
(zbiory Zygmunty Barańskiej)

ZYGMUNT SZYMANOWSKI (1910-1950)

Szef wywiadu Ośrodka Mobilizacyjnego 
Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej.
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Zygmunt Szymanowski 
„Bez”, „Jezierza”, „Korwin”, „Cis”

Zygmunt Szymanowski urodził się 15  sierpnia 1910  r. we wsi Motule, 
gmina Filipów, pow. Suwałki. Był synem Władysława i Felicji z domu Ciszew-
skiej. Ojciec posiadał spore gospodarstwo rolne o powierzchni 49 ha, matka 
zajmowała się domem. W  1919  r. rozpoczął naukę w  szkole powszechnej 
w  Motulach, którą ukończył w  1922  r. Następnie wstąpił do państwowej 
preparandy nauczycielskiej w Suwałkach, którą ukończył w 1924 r. Kolejne 
trzy lata pobierał naukę w seminarium nauczycielskim w Suwałkach. Tam 
też podjął aktywną działalność w harcerstwie, którą kontynuował do wybu-
chu wojny.

Po wyjściu z wojska podjął studia w Wyższej Szkole Handlu Zagranicz-
nego, a także na Uniwersytecie im. Króla Jana Kazimierza we Lwowie na 
Wydziale Prawa. Jednak ze względów finansowych po pierwszym roku 
musiał przerwać studia. Pracował zarobkowo przez kolejne dwanaście mie-
sięcy. Po raz kolejny podjął studia w 1934 r. Tym razem rozpoczął je zarówno 
w  Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego i  równorzędnie na Politechnice 
Lwowskiej na Wydziale Rolniczo-Lasowym. Kłopoty finansowe zmusiły go 
po raz kolejny do szukania dodatkowych źródeł utrzymania. Tym razem nie 
zamierzał przerywać nauki, ale pracować równolegle. W  styczniu 1935  r. 
otrzymał pracę w sekretariacie Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego. Na tej 
posadzie pozostał do końca studiów. 

Musiał być wyróżniającym się i zdolnym studentem, gdyż podczas stu-
diów dwukrotnie wyjeżdżał na praktyki. W lipcu 1937 r. pracował w Paryżu 
w Konsulacie Generalnym, zaś w sierpniu 1937 r. odbywał praktyki w pla-
cówkach dyplomatycznych w Rzymie. Drugi wyjazd miał miejsce w 1938 r. 
1  lipca rozpoczął pracę w  Konsulacie Generalnym w  Wiedniu. Przebywał 
tam do 21 września 1938 r.



420

Piotr Niwiński

Może zastanawiać, dlaczego 
młody, wyróżniający się 27-letni 
student otrzymał propozycje 
praktyk w  polskich Konsulatach 
Generalnych. Nie udało się jednak 
dotrzeć do żadnych zachowa-
nych dokumentów, więc można 
tylko domniemywać, że związał 
się wtedy z  Oddziałem II Sztabu 
WP. To w  jakiś sposób tłumaczy-
łoby jego późniejsze bardzo wyso-
kie umiejętności jako pracownika 
wywiadu podczas wojny.

W  sierpniu 1939  r. uzyskał 
dyplom magistra nauk handlu 
zagranicznego Akademii Handlu 
Zagranicznego (taka nazwa obowią-
zywała od 1937 r.) i absolutorium na 
Politechnice. Niemal natychmiast 

Zygmunt Szymanowski, zdjęcie z 1928 r. 
(zbiory Zygmunty Barańskiej)

Opłatek akademickiego kręgu harcerskiego we Lwowie (1936 r.); w pierwszym rządzie trzeci 
od prawej siedzi Zygmunt Szymanowski (zbiory Zygmunty Barańskiej)
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po egzaminach został zmobilizowany. W ramach macierzystego 19 Pułku Pie-
choty brał udział w walkach tej jednostki pod Włocławkiem, Kutnem, Socha-
czewem, Kazuniem Polskim i Palmirami – początkowo jako zastępca dowódcy 
kompanii ckm a następnie dowódca. 14 września został kontuzjowany w rejo-
nie dworu Łąck, niedaleko Płocka, lecz walczył dalej. Po  rozbiciu pułku, 
17  września, przedarł się w  kierunku Warszawy, do macierzystej 5  Dywizji 
Piechoty. W czasie walk pod Palmirami, 20 września, został ponownie ranny. 
Z pola bitwy został ewakuowany do szpitala w twierdzy modlińskiej. Po kapi-
tulacji Modlina, 2 października 1939 r., razem z całą załogą twierdzy trafił do 
obozu jenieckiego w Działdowie. 

Mimo niewyleczonej rany, razem z  grupą oficerów zbiegł z  obozu 
i przedarł się do Warszawy. Następnie udało mu się dotrzeć do rodzinnych 
Suwałk, które zostały w tym czasie już wcielone do III Rzeszy. Trasa, czę-
ściowo niemieckim transportem  – prawdopodobnie koleją  – wiodła przez 
Siedlce, Ostrołękę, Johannisburg (Pisz) do Treuburga (Olecko), skąd już 
pieszo doszedł do Suwałk. Do rodzinnych Motul dotarł na początku listo-
pada 1939 r. Szybko jednak zainteresowały się nim władze niemieckie i już 
po dwóch tygodniach został ponownie zatrzymany. Po wstępnym przesłu-
chaniu osadzono go w obozie w Suwałkach. Natychmiast zaczął organizo-
wać ponowną ucieczkę. Po kilku dniach udało mu się zbiec. 

Przy pomocy szwagra, Jana Sosnowskiego i grupy znajomych postanowił 
przedrzeć się przez zieloną granicę do Republiki Litwy (w skład której wcho-
dziła wtedy Wileńszczyzna). Zamieszkał u Marii Wojtkiewicz we wsi Metebe 
w powiecie Olita. W kwietniu 1940 r., prawdopodobnie wskutek niezaleczo-
nych ran, trafił do szpitala w Wilnie, ale już w sierpniu ponownie wrócił do 
Metebe. Tam zastała go wojna sowiecko-niemiecka. Obawiając się kolejnego 
aresztowania przez niemieckie władze, udał się do Wilna, gdzie otrzymał 
fałszywe dokumenty na nazwisko Jan Sadowski. Pośrednikiem była dr Zofia 
Wasilewska-Świdowa, pracująca jako ordynator w  Szpitalu Zakaźnym na 
Zwierzyńcu i współpracująca z Okręgową Delegaturą Rządu.

Prawdopodobnie już w  tym okresie Szymanowski współpracował  
z ZWZ-AK, ale dopiero w maju 1942 r. został oficjalnie zaprzysiężony przez 
por. Stefana Czernika „Orwata”, szefa Oddziału V Komendy Okręgu. Przy-
jąwszy pseudonim „Korwin”, wyznaczony został na opiekuna lokalu radio-
stacji, która nadawała z wynajmowanego przez Szymanowskiego mieszka-
nia. Ta działalność trwała jednak tylko miesiąc. Pod koniec  czerwca lokal 
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został namierzony przez niemieckie służby pelengacyjne. Wszystkie osoby 
znajdujące się w zlokalizowanej kamienicy zostały zatrzymane przez gestapo. 
Szymanowskiemu, który wykorzystał nieuwagę przeprowadzających rewizję 
funkcjonariuszy, udało się zbiec. 

Jako „spalony” ukrywał się na terenie Wilna, korzystając z  fałszywych 
dokumentów wytworzonych przez wileńską komórkę legalizacyjną. Miesz-
kał wtedy na ul. Miłej 7 w dzielnicy Zwierzyniec. Najprawdopodobniej prze-
szedł wtedy do działalności wywiadowczej w konspiracji.

W kwietniu 1943 r. został mianowany szefem komórki wywiadu kolejo-
wego kryptonim „Samowar”. Przyjął pseudonim „Cis”. Jego zastępcą od maja 
1943 r. został Ernest Sikora „Wichura”. Działalność komórki oparta była na 
sieci licznych informatorów pracujących na kolei oraz specjalnie zatrudnio-
nych do obserwowania linii kolejowych. Byli to zarówno kolejarze, jak i pra-
cownicy budowlani czy policjanci, często rekrutujący się z polskiej ludności. 

Stworzona przez niego siatka zdobywała ważne informacje, które były 
docenione także przez Sztab Naczelnego Wodza w Londynie. Ewidencjo-
nowano ruch kolejowy, starając się zebrać wiadomości nie tylko o  ilości 
transportów i ich kierunkach, ale także o zawartości. Zgromadzone infor-
macje wywiadowcze przekazywano bezpośrednio por. Bolesławowi Nowi-
kowi „Majewskiemu”, szefowi Oddziału II Komendy Okręgu. Jednocze-
śnie tworzono sieć łączności zbudowanej wzdłuż linii kolejowych (opartej 
przede wszystkim na maszynistach i  konduktorach), a  także niewielkie 
grupy dywersyjne.

To właśnie komórka wywiadu kolejowego po raz pierwszy w  marcu 
1944 r. poinformowała Komendę Okręgu Wileńskiego o przemieszczaniu się 
oddziałów litewskich Lietuvos Vietinė Rinktinė na Wileńszczyznę. Powołane 
przy boku niemieckich sił bezpieczeństwa miały zwalczać sowiecką i polską 
partyzantkę. Faktycznie skierowane zostały tylko przeciw polskiej party-
zantce i konspiracji.

Zygmunt Szymanowski pracę wywiadowczą kontynuował także po wkro-
czeniu Sowietów na Wileńszczyznę. Nie była to jednak już praca ofensywna, 
nakierowana na zdobywanie informacji, ale defensywna, mająca na celu 
ochronę polskiego społeczeństwa. Jako kierownik sieci dbał o swoich pod-
komendnych, zaopatrując ich w miarę potrzeb i możliwości w dokumenty 
z fałszywymi tożsamościami. Jednak już w sierpniu 1944 r. został areszto-
wany przez Grupę Operacyjną NKGB LSSR i skazany 20 września na 10 lat 
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obozu. Ten „niski” wyrok spowodowany był faktem, że Ludowy Komisariat 
Bezpieczeństwa Państwowego nie rozpracował Szymanowskiego jako szefa 
komórki wywiadowczej, a  skazał go jedynie za działalność w  konspiracji. 
Kierownictwo siatki przejął Ernest Sikora „Wichura”. Szymanowskiemu 
powiodła się jednak kolejna ucieczka z obozu. 15 marca 1945 r. wrócił do 
Wilna i odszukał kontakt z siatką Okręgu Wileńskiego AK. Otrzymał wtedy 

Fragment raportu wywiadowczego pisanego przez Szymanowskiego (zbiory IPN)
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Fragment raportu wywiadowczego pisanego przez Szymanowskiego (zbiory IPN)
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fałszywy komplet dokumentów na nazwisko Antoni Piwowarski. W kwiet-
niu 1945  r., wykonując rozkaz o ewakuacji Okręgu, wyjechał transportem 
ewakuacyjnym i wrócił na rodzinną Suwalszczyznę. Zamieszkał z  rodziną 
(z  poślubioną w  1942  r. w  Wilnie żoną Zofią i  roczną córką Zygmuntą) 
przy ul. Kawaleryjskiej 48. Stworzył tam na potrzeby Okręgu Wileńskiego 
tzw. komórkę podchwytową, która miała przejmować przedzierających się 
przez nową granicę partyzantów i konspiratorów. Najprawdopodobniej do 
sierpnia 1946 r. utrzymywał kontakt z siecią wywiadu na Wileńszczyźnie – 
kierowaną przez byłego zastępcę Szymanowskiego, Ernesta Sikorę – działa-
jącą pod kryptonimem „Auszra”. 

Trudno dociec, czy przez kolejny rok był aktywny w wileńskiej konspi-
racji. Według informacji przekazanych przez rodzinę, organizował siatkę 
wywiadowczą, która miała przekazywać zebrane wiadomości do Wielkiej 
Brytanii. Nie ma jednak żadnego potwierdzenia tych faktów w dokumen-
tach. Na pewno jednak miał kontakt ze swoimi podkomendnymi, a  także 
(chociaż zapewne luźny) z Komendą Okręgu Wileńskiego.

We  wrześniu 1947  r. widział się osobiście z  komendantem Okręgu 
ppłk. Antonim Olechnowiczem „Pohoreckim”. Do spotkania doszło w lokalu 
konspiracyjnym przy ul. Sienkiewicza 93 we Wrocławiu. „Pohorecki” zapro-
ponował mu wtedy utworzenie sieci wywiadowczej, motywując to koniecz-
nością informowania legalnych władz polskich na Zachodzie o  sytuacji 
w kraju. Po wyrażeniu zgody przez Szymanowskiego komendant mianował 
go kierownikiem sieci wywiadowczej. Nadano jej kryptonim „Krzysztof”. 
„Pohorecki” przekazał także podstawowe wytyczne dotyczące kierunków 
pracy wywiadowczej, poinformował o przeznaczeniu na działalność 20 tys. zł 
miesięcznie, które miały pokryć część wydatków związanych z podjętą pracą. 
Nie były to duże pieniądze. Rodzina Szymanowskiego żyła bardzo ubogo, 
a maszynę do pisania, niezbędną przy pisaniu meldunków, udało się kupić 
dopiero w czerwcu 1948 r.

Aby kierować komórką wywiadowczą, Szymanowski musiał zadbać 
o bezpieczeństwo rodziny i własne. Znany na terenie Suwałk, postanowił 
przeprowadzić się do Szklarskiej Poręby. Wynajął tam niewielki domek let-
niskowy przy ul. Obrońców Pokoju 5, w którym zamieszkał z żoną i dwiema 
córkami – Zygmuntą i nowo narodzoną Jolantą. To umożliwiało mu także 
częste podróże po Polsce. W  Suwałkach tłumaczył wyjazd powrotem do 
żony, zaś w  Szklarskiej Porębie koniecznością odwiedzenia rodziców. Nie 
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pracował, gdyż formalnie studio-
wał. Nie uściślał jednak wśród 
znajomych i  sąsiadów kierunku 
rzekomych studiów i  uczelni. Ofi-
cjalnie utrzymywał się z  pomocy 
rodziny, wyprzedając majątek 
żony. To źródło utrzymania było 
trudne do weryfikacji. Można było 
dzięki temu pobierać gażę konspi-
racyjną, nie wzbudzając podejrzeń. 
Na potrzeby nowego zadania przy-
jął pseudonim „Bez”, zaś meldunki 
opatrywano kryptonimem „61”. 
Można mówić tutaj o  profesjonal-
nym działaniu.

Wkrótce po tym spotkaniu Szy-
manowski zaczął montować ekipę 
wywiadowczą. Bądź aktywować 
do tej pory istniejącą. Opierała się 
ona częściowo na współpracowni-
kach Szymanowskiego z  czasów 
jego pracy w wywiadzie kolejowym 
w Wilnie. Byli to przede wszystkim:  
Stefan Mróz (zajmował się tere-
nem Kielecczyzny), Spyrka „Piast”,  
„Ślązak” (podlegał mu terytorial-

nie Górny Śląsk), Mikołaj Sprudin „Grom I” (podlegało mu pod względem 
wywiadowczym Pomorze), Jarosław Brzozowski (jego terenem działania 
była Małopolska), Roman Klonowski (także zajmował się terenem Kra-
kowa), Franciszek Buhl (również miał obserwować południową Polskę), 
Tadeusz Madej (miał zajmować się obszarem Dolnego Śląska, ale zbierał 
wiadomości na terenie całej Polski), Edward Dworecki „Podlasiak” (zaj-
mujący się obszarem Białostocczyzny) i Liszewski „Lis” (także zajmujący 
się Polską północno-wschodnią).

Były to osoby, które miały tworzyć własne, „regionalne” komórki wywia-
dowcze, ale informacje pochodziły także od poszczególnych informatorów,  

Zofia i Zygmunt Szymanowscy – zdjęcie 
wykonane w 1946 r. w Suwałkach (zbiory 
Zygmunty Barańskiej)

Zofia Szymanowska z córkami Zygmuntą 
i Jolantą, Szklarska Poręba 1948 r., niedługo 
przed aresztowaniem (zbiory Zygmunty 
Barańskiej)
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do których należeli: Sergiusz Sprudin (pracownik Filmu Polskiego z Sopotu), 
Antonina Milewska, Janina Świrska (pracowała w  Ministerstwie Obrony 
Narodowej w  dziale uzbrojenia), Antoni Spyrka (pracownik Polskiego 
Radia), Aleksander Maruszkin vel Romaszkin, Jan Matulewicz, Edmund 
Medeksza, ppłk Kozłowski vel Raczkowski, Marian Chomicz, ppor. Zygmunt 
Wysocki (służąc w pionie transportowym 54 pal w Giżycku, miał informacje 
o innych jednostkach z tego rejonu Polski), Tomasz Czerwiński, N.N. „Wilia” 
i N.N. „Czarny”.

Trudno dziś dociec, czy podani przez Szymanowskiego informatorzy 
to cała siatka. Wymienione 22 osoby stanowiły zapewne tylko część całej 
komórki wywiadowczej. Szymanowski bowiem podczas przesłuchań poda-
wał tylko osoby już zidentyfikowane przez UB bądź informacje, które nie 
pozwalały na identyfikację danego informatora.

Zadania, jakie otrzymali informatorzy, miały dotyczyć ruchu kolejowego 
ze szczególnym uwzględnieniem przemieszczeń jednostek wojskowych 
Armii Czerwonej, dyslokacji jednostek WP, linii łączności, charakterystyki 
transportu kolejowego, a także wiadomości gospodarczych.

Jednocześnie Szymanowski prowadził tzw. biały wywiad, opierając się 
na lekturze czasopism wychodzących w Polsce. Kupował praktycznie całą 
dostępną prasę, zbierał wszelkie druki ulotne i  jednodniówki czy biule-
tyny wewnętrzne w  zakładach pracy (także materiały z  gazetek ścien-
nych). Wspólnie z żoną, Zofią Szymanowską, przeglądał te materiały pod 
kątem przydatności informacyjnej, a następnie sporządzał na ich podsta-
wie odpowiednie sprawozdania. Było to ważne źródło wiadomości. Przy-
kładowo, kiedy w którejś z  lokalnych gazet znalazło się zdjęcie z obcho-
dów święta 1  Maja, ukazujące na trybunach wśród gości honorowych 
oficerów – dowódców jednostek stacjonujących w okolicy, analizował je; 
w ten sposób można było uzyskać informacje m.in. o stopniach i nazwi-
skach tych oficerów. Najwięcej informacji natury ekonomicznej pochodziło 
z  „Rzeczpospolitej”, dotyczących spraw wojskowych z  „Polski Zbrojnej”. 
Z prasy można było się dowiedzieć m.in. o obsadzie dowódczej poszcze-
gólnych DOW, szkół wojskowych, a nawet o obsadzie i lokalizacji pomniej-
szych jednostek. Polecenia prowadzenia takiego wywiadu otrzymali także 
wszyscy informatorzy Szymanowskiego.

Zebrane informacje były przez Szymanowskiego selekcjonowane, ukła-
dane tematycznie i  terytorialnie, spisywane ręcznie (dopiero pod koniec 
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działalności na maszynie do pisania) i przekazywane ppłk. Olechnowiczowi 
w czasie bezpośrednich kontaktów. 

Spotkania z komendantem Okręgu odbywały się w różnych miejscach. 
Między innymi w punktach kontaktowych w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 3 
lub u Aliny Chojnackiej przy ul. 1 Maja nr 8, podczas spotkań ulicznych, np. 
na placu Grunwaldzkim czy parku na Zalesiu we Wrocławiu. Szymanowski 
dysponował także własnym lokalem kontaktowym we Wrocławiu-Sępolnie 
przy ul. Karola Olszewskiego 5. Było to wynajęte mieszkanie w willi, mają-
cej co najmniej dwa wejścia (także od ulicy Grottgera). Widać tutaj dbałość 
Szymanowskiego o zachowanie zasad konspiracji.

Informacje przekazane przez Szymanowskiego i  jego siatkę były oce-
niane przez Sztab Naczelnego Wodza w Londynie jako bardzo wartościowe. 
Zebrane dane militarne dotyczyły wszystkich rodzajów broni  – lotnictwa, 
marynarki, artylerii, broni pancernej. Materiały dotyczyły także struktury 
i dokładnej obsady MON, w tym szczegółowych informacji o kierownictwie 
wojskowym (dane poszczególnych generałów i wyższych oficerów), zawie-
rały dane o  strukturze poszczególnych jednostek wojskowych w  ramach 
okręgów wojskowych z dokładnym określeniem sztabów wszystkich pięciu 
DOW. Udało się również pozyskać w miarę szczegółowe informacje o dys-
lokacji części dywizji, pułków i batalionów KBW, WOP czy WP na terenie: 
Poznania, Warszawy, Legionowa, Kalisza, Krakowa, Gorzowa Wielkopol-
skiego, Łodzi, Żar, Bydgoszczy, Gdańska, Białegostoku, Jarocina, Elbląga, 
Słupska, Suwałk, Giżycka, Dęblina, Jeleniej Góry, Opola, Malborka i wielu 
innych (w akcie oskarżenia wymienia się 37 miejscowości). Określały one 
liczebność stacjonujących jednostek, ich numeracje, lokalizację sztabów 
oraz uzbrojenie z podaniem ilości, rodzajów broni i innego sprzętu wojsko-
wego. Były to bardzo szczegółowe dane z uwzględnieniem liczby sprawnego 
sprzętu i znajdującego się w krótszej bądź dłuższej naprawie. 

Zebrano także dokładne dane dotyczące wyposażenia lotnictwa, broni 
pancernej i  artylerii (z podaniem ilości i  kalibrów dział, typami maszyn 
i samolotów), dane o korpusie oficerskim WP, o rozmieszczeniu szkół wojsko-
wych. Były wśród nich także dane o fortyfikacjach na Wybrzeżu, o przebiegu 
i  budowie nowych strategicznych linii komunikacyjnych, o  stanie taboru 
kolejowego, o rodzajach i ilości przewożonych ładunków, szczególnie kiero-
wanych do Armii Czerwonej. Dodatkowo zbierano informacje o dyslokacji, 
liczebności i uzbrojeniu jednostek Armii Czerwonej (w Lublińcu, Świdnicy, 
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Świebodzinie, Wałbrzychu, Wrocławiu, Złotowie, Lwówku Śląskim, Żaga-
niu, Bolesławcu, Pilawie, Głogowie, Pile, Koszalinie, Szczecinie, Gdyni-Ba-
bich Dołach, Elblągu i innych). A także dane o strukturze i działalności UBP, 
MO, ORMO. Istotne były także wiadomości o stanie badań naukowych nad 
energią atomową w Polsce i ZSSR oraz o lokalizacji kopalni rudy uranowej 
w Krzyżatce koło Stronia Śląskiego, będących pod bezpośrednim nadzorem 
NKWD. Przekazywano także dane dotyczące poziomu eksportu i  importu 
w Polsce (pochodzące z Ministerstwa Przemysłu i Handlu), rozmieszczenia 
i  poziomu produkcji przemysłu chemicznego, elektrotechnicznego, dane 
o ilości i jakości wydobytego węgla, rozmieszczenia i planów budowy sieci 
energetycznych, informacje o strukturze i rozbudowie Przysposobienia Rol-
niczo-Wojskowego i wiele, wiele innych danych.

Meldunki wywiadowcze przekazywane były co miesiąc. Na  ich podsta-
wie komendant Okręgu sporządzał raporty uzupełniane o dane pozyskane 
z innych źródeł. Tak przygotowane zestawienia wysyłano na Zachód. Od maja 
1948 r. tworzeniem raportów, ich mikrofilmowaniem i pakowaniem zajmo-
wał się Szymanowski. Kopie każdego raportu zabierał do własnego archi-
wum, które znajdowało się w mieszkaniu Franciszka Buhla w Krakowie.

Wzmożona działalność wywiadowcza Okręgu Wileńskiego doprowa-
dziła jednak do dekonspiracji. 20 czerwca zaczęły się masowe aresztowania 
członków Okręgu Wileńskiego AK w całej Polsce w ramach tzw. „Akcji X”. 
21 czerwca zatrzymani zostali także Zofia i Zygmunt Szymanowscy. Przewie-
ziono ich do Warszawy. Zofia Szymanowska była wtedy w ciąży. Najmłodsza 
córka Szymanowskiego, Bożena, przyszła na świat w  więzieniu na Rako-
wieckiej w Warszawie na początku 1949 r. Ojciec widział ją tylko raz przez 
okno, podczas spaceru matki.

Niewiele wiadomo o  prowadzonych wobec Szymanowskiego przesłu-
chaniach. Dostępne relacje oraz dokumenty wskazują, że było to śledztwo 
bardzo ciężkie, połączone z  torturami. Zeznania niewiele jednak wnosiły 
do sprawy. Szymanowski potwierdzał fakty znane funkcjonariuszom UB 
z innych źródeł. Z 18 zidentyfikowanych pseudonimów informatorów podał 
dane 12 osób, z tego naprawdę obciążył tylko dwie. W raportach ze śledztwa 
informowano, że Szymanowski nie chciał sypać swoich agentów. Według 
jego słów zanotowanych przez tzw. agenta celnego, UB zidentyfikował tylko 
15 proc. informatorów. Zapewne wcześniej uzgodnił z  nimi odpowiednią 
legendę, gdyż w wielu przypadkach zeznania poszczególnych osób pokry-



430

Piotr Niwiński

wały się. Tylko tym można wyjaśnić dość niskie wyroki dla członków jego 
siatki wywiadowczej. Na przykład Mikołaj Sprudin 12 grudnia 1949 r. został 
skazany na siedem lat więzienia. Zwolniono go jednak warunkowo w 1953 r.

Zygmunta Barańska, córka Zygmunta Szymanowskiego, tak mówiła: 
„W trakcie śledztwa Ojciec był bity i  torturowany. O  tych sprawach przez 
lata nic z  siostrami nie wiedziałyśmy, a  mama nie chciała o  nich mówić. 
Mama, która niestety też siedziała w więzieniu, i to prawie 6 lat, m.in. za 
współpracę z tatą, zawsze podkreślała, że ojciec był bardzo inteligentnym, 
oczytanym i zrównoważonym człowiekiem. Bardzo dobrze znał niemiecki, 
był bardzo elegancki. Mama była młodsza od niego o 10 lat, trafiła do wię-
zienia mokotowskiego, gdy miała 28 lat i była w ciąży z trzecim dzieckiem. 
Pobyt w więzieniu był dla niej gehenną. Mama wróciła do domu z gruźlicą, 
nie mogła dostać pracy, a miała na utrzymaniu troje dzieci”.

24  stycznia 1950  r. ława Wojskowego Sądu Rejonowego pod przewod-
nictwem mjr. Mieczysława Widaja skazała Zygmunta Szymanowskiego na 
podstawie art. 7 Dekretu z 13 czerwca 1946 r. oraz art. 86 §2 kk WP na karę 
śmierci. Wyrok został wykonany 31  maja 1950  r. Zygmunt Szymanowski 
miał wtedy 40 lat. 

Zdjęcie sygnalityczne Zygmunta Szymanowskiego (zbiory IPN)
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Zastanawia szybkie wykonanie wyroku. Rozpracowanie siatki Szyma-
nowskiego przez funkcjonariuszy UB stanęło bowiem w  miejscu wobec 
stracenia jedynej osoby, która dysponowała danymi o  jej funkcjonowaniu. 
Trudno tutaj powiedzieć, czy była to nadgorliwość aparatu represji czy prze-
myślane działanie. Jeśli to ostatnie, to mogło być powiązane choćby z reali-
zacją operacji „Cezary”, czyli tworzenia fikcyjnej V Komendy WiN.

Postanowieniem z 12 maja 1992 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego 
uznał za nieważny wyrok WSR w Warszawie wydany wobec por. Zygmunta 
Szymanowskiego.  Jego szczątki odnalazła 27  maja 2013  r. w  kwaterze „Ł” 
Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie ekipa prof. Krzysztofa 
Szwagrzyka. Miał przy sobie  – co jest wyjątkiem – kawałek szczoteczki do 
zębów i grzebień. 

28 września 2014 r., podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Insty-
tut Pamięci Narodowej ogłosił, że udało się ustalić tożsamość por. Szyma-
nowskiego. Notę potwierdzającą identyfikację Zygmunta Szymanowskiego 
odebrały jego córki: Zygmunta Barańska, Jolanta Lewandowska, Bożena Szy-
manowska-Przyłęcka. 27 września 2015 r. Zygmunt Szymanowski został uro-
czyście pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.


