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WYKAZ  WAŻNIEJSZYCH  SKRÓTÓW
LIST OF THE MOST IMPORTANT ABBREVIATIONS

AK  – Armia Krajowa / the Home Army
AL  – Armia Ludowa / the Polish People’s Army
APW – Armia Polska na Wschodzie / the Polish Army in the East
BCH – Bataliony Chłopskie / Peasants’ Battalions
b.d. – brak daty / no date provided
DiSK – Dywersja i Sabotaż Kobiet / Subversion and Sabotage of Women
Kedyw  – Kierownictwo Dywersji / the Headquarters of the Subversion
KG – Komenda Główna / the Main Headquarters
NSZZ – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
    / The Independent Self-Governing Trade Union
Oddz.  – Oddział / Branch
PKWN  – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
    / The Polish Committee of National Liberation
PLSK – Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet / the Auxiliary Air Service of Women
PMSK  – Pomocnicza Morska Służba Kobiet / the Auxiliary Sea Service of Women
PRL  – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PSK – Pomocnicza Służba Kobiet / the Auxiliary Service of Women
PSZ – Polskie Siły Zbrojne / the Polish Military Forces
PWK  – Przysposobienie Wojskowe Kobiet / the Military Training of Women
PWSK  – Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet 
    / the Auxiliary Military Service of Women
RAF  – Royal Air Force
RP  – Rzeczpospolita Polska / the Republic of Poland
SZP – Służba Zwycięstwu Polski / the Service for Poland’s Victory
WP  – Wojsko Polskie / the Polish Army
WSK – Wojskowa Służba Kobiet / the Military Service of Women
ZSRR  – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
    / the Union of Soviet Socialist Republics
ZWZ  – Związek Walki Zbrojnej / the Union of Armed Struggle
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WSTĘP

Słowa kluczowe: Przysposobienie Wojskowe Kobiet, druga wojna świa-
towa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Wojsko Polskie, Ludowe Woj-
sko Polskie, represje komunistyczne, kobieta, Elżbieta Zawacka, Maria 
Wittek, muzea społeczne, archiwa społeczne

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu, będąca organizacją pożytku publicz-
nego, powołana została pod nazwą Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” i uzy-
skała osobowość prawną w 1990 r. 

Fundacja jako archiwum społeczne gromadzi, opracowuje i udostępnia materia-
ły archiwalne, dokumenty i muzealia dotyczące Armii Krajowej na Pomorzu, Wydziału 
Łączności Zagranicznej Komendy Głównej ZWZ-AK oraz wojskowej służby Polek. Zbiory 
archiwalne Fundacji są podzielone na trzy działy, dla których podstawę stanowiły mate-
riały zebrane przez Elżbietę Zawacką. Są nimi: Archiwum Pomorskie, Archiwum Wojennej 
Służby Polek i Archiwum Wydziału Łączności Zagranicznej ZWZ-AK „Zagroda”. Fundacja 
posiada także zbiór dokumentacji nieaktowej, w skład której wchodzą: Zbiory fotogra-
ficzne, Mikroformy, Muzealia oraz Zbiory biblioteczne1. Zbiór muzealiów przedstawiamy 
w niniejszym Katalogu. Dużą ich część przekazała do Fundacji jej twórczyni – gen. prof. dr 
hab. Elżbieta Zawacka. Z każdym rokiem zbiory powiększają się dzięki darom osób pry-
watnych. Początkowo pamiątki swoje przekazywali Fundacji byli żołnierze Armii Krajowej. 
Najczęściej były to kombatantki współpracujące z Elżbietą Zawacką. Obecnie Fundacja 
pozyskuje eksponaty dzięki podtrzymywaniu kontaktów z kombatantami oraz ich rodzi-
nami, a także z osobami zajmującymi się historią zawodowo lub amatorsko. Darczyńcami 
są osoby mieszkające w Polsce i poza jej granicami. I tak np. przedmioty użytkowe zwią-
zane z Organizacją Przysposobienia Wojskowego Kobiet przekazała do zbiorów Fundacji 
mieszkająca po drugiej wojnie światowej w USA Aniela Sitko-Harasim, komplet obozowy 
oficera Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pochodzi od Eugenii Maresch (Londyn), krew-
nej płk. Karola Marescha, a pamiątki dotyczące 316. Kampanii Transportowej m.in. prze-
kazała Fundacji Bronisława Sanejko-Kwaśnicka z Australii. Muzealia gromadzone w Fun-
dacji nie są wyłącznie związane z Armią Krajową, lecz pochodzą także od kobiet żołnierzy, 
które służyły w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz w I i II Armii Wojska Polskiego. 
Elżbieta Zawacka uważała, że należy łączyć środowiska kombatanckie i gromadzić mate-
riały dokumentujące wojenną służbę wszystkich Polek. Traktowała działalność Fundacji 
jako wypełnienie narodowego obowiązku. Obecni pracownicy nadal starają się realizo-
wać zadania, jakie postawiła przed nimi twórczyni Fundacji. Muzealia zaprezentowane 
w Katalogu mają często dużą wartość emocjonalną, ponieważ zwykle wiążą się z silnymi, 
nieraz dramatycznymi momentami z życia ofiarodawców. Są to przez lata z pietyzmem 

1  Szerzej na temat zbiorów Fundacji zob. Informator o zbiorach Fundacji Generał Elżbiety Zawac-
kiej, pod red. K. Minczykowskaj, Toruń 2017.
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przechowywane przez byłych żołnierzy mundury, ordery, odznaczenia i dokumenty. Pa-
miątki te ilustrują walkę Polek tak w kraju (AK i inne organizacje konspiracyjne), jak na 
Wschodzie (I i II Armia WP) oraz na Zachodzie (PSZ). Biało-czerwona opaska z Powstania 
Warszawskiego, scyzoryk spod Monte Cassino, klucz, który był skrytką na pocztę, zna-
czek z literą „P” z obozu w Ravensbrück to przedmioty posiadające swoją historię. Wiele 
tych obiektów było eksponowanych na wystawach organizowanych lub współorganizo-
wanych przez Fundację, część z nich znajduje się na wystawie stałej poświęconej Elżbiecie 
Zawackiej, wiele też jest w obiegu wypożyczeń międzyinstytucjonalnych na terenie całej 
Polski. Fundacja wypożycza też swoje zbiory na wystawy zagraniczne.

Katalog, który mógł powstać dzięki realizacji projektu „Archiwum i Muzeum Pomor-
skie AK oraz Wojskowej Służby Polek on-line” (umowa nr 0052/NPRH2/H11/81/2012), do-
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, składa się z sześciu 
części podzielonych tematycznie, ale ściśle związanych z chronologią dziejów Polski od 
lat trzydziestych XX w. po czasy współczesne. Części te kolejno zatytułowano: Przysposo-
bienie Wojskowe Kobiet, Armia Krajowa, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Ludowe Wojsko 
Polskie, Obozy i więzienia, Varia. Podział taki daje klarowny obraz zbiorów muzealnych 
Fundacji. Prezentujemy 472 obiekty. Opis każdego z nich zawiera: nazwę eksponatu, jego 
datowanie, materiał, z którego powstał, nazwisko darczyńcy i numer inwentarzowy w 
zbiorach Fundacji. Najstarsze z nich pochodzą z lat trzydziestych XX w. i dotyczą działal-
ności kobiet w organizacji Przysposobienie Wojskowe Kobiet (PWK), działającej w Polsce 
w latach międzywojennych. Najwięcej obiektów to ordery i odznaczenia, czyli falerysty-
ka. Znaczną część stanowią mundury kobiet reprezentujących różne formacje wojskowe 
od 2. Korpusu Polskiego Pomocniczej Służby Kobiet (PSK) po 2. Brygadę Saperów Ludo-
wego Wojska Polskiego (również repliki mundurów). Jest też wiele pamiątek od uczestni-
ków Powstania Warszawskiego, od kobiet walczących w Pomocniczej Wojskowej Służbie 
Kobiet (PWSK) oraz więzionych w obozach na Syberii, a także od kobiet pozbawionych 
wolności po 1945 r. w Polsce. Układ obiektów w poszczególnych częściach Katalogu  na-
rzuca datowanie eksponatów. Te, których nie udało się wydatować, kończą każdą z części 
i są ułożone alfabetycznie. 

Zgromadzone pamiątki, dokumentując dzieje Polski, przestają już być zwykłymi 
przedmiotami. Jako eksponaty zaczynają pełnić funkcję poznawczą i wychowawczą. Ob-
cowanie z przedmiotem – autentycznym świadkiem przeszłości – uczy patriotyzmu w 
sposób najbardziej atrakcyjny. Najważniejsze jest przecież, aby żyła pamięć o naszych bo-
haterach. Prawdziwa zaś pamięć wyrasta ze świadectwa. Niech zebrane przez Fundację 
Generał Elżbiety Zawackiej pamiątki będą spotkaniem z żołnierzami, dla których wolność 
Ojczyzny była pierwszym życiowym obowiązkiem.

Anna Mikulska, Joanna Mikulska, Katarzyna Minczykowska
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INTRODUCTION

Keywords: Military Training of Women, World War II, Polish Armed forces 
in the West, the Polish Army, Polish People’s Army, communist repres-
sion, woman, Elżbieta Zawacka, Maria Wittek, social museums, social 
archives

The General Elżbieta Zawacka Foundation in Toruń, which is a public benefit organi-
zation, was established under the name of the „Pomeranian Archives of the Home Army” 
Foundation and was granted legal personality in 1990.

As a social archive, the Foundation collects, develops and makes available archival 
materials, documents and exhibits related to the Home Army in Pomerania, the Foreign 
Communication Department of the Main Headquarters of the Union of Armed Struggle 
– the Home Army (ZWZ-AK) and the military service of Polish women. The Foundation’s 
archive collections are divided into three sections, based on materials collected by Elż-
bieta Zawacka. These are: the Pomeranian Archives, the Archive of the Polish Military 
Service and the Archive of the Foreign Communication Department of the ZWZ-AK „Za-
groda”. The Foundation also has a collection of non-formal documentation, which in-
cludes: Photographic Collections, Microforms, Museum Exhibits and Library collections2. 
The collection of exhibits is presented in this catalogue. The majority was donated to the 
Foundation by its founder – General Prof. dr hab. Elżbieta Zawacka. Each year the collec-
tions grow thanks to the gifts of private individuals. Initially, the memorabilia were hand-
ed over to the Foundation by soldiers of the Home Army. Most often they were women 
veterans who had cooperated with Elżbieta Zawacka. Currently, the Foundation acquires 
exhibits thanks to maintaining contacts with veterans and their families, as well as with 
people dealing with history professionally or as amateurs. The donors are people living 
in Poland and abroad. For example, objects related to the Organization of Military Train-
ing of Women were handed over to the Foundation by Aniela Sitko-Harasim, living after 
the Second World War in the USA;  the camp’s full set of an officer of the Polish Armed 
Forces in the West comes from Eugenia Maresch (London), a relative of Colonel Kar-
ol Maresch; and souvenirs concerning  the 316th Transport Campaign were donated to 
the Foundation by Bronisława Sanejko-Kwaśnicka from Australia. The exhibits collected 
in the Foundation are not only associated with the Home Army, but also come from the 
women soldiers who served in the Polish Armed Forces in the West and in the Polish First 
and  Second Army. Elżbieta Zawacka thought that veterans’ circles should be combined 
and materials documenting the military service of all Polish females during WWII should 
be collected. She treated the Foundation’s activities as a fulfillment of the national duty. 
Current employees continue to do their best to fulfill the tasks set for them by the found-
er of the Foundation. Exhibits presented in the Catalogue are often of great emotional 
value, because they usually involve strong, sometimes dramatic moments in the lives  
Wof donors. These are uniforms, orders, decorations and documents kept by former sol-
diers with reverence for many years. These memorabilia illustrate the struggle of Polish 

2 See more about the collections of the Foundation in Informator o zbiorach Fundacji Generał 
Elżbiety Zawackiej, pod red. K. Minczykowskaj, Toruń 2017.
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women both in the country (the Home Army and other underground organizations) and  
in the East (The Polish First and Second Army) and in the West (PSZ). A white and red 
band from the Warsaw Uprising, a pocket knife from Monte Cassino, a key that was a post 
box, a stamp with the letter „P” from the Ravensbrück camp are all objects with a histo-
ry. Many of these objects were exhibited at exhibitions organized or co-organized by the 
Foundation, some of them are on the permanent exhibition devoted to Elżbieta Zawacka, 
and many are also in circulation as part of interinstitutional hires throughout Poland. The 
foundation also hires its collections to foreign exhibitions.

The catalogue, which could be created thanks to the implementation of the project 
„Pomeranian Archives and Museum of the Home Army and Military Service of Polish 
Women – on-line” (contract No. 0052 / NPRH2 / H11 / 81/2012), co-financed by the Minis-
try of Science and Higher Education, consists of six parts divided thematically, but closely 
related to the chronology of Polish history from the 1930s  to modern times. These parts 
are titled in sequence: The Military Training of Women, the Home Army, the Polish Armed 
Forces in the West, Polish People’s Army, Camps and Prisons, Varia. This division gives a 
clear picture of the Foundation’s museum collections. We present 472 objects. The de-
scription of each of them includes: the name of the exhibit, its dating, the material from 
which it was made, the name of the donor and the inventory number in the collection 
of the Foundation. The oldest of them come from the 1930s and concern the activities 
of women in the organization the Military Training of Women (PWP – Przysposobienie 
Wojskowe Kobiet), operating in Poland in the interwar period. The majority of the ob-
jects include orders and decorations – they deal with phaleristics. A large part is made up 
of women’s uniforms representing various military formations from the 2nd Corps of the 
Polish Auxiliary Women’s Service (PSK) to the 2nd Sapper Brigade of the Polish People’s 
Army (also replicas of uniforms). There are also many memorabilia received from the par-
ticipants of the Warsaw Uprising, from women fighting in the Auxiliary Military Women’s 
Service (PWSK), from  those imprisoned in the camps in Siberia, and from women de-
tained after 1945 in Poland. The arrangement of objects in particular parts of the Cata-
logue imposes the dating of the exhibits. Those that were impossible to date are placed at 
the end of each part and are arranged alphabetically.

The collected souvenirs documenting the history of Poland are no longer mere items. 
As exhibits, they begin to play a cognitive and educational role. Dealing  with an object - 
an authentic witness of the past – teaches patriotism in the most attractive way. After all, 
the most important thing is that the memory of our heroes should survive. The true mem-
ory grows from the testimony. May the memorabilia collected by the General Elżbieta 
Zawacka Foundation be a meeting with soldiers for whom the freedom of the Motherland 
was the most important duty of their lives.

   Anna Mikulska, Joanna Mikulska, Katarzyna Minczykowska



11

PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE KOBIET

Przysposobienie Wojskowe Kobiet (PWK) to organizacja powstała w okresie między-
wojennym. Początkowo nosiła nazwę Komitet Społeczny Przysposobienia Kobiet do 
Obrony Kraju. Inicjatorkami utworzenia tej organizacji w październiku 1922 r. były trzy 
kobiety: por. Maria Wittek, por. Maria Podhorska i ppor. Halina Piwońska. Komitet ten 
stał się pierwszą placówką, która prowadziła ewidencję kobiet zdolnych do udziału  
w obronie narodowej. W 1927 r. powołany został Państwowy Urząd Wychowania Fizyczne-
go i Przysposobienia Wojskowego, w ramach którego powstał Samodzielny Referat WF  
i Przysposobienia Wojskowego Kobiet dla akcji przygotowania kobiet do obrony kraju.  
Z kolei w 1931 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia zatwierdziło plan szkole-
nia hufców szkolnych, któremu miały podlegać dziewczęta powyżej 15. roku życia. Zakres 
szkoleń obejmował: przysposobienie ogólnowojskowe i przysposobienie fachowe (służba 
sanitarna, oświatowa, gospodarcza, łącznościowa). Od 1937 r. przysposobienie do obrony 
kraju było już przedmiotem szkolnym. Komendantką Okręgu Śląskiego PWK od 1937 r. 
była Elżbieta Zawacka, natomiast Komendantką Naczelną tej organizacji była Maria Wit-
tek. Obie tak mocno zaangażowane w pracę PWK komendantki otrzymały dużo później, 
jako jedyne w historii Wojska Polskiego, nominacje generalskie.W chwili powołania PWK 
(zmiana nazwy w wyniku rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 II 1939 r.) organizacja 
zdołała przygotować do obrony kraju ponad milion kobiet. Większość z nich wzięła czyn-
ny udział w działalności konspiracyjnej w kraju i walkach o niepodległość poza jego grani-
cami w czasie II wojny światowej. Dowodzą tego obiekty umieszczone w poszczególnych 
działach katalogu.

THE MILITARY TRAINING OF WOMEN

The Military Training of Women (PWK) is an organization created in the interwar period. 
Initially, it was called the Social Committee of the Preparation of Women for the Defense 
of the Country. The initiators of the establishment of this organization in October 1922 
were three women: Colonel  Maria Wittek, Colonel  Maria Podhorska and Sub-colonel Ha-
lina Piwońska. This committee became the first institution that kept records of women 
capable of participating in the defense of Poland in the event of war. In 1927 the State 
Office for Physical Education and Military Preparation was established, under which the 
Independent Department of Physical Education and Military Preparation of Women was 
created with the intention of preparing women to defend the country. In turn, in 1931 
the Ministry of Religious Denominations and Enlightenment approved of a plan to train 
school groups, which were to include  girls over 15 years of age. The scope of the train-
ing included: general military training and professional training (sanitary, educational, 
economic and communication services). From 1937 the preparation for defending the 
country became a school subject. The commander of the Silesian District of the  PWK 
from 1937 was Elżbieta Zawacka, while the Commander-in-Chief of the whole organiza-
tion was Maria Wittek. They were both very involved in the PWK’s work, and  much later, 
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as the only women in the history of the Polish Army, they received the general officer 
nominations. At the time of the establishment of the PWK (the change of the name was a 
result of the Regulation of the Council of Ministers of 11 February 1939), the organization 
managed to prepare more than a million women to defend the country. Most of them 
took an active part in the underground activity in the country and in the struggle for inde-
pendence outside its borders during World War II. The evidence of this are objects placed 
in individual parts of the catalogue.
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Klamra od pasa munduru PWK, 
lata trzydzieste XX w., metal, 
nr inw. 236

A buckle from the PWK uniform belt, 
the 1930s, metal, inv. no. 236
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Pamiętnik członkini PWK Haliny Atraszkiewicz-Rozmarynowskiej, 
lata trzydzieste XX w., papier, drewno,
dar Haliny Atraszkiewicz-Rozmarynowskiej, nr inw. 506

A diary of Halina Atraszkiewicz-Rozmarynowska, 
a PWK member, the 1930s, paper, wood, 
donated by Halina Atraszkiewicz-Rozmarynowska, inv. no. 506

002
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Tancerka wykonana przez członkinię PWK 
na obozie w Redłowie – Gdyni, 1937 r., 
korzeń drzewa, dar Elżbiety Zawackiej, nr inw. 385

A dancer made by a PWK member at the camp in 
Redłowo – Gdynia, 1937, the root of the tree, 
  a gift from Elżbieta Zawacka, inv. no. 385

003
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Łyżka członkini PWK, ok. 1938 r., 
metal, dar Anieli Sitko-Harazim, nr inw. 187

A spoon belonging to a PWK member, around 1938, 
metal, donated by Aniela Sitko-Harazim, inv. no. 187

005

Pas PWK, 1937r., skóra, metal,
dar Anieli Sitko-Harazim, nr inw. 183

A PWK belt, 1937, leather, metal, 
a gift from Aniela Sitko-Harazim, inv. no. 183

004
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Dwa znaczki PWK, przed 1939 r., metal, 
dar Haliny Szczęsnej-Nalewajko, nr inw. 159

Two PWK stamps, before 1939, metal, 
a gift from Halina Szczęsna-Nalewajko, inv. no. 159

006

Znaczek PWK Marii Kurkowskiej, przed 1939 r., 
metal, dar Marii Kurkowskiej, nr inw. 204

A stamp of the PWK belonging to Maria Kurkowska, 
before 1939, metal, a gift from Maria Kurkowska, inv. no. 204

007
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Odznaka instruktorska Przysposobienia Wojskowego
specjalność piechota, przed 1939 r., metal, emalia, 
dar Krystyny Wojtowicz, nr inw. 291

The Instructor’s Badge of Military Preparation, 
infantry, before 1939, metal, enamel, 
a gift from  Krystyna Wojtowicz, inv. no. 291

008

Odznaka pamiątkowa Przysposobienia Wojskowego, 
przed 1939 r., tombak złocony, emalia, 
dar Krystyny Wojtowicz, nr inw. 292

Memorial badge of the Military Preparation, 
before 1939, gold plated tombac, enamel, 
a gift from Krystyna Wojtowicz, inv. no. 292

009
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Państwowa Odznaka Sportowa, 
lata trzydzieste XX w., metal, emalia, 
dar Krystyny Wojtowicz, nr inw. 293

The State Sports Badge, the 1930s, metal, 
enamel, gift of Krystyna Wojtowicz, 
inv. no. 293

010
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Państwowa Odznaka Strzelecka, lata trzydzieste XX w., 
metal, dar Celiny i Stefanii Zawodzińskich, nr inw. 294

 The State Shooting Badge, the 1930s, metal, 
a gift from Celina and Stefania Zawodziński, inv. no. 294

011

Znaczek PWK Apolonii Lewandowskiej otrzymany za prowadzenie 
obozu pracy społecznej PWK w Nowej Wsi k. Kozienic, 1947 r., 
metal, dar Elżbiety Zawackiej, nr inw. 329

A PWK stamp belonging to Apolonia Lewandowska received for 
running a PWK social work camp in Nowa Wieś near Kozienice, 1947, 
metal, a gift from Elżbieta Zawacka, inv. no. 329

012
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Proporczyki trójkątne, z jednej strony granatowe z wyszytym 
Wnapisem „Wejherowo”, z herbem i napisem PWK, z drugiej strony 
kremowe z wyszytym napisem „Gdańsk” i datą 1947, 
tkanina, nr inw. 121–122 

 Triangular pennants, on one side in dark blue colour with the 
embroidered inscription „Wejherowo”, with the coat of arms 
and inscription of the PWK, on the other side  in cream colour 
with the embroidered inscription  „Gdańsk” and date 1947, fabric, 
inv. no. 121–122

013
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Portret Marii Wittek autorstwa Ewy Konopackiej, 2002 r., 
płótno, akryl, dar Ewy Konopackiej, nr inw. 233

Portrait of Maria Wittek by Ewa Konopacka, 2002, canvas, 
acrylic, Wa gift from  Ewa Konopacka, inv. no. 233

014
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Mundur galowy starszej instruktorki PWK – frencz, 
spódnica, pas, beret – kopia, 2009 r., sukno, skóra, zakup, 
nr inw. 407–410

A dress uniform of the senior instructor PWK – „frencz” 
jacket, skirt, belt, beret – a copy, 2009, cloth, leather, 
purchase, inv. no. 407–410

015
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Mundur młodszej instruktorki PWK –kurtka, spodnie, 
pas, furażerka – kopia, 2009 r., sukno, skóra, zakup, 
nr inw. 411–414

Uniform of a younger instructor of the PWK – jacket, 
pants, belt, forage cap – a copy, 2009, cloth, leather, 
purchase, inv. no. 411–414

016
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Mundur PWK – bluza, spódnica, pas, beret – kopia, 
2009 r., sukno, skóra, zakup, nr inw. 415–418

A PWK uniform – blouse, skirt, belt, beret – a copy, 
2009, cloth, leather, purchase, inv. no. 415–418

017
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Bluza munduru PWK starego typu – kopia, 2009 r., 
drelich, zakup, nr inw. 420

A blouse of the PWK old uniform - copy, 2009, denim, 
purchase, inv. no. 420

018
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Bluza munduru PWK starego typu – kopia, 2009 r., 
drelich, zakup, nr inw. 422

A blouse of the PWK old uniform – a copy, 2009, 
denim, purchase, inv. no. 422

019
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Furażerka od munduru PWK – kopia, 2009 r., 
sukno, zakup, nr inw. 427

A forage cap from the PWK uniform – copy, 
2009, cloth, purchase, inv. no. 427

Pas do munduru galowego PWK – kopia, 2009 r., 
metal, ryps, zakup, nr inw. 423

A belt for the PWK dress uniform – copy, 2009, 
metal, rep, purchase, inv. no. 423

020       

021
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Płaszcz PWK zimowy – kopia, 2009 r., 
sukno, zakup, nr inw. 429

A PWK Winter coat –  copy, 2009, 
cloth, purchase, inv. no. 429

022
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Frencz instruktorki PWK – kopia, 2009 r., 
sukno, zakup, nr inw. 430

A PWK instructor’s „frencz” jacket – copy, 
2009, cloth, purchase, inv. no. 430

023
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Mundur PWK – bluza starego typu, spódnica – kopia, 
2009 r., drelich, zakup, nr inw. 440–441

A PWK uniform – blouse of the old type, skirt – copy, 
2009, denim, purchase, inv. no. 440–441

024
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Płaszcz szeregowej PWK 1939 r. – kopia, 2013 r., 
sukno, zakup, nr inw. 495

A PWK coat of a regular PWK member 1939 
– copy, 2013, cloth, purchase, inv. no. 495

025
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Płaszcz instruktorki PWK 1939 r. – kopia, 2013 r., 
sukno, zakup, nr inw. 496

PWK instructor’s coat in 1939 – a copy, 2013, 
cloth, purchase, inv. no. 496

026
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ARMIA KRAJOWA

Powstanie Armii Krajowej – zakonspirowanych sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziem-
nego, poprzedziło powołanie 27 IX 1939r.rozkazem gen. Juliusza Rómmla pierwszej or-
ganizacji podziemnej,jaką była Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Dowódcą jej został gen. 
Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Już 13 XI 1939r. SZP została rozwiązana i na jej miejsce 
decyzją gen. Władysława Sikorskiego powstał Związek Walki Zbrojnej, którego Komen-
dantem Głównym został gen. Kazimierz Sosnkowski. ZWZ stanowił zbrojną siłę pod-
porządkowaną rządowi RP w Londynie. Rozwijał się bardzo dynamicznie i obejmował 
swoim zasięgiem obszar całej Polski. 14 II 1942r. ZWZ został przekształcony w Armię 
Krajową z komendantem gen. Stefanem Roweckim na czele. Ta ochotnicza armia, mimo 
swego konspiracyjnego charakteru, pod względem prawnym równoważna była tym 
oddziałom, które walczyły poza granicami Polski. Fenomenem było prowadzenie przez 
AK wszystkich możliwych form walki – od walki propagandowej, przez wywiadowczą, 
dywersyjną aż po zbrojną. AK była organizmem wojskowym i społecznym, skupiającym 
obywateli bez względu na przekonania polityczne. Celem jednoczącym walczących było 
odzyskanie wolnej Polski. Ze względu na strukturę terytorialną organizacja dzieliła się 
na obszary, okręgi i obwody. Na czele AK stała Komenda Główna składająca się z ośmiu 
oddziałów: Organizacyjnego, Informacyjno-Wywiadowczego, Operacyjno-Szkolenio-
wego, Kwatermistrzowskiego (Zaopatrzenia), Dowodzenia i Łączności, Biura Informacji 
i Propagandy, Finansów i Kontroli oraz Szefostwa Biur Wojskowych. Odrębną jednostką 
od stycznia 1943r. był Kedyw, który przeprowadzał akcje dywersyjne i specjalne. Działa-
nia dywersyjne, sabotażowe i wywiadowcze miały przygotować grunt pod powstanie 
powszechne. Żołnierze AK zasłynęli swoją odważną i pełną poświęcenia walką właśnie 
w czasie Powstania Warszawskiego. Już w początkowej fazie wojny polskie kobiety były 
gotowe do walki o niepodległość. W SZP powstała komórka kobiet żołnierzy pomocniczej 
służby wojskowej, którą kierowała Maria Wittek. Na mocy rozkazu gen. Roweckiego służ-
ba kobiet żołnierzy miała być określana jako Wojskowa Służba Kobiet (WSK). Początkowo 
jej głównym zadaniem była pomoc w tworzeniu sieci łączności ZWZ–AK, później orga-
nizowanie i szkolenie kobiet do służby wojskowej w konspiracji i przyszłym powstaniu 
powszechnym. Kobiety żołnierze podejmowały służbę w ramach komórek organizacy-
jnych ZWZ–AK, składały przysięgę jak żołnierze mężczyźni i podlegały dowódcom ZWZ–
AK. Wyjątek stanowiły dwie wyłącznie kobiece formacje: Kobiece Patrole Minerskie oraz 
oddział działający pod kryptonimem „Disk” (Dywersja i Sabotaż). Nie było odcinka pracy 
konspiracyjnej, w którym by kobiety nie brały czynnego udziału. Armia Krajowa wzięła na 
siebie wielki ciężar walki z niemieckim okupantem, a biorący w niej udział żołnierze zdali 
piękny egzamin z patriotyzmu. Ideały wolności, które towarzyszyły żołnierzom tej armii, 
pozostały wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń. Armia Krajowa miała kilku 
dowódców. Po aresztowaniu gen. Stefana Roweckiego w 1943r. komendantem AK został 



35

gen. Tadeusz Komorowski, a jego następcą i ostatnim dowódcą był gen. Leopold Okulicki, 
który 19 I 1945r. wydał rozkaz rozwiązania Armii Krajowej.

THE HOME ARMY

The establishment of the Home Army (AK) – the underground armed forces of the Pol-
ish Underground State, was preceded by the creation of the first underground organiza-
tion- the Service of Polish Victory (SZP) – on 27 September 1939 by the order of Gener-
al Juliusz Romml. General Michał Tokarzewski-Karaszewicz became its commander. On  
13 November 1939, the SZP was dissolved and in its place General Władysław Sikorski 
decided to establish the Union of Armed Struggle (ZWZ), whose General Commander 
was Gen. Kazimierz Sosnkowski. The ZWZ was an armed force subordinated to the Pol-
ish government in London. It developed very dynamically and covered the whole of Po-
land. On 14 February 1942, the Union of Armed Struggle (ZWZ) was transformed into the 
Home Army with the commander Gen. Stefan Rowecki as its head. This voluntary army, 
despite its underground character, legally corresponded to the military units that fought 
outside Poland. The phenomenon of the Home Army was it dealt with all possible forms 
of struggle – from the propaganda struggle, the intelligence and subversive activities  to 
the armed struggle. The Home Army was a military and social organism, gathering citi-
zens regardless of their political beliefs. The common aim of all its members was to regain 
the independence of Poland. According to the territorial structure, the organization was 
divided into areas, districts and regions. The General Headquarters of the Home Army 
consisted of eight departments: Organizational, Information and Intelligence, Operations 
and Training, Quartermaster (Supply), Command and Communication, Bureau of Infor-
mation and Propaganda, Finance and Control, and the Head Office of Military Offices. 
From January 1943    a separate unit was „Kedyw” – the Directorate of Diversion, which 
carried out subversive and special actions. Subversive, sabotage and intelligence actions 
were to prepare the ground for a general uprising. The soldiers of the Home Army became 
famous for their courageous and devoted fight during the Warsaw Uprising. In the initial 
stage of the war, Polish women were ready to fight for independence. In the SZP a cell 
of women soldiers of auxiliary military service was created, which was commanded by 
Maria Wittek. On the strength of the order of General Rowecki, the service of female sol-
diers was to be referred to as the Military Women’s Service (WSK). Initially, its main task 
was to help in establishing the ZWZ-AK communication network, later organizing and 
training women for military service in the underground and for the future general upris-
ing. Women soldiers took service within the organizational units of the ZWZ-AK, made an 
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oath like male soldiers and were subordinated to the commanders of the ZWZ-AK. The 
only exception were two female formations: Female Sapper Patrols and a department 
operating under the code name „Disk” („Dywersja i Sabotaż” – Subversion and Sabotage). 
There was no section of the clandestine work in which women would not take an active 
part. The Home Army took upon itself the great burden of fighting against the German 
occupying forces, and its soldiers gave an exemplary evidence of patriotism. The ideals of 
freedom that accompanied the soldiers of this army remained the role model for the next 
generations. The Home Army had several commanders. After the arrest of Gen. Stefan 
Rowecki in 1943, Gen. Tadeusz Komorowski became the commander of the Home Army; 
his successor and the last commander was General Leopold Okulicki, who on 19 January 
1945 gave the order to dissolve the Home Army.



37

Krzyż Virtuti Militari ppłk. Janusza Pałubickiego 
„Grad”, „Grom”, „Janusz”, „Piorun”,1923 r., 
metal, nr inw. 28

The War Order of Virtuti Militari of Sub-Colonel 
Janusz Pałubicki alias „Grad”, „Grom”, „Janusz”, 
„Piorun”, 1923, metal, inv. no. 28

001
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Lornetka wojskowa z czasów okupacji, napis na środkowym 
krążku: VoigtLander, Braunschweig, 80 BW, 1939–1945, 
metal, nr inw. 52

Military binoculars from the time of the occupation, 
the inscription in the middle: Voigt Lander, Braunschweig, 
80 BW, 1939–1945, metal, inv. no. 52

002
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Bluza od munduru PCK wraz z opaską PCK należąca 
do Leszka Michalskiego– żołnierza Szarych Szeregów 
internowanego w koszarach 15. Pułku Artylerii Lekkiej, 1939 r., 
drelich, dar rodziny Leszka Michalskiego, nr inw. 405

The Polish Red Cross (PCK) sweatshirt along  with a PCK band 
belonging to Leszek Michalski – a soldier of the Gray Ranks 
interned in the barracks of the 15th Light Artillery Regiment, 
1939, denim, gift from the Leszek Michalski family, inv. no. 405

003
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Taśma z 46 nabojami do karabinu maszynowego, 1939–1945, 
nr inw. 56

Tape with 46 bullets for a machine gun, 1939–1945,
inv. no. 56

004
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Orzełek w koronie z krzyżykiem, prawdopodobnie 1939–1945 r., 
metal, dar Haliny Melzackiej-Szewczykowej, nr inw. 118

An eagle in a crown with a cross, probably 1939–1945, metal, 
a gift from Halina Melzacka-Szewczykowa, inv. no. 118

005
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Klucz – skrytka, rozkręcany, wewnątrz pusty, własność Marii Wittek, 
lata 1939–1945, metal, dar Marii Wittek przekazany przez Halinę 
Melzacką-Szewczykową za pośrednictwem Haliny Lipskiej-Koziołowej, 
nr inw. 105

A key, unscrewable, inside empty, the property of Maria Wittek, 
1939–1945, metal, Maria Wittek’s gift passed by Halina 
Melzacka-Szewczykowa through Halina Lipska-Koziołowa, inv. no. 105

006
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Torba służąca do przewożenia poczty łączniczki Marzeny Podgórskiej, 
lata czterdzieste XX w., tkanina filcowa, dar Janiny Stawickiej, 
nr inw. 298

A bag used to transport the mail of the courier Marzena Podgórska, 
the 1940s, felt fabric, a gift from Janina Stawicka, inv. no. 298

007
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Medalik ofiarowany Irenie Jagielskiej-Nowak 
przez jeńca włoskiego dr. Piccolo w dowód wdzięczności 
za dostarczane jeńcom leki, lata czterdzieste XX w., 
metal, dar Ireny Jagielskiej-Nowak, nr inw. 289

A locket given to Irena Jagielska-Nowak by an Italian 
prisoner Dr Piccolo in gratitude for the drugs delivered to 
prisoners, the 1940s, metal, gift from Irena 
Jagielska-Nowak, inv. no. 289

008
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Pieczątka używana w pracy konspiracyjnej we Francji przez kuriera AK 
Józefa Kopytę wykonana w warsztacie Stanisława Jankowskiego 
„Agaton” podlegającym KG AK, lata czterdzieste XX w., 
drewno, guma, dar Józefa Kopyty, nr inw. 331

A stamp used in the underground work in France by the courier of 
the Home Army Józef Kopyta made in the workshop of Stanisław 
Jankowski „Agaton” subject to the General Headquarters of the Home 
Army, the 1940s, wood, rubber, gift from Józef Kopyta, inv. no. 331

009
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Pieczątka używana w pracy konspiracyjnej we Francji przez kuriera AK 
Józefa Kopytę wykonana w warsztacie Stanisława Jankowskiego 
„Agaton” podlegającym KG AK, lata czterdzieste XX w., 
drewno, guma, dar Józefa Kopyty, nr inw. 332

A stamp used in the underground work in France by the courier of the 
Home Army Józef Kopyta made in the workshop of Stanisław Jankow-
ski „Agaton” subject to the General Headquarters of the Home Army, 
the 1940s, wood, rubber, gift from Józef Kopyta, inv. no. 332

010
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Pieczątka używana w pracy konspiracyjnej we Francji przez kuriera AK 
Józefa Kopytę wykonana w warsztacie Stanisława Jankowskiego 
„Agaton” podlegającym KG AK, lata czterdzieste XX w., 
drewno, guma, dar Józefa Kopyty, nr inw. 333

The stamp used in the underground work in France by the courier 
of the Home Army Józef Kopyta made in the workshop of Stanisław 
Jankowski „Agaton” subject to the General Headquarters of the Home 
Army, the 1940s, wood, rubber, the gift from Józef Kopyta, inv. no. 333

011
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Pieczątka używana w pracy konspiracyjnej we Francji przez kuriera AK 
Józefa Kopytę wykonana w warsztacie Stanisława Jankowskiego ps. 
„Agaton” podlegającym KG AK, lata czterdzieste XX w., 
drewno, guma, dar Józefa Kopyty, nr inw. 334

The stamp used in the underground work in France by the courier 
of the Home Army Józef Kopyta made in the workshop of Stanisław 
Jankowski „Agaton” subject to the General Headquarters of the Home 
Army, the 1940s, wood, rubber, the gift from Józef Kopyta, inv. no. 334

012
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Pieczątka używana w pracy konspiracyjnej we Francji przez kuriera AK 
Józefa Kopytę wykonana w warsztacie Stanisława Jankowskiego ps. 
„Agaton” podlegającym KG AK, lata czterdzieste XX w., 
drewno, guma, dar Józefa Kopyty, nr inw. 335

The stamp used in the underground work in France by the courier 
of the Home Army Józef Kopyta made in the workshop of Stanisław 
Jankowski „Agaton” subject to the General Headquarters of the Home 
Army, the 1940s, wood, rubber, the gift from Józef Kopyta, inv. no. 335

013
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Szczotka do ubrań Elżbiety Zawackiej „Zo” służąca jako skrytka do 
przenoszenia poczty Wydziału Łączności Zagranicznej KG ZWZ–AK, 
1940–1945r., drewno, włosie, dar Józefa Kopyto, nr inw. 245

Elżbieta Zawacka’s („Zo’s”) clothing brush serving as a secret box 
for carrying the mail of the Foreign Communication Department of 
the Main Headquarters of the ZWZ-AK, 1940–1945, wood, bristles, 
gift from Józef Kopyto, inv. no. 245

015

Mała pieczątka okrągła z literą „R” używana 
przez Marię Sobocińską „Ryśka”, 1940–1945, 
drewno, metal, dar Marii Sobocińskiej, nr inw. 47

A small round stamp with the letter “R” used by 
Maria Sobocińska “Rysiek”, 1940-1945, wood, met-
al, gift from Maria Sobocińska, inv. no. 47

014
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Skrytka w ołówku z rozkazem Józefa Grussa – zastępcy Szefa Sztabu 
Wywiadu Pomorskiego Okręgu AK – przekazana Stefanowi Kisielowi 
z Grudziądza, 1940–1945, drewno, dar Konrada Ciechanowskiego, 
nr inw. 62, 64

A secret box in a pencil with the order of Józef Gruss – Deputy Head 
of the Staff of Intelligence in the Pomeranian District of the Home 
Army – handed over to Stefan Kisiel from Grudziądz, 1940–1945, 
wood, a gift from Konrad Ciechanowski, inv. no. 62, 64

016
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Skrytka w ołówku z rozkazem Józefa Grussa – zastępcy Szefa Sztabu 
Wywiadu Pomorskiego Okręgu AK – przekazana Stefanowi Kisielowi 
z Grudziądza, 1940–1945,  drewno, dar Konrada Ciechanowskiego, nr 
inw. 63, 65

A secret box in a pencil with the order of Józef Gruss – Deputy Head of 
the Staff of Intelligence in the Pomeranian District of the Home Army 
– handed over to Stefan Kisiel from Grudziądz, 1940–1945, 
wood,  a gift from Konrad Ciechanowski, inv. no. 63, 65

017
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Beret granatowy wełniany z przypiętym metalowym 
orzełkiem w koronie, lata 1940–1945, sukno, 
dar Haliny Melzackiej-Szewczykowej, nr inw. 117

A woolen blue beret with a pinned metal eagle 
in the crown, 1940–1945, fabric, a gift from 
Halina Melzacka-Szewczykowa, inv. no. 117

018

Pistolet należący do Tadeusza Wiśniewskiego „Mały” z Lipna, 
1941 r., metal, zardzewiały, dar Tadeusza Wiśniewskiego, nr inw. 51

A gun belonging to Tadeusz Wiśniewski alias „Mały” from Lipno, 
1941, metal, rusty, gift from Tadeusz Wisniewski, inv. no. 51

019
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Znaczek Organizacji Pomoc Żołnierzowi (PŻ), W1942–1945 r., 
metal, dar Janiny Sikorskiej, nr inw. 208

A stamp of the Organization „Aid to the Soldier” (PŻ), 
1942–1945, metal, gift from Janina Sikorska, inv. no. 208

020

Znaczki Czerwonego Krzyża Matyldy Stambuldzys „Matylda”, 
1942–1945r., metal, filc, dar Matyldy Stambuldzys, nr inw. 202

Stamps of the Red Cross belonging to Matylda Stambuldzys 
alias „Matylda”, 1942–1945, metal, felt, gift from Matylda 
Stambuldzys, inv. no. 202

021
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Lornetka Carl Zeiss Jena w futerale skórzanym zdobyta na Niemcach 
w Hyżnem przez Wiktora Marca żołnierza Podokręgu Rzeszów AK, 
1943 r., metal, skóra, szkło, dar Wiktora Marca, nr inw. 162

Carl Zeiss Jena binoculars in a leather case captured from Germans in 
Hyżne by Wiktor March, a soldier of the Rzeszów Home Army Sub-divi-
sion, 1943, metal, leather, glass, gift from Wiktor March, inv. no. 162

022

Krzyż, na który złożyła ślubowanie, wstępując do AK, Janina 
Hartman, 1943 r., drewno, metal, dar Janiny Hartman, nr inw. 188

The cross on which Janina Hartman took an oath joining the Home 
Army, 1943, wood, metal, gift from Janina Hartman, inv. no. 188

023
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 Aparat nadawczo-odbiorczy produkcji angielskiej przekazany do dyspo-
zycji por. Jana Kopyty – kierownika placówki łączności zagranicznej AK 
w Paryżu, 1944 r., metal, ebonit, dar Jana Kopyty, nr inw. 149 

The transceiver apparatus of the English production given to Lieutenant 
Jan Kopyta – head of the Home Army foreign communication center in 
Paris, 1944, metal, ebonite, gift from Jan Kopyta, inv. no. 149

024



57

Bojowy Znak Spadochronowy Władysława Rubnikowicza 
cichociemnego, 1944 r., metal, dar Władysław Rubnikowicz, 
nr inw. 182

The War Parachute Sign belonging to Władysław Rubnikowic, 
the silent-unseen, 1944, metal, gift from Władysław 
Rubnikowicz, inv. no. 182

025

Krzyż Walecznych bez legitymacji, 1944 r., 
metal, dar Ireny Jagielskiej-Nowak, nr inw. 125 

The Cross of Valor without the identity card, 1944, 
metal, gift from Irena Jagielska-Nowak, inv. no. 125

026



58

Opaska biało-czerwona z Powstania Warszawskiego należąca 
do Stefana Rutkowskiego, 1944 r., brudna, dwie zardzewiałe agrafki, 
dar żony Stefana Rutkowskiego, nr inw. 53

The white-red headband from the Warsaw Uprising belonging to 
Stefan Rutkowski, 1944, dirty, two rusty safety pins, 
donated by Stefan Rutkowski’s wife, inv. no. 53

028

Orzełek partyzancki podarowany przez Alojzego Bruskiego „Grab” 
kurierce Irenie Jagielskiej „Ewa” pod Laskowicami, 1944 r.,
blacha aluminiowa, dar Ireny Jagielskiej-Nowak, nr inw. 29 

The Partisan Eagle donated by Alojzy Bruski alias „Grab” 
to the courier Irena Jagielska alias „Ewa” at Laskowice, 1944, 
aluminum, gift from Irena Jagielska-Nowak, inv. no. 29

027



59

Kompas 39M TAJOLO nr 19356 z podziałką 0–5cm i skalą 0–62 
w futerale skórzanym zdobyta w czasie Akcji „Burza” pod Tyczynem 
przez żołnierza Podokręgu Rzeszów AK, 1944 r., 
metal, skóra, szkło, dar Wiktora Marca, nr inw. 163

The compass 39M TAJOLO No. 19356 with a scale of 0–5cm and scale 
0–62 in a leather case obtained during the Operation „Burza” at 
Tyczyn by a soldier of the Rzeszów Home Army Sub-division, 1944, 
metal, leather, glass, gift from Wiktor March , inv. no.163

029



60

Książeczka do nabożeństwa (mszalnik) znaleziona w gruzach 
w Powstaniu Warszawskim, 1944 r.,
papier, skóra, tasiemki, dar Jadwigi Kozłowskiej, nr inw. 342

A prayer book found in the ruins in the Warsaw Uprising, 
1944, paper, leather, ribbons, gift from Jadwiga Kozłowska, 
inv. no. 342

030



61

Chlebak należący do Jadwigi Jędrzejewskiej, 
który miała przy sobie w dniu śmierci, 1944 r., 
płótno, skóra, dar Jadwigi Thieme, nr inw. 344

A breadbox belonging to Jadwiga Jędrzejewska, 
who had it with her on the day of her death, 1944, 
canvas, leather, gift from Jadwiga Thieme, inv. no. 344

031

Miniatura Krzyża Walecznych, 1944 r., 
metal, dar Jolanty Zachorowskiej, nr inw. 315

A miniature of the Cross of Valor, 1944, metal, 
gift from Jolanta Zachorowska, inv. no. 315

032



62

Chlebak z okresu Powstania Warszawskiego 
należący do Stanisławy Grabowskiej, 1944 r., 
płótno, skóra, dar Haliny Koziołowej, nr inw. 443

A breadbox from the Warsaw Uprising, belonging 
to Stanisława Grabowska, 1944, linen, leather, gift 
from Halina Koziołowa, inv. no. 443

033



63

Klamra pasa należąca do partyzanta AK, znaleziona na polu 
lazaretowym byłego Stalagu 312/XX C w Toruniu, 1945 r., 
metal, dar Adama Blakiewicza, nr inw. 398

A belt buckle belonging to a partisan of the Home Army, 
found in the lazaret field of the former Stalag 312 / XX C in 
Toruń, 1945, metal, gift from Adam Blakiewicz, inv. no. 398

034

Medal z napisem – Wydział Lotniczy KG Armii Krajowej 1940–1945
 – awers. Dywizjon Bombowy Ziemi Pomorskiej Obrońców Warszawy. 
Miłość żąda ofiary – rewers, nr 301, po 1945 r.,
brąz, dar Olgi Olszewskiej, nr inw. 37

A medal with the inscription – Aviation Department of the Home 
Army Division of 1940–1945 – obverse. Bomber Squadron of the Po-
meranian Defenders of Warsaw. Love demands the victim – reverse, 
No. 301, after 1945, bronze, gift from Olga Olszewska, inv. no. 37

035



64

Beret Wandy Domanowskiej, okres powojenny, 
sukno, metal, haft bajorkiem, dar Witolda Prażmowskiego, nr inw. 487

Wanda Domanowska’s beret, the post-war period, cloth, metal, 
„bajorek” embroidery, gift from Witold Prażmowski, inv. no. 487

036



65

Mundur Wandy Domanowskiej – marynarka, spódnica, koszula, krawat, 
okres powojenny, sukno, dar Witolda Prażmowskiego, nr inw. 486

Wanda Domanowska’s uniform – jacket, skirt, shirt, tie, the post-war 
period, cloth, gift from Witold Prażmowski, inv. no. 486

037



66

Opaska AK – Okręg Wileński Władysława Michałowskiego, 
okres powojenny, płótno, dar Danuty Samsel, nr inw. 482

An armband of the Home Army – the Vilnius District of 
Władysław Michałowski, the post-war period, canvas, gift 
from Danuta Samsel, inv. no. 482

038

Opaska AK Władysława Michałowskiego, okres powojenny, 
płótno, dar Danuty Samsel, nr inw. 483

An armband of the Home Army  belonging to Władysław 
Michałowski, the post-war period, canvas, 
gift from Danuta Samsel, inv. no. 483

039



6767

Opaska AK, okres powojenny, płótno, 
dar Witolda Prażmowskiego, nr inw. 490

An armband of the Home Army,
the post-war period, canvas, gift from 
Witold Prażmowski, inv. no. 490

040

Szarfa biało-czerwona Władysława Michałowskiego, 
okres powojenny, płótno, Danuty Samsel, nr inw. 485

S. Władysława Michałowski’s white-and-red sash, the post-
war period, canvas, gift from Danuta Samsel, inv. no. 485

041



68

Medal Zwycięstwa i Wolności 9 V 1945 wraz z miniaturką Zofii Klinke, 
1959 r., metal, ryps, dar Agnieszki Kosko-Hołowczyc, nr inw. 458

The Medal of Victory and Freedom, 9 May 1945 with a miniature 
of Zofia Klinke, 1959, metal, rep, gift from Agnieszka 
Kosko-Hołowczyc, inv. no. 458

042



69

Medal za Warszawę 1939–1945 wraz z miniaturką Zofii Klinke, 1968r., 
metal, ryps, dar Agnieszki Kosko-Hołowczyc, nr inw. 457

The Medal for Warsaw 1939–1945 with a miniature of Zofia Klinke, 
1968, metal, rep, gift from Agnieszka Kosko-Hołowczyc, inv. no. 457

043



70

Pamiątkowy znak cichociemnych, 
własność Elżbiety Zawackiej „Zo”, 1969 r., 
ceramika, dar Elżbiety Zawackiej, nr inw. 474

A commemorative sign of „the Silent Unseen”, 
property of Elżbieta Zawacka „Zo”, 1969, 
ceramics, gift from Elżbieta Zawacka, inv. no. 474

044



71

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari 
wraz z miniaturką Marii Steczowicz, 1972 r.,
metal, ryps, dar Anny Steczowicz, nr inw. 338

The Silver Cross of the Order of Virtuti Militari 
with a miniature of Maria Steczowicz, 1972, 
metal, rep, gift from Anna Steczowicz, 
inv. no. 338

045

Odznaka pamiątkowa pierwszego spotkania kurierów AK 
w Zakopanem, 1972 r., metal, dar Anny Steczowicz, nr inw. 337

A commemorative stamp of the first meeting of couriers of the Home 
Army in Zakopane, 1972, metal, gift from Anna Steczowicz, inv. no. 337

046



72

Krzyż Partyzancki wraz z miniaturką Zofii Klinke, 1973r., 
metal, ryps, dar Agnieszki Kosko-Hołowczyc, nr inw. 459

The Guerrilla Cross with a miniature of Zofia Klinke, 1973, 
metal, rep, gift from Agnieszka Kosko-Hołowczyc, 
inv. no. 459

047



73

Medal pamiątkowy – Bohaterom Powstania Warszawskiego 1944 
– awers. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Powstania Warsza-
wskiego – rewers, 1983–1984 r., brąz, dar Olgi Olszewskiej, nr inw. 38

The Commemorative Medal – to Heroes of the Warsaw Uprising 
1944 – obverse. Social Committee of the Construction of the Monument 
of the Warsaw Uprising – reverse, 1983–1984, bronze, 
gift from Olga Olszewska, inv. no. 38

048



74

Plakietka pamiątkowa – VI Rejon VII Obwód AK „Obroża” 
1944–1984, 1984 r., filc, guma, nr inw. 504

A commemorative plaque – VI District VII Region of the 
Home Army „Obroża” 1944–1984, 1984, felt, rubber, 
inv. no. 504

049



7575

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1 IX–17 IX 1939 Zofii Klinke, 1985 r., 
metal, ryps, dar Agnieszki Kosko-Hołowczyc, nr inw. 456

The Cross of the September Campaign September 1 – September 17, 
1939 Zofia Klinke, 1985, metal, rep, 
gift from Agnieszka Kosko-Hołowczyc, inv. no. 456

051

Plakietka pamiątkowa – Pęcice 1985. Polegli na polu chwały 
2 VIII 1944, 1985 r., filc, guma, nr inw. 505

A souvenir plaque – Pęcice 1985. Fallen in the field of glory on 
2 August 1944, 1985, felt, rubber, inv. no. 505

052



76

Warszawski Krzyż Powstańczy wraz z legitymacją (nr 10-86-74 K) 
Jadwigi Popławskiej, 1986 r., 
metal, ryps, dar Katarzyny Brożek, nr inw. 449

The Warsaw Uprising Cross along with the identity card 
(No. 10-86-74 K) belonging to  Jadwiga Popławska, 1986, metal, 
rep, gift from Katarzyna Brożek, inv. no. 449 

053



7777

Krzyż Oświęcimski wraz z miniaturką Zofii Klinke, 1987r., 
metal, ryps, dar Agnieszki Kosko-Hołowczyc, nr inw. 460

The Oświęcim Cross with a miniature of Zofia Klinke, 1987, 
metal, rep, gift from Agnieszka Kosko-Hołowczyc, inv. no. 460

054

Projekt sztandaru Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej, 1989 r., 
papier, dar Mieczysława Filipczaka, nr inw. 161

The design of the banner of the Pomeranian District of the Home 
Army, 1989, paper, gift from Mieczysław Filipczak, inv. no. 161

055



78

Mundur powojenny żołnierza AK Danuty Ruteckiej – bluza, 
spódnica, po 1990 r., sukno, dar Danuty Ruteckiej, nr inw. 318

A postwar uniform of the Home Army soldier Danuta Rutecka 
– sweatshirt, skirt, after 1990, cloth, gift from Danuta Rutecka, 
inv. no. 318

056



79

Medale pamiątkowe na 50-lecie Armii Krajowej, 3 medale w jednym 
pudełku z napisem Armia Krajowa. Dwa medale z wizerunkami 
przywódców Podziemnego Państwa Polskiego – awers. Znak Polski 
Walczącej i nazwiska przywódców Podziemnego Państwa Polskiego 
oraz napis: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Bydgoszcz 
1992 – rewers, nr inw. 48-49. Medal z napisem: Armia Krajowa 1939–1945 
– awers, głowa orła w koronie – rewers, 1992 r., metal, nr inw. 50

Commemorative medals for the 50th anniversary of the Home Army, 
3 medals in one box with the inscription the Home Army. Two medals with 
images of the leaders of the Polish Underground State – obverse. The 
Polish Resistance emblem and surnames of the leaders of the 
Underground Polish State and the inscription: World Association 
of Soldiers of the Home Army, District of Bydgoszcz 1992 – reverse, 
inv. no. 48–49. A medal with the inscription: the Home Army 1939–1945 
– obverse, the head of the eagle in the crown – reverse, 1992, metal, 
inv. no. 50

057



80

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski wraz 
z legitymacją (nr 206–93) Elżbiety Zawackiej „Zo”, 1993r., 
metal, ryps, tektura, papier, dar Elżbiety Zawackiej, nr inw. 234

The Commander’s Cross with the Star of the Order of the Rebirth 
of Poland along with the identity card (no. 206–93) of Elżbieta 
Zawacka „Zo”, 1993, metal,rep, cardboard, paper, gift from 
Elżbieta Zawacka, inv. no. 234

058



81

Odznaka pamiątkowa Akcja Burza wraz z legitymacją Wiktorii Borek, 
1994 r., metal, tektura, dar Wiktorii Sowińskiej-Borek, nr inw. 144

The commemorative badge from the Operation „Burza” along with 
the card of Wiktoria Borek, 1994, metal, cardboard, 
gift from Wiktoria Sowińska-Borek, inv. no. 144

059



82

Krzyż i Wielka Wstęga Orderu Orła Białego 
oraz Gwiazda Orderu Orła Białego Elżbiety Zawackiej „Zo”, 1995 r., 
metal złocony, emaliowany, jedwabna mora, 
dar Elżbiety Zawackiej, nr inw. 235

The Cross and the Great Banner of the Order of the White Eagle 
and the Star of the Order of the White Eagle belonging to Elżbieta 
Zawacka „Zo”, 1995, gilded metal, enamel, silk moor, 
gift from Elżbieta Zawacka, inv. no. 235

060



83

Krzyż Armii Krajowej wraz z legitymacją (nr 21-95-563) 
Jadwigi Popławskiej, 1995 r., 
metal, ryps, dar Katarzyny Brożek, nr inw. 448

The Cross of the Home Army along with the identity 
card (No. 21-95-563) of Jadwiga Popławska, 1995, 
metal, rep, gift from Katarzyna Brożek, inv. no. 448

061



84

Medal pamiątkowy z okazji 40. rocznicy istnienia kapliczki na Wykusie 
i powstania środowiska żołnierzy AK Ponury Nurt, 1997 r., 
metal, dar Ireny Makowskiej, nr inw. 242

A commemorative medal on the occasion of the 40th anniversary 
of the shrine in Wykusie and the creation of the group of the Home 
Army soldiers of the Gloomy Trend [Ponury Nurt], 1997, metal, gift 
from Irena Makowska, inv. no. 242

062



85

Krzyż Partyzancki wraz z legitymacją 
(nr 54-99-441) Jadwigi Popławskiej, 1999 r., 
metal, ryps, dar Katarzyny Brożek, nr inw. 450

The Partisan Cross along with the ID (No. 54-99-441) 
of Jadwiga Popławska, 1999, metal, rep, 
gift from Katarzyna Brożek, inv. no. 450

063



86

Medal pamiątkowy z okazji odsłonięcia Pomnika Łączniczki 
Armii Krajowej w Józefowie, 2001 r., 
metal, dar Izabeli Kuczyńskiej, nr inw. 339

The commemorative medal on the occasion of the 
unveiling of the Monument of the Liaison Officer of the Home 
Army in Józefów, 2001, metal, gift from Izabela Kuczyńska, 
inv. no. 339

064



87

Kopia pomnika łączniczki AK stojącego w Józefowie (w skali 1:1), 
projekt Bohdana Chmielewskiego, 2003r., gips, nr inw. 288

A copy of the Home Army monument standing in Józefów 
(1: 1 scale), Bohdan Chmielewski’s project, 2003, plaster, 
inv.  no. 288

065



88

Medal pamiątkowy „Publiczne Gimnazjum imienia Polskiego 
Państwa Podziemnego w Wiązownie”, 2003 r., 
dar Izy Kuczyńskiej, nr inw. 313

The commemorative medal „Public Middle School under the 
name of the Polish Underground State in Wiązowno”, 2003, 
gift from Iza Kuczyńska, inv. no. 313

066                                               



89

Pamiątkowa moneta z okazji 60. rocznicy Powstania Warszawskiego 
należąca do Władysława Michałowskiego, 2004 r., 
metal, dar Danuty Samsel, nr inw. 479

The commemorative coin on the occasion of the 60th anniversary 
of the Warsaw Uprising belonging to Władysław Michałowski, 2004, 
metal, gift from Danuta Samsel, inv. no. 479

067                                               



90

Miniatura pomnika gen. Marii Wittek projektu B. Chmielewskiego, 
2007 r., gips, dar Elżbiety Zawackiej, nr inw. 346

A miniature of the monument of Gen. Maria Wittek designed 
by B. Chmielewski, 2007, plaster, gift from Elżbieta Zawacka, 
inv. no. 346

068



91

Pamiątkowa torba typu chlebak z okazji 66. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego należąca do Joanny Chyły, 2010 r., 
płótno, dar Joanny Chyły, nr inw. 453

A commemorative bag-bread box on the occasion of the 66th 
anniversary of the outbreak of the Warsaw Uprising belonging 
to Joanna Chyła, 2010, canvas, gift from Joanna Chyła, 
inv. no. 453

069



92

Akwarele ukazujące życie partyzantów wykonał Jan Sznajder, b.d., 
papier A-4, dar Jana Sznajdera, nr inw. 58–61, 10–104

Watercolors depicting the lives of partisans made by Jan Sznajder, 
paper A-4, gift from Jan Sznajder, inv. no. 58–61, 10–104

070 



93



94

Krzyż Armii Krajowej Janiny Witczuk, b.d., 
metal, dar Wojciecha Witczuka, nr inw. 296

The Cross of the Home Army belonging to Janina 
Witczuk, metal, gift from  Wojciech Witczuk, inv. no. 296

071 

Medal pamiątkowy Powstania Warszawskiego 
autorstwa Niny Mireckiej, b. d., 
metal, dar Izabeli Kuczyńskiej, nr inw. 248

The memorial medal of the Warsaw Uprising 
by Nina Mirecka, formerly, metal, gift from 
Izabela Kuczyńska, inv. no. 248

072



95

Miniatura Krzyża Armii Krajowej, okres powojenny, 
metal, dar Jolanty Zachorowskiej, nr inw. 316

A miniature of the Home Army Cross, the postwar period, 
metal, gift from Jolanta Zachorowska, inv. no. 316

073



96

Miniatura pomnika Małego Powstańca, b.d., 
gips, dar Izy Kuczyńskiej, nr inw. 320

A miniature of the monument of the Little 
Insurgent, plaster, gift from Iza Kuczyńska, 
inv. no. 320

074



9797

Odznaka AK – Krzyż Okręg Pomorze 1939–1945 Olgi Olszewskiej 
„Lena”, b.d., metal, ryps, nr inw. 34

The Home Army Badge – the Cross of the  District of Pomerania 
1939–1945 Olga Olszewska „Lena”, metal, rep, inventory no. 34

075

Odznaka AK z napisem: Salus Rei Publicae Suprema Lex, Władysława 
Michałowskiego, okres powojenny, dar Danuty Samsel, nr inw. 481

The Home Army badge with the inscription: Salus Rei Publicae Suprema 
Lex, belonging to Władysław Michałowski, the postwar period, 
gift from Danuta Samsel, inv. no. 481

076



98

Odznaka pamiątkowa Akcji„Burza” wraz z legitymacją (nr I/04/395) 
Janiny Witczuk, b.d., metal, dar Wojciecha Witczuka, nr inw. 297

The commemorative  badge of the Operation „Tempest” [„Burza”] 
along  with the identity card (no. I / 04/395) of Janina Witczuk, 
metal, gift fromWojciech Witczuk, inv. no. 297

077



99

Odznaka pamiątkowa Akcji„Burza”  wraz z legitymacją (nr 
I/04/710) Zofii Klinke, b.d., metal, dar Agnieszki 
Kosko-Hołowczyc, nr inw. 455

The memorial badge of the Operation „Tempest” [„Burza”] 
along  with the identity card (no. I / 04/710) belonging to 
Zofia Klinke, metal, gift from Agnieszka Kosko-Hołowczyc, 
inv. no. 455

078



100

Opaska biało-czerwona Anny Wacławik z Batalionów Chłopskich, b.d., 
tkanina, nr inw.205

A  white-red headband belonging  to Anna Wacławik from Bataliony 
Chłopskie – the Farmers’Battalions, textile, inventory no. 205

079

Opaska biało-czerwona z napisem „AK” i orłem w koronie, b.d., 
płótno, dar Wiktorii Sowińskiej-Borek, nr inw. 303

A white and red headband with the inscription „AK” 
[ the Polish abbreviations for the Home Army”] and the crowned eagle, 
canvas, gift from Wiktoria Sowińska-Borek, inv. no. 303

080



101101

Opaska biało-czerwona z napisem „WP” i orłem w koronie, b.d., 
płótno, nr inw. 304

A white and red headband with the inscription „WP” 
[the Polish abbreviations for the Polish Army] 
and an eagle in the crown, canvas, inv. no. 304

081

Opaska biało-czerwona z napisem „WP” i orłem w koronie,
 b.d., płótno, nr inw. 309

A white and red headband with the inscription „WP” [the Polish 
abbreviations for the Polish Army] and an eagle in the crown, 
canvas, inv. no. 309

082



102

Pas skórzany czarny, b.d., 
skóra, metal, dar Wiktorii Sowińskiej-Borek, nr inw. 306

A black leather belt, leather, metal, 
gift from  Wiktoria Sowińska-Borek, inv. no. 306

083

Replika ryngrafu Baonu Partyzantów „Skała” AK, 1944/45, b.d., metal, 
dar Janiny Gołębiowskiej, nr inw. 383

The replica of the gorget of the  Battalion of the Partisans of the „Rock” 
[„Skała”] AK, 1944/45, metal, gift from Janina Gołębiowska, inv. no. 383

084



103

Tableau upamiętniające Izabellę Trzaskowską-Sollohub „Elsinoe” 
i Barbarę Kacę-Szwarc„ Skarlet” sanitariuszki i łączniczki AK Okręgu 
Radomsko-Kieleckiego, b.d., dar ŚZŻAK – Okręg Gdańsk, nr inw. 244

A plaque commemorating Izabella Trzaskowska-Sollohub alis 
„Elsinoe” and Barbara Kaca-Szwarc alias „Skarlet” – nurses and 
liaison officers of the Home Army of the Radomsko-Kielce District, 
gift from ŚZŻAK – Gdańsk District, inv. no. 244

086

Symbol Polski Walczącej na drewnianej tarczy, b.d., 
metal, drewno, dar Romana Dekarczyka, nr inw. 302

The Polish Resistance emblem on a wooden shield, 
metal, wood, gift from Roman Dekarczyk, 
inv. no. 302

085



104

POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie (PSZ) były regularnymi formacjami wojskowymi, sta-
nowiącymi część Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (obok Armii Krajowej). Orga-
nizowane były od jesieni 1939 r. poza granicami kraju u boku sojuszników zachodnich: 
Francji i Wielkiej Brytanii. Składały się z wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotnictwa. 
Zwierzchnikami PSZ na Zachodzie byli kolejni Naczelni Wodzowie: gen. broni Władysław 
Sikorski (do 4 VII 1943 r.),gen. broni Kazimierz Sosnkowski (lipiec 1943–wrzesień 1944 r.), 
gen. dyw. Tadeusz Komorowski „Bór” (wrzesień 1944–listopad 1946 r.). W czasie poby-
tu gen. dyw. T. Komorowskiego w niewoli niemieckiej od lutego do maja1945 r. obow-
iązki Naczelnego Wodza pełnił gen. dyw. Władysław Anders. Armia Polska uczestniczyła  
w obronie Francji, walcząc w rozproszeniu. 10. Brygada Kawalerii Pancernej gen. Stanisła-
wa Maczka walczyła w Szampanii, 1. Dywizja Grenadierów gen. Bronisława Ducha na 
polach Lotaryngii, a w działaniach w Alzacji uczestniczyła 2. Dywizja Strzelców Pieszych. 
W obronie Francji w 1940 r. wzięło udział około 50 tys. polskich żołnierzy. Z utworzon-
ych oddziałów wydzielono Samodzielną Brygadę Strzelców Podhalańskich, która pod 
dowództwem gen. Zygmunta Bohusza-Szyszki uczestniczyła w kampanii norweskie-
j(bitwa o Narwik 1940 r.). Po klęsce Francji większość żołnierzy z rozwiązanych polskich 
jednostek przedostało się do Wielkiej Brytanii. Jedynie Brygada Strzelców Karpackich  
w całości przeszła z Syrii do Palestyny, wspierając potem Anglię w kampanii w północnej 
Afryce i broniąc m.in. twierdzy Tobruk w 1941 r.Po decyzji o ewakuacji jednostek pols-
kich na Wyspy Brytyjskie (17 VI 1940 r.) przeniósł się tam również rząd z premierem gen. 
Władysławem Sikorskim. W sierpniu 1940 r. została podpisana polsko-brytyjska umowa 
przewidująca utworzenie Polskich Sił Zbrojnych, które miały podlegać dowództwu bryty-
jskiemu. Od lipca do października 1940 r. polscy piloci uczestniczyli w bitwie powietrznej o 
Anglię. W walkach wzięły udział utworzone polskie dywizjony myśliwskie 302 i 303 oraz dy-
wizjony bombowe 300 i 301. Polscy lotnicy wykazali się niezwykłąodwagą i skutecznością. 
Polacy uczestniczyli także w nalotach bombowych na Niemcy, a od 1944 r. całe lotnictwo 
polskie było częściąRoyal Air Force (RAF) i wspierało inwazję wojsk alianckich w Europie 
Zachodniej.Wojska lądowe w Wielkiej Brytanii objęły Pierwszy Korpus Polski, z którego w 
1941 r. wyodrębniono Pierwszą Samodzielną Brygadę Spadochronową dowodzoną przez 
gen. Stanisława Sosabowskiego, a od lutego 1942 r. tworzono Pierwszą Dywizję Pancerną 
pod dowództwem gen. Stanisława Maczka. Polacy brali udział w największej w dziejach 
operacji morsko-lotniczej w Normandii (czerwiec 1944 r.), walczyli pod Falaise, a następ-
nie brali udział w wyzwalaniu Belgii i Holandii. W skład PSZ weszły także Polskie Siły Zbro-
jne w ZSRR. Utworzone zostały po wybuchu wojny III Rzeszy z ZSRR i zawarciu układu 
Sikorski – Majski (30 VII 1941 r.). Do Armii Polskiej, którą dowodził gen. Władysław Anders, 
powołano wszystkich obywateli polskich znajdujących się na terenie Związku Radzieck-
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iego: jeńców wojennych, aresztowanych bądź deportowanych w 1939 r. Z powodu trud-
ności w wyposażeniu i wyżywieniu oddziałów polskich Armia Polska została w kwietniu  
i sierpniu 1942 r.ewakuowana do Iraku na podstawie porozumienia brytyjsko-radzieck-
iego. Tutaj została połączona z Wojskiem Polskim na Środkowym Wschodzie, tworząc 
Armię Polską na Wschodzie (APW). W 1943 r. wyłoniono z niej 2. Korpus Polski, który 
został skierowany do Włoch. W kampanii włoskiej zasłynął m.in. zdobyciem Monte Cassi-
no, wyzwoleniem Ankony i Bolonii. Podczas tworzenia Polskich Sił Zbrojnych na tere-
nie Związku Radzieckiego z inicjatywy gen. Władysława Andersa powstała Pomocnicza 
Służba Kobiet (PSK). W 1944 r. kobiety działające w oddziałach PSK zostały przeniesione 
do 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Organizacyjnie formacja została podzielona na 
trzy części: Pomocniczą Wojskową Służbę Kobiet (PWSK), Pomocniczą Lotniczą Służbę 
Kobiet (PLSK) i Pomocniczą Morską Służbę Kobiet (PMSK). Formacje lądowe i lotnicze 
PSZ na Zachodzie walczyły na trzech teatrach działań wojennych: północnoeuropejskim  
(w 1940 r.), zachodnioeuropejskim (w 1940 r. i 1944–1945 r.) oraz śródziemnomorskim  
(w 1940–1942 r. w Afryce Północnej, a w latach 1944–1945 we Włoszech). Polska Marynar-
ka Wojenna uczestniczyła w walkach na Morzu Północnym, Morzu Norweskim, Morzu Ark-
tycznym, Oceanie Atlantyckim i Morzu Śródziemnym. W 1947 r. PSZ zostały rozwiązane. 
Dla zdemobilizowanych żołnierzy, którzy nie wrócili do kraju, Anglicy utworzyli Polski 
Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia.Polską placówką, która sprawuje opiekę nad 
archiwum polskiego rządu na uchodźctwie i PSZ na Zachodzie, jest Instytut Polski i Muze-
um im. gen. Sikorskiego Londynie.

POLISH ARMED FORCES IN THE WEST (PSZ)

The Polish Armed Forces in the West (PSZ) were regular military formations, which con-
stituted part of the Armed Forces of the Republic of Poland (along with the Home Army). 
They were organized from the autumn of 1939 outside the country alongside Western 
allies: France and Great Britain. They consisted of land forces, navy and aviation. The 
leaders of the PSZ in the West were successive Commanders-in-Chief: General Władysław 
Sikorski (until 4 July 1943), Lieutenant General Kazimierz Sosnkowski (July 1943 – Sep-
tember 1944), Major General Tadeusz Komorowski „Bór” (September 1944-November 
1946). During  the stay of Major General  Komorowski in German captivity from February 
to May 1945, the duties of the Commander-in-Chief were performed by Major General  
Władysław Anders. The dispersed Polish Army participated in the defense of France. The 
10th Armored Cavalry Brigade of General Stanisław Maczek  fought in Champagne, the 
1st Division of the Grenadiers of General Bronisław Duch fought in the fields of Lorraine, 
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and  the 2nd Infantry Division took part in fights in Alsace. About 50,000 Polish soldiers 
took part in the defense of France in 1940. The Independent Brigade of Podhale Rifles 
under the command of General Zygmunt Bohusz-Szyszka participated in the Norwegian 
campaign (the battle of Narvik in 1940). After the defeat of France, most of the soldiers 
from dissolved Polish units got to Great Britain. Only the Carpathian Rifle Brigade went all 
the way from Syria to Palestine, later supporting England in the campaign in North Africa 
and defending, among others, the Tobruk fortress in 1941. After the decision to evacuate 
the  Polish units to the British Isles (June 17, 1940), the government also moved there with 
Prime Minister Gen. Władysław Sikorski. In August 1940 the Polish-British agreement was 
signed that envisaged the creation of the Polish Armed Forces, which were to be subor-
dinated to the British command. From July to October 1940, Polish pilots participated 
in the air battle for England. The Polish 302 and 303 fighter squadrons and 300 and 301 
bomber squadrons took part in the battles. Polish airmen demonstrated extraordinary 
courage and effectiveness. The Poles also participated in bombing raids on Germany, and 
from 1944, all the Polish air force was part of the Royal Air Force (RAF) and supported the 
invasion of the Allied forces in Western Europe. Land troops in Great Britain embraced the 
First Polish Corps, from which in 1941 the First Independent Parachute Brigade was com-
manded by General Stanisław Sosabowski, and from February 1942 the First Armored Di-
vision under the command of General Stanisław Maczek was created. The Poles took part 
in the operation in Normandy (June 1944) – the  largest in the history of sea-air operations 
; they fought at Falaise; they took part in the liberation of Belgium and the Netherlands. 
The PSZ also included the Polish Armed Forces in the USSR. They were created after the 
outbreak of the war between the Third Reich and  the USSR and  after the conclusion of 
the Sikorski-Majski agreement (July 30, 1941). The Polish Army, commanded by General 
Władysław Anders,conscripted  all Polish citizens residing  in the Soviet Union: prisoners 
of war, arrested or deported in 1939. Owing to  the difficulties in equipping and feeding 
the Polish troops, in April and August 1942 the Polish Army was evacuated to Iraq on the 
basis of the British-Soviet agreement. Here it joined the Polish Army in the Middle East, 
creating the Polish Army in the East (APW). In 1943, the 2nd Polish Corps was created 
from it, which was then directed to Italy. In the Italian campaign it became famous for the 
conquest of Monte Cassino, the liberation of Ancona and Bologna. During the creation 
of the Polish Armed Forces in the Soviet Union, upon the initiative of General Władysław 
Anders, the Women’s Auxiliary Service (PSK) was set up. In 1944, women operating in the 
PSK branches were transferred to the 2nd Polish Corps in Italy. The formation was divid-
ed into three parts: Auxiliary  Military Women’s Service (PWSK), Auxiliary Air Service of 
Women (PLSK) and Auxiliary Maritime Service of Women (PMSK). Land and aviation for-
mations of the PSZ in the West fought in three military theatres: the North European front 
(in 1940), the West European front (in 1940 and 1944–1945) and the Mediterranean front 
(in 1940–1942 in North Africa, and in 1944–1945 in Italy). The Polish Navy participated in 
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Worek pocztowy używany przez PSZ na Zachodzie, 1939–1945, 
płótno, skóra, dar Izabeli Kuczyńskiej, nr inw. 241

A postal bag used by the PSZ, 1939–1945, canvas, leather, 
gift from Izabela Kuczyńska, inv. no. 241

001

the battles in the North Sea, the Norwegian Sea, the Arctic Sea, the Atlantic Ocean and 
the Mediterranean Sea. In 1947 the PSZ was dissolved. For the demobilized soldiers who 
did not return to the country, the British formed the Polish Corps of Preparation and De-
ployment. The Polish institution which supervises the archives of the Polish government 
in exile and the PSZ is the Polish Institute and the Museum under the name of General 
Sikorski in London.
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Znaki identyfikacyjne (nieśmiertelniki) Edwarda Nowaka, 1939–1945, 
metal, dar Ireny Jagielskiej-Nowak, nr inw. 132–133 

The identification tag of Edward Nowak, 1939–1945, metal, 
gift from Irena Jagielska-Nowak, inv. no. 132–133

002
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Baretki trzech odznaczeń Łucji Madalińskiej –Medal Lotniczy Polskich 
Sił Powietrznych na Zachodzie, Brytyjski Medal Obrony, Brytyjski 
Medal za Wojnę 1939–1945, b.d., ryps, dar Danuty Wołk, nr inw. 285

Service ribbons of three decorations of Łucja Madalińska – the Air 
Medal of the Polish Air Forces in the West, the British Defense Medal, 
British Medal for the War of 1939–1945, rep, gift from Danuta Wołk, 
inv. no. 285

003

Miniaturki 8odznaczeń: OOPV klasy, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 
Wojska, Krzyż 1. Dywizji Pancernej, 1939–1945 Star, France and 
Germany Star, Defence Medal, War Medal Haliny Poliszewskiej, 
lata czterdzieste XX w., metal, ryps, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 359

Thumbnails of 8 decorations: OOPV class, the Golden Cross of Merit, 
the Medal of the Army, the Cross of the 1st Armored  Division, 
the 1939–1945 Star, the France and Germany Star, the Defense Medal, 
the War Medal belonging to Halina Poliszewska, the 1940s, metal, rep, 
gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 359

004
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War Medal 1939–1945 Haliny Poliszewskiej, lata czterdzieste XX w., 
metal, ryps, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 364

The War Medal from 1939–1945 belonging to  Halina Poliszewska, 
the 1940s, metal, rep, gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 364

005

Puszka blaszana, tzw. żelazna porcja słodyczy, należąca do żołnierza 
1. Dywizji Pancernej gen. Maczka, lata czterdzieste XX w., metal, dar 
Katarzyny Brożek, nr inw. 446

The tin box, the so-called ‘iron’ guaranteed  portion of sweets, 
belonging to the soldier of the 1st Armored Division of General 
Maczek, 1940s, metal, gift from Katarzyna Brożek, inv. no. 446

006
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Orzełek z beretu Bronisławy Turek – ochotniczki z 317. Kompanii 
Transportowej PSK, lata czterdzieste XX w., metal, nr inw. 473

The eagle from the beret belonging to Bronisława Turek 
– a volunteer from the 317th PSK Transport Company, 1940’s, 
metal, inv. no. 473

007

Łóżko polowe płk. Karola Marescha, będące częścią kompletu 
obozowego w PSZ na Zachodzie, lata czterdzieste XX w., płótno, 
drewno, metal, dar Eugenii Maresch, nr inw. 275

The field camp bed of Colonel Karol Maresch, part of the camp set 
in the PSZ, the 1940s, canvas, wood, metal, the gift from Eugenia 
Maresch, inv. no. 275

008
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Śpiwór płk. Karola Marescha, będący częścią kompletu obozowego 
w PSZ na Zachodzie, lata czterdzieste XX w., płótno, włóknina, 
dar Eugenii Maresch, nr inw. 276

The sleeping bag belonging Colonel Karol Maresch, which is part of 
the camp set in the PSZ, the 1940s, canvas, non-woven, 
gift from Eugenia Maresch, inv. no. 276

009

Krzesełko polowe płk. Karola Marescha, będące częścią kompletu 
obozowego w PSZ na Zachodzie, lata czterdzieste XX w., płótno, 
drewno, metal, dar Eugenii Maresch, nr inw.277

The camp chair belonging to Sub-Colonel Karol Maresch, part of 
the camp set in the PSZ in West Pomerania, the 1940s, canvas, 
wood, metal, gift from Eugenia Maresch, inv. no. 277

010
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Umywalka mała płk. Karola Marescha, będąca częścią kompletu 
obozowego w PSZ na Zachodzie, lata czterdzieste XX w., 
płótno impregnowane, dar Eugenii Maresch, nr inw. 278 

The small washbasin of Colonel Karol Maresch, part of the camp 
set in the PSZ, the 1940s, impregnated canvas, gift from Eugenia 
Maresch, inv. no. 278

011

Umywalka duża płk. Karola Marescha, będąca częścią kompletu 
obozowego w PSZ na Zachodzie, lata czterdzieste XX w., 
płótno impregnowane, dar Eugenii Maresch, nr inw. 279

The big washbasin of  Colonel Karol Maresch, part of the camp 
set in the PSZ, 1940s, impregnated canvas, gift from Eugenia 
Maresch, inv. no. 279

012
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Umywalka duża płk. Karola Marescha, będąca częścią kompletu 
obozowego w PSZ na Zachodzie, lata czterdzieste XX w., płótno 
impregnowane, dar Eugenii Maresch, nr inw. 280

The big washbasin belonging to Karol Maresch, part of the camp 
set in the PSZ, the 1940s, impregnated canvas, gift from Eugenia 
Maresch, inv. no. 280

013

Wiaderko płk. Karola Marescha,będąceczęścią kompletu obozowego 
w PSZ na Zachodzie, lata czterdzieste XX w., płótno impregnowane, 
dar Eugenii Maresch, nr inw.281

The bucket belonging to Colonel Karol Maresch, part of the camp set 
in the PSZ, 1940s, impregnated canvas, gift from Eugenia Maresch, 
inv. no. 281

014
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Mundur kobiecy 2. Korpusu Polskiego PSK – marynarka, spódnica, 
lata czterdzieste XX w., sukno, dar Eugenii Maresch, nr inw. 282

Women’s uniform of the 2nd Polish Corps PSK – jacket, skirt, 
the 1940s, cloth, gift from Eugenia Maresch, inv. no. 282

015
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Letni żakiet kobiecego munduru PSK, lata czterdzieste XX w., 
tkanina khaki, dar Eugenii Maresch, nr inw. 283

A summer jacket of the female uniform of the PSK, the 1940s, 
khaki fabric, gift from Eugenia Maresch, inv. no. 283

016
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Torba – plecak PSZ, lata czterdzieste XX w., tkanina khaki, 
dar Eugenii Maresch, nr inw. 284

A bag – a PSZ backpack, the 1940s, khaki fabric, 
gift from Eugenia Maresch, inv. no. 284

017

Znaczek W.A.A.F. – P.L.S.K. Łucji Madalińskiej, 
lata czterdzieste XX w., metal, dar Danuty Wołk, nr inw. 286

A stamp of  W.A.A.F. – P.L.S.K. of  Łucja Madalińska, 
the 1940s, metal, gift from  Danuta Wołk, inv. no. 286

018
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Czapka wojskowa Polskiej Lotniczej Służby Kobiet należąca do Łucji 
Madalińskiej, lata czterdzieste XX w., dar Danuty Wołk, nr inw. 287

A military cap of the Polish Airforce  Service of Women belonging to 
Łucja Madalińska, the 1940s, gift from Danuta Wołk, inv. no. 287

019

Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie Mieczysława Szczepańskiego, 
b.d., metal, ryps, dar Haliny Szczepańskiej, nr inw. 308

The Cross of the Combat Craft of the PSZ by Mieczysław Szczepański, 
metal, rep, gift from Halina Szczepańska, inv. no. 308

020
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Spadochron PSZ na Zachodzie, lata czterdzieste XX w., 
brezent, jedwab, bawełna, dar Izy Kuczyńskiej, nr inw. 319

The PSZ parachute, the 1940s, canvas, silk, cotton, gift 
from Iza Kuczyńska, inv. no. 319.

021

Koc wojskowy PSZ, lata czterdzieste XX w., 
sukno, dar Eugenii Maresch, nr inw. 321

Military blanket of the PSZ, the 1940s, cloth, 
gift from Eugenia Maresch, inv. no. 321

022
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Maska przeciwgazowa żołnierza PSZ na Zachodzie, 
lata czterdzieste XX w., brezent, metal, guma, szkło, 
dar Eugenii Maresch, nr inw. 322

Gas mask of a PSZ soldier, the 1940s, tarpaulin, metal, rubber, 
glass, gift from Eugenia Maresch, inv. no. 322

023
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Półbuty damskie należące do ochotniczki PSK na Zachodzie, 
lata czterdzieste XX w., skóra, dar Eugenii Maresch, nr inw. 323

Women’s shoes belonging to a volunteer of the PSK, the 
1940s, leather, gift from Eugenia Maresch, inv. no. 323

024

Hełm żołnierza PSZ na Zachodzie, lata czterdzieste XX w., 
metal, skóra, dar Eugenii Maresch, nr inw. 324

Helmet of a PSZ soldier in the West, 1940s, metal, leather, 
gift from Eugenia Maresch, inv. no. 324

026
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Mundur Aleksandry Zduńczyk-Siedleckiej – sanitariuszki 2. Korpusu 
Polskiego PSK na Zachodzie –marynarka, pasek, lata czterdzieste XX w., 
sukno, skóra, dar Janiny Gąsinowskiej, nr inw. 347

The uniform of Aleksandra Zduńczyk-Siedlecka – a paramedic of the 2nd 
Polish Corps of the PSK – jacket, belt, the 1940s, cloth, leather, 
gift from Janina Gąsinowska, inv. no. 347

025
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Komplet do szycia żołnierza PSZ na Zachodzie, 
lata czterdzieste XX w., płótno, dar Eugenii Maresch, 
nr inw. 325

A sewing set for a PSZ soldier, the 1940s, canvas, 
gift from Eugenia Maresch, inv. no. 325

027
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Mundur mjr Henryki Sokół dowódcy 318. kompanii kantyn polowych 
PSK na Zachodzie – marynarka, spódnica, beret, krawat, beret, 
pasek, lata czterdzieste XX w., sukno, dar Romana Rybickiego, 
nr inw. 327

The uniform of Major Henryk Sokół, the  commander of the 318th 
company of the PSK field canteens – jacket, skirt, beret, tie, beret, 
belt, the 1940s, cloth, gift from Roman Rybicki, inv. no. 327

028
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Mundur kobiety żołnierza 2. Korpusu Polskiego PSK – kurtka, 
spódnica, beret, pas z kaburą, lata czterdzieste XX w., sukno, 
dar Zofii Głodek, nr inw. 397

A uniform of a female soldier of the 2nd Polish Corps of the 
PSK – jacket, skirt, beret, belt with a holster, the 1940s, cloth, 
gift from Zofia Głodek, inv. no. 397

029
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Menażka należąca do Kazimierza Buszewicza żołnierza PSZ 
na Zachodzie, lata czterdzieste XX w., metal, 
dar Barbary Balcerowicz, nr inw. 399

A mess tin owned by Kazimierz Buszewicz, a soldier of the 
PSZ, the 1940s, metal, gift from Barbara Balcerowicz, 
inv. no. 399

030
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Przybornik na sztućce należący do Kazimierza Buszewicza 
żołnierza PSZ na Zachodzie, lata czterdzieste XX w., 
płótno, dar Barbary Balcerowicz, nr inw. 400

A toolbox for cutlery belonging to Kazimierz Buszewicz, 
a soldier of the PSZ, the 1940s, canvas,  gift from Barbara 
Balcerowicz, inv. no. 400

031



128

Odznaka Szkoły Podchorążych Piechoty i Kawalerii Zmotoryzowanej 
wraz z legitymacją (nr15/I. Of. P.W.S.K.) Haliny Poliszewskiej, 
lata czterdzieste XX w., metal, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 360

 A badge of the Infantry and Cavalry School for Cadets along with 
the identification card (No. 15 / I.Hi.H.P.W.S.K.) Halina Poliszewska, 
the 1940s, metal, gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 360

032
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Sznur od munduru żołnierza 1. Brygady Strzelców Podhalańskich 
Haliny Poliszewskiej, lata czterdzieste XX w., bawełna, 
dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 366
 
A rope from a uniform of Halina Poliszewska , a soldier of the 
1st Podhale Rifle Brigade, 1940s, cotton, gift from Małgorzata 
Firfas, inv. no. 366

033

Orzełek z czapki wojskowej Haliny Poliszewskiej – żołnierza PSK, 
lata czterdzieste XX w.,metal, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 367

An eagle from the military cap of Halina Poliszewska – a soldier 
of the PSK, the 1940s, metal, gift from  Małgorzata Firfas, 
inv. no. 367

034
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Trzy naszywki „POLAND” na rękaw munduru Haliny Poliszewskiej, 
lata czterdzieste XX w., haft na materiale, dar Małgorzaty Firfas, 
nr inw. 369

Three patches „POLAND” on the sleeve of Halina Poliszewska’s 
uniform, the 1940s, embroidery on the material, 
gift from  Małgorzata Firfas, inv. no. 369

035
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Oznaka rozpoznawcza 1. Dywizji Pancernej należąca 
do Haliny Poliszewskiej, lata czterdzieste XX w., 
tkana maszynowo, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 369

An identification mark of the 1st Armored Division 
belonging to Halina Poliszewska, the 1940s, 
machine-woven, gift from Małgorzata Firfas, 
inv. no. 369

036



132

Odznaka na beret 313. Kompanii Kantyn Polowych PSK 
należąca do Haliny Poliszewskiej, lata czterdzieste XX w., 
metal, emalia, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 375

A beret badge of the  313th company of the PSK Company of Field 
Canteens belonging to Halina Poliszewska, the 1940s, metal, enamel, 
gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 375

037

Orzełek i gwiazdka z munduru Haliny Poliszewskiej – żołnierza PSK, 
lata czterdzieste XX w., metal, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 376

A small eagle and a star from the uniform of Halina Poliszewska 
– soldier of the PSK, the 1940s, metal, gift from Małgorzata Firfas, 
inv. no. 376

038
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Odznaka Ankenes–Narwik–Beisfiord – 1940 Haliny Poliszewskiej, 
1940 r., metal, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 363

Ankenes-Narwik-Beisfiord Badge – 1940 belonging to Halina 
Poliszewska, 1940, metal, gift from Małgorzata Firfas,
inv. no. 363

039

Vade Mecum Żołnierza – Kierowcy Jerzego Janiszewskiego 
żołnierza 1. Brygady Strzelców Podhalańskich, 1941 r., 
papier, karton, dar Leona Janiszewskiego, nr inw. 445

The  Vade Mecum of the Soldier – Driver belonging to Jerzy 
Janiszewski, soldier of the 1st Podhale Rifle Brigade, 1941, 
paper, cardboard, gift from Leon Janiszewski, inv. no. 445

040



134

Mundur zimowy wyjściowy Zofii Gączowskiej-Łukjaniec z 317. Kompanii 
Transportowej 2. Korpusu PSK (marynarka, spódnica krawat), 1942 r., 
sukno, dar Zofii Gączowskiej-Łukjaniec, nr inw. 184

Winter uniform of Zofia Gączowska-Łukjaniec from 317th Transport 
Company of the 2nd Corps of the  PSK (a jacket, tie and skirt), 1942, 
cloth, gift from Zofia Gączowska-Łukjaniec, inv. no. 184

041
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Odznaka 1. Brygady Strzelców Podhalańskich wraz z legitymacją 
(nr 138) i miniaturą odznaki należąca do Haliny Poliszewskiej, 1942 r., 
metal, papier, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 361

The badge of the 1st Podhale Rifles Brigade with the ID (No. 138) and 
a miniature badge belonging to Halina Poliszewska, 1942, metal, 
paper, gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 361

042

Scyzoryk spod Monte Cassino Józefy Błaszczyszyn 
z 316. Kompanii Transportowej 2. Korpusu Polskiego PSK, 
1943 r., metal, drewno, dar Józefa Błaszczyszyna, nr inw. 158

A pocket knife from Monte Cassino belonging to Józefa 
Błaszczyszyn from the 316th Transport Company of the 2nd 
Corps of the PSK, 1943, metal, wood, 
gift from Józefa Błaszczyszyn, inv. no. 158

043
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Latarka wojskowa płk. Karola Marescha, Londyn 1943 r., 
metal, dar Eugenii Maresch, nr inw. 343

A military torch belonging to Karol Maresch, London 
1943, metal, gift from Eugenia Maresch, inv. no. 343

044
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Bransoletka z orłem w owalu (awers) i wygrawerowanym napisem 
14 X 1934–14 X 1943 W. Brytania (rewers) Haliny Poliszewskiej, 1943 r., 
srebro, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 371

A bracelet with an eagle in the oval (obverse) and engraved inscription 
14 X 1934–14 X 1943 Great Britain (reverse) Halina Poliszewska, 1943, 
silver, donated by Małgorzata Firfas, inv. no. 371

045
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Śpiwór brezentowy Józefy Błaszczyszyn z 316. Kompanii Transportowej 
2. Korpusu Polskiego PSK z dwoma pasami i rączką, 1943–1945, 
brezent, skóra, dar Józefy Błaszczyszyn, nr inw. 143

  A canvas sleeping bag by Józefa Błaszczyszyn from the 316th 
Transport Company of the 2nd Corps of the PSK with two belts 
and a hand,  1943–1945, tarpaulin, leather, 
gift from Józefa Błaszczyszyn, inv. no. 143

046
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Krzyż pamiątkowy Monte Cassino Edwarda Nowaka z II Pułku 
Pancernego 2. Korpusu Polskiego PSZ na Zachodzie z legitymacją 
nr 294, 1944r., metal, dar Ireny Jagielskiej-Nowak, nr inw. 126 

Monte Cassino commemorative cross of Edward Nowak from the 
Second Armored Regiment of the 2nd Polish Corps of the Polish 
Armed Forces in the West (PSZ) with ID no. 294, 1944, metal, gift 
from Irena Jagielska-Nowak, inv. no. 126

047
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Medal pamiątkowy Desiderius Erasmus Roterodamus, należący do 
Haliny Poliszewskiej otrzymany wraz z honorowym obywatelstwem 
miasta Bredy, 1944 r., metal, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 380

A Memorial Medal Desiderius Erasmus Roterodamus, belonging to 
Halina Poliszewska received along with the honorary citizenship of the 
city of Breda, 1944, metal, gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 380

048

Defence Medal (Medal Obrony), brytyjski medal za udział 
w II wojnie światowej Wandy Klocek-Mirreńskiej, po 1945 r., 
metal, ryps, dar Wandy Kucharczyk, nr inw. 197

Defence Medal (Medal of Defense), British medal for the 
participation in World War II belonging to  Wanda 
Klocek-Mirreńska, after 1945, metal, rep, 
gift from Wanda Kucharczyk, inv. no. 197

049
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The War Medal 1939–1945, brytyjskie odznaczenie wojskowe Wandy 
Klocek-Mirreńskiej, po 1945 r., metal, ryps, dar Wandy Kucharczyk, 
nr inw. 198

The War Medal 1939-1945, the British military decoration 
of Wanda Klocek-Mirreńska, after 1945, metal, rep, 
gift from Wanda Kucharczyk, inv. no. 198

050

France and Germany Star (Gwiazda za Francję i Niemcy) 
Haliny Poliszewskiej, 1946 r., metal, ryps, dar Małgorzaty Firfas, 
nr inw. 357

France and Germany Star (Star for France and Germany) 
Halina Poliszewska, 1946, metal, rep, gift from Małgorzata 
Firfas, inv. no. 357

051
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Odznaka 4. Pułku Pancernego PSZ na Zachodzie należąca 
do Edwarda Nowaka wraz z legitymacją nr 80/46, 1946 r., 
metal, karton, dar Ireny Jagielskiej-Nowak, nr inw. 136

The badge of the 4th Armoured Regiment of the PSZ belonging 
to Edward Nowak along with ID No. 80/46, 1946, metal, card-
board, gift from Irena Jagielska-Nowak, inv. no. 136

052
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Defence Medal (Medal Obrony) wraz z zaświadczeniem (nr A. 25222) 
Haliny Poliszewskiej, 1946 r., metal, ryps, dar Małgorzaty Firfas, 
nr inw. 358

Defence Medal (Medal of Defense) along with  the certificate 
(No. A. 25222) belonging to  Halina Poliszewska, 1946, metal, rep, 
gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 358

053
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Odznaka 2. Korpusu Polskiego PSZ na Zachodzie należąca 
do Edwarda Nowaka wraz legitymacją nr 042811, 1947 r., 
metal, karton, dar Ireny Jagielskiej-Nowak, nr inw. 134

The badge of the 2nd Polish Corps of the PSZ belonging to 
Edward Nowak along with the ID No. 042811, 1947, metal, 
cardboard, gift from Irena Jagielska-Nowak, inv. no. 134

054
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Znaczek członkowski Stowarzyszenia Kombatantów Polskich 
wraz z legitymacją (nr 23057) Haliny Poliszewskiej, 1949 r., 
metal, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 390

A membership badge of the Association of Polish Veterans 
along with the ID (No. 23057) of Halina Poliszewska, 1949, 
metal, gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 390

055
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Złoty Krzyż Zasługi Haliny Poliszewskiej, 1979 r., 
metal, ryps, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 353

The Gold Cross of Merit belonging to Halina Poliszewska, 
1979, metal, rep, gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 353

056

Znaczek ze spotkania kombatantów PSZ należący 
do Haliny Poliszewskiej, 1984 r., 
tworzywo sztuczne, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 374

A badge from the meeting of veterans of the Polish 
Armed Forces (PSZ) belonging to Halina Poliszewska, 
1984, plastic, gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 374

057
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Krzyż 1. Dywizji Pancernej wraz z legitymacją (nr 273) 
Haliny Poliszewskiej, 1985 r., metal, ryps, 
dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 355

The Cross of the 1st Armored Division along with the ID 
card (No. 273) of Halina Poliszewska, 1985, metal, rep, 
gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 355

058
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Złota honorowa odznaka pamiątkowa PSK z legitymacją (nr 4) 
Haliny Poliszewskiej,1985 r., metal pozłacany oraz cztery srebrne 
honorowe odznaki pamiątkowe PSK Haliny Poliszewskiej, 1985 r., 
metal, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 365

The gold honorary PSK commemorative badge with the ID (No. 4) 
of Halina Poliszewska, 1985, gilded metal and four silver honorary 
commemorative decorations from the PSK belonging to Halina 
Poliszewska, 1985, metal, gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 365

059
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Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski V klasy Haliny 
Poliszewskiej,1990 r., metal, ryps, dar Małgorzaty Firfas, 
nr inw. 352

The Order of Polonia Restituta of the fifth grade, belonging 
to Halina Poliszewska, 1990, metal, rep, 
gift from  Małgorzata Firfas, inv. no. 352

060
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Medal pamiątkowy z okazji 50 lat koła kobiet żołnierzy PSZ 
w Londynie wraz z legitymacją (nr 63) Haliny Poliszewskiej, 1998 r., 
tworzywo sztuczne, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 381

The commemorative medal for the 50th anniversary of the circle 
of female soldiers of the PSZ in London along with ID (No. 63) 
belonging to Halina Poliszewska, 1998, plastic, gift from 
Małgorzata Firfas, inv. no. 381

061
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Mundur PLSK – marynarka, spódnica, koszula, krawat, 
kopia, 2009 r., sukno, zakup, nr inw. 435

A PLSK uniform – a jacket, skirt, shirt, tie, copy, 2009, 
cloth, purchase, inventory no. 435

062
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Mundur plutonowej PWSK – bluza battle dress, spodnie, 
furażerka, 1942 r. – kopia, 2013 r., sukno, zakup, nr inw. 491
 
A PWSK uniform – battle dress, trousers, forage cap, 1942
 – a copy, 2013, cloth, purchase, inv. no. 491

063
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Mundur ppor. kompanii transportowej PWSK – frencz, spódnica, 
beret, pas, 1946 r. – kopia, 2013 r., sukno, skóra, zakup, 
nr inw. 492

A uniform of Sub-Lieutenant of the PWSK transport company 
– a French-style jacket, skirt, beret, belt, 1946 – copy, 2013, 
cloth, leather, purchase, inv. no. 492

064
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Kurtka battle dress munduru 1 Dywizji Pancernej 
1. Korpusu Polskiego PWSK 1944 r.– kopia, 2013 r., 
sukno, zakup, nr inw. 493

 A jacket of a battle dress uniform of the 1st 
Armored Division of the 1st Polish Corps of the 
PWSK 1944 – a copy, 2013, cloth, purchase, 
inv. no. 493

065
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Kurtka batlle dress munduru Wojskowego Korpusu 
Sióstr Służby Zdrowia 1946 r.– kopia, 2013 r., 
sukno, zakup, nr inw. 494

A jacket of a battle dress uniform of the Military 
Corps of Sisters of Health in 1946 – a copy, 2013, 
cloth, purchase, inv. no. 494

066
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Bransoleta kpt. Zofii Gączowskiej-Łukjaniec składająca się 
z 8 herbów miast i odznaki 2. Korpusu Polskiego, b.d., 
metal, dar Zofii Gączowskiej-Łukjaniec, nr inw. 249

A bracelet of Captain Zofia Gączowska-Łukjaniec consisting 
of 8 coats of arms of the cities and the  badge of the 2nd 
Polish Corps, metal, gift from Zofia Gączowska-Łukjaniec, 
inv. no. 249

068

Baretki z munduru Haliny Poliszewskiej – żołnierza PSK, b.d., 
ryps, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 377

Ribbons from the uniform of Halina Poliszewska – a soldier of 
the PSK, rep, gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 377

067
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Bransoleta składająca się z 7 elementów zawierających ornamentykę 
Dalekiego Wschodu należąca do Haliny Poliszewskiej, b.d., 
metal, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 391 

A bracelet consisting of 7 elements containing ornaments 
of the Far East belonging to Halina Poliszewska, metal, 
gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 391

069

Bransoletka z orłem w rombie Haliny Poliszewskiej, b.d., 
srebro, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 372

A bracelet with an eagle in a diamond belonging to Halina 
Poliszewska, silver, gift from Małgorzata Firfas, 
inv. no. 372

070
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Miniatura odznaki Szkoły Podchorążych Piechoty 
Haliny Poliszewskiej, b.d., metal, 
dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 373

The miniature badge of the School of Infantry 
Cadets belonging to Halina Poliszewska, metal, 
gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 373

072

Medal pamiątkowy 313. Kompanii Transportowej 
2. Korpusu Polskiego PWSK – 1942–1946 r., b.d.,
metal, dar Bronisławy Kwaśnickiej, nr inw. 387

The commemorative medal of the 313th Transport 
Company of the 2nd Polish Corps of the PWSK
 – 1942–1946, metal, gift from Bronisława Kwaśnicka, 
inv. no. 387

071
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Miniatury odznaczeń: Krzyż AK, Krzyż Kawalerski OOP V klasy, 
Krzyż Partyzancki, Krzyż Oświęcimski Haliny Poliszewskiej, b.d., 
metal, ryps, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 379

Miniatures of decorations: the Cross of the Home Army, The 
Order of the White Eagle of the  fifth grade, the Partisan Cross, 
the Oświęcim Cross of Halina Poliszewska, metal, rep, gift from 
Małgorzata Firfas, inv. no. 379

073
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Naszywka naramienna z napisem „Poland” 
z munduru żołnierzy PSZ na Zachodzie, b.d., 
tkanina, nr inw. 206

A shoulder patch with the inscription „Poland” 
from the uniform of soldiers of the PSZ, fabric,  
inv. no. 206

074

Odznaka 2. Korpusu Polskiego PSZ Zofii Gączowskiej-Łukjaniec, b.d., 
metal, dar Zofii Gączowskiej-Łukjaniec, nr inw. 195

The badge of the 2nd Polish Corps of the PSZ belonging to Zofia 
Gączowska-Łukjaniec, metal, gift from Zofia Gączowska-Łukjaniec, 
inv. no. 195

075
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Odznaka 2. Warszawskiej Dywizji Pancernej PSZ na Zachodzie, b.d., 
metal, dar Ireny Jagielskiej-Nowak, nr inw. 135 

The badge of the 2nd Warsaw Armored Division of the PSZ, metal, 
gift from Irena Jagielska-Nowak, inv. no. 135

076

Odznaka pamiątkowa 1. Dywizji Pancernej PSZ Haliny Poliszewskiej, 
b.d., metal, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 374

The commemorative badge of the 1st Polish Armored Division of the 
Polish Armed Forces belonging toHalina Poliszewska, metal, 
gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 374

077
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Odznaka Weterana Walk o Niepodległość Haliny Poliszewskiej, b.d., 
metal, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 368
 
The  Badge of the Veteran of the Struggle for Independence belong-
ing to Halina Poliszewska, metal, gift from Małgorzata Firfas, 
inv. no. 368

078

Pieczątka z treścią: J. Comd r. O. C. 52 ATS/PRC. COY. 
Haliny Poliszewskiej – żołnierza PSK, b, d., 
drewno, guma, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 378

The stamp with the following text: J. Comd. O. C. 52 
ATS / PRC. COY belonging to Halina Poliszewska 
– soldier of the PSK, wood, rubber, gift from 
Małgorzata Firfas, inv. no. 378

079
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Pierścionek z orłem Haliny Poliszewskiej, b.d., 
srebro, emalia, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 370

The ring with an eagle belonging to Halina 
Poliszewska, silver, enamel, gift from Małgorzata 
Firfas, inv. no. 370

079
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Portret Józefa Piłsudskiego, b.d., olej na 
płótnie, dar Józefy Marciniak, nr inw. 392

The portrait of Józef Piłsudski, oil on canvas, 
gift from Józefa Marciniak, inv. no. 392

081
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Portret płk Marii Leśniakowej, b.d., olej na płótnie, 
dar Ireny Stopniewicz-Forsewicz, nr inw. 341

The portrait of Colonel Maria Leśniak, oil on canvas, gift 
from Irena Stopniewicz-Forsewicz, inv. no. 341

082
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Proporczyk 4. Pułku Pancernego „Skorpion” PSZ na Zachodzie, b.d., 
metal, dar Ireny Jagielskiej-Nowak, nr inw.127–130

The pennant of the 4th Armoured Regiment of the Polish Armed 
Forces in the West (PSZ) „Skorpion”,metal, gift from Irena Jagiels-
ka-Nowak, inv. no. 127–130

083
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Tablica pamiątkowa 316. Kompanii Transportowej 2. Korpusu Polskiego 
PWSK, b.d., metal, dar Bronisławy Sanejko-Kwaśnickiej, nr inw. 239

TThe commemorative plaque of the 316th  Transport Company of the 
2nd  Polish Corps of the PWSK, metal, gift from Bronisława 
Sanejko-Kwaśnicka, inv. no. 239

084
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1939–1945 Star (Gwiazda za wojnę 1939–1945) Haliny Poliszewskiej, 
b.d., metal, ryps, dar Małgorzaty Firfas, nr inw. 356

The 1939–1945 Star (Star for the War 1939–1945) belonging to Halina 
Poliszewska, metal, rep, gift from Małgorzata Firfas, inv. no. 356

085
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Znaczek przedstawiający skorpiona, b.d., 
metal, dar Ireny Jagielskiej-Nowak, 
nr inw. 138

A badge showing a scorpion, metal, gift from 
Irena Jagielska-Nowak, inv. no. 138

087

Znaczek 1. Samodzielnej Brygady Strzelców PSZ na Zachodzie, b.d., 
metal, dar Ireny Jagielskiej-Nowak, nr inw. 131

The badge of the 1st Independent Rifle Brigade of the Polish Armed 
Forces in the West (PSZ),  metal, gift from Irena Jagielska-Nowak,  
inv. no. 131

086
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LUDOWE WOJSKO POLSKIE

 Ludowe Wojsko Polskie (LWP) to powszechnie używana nazwa dla formacji zbrojnej ut-
worzonej w latach 1943–1944 na terenie ZSRR. Z inicjatywy polskich komunistów należą-
cych do Związku Patriotów Polskich w Sielcach nad Oką w maju 1943 r. powstała 1. Polska 
Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Na przełomie 1943/1944 r. organizowane były 
kolejne jednostki w ZSRR, które utworzyły 1. Korpus Polskich Sił Zbrojnych przekształco-
ny następnie w 1. Armię Polską. Dowódcą polskich formacji został gen. Zygmunt Berling, 
a jego zastępcami ppłk Włodzimierz Sokorski oraz gen. Karol Świerczewski. Do polskiego 
wojska wstępowały rzesze Polaków przetrzymywanych w ZSRR po 17 IX 1939 r., którym 
nie udało się dostać wcześniej do Armii dowodzonej przez gen. Władysława Andersa. 
Nowo utworzone siły zbrojne były podporządkowane ZSRR i nie uznawały zwierzchnic-
twa polskiego rządu na emigracji w Londynie. Celem władzy radzieckiej było utworzenie 
sojuszniczej armii polskiej, która stałaby się narzędziem ZSRR wykorzystanym do walki 
z Niemcami. Większość oficerów w LWP pochodziło z Armii Czerwonej. Pierwszą bitwą 
oddziałów polskich była bitwa pod Lenino 12–13 X 1943 r. Latem 1944 r. z chwilą wkrocze-
nia 1. Armii WP u boku Armii Czerwonej na ziemie polskie zaczęto tworzyć 2. Armię Wo-
jska Polskiego, której dowódcą mianowano gen. Karola Świerczewskiego. Większość 
żołnierzy pochodziła z poboru ogłoszonego 15 VIII 1944 r. przez Polski Komitet Wyzwole-
nia Narodowego (PKWN). Zgłaszali się do niej ochotnicy ze wschodnich terenów Polski,  
z obszaru ZSRR, z oddziałów Armii Ludowej (AL) i Batalionów Chłopskich (BCH). 

 Występowały bardzo duże braki kadrowe, szczególnie w kadrze oficerskiej oraz nie-
dobory w umundurowaniu i uzbrojeniu. Polskie wojsko wspólnie z Armią Czerwoną wal-
czyło z wojskami niemieckimi na Ukrainie, Białorusi, na ziemiach Polski i Czechosłowacji, 
aby na koniec wziąć udział w ofensywie radzieckiej znad Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 r., 
której efektem było zdobycie Berlina i zakończenie wojny.  W I i II Armii Polskiej służyły 
również kobiety. Były jedynymi kobietami, które w czasie drugiej wojny światowej wal-
czyły na pierwszej linii frontu. W składzie 1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR utwor-
zony został 1. Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater. Większość kobiet, która się 
tam zaciągnęła pochodziła z rodzin zesłanych w głąb Rosji oraz na Syberię i miały jedno 
pragnienie – wrócić do Polski. W tym dziale naszego katalogu odnajdą Państwo pamiątki 
przekazane Fundacji przede wszystkim przez kobiety żołnierzy LWP.
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THE POLISH PEOPLE’S ARMY

The Polish People’s Army (LWP) is a commonly used name for the military formation cre-
ated in the years 1943-1944 in the USSR. Upon the initiative of Polish communists be-
longing to the Union of Polish Patriots in Seltsy on the Oka River in May 1943, the 1st 
Polish Infantry Division under the name of Tadeusz Kościuszko was founded. At the turn 
of 1943/1944, more military units were set up in the USSR; they formed the 1st Corps of 
the Polish Armed Forces, later transformed into the First Polish Army. The commander of 
the Polish formations was General Zygmunt Berling, and his deputies became Sub-Col-
onel Włodzimierz Sokorski and General Karol Świerczewski. The Polish army was joined 
by masses of Poles detained in the USSR after 17 September 1939, who had failed to get 
to the Army commanded by General Władysław Anders. The newly created armed forces 
were subordinated to the USSR and did not recognize the supremacy of the Polish gov-
ernment in exile in London. The aim of the Soviet authorities was to create an allied Polish 
army that would become an instrument of the USSR used to fight Germany. Most officers 
in the LWP came from the Red Army. The first battle of the Polish troops was the battle of 
Lenino on 12-13 December 1943. In the summer of 1944, when the first Polish army along 
with the Red Army entered the Polish territories, the 2nd Polish Army was set up; General 
Karol Swierczewski was appointed its commander . Most of the soldiers came from the 
conscription proclaimed on 15 August 1944 by the Polish Committee of National Libera-
tion (PKWN). Volunteers from eastern Poland, from the USSR, from the People’s Army 
(AL) and from the Peasant Battalions (BCH) joined the 2nd Polish Army.

There were very large staff shortages, especially among officers; there were also shortag-
es in uniforms and weapons. The Polish army along  with the Red Army fought against the 
German army in Ukraine, Belarus, Poland and Czechoslovakia, and finally took part in the 
Soviet offensive from the Oder River and the Lusatian Neisse River in 1945, which resulted 
in the seizure  of Berlin and the end of the war. Women also served in the First and Second 
Polish Army. They were the only women who fought on the first  front line during the 
Second World War. As part of the 1st Corps of the Polish Armed Forces in the USSR there 
was set up the 1st Independent Women Battalion under the name of Emilia Plater. Most 
women who joined it came from the families sent deep into Russia and Siberia and had 
one desire – to return to Poland. In this section of our catalogue  you will find souvenirs 
donated to the Foundation primarily by women soldiers of the LWP.
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Mundur zimowy (marynarka) Anny Borkowskiej-Składzińskiej 
z 2. Brygady Saperów LWP, 1944 r., 
sukno, dar Anny Borkowskiej-Składzińskiej, nr inw. 340

The winter uniform (jacket) of Anna Borkowska-Składzińska 
from the 2nd Sapper Brigade of the LWP, 1944, cloth, gift from 
Anna Borkowska-Składzińska, inv. no. 340

001
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Mundur oficera LWP Eugenii Barabasz – marynarka, spódnica, koszula, 
krawat, czapka, po 1945 r., sukno, dar Eugenii Barabasz, nr inw. 141

The uniform of the LWP officer belonging to Eugenia Barabasz  
– a jacket, skirt, shirt, tie, cap, after 1945, cloth, 
gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 141

002
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Medal Zasłużonym na Polu Chwały wraz z legitymacją (nr 11671) 
Eugenii Tomczak, 1951 r., metal, ryps, tektura, papier, 
dar Eugenii Barabasz, nr inw. 250

The Medal for  Merit on the Field of Glory along with the ID card 
(No. 11671) belonging to Eugenia Tomczak, 1951, metal, grit, 
cardboard, paper, gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 250

003
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Naszywka munduru – orzeł oficerski WP w okresie PRL, po 1961 r., 
haft bajorkiem, sukno, 2 sztuki, dar Witolda Prażmowskiego, nr inw. 489

A uniform patch - officer’s eagle of the Polish army in the communist 
period, after 1961, embroidery, cloth, 2 pieces, 
gift from Witold Prażmowski, inv. no. 489

004
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Krzyż Walecznych wraz z legitymacją (nr K 23228) Eugenii Barabasz, 
1966 r., metal, ryps, tektura, papier, dar Eugenii Barabasz, nr inw. 251

The Cross of Valor along  with the ID card (No. K 23228) belonging to 
Eugenia Barabasz, 1966, metal, grit, text, paper, gift from Eugenia 
Barabasz, inv. no. 251

007

Odznaka „Zasłużonemu Opolszczyźnie” wraz z legitymacją (nr 299) 
Eugenii Barabasz, 1966 r., metal, tektura, dar Eugenii Barabasz, 
nr inw. 256

The badge for the „Distinguished for  Opole Province” along  with the 
ID card (No. 299) of Eugenia Barabasz, 1966, metal, cardboard, 
gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 256

008
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Odznaka Grunwaldzka wraz z legitymacją (nr 30666) Eugenii Barabasz, 
1966 r., metal, tektura, dar Eugenii Barabasz, nr inw. 257

The Grunwald Badge along with the ID card (No. 30666) belonging to 
Eugenia Barabasz, 1966, metal, cardboard, gift from Eugenia Barabasz, 
inv. no. 257

009
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Odznaka Kościuszkowska wraz z legitymacją Eugenii Barabasz, 1966 r., 
metal, tektura, dar Eugenii Barabasz, nr inw. 258

The Kosciuszko Badge with the ID card of Eugenia Barabasz, 1966, 
metal, cardboard, gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 258

010
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 Odznaka Tysiąclecia za działalność społeczną w obchodach tysiąclecia 
Państwa Polskiego wraz z legitymacją (nr 4613) Eugenii Barabasz, 1966 r., 
metal, tektura, dar Eugenii Barabasz, nr inw. 268

The Millennium Medal for social activity in the celebration of the millen-
nium of the Polish State along  with the ID card (No. 4613) of Eugenia 
Barabasz, 1966, metal, cardboard, gift from Eugenia Barabasz, 
inv. no. 268

011



180

Medal „Za udział w walkach o Berlin” wraz z legitymacją (nr 9564) 
Eugenii Barabasz, 1968 r., metal, ryps, tektura, papier, 
dar Eugenii Barabasz, nr inw. 255

The medal „For the participation in the battles for Berlin” along  
with the ID card (No. 9564)  belonging to Eugenia Barabasz, 1968, 
metal, rep, cardboard, paper, gift from Eugenia Barabasz, 
inv. no. 255

012

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski wraz z legitymacją (nr 1266-73-5) 
Eugenii Barabasz, 1973 r., metal, ryps, tektura, papier, dar Eugenii Barabasz, 
nr inw. 252

The Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta with the ID card (no. 
1266-73-5) belonging to Eugenia Barabasz, 1973, metal, rep, cardboard, 
paper, gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 252

013
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Medal „Za zasługi dla obronności kraju” wraz z legitymacją (nr B – 122725) 
Eugenii Barabasz, 1973 r., metal, ryps, tektura, papier, 
dar Eugenii Barabasz, nr inw. 264

The medal „For merits for the defense of the country” along  with the ID 
card (no. B – 122725) belonging to Eugenia Barabasz, 1973, metal, rep, 
cardboard, paper, gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 264

014

Srebrne Odznaczenie im. Janka Krasickiego wraz z legitymacją 
(nr 2-07109) Eugenii Barabasz, 1974 r., metal, ryps, tektura, papier, 
dar Eugenii Barabasz, nr inw. 267

The Silver Medal under the name of Janek Krasicki along with the 
ID card (no. 2-07109) belonging to Eugenia Barabasz, 1974, metal, 
rep, cardboard, paper, gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 267

015
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Odznaka Honorowa Zasłużonej Matce wraz z legitymacją 
Eugenii Barabasz, 1975 r., metal, tektura, dar Eugenii Barabasz, 
nr inw. 270

The Honorary Badge of the Distinguished Mother along with 
the ID card of Eugenia Barabasz, 1975, metal, cardboard,  
gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 270

016
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Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk wraz z legitymacją (nr 196-75-97) 
Eugenii Barabasz, 1975 r., metal, ryps, tektura, papier, 
dar Eugenii Barabasz, nr inw. 254

The Medal for the Oder River, the Neisse River, the Baltic Sea along with 
the ID card (No. 196-75-97) belonging to Eugenia Barabasz, 1975, metal, 
rep, cardboard, paper, the gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 254

017

Medal 40-lecia Polski Ludowej wraz z legitymacją (nr 281/387/84 M) 
Eugenii Barabasz, 1984 r., metal, ryps, tektura, papier, 
dar Eugenii Barabasz, nr inw. 253 

 The Medal of the 40th anniversary of People’s Poland along  with the 
ID card (no. 281/387/84 M) belonging to Eugenia Barabasz, 1984, 
metal, rep, cardboard, paper, gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 253

018
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Złoty medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” 
wraz z legitymacją (nr 8177) Eugenii Barabasz, 1989 r., 
metal, ryps, tektura, dar Eugenii Barabasz, nr inw. 259

The gold medal „For merits for the League of the 
National Defense” along with the ID card (No. 8177) 
belonging to Eugenia Barabasz, 1989, metal, rep, 
cardboard, gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 259

019

Złota Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Warszawy” 
wraz z legitymacją (nr 44247) Eugenii Barabasz, 1989 r., 
metal, tektura, papier, dar Eugenii Barabasz, nr inw. 263

The Golden Honorary Badge „For merits for Warsaw” along  with 
the ID card (No. 44247) belonging to Eugenia Barabasz, 1989, 
metal, cardboard, paper, gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 263

020
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Odznaka „Zasłużony działacz klubu oficerów rezerwy Ligi Obrony 
Kraju” wraz z legitymacją (nr 11452) Eugenii Barabasz, 1989 r., 
metal, tektura, dar Eugenii Barabasz, nr inw. 269

The badge „Deserved activist of the club of reserve officers of the 
League of the National Defense” along with the ID card 
(No. 11452) belonging to Eugenia Barabasz, 1989, metal, 
cardboard, gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 269

021

Medal pamiątkowy „Emilia Gierczak 1925–945” – awers, „Gimnazjum 
i Liceum im. Emilii Gierczak 1945–1995”; „Nowogard” – rewers, 1995 r., 
metal, nr inw. 301 

The Memorial Medal „Emilia Gierczak 1925–945” – obverse, „Junior 
High School and High School under the name of Emilia Gierczak 
1945–1995”; „Nowogard” – reverse, 1995, metal, inventory no. 301

022 
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Medal radziecki „50 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.” wraz z legitymacją (nr 11550537) Eugenii Barabasz, 1995 r., 
metal, ryps, tektura, j. ros., dar Eugenii Barabasz, nr inw. 272 

The Soviet Medal „50 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945” with the ID card (No. 11550537) belonging to Eugenia 
Barabasz, 1995, metal, rep, cardboard, in Russian, gift from Eugenia 
Barabasz, inv. no. 272

023
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Honorowa Odznaka „Platerówka WP” 
wraz z legitymacją (nr 56) Eugenii Barabasz, 1997 r., 
metal, tektura, dar Eugenii Barabasz, nr inw. 266

The honorary badge „Platerówka WP” along with 
the ID card (No. 56) belonging to Eugenia Barabasz, 
1997, metal, cardboard, gift from Eugenia Barabasz, 
inv. no. 266

024
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Płaszcz zimowy LWP, 2009 r., sukno, zakup, nr inw. 433

Winter coat of the Polish People’s Army (LWP), 2009, 
cloth, purchase, inv. no. 433

025
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Marynarka sierżanta sztabowego LWP Mieczysławy Słabikowskiej-Śmieszek, 
b.d., sukno, nr inw. 238

 The jacket of the staff sergeant of the LWP Mieczysława 
Słabikowska-Śmieszek, cloth, inv. no. 238

027

Czapka rogatywka od munduru LWP, 2009 r., sukno, zakup, nr inw. 434

A peaked cap „rogatywka” from the  LWP uniform, 2009, cloth, 
purchase, inv. no. 434

026
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Medal pamiątkowy „Aniela Krzywoń 1925–1943”, 
okres powojenny, metal, nr inw. 299 

 The commemorative medal „Aniela Krzywoń 
1925–1943”, post-war period, metal, inv. no. 299

Medal pamiątkowy „Ppor. Emilia Gierczak 1925–1945”, 
okres powojenny, metal,  nr inw. 300

The commemorative medal „Sub-Lieutenant Emilia Gierczak 
1925–1945 “, post-war period, metal, inv. no. 300

029

028
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Medal Za Warszawę 1939–1945 Eugenii Barabasz, b.d., 
metal, ryps, dar Eugenii Barabasz, nr inw. 260 

The Medal For Warsaw 1939–1945 of Eugenia Barabasz, 
metal, rep, gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 260

030

Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 Eugenii Barabasz, b.d., 
metal, ryps, dar Eugenii Barabasz, nr inw. 262 

The Medal of Victory and Freedom 1945 of Eugenia Barabasz, 
metal, rep, gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 262

031
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Mundur Haliny Atraszkiewicz-Rozmarynowskiej żołnierza II Armii WP 
– marynarka, spódnica, koszula, krawat, b.d., 
sukno, dar Haliny Rozmarynowskiej-Atraszkiewicz, nr inw. 503 

The uniform of Halina Atraszkiewicz-Rozmarynowska, a soldier 
of the 2nd Polish Army – a jacket, skirt, shirt, tie, coat, cloth, 
donated by Halina Rozmarynowska-Atraszkiewicz, inv. no. 503

032
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Mundur podporucznik Józefy Fabian – Janas z kompanii fizylierek 
1. Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater 
– marynarka, spódnica, koszula, krawat, b.d., sukno, nr inw. 237

The uniform of Sub-Lieutenant  Józefa Fabian – Janas from the 
company of „fizylierki” of the 1st Independent Women Battalion 
under the name of Emilia Plater – a jacket, skirt, shirt, tie, cloth, 
inventory no. 237

033



194

Odznaka „Zasłużony Działacz Ziemi Nyskiej” Eugenii Barabasz, b.d., 
metal, dar Eugenii Barabasz, nr inw. 261

The badge „Distinguished Activist of Neisse Land” belonging t
o Eugenia Barabasz, metal, gift from Eugenia Barabasz, inv. no. 261

034
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OBOZY I WIĘZIENIA

 Obiekty przedstawione w tej części katalogu dokumentują trudne losy Polaków 
więzionych w niemieckich obozach koncentracyjnych i jenieckich. Znajdują się tu także 
pamiątki ocalone z obozu pracy przymusowej na Syberii, z więzienia na Łukiszkach  
w Wilnie i przedmioty z pobytu w okresie powojennym w warszawskim więzieniu przy  
ul. Rakowieckiej, a nawet eksponaty z czasów stanu wojennego lat 1981–1983. 
Pierwsze obozy koncentracyjne (choć bywało, że nie od razu otrzymywały one status Kon-
centrations Lager) były organizowane przez Niemców wkrótce po objęciu władzy przez 
Adolfa Hitlera. Powstały m.in. w: Sztutowie, Dachau, Mauthausen, Ravensbrück. Począt-
kowym celem niemieckich obozów było unicestwienie przeciwników narodowego socjal-
izmu. W czasie trwania drugiej wojny światowej na terytoriach okupowanych hitlerowcy 
organizowali następne. Podstawowym ich zadaniem było stosowanie terroru oraz maso-
wa zagłada więźniów. W obozach tych przebywali ludzie różnych narodowości, wyznań  
i poglądów religijnych. Największe jednak straty ponieśli Żydzi i Polacy. Hitlerowcy chcieli 
wyeliminować podrzędne, w ich mniemaniu, rasy – m.in. Słowian i Żydów, aby poszer-
zyć przestrzeń życiową nadczłowieka – Niemca. Obozy stały się głównym narzędziem 
ludobójstwa.
 Łagry sowieckie to, podobnie jak obozy hitlerowskie, symbol największego upodle-
nia człowieka.W ZSRR powstał system obozów pracy przymusowej. Były one przede 
wszystkim skuteczną i okrutną formą eksterminacji wrogów władzy sowieckiej. Więźnio-
wie pochodzili z różnych krajów, byli wśród nich Rosjanie, Polacy, Żydzi, Finowie, Litwini, 
Ukraińcy czy Białorusini. Obok więźniów politycznych przebywali w obozach także po-
spolici kryminaliści. Łagry powstawały w dalekich i słabo zaludnionych obszarach. Bardzo 
złe warunki bytowe i wyniszczająca praca w kamieniołomach, kopalniach, przy wyrębie 
lasów czy budowie linii kolejowych, powodowały masową śmiertelność ludzi. Sowieci 
chcieli poprzez pracę na rzecz wielkiego Związku Radzieckiego przy okazji wymordować 
wszelkich wrogów stworzonego przez nich nieludzkiego systemu.
 Miejsce kaźni, w którym szczególnie widoczna jest historia zbrodni popełnianych na 
Polakach to -  więzienie na Łukiszkach w Wilnie. Byli w nim przetrzymywani i mordowani 
Polacy w okresie carskiej Rosji oraz w czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej. Repres-
je dotykały Polaków również w okresie powojennym. Martyrologia Polaków osadzanych  
i mordowanych w więzieniu Łukiszki została po 1990 r. upamiętniona na jednej z tablic na 
Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
 Innym więzieniem, gdzie w okrutny sposób mordowano polskich patriotów był Areszt 
Śledczy Warszawa–Mokotów (zwany też więzieniem na Rakowieckiej). Działo się tak  
w latach niemieckiej okupacji i później w czasie sowieckiego komunizmu. Po II wojnie świ-
atowej więzieniem tym zarządzało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. W okresie 
terroru stalinowskiego przetrzymywano tu, poddawano torturom i zabijano przede 
wszystkim żołnierzy Armii Krajowej.  Później za murami Rakowieckiej często siedzieli też 
opozycjoniści PRL.
 W powojennej Polsce dochodziło kilkakrotnie do kryzysów politycznych. Na lata sie-
demdziesiąte datuje się początek opozycji demokratycznej w kraju, której działalność  
w późniejszym okresie doprowadziła do powstania Niezależnego Samorządnego Związ-
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ku Zawodowego „Solidarność”. Jednak nadzieje na zmiany społeczno-polityczne w Polsce 
zostały przerwane przez stan wojenny wprowadzony przez władze komunistyczne 13 XII 
1981 r. Działacze opozycji zostali internowani. Jednym z obozów internowania dla dz-
iałaczy NSZZ „Solidarność” Regionów Bydgoskiego i Toruńskiego był Zakład Karny dla 
mężczyzn w Potulicach. Katalog zbiorów muzealnych naszej fundacji przypomina również 
o tym okresie naszej historii.

CAMPS AND PRISONERS

 The objects presented in this part of the catalogue document the difficult fate of Poles 
imprisoned in German concentration camps and POW camps. This part also includes sou-
venirs rescued from the forced labor camp in Siberia, from the prison in Łukiszki in Vilnius, 
items from the stay in the post-war period in the Warsaw prison in Rakowiecka Street , 
and even exhibits from the martial law of 1981-1983.
 The first concentration camps (though sometimes they did not immediately receive 
the status of Koncentrations Lager) were organized by the Germans shortly after Adolf 
Hitler had taken power. They were set up among others in: Stutthof, Dachau, Mauthau-
sen, Ravensbrück. The initial goal of the German camps was to annihilate opponents of 
National Socialism. During the Second World War, the Nazis established more concentra-
tion camps in the occupied territories. Their basic task was to use terror and mass extermi-
nation of prisoners. In these camps there were people of different nationalities, religions 
and religious views. However, the greatest losses were suffered by Jews and Poles. The 
Nazis wanted to eliminate the inferior, in their opinion, race – including Slavs and Jews 
to expand the living space of the superman - the German. The camps became the main 
means of genocide.
 Like the Nazi camps, the Soviet gulags are the symbol of the greatest human degra-
dation. A system of forced labor camps was established in the USSR. They were above 
all an effective and cruel form of extermination of the enemies of the Soviet authori-
ties. The prisoners came from various countries, including Russians, Poles, Jews, Finns, 
Lithuanians, Ukrainians and Belarussians. Apart from political prisoners, there were also 
common criminals in the camps. Gulags were created in distant and sparsely populated 
areas. Very poor living conditions and devastating work in quarries, mines, forest clearing 
or construction of railway lines caused the mass mortality of people. The Soviets wanted 
to murder all enemies of the inhumane system they had created by forced labour for the 
great Soviet Union.
 The place of execution, in which the history of crimes perpetrated against Poles is 
particularly visible, is the prison in Łukiszki in Vilnius. Poles were detained and murdered 
there in the period of tsarist Russia as well as during the Soviet and German occupation. 
Repressions affected Poles also in the post-war period. The martyrdom of Poles detained 
and murdered in the prison in Łukiszki was after 1990 commemorated on one of the 
plaques on the Tomb of the Unknown Soldier in Warsaw.
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Another prison where the Polish patriots were cruelly murdered was the Warsza-
wa-Mokotów Investigation Detention Center (also known as the Rakowiecka prison). 
This happened in the years of the German occupation and later during the times of com-
munism. After World War II, this prison was managed by the Ministry of Public Security. 
During the Stalinist terror mainly soldiers of the Home Army were subjected to torture 
and killed there. Later, the opponents of the Polish People’s Republic were often impris-
oned in the Rakowiecka jail.
 In post-war Poland, political crises occurred several times. The 1970s constituted the 
beginning of the democratic opposition in the country,  whose activity later led to the 
creation of the Independent Self-Governing Trade Union „Solidarity”[ NSZZ „Solidarność” 
]. However, the hopes for social and political changes in Poland were interrupted by the 
martial law introduced by the communist authorities on 13 December 1981. The opposi-
tion activists were interned. 
 One of the internment camps for activists of NSZZ „Solidarność” of the Bydgoszcz and 
Toruń Regions was the Penal Institution for Men in Potulice. The catalogue of the museum 
collections of our foundation also reminds us of this period of our history.
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 Serwetka okrągła wykonana ręcznie przez więźniarkę łagru 
w Mordowskiej ASSR Leokadię Trznadel, lata czterdzieste XX w., 
płótno, dar Leokadii Trznadel, nr inw. 444

A round napkin hand-made by a prisoner of the labor camp in Mor-
dowska ASSR Leokadia Bunting, the 1940s, canvas, 
gift from Leokadia Burzadel, inv. no. 444

001
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Wizerunek Matki Boskiej wykonany przez Zofię Klinke w obozach 
Ravesbrück i Neubrandenburg, lata czterdzieste XX w., 
dar Agnieszki Kosko-Hołowczyc, nr inw. 469 

The image of the Mother of God made by Zofia Klinke in the camps 
of Ravesbrück and Neubrandenburg, the 1940s, 
gift from Agnieszka Kosko-Hołowczyc, inv. no. 469

002
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Ryngraf – godło Polski wykonany przez Anielę Gorczynkiewicz 
w obozie jenieckim, lata czterdzieste XX w., 
metal, dar Marii Stopień, nr inw. 179

A gorget – Poland’s emblem made by Aniela Gorczynkiewicz in 
the prisoner-of-war camp, the 1940s, metal, donated by Maria 
Stepień, inv. no. 179

003
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Zabawka z chleba „Zajączek” wykonana w więzieniu na Łukiszkach 
w Wilnie przez Janinę i Władysławę Rusieckie, 1942–1943, 
chleb, nr inw. 4–8

A toy „little bunny” made from bread in the prison in Łukiszki in 
Vilnius by Janina Rusiecka  and Władysława Rusiecka, 1942–1943, 
bread, inv. no. 4–8

004
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Zabawka z chleba „Smok wawelski” wykonana w więzieniu 
na Łukiszkach w Wilnie przez Janinę i Władysławę Rusieckie, 
1942–1943, chleb, nr inw. 9

A toy „Wawel Dragon” made from bread in the prison 
in Łukiszki in Vilnius by Janina Rusiecka and Władysława 
Rusiecka, 1942–1943, bread, inv. no. 9

005

Zabawka z chleba „Piesek” wykonana w więzieniu na Łukiszkach 
w Wilnie przez Janinę i Władysławę Rusieckie, 1942–1943, 
chleb, nr inw. 10, 14

A toy „little dog” made from bread in the prison in Łukiszki in 
Vilnius by Janina Rusiecka  and Władysława Rusiecka, 1942–1943, 
bread, inv. no. 10, 14

006
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 Zabawka z chleba „Żabka” wykonana w więzieniu na Łukiszkach 
w Wilnie przez Janinę i Władysławę Rusieckie, 1942–1943, chleb, 
nr inw. 12, 15

A toy „little frog” made from bread in the prison in Łukiszki in 
Vilnius by Janina Rusiecka  and Władysława Rusiecka, 1942–1943, 
bread, inv. no. 12, 15

008

Zabawka z chleba „Niedźwiadek” wykonana w więzieniu na Łukiszkach 
w Wilnie przez Janinę i Władysławę Rusieckie, 1942–1943, 
chleb, nr inw. 11

A toy –little bear” made from bread in the prison in Łukiszki in Vilnius 
by Janina Rusiecka  and Władysława Rusiecka, 1942–1943, bread, 
inv. no. 11

007
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 Różaniec z chleba wykonany w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie 
przez Janinę i Władysławę Rusieckie, 1942–1943, 
chleb, sznurek, nr inw. 16

Rosary made from bread in the prison in Łukiszki in Vilnius by 
Janina Rusiecka  and Władysława Rusiecka, 1942–1943, bread, 
string, inv. no. 16

009

Plakietka prostokątna wykonana z chleba w więzieniu na Łukiszkach 
w Wilnie przez Janinę i Władysławę Rusieckie, 1942–1943, 
chleb, nr inw. 19

A rectangular badge made from bread in the prison in Łukiszki in 
Vilnius by Janina Rusiecka  and Władysława Rusiecka, 1942–1943, 
bread, inv. no. 19

010
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Medalik z chleba wykonany w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie 
przez Janinę i Władysławę Rusieckie, 1942–1943,
chleb, nitka, nr inw. 17,18

A  medallion made from bread in the prison in Łukiszki in Vilnius 
by Janina Rusiecka  and Władysława Rusiecka, 1942–1943, 
bread, thread, inv. no. 17,18
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Figurka z chleba – dziecko klęczące przed żabką – wykonana w więzieniu 
na Łukiszkach w Wilnie przez Janinę i Władysławę Rusieckie, 1942–1943, 
chleb, nr inw. 20

A figure made from bread – a child kneeling in front of a frog – made in 
the prison in Łukiszki in Vilnius by by Janina Rusiecka and Władysława 
Rusiecka, 1942–1943, bread, inv. no. 20

012
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Figurka z chleba – niedźwiadek siedzący – wykonana w więzieniu na 
Łukiszkach w Wilnie przez Janinę i Władysławę Rusieckie, 1942–1943, 
chleb, nr inw. 21,24

A figure made from bread – a sitting little bear – made in the prison 
in Łukiszki in Vilnius by Janina Rusiecka  and Władysława Rusiecka, 
1942–1943, bread, inv. no. 21.24
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Figurka z chleba – piesek siedzący czarny – wykonana w więzieniu na 
Łukiszkach w Wilnie przez Janinę i Władysławę Rusieckie, 1942–1943, 
chleb, nr inw. 22

A figure made from  bread – a black male dog – made in the prison 
in Łukiszki in Vilnius by Janina Rusiecka  and Władysława Rusiecka, 
1942–1943, bread, inv. no. 22

014

Figurka z chleba – piesek siedzący z podniesioną łapką – wykonana 
w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie przez Janinę i Władysławę Rusieckie, 
1942–1943, chleb, nr inw. 23

A figure from bread – a dog sitting with a raised paw – made in the pris-
on in Łukiszki in Vilnius by Janina Rusiecka and Władysława Rusiecka, 
1942–1943, bread, inv. no. 23

015
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Chusta Karola Szczepańskiego ps. Granit z Brodnicy 
z okresu pobytu w obozie koncentracyjnym Stutthof, 1943–1945, 
tkanina, dar Jerzego Wultańskiego, nr inw. 180

The scarf of Karol Szczepański alias „Granit” from Brodnica from 
the period of his stay in the Stutthof concentration camp, 
1943–1945, fabric, gift from Jerzy Wultański, inv. no. 180

016

Figurki: Madonna z dzieciątkiem, laleczka wykonane z chleba 
przez Anną Mahrburg w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie, 1944 r., 
chleb, dar Janiny Mahrburg, nr inw. 406

Figures: Madonna and Child, a doll made from bread by Anna 
Mahrburg in the  prison in Łukiszki in Vilnius, 1944, bread,  gift 
from Janina Mahrburg, inv. no. 406
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Znaczek trójkątny z literą „P” Janiny Deubel-Kowalewskiej 
wykonany w obozie Ravesbrück, 1944 r., 
tkanina, dar Janiny Deubel-Kowalewskiej, nr inw. 230

A triangular badge with the letter „P” belonging to Janina 
Deubel-Kowalewska made in the Ravesbrück camp, 1944, 
fabric, gift from Janina Deubel-Kowalewska, inv. no. 230

018

Spinka do włosów Janiny Deubel-Kowalewskiej wykonana w obozie, 
Ravesbrück 1944 r., plastik, drut, dar Janiny Deubel-Kowalewskiej, 
nr inw. 231

Janina Deubel-Kowalewska’s hairpin made in the camp, Ravesbrück 
1944, plastic, wire, gift from Janina Deubel-Kowalewska, 
inv. no. 231

019
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Drewniane pudełko z ornamentem na wieczku przedstawiającym 
więźniarki wykonanym przez Annę Mahrburg w obozie Prowieniszki 
na Litwie, 1944 r., drewno, dar Janiny Mahrburg, nr inw. 290

A wooden box with an ornament on the lid depicting prisoners made 
by Anna Mahrburg in the Prowieniszki camp in Lithuania, 1944, 
wood,  gift from Janina Mahrburg, inv. no. 290

020

Opaski z literą „P” uszyte po wojnie z oryginalnych pasiaków 
więziennych przez Irenę Markiewicz więźniarkę obozu Ravesbrück 
(trzy sztuki), 1945 r., drelich, dar Krystyny Wojtowicz, nr inw. 345

Wristbands with the letter „P” sewn after the war from the original prisoner 
uniforms by Irena Markiewicz, a prisoner of the Ravesbrück camp 
(three pieces), 1945, denim, gift from Krystyna Wojtowicz, inv. no. 345
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Tabliczka jeniecka Aleksandra Stromengera z obozu 
w Bergen-Belsen, 1945 r., drewno, nr inw. 310

Aleksander Stromenger’s prisoner’s plate from the 
Bergen-Belsen camp, 1945, wood, inv. no. 310

022

Ozdoba z chleba wykonana przez Danutę Przystasz w więzieniu 
warszawskim na ul. Rakowieckiej, 1945–1946, chleb, 
dar Danuty Przystasz, nr inw. 216

A decoration made from bread by Danuta Przystasz in the War-
saw prison in Rakowiecka Street, 1945–1946, bread, gift from 
Danuta Przystasz, inv. no. 216
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Różaniec wykonany przez Danutę Przystasz w więzieniu warszawskim 
na ul. Rakowieckiej, 1945–1946, chleb, nitka, dar Danuty Przystasz, 
nr inw. 215

The rosary made by Danuta Przystasz in the Warsaw prison in 
Rakowiecka Street , 1945–1946, bread, thread, 
donated by Danuta Przystasz, inv. no. 215

024
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Modlitwa spisana przez Marię Rogalewicz w obozie w miejscowości 
Inta na Syberii, 1945–1955, tkanina, dar Marii Rogalewicz, nr inw. 190

A prayer written by Maria Rogalewicz in the camp in Inta in Siberia, 
1945–1955, fabric, gift from Maria Rogalewicz, inv. no. 190
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Nazwiska współwięźniów i adresy rodzin spisane przez M. Rogalewicz 
w obozie w miejscowości Inta na Syberii, 1945–1955, 
tkanina, dar Marii Rogalewicz, nr inw. 191

Names of co-prisoners and addresses of families written by M. Rogale-
wicz in the camp in Inta in Siberia, 1945–1955, fabric, gift from Maria 
Rogalewicz, inv. no. 191
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Nazwiska współwięźniów i adresy rodzin spisane przez M. Rogalewicz 
w obozie w miejscowości Inta na Syberii, 1945–1955, 
tkanina, dar Marii Rogalewicz, nr inw. 191

Names of co-prisoners and addresses of families written by M. Rogale-
wicz in the camp in Inta in Siberia, 1945–1955, fabric, gift from Maria 
Rogalewicz, inv. no. 191

026
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Ryngraf w etui, który Marii Rogalewicz miała z sobą w obozie 
na Syberii w miejscowości Inta, 1945–1955, 
metal, tkanina, skóra, dar Marii Rogalewicz, nr inw. 194

A gorget  in the case, which Maria Rogalewicz had with her in 
the camp in Siberia in the village of Inta, 1945–1955, metal, 
fabric, leather, gift from Maria Rogalewicz, inv. no. 194

027

Ustnik z chleba wykonany przez Aleksandra Stroniengera 
w czasie śledztwa w więzieniu Urzędu Bezpieczeństwa, 
Bydgoszcz 1948 r., chleb, dar A. Stroniengera, nr inw. 177

A mouthpiece made  from bread by Aleksander Stronienger during 
the investigation in the Security Office prison, Bydgoszcz 1948, bread, 
gift from A. Stronienger, inv. no. 177

028



218

Woreczek haftowany przez więźnia w obozie w miejscowości 
Inta na Syberii, 1950 r., tkanina, dar Marii Rogalewicz, nr inw. 192

A bag embroidered by a prisoner in a camp in Inta in Siberia, 
1950, fabric, gift from Maria Rogalewicz, inv. no. 192
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Krzyżyk z wizerunkiem orła w koronie i z łańcuszkiem – pamiątka stanu 
wojennego, 1982 r., metal, dar J. Zielińskiego, nr inw. 157

A cross with the image of an eagle in the crown and with a chain 
– a memorial of the martial law, 1982, metal, gift from  Jan Zieliński, 
inv. no. 157
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Orzełek wykonany przez internowanych w Potulicach, 1982 r., 
metal, dar Jana Zielińskiego, nr inw. 160

An eagle made by a prisoner interned in Potulice, 1982, metal, 
gift from Jan Zieliński, inv. no. 160

031

Medal Zasłużony dla Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych z okazji 50-lecia 
PZBWPOK 1946–1996 Zofii Klinke, 1996 r., 
metal, ryps, spuścizna Agnieszka Kosko-Hołowczyc, nr inw. 454

The Medal „Deserved for the Polish Union of Former Political Prisoners 
of Hitler’s Prisons and Concentration Camps for the 50th anniversary 
of PZBWPOK 1946–1996, belonging to Zofia Klinke, 1996, metal, rep, 
legacy from Agnieszka Kosko-Hołowczyc, inv. no. 454

032
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Pamiątkowa opaska z XXV Zjazdu Łagierników Żołnierzy AK, 
2010 r., płótno, dar Stefanii Szantyr-Powolnej, nr inw. 451

A commemorative band from the XXV Reunion of Former Gulag 
Prisoners – the  Home Army Soldiers, 2010, canvas, 
gift from Stefania Szantyr-Powolna, inv. no. 451

033

Pamiątkowa odznaka Łagiernika Żołnierza AK, 2010 r., 
metal, dar Stefanii Szantyr-Powolnej, nr inw. 452 

A commemorative badge of the Gulag Prisoner 
– the Home Army Soldier, 2010, metal, 
gift from Stefania Szantyr-Powolna, inv. no. 452

034
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Igielnik Marianny Kaniewskiej uszyty w więzieniu w Lipsku, b.d., 
płótno, dar Hanna Nowicka, nr inw. 326 

The needlecase belonging to  Marianna Kaniewska sewn in the  
prison in Leipzig, canvas, gift from Hanna Nowicka, inv. no. 326

035
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Portret Wacława Guzowskiego więźnia obozu w Stutthofie, b.d., 
ołówek na papierze, materiał z wyszytym nr obozowym, 
dar Stanisława Postolskiego, nr inw. 336

The portrait of Wacław Guzowski, a prisoner of the Stutthof 
camp,  pencil on paper, material with the embroidered prisoner 
identification number, gift from Stanisław Postolski, inv. no. 336

036
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VARIA

W tej części Katalogu przedstawiamy eksponaty niekwalifikujące się do żadnej z wcześnie-
jszych części oraz pochodzące w większości z okresu powojennego. Przeznaczeniem ich 
jest upamiętnienie wydarzeń lub osób związanych z działalnością niepodległościową. Są 
to m.in. obrazy, pamiątkowe medale, statuetki, odznaki.

In this part of the Catalogue, we present exhibits that do not qualify for any of the previous 
parts and predominantly come from the post-war period. Their purpose is to commemo-
rate events or people associated with the struggle for independence. These include pic-
tures, commemorative medals, statuettes, badges
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Drewniane pudełko z dwoma maskotkami z materiału 
– kotek i laleczka na poduszeczce wykonane ręcznie, 1938 r., 
drewno, tkanina, nr inw. 312

A wooden box with two mascots made of fabric – a kitty 
and a doll on a pillow made by hand, 1938, wood, fabric, 
inventory no. 312

001
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Pamiątka harcerska – na okrągłej podstawie metalowa mapa Polski, 
w środku umocowana lilijka harcerska z napisem ZHP, O N C , 1944 r., 
drewno, metal, nr inw. 55 

A scout souvenir – on a round base a metal map of Poland, a scout lily 
with the inscription ZHP {the Polish Scouting and Guiding Association] 
fastened in the middle , O N C, 1944, wood, metal, inv. no. 55

002
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Odznaka Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego Londyn, 
po 1945 r.,metal, dar Ireny Jagielskiej-Nowak „Ewa”, nr inw. 137 

The badge of the Polish Institute and the Museum under 
the name of Gen. Sikorski London, after 1945, metal, 
gift from Irena Jagielska-Nowak alias „Ewa”, inv. no. 137

003

Odznaka organizacji „Służba Polsce” Apolonii Lewandowskiej, 1949 r., 
metal, dar Elżbiety Zawackiej, nr inw. 328

The badge of the organization „Service for Poland” belonging to 
Apolonia Lewandowska, 1949, metal, gift from Elżbieta Zawacka, 
inv. no. 328
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 Pamiątkowa moneta – 5 funtów wybita z okazji ślubu 
księcia Karola i księżnej Diany, 1981 r., metal, 
dar Ireny Jagielskiej-Nowak „Ewa”, nr inw. 178 

 A commemorative coin – 5 pounds minted on the occasion 
of the wedding of Prince Charles and Princess Diana, 1981, metal, 
gift from Irena Jagielska-Nowak alias „Ewa”, inv. no. 178

005



229

Medal pamiątkowy w X rocznicę pontyfikatu papieża Jana Pawła II, 
1988 r., metal, dar O. Olszewskiej, nr inw. 36 

The commemorative medal on the tenth anniversary of the pontificate 
of Pope John Paul II, 1988, metal, gift from O. Olszewska, inv. o. 36
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Obraz „Barykada 1944” autorstwa Lecha Okołowa, 1989r., płótno, 
akryl, dar Lecha Okołowa, nr inw. 226 

The painting „Barykada 1944” by Lech Okołów, 1989, canvas, acrylic, 
donated by Lech Okołów, inv. no. 226
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Medal Maksymilian Kolbe 1941–1991, 1991 r., metal, 
dar Agnieszki Kosko-Hołowczyc, nr inw. 461 

The Medal Maksymilian Kolbe 1941–1991, 1991, metal, 
gift from Agnieszka Kosko-Hołowczyc, inv. no. 461
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Replika bandery ze statku szkolnego ZHP „Zawisza Czarny”, na którą 
przysięgali harcerze Tajnego Hufca Harcerzy, 2001 r., tkanina, 
dar Alfonsa Śmierzchalskiego, nr inw. 185 

A replica of the flag from the school ship of the ZHP „Zawisza Czarny”, 
scouts of the Secret Scouting Regiment swore on it, 2001, fabric, gift 
from Alfons Śmierzchalski, inv. no. 185

009
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Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznany Fundacji 
„Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” wraz z legitymacją nr 33/2001, 
2001, metal, papier, druk, mps, rps, nr inw. 196 

The Medal of the Kuyavian-Pomeranian Voivode awarded to 
the Foundation „The Pomeranian Archives of the Home Army” along  
with the ID card no. 33/2001, 2001, metal, paper, printing, mps, rps, 
inv. no. 196
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Obraz „Powstanie Warszawskie 1944” autorstwa Lecha Okołowa, 
2001 r., płótno, akryl, dar Lecha Okołowa, nr inw. 228 

The painting „Warsaw Uprising 1944” [„Powstanie Warszawskie 1944”] 
by Lech Okołów, 2001, canvas, acrylic, gift from Lech Okołów, 
inv. no. 228

011
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Statuetka – Kustosz Pamięci Narodowej – nagroda im. Grzegorza 
Jakubowskiego IPN dla Elżbiety Zawackiej, 2002 r., brąz, dar Elżbiety 
Zawackiej, nr inw. 348 

The statuette - the Custodian of National Remembrance – the award 
under the name of  Grzegorz Jakubowski, Institute of National 
Remembrance for Elżbieta Zawacka, 2002, bronze, gift from Elżbieta 
Zawacka, inv. no. 348

012
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 Puchar z napisem: „Drogiej Pani płk prof. Elżbiecie Zawackiej  w 95. 
rocznicę urodzin – kobiety z gdańskiego Memoriału gen. M. Wittek”, 
2003 r., metal, dar Elżbiety Zawackiej, nr inw. 389 

A cup with the inscription: „Dear Ms. Col. prof. Elżbieta Zawacka on the 
95th anniversary of her birth – a woman from the Gdańsk Memorial of 
Gen. M. Wittek”, 2003, metal, gift from Elżbieta Zawacka, inv. no. 389

013



237

 Ryngraf pamiątkowy od dziekana 2-go Korpusu Obrony Powietrznej 
dla Elżbiety Zawackiej z okazji nominacji na stopień generała brygady, 
2006 r., metal, drewno, aksamit, dar Elżbiety Zawackiej, nr inw. 393 

The commemorative gorget from the dean of the 2nd Air Defense 
Corps for Elżbieta Zawacka, on the occasion of the nomination for 
the rank of Brigadier General, 2006, metal, wood, velvet, 
gift from Elżbieta Zawacka, inv. no. 393
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Statuetka dla Elżbiety Zawackiej z okazji nominacji na stopień 
generała brygady od Dyrekcji Powiatowego Centrum Młodzieży 
im. Józefa Piłsudskiego w Garczynie, 2007 r., kryształ, 
dar Elżbiety Zawackiej, nr inw. 349 

Statuette for Elżbieta Zawacka on the occasion of the nomination for 
the rank of Brigadier General from the Directorate of the County Youth 
Centre under the name of  Józef Piłsudski in Garczyn, 2007, crystal, gift 
from Elżbieta Zawacka, inv. no. 349
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Statuetka – nagroda imienia Stanisława Broniewskiego „Orszy” 
Naczelnika Szarych Szeregów dla Elżbiety Zawackiej, 2007 r., brąz, 
dar Elżbiety Zawackiej, nr inw. 350 

The statuette – the award under the name of Stanisław Broniewski 
alias „Orsza” „the Head of the Gray Ranks for Elżbieta Zawacka, 2007, 
bronze, gift from Elżbieta Zawacka, inv. no. 350
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Miniatura pomnika Jana Pawła II w Toruniu (w skali 1: 15) wraz z certy-
fikatem autentyczności, 2007r., brąz, dar Elżbiety Zawackiej, 
nr inw. 388 

The miniature of the monument of John Paul II in Toruń (scale 1: 15) 
together with the certificate of authenticity, 2007, bronze, gift from 
Elżbieta Zawacka, inv. no. 388
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Medal pamiątkowy z okazji 85-lecia Garczyna 1928 – 2013, 2013r., 
metal, dar Doroty Zawackiej – Wakarecy, nr inw. 497 

Medal pamiątkowy z okazji 85-lecia Garczyna 1928 – 2013, 2013r., 
metal, dar Doroty Zawackiej – Wakarecy, nr inw. 497

018
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Pamiątka w formie żagla z okazji 85-lecia Garczyna 
w Powiatowym Centrum Młodzieży 1928 –2013, 2013 r., 
szkło, dar Doroty Zawackiej-Wakarecy, nr inw. 498 

 A souvenir in the form of a sail on the occasion of the 85th anniversary 
of Garczyn in the County Youth Centre 1928–2013, 2013, glass, 
donated by Dorota Zawacka-Wakarecy, inv. no. 498
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Herb Torunia, b.d., metal, drewno, 
dar Haliny Politowskiej, nr inw. 145

The coat of arms of Toruń, metal, wood, 
gift from Halina Politowska, inv. no. 145

020

Krzyż Harcerski Heleny Kubińskiej z Pomorskiej Chorągwi Harcerek 
w Bydgoszczy, nr krzyża 90 seria CC, b.d., metal, nr inw. 31 

The Scout Cross belonging to Helena Kubińska from the Pomeranian 
Standard of Female Scouts in Bydgoszcz, cross no. 90 CC series, 
metal, inv. no. 31

021
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 Medal PRL wraz z opakowaniem Marii Rychter, b.d., metal, ryps, 
dar Marii Dobrskiej, nr inw. 274 

The medal of the Polish People’s Republic [PRL] along with 
the packaging, belonging to Maria Rychter, metal, rep, gift from Maria 
Dobrska, inv. no. 274

022

Odznaka PCK Bolesława Jentkiewicza, b.d., metal, 
dar Bolesława Jentkiewicza, nr inw. 478 

The Polish Red Cross  Badge of Bolesław Jentkiewicz,  metal, 
gift from Bolesław Jentkiewicz, inv. no. 478
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Odznaka harcerska Chorągwi im. Bohaterów Warszawy, b.d., 
dar Jolanty Zachorowskiej, nr inw. 314 

The Scout Badge of the Standard under the name of 
the Warsaw Heroes, gift from Jolanta Zachorowska, inv. no. 314
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Odznaka Polskiego Związku Zespołów Śpiewaczych Bolesława 
Jentkiewicza, b.d., metal, dar Bolesława Jentkiewicza, nr inw. 476 

The Badge of the Polish Union of Singing Bands belonging 
to Bolesław Jentkiewicz, metal, gift from Bolesław Jentkiewicz, 
inv. no. 476

025
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Orzełek wojskowy na czapkę, b.d., metal, nr inw. 307

A military eagle for a hat, metal, inventory no. 307

026

Pas skórzany z klamrą, b.d., skóra, metal, nr inw. 305

A leather belt with a buckle,  leather, metal, inv. no. 305

027
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Panorama Torunia z herbem miasta, b.d., drewno, metal, 
dar Haliny Politowskiej, nr inw. 146

The panorama of Toruń with the town’s coat of arms, wood, metal, 
gift from Halina Politowska, inv. no. 146

028

Medal Thorunium dla Fundacji Generał Zawackiej, 2010 r., metal 
posrebrzany, dar Prezydenta Miasta Torunia, nr inw. 472

The Thorunium Medal  for the Foundation of General Elżbieta 
Zawacka, 2010, silver-plated, donated by the President of the City 
of Toruń, inv.no. 472

029
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Medal Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Fundacji 
Generał Zawackiej, 2013 r., mosiądz, dar Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, nr inw. 516

he Medal of the Kuyavian-Pomeranian Viovodeship for the 
Foundation of General Elżbieta Zawacka, 2013, brass, gift from 
the Marshall of the Kuyavian-Pomeranian Viovodeship, inv.no. 516
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Nagroda im. Jerzego Ślaskiego dla Fundacji Archiwum Pomorskie AK, 
2006 r., metal, dar Kapituły Nagrody im. J. Ślaskiego, nr inw. 517

The Award under the name of Jerzy Ślaski for the Foundation of the 
Pomeranian Archive, 2006, metal, gift from the Chapter of the Award 
under the name of Jerzy Ślaski, inv. no. 517

031



251251

Obraz „Łączniczka” autorstwa Ireny Stankiewicz, 2002 r., papier, 
tusz, dar Ireny Stankiewicz, nr inw. 514

The picture „female liaison officer” by Irena Stankiewicz, 2002, 
paper, ink, inv.no. 514
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Obraz „Partyzanci” autorstwa Ireny Stankiewicz, 2002 r., papier, 
tusz, dar Ireny Stankiewicz, nr inw. 515

The picture „Partisans” by Irena Stankiewicz, 2002, paper, ink, 
gift from Irena Stankiewicz, inv. no. 515

033
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Portret Elżbiety Zawackiej wykonany przez uczennicę Liceum Plasty-
cznego w Szczecinie, 2006 r., papier, pastel, dar Danuty Szyksznian- 
Ossowskiej, nr inw. 518

The portrait of Elżbieta Zawacka painted by a student of the High 
School of Visual Arts in Szczecin, 2006, paper, crayon, gift from 
Danuta Szyksznian-Ossowska, inv. no. 518

034
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Rzeźba „Muza sierpniowa” autorstwa Janiny Mireckiej, 2002 r., glina, 
dar Janiny Mireckiej, nr inw. 223  
 
The scultpture „August muse” by Janina Mirecka, 2002, clay, gift 
from Janina Mirecka, inv.no. 223.
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Rzeźba „Muza zwycięstwa” autorstwa Janiny Mireckiej, 2002 r., 
glina, dar Janiny Mireckiej, nr inw. 224

The scultpture „August muse” by Janina Mirecka, 2002, clay, 
Wgift from Janina Mirecka, inv.no. 224

028
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