ludzi, pełnych życia 
i pasji. Szczególne wzruszenie wywołują fotografie rodzinne z dziećmi. 
Dla nich, a później dla ich dzieci, wnuków czy prawnuków – te zdjęcia 
to często jedyny obraz bliskiej osoby, który przechowają w pamięci.

 Pozostałe dokumenty i artefakty są efektem poszukiwań prowadzonych 
przez zespół Fundacji oraz wynikiem współpracy z licznymi instytucjami 
państwowymi i społecznymi, archiwami, muzeami, a także prywatnymi 
kolekcjonerami i internautami. Szczególne znaczenie ma tutaj współpraca 
z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

 W ciągu pięciu lat istnienia Fundacja Fort III Pomiechówek zgromadziła 
kilka tysięcy fotografii, setki dokumentów, informacji, wiele map, planów 
i artefaktów, tworząc unikatową tematyczną bazę cyfrową o Forcie III, 
na bieżąco uzupełnianą.

 Zbiory są udostępnione na stronie internetowej: 
www.forttrzecipomiechowek.org  oraz profilu na Facebooku: 
@fundacjaforttrzecipomiechowek.

Fundacja nadal prosi o pomoc w gromadzeniu danych. Liczy się każda 
informacja, sugestia i każdy kontakt, aby nie pozostały po nich tylko 
napisy na ścianach.

Fundacja i Autorka
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Prolog
 

Fort III to unikatowy zabytek architektury militarnej, zachowany 
do dzisiaj w doskonałym stanie. Powstał w latach 1883-1887 jako 
część systemu obronnego Twierdzy Modlin, która przez blisko 102 
lata pozostawała w rękach imperium rosyjskiego. W czasie I i II wojny 
światowej był miejscem wielu ważnych wydarzeń historycznych.

 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Twierdzę 
Modlin wraz z Fortem III zajęło Wojsko Polskie. We wrześniu 1939 r. 
bohatersko bronili go żołnierze 1 Batalionu 36 Pułku Piechoty Legii 
Akademickiej.

 Okupacja niemiecka rozpoczęła najtragiczniejszy okres w dziejach 
tego miejsca. W 1941 r. Niemcy utworzyli w forcie obóz przejściowy, 
najpierw dla rolników wysiedlonych z powiatu płońskiego, a następnie 
dla Żydów zamieszkujących w gettach północnego Mazowsza, którzy 
stali się pierwszymi ofiarami masowych mordów.

 Wiosną 1943 r. fort zaczął pełnić funkcję niemieckiego więzienia 
śledczego. Gestapo prowadziło w jego murach brutalne przesłuchania, 
wykonywało wyroki niemieckich policyjnych sądów doraźnych, 
dopuszczało się masowych mordów na więźniach. Fort III stał się 
miejscem męczeństwa i śmierci tysięcy Polaków.

 Dla zatarcia śladów zbrodni Niemcy nakazali rozkopać groby 
wcześniej zamordowanych i pochowanych tam więźniów oraz spalić 
ich ciała. W trakcie likwidacji więzienia 30 lipca 1944 r. blisko 300 
pozostałych przy życiu więźniów rozstrzelano. Ich ciała oprawcy 
wrzucili do dołów – masowych grobów na terenie rozległego kompleksu 
fortowego.

 W  okresie PRL fort na  wiele lat stał się składnicą amunicji 
wykorzystywaną przez wojsko. Pozostawał obiektem zamkniętym, 
niedostępnym dla rodzin ofiar oraz osób zainteresowanych jego historią. 
W końcu popadł w zapomnienie. Dzięki staraniom Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Fundacji Fort III Pomiechówek 
oraz wielu ludzi dobrej woli obecnie fort odzyskuje należne mu miejsce 
w pamięci narodowej.
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Część I – Obrona

Wyrwa w murze Carnota, sierpień 1915 r.
Wyrwa w murze powstała w wyniku ostrzału Fortu III przez niemiecką 

artylerię polową przypuszczalnie 18 lub 19 sierpnia 1915  r. Dzięki 
zrobionym wówczas zdjęciom wyrwa przeszła do historii jako symbol 
klęski i zwycięstwa. Zwycięstwo przypadło armii Cesarstwa Niemieckiego, 
która wygrała z wojskami rosyjskimi bitwę o Twierdzę Modlin w czasie 
I wojny światowej. Nie dziwi więc triumfalna poza niemieckich żołnierzy 
stojących na gruzach fragmentu muru.

Fort III odegrał bowiem ważną rolę w obronie twierdzy. Był punktem 
dowodzenia „odcinka pomiechowskiego”, stanowiącego klucz do zdobycia 
modlińskiej fortecy. Obsadzony aż 80 ciężkimi działami rosyjskimi, 
znajdował się na głównej linii natarcia. Pod ostrzałem niemieckiej 
artylerii załoga poddała się 19 sierpnia 1915 r., przesądzając o losie 
całej twierdzy. Podpisanie aktu kapitulacji zamknęło ten rozdział historii 
Fortu III.

Zaledwie jednak po 24 latach od czasu, gdy niemiecki pocisk wyrwał 
dziurę w murze Carnota, wojska Wehrmachtu przekroczyły bramy fortu, 
na zawsze znacząc go cierpieniem i śmiercią.

Po latach dziurę w murze uzupełniono nową cegłą. Ludzkie rany 
także zaczęły się zabliźniać. Dzisiaj kolejne pokolenia Polaków stają 
w tym samym miejscu i patrząc na wciąż widoczne ślady po wyłomie, 
dowiadują się o bohaterskiej walce swoich przodków, o pragnieniu 
wolności, za którą byli gotowi oddać życie.

Żołnierze armii Cesarstwa Niemieckiego 
stoją w ogromnej wyrwie w murze Carnota, 
powstałej w wyniku artyleryjskiego ostrzału 
fortu w sierpniu 1915 r.

14
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Zdjęcie z niemieckiej książki pt. „Die Eroberung von Novo 
Georgievsk 1915” (Podbój Nowogeorgiewska w 1915 r.). Ta nazwa 
została nadana Twierdzy Modlin przez Rosjan w 1834 r., po upadku 
Powstania Listopadowego. Na gruzach widać zatkniętą białą flagę.

Żołnierze niemieccy w wyrwie z częściowo usuniętym górnym 
fragmentem muru. Ułożenie cegieł wskazuje, że pocisk wystrzelony 
od czoła fortu nie naruszył budynku koszar przykrytych ziemią. 
Poza dziurą w  murze fort uniknął podczas oblężenia innych 
poważniejszych zniszczeń.

Ślad po dawnym wyłomie uzupełniony nową cegłą przypuszczalnie 
podczas II wojny światowej. Odsłonięto go podczas prac porządkowych 
na terenie fortu prowadzonych przez wojsko. W identyfikacji miejsca 
pomogły zdjęcia z 1915 r.

Widok na mur Carnota. Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z 1940 r. 
Wyłom w  murze został zamknięty bramą, przez którą wcześniej 
przechodziły tory kolejki wąskotorowej służącej do transportowania 
amunicji.



 

To przede wszystkim pracy żołnierzy Wojska Polskiego (głównie 
9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych) zawdzięczamy obecny widok fortu. 
Spod bujnej roślinności wyłania się zabytkowy obiekt architektury 
militarnej z przełomu wieków.

Zwiedzający podczas jednego z sobotnich spacerów historycznych 
z przewodnikiem, lipiec 2022 r.

1918
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Oryginalne drzwi z końca XIX w. były świadkiem wielu wydarzeń. Pamiętają 
czasy cara Aleksandra III, żołnierzy 1 Pułku Piechoty Legionów J. Piłsudskiego 
i 4 Pułku Piechoty Legionów, tzw. Czwartaków, stacjonujących w forcie, jego 
bohaterską obronę we wrześniu 1939 r. oraz tragiczne wydarzenia z okresu 
niemieckiej okupacji.
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Fort III, wrzesień 1939 r. – 
ostatnie miejsce oporu 

We wrześniu 1939  r., podczas walk o  Twierdzę 
Modlin Fort III Pomiechówek był najdłużej utrzymanym 
odcinkiem obrony. Bohatersko bronili go żołnierze 
1 Batalionu 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej 
pod dowództwem najpierw mjr. Germana Piekarniaka, 
a następnie kpt. Bogusława Rytla. Jednym z obrońców 
fortu był sierżant Franciszek Gajowniczek, później 
więzień KL Auschwitz, uratowany przez franciszkanina, 
o. Maksymiliana Kolbego.

28 września, wobec kapitulacji Warszawy, 
miażdżącej przewagi Niemców, dużej liczby rannych 
oraz braku leków, żywności i amunicji, dowódca obrony, 
gen. Wiktor Thommée poddaje twierdzę. Tego dnia, 
o godz. 7.27, kpt. Rytel wydaje rozkaz wywieszenia 
białej flagi, mimo że nieprzyjaciel nie przełamał obrony 
i  fortu nie zdobył. Bohaterstwo obrońców zostało 
docenione przyznaniem 36 Pułkowi Piechoty Legii 
Akademickiej Orderu Virtuti Militari.
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Kapitan Bogusław Bernard Rytel

Urodzony  20 maja 1899 r., przejął dowodzenie obroną 
fortu 24 września. Na rozkaz dowództwa 28 września 
poddał fort Niemcom. Trafił do niewoli. Do końca wojny 
był więziony w  oflagach na  terenie Niemiec. Został 
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Po wyzwoleniu 
wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Do Polski 
powrócił w 1946 r. Fotografia legitymacyjna z roku 1934, 
z dokumentów przechowywanych w Centralnym Archiwum 
Wojskowym.

Major German Piekarniak

Urodzony 30 października 1900 r., dowódca 1 Batalionu 
36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, 24 września został 
ranny w  walce. Po kapitulacji Modlina jako jeniec trafił 
do  Działdowa. Za walki wrześniowe został odznaczony 
Krzyżem Walecznych. Do końca wojny przebywał w Oflagu 
II C Woldenberg (Dobiegniewo). Fotografia legitymacyjna 
z  1934  r. pochodzi z  dokumentów przechowywanych 
w Centralnym Archiwum Wojskowym.

Pociąg pancerny „Śmierć” (nr 15) na stacji kolejowej w Modlinie. Kursował 
na odcinku Modlin – Pomiechówek. We wrześniu 1939 r. był najdłużej operującym 
pociągiem pancernym Wojska Polskiego. „Pamiętam jak kierowałem ogniem 
artylerii z fortu Pomiechówek, tu dzień i noc trwała nawała artylerii niemieckiej, 
była tak wielka, że na wzgórzu fortu Pomiechówek nie było nawet liścia na drzewie, 
zielonej trawki rosnącej” – wspominał dowódca plutonu ogniowego, ppor. Romuald 
Marcinkiewicz.
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Metalowe wrota do schronu piechoty przebite pociskiem 
– świadectwo niemieckiego ostrzału artyleryjskiego. 
W  meldunku kpt. Rytla z  26 września 1939  r. czytamy: 
„duże lewe drzwi żelazne, gruba blacha przebita jednym 
z odłamków”.

Niemiecki plakat 
propagandowy 
nawołujący 
do złożenia broni



2928

Na tym czarno-białym zdjęciu widać białą flagę powiewającą na maszcie nad fortem. 
Według meldunków, zachowanych w aktach 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, biała 
flaga została wywieszona o godz. 7.27. Dokumenty niemieckie podają godz. 7.29.

Grupa żołnierzy Wehrmachtu maszeruje wzdłuż muru Carnota. Na zdjęciu jest widoczna 
druga brama wejściowa do fortu, znajdująca się po prawej stronie kaponiery, 
wrzesień – październik 1939 r.

Rozkaz gen. Władysława Bończy-Uzdowskiego, dowódcy 
28 Dywizji Piechoty broniącej odcinka pomiechowskiego, 
o zaprzestaniu walki: „Dowódca 15., 36. i 72. pp z rozkazu Dowódcy 
Grupy zawiadamiam, że jest zawieszenie działań, pertraktacje 
z Niemcami w toku. Zaprzestać działań. Pozostać na miejscu 
do dalszych rozkazów. Wywiesić białe flagi”. Dokument pochodzi 
ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego.
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Zdjęcie z września 1939 r. Jednostki Wehrmachtu rozlokowują się na lewym placu broni. 
Na pierwszym planie stoją wozy z prowiantem i kuchnia polowa. Po zakończeniu walk Fort III 
stał się punktem zbornym polskich jeńców z pododcinka „Pomiechówek”. Stąd żołnierze byli 
rozsyłani do obozów internowania w Działdowie, Mławie oraz Iłowie.

Oficerowie Wehrmachtu na dziedzińcu przed koszarami szyjowymi. Po prawej stronie, 
obok budynku kaponiery biegną tory kolejki wąskotorowej służącej do transportowania 
amunicji. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Bundesarchiv, Bild 1011-001-0266, autor Otto Pohle.

Grupa niemieckich żołnierzy stoi na lewym barku fortu, przy podwalni. Obok 
żołnierzy piechoty widać także mundury wojsk pancernych (koloru czarnego).
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Zdjęcie wykonane prawdopodobnie bezpośrednio po zajęciu fortu przez Niemców 
we wrześniu 1939 r. Mimo że fotografia nie jest wyraźna, po lewej stronie można 
dostrzec ciała poległych żołnierzy polskich.

Grób dziewięciu 
poległych obrońców 
fortu pochowanych 
na prawym placu 
broni. Na krzyżu 
widnieje napis oraz 
nazwiska żołnierzy: 
„Ś+P kpr. Żuk, 
kpr. Michalski, 
strz. Olszewski J., 
strz. Kowalski J., 
strz. Żukowski J., 
strz. Aleksandrowicz 
i 3 nieznanych – 
28 IX 1939 r.”.

Cmentarz parafialny w Pomiechowie – uroczysty pochówek ośmiu obrońców fortu 
z września 1939 r. ekshumowanych przez IPN. Uroczystości z ceremoniałem wojskowym 
odbyły się 8 maja 2021 r. W ten sposób symbolicznie oddano hołd wszystkim żołnierzom 
poległym w obronie Fortu III.

W trakcie prac 
ekshumacyjnych 
prowadzonych przez IPN 
w 2020 r. zostały odkryte 
szczątki ośmiu kolejnych 
żołnierzy. Grób znajdował 
się na prawym placu 
broni, obok znanej ze 
zdjęcia mogiły żołnierskiej 
z krzyżem. Być może są to 
szczątki żołnierzy, których 
ciała widnieją na niemieckiej 
fotografii z września 
1939 r. Fotografia 
pochodzi ze strony FB 
Biura Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa IPN.
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Artefakty odnalezione na terenie Fortu III 
w latach 2018-2022

1. 2.

3.

4.

5. 6.

1. Pocisk systemu „Minie” do  rosyjskiego     
6-liniowego karabinu piechoty. Prawdopodobnie 
najstarszy przedmiot znaleziony na terenie fortu

2. Kopiejka carska z 1893 r.

3. Plomby carskie

4. Rosyjski termometr, być może z czasów 
cara Aleksandra III

5. Guzik od niemieckiego munduru

6. Zapalnik do miny używany podczas I wojny 
światowej
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 Płyta oporowa moździerza. Niewykluczone, że jest to płyta granatnika, o której raportował 
kpt. Rytel w jednym z ostatnich meldunków: „Prawe skrzydło bronię obsadą w składzie 1 of.[icer], 
44 strzel.[ców], i podoficerów (w tym tab. i sanitariusze) + dwa ckm i jeden granatnik”.

Bagnet wydobyty podczas prac archeologicznych 
w  2020  r. Należał prawdopodobnie do  jednego 
z broniących fortu żołnierzy 36 Pułku Piechoty Legii 
Akademickiej. 

Archeolodzy odkryli wiele elementów 
rowerów zakopanych w  jednym miejscu. 
Z meldunków kpt. Rytla wiemy, że do zadań 
kolarzy z  13 Kompanii 28 Dywizji Piechoty 
należało m.in. przekazywanie meldunków 
oraz działania zwiadowcze. 

Dowódca kompanii, por. Anatol Trusow, 
wspominał: „[rowery] różnych marek, a opony 
o wymiarach, jakie tylko w Polsce były wtedy 
używane. Najważniejsze jednak, że były 
»na chodzie«”.

Polscy żołnierze na ćwiczeniach, Włocławek, lata 30. ubiegłego wieku. Fotografia 
udostępniana przez Bogumiła Kopańskiego, syna Janiny Kopańskiej, więźniarki Fortu III



Część II  
„Lager Pomiechowek”

Obóz przesiedleńczy
 

marzec – czerwiec 1941 r.

Od marca do czerwca 1941 r. fort pełnił funkcję obozu 
dla rodzin wysiedlonych z powiatu płońskiego. Wysiedlenia 
ludności były częścią Generalnego Planu Wschodniego (niem. 
Generalplan Ost), którego założenia Niemcy realizowali 
na terenie północnego Mazowsza od października 1939 r.
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Według relacji świadków w nocy 5 na 6 marca 1941 r. Niemcy wywieźli do fortu blisko 
2500 Polaków, w tym ok. 500 obywateli polskich narodowości żydowskiej – mieszkańców 
Sochocina i okolic. Zostali oni w nocy brutalnie wypędzeni ze swoich domów. Wśród płaczu 
dzieci wyrwanych ze snu krzykami i waleniem do drzwi rodzinom pozostawiono zaledwie 
kilkanaście minut na spakowanie się. Ta unikatowa seria zdjęć pokazuje mieszkańców 
Sochocina zgromadzonych na placu przed kościołem parafialnym. Przez cały dzień rodziny 
z dziećmi i osoby starsze oczekiwały w niepewności, co się z nimi stanie. Pod eskortą 
niemieckiej żandarmerii i okolicznych folksdojczów zostali wywiezieni do Fortu III. Zimna 
marcowa noc 1941 r. zapisała się w pamięci mieszkańców miasteczka jako przeżycie 
traumatyczne.
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Stojący przy bramie wjazdowej do fortu niemiecki żołnierz pilnuje 
umieszczonych wewnątrz ludzi. Zdjęcie pochodzi z 1941 r., z okresu 
obozu przesiedleńczego.

Grupa ludzi spacerujących w pobliżu schronu amunicyjnego w Forcie III. Po lewej stronie, 
na nasypie stoi pilnujący ich niemiecki żołnierz. Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z 1941 r. 
Według relacji byłych więźniów w obrębie fortu można było swobodnie się poruszać. Jednak 
próbę ucieczki siedemnastoletnia mieszkanka Sochocina – Halina Bocian przypłaciła życiem, 
zastrzelona przez jednego ze strażników. 

Napis wydrapany w jednej z cel budynku koszarowego odnaleziono w 2021 r. Być może 
pochodzi z 1941 r., z okresu kiedy przebywali w niej wysiedleńcy z Sochocina. Umieszczono ich 
w podziemnych komorach bez dostępu do wody. Tragiczne warunki sanitarne doprowadziły 
do rozprzestrzeniania się robactwa, szczególnie plagi wszy.

Osadzonych w  forcie mężczyzn Niemcy poddawali selekcji 
i wybranych kierowali do przymusowej pracy w Rzeszy. To wyjątkowe 
zdjęcie 14 mężczyzn wywiezionych z fortu zachowało się w rodzinie 
Czesława Kwiatkowskiego (stoi w górnym rzędzie, drugi od lewej). 
Dzięki informacjom od innych rodzin udało się ustalić nazwiska 
wszystkich mężczyzn upamiętnionych na fotografii.



4544

Nieliczni świadkowie, którzy jako kilkuletnie dzieci byli więźniami 
obozu przesiedleńczego w Forcie III. Na spotkaniu w Domu Kultury 
w  Sochocinie, 2019  r. IPN utrwalił ich świadectwa na  taśmie 
filmowej. Od lewej stoją: Halina Wodzyńska z d. Ciborska, Marianna 
Filipecka z d. Biedrzycka, Teresa Ślubowska z d. Święcka, Tadeusz 
Kowalkowski, Marianna Brzozowska z d. Słomczewska, Henryka 
Zielińska z d. Chojnacka, Elżbieta Gadomska z d. Zmysłowska, 
Teresa Łapa z d. Dziedzicka.

Sochocin 1943 r. – dwuletnia dziewczynka z kokardą we włosach to 
Elżbieta Zmysłowska, obecnie Gadomska. Do fortu została wywieziona 
z całą rodziną jako trzymiesięczne niemowlę. Rodzice Elżbiety – Helena 
i Jerzy – opowiadali, jak więźniowie suszyli w nocy na swoich ciałach 
jej mokre pieluszki. Pomoc, którą ludzie okazywali sobie w niedoli, 
uratowała niejedno życie.
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Przedmioty – niemi świadkowie wydarzeń z przeszłości potrzebują 
głosu. Ten garnek opowiedział swoją historię ustami właścicielki, 
Teresy Ślubowskiej z d. Święckiej. Do rodziny trafił przed wojną 
i wciąż jest używany. Po tym, co razem przeszli, wysłużył sobie w ich 
domu godne miejsce.

Rodzina Święckich: Czesław i Janina z dziećmi – Teresą, Józefem 
i Stefanem oraz babcią Franciszką Szymańską, w marcu 1941 r. 
zostali wysiedleni do fortu. Na drogę w nieznane zabrali garnek pełen 
stopionej słoniny. Z fortu przewieziono ich do obozu w Działdowie. 
Użyteczny garnek stał się sprytnym schowkiem, w którym Janina 
w trakcie rewizji ukryła drobne kosztowności. Po kilku dniach garnek 
– nieodłączny towarzysz tułaczki – wrócił ze Święckimi do fortowych 
kazamatów w Pomiechówku. Po zwolnieniu z obozu razem z rodziną 
opuścił mury fortu. 

 

Dziewczynka na kolanach 
mężczyzny to czteroletnia 
Wacława Banaszewska, 
po mężu Domżała. 
Siedzi na kolach ojca, 
Konstantego, w otoczeniu 
mamy, Władysławy, i braci, 
Witolda i Stanisława. Cała 
rodzina została wysiedlona 
z Sochocina do fortu.

Wacława Domżała – mimo 
trudności w poruszaniu się 
odwiedzała fort z bliskimi. 
Podzieliła się z Fundacją 
historią swojej rodziny 
i piękną rodzinną fotografią.



Obóz dla Żydów 
lipiec – sierpień 1941 r.

W  początkach lipca 1941  r. Niemcy osadzili w  podziemnych 
kazamatach fortecznych ok. 3000 Żydów. Były to osoby zatrzymane 
w okolicznych gettach Nowego Dworu, Zakroczymia i Płońska podczas 
kontroli dokumentów. Przetrzymywano ich w tragicznych warunkach 
sanitarnych, głodząc i pozbawiając wody do picia. W zachowanych 
świadectwach Żydów znajdujemy opisy maltretowania przez strażników 
(wachmanów), gwałtów na kobietach, upokarzania i mordowania więźniów, 
w tym również dzieci.

Po sześciu tygodniach, 14 sierpnia 1941 r., Żydzi zostali dowiezieni 
wozami do granicy Rzeszy z Generalnym Gubernatorstwem. Po dotarciu 
w okolice Krubina Niemcy podpalili słomę z wozów, zmuszając ludzi 
do skakania przez ogień. W czasie ucieczki wielu z nich, szczególnie 
słabszych i chorych, zginęło lub uległo poparzeniom. „Pamiętam, że (…) 
następnego dnia widzieliśmy ich, jak oni szli, jak oni płakali, jak leżeli 
pod krzakami. Pytali się nas, czy daleko do Legionowa, bo wiedzieli, 
że tam idą do getta” – wspominała mieszkanka okolicznej wsi. Część 
z nich, po opatrzeniu ran, udała się do Warszawy. Wstrząsające relacje, 
w których Żydzi opowiadali o obozie śmierci, jak nazwali Pomiechówek, 
spisali współpracownicy Emmanuela Ringelbluma.
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      Gehennę Żydów poznajemy bezpośrednio z ich relacji spisanych po przybyciu do Warszawy. 
Zamknięte w bańce po mleku świadectwa przetrwały do dzisiaj. Są ostatnim słowem tych, 
którzy kolejnego etapu przesiedlenia w większości już nie przeżyli.

     
Chcielibyśmy zobaczyć ich twarze na starych rodzinnych fotografiach, uśmiechy i radosne 

spojrzenia. Zamiast nich mamy słowa cudownie ocalałe z pożogi warszawskiego getta.

Ausweis na wagę życia

Abram Blaszka z  Nowego Dworu: 
„Ustawili nas wszystkich rodzinami w czwórki 
do  kontroli Ausweisów. (…) Wreszcie 
przyszedł rozkaz wymarszu. (…) Po godzinie 
byliśmy przed wrotami przeklętego fortu. 
(…) Z Nowego Dworu dostaliśmy się 7 lipca 
do obozu w Pomiechówku. W obozie umarł 
mi ojciec, dwa dni przed zwolnieniem”.

Rafał Herckowicz z  Płońska: „Do 
Pomiechówka zostałem zabrany z Płońska. 
Wszystkich Żydów zebrano na placu. Kazano 
pokazać Ausweisy”.

Chleb

Mieszkaniec Zakroczymia: „Trzeciego 
dnia przyjechały wozy z Płońska, zaczęto 
rozdzielać po 10 deka chleba na  osobę. 
Z  Zakroczymia przywieziono paczki od 
rodzin i zupę, którą rozdzielano wszystkim. 
(…) W nocy nie było gdzie spać, leżeliśmy tak 
ściśnięci, że nie mogliśmy ruszyć ani ręką, 
ani nogą. W celi, gdzie potrzebowało być 
z górą 60 ludzi, było ponad 200”.

Woda

Szyja Sokół, krawiec z Płońska: „Piliśmy 
zimną wodę, po którą szliśmy do rzeki 
Pomiechówki. (…) Kazano nam szybko 
chodzić, a że beczka była ciężka, nie 
mogliśmy podołać, dlatego otrzymaliśmy 
razy. 40 zastrzelono za nic”.

Róża Kapłan z Nowego Dworu: „Nie było 
gdzie się myć. Na czwarty dzień wystarano 
się o beczkę, w którą się Żydzi zaprzęgali. 
Bito ich po drodze okropnie do krwi. Polacy 
płakali i dawali jeść”.

Miriam Fasa: „Wszyscy wypędzeni zostali 
ściśnięci w 16 wielkich pomieszczeniach. 
Bardzo bili wszystkich, którzy chcieli 
dostać wodę. W ciągu pierwszych 
czterech tygodni ludzie w ogóle się nie 
myli. Przede wszystkim umierano na tyfus 
plamisty, dyzenterię i w ogóle na choroby 
przewodu pokarmowego i bardzo często z 
wycieńczenia. Śmierć była codziennością”.

Okrucieństwo

 Mieszkanka Płońska: „Za najmniejszą 
rzecz rozstrzeliwano i wrzucano zwłoki do 
grobu. (…) Najgorzej było, kiedy nadchodziła 
noc. Przychodzili z kijami w rękach i wszystkich 
bili, a potem strzelali w okna”.

Hersz Perelmuter: „Kopałem groby na 50 
osób, często byli żywi, był tyfus…”.

Mieszkaniec Zakroczymia: „W nocy z dnia 
trzeciego na czwartego zaczęło się istne 
piekło. Niemcy byli pijani, chodzili po celach. 
(…) Po interwencjach wszystkich Judenratów 
zaprzestano rozstrzeliwania, lecz utworzono 
salę chorych lub śmierci, jak ktoś woli, gdyż 
kto tam wchodził, więcej nie wracał”.

Skrzynie i bańki na mleko z ukrytymi tysiącami listów, rysunków, dokumentów zostały 
po wojnie odkryte i stanowią bezcenne źródło wiedzy m.in. o losie Żydów w Forcie III.
Fotografie pochodzą ze zbiorów Yad Vashem.

Poród

Rajza Końskowolska z Żuromina: 
„W tydzień po przybyciu do Pomiechówka 
urodziłam chłopczyka. (…) Pomocy lekarskiej 
nie miałam żadnej”.



Rodzina Abrama Szula pochodziła 
z Nowego Dworu Mazowieckiego. W lipcu 
1941  r. piętnastoletni wówczas Abram 
wraz z rodzicami, Joskiem i Gołdą, oraz 
młodszym bratem, Lajbem i siostrą, Bajlą 
trafili do Fortu III, z którego udało im się 
wydostać. Wojnę przeżył tylko Abram. 
Cała jego najbliższa rodzina zginęła w KL 
Auschwitz.

Zdjęcie rodziny Szul: 
Josek Szul (stoi 
po prawej) – ojciec 
Abrama, Lajba i Bajli

Bajla (Bella) Szul wraz z rodzicami i rodzeństwem była przytrzymywana 
w forcie. Zginęła w KL Auschwitz w wieku siedmiu lat. 

„Przyjechaliśmy do Oświęcimia 14 grudnia [1942 r.] – wspominał Abram 
Szul. – Było ciemno. Zrobili selekcję. Ja byłem z ojcem. Oni powiedzieli: 
dzieci i matki po lewej stronie, a mężczyźni po prawej stronie. Małej 
siostrze, która chciała być z nami razem, nie dali dołączyć się. Więcej 
już się nie zobaczyliśmy”.
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Po śmierci Abrama Szula jego córka, Zehava Sa`ar Schul, kontynuuje misję upamiętniania 
historii swojej rodziny, a także historii Żydów nowodworskich. W listopadzie 2021 r. nagrano 
jej relację, która znajduje się w zbiorach Archiwum Historii Mówionej IPN.

Garmisch-Partenkirchen, Niemcy, 1947 r. Abram Szul stoi pośrodku. 
Wyzwolenia doczekał się w KL Dachau. W 1948 r. wyemigrował do Izraela. 
Po wojnie wraz z rodziną wielokrotnie odwiedzał Polskę, w tym zawsze 
Nowy Dwór Mazowiecki, a także Fort III Pomiechówek.

Natalia Janiszewska i Abram Szul przed wojną mieszkali w Nowym 
Dworze w tej samej kamienicy i chodzili do jednej klasy. Znali się 
doskonale. Gdy w 1997 r. Abram z rodziną po raz pierwszy odwiedził 
swoje rodzinne miasto, nie spodziewał się spotkać dawnej koleżanki. 
Czy można jednak mówić o przypadku, gdy życzliwa nieznajoma 
częstująca herbatą strudzonego i zagubionego turystę z Izraela 
okazała się córką najbliższej koleżanki ze szkolnej ławki? Tak 
zawiązała się przyjaźń pomiędzy kolejnym pokoleniem obu rodzin. 
Trwa ona do dzisiaj, mimo że oboje, Natalia i Abram, już nie żyją.

O  takich szkolnych lekcjach każdy z  nas marzył, Nowy Dwór 
Mazowiecki, czerwiec 1937 r. Natalia Janiszewska (pierwsza z lewej 
obok nauczycielki), Abram Szul (piąty z prawej strony nauczycielki)



Część III
 

„Polizeigefängnis 
Pomiechowek bei Modlin”

      Wiosną 1943 r. Fort III zaczął pełnić funkcję więzienia śledczego 
Gestapo i miejsca wykonywania przez Niemców wyroków śmierci. 
Więźniowie stanowili przekrój całego społeczeństwa. Byli wśród 
nich posłowie, nauczyciele, lekarze, urzędnicy, oficerowie Wojska 
Polskiego, rolnicy i  robotnicy. Najliczniejszą grupę stanowili 
działacze polskiego podziemia. W forcie były także więzione 
osoby zatrzymane na nielegalnym handlu, przekroczeniu granicy 
bez zezwolenia czy ucieczkach z robót przymusowych.

„Pomiechówek był zamkniętą trumną, dokładnie odizolowaną 
od świata zewnętrznego” – stwierdził były więzień Józef Jezierski.
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Jest to jedyne znane nam zdjęcie oprawców – folksdojczów z załogi 
fortu. Pochodzi prawdopodobnie z 1943 r., tj. z okresu więzienia Gestapo.

W  relacjach ocalałych więźniów znajdujemy opisy znęcania się 
nad nimi przez wachmanów, którzy często byli ich przedwojennymi 
sąsiadami. „W obozie nie spotkano gestapowca, który by miał w sobie 
odrobinę człowieczeństwa. Ze znanych mi nazwisk podaję: Czesław 
Pross [lub Bross], Lidke, Manz, Scherfer, Studzinski, Lange, Plewko” – 
zeznał były więzień Edmund Tomaszewski.
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Kampinos

W kwietniu 1943 r. Niemcy przeprowadzili serię masowych 
aresztowań mieszkańców wsi powiatu kampinoskiego. 
Trwające ponad dwa miesiące przesłuchania zakończyły się 
wyrokami śmierci. Niemiecki sąd doraźny nakazał stracić 
172 mężczyzn, których rozstrzelano 25 czerwca 1943  r. 
na dziedzińcu fortu. We wsiach pozostały kobiety i dzieci 
w oczekiwaniu na powrót najbliższych.



Franciszek Janicki (1903-1943)

Franciszek Janicki 
– leśnik, kierownik 
tartaku w miejscowości 
Zamczysko na terenie 
Kampinosu. 
Współpracował z AK. 
Został aresztowany 
w kwietniu 1943 r. 
Zginął w Forcie III  
w czerwcu 1943 r.

„Jadziu, dbaj o  dzieci” – taki napis 
odnalazła córka Franciszka na  jednej 
ze ścian w koszarach fortu w kwietniu 
1945 r. Była to ostania prośba skierowana 
do ukochanej żony. Podczas ekshumacji 
prowadzonych w forcie ciała Franciszka 
Janickiego nie odnaleziono. Napis na ścianie 
także się nie zachował. Pozostała pamięć 
najbliższych.
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Władysław Grodecki (1904-1943)

Pracownicy Nadleśnictwa Kampinos ok. 1938 r. 
Pierwszy od lewej: kierownik tartaku – Franciszek 
Janicki, trzeci od prawej – Władysław Grodecki. 
Władysław Grodecki, przedwojenny ułan, pracował 
jako zastępca kierownika tartaku w Zamczysku. 
W  czasie wojny był komendantem miejscowej 
placówki AK, ps. Bohdan. Stracono go w Forcie III 
w czerwcu 1943 r.
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Jan Ptasiński vel Ptaszyński (1912-1943)

Jan Ptasiński – aresztowany 15 kwietnia 1943 r., gdy udawał 
się do narzeczonej do wsi Zamość, w gminie Kampinos, został 
stracony w 25 czerwca 1943 r. Jeszcze do niedawna rodzina nie 
znała miejsca jego śmierci.
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Karta z „Bazy Więźniów” dostępnej 
na stronie internetowej Fundacji
https://www.forttrzecipomiechowek.org/legionists

Rodziny pamiętają. Na zdjęciu dzieci więźniów 
straconych w czerwcu 1943 r.: Janina Pruska – córka 
Mariana Przygody (1906-1943), mieszkańca Górek 
Kampinoskich i Andrzej Janicki – syn Franciszka 
Janickiego, leśnika z tartaku w Zamczysku. Zdjęcie 
ze spotkania 30 lipca 2019 r., w rocznicę likwidacji 
więzienia Gestapo w Forcie III.
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Nauczyciel – Wacław Jeżółkowski (1904-1943)

Wacław Jeżółkowski – nauczyciel, kierownik szkoły w Karolinowie. 
W czasie wojny prowadził tajne nauczanie, żołnierz AK placówki 
w Nowym Mieście, ps. Wędrowiec. Pełnił funkcję szefa referatu II 
(wywiad). Aresztowany przez Gestapo był więziony w Nowym Dworze 
Mazowieckim i Działdowie. Został skazany na śmierć i powieszony 
w  Forcie III Pomiechówek 31 maja 1943  r. wraz z  pozostałymi 
żołnierzami placówki. Zdjęcia i  pamiątki pochodzą z  archiwum 
rodzinnego Piotra Jeżółkowskiego, prawnuka Wacława.

Żołnierze AK placówki w Nowym Mieście powieszeni w Forcie III 31 maja 
1943 r., karta z pamiątkowego albumu nieznanego autora. Struktury lokalnej 
konspiracji organizowali: aptekarz, lekarz, nauczyciel, pracownik urzędu gminy.

„Mój pradziadek przygotował stół, który przykryto białym obrusem. 
Postawiono krucyfiks i on poprosił, żeby oni obaj uklękli i na kolanach składali 
przysięgę (…) po czym mój pradziadek (…) ukląkł i przysiągł im, że ich nigdy 
nie zdradzi, no i przysięgi dotrzymał” – wspomina prawnuk, Piotr Jeżółkowski.
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Kartki ze starych kalendarzy 
ściennych osiągają dziś 
na aukcjach internetowych 
zaskakująco wysokie 
ceny. Te przechowywane 
w rodzinie Jeżółkowskich 
nie są na sprzedaż. Mają 
wartość pamiętnika za sprawą 
osobistych zapisków Jerzego, 
starszego syna Wacława 
Jeżółkowskiego. Na jednej 
z kartek, z datą 25 lutego 
1943 r., widać dziecięcą ręką 
Jerzego zapisane dwa słowa: 
„Aresztowanie tatusia”.

Czesława i Wacław Jeżółkowscy z synami: starszym, Jerzym (ur. 1927) 
i młodszym, Zenonem (ur. 1930). Niemcy aresztowali Wacława w domu 
w obecności żony i synów, którzy nigdy więcej już go nie zobaczyli.

Uczestnicy kursu praktyczno-metodyczno-pedagogicznego. Wacław 
Jeżółkowski (stoi w górnym rzędzie, trzeci od prawej) od wczesnej 
młodości przygotowywał się do zawodu nauczyciela. Po kursie trafił 
do małej wioski Karolinowo, koło Nowego Miasta, w powiecie płońskim. 
Tam został nauczycielem w nowo utworzonej szkole powszechnej.
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Na zdjęciu Wacław Jeżółkowski ze swoimi uczniami. Był w jednej 
osobie nauczycielem i dyrektorem szkoły w Karolinowie nieprzerwanie 
do  1938 roku. Podczas okupacji prowadził w  swoim domu tajne 
nauczanie. Przygotowano do tego celu specjalną izbę, do której dzieci 
wchodziły przez szafę.

Wacław Jeżółkowski (z lewej) ze szwagrem Stefanem Chojnackim 
w mundurach strażackich



7372

Czesława i Wacław Jeżółkowscy. W Karolinowie 
Wacław poznał Czesławę Chojnacką – przyszłą żonę. 
Uśmiechy na ich twarzach wiele mówią o wzajemnej 
relacji.

„Najbardziej wstrząsnęła mną ta ścieżka, która prowadzi od wyjścia 
z budynku koszar (…) Jakoś wizualizowałem sobie tysiące razy tę drogę, 
którą pokonywał mój pradziadek, idąc stąd na »górkę«, gdzie była 
szubienica”. Na zdjęciu Piotr Jeżółkowski – kadr z filmu dokumentalnego 
IPN, pt. „Fort”, reż. R. Pękała, M. Maziarzewski

(https://www.youtube.com/watch?v=0pEwa6pOuls).
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Poseł na Sejm II RP – Julian Łabęda (1894-1943) 

Poseł na Sejm II RP w latach 1919-1927 z ramienia Chrześcijańsko-Narodowego 
Stronnictwa Pracy. Był członkiem sejmowej Komisji Wojskowej. W czasie I wojny 
światowej służył w armii carskiej jako starszy pisarz kompanii inżynierskiej 3 Strzeleckiej 
Dywizji Fińskiej w stopniu podoficerskim. Był działaczem politycznym i społecznym, 
wiceprezesem Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich. W czasie wojny pracował 
jako ślusarz-mechanik w krochmalni w Nowym Dworze Mazowieckim. Współdziałał 
z Armią Krajową.

Julian Łabęda został 
posłem na Sejm 
Ustawodawczy 
(1919-1922).

Julian Łabęda w grupie parlamentarzystów, stoi pierwszy z prawej.
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Grupa parlamentarzystów na pokładzie ORP „Generał Haller”, J. Łabęda siedzi 
w pierwszym rządzie od lewej. Wszystkie fotografie pochodzą z archiwum rodzinnego 
wnuczki Juliana Łabędy – Wandy Mosakowskiej.

Poświadczenie wykonania wyroku. Na posiedzeniu sądu doraźnego Julian Łabęda został 
skazany na śmierć i stracony 31 maja 1943 r. o godz. 14.00. Dokument pochodzi z akt 
śledczych Gestapo przechowywanych w IPN, sygn. AIPN GK 629/2595.

Łucja i Julian Łabędowie – fotografia 
wykonana w zakładzie A. Sidorenki 
w Nowym Dworze Mazowieckim,
II poł. XX wieku.

„Zostałam aresztowana wraz
z mężem i dwiema córkami [Haliną
i Eulalią]. Po 24 godz. zostaliśmy
przewiezieni do Pomiechówka. 
Tam przebywałam z córkami pół roku.
Natomiast mój mąż został stracony.
Kiedy i w jakich okolicznościach nie
wiem” – zeznawała w 1970 r. Łucja
Łabęda. Wraz z córkami została
wywieziona do KL Lublin (Majdanek),
a następnie do KL Ravensbrück.
Po wojnie kobiety wróciły do Nowego
Dworu.



Student – Jerzy Stefan Suwiński (1917-1943)

8 kwietnia 1943 r. Niemcy aresztowali w Nasielsku kilkunastu członków miejscowej 
placówki Armii Krajowej i osadzili w Forcie III m.in. braci Jerzego i Aleksandra Suwińskich.

Jerzy Stefan Suwiński, ps. Słowik – 
student, żołnierz AK placówki w Nasielsku, 
został powieszony 31 maja 1943 r. w forcie 
wśród 48 innych żołnierzy AK z powiatu 
płońskiego.

Rodzeństwo Suwińskich, od lewej: Aleksander, Maria i Jerzy
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Marynarka zamiast syna

Cudem w ręce rodziny dostała się marynarka Jerzego, którą według relacji brata miał 
na sobie, gdy prowadzono go na egzekucję. Aleksander Suwiński zauważył ją leżącą 
na stosie ubrań więźniów straconych tego dnia i potajemnie przekazał rodzinie. Zamiast 
syna matka odzyskała tylko jego marynarkę. Przez lata Stefania Suwińska przechowywała 
ją jako relikwię i prosiła, aby marynarkę włożyć jej do trumny. Syn Aleksander to życzenie 
matki spełnił.

Jerzy Suwiński w mundurku gimnazjalisty. 
Na odwrocie zdjęcia dedykacja: „Kochanemu 
Ojczulkowi na pamiątkę swą podobiznę ofiaruję 
Jurek, Płock 30 I 1931 r.”.

79



8180

Rodzina Suwińskich: siedzą rodzice – Stefania 
i Aleksander, stoją dzieci, od lewej – Jerzy Stefan, 
Maria i Aleksander Włodzimierz.

Aleksander Suwiński, ps. Wir, absolwent szkoły handlowej, żołnierz 
placówki AK w Nasielsku. Po aresztowaniu uniknął wyroku śmierci i został 
skierowany do KL Mauthausen. Po wojnie wrócił do Nasielska. Na zdjęciu 
zaświadczenie Polskiego Urzędu Repatriacyjnego (PUR), wystawione 
Aleksandrowi powracającemu z obozu koncentracyjnego.

Aleksander Włodzimierz Suwiński (1919-2008)
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Aptekarz – Kazimierz Pianowski (1911-1945)

Student wydziału farmacji Uniwersytetu 
Warszawskiego, żołnierz Armii Krajowej 
placówki w Nasielsku, ps. Ziarno. Został 
aresztowany 9 kwietnia 1943 r. w Pułtusku 
i  osadzony w  więzieniu w  Forcie III. 
W  listopadzie 1943  r., po zakończeniu 
śledztwa, trafił do KL Mauthausen. W obozie 
doczekał wyzwolenia. Jednak do domu nie 
wrócił. Zmarł z  wycieńczenia w  drodze 
powrotnej 22 czerwca 1945 r.

Po ukończeniu studiów, od lipca do września 1938 r. Kazimierz 
Pianowski (stoi pierwszy od prawej) odbywał praktykę w aptece 
Ubezpieczalni Społecznej w Białej koło Krakowa. W czasie wojny 
podjął pracę w aptece w Pułtusku.

Spośród więźniów Fort III Kazimierz Pianowski jest autorem największego zachowanego 
zbioru korespondencji więzienno-obozowej. Z fortu pisał do rodziców grypsy i oficjalne 
karty pocztowe. Rodzina przechowała także wysyłane przez niego listy obozowe. Wszystkie 
zdjęcia i listy Kazimierza udostępniła jego siostrzenica i jednocześnie chrzestna córka – 
Wanda Kraszewska. Czytając korespondencję Pianowskiego, dowiadujemy się, jak bardzo 
bliska więź łączyła autora z rodziną.

Karta pocztowa na druku 
dozwolonym przez władze 

więzienne, którą wysłał z fortu 
Kazimierz Pianowski

„Kochani Rodzice, Jestem zdrów i znajduję się w obozie w Pomiechówku (…) Uściskajcie 
ode mnie Wandeczkę, moją chrzestną córkę. Wujek modli się, żeby rosła duża Mamusi 
na pociechę. Pozdrowienia i uściski dla Was wszystkich. Całuję Was Kazik” – fragment 
oficjalnej korespondencji skierowanej z fortu 6 czerwca 1943 r.
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Gryps przekazany z więzienia 
do rodziców, w którym Kazimierz 
informuje o egzekucji kolegów: 
„Jest nas tylko tych pięciu, 
reszta w lepszym świecie”, oraz 
o prawdopodobnym wywiezieniu 
z fortu: „W tym miesiącu wyjeżdżamy 
z Pomiechówka, stanęliśmy 
przed lekarzem i podpisaliśmy 
decyzję”.

List Kazimierza Pianowskiego z KL 
Mauthausen. „Kochani Rodzice i Rodzeństwo, 
Jestem zdrów i czuję się dobrze” – każdy list 
musiał zawierać te słowa wymagane 
przez cenzurę. Dozwolona była korespondencja 
jedynie w języku niemieckim.

Powracający z obozu 
w Austrii Kazimierz Pianowski 
zatrzymał się u rodziny w – 
wówczas podwarszawskich 
– Włochach i tam zmarł. 
Lekarz stwierdzający zgon 
napisał: „Obrzęk głodowy 
po obozie koncentracyjnym. 
Niedomoga serca. Stan 
ogólnego wycieńczenia”. 
Według rodzinnych przekazów 
na wieść o powrocie 
syna ojciec wyruszył 
mu na spotkanie wozem 
z Nasielska w kierunku 
Warszawy. Do domu przywiózł 
trumnę z ciałem Kazimierza.
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. Organista – Jan Bieniek (1893-1943)

Jan Bieniek pracował jako organista kolejno: w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej 
Górze w Częstochowie, w Czerwińsku i w parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Tutaj kierował 
chórem Towarzystwa Śpiewaczego „Lira”, uczył śpiewu i muzyki w Szkole Powszechnej nr 1 
i w gimnazjum w Płońsku. W czasie wojny był żołnierzem placówki AK w Nasielsku. Gestapo 
aresztowało go 27 maja 1943 r. i osadziło w Forcie III. Według oficjalnej wersji, podanej 
w potwierdzeniu zgonu (Totenschein) przez więziennego lekarza Stanisława Dołnera, zmarł 
na atak serca 16 czerwca 1943 r. Prawdopodobnie został zakatowany w trakcie śledztwa.
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Świadectwo trzyletniej pracy Jana Bieńka w chórach 
Bazyliki Jasnogórskiej, wystawione 1 kwietnia 1917 r.

Kartka wysłana z więzienia do żony: „Kochana 
Stasiu i Dzieci, Dzięki Bogu jestem zdrów. Proszę 
o przysłanie pary bielizny, skarpetek na zmianę, 
sweter i  jeżeli można koc i  chusteczki (…). 
Serdecznie Was pozdrawiam i całuję. Módlcie 
się. Wasz mąż i ojciec Janek. Nasielsk, 30 maja 
1943 r.”.

Maria Górecka wspominała: „Przyszła karta 
od ojca, ale już nie pozwolili zobaczyć się z ojcem. 
Mamusia dwa razy była w Pomiechówku, ale 
tylko tam, na tej wartowni, tylko tam zostawiała 
to wszystko”.



Chór „Lira” – zdobywca I miejsca w konkursie chórów 
dekanatu płońskiego, Jan Bieniek siedzi pierwszy z lewej, 
Płońsk, 26 sierpnia 1934 r.
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„Pamiętam, u nas w stołowym pokoju stał duży fortepian, było zdjęcie 
księdza Gruberskiego i pełno dyplomów z konkursów, w których osiągał 
nasielski chór pierwsze miejsca” – wspominała Maria Górecka, córka 
Jana Bieńka. Na zdjęciu członkowie chóru „Lira”. Jan Bieniek siedzi 
w środkowym rzędzie czwarty od prawej. Obok niego ks. Eugeniusz 
Gruberski, znany reformator muzyki kościelnej, założyciel słynnej 
szkoły organistów w Płocku. Jan Bieniek był jednym z jego najlepszych 
uczniów.

91



Przemytnicy

Mimo że przemyt, czyli szmugiel reglamentowanych towarów, 
był surowo przez niemieckie prawo wojenne karany, w okolicach 
Warszawy rozwinął się na niespotykaną skalę. Warszawa głodowała. 
Wartość przydziałów kartkowych była tu najniższa ze wszystkich 
miast Generalnego Gubernatorstwa. Szmugiel był więc naprawdę 
jedyną możliwością przetrwania, a także jednym ze sposobów walki 
z okupantem.

Na terenach przygranicznych szmuglerzy ryzykowali życie, próbując 
przekroczyć granicę Rzeszy. Wielu zatrzymanych przez niemiecką 
policję graniczną zostało osadzonych w Forcie III. Wśród nich byli 
bracia:
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Józef i Szczepan Gozdkowie

1 listopada 1943  r. Niemcy skazali na  śmierć, a  następnie powiesili w  Forcie III  
dziewięcioosobową grupę Polaków oskarżonych o przemyt. Na ostatniej pozycji tej listy 
figuruje nazwisko Józefa Gozdka. Egzekucja została przeprowadzona prawdopodobnie 
w odwecie za ucieczkę z fortu, w nocy z 13 na 14 października 1943 r., dziewięciu innych 
więźniów. Wśród zbiegów był młodszy brat Józefa – Szczepan Gozdek. Lista skazanych 
na śmierć pochodzi z akt śledczych Gestapo, sygn. AIPN GK 629/10964.

Józef Gozdek (1921-1943), zdjęcie 
z okresu wojny

Szczepan Gozdek (1923-?) po ucieczce 
z  fortu ukrywał się. W  Wigilię 1943  r. 
rodzina czekała aż przyjdzie, aby podzielić 
się z nim opłatkiem. Nigdy się nie pojawił, 
zaginął. Do dzisiaj jego los pozostaje 
nieznany. Według relacji siostry Józefa 
i Szczepana, Aliny Milczarek, mógł zginąć 
podczas Powstania Warszawskiego, 
walcząc na terenie Kampinosu.



Mieczysław Brzeski (1919-1978)

Karta z kartoteki 
Gestapo Mieczysława 
Brzeskiego, 
aresztowanego 
w październiku 1943 r. 
za udział w sabotażu 
gospodarczym, 
tj. przemycie bydła. 
Dokument pochodzi 
ze zbiorów IPN, sygn. 
AIPN GK 629/12996.

Mieczysław Brzeski, dziadek autorki (stoi w  środku, trzeci od prawej), wcześniej 
poszukiwany przez Gestapo za ucieczkę z  robót przymusowych, zdołał uniknąć kary 
śmierci za udział w przemycie. Po kilkumiesięcznym pobycie w forcie, pod koniec lutego 
1944 r. został skierowany do KL Mauthausen, do podobozu w Loiblpass (dzisiejsza przełęcz 
Ljubelj). Więźniowie tego komanda drążyli tunel w Alpach z obu stron góry. Pod koniec wojny 
Mieczysławowi udało się uciec z obozu i przedostać do armii amerykańskiej. 20 maja 
1945 r. został wcielony do 5 Kresowej Dywizji Piechoty (14 baon strzelców), wchodzącej 
w skład 2 Korpusu Polskiego. Włochy, 1945 r., fotografia pochodzi z archiwum 
rodzinnego autorki.
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Na motocyklu siedzi pierwszy Pierwszy z prawej

Legitymacja uprawniająca 
do noszenia odznaki 
pamiątkowej 5 KDP

Strzelec Mieczysław Brzeski, Włochy 1945 r. 

97
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PPR – GL

Jan Wilczyński (1912-1943)

Po trwającym wiele miesięcy brutalnym śledztwie Niemcy zamordowali 30 członków PPR 
okręgu płockiego działających w ruchu oporu. Egzekucja odbyła się 13 grudnia 1943 r. 
na zapleczu Fortu III, na tzw. górce. Wśród nich był Jan Wilczyński, ps. Wilk.

Karta Jana Wilczyńskiego 
z kartoteki osobowej 
Gestapo. Na karcie podano 
datę aresztowania – 10 maja 
1943 r. i wykonania wyroku – 
13 grudnia 1943 r. Dokument 
pochodzi ze zbiorów IPN, 
sygn. AIPN GK 629/12996.

Jan Wilczyński z siostrami: Julianną (po lewej) i Heleną, 1937 r. Przed wojną Jan 
służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Od 1942 r. działał w PPR i współorganizował 
struktury Gwardii Ludowej w okręgu płockim.

Piękna fotografia rodziny Wilczyńskich z 1915 r. pochodzi z domowego archiwum. 
Na niej kilkuletni Jan stoi po prawej stronie, obok matki Marianny, po lewej – młodsza 
siostra Julianna. Wokół Marianny Wilczyńskiej stoi jej rodzeństwo.
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Oficer – Jan Zaleski (1899-1944)

Kolejna tragiczna data w historii więzienia Gestapo w Forcie III – to 4 lutego 1944 r. Tego 
dnia Niemcy powiesili ponad stu żołnierzy Armii Krajowej, głównie z okręgu płockiego. 
Nadal nie udało się ustalić nazwisk wszystkich straconych.

Wiemy na pewno, że wśród powieszonych w tym dniu był Jan Zaleski, ps. Chłopicki, 
zastępca komendanta placówki AK w Cekanowie. Aresztowano go 18 listopada 1943 r. 
w miejscu pracy, w cukrowni w Borowiczkach, koło Płocka. We wspomnieniach żony, Heleny 
Zaleskiej czytamy: „Błagałam go by uciekał do Warszawy. (…) Bezskutecznie. »Ja podzielę 
los wszystkich, których zorganizowałem«”.

Jan Zaleski – jedno z jego ostatnich zdjęć

Jan Zaleski (siedzi pierwszy z lewej) – podoficer Korpusu Obrony Pogranicza (KOP) 
na placówce w Iwieńcu, na Kresach Wschodnich, 1930 r.
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Jan i Helena Zalescy (od prawej) po ślubie 
w Iwieńcu, 1930 r. Mieli dwóch synów, Wiesława 
(ur. w 1931 r.) oraz Leszka (ur. w 1936 r.). „Jaśko 
delikatnie zaczął mnie przygotowywać do myśli, 
że pójdzie walczyć z wrogiem. Wyjął z szafy 
szablę ułańską. Długo ją czyścił, aż lśniła jak 
srebro. Zgłosił się do  Komendy Wojskowej 
na ochotnika. (…) nie zmobilizowali. Nawet dla 
roczników powołanych brakowało mundurów 
i broni” – zapisała w swoich wspomnieniach 
Helena Zaleska.

„Przed wojną przeżyłem swoje pierwsze trzy lata. Pamiętam 
szablę wiszącą w pokoju na ścianie, ale nie zapamiętałem 
już twarzy Ojca. Znam ją tylko z fotografii” – przejmujące 
wspomnienia Leszka Zaleskiego o ojcu znalazły się w filmie 
dokumentalnym IPN pt. „Fort”. Na zdjęciu kadr z tego filmu 
wyświetlonego na dziedzińcu fortu, w miejscu skąd więźniowie 
wyruszali na stracenie.
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Muzyk – Zygmunt Adam Zyblewski (1915-1944)

W sierpniu 1943 r. Niemcy aresztowali czterech członków sztabu 
placówki AK w Zatorach, w powiecie pułtuskim: Marcelego Rzewnickiego, 
Feliksa Jakubowskiego, Zygmunta Zyblewskiego i Jana Paschalisa 
Zadrożnego. Przeżył tylko ostatni.

Zygmunt Zyblewski, ps. Zaz, Sypek, szef 
wywiadu placówki w Zatorach, był rezerwistą 
Wojska Polskiego. Uczył muzyki i  religii 
w miejscowej w szkole powszechnej. Grał 
na  skrzypcach, śpiewał i  uprawiał sport. 
We wrześniu 1939  r. walczył pod Mławą, 
Modlinem, Warszawą. W  czasie okupacji 
zaangażował się w działalność konspiracyjną. 
Został skazany na śmierć i stracony 4 lutego 
1944 r. w Forcie III.

Fotografia z  czasów szkolnych, 
Zygmunt Zyblewski siedzi pierwszy 
od prawej.

Zygmunt Zyblewski (w  ostatnim rzędzie drugi od lewej) był 
obdarzony wyjątkowo pięknym głosem (tenor liryczny). Rozpoczęte 
studia w konserwatorium przerwał wybuch wojny.

Doskonale grał na skrzypcach – tu pierwszy z prawej, lata 30. XX w.
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Florentyna i  Zygmunt Zyblewscy. Mieli dwie córki. Ewa była 
świadkiem aresztowania ojca. Iwona nigdy ojca nie poznała, urodziła 
się po uwięzieniu go przez Niemców.

 Z  fortu Zygmuntowi udało się 
przekazać żonie siedem grypsów. 
W jednym z nich pisał: „Chciałbym 
uczestniczyć w  każdej Waszej 
radości, smutku czy pracy (…) 
Wiem co znaczy każda sekunda 
spędzona bez Ciebie Najdroższa, 
Ewuni i wszystkich bliskich. Oby 
tylko dobry Bóg pozwolił do Was 
wrócić”.

Po wojnie Florentyna Zyblewska, żona Zygmunta, uczestniczyła w ekshumacjach w forcie. 
Ciała męża nie odnalazła. Nie wiedziała, że Zygmunt zostawił w jednej z cel na ścianie swoje 
nazwisko. Cela, którą wiele lat wcześniej zamurowano, została udostępniona w 2020 r. 
Ostatnie słowo skierowane do najbliższych, swego rodzaju testament ojca, córki mogły 
zobaczyć po 76 latach.

Na zdjęciu kadr z filmu IPN pt. „Fort”. Jest to autentyczny zapis 
momentu, w którym córka Zygmunta, Ewa Twarowska po raz pierwszy 
zobaczyła na ścianie wyryte nazwisko ojca i ze wzruszeniem je całuje.
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Harcerz – Czesław Markiewicz (1906-1944)

Nauczyciel gimnastyki w  Szkole 
Powszechnej im. B. Chrobrego w Płońsku, 
komendant Hufca Płońsk Chorągwi 
Mazowieckiej w stopniu podharcmistrza, 
działacz społeczny i  wychowawca 
młodzieży. W czasie wojny w szeregach 
AK jako komendant Placówki Podolszyce 
Obwodu Płock AK, ps. Zawisza. 
Aresztowany przez Gestapo, skazany 
wyrokiem sądu na  śmierć i  stracony 
w lutym 1944 r. w Forcie III Pomiechówek.

Nauczyciele i uczniowie VI oddziału Szkoły Powszechnej w Płońsku, 
ok. 1930 r. Czesław Markiewicz stoi w trzecim rzędzie pośrodku.

Druh Markiewicz (stoi w ostatnim rzędzie, drugi od prawej) w otoczeniu 
harcerzy i nauczycieli przed budynkiem szkoły, 1929 r. 

Lekcja gimnastyki, boisko szkolne, lata 30. XX w., Czesław Markiewicz 
stoi z prawej.
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Zdjęcia sygnalityczne Czesława Markiewicza wykonane w więzieniu w Płocku, 
pochodzą z akt Gestapo placówki Ciechanów-Płock, ze zbiorów IPN, 
sygn. AIPN GK 629/12034.

Czesław Markiewicz skazany na śmierć 4 lutego 1944 r., wyrok wykonano 
5 lutego. Informacja z akt Gestapo placówki Ciechanów-Płock o wykonaniu 
wyroku, sygn. AIPN GK 629/12034

Plakietka Hufca ZHP Płońsk, 
który od 1985 r. nosi imię Czesława 
Markiewicza.

W 2020 r. w ostatniej celi po prawej stronie koszar odkryto pozostawiony przez Czesława 
Markiewicza napis na ścianie. Oparł się próbie czasu i pobielania. Prawdopodobnie było to 
ostatnie miejsce uwięzienia druha i komendanta przed egzekucją.
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Kedyw

Dzień 4 lutego 1944 r., w którym Niemcy dopuścili się jednego 
z największych masowych mordów na terenie fortu, nie został 
wybrany przypadkowo. Egzekucja była prawdopodobnie 
odwetem za zamach na szefa SS i Policji na dystrykt warszawski 
Franza Kutscherę. Wyrok wykonali żołnierze oddziału 
specjalnego Kedywu AK „Pegaz” w Warszawie 1 lutego 1944 r.

Wśród powieszonych 4 lutego liczną grupę stanowili żołnierze 
Kedywu, Obwodu Płock AK. Zostali przywiezieni do fortu kilka 
dni wcześniej z więzienia w Płocku. Jednym z nich był 
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Wincenty Woźnicki (1914-1944) 

Wincenty Woźnicki w latach 1936-1937 
służył w 32 Pułku Piechoty stacjonującym 
w Modlinie. W czasie wojny był żołnierzem 
AK placówki w  Łęgu, w  pow. płockim, 
ps. Bończuk. Zdjęcie pochodzi z  okresu 
okupacji.

Zdjęcia sygnalityczne Wincentego Woźnickiego wykonane 
w więzieniu w Płocku. Pochodzą z akt śledczych Gestapo placówki 
Ciechanów-Płock przechowywanych w Archiwum IPN, sygn. AIPN GK 
629/7182. Wincenty jako członek oddziału Kedywu został zatrzymany 
pod zarzutem udziału w akcjach sabotażowo-dywersyjnych. 
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Wincenty Woźnicki (z prawej), zdjęcie 
z okresu okupacji

Wincenty Woźnicki (siedzi z prawej) grał 
w orkiestrze na kornecie. Córka i wnuczki, 
poszukując informacji o  Wincentym, 
odnalazły jego nazwisko w bazie więźniów 
na  stronie internetowej Fundacji Fort III 
Pomiechówek. Postać dziadka owiana 
była tajemnicą i  dziwnymi, niejasnymi 
zarzutami sugerującymi ucieczkę od 
rodziny. Dowiedziawszy się prawdy, nie kryły 
wzruszenia i  dumy. Dzisiaj mogą zapalić 
znicz w miejscu jego śmierci.
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Bolesław Kosowski (1908-1944)

Bolesław Kosowski, ps. Bodo, Konrad, był 
żołnierzem AK. Pełnił funkcje kierownicze 
w  sztabie Okręgu AK Płock i  był szefem 
szkolenia Kedywu. Został aresztowany 
we wrześniu 1943 r. 
https://archiwarodzinne.gov.pl/kolekcje/
kolekcja-boleslawa-kosowskiego

Bolesław Kosowski przechodził brutalne śledztwo w więzieniu w Płocku, 
skąd przywieziono go do fortu i stracono 4 lutego 1944 r. Zdjęcia sygnalityczne 
pochodzą z  akt Gestapo placówki Ciechanów-Płock przechowywanych 
w Archiwum IPN, sygn. AIPN GK 629/10968. Zdjęcie ślubne Wandy i Bolesława Kosowskich, 1938 r.

https://archiwarodzinne.gov.pl/kolekcje/kolekcja-boleslawa-kosowskiego
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Bolesław Kosowski był kolarzem (Mistrz Kolarski Płocka z 1929 r.), bokserem, 
uczestnikiem wyścigów motocyklowych i właścicielem zakładu rowerowego w Płocku. 
Wysportowanym, przedsiębiorczym i utalentowanym człowiekiem. 
https://archiwarodzinne.gov.pl/kolekcje/kolekcja-boleslawa-kosowskiego

Warsztat rowerowy rodziny Kosowskich w Płocku
https://archiwarodzinne.gov.pl/kolekcje/kolekcja-boleslawa-kosowskiego



Jan Kownacki (1911-1944)

Jan Kownacki to kolejny więzień fortu stracony 4 lutego 1944 r. Żołnierz AK placówki 
w Szczepkowie Borowym, pow. Mława, został osadzony w forcie w drugiej połowie 1943 r., 
razem z bratem Ignacym. Postawiono mu zarzut przynależności do NSZ 
(Narodowych Sił Zbrojnych).

Piękne zdjęcie portretowe 
Jana Kownackiego w mundurze
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Jan Kownacki w gimnazjum (siedzi 
ze szpicrutą) – to także fotografia 
z rodzinnej kolekcji udostępniona 
przez wnuczkę

Nazwisko Jana Kownackiego wyryte na  ścianie w  celi „0”, skąd zapewne został 
wyprowadzony na egzekucję. Według relacji Ignacego Kownackiego, który przeżył wojnę, 
w więzieniu wachmani, znęcając się, połamali Janowi ręce. Patrząc na ten napis, można 
sobie wyobrazić, jakim cierpieniem musiały zostać okupione te ostatnie słowa.

121
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Kupiec – Adam Bomert (1912-1944)

W maju 2018 r. na adres mailowy Fundacji przyszedł list z Niemiec: „Nazywam się Bogdan 
Bomert i  jestem synem Adama Bomerta. Ojciec prowadził sklep kolonialno-towarowy 
w Gralewie w latach 1941 do kwietnia 1944 roku, kiedy został aresztowany przez gestapo. 
Ja miałem wówczas niecałe 11 lat i byłem przy aresztowaniu rodziców. Gestapo zabrało 
całą męską załogę sklepu (ok. 10 osób) a później pojechali z rodzicami zostawiając nas 
dzieci (mnie i moje dwie młodsze siostry)”. 

Adam Bomert był folksdojczem. W czasie wojny mieszkał z rodziną w Gralewie 
koło Płońska. Prowadził sklep kolonialny, zatrudniając Polaków. Wielu z nich uchronił 
w ten sposób od wywiezienia na roboty przymusowe. Działał w strukturach Armii 
Krajowej pod ps. Bagnet. Został zdekonspirowany i w kwietniu 1944 r. aresztowany 
przez Gestapo. Na podstawie wyroku sądu doraźnego 26 maja 1944 r. stracono go 
w Forcie III Pomiechówek.

Władysława i Adam Bomertowie, zdjęcie pochodzi z okresu 
wojny. Władysława została aresztowana wraz z mężem i trafiła 
do  KL Ravensbrück. Po wyzwoleniu obozu wróciła do  domu 
i odnalazła dzieci, którymi zaopiekowali się krewni.
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Bogdan Bomert z Piotrem Jeżółkowskim 
przed bramą fortu, wrzesień 2019 r. Bogdan 
Bomert całe życie szukał miejsca śmierci ojca.

Na zdjęciu rodzina Bomertów: Adam 
i Władysława oraz ich dzieci – Bogdan, 
Gizela (obok mamy) i Halina



Lekarz – Józef Witwicki (1902-1944)

Józef Witwicki, lekarz i znany mławski działacz społeczny. W czasie okupacji żołnierz 
placówki AK w Mławie. Prowadził szpital dla Polaków, w którym udzielał pomocy nie tylko 
medycznej. Ukrywał i  leczył rannych członków ruchu oporu, dawał schronienie Żydom. 
W wyniku dekonspiracji 29 lipca 1943 r. został aresztowany przez Gestapo i zamordowany 
w forcie podczas likwidacji więzienia 30 lipca 1944 r.

To jedyna fotografia dr. Józefa Witwickiego, jaką dysponuje Fundacja. Pamięć o nim 
pozostała jednak w relacjach współwięźniów, dla których był on człowiekiem wyjątkowym. 
Niemcy zdecydowali, by nie odsyłać doktora do obozu koncentracyjnego, lecz wykorzystać 
do  pracy na  miejscu, w  forcie, w  charakterze lekarza więziennego. Był zmuszany 
do uczestniczenia w egzekucjach, aby potwierdzać zgony ofiar. Dzięki uzyskanym od niego 
informacjom więźniowie mieli wiedzę o tym, kto został stracony. Wszyscy podkreślają wielką 
ofiarność dr. Witwickiego niosącego ludziom wszelką możliwą w tamtych warunkach pomoc.
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W  kartotece Gestapo placówki Ciechanów-Płock 
zachowała się karta dr. Józefa Witwickiego, na której 
widnieje zapis o  skazaniu go na śmierć i wykonaniu 
wyroku, pochodzi z akt IPN, sygn. AIPN GK 629/12996.
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Obecnie pamięć o dr. Józefie Witwickim kultywuje młode pokolenie 
Polaków. Na zdjęciu uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie 
podczas lekcji historii w Forcie III. Efektem jest film dokumentalny 
poświęcony doktorowi, zrealizowany przez młodzież.
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Kadr z filmu, https://www.youtube.com/watch?v=nIJv9r8Izt4
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Doktor Józef Witwicki (w drugim rzędzie pośrodku) z personelem medycznym 
szpitala w Mławie
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Zakonnik – Aleksander Cyryl Dardziński (1907-1944)

Kapucyn, o. Aleksander Cyryl Dardziński w czasie 
okupacji w zakroczymskim klasztorze pełnił funkcję 
gwardiana i  jednocześnie proboszcza miejscowej 
parafii. Był znany ze swej ofiarności i odwagi. Prowadził 
działalność konspiracyjną w szeregach Armii Krajowej. 
Aresztowany 25 lipca 1944 r., po brutalnym przesłuchaniu 
trafił do  fortu. Tutaj wraz z  pozostałymi więźniami 
został zamordowany 30 lipca 1944 r. podczas likwidacji 
więzienia. Jego ciało ekshumowano w kwietniu 1945 r. 
i pochowano w podziemiach klasztoru w Zakroczymiu.

Strona z paszportu o. Cyryla 
ze zdjęciem, 1917 r. 

Podziemia zakroczymskiego klasztoru. Ojciec Cyryl (w okularach) siedzi 
na pierwszym planie w otoczeniu współbraci. Pierwszy od prawej stoi 
Jan Chilicki, obok niego prawdopodobnie Stefan Makowski – żołnierze 
AK więzieni w Forcie III. Jan Chilicki został zamordowany w KL Stutthof. 
Stefan Makowski zginął wraz o. Cyrylem w forcie. Zdjęcie nieznanego 
autora pochodzi z okresu okupacji.
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W ogrodach klasztornych o. Cyryl uprawiał warzywa i kwiaty, 
aby za pieniądze z ich sprzedaży utrzymać klasztor i wspomagać 
potrzebujących. Doktor filozofii musiał zadbać o bieżące naprawy 
zrujnowanego działaniami wojennymi klasztoru. Tu o. Cyryl 
z ulubionym psem, fotografia pochodzi z okresu okupacji. 
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Klasztor w Zakroczymiu, 
o. Cyryl z przyjaciółmi

Druciane okulary 
znaleziono podczas 
ekshumacji przy ciele 
o. Cyryla. Przetrwały 
egzekucję, a potem 
przeleżały w ziemi blisko 
rok. Świadkowie obecni 
przy identyfikacji podali, 
że ojciec miał oczy 
zasłonięte ramieniem.

Ciało o. Cyryla odnaleziono 11 kwietnia 
1945 r. Nad wydobytymi zwłokami pochylają 
się, płacząc, dwie kobiety w  beretach. 
Pierwsza od prawej to najmłodsza siostra 
o. Cyryla, Zofia Dardzińska.

Ciało o. Cyryla ubrane w habit zakonny 
i włożone do trumny. Przy trumnie stoi Zofia 
Dardzińska (w berecie), obok br. Redemptus, 
kapucyn z zakroczymskiego klasztoru.

Kondukt żałobny, w  trumnie na  wozie 
ciało o. Cyryla odprowadzane do klasztoru 
w Zakroczymiu. Zbiór fotografii i pamiątek 
po Aleksandrze Dardzińskim – o. Cyrylu 
udostępniła jego krewna, prof. Agnieszka 
Dardzińska-Głębocka.



Kobiety

Więźniarki Fortu III, matki, żony, siostry, narzeczone – kobiety 
były traktowane przez Niemców na  równi z  mężczyznami. 
Aresztowano je jako zakładniczki za mężów, synów czy 
braci. „Kobiety (…) pracowały w kuchni bądź pralni (…) miały 
okazję dowiedzieć się o egzekucjach, zaobserwować moment 
wyprowadzania więźniów. (…) W pralni prałyśmy bieliznę zdjętą 
z  zabitych (…) niejednokrotnie rozpoznawałyśmy ubrania 
znanych nam więźniarek i więźniów” – zeznała Sabina Wrona, 
jedna z osadzonych w Forcie III.

Na długiej ich liście znajdziemy nazwiska konspiratorek 
działających w  ruchu oporu, kurierek i  łączniczek Armii 
Krajowej. Odważne, dumne i ofiarne, tak jak mężczyźni były 
poddawane brutalnym przesłuchaniom i jak oni przetrzymywane 
w strasznych kazamatach fortowych.

Podczas ekshumacji prowadzonych w forcie zidentyfikowano 
ciała kilku kobiet zamordowanych 30 lipca 1944 r.
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Zofia Maria Jaworska z d. Bochlen (1907-1944)

Zofię Jaworską, ps. Kobrek, Gestapo aresztowało w czerwcu 1944 r. 
Była łączniczką Obwodu Pułtusk AK. Jej ciało zidentyfikował mąż 
w czasie ekshumacji w forcie w 1948 r. W protokole ekshumacyjnym 
PCK zapisano, że była ubrana w sukienkę w groszki i drobne kwiatki, 
zapinaną na białe guziki z perłowej masy.

Kopia kartki pocztowej wysłanej z fortu do najbliższych przez Zofię 
Jaworską. Z troską i nadzieją pisze: „Kochani (…) Jestem zdrowa tylko 
martwię się o Was. (…) mam nadzieję, że niedługo będę zwolniona”.
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Janina Karłowicz (1907-1944)

Janina Karłowicz, ps. Amicis, żołnierz AK Obwodu Pułtusk i łączniczka. Na wiosnę 
1944 r. nastąpiła dekonspiracja placówki. Janina postanowiła, że nie będzie się ukrywać, 
aby nie pozostawiać bez opieki dwójki młodszych dzieci. Niemcy aresztowali ją 10 czerwca 
1944 r. i stracili 30 lipca tego roku w forcie. Jej ciało ekshumowano w 1948 r. i pochowano 
w zbiorowej mogile na cmentarzu w Pomiechowie. Zdjęcie z synem było zrobione na pół 
roku przed aresztowaniem.

Janina Karłowicz w wieku 24 lat 
z pierwszym dzieckiem
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Bogumiła Endrych z d. Górecka (1895-1944)

Bogumiła Endrych mieszkała w Kroczewie, gdzie prowadziła sklep kolonialny. Gdy miała 
32 lata, została wdową. Samotnie wychowywała trójkę dzieci. 3 lipca 1944 r. aresztowało ją 
Gestapo, ponieważ nie chciała podać miejsca pobytu ukrywającego się syna Władysława 
(używał imienia Tomasz). Osadzono ją w Forcie III. Zachowały się relacje o wyjątkowym 
znęcaniu się nad nią w więzieniu. Zginęła 30 lipca 1944 r. Podczas ekshumacji w forcie 
w kwietniu 1945 r. jej ciało wydobyto i przeniesiono do rodzinnego grobu w Kroczewie.

Bogumiła Endrych 
z dziećmi: Danutą, 
Władysławem (Tomaszem) 
i Bogdanem przy grobie męża 
Stanisława. Stanisław Endrych 
był siostrzeńcem pisarza 
Stefana Żeromskiego, 
synem Bolesławy Endrych 
z d. Żeromskiej. Obecnie 
Bogumiła spoczywa tam razem 
z mężem.
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Zofia Krauze (1922-1944)

Zofia Krauze (Krauzówna), mieszkanka Zakroczymia, działała w lokalnych 
strukturach AK. Gestapo aresztowało ją 2 lipca 1944 r. Osadzona w forcie 
przechodziła brutalne śledztwo. Zginęła podczas egzekucji 30 lipca 1944 r. 
Jej ciało zostało zidentyfikowane i przeniesione na cmentarz w Zakroczymiu.

Wspomnienie o Zofii Krauze pozostawiła jej koleżanka, Cecylia (Lila) Bernaś, 
więziona w forcie w tym samym czasie i prawdopodobnie wcześniej zwolniona: 
„Zofia Krauze – to patriotka, mężna, dzielna i mądra. (…) dla niej Niemcy przygotowali 
maleńką celę 1m x 1m, w której można było z trudem stać. Pewnego razu późnym 
wieczorem usłyszałyśmy, że Zofia śpiewa. (…) Ona wówczas nam opowiedziała 
(…) »niech szwaby nie cieszą się, że mnie złamali«. Potem zobaczyliśmy jej plecy 
i całe ciało, które było pokryte siniakami, czerwonymi plamami i zaschniętą krwią. 
Zofia, gdy szła na dziedziniec po posiłek, szła w lakierkach na wysokim obcasie 
– wyglądała jak modelka”. 

Na ścianie jednej z cel, 
koło okna niedawno został 
odnaleziony napis: „Tu była 
Zosia Krauzówna…”, z datą 
prawdopodobnie 15 lipca. 
Ściany fortu kryją jeszcze 
wiele tajemnic.
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Część IV – Pamięć

Zacieranie śladów

Po likwidacji więzienia, prawdopodobnie na przełomie sierpnia 
i września 1944 r., Niemcy zorganizowali w Forcie III obóz pracy 
dla Polaków wysiedlonych z podwarszawskich miejscowości 
i więzienie dla dezerterów z Wehrmachtu. Więźniowie pracowali 
przy kopaniu okopów i zacieraniu śladów niemieckich zbrodni.

Na ścianie podziemnego korytarza zachował się napis:
„26.12.1944 r. Tu byli z Wołomina w obozie pracy: 

Czajewicz Antoni, Pawłowski Marian, Ogonowski 
Kazimierz, Rębelski Stan. – Struga, Stręczkowski 
Stan. – Wołomin, Rębelski Władysław – Struga, Kussy 
Mieczysław – Wołomin.

27.12.1944. Odjeżdżamy do Nowego Miasta i dalej 
na zachód. Czołem”. 
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Podczas spacerów historycznych z przewodnikiem po forcie 
można zobaczyć inskrypcje w podziemnych korytarzach. 
Na zdjęciu dr Piotr Oleńczak oprowadza zwiedzających, 2022 r.

Antoni Czajewicz (1898-1974), więzień fortu i  autor inskrypcji 
w  podziemnych korytarzach. Dzięki informacji przekazanej przez jego 
wnuka wiadomo, że Antoni Czajewicz przeżył wojnę i powrócił do Wołomina. 
Przeżyli także Mieczysław Kussy i Kazimierz Ogonowski. Losy pozostałych 
więźniów pozostają nadal nieznane.
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Ekshumacje

Historia więzienia w  Forcie III nie zakończyła z  chwilą jego likwidacji 
i wymordowania osadzonych. W kwietniu 1945 r. rodziny więźniów wymusiły 
na miejscowej władzy przeprowadzenie ekshumacji. Wydobyto wtedy na terenie 
fortu ciała ofiar egzekucji z 30 lipca 1944 r.

Relacja świadka, Benigny Kołodziejskiej:
„W I połowie kwietnia [10 kwietnia] 1945 r. ustawiono ołtarz polowy, na Fort 

przybył ksiądz z Pomiechówka i odprawił Mszę Św. Na tę smutną uroczystość 
zgromadziły się na Forcie tłumy ludzi. Po Mszy Św. przystąpiono do ekshumacji. 
Przyprowadzono zatrzymanych »volksdeutschy« z okolicznych miejscowości 
(…) i kazano im rozkopywać mogiłę (…) W dole leżały ciała rozstrzelanych ludzi 
warstwami, jedna warstwa nad drugą. Zaczęto wynosić je na powierzchnię 
a rodziny rozpoznawały swoich bliskich. Rozległ się szloch zebranych na forcie 
osób (…) Kto rozpoznał ciała swoich bliskich zabierał je do rodzinnych grobów”.
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Jedna z wersji okolicznościowego albumiku dokumentującego 
ekshumacje przeprowadzone w kwietniu 1945 r.

Tymczasowy cmentarz w  forcie, gdzie przeniesiono ciała ofiar 
wydobytych w kwietniu 1945 r., fotografia prawdopodobnie z 1946 r.
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Ekshumacje prowadzone przez Instytut Pamięci 
Narodowej w latach 2018-2020

W latach 2018-2020 IPN przeprowadził na terenie Fortu III 
Pomiechówek badania archeologiczno-ekshumacyjne. W ich 
efekcie wydobyto szczątki 146 osób, fragmenty szkieletów 
należących do ponad 130 osób oraz ogromną ilość pojedynczych 
kości. Zostały one złożone na  tymczasowym cmentarzu, 
na  lewym dziedzińcu fortu. W  trakcie prac zabezpieczono 
materiał genetyczny pobrany ze szczątków ofiar.

Szczątki ofiar odkryte w  jednym z  dołów śmierci, na  prawym placu 
broni. Fotografia opublikowana na stronie FB Biura Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa IPN

Prace ekshumacyjne na prawnym placu broni, w miejscu masowych 
egzekucji więźniów, na tzw. górce
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Tymczasowy cmentarz na lewym dziedzińcu fortu. 
Pochówek wydobytych szczątków ofiar.
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Obrączka z wygrawerowanymi 
inicjałami i datą: „OW 25.3.17”

• Medaliki z wizerunkami Jezusa Chrystusa i Matki Bożej 

Sygnet z monogramem

Artefakty odnalezione w dołach śmierci 
podczas prac ekshumacyjnych
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Część ikony prawosławnej (sukienka) 

Różaniec składający się z siedmiu części 

Guziki z orzełkiem w koronie
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Fundacja Fort III Pomiechówek

Na rzecz upamiętnienia więźniów Fortu III, utrwalenia jego historii 
i ratowania zabytkowej substancji tego miejsca nieprzerwanie od 2017 r. 
działa Fundacja Fort III Pomiechówek. 

We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej tworzy bazę danych 
osób osadzonych  lub zamordowanych w forcie. Przywraca indywidualną 
pamięć o więźniach.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej Fundacja prowadzi 
działalność edukacyjną, wydawniczą i  wystawienniczą, organizuje 
spacery historyczne. Przyczynia się do utrwalania historii lokalnej, 
integruje środowisko rodzin byłych więźniów, organizując uroczystości 
rocznicowe w forcie.

Poprzez swoje starania Fundacja wspiera działania państwa na rzecz 
zachowania dziedzictwa narodowego dla przyszłych pokoleń Polaków. 

Zespół Fundacji Fort III Pomiechówek podczas obchodów 
rocznicowych, lipiec 2019 r. Od prawej stoją: Piotr Jeżółkowski, 
prezes Zarządu Fundacji Fort III Pomiechówek i dr Karol Nawrocki, 
obecny prezes IPN.

Zaduszki, listopad 2019 r.
Pamięć o przodkach – więźniach fortu jest przekazywana 
z pokolenia na pokolenie. 
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Spotkania historyczne organizowane 
przez Fundację cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Biorą w nich udział 
rodziny więźniów, pasjonaci fortyfikacji 
oraz wielu młodych ludzi.

Jedno ze spotkań, z rodziną 
więźnia fortu. Na zdjęciu 
Sabina Bigda (siedzi druga 
od prawej). Tutaj byli więzieni 
oboje jej rodzice. Ojciec, 
Bolesław Pokrzywnicki 
zginął w forcie, matka, Zofia 
była z Sabiną w ciąży.

Film dokumentalny IPN pt. „Fort” zrealizowano we współpracy 
z Fundacją. Został wyświetlony m.in. w jednej z cel fortu, 
w miejscu gdzie byli przetrzymywani więźniowie, lipiec 2022 r.

W  ramach działań edukacyjnych w  2021  r. przygotowano 
materiały dla szkół do przeprowadzenia lekcji o Forcie III oraz film 
dokumentalny dla młodzieży. Dostępne są na stronie internetowej 
Fundacji (www.forttrzecipomiechowek.org).



Fort III Pomiechówek 
miejsce pamięci narodowej 

Decyzją ministra obrony narodowej RP Mariusza 
Błaszczaka Fort III Pomiechówek został w 2019 r. 
otwarty dla odwiedzających. W miejscu męczeństwa 
i śmierci kilkudziesięciu tysięcy Polaków można dziś 
oddać im hołd, odmówić modlitwę i zapalić znicz. 
Warto też odbyć spacer historyczny z przewodnikiem. 

Dzięki systematycznym pracom porządkowym, 
wykonywanym przez żołnierzy Wojska Polskiego 
oraz wolontariuszy, to miejsce pamięci odzyskuje 
swój dawny wygląd. Niezależnie od tragicznej historii 
fort stanowi niezwykle cenny zabytek architektury 
militarnej przełomu wieków.
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W uroczystościach licznie uczestniczą 
rodziny więźniów, 30 lipca 2019 r.

Mariusz Błaszczak, minister obrony 
narodowej, podczas uroczystości 
rocznicowych w forcie, 2019 r.

Uroczystości odbywają się z ceremoniałem 
wojskowym.

Obchody rocznicy likwidacji więzienia w Forcie III, 30 lipca 2019 r.
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,

Mural historyczny autorstwa Rafała Roskowińskiego, 
znajdujący się przy wejściu na teren Fortu III. W uroczystym 
odsłonięciu 30 lipca 2022 r. uczestniczyła Barbara Wolff, 
córka więźnia Jana Kaczmarczyka, zamordowanego tutaj 
30 lipca 1944 r. 



Są dwie trwałe rzeczy,
które możemy dać w spadku naszym dzieciom: 
pierwsza to korzenie, druga to skrzydła.

W. Hodding Carter
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Zakończenie
Spośród kilku tysięcy fotografii, które Fundacja Fort III 

Pomiechówek zebrała w ciągu pięciu lat istnienia, w niniejszej 
publikacji mogliśmy pokazać zaledwie niewielką część. Wybór 
nie był łatwy, ponieważ za każdym zdjęciem, dokumentem, 
pamiątką kryją się indywidualne, niepowtarzalne losy więźniów 
fortu i ich rodzin. Wszyscy tworzą jedną wielką fortową rodzinę.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Fundacji: 
www.forttrzecipomiechowek.org oraz profilu na Facebooku: 
@fundacjaforttrzecipomiechowek, gdzie prezentujemy wszystkie 
fotografie i materiały związane z Fortem III.

Prosimy o dalszą pomoc w zbieraniu informacji, aby żaden 
więzień nie pozostał zapomniany.


