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Wstęp 

 Dla Ojczyzny gotowi byli na największe poświęcenie, nie akceptowali radzieckiej 

władzy w Polsce, przeciwstawili się Sowietom. Nazywano ich bandytami, wrogami ludu i 

bestialsko mordowano w katowniach UB. Żołnierze wyklęci. Podczas II wojny światowej 

walczyli z dwoma okupantami, po wojnie zaś z narzuconym przez ZSRR komunistycznym 

reżimem. Dla nich to wciąż była walka o niepodległość Polski. Liczyli na to, że wybuchnie III 

wojna światowa, głównym wrogiem zaś będzie ZSRR, liczyli na aliantów. Znowu… 

 Obowiązywała ich przysięga złożona jeszcze na początku wojny, 19 stycznia 1945 r. 

rozwiązano Armię Krajową, ale gen. Leopold Okulicki wyraźnie stwierdził, że „wojna się 

jeszcze nie skończyła”. W ostatnim swym rozkazie do żołnierzy AK dawał wyraźny sygnał do 

prowadzenia dalszej walki. Zaczęły powstawać pierwsze organizacje podziemne (mówiono, 

iż jest to tzw. II konspiracja) – Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Narodowe Siły Zbrojne 

po 1944 r., Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość.       

 Na terenie Polski pozostało po wojnie pół miliona radzieckich żołnierzy, a NKWD 

przeszkoliło polskich komunistów, którzy szybko i skutecznie zbudowali aparat terroru. 

Inwigilacja i donos stały się elementami codziennego życia Polaków. Czy zatem mogliśmy 

się biernie temu przyglądać? Przez struktury różnych organizacja niepodległościowych 

przewinęło się pół miliona ludzi. Musieli oni ukrywać się przed komuną, najczęściej uciekali 

do lasów. Jak walczyli? Wykonywali wyroki śmierci na najbardziej „gorliwych” pachołkach 

systemu, niszczyli konwoje, posterunki UB, uwalniali swoich kolegów z więzień.1 

 Co dostali w zamian? Byli łapani i brutalnie torturowani, bici prętami, pałkami, 

kopani, aż w końcu, po pokazowych procesach, mordowani strzałem w tył głowy. A więc 

powtórka Katynia. Każdy z nich przeżywał swój własny Katyń. Rotmistrz Witold Pilecki, 

gen. Emil Fieldorf, major Zygmunt Szendzielarz – słynny Łupaszka…2  

 Zamojszczyzna także ma swoich niezłomnych bohaterów. Dzięki zachowanym 

dokumentom i wspomnieniom, jak również zaangażowaniu ocalałych kolegów udało się 

ustalić nazwiska ponad 60 z nich. Najbardziej znani to Roman Szczur ps. Urszula, Jan 

Leonowicz ps. Burta, Henryk Kwaśniewski ps. Luks oraz ten, którego historia poruszyła mnie 

szczególnie, bohater mojej pracy Tadeusz Klukowski ps. Krzysiek. Nie wiadomo, gdzie 

pochowany jest ten ostatni, jak większość wyklętych ma tylko symboliczny grób… 

 

„Nikt na naszym pogrzebie nie wygłaszał mowy, 

Nikt nam nad grobem zasług naszych nie wspomniał, 

W korytarzu więziennym był sąd kapturowy 

A wyrok odczytali siepacze Stalina.”3 

 

 

 

                                                             
1P. Zychowicz, Żołnierze wyklęci, nasi bohaterowie, Do Rzeczy Historia, nr 1 (2013), s.7. 
2 J. Wieliczka – Szarkowa, Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie, Kraków 2013. 
3 Fragment anonimowego wiersza napisanego przez więźnia Mokotowa. 
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1.Jak to się zaczęło… 

 

Tadeusz Klukowski urodził się 15 maja 1931 roku w Szczebrzeszynie. Biologiczny 

ojciec - Jan Biały4 zmarł przed jego narodzinami, zaś matka - Maria Kość była salową w 

Szczebrzeszynie i pozostawiła nowonarodzone dziecko w szpitalu. 5  Po urodzeniu został 

ochrzczony w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja i otrzymał imiona Tadeusz 

Zenon. Akt urodzenia nie został jednak sporządzony. Niektórzy historycy twierdzą, że chrzest 

został zorganizowany przez jego rzekomo zmarłego ojca, który został chrzestnym. Akt 

urodzenia spisano dopiero w 1935 roku na życzenie Zofii i Zygmunta Klukowskich. Dyrektor 

szpitala - dr Klukowski i jego żona postanowili, że wezmą go na wychowanie, oficjalna 

adopcja nastąpiła w 1947 roku: 

„W ich domu panowała atmosfera miłości, życzliwości i wzajemnej troski o rodzinę, a 

zwłaszcza o małego Tadzia, który od urodzenia traktowany był przez Zygmunta Klukowskiego 

jak własne dziecko.”6 

Tadeusz już od najmłodszych lat był ciekawy świata, toteż gdy 15 marca 1941 r. 

dziesięcioletni Tadzio zniknął z domu, zaniepokojeni rodzice odnaleźli chłopca u gospodarza 

w Topólczy, zaś dwa dni później ponownie nie wrócił na noc, tym razem nocował w aptece w 

Zwierzyńcu. Rok później młody Klukowski uciekł ponownie, do Kosobud. Jego adopcyjna 

matka - Zofia, zaczęła go nazywać „wędrowniczkiem”...     

 Był wielkim entuzjastą legendy partyzanckiej, Szarych Szeregów, nic więc dziwnego, 

iż 27 października 1943 roku złożył na ręce Tadeusza Gumińskiego7 uroczyste przyrzeczenie 

– na wzór harcerski. Został więc harcerzem w konspiracji. Ta wzniosła chwila pozostawiła w 

jego sercu piętno, przypominające o wyjątkowych dla niego czasach. Zresztą, atmosferą 

partyzantki przesiąknięty był od dawna jego ojciec, Zygmunt Klukowski, który na bieżąco 

opisywał to, co działo się pod okupacją. Jego relacje stanowią dzisiaj ważny dokument 

historyczny.8            

 Tadeusz uczył się w szkole powszechnej w Szczebrzeszynie w latach 1943- 1944, w 

1947 r. ukończył gimnazjum na tajnych kompletach, a przez kolejne dwa lata był uczniem 

Liceum Przyrodniczego w Zamościu.  

 

2. „Serce hartowne, mężne, serce dumne, silne…” 

 

W latach 1947 - 1948 Tadeusz należał do harcerskiej organizacji „Szara Brać”9. O 

wszystkim na bieżąco informował ojca, a nawet szukał u niego rady, czy do takiej organizacji 

wstąpić, wiązało się to przecież z dużym niebezpieczeństwem. Konrad Bartoszewski ps. Wir 

pisze: 

                                                             

4 Jan Biały- pokojowy malarz; powszechnie twierdzono, że to on był biologicznym ojcem Tadeusza, jednak 

niektóre źródła kwestionują jego śmierć, podając wzmiankę o jego wyjeździe i pozostawieniu syna.  
5 R. Kołodziejczyk, Mój przyjaciel Tadeusz Klukowski, Zamojski Kwartalnik Kulturalny, nr 3-4 (2006), s.76. 
6A. Przysada, Zygmunt Klukowski. Lekarz ze Szczebrzeszyna 1885-1959, Szczebrzeszyn 2000, s.153. 
7 Tadeusz Gumiński ps. Szyszka, szef Biura Informacji i Propagandy AK Obwodu Biłgoraj. 
8 Z. Klukowski., Zamojszczyzna w l.1918-1959, t. I i II, Warszawa 2007. 
9 Organizacja, która skupiała uczniów niższych klas zamojskich szkół średnich. 
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„Wypada więc cofnąć się do roku 1949. Przy okazji odwiedzałem od czasu do czasu dr 

Klukowskiego. Pewnego razu udałem się do niego na jego listowne wezwanie. Po przyjeździe 

dowiedziałem się, że prosi mnie o rozmowę z jego synem, uczniem ostatniej klasy gimnazjum 

w Zamościu, gdyż on z kilkoma kolegami prowadzi działalność konspiracyjną. Chodziło bodaj 

o tajne harcerstwo, co mogło grozić wsypą, aresztowaniem itd. Zgodziłem się na rozmowę z 

chłopcami. Przyszło dwóch najlepszych kolegów Tadeusza, którym starałem się 

wyperswadować tę działalność ze względu na brak doświadczenia w pracy konspiracyjnej i 

bliskość matury. Chłopcy uznali moje racje i według dr Klukowskiego zaprzestali 

konspirować”.10          

  

Członkowie „Szarej Braci” kolportowali ulotki przeciw ZSRR. Oto treść jednej z nich:

   

„My ludzie armii podziemnej, tysiące nas błąka się po lasach, gdy Europę zalewa 

okrutny czerwony komunizm – będziemy walczyć!”11     

  

Ponieważ w organizacji „Szara Brać” nie przestrzegano pracy konspiracyjnej, 

Klukowski wraz z kolegami: Waldemarem Pobudkiewiczem i Jerzym Kurzępą utworzył 

nową organizację KOS,12 ale po akcji wyłapywania członków podziemia przeprowadzonej 

przez UB musiał wyjechać do Lublina.        

 Po uzyskaniu matury w roku 1949 rozpoczął studia na wydziale prawa UMCS13 w 

Lublinie, te zostały jednak przerwane w roku 1950 w związku z aresztowaniem ojca. Młody 

Tadeusz przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował w różnych instytucjach jako urzędnik. 

Początkowo, aby utrudnić inwigilację UB14, mieszkał bez zameldowania w Józefowie koło 

Otwocka. W nowym mieszkaniu przyjmował niewielu kolegów, nabrał dużego dystansu do 

otoczenia. Jedynym jego przyjacielem, który stale przewija się w jego działaniach był 

Romuald Kołodziejczyk.          

 Tadeusz był także członkiem organizacji „Kraj”15. Przyjął tam pseudonim Krzysztof. 

Uczestniczył w kilku akcjach mających na celu zdobycie pieniędzy i broni na cele 

organizacyjne. Najgłośniejszym jednak wyczynem „Kraju” była likwidacja Stefana Martyki,16 

człowieka, który szkalował polski rząd emigracyjny. Czterech zamachowców skazano na karę 

śmierci. Tadeusz nie brał bezpośrednio udziału w zamachu, ale należał do organizacji. Jego 

                                                             
10 J. Jóźwiakowski., Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, t. II, Lublin 2007, s.911. 
11 P. Gawryszczak, Podziemie polityczno-wojskowe w Inspektoracie Lublin w l.1944-56, Lublin 1998, s.158. 
12 Konspiracyjne Oddziały Skautowe, UB wpadło wkrótce na trop KOS-u i działalność została przerwana. 
13 UMCS- Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej. 
14Urząd Bezpieczeństwa – powszechnie używane określenie organów bezpieczeństwa państwa funkcjonujących 

w Polsce w okresie stalinizmu. 
15 Powstała pod koniec 1948, założona przez majora Zenona Sobotę vel Tomaszewskiego. Przygotowywał on 

swych podwładnych do walki zbrojnej i obalenia władzy komunistycznej. Oddziały powstały m.in. w Krośnie, 

Wrocławiu, Gdyni, Lublinie, Zwierzyńcu, Zamościu; K. Czubara, Śmierć harcerza, Tygodnik Zamojski nr 2 

(1999), s.11. 
16 Spiker audycji radiowej „Fala’49”, „opluwał” działaczy niepodległościowych i żołnierzy Armii Krajowej. 

Marian Gołębiewski, cichociemny, szef Obwodu ZWZ – AK Hrubieszów, w swoim wywiadzie z Dariuszem 

Balcerzykiem podaje błędną informacje, jakoby to Tadeusz brał udział w zabójstwie Martyki; D. Balcerzyk., Bo 

mnie tylko wolność interesuje…Wywiad-rzeka z Marianem Gołębiewskim, Lublin 2011, s. 356-357. 
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największym wyczynem było wykolejenie pociągu towarowego pod Płochocinem. 17  Na 

przełomie czerwca i lipca 1952 roku podczas masowych aresztowań członków tej organizacji, 

Klukowski pomógł ukryć się dowódcy „Kraju” majorowi Sobocie w Zwierzyńcu. 18  Sam 

jednak został aresztowany 2 lipca 1952 r. 

 

3.„W dal idą na smutek i życie tułacze, 

A z oczu im lecą łzy… Rozpacz tak płacze…” 

 

Rok później po pięciomiesięcznym procesie Klukowski i Kurzępa skazani zostali 

przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci. Tadeusz Klukowski, 16 

czerwca 1953 roku, krótko po swoich zaręczynach z Hanną Przyczynek,19 został stracony w 

mokotowskim więzieniu.20. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały ostatnie chwile 

tego dzielnego chłopaka. Wiadomo, iż jeszcze podczas pobytu w Wojewódzkim Urzędzie 

Publicznym w Lublinie zabrano mu  zegarek kieszonkowy, wieczne pióro, kalendarzyk 

kieszonkowy, fajkę i medalik…21 W więzieniu mokotowskim na pewno był torturowany.

 Tuż po rozstrzelaniu Tadeusza, do Szczebrzeszyna dotarła fałszywa wiadomość, że 

wywieziony został na Ural. W sercach rodziców tliła się jeszcze nadzieja... Kilka miesięcy 

później przyszedł gryps o śmierci i oficjalne zawiadomienie o wykonaniu wyroku. Tak zgasło 

zaledwie 22-letnie życie…         

 Nazwisko Tadeusza widnieje na pomniku na warszawskich Powązkach, w kwaterze Ł, 

gdzie chowano potajemnie patriotów straconych w więzieniu na Mokotowie. 

 

Zakończenie 

 

Tadeusz Klukowski - postać zapomniana i rzadko wspominana. Tylko nieliczne osoby 

kojarzą go z zamojską ziemią i działaniami jakie prowadził. Jako noworodek - porzucony, 

zapomniany, niepotrzebny…, jako nastolatek - najukochańszy „wędrowniczek” adopcyjnej, 

matki. Jako młodzieniec – silny, niezłomny żołnierz. Jako prawdziwy mężczyzna, kiedy już 

udało mu się znaleźć szczęście i miłość - stracony…     

 Tadeusz podzielił tym samym los około 20 tysięcy wyklętych. Większość z nich nie 

ma swoich grobów. Bardzo długo nikt podejmował kwestii potajemnych pochówków 

polskich patriotów. Wyjątek stanowi „śledztwo”, które na przeł. lat 80–tych i 90-tych 

przeprowadziła dziennikarka Małgorzata Szejnert, lecz później sprawa utknęła w martwym 

punkcie.22 Sprawą zainteresował się IPN, znalazły się fundusze na prace ekshumacyjne na 

                                                             
17 Akcja została przeprowadzona w kwietniu 1952 roku przez Klukowskiego, Kurzępę i Grabickiego. Byli oni 

przekonani, że dokonali zamachu na sowiecki transport z bronią i amunicją, tymczasem bezpieka podstawiła na 

ten tor enerdowski pociąg towarowy. 
18 W nocy z 1 na 2 lipca tegoż roku dowódca „Kraju” zginął w zabudowaniach Kurzępów w czasie milicyjno- 

ubeckiej obławy. 
19 Hanna została aresztowana 30 lipca 1952 r. Początkowo otrzymała wyrok śmierci, zamieniony później na 

dożywocie. 
20 Zygmunt Klukowski daremnie próbował dowiedzieć się o los syna, nie wiedział nawet, w którym więzieniu 

przebywa; Klukowski Z., op. cit., t. II, s.307. 
21 K. Czubara, op. cit., s.63. 
22M. Szejnert, Śród żywych duchów, Kraków 2012. 
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warszawskich Powązkach, na tzw. Łączce. Możemy sobie wyobrazić, ile to znaczy dla rodzin 

tych, którzy wciąż czekają na godny pochówek…23 Dzięki inicjatywie pracowników IPN 

setki miejsc kaźni i śmierci żołnierzy antykomunistycznego podziemia przestają być 

anonimowe.24            

 3 lutego 2011 r. Sejm RP wydał ustawę, na mocy której 1 marca jest Narodowym 

Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Fakt ten cieszy, zwłaszcza, iż coraz więcej młodzieży 

włącza się aktywnie w obchody tego święta. Jedyne, czego brakuje, to pomnik żołnierzy 

wyklętych, taki, przy którym mógłby stanąć każdy Polak, by zadumać się nad losem młodych 

ludzi, którzy nie zawahali się oddać swego życia za sprawę…   

 Tadeuszowi Klukowskiemu również należy się miejsce pamięci, znaleźli się ludzie, 

którzy podjęli kilka lat temu starania o wmurowanie tablicy upamiętniającej tego 

bohaterskiego chłopaka w kościele św. Katarzyny w Szczebrzeszynie. 25  Jest on również 

bohaterem filmu pt. Partyzanckie dzieci, zrealizowanym z inicjatywy IPN.26  

 Ja jednak z całym przekonaniem mogę stwierdzić, iż jego postawa, heroiczna i pełna 

patriotyzmu zasługuje na pomnik. Młodzież nie interesuje się dzisiaj historią swojego 

regionu, szuka wzorców do naśladowania wśród gwiazd popkultury, które swoim 

postepowaniem często nie zasługują na to, by taki wzorzec stanowić. Nie wpoją oni młodym 

ludziom zasad patriotyzmu, wręcz przeciwnie, sprawią, iż młodzież może pogubić się w 

natłoku niepotrzebnych informacji. Każdy szuka sobie autorytetów, postaci, których 

zachowanie jest godne naśladowania i podziwu. Ja już taką postać znalazłam. Dzięki opisaniu 

losów Tadeusza Klukowskiego zrozumiałam, że nie ma przyszłości bez przeszłości, że za 

Ojczyznę trzeba wziąć odpowiedzialność i pozostać do końca wiernym najwyższym 

wartościom, nawet za cenę życia – tak jak ONI, którzy: 

„…przysięgali na orła i krzyż, 

na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, 

na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, 

na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych…”27 

 

 Chociaż Tadeusz nie był żołnierzem AK, to z tym środowiskiem był związany dzięki 

ojcu. Postąpił tak, jak zrobiłby każdy żołnierz – patriota, nie wydał nikogo, kosztem swojego 

młodego życia. Tadeusz nie ma jeszcze swojej oficjalnej biografii, ta praca jest tylko skromną 

próbą ukazania jego losów na podstawie dostępnych mi źródeł. Mam jednak nadzieję, że 

znajdzie się w przyszłości osoba, która zechce napisać książkę poświęconą jego losom, bo w 

pełni na nią zasługuje. 

 

 

                                                             
23 M. Leśnikowska , Niepochowani, Uważam Rze Historia, nr 5 (2012), s.64-67. 
24  T. Stańczyk., Geografia terroru, Do Rzeczy Historia, nr 1 (2013), s.26-29; P. Bieliński, Odkryte ślady 

zbrodni, Uważam Rze Historia, nr 11 (2013), s.90-92; Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji 

komunistycznych lat 1944-1956, pod red. T. Łabuszewskiego, Warszawa 2012. 
25 Tablica upamiętniająca żołnierza „Kraju”, Dziennik Wschodni, nr 156 (2007) s.8. 
26 Partyzanckie dzieci, reżyseria: Adam Sikorski, produkcja: TVP S.A. 2006. 
27 Andrzej Kołakowski, fragment pieśni Przysięga. 
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Aneks 

 

Kopia wyroku śmierci Tadeusza Klukowskiego – skrót. 

 

WOJSKOWY SAD REJONOWY 

W WARSZAWIE 

 

Znak akt Sr. 895/52 

 

W Y R O K 

W IMIENIU POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

 

Warszawa, dnia 1 grudnia 1952 r. 

Wojskowy Sad Rejonowy w Warszawie 

W składzie: 

1/przewodniczący mjr. Litmanowicz Władysław 

2/sędzia wojskowy kpt................. Jerzy [nazwisko nieczytelne] 

3/ławnik ppor. .............. Zdzisław j. w. [nazwisko nieczytelne] 

rozpoznawszy sprawę: 

 

KLUKOWSKIEGO Tadeusza syna Zygmunta i Zofii z domu Szymańskiej, 

urodzonego dnia 15 maja 1931 r. w Szczebrzeszynie, narodowości polskiej, obywatela 

polskiego, kawalera, mającego wyksztalcenie średnie, z zawodu urzędnika, nie 

posiadającego majątku, stale zamieszkałego w Józefowie k/Warszawy przy ul. Na 

Plebanii 9, w W.P. nie służącego, nieodznaczonego, pochodzenia inteligencji 

pracującej, bezpartyjnego, niekaranego, oskarżonego z art....5 

 

o r z e k ł 

 

osk. Klukowski Tadeusz s. Zygmunta 

 

winien jest: 

a/ że na przełomie 1947 i 1948 r . w Zamościu brał udział w związku pod nazwą 

"Konspiracyjne Oddziały Skautowe" /KOS/ i mającego za zadanie kontynuowanie 

tradycji i form tzw. "Starego Harcerstwa", którego ustrój i cel miał pozostać tajemnicą 

wobec władzy państwowej czym dopuścił się przestępstwa z art. 36 Dekr. z dn. 13.6. 

1946 r. 

b/ że od marca 1952 r. do dn. 2 VII 1952 r. w Warszawie usiłował przemocą zmienić 

ludowo-demokratyczny ustrój Państwa Polskiego w ten sposób, że wstąpił do bandy 

zorganizowanej przez "Jana" p. n. "Kraj" mającej na celu poprzez szpiegostwo, 

dywersję, gwałtowne zamachy, rabunki i wrogą propagandę obalenie przemocą 

ustroju państwa, werbował do niej nowych członków i wypełniał inne polecenia, czym 

dopuścił się przestępstwa z art. 86 § 2 KKWP 

c/ że w dn. 26 V 1952 r. jako urzędnik państwowy wraz z innymi posiadającymi broń 

palną dopuścił się w Warszawie gwałtownego zamachu na funkcjonariusza M.O. kpr. 

Zapaśnika Wacława, któremu odebrano pistolet służbowy po uprzednim 
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sterroryzowaniu w/w, czym dopuścił się przestępstwa z art.13 § w pw. z art. 1 § 2 i 3 

Dekretu z dn. 13. 6. 1946 

d/ że w początku czerwca 1952 r. jako urzędnik państwowy wraz z innymi przy użyciu 

broni palnej dokonał w Warszawie w pobliżu Dworca Wschodniego gwałtownego 

zamachu terroryzując oficera W.P. w celu odebrania broni służbowej, jednak okazało, 

ze w/w broni przy sobie nie posiadał, czym dopuścił się przestępstwa z art. 13 § 2 w 

zw. z art. 1 § 2 i 3 Dekretu z dn. 13. 6. 1946 r. 

e/ że w drugiej połowie maja 1952 r. w Warszawie w zamiarze dopuszczenia się przy 

użyciu broni gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy M.O. na punkcie kontrolnym 

w czasie pełnienia przez nich obowiązków służbowych celem rozbrojenia ich 

przedsięwziął działanie skierowane bezpośrednio ku urzeczywistnieniu tego zamiaru, 

a mianowicie udał się wraz z innym uzbrojonymi osobnikami dwoma samochodami 

na punkt kontrolny, gdzie miano napaść na milicjantów, lecz zamierzonego 

przestępstwa nie dokonał, gdyż milicjanci byli silnie uzbrojeni, czym dopuścił się 

przestępstwa z art. 24KKWP w zw. z art.1 § 2 i 3 Dekretu z dn. 13. 6. 1946 r. 

f/ że w dn. 11 kwietnia 1952 r. jako urzędnik państwowy, pod Płochocinem 

k/Warszawy dopuścił się aktu sabotażu w ten sposób, że wspólnie z "Janem" i innymi 

członkami bandy uszkodził tory kolejowe i spowodował katastrofę pociągu 

towarowego, czym dopuścił się przestępstwa z art. 15 § 2 w zw. z art. 3 § 1 Dekr. z 

dn. 13. 6. 1946 r. 

g/ że w pierwszej połowie kwietnia 1952 r. będąc urzędnikiem państwowym w celu 

dopuszczenia się aktu sabotażu, a mianowicie zniszczenia urządzeń radiostacji w 

Raszynie, wchodził w porozumienie z innymi osobnikami w ten sposób, że omawiał tę 

sprawę z "Janem" i na jego polecenie przeprowadził wspólnie z łączniczką 

Janiszowską Jadwigą ps. "Ewa" rozpoznanie radiostacji, czym dopuścił się 

przestępstwa z art.15 § 1 w zw. art. 13 § 1 i w zw. art. 3 pkt. 1 Dekretu z dn. 13. 6. 

1946 r. 

h/ że przechowywał bez prawnego zezwolenia władz broń palną, a to:1/od chwili 

wyzwolenia t. j. od lipca 1944 r. do dnia zatrzymania t. j. do 2 VII 1952 r. na strychu 

kościoła w Szczebrzeszynie pistolet maszynowy typu "Sten" 2/pod koniec maja 1952 

r. w Warszawie w związku z planowanymi napadami rabunkowymi przez kilka dni 

pistolety "Walter" i "Steyer" 3/ 26 V 1952 r. w Warszawie, w czasie i po dokonaniu 

gwałtownego zamachu na funkcjonariusza M.O. kpr. Zapaśnika Wacława pistolet 

"Walter" 4/ dn. 15 VII 1952 r. w Warszawie w związku z planowanym napadem 

rabunkowym pistolet "Steyer" czym dopuścił się przestępstwa z art.4 § 1 Dekretu z 

dn. 13. 6. 1946 r. 

i/ że dn. 9 V 1952 r. w Warszawie wraz z innymi uzbrojonymi w broń palną, grożąc 

użyciem natychmiastowego gwałtu zabrał celem przywłaszczenia na szkodę adw. 

Branickiego sumę 10000 zł. i teczkę skórzaną, czym dopuścił się przestępstwa z art. 

259 KK. 

j/ że w dn. 25 V 1952 r. w Warszawie wraz z innymi uzbrojonymi w broń palną w 

zamiarze dokonania zaboru celem przywłaszczenia przy użyciu gwałtu akt sprawy 

członka nielegalnego związku Brauna Jerzego udał się do mieszkania adw. 

Buszkowskiego Lecha, przy ul. Brackiej 23, gdzie po sterroryzowaniu domowników 

rozpoczął poszukiwania za aktami w/w sprawy, jednak celu nie osiągnął, ponieważ nie 

mógł akt wspomnianej sprawy znaleźć, czym dopuścił się przestępstwa z art. 24 

KKWP w zw. z art. 259 KK. 
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k/ że w dniu 11 VI 1952 r. wraz z innymi uzbrojonymi w broń palną, w Warszawie w 

zamiarze dokonania przy użyciu gwałtu zaboru celem przywłaszczenia większej sumy 

pieniężnej na szkodę adw. Grafa udał się do mieszkania tego ostatniego przy ul. 

Francuskiej Nr 33 m. 5, gdzie sterroryzował domowników, jednak na skutek 

wszczętego przez nich alarmu zamierzonego czynu nie dokonał i zbiegł, czym 

dopuścił się przestępstwa z art. 24 KKWP w zw. z art. 259 KK. 

 

Najwyższy Sąd Wojskowy z dnia 19 lutego 1953 r. w Warszawie Nr. S. 2615/52  

 

 

Rada Państwa decyzją z dnia 3 czerwca 1953 r. nie skorzystała z prawa łaski w 

stosunku do Klukowskiego Tadeusza s. Zygmunta skazanego wyrokiem Wojskowego 

Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 1 grudnia 1952 r. w sprawie Nr. Sr. 895/52 na 

karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych na zawsze 

oraz przepadkiem mienia na rzecz Skarbu Państwa. 

 

Warszawa dnia 12 VI 1953 r. 

 

Wyrok ten jest prawomocny 

z dniem 19 II 1953 r. 

 

Sędzia 

Wojskowego Sądu Rejonowego 

W Warszawie 

/M .P/28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
28 http://www.oocities.org/shebreshin/wyrok.html. 
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Fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Klukowski w wieku 19 lat. 

 

Zygmunt Klukowski, ojciec Tadeusza. 
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Anna Przyczynek, narzeczona Tadeusza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin 1948, od lewej: Anna Przyczynek, 

Tadeusz Klukowski i Jadwiga Janiszowska. 
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Romuald Kołodziejczyk z lewej i Tadeusz Klukowski z prawej 

Druga połowa lat czterdziestych XX w. 

 

 
 

Z lewej Tadeusz Klukowski z prawej Romuald Kołodziejczyk. 
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Szczebrzeszyn, 08.04.1950 – Tadeusz Klukowski. 

 

 
Tadeusz Klukowski z pistoletem maszynowym. 
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Areszt śledczy Warszawa – Mokotów, gdzie więziono Tadeusza. 

 

 
 

Pomnik symbolizujący literę V wraz z klepsydrami na Powązkach w Warszawie,  

wśród setek nazwisk widnieje również nazwisko Tadeusza Klukowskiego. 
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