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Załącznik nr 1. Wykaz członków oddziału J. Gadzinowskiego „Szarego”:
1. Adaszewski Michał, ps. „Szakal” skorzystał z amnestii w 1947 r.
2. Barczak Henryk, ps. „Lech”, skazany 28 II 1926 r. przez WSO w Poznaniu na 10 lat
pozbawienia wolności.
3. Bruzda Kazimierz Stanisław, ps. „Szczygieł” skorzystał z amnestii w 1947 r.
4. Hunt Mieczysław, ps. „Dzik”, zginał w październiku 1945 r. w czasie akcji z grupą
operacyjną UB -MO na terenie pow. Koło
5. Cywiński Marian, ps. „Kruk” zginał 2 XII 1947 r. w walce z grupą operacyjną UBMO na terenie pow. Nieszawa.
6. Czaplewski Zygmunt, ps. „Gemza” 7 III 1947 r. przez WSO w Bydgoszczy skazany na
karę 4 lat więzienia.
7. Dzięciołowski Edward, ps. „Zagłoba”, przez WSO w Poznaniu

skazany na karę

śmierci. (zamieniona na 10 lat). W maju 1946 r. zbiegł z więzienia w Koninie i wstąpił do
oddziału Antoniego Fryszkowskiego „Rysia”. W 1947 r. skorzystał z amnestii
8. Fejcho Gabryel, ps. “Harcerz”, "Bury-Ogień" w grudnia 1945 r. utworzył własny
oddział zbrojny, przez WSO w Kaliszu 6 V 1946 r. skazany na karę śmierci. Wyrok
wykonano.
9. Gadzinowski Jerzy ps. „Szary” dowódca oddziału skazany 22 II 1946 r. przez WSO w
Poznaniu na karę śmierci. Wyrok wykonano.
10. Gortat Bolesław, ps. „Murzyn” w październiku 1945 r. został ciężko raniony przez
funkcjonariuszy UB. Zmarł w drodze do lekarza. Pochowany w nieustalonym do dzisiaj
miejscu w Babiaku, pow. Koło
11. Gortat Czesław, ps. „Bimber”, 22 II 1946 r. przez WSO w Poznaniu na sesji
wyjazdowej w Bydgoszczy skazany na karę śmierci.. Wyrok wykonano.
12. Guzik Jan, ps. „Wróbel”, b.d.
13. Jabłoński Adam 17 I 1946 przez SO w Toruniu skazany na 5 lat pozbawienia wolności.
14. Janiak Henryk, ps. „Zielony” skorzystał z amnestii w 1947 r. . 4 VI 1949 r. został
ponownie aresztowany przez funkcjonariuszy WUBP w Kielcach pod zarzutem
współpracy z Niemcami i dokonywania morderstw na Polakach w okresie II wojny
światowej. 13 III 1950 r. Sąd Apelacyjny w Kielcach skazał go na karę śmierci . Zmarł w
kieleckim więzieniu, jeszcze przed wykonaniem wyroku
15. Jankowski Bolesław, ps. „Lis” 20 IX 1946 r. przez WSR w Poznaniu skazany na karę
śmierci. Wyrok wykonano.
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16. Kaczorowski Eugeniusz, ps. „Socha Burza”, zmarł na skutek ran odniesionych w
momencie aresztowania przez funkcjonariusza MO we wrześniu 1945 r.
17. Kraszewski Michał, ps. „Grom”, przez WSO w Bydgoszczy skazany 27 III 1947 r. na
5 lat pozbawienia wolności. Zmarł 15 lutego 1949 r. w więzieniu w Gdańsku mając
zaledwie 30 lat.
18. Kwiatkowski Roman, ps. „Piczman”,.b.d
19. Lewandowski Władysław, ps. „Szpak” przez WSR w Poznaniu19 VIII 1949 r. skazany
na karę śmierci (zamieniona później na 10 lat więzienia)
20. Maciejewski Leszek Wiesław, ps. „Miniu” skazany przez WSO w Poznaniu na sesji
wyjazdowej w Bydgoszczy 22 II 1946 r. na 15 lat pozbawienia wolności.
21. Majewski Mieczysław, ps. „Anglik”, „Hałaburda”, skazany przez WSO w Poznaniu 20
lutego 1946 r. na 10 lat pozbawienia wolności.
22. Marciniak Kazimierz przez WSO w Poznaniu 8 II 1946 r. skazany na karę śmierci.
Wyrok złagodzono do 7 lat więzienia.
23. Marciniak Lech, ps. „Mściciel”, przez WSO w Poznaniu skazany 22 II 1946 r. na karę
śmierci. Wyrok wykonano.
24. Masłowski Tadeusz, ps. „Karol” b.d.
25. Matejewski Jan Kazimierz, uciekł jesienią 1945 r. do Niemiec. W latach czterdziestych
był poszukiwany przez UB listem gończym.
26. Matuszewski Michał, ps. „Wubiak”

w kwietniu 1946 r. przez WSO w Poznaniu

skazany na karę śmierci. Był przetrzymywany w więzieniu w Koninie, skąd 25 V 1946 r.
uciekł. 1 VIII 1947 r. został ponownie aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP z
Włocławka. Wyrokiem WSR w Bydgoszczy z dnia 22 września 1948 r. został skazany na
15 lat więzienia.
27. Matuszewski Stanisław, ps. „Kiszka” „Stasiu”", Mściciel” w sierpniu 1947 r. założył
własny oddział. Zginał w walce z grupą operacyjną 2 XII 1947 r. na terenie pow.
nieszawskiego
28. Michalak Tadeusz, ps. „Kłusownik”, 13 XI 1945 r. uciekł z zasadzki przygotowanej
przez grupę operacyjna UB- MO w Łodzi i nie został dzięki temu aresztowany. Przez
wiele lat się ukrywał. Nie był represjonowany.
29. Michalski Norbert, ps. „Grom”, „Lolek” przez WSO w Poznaniu na sesji wyjazdowej
w Bydgoszczy skazany 22 II 1946 r. na karę śmierci. Wyrok wykonano w Bydgoszczy.
30. Michalski Władysław skorzystał z amnestii w 1947 r.
31. Mikołajczyk Marian skorzystał z amnestii w 1947 r.
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32. Mroczek Jan, ps.„Bal Murzynów” skazany 22 II 1946 r. przez WSO Poznań na karę
śmierci. Wyrok wykonano.
33. Mroczek- Mroczkowski Stanisław, ps. „Lech” po rozbiciu oddziału „Szarego” pod
Babiakiem ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem na ziemiach zachodnich. W 1947 r.
skorzystał z amnestii. W 1949 r. został aresztowany za nielegalne przechowywanie broni.
Wyrokiem WSR w Szczecinie 23 III 1949 r. został skazany na karę 10 lat pozbawienia
wolności.
34. Mroczkowski Wincenty skazany WSO w Poznaniu 12 VI 1946 r. został skazany na karę
3 lat pozbawienia wolności..
35. Naraziński Lucjan b.d.
36. Pszczeliński Tadeusz po likwidacji oddziału jesienią 1945 r. ukrywał się, a następnie
udało mu się uciec do Anglii.
37. Przygodzki Franciszek ( vel Urbaniak Leszek), ps. „Pokrzywa” skazany przez WSO
Poznań na sesji wyjazdowej w Bydgoszczy 22 II 1946 r. na karę śmierci. Wyrok
wykonano.
38. Rosołowski Henryk, ps. „Krzywy”, Był krótko w oddziale „Szarego”. Z polecenia J.
Wiśniewskiego „Szreniawy” został wraz E. Dzięgelewskim „Zagłobą” z grupy wydalony.
39. Skorupa Józef, ps. „Żbik” (z okresu okupacji) skorzystał z amnestii w 1947 r.
40. Stępniak Jerzy, ps. „Jurek”, „Sęp”, „Peleryna” w 1947 r. skorzystał z amnestii .
41. Szarzyński Wacław, ps. „Szarek” ,.niekarany
42. Szczepaniak Stefan, ps. „Łobuz”, skorzystał z amnestii 1947 r.
43. Szczepański Jan, ps. „Waligóra”, skorzystał z amnestii w 1947
44. Szczupakowski Edmund, ps. „Zagłoba” niekarany
45. Szymański Marceli, ps. „Granat” skazany przez WSO w Poznaniu 15 IV 1947 r. na 10
lat pozbawienia wolności. Na mocy amnestii darowano mu karę. 2 XII 1947 r. został
zastrzelony w czasie akcji grupy operacyjnej z Bydgoszczy we wsi Głuszynek, pow.
Nieszawa
46. Szymański Stanisław, ps. „Jugosławianin”, „Lewy” 8 II 1946 r. przez WSO w
Poznaniu na sesji wyjazdowej we Włocławku skazany go na karę śmierci. Wojskowy
prokurator wniósł jednak do Najwyższego Sądu Wojskowego skargę rewizyjną, w której
przypomniał jego udział w wojnie w Jugosławii oraz jego postawę skruchy w czasie
śledztwa. 25 III 1947 r. przez WSR Bydgoszczy został skazany na 8 lat pozbawienia
wolności.
47. Szymański Zdzisław, ps. „Zdzisław ” b.d..
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48. Tomicki Kazimierz, ps. „Chrobry”, Ciemny” skazany przez WSR Bydgoszczy na sesji
wyjazdowej we Włocławku 12 IX 1946 r. na karę śmierci. Wyrok wykonano 13 XII 1946
r. we Włocławku.
49. Tomicki Stefan, ps. „Mikołajczyk” skazany przez WSO w Bydgoszcz 27 III 1947 r. na
5 lat pozbawienia wolności.
50. Urbański Wacław, ps. „Wacek”, „Przedłużnica”, 22 lutego 1946 r. skazany w procesie
pokazowym przez WSO w Poznaniu na karę śmierci. Wyrok wykonano.
51. Wilkowski Franciszek przez WSR w Poznaniu 20 IX 1946 r. skazany na karę śmierci.
Wyrok wykonano.
52. Wiśniewski Leon vel Stawicki Jan, ps. „Marmur”, „Piątek” .skorzystał z amnestii w
1947 r. a następnie wyjechał za granicę.
53. Włodarski (Włodurski)Wincenty, ps. „Zdzisław” 26 III 1946 r. WSO w Poznaniu
skazany na 10 lat pozbawienia wolności.
54. Woźniak Wacław po likwidacji oddziału ukrywał się i wyjechał do Szczecina. Nie był
karany.
55. Wypijewski Franciszek przez WSO w Poznaniu skazany 8 II 1946 r. na 7 lat
pozbawienia wolności.
56. Wziętek Kazimierz, ps. „Sęp” 18 XI 1945 r. ciężko ranny w czasie próby aresztowania
przebywał w szpitalu w Łodzi. Posługiwał się wówczas nazwiskiem Marciniak. Jego
dalsze losy nie są znane. Być może po przesłuchaniu przez funkcjonariuszy UB zmarł w
szpitalu, bo nie zachowały się żadne dokumenty na temat jego dalszych losów

