
MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY  
POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO 

WARSZAWA – KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 • ISBN 978-83-86062-23-2 

http://www.bohaterowiekrajny.krakow.pl/encyklopedia-2014.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode


   Co znaczy II wojna światowa dla młodego 
Polaka? Dla każdego oznacza co innego. 
Może być źródłem refleksji i przemyśleń 
oraz pretekstem do lepszego poznania 
historii naszego narodu. Nie może być 
jednak tylko wymarłym wspomnieniem, 
zarysem, który nas nie dotyczy. Nie możemy 
być tylko dziedzicami przeszłości, nie 
wiedząc, jak wiele zrobili nasi przodkowie, 
abyśmy MY żyli w wolnym kraju.  
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    Czasami powinniśmy zastanowić się: Ile 
osób umarło za nasza Ojczyznę? Ile krwi za 
nią przelano? Jeżeli żyje w nas wspomnienie 
o nich, to powinniśmy poznać bliżej historię 
ich życia. Kartkę wyrwaną z ich kalendarza. 
Nie możemy zamykać drzwi przed przeszło-
ścią, jest ona ściśle z nami związana i nie 
powinniśmy od niej uciekać.  
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    Polacy podczas II wojny 
światowej byli w nie-
zwykle trudnym poło-
żeniu. Wiele zrobili,  
aby obronić swój kraj 
przed najazdem wroga, 
a także walczyć o swoją 
wolność, tożsamość 
narodową, język ojczy-
sty. Takim Polakiem 
okazał się WACŁAW 
POLEWCZYŃSKI.  

 
7   



Armia Polskiej gen. Józefa Hallera 

Walki o granice II RP 

Wojna polsko-bolszewicka 

Wacław Polewczyński urodził się w 
1898 roku w Mroczy. Był żołnierzem 
Armii Polskiej gen. Józefa Hallera, 
uczestnikiem walk o granice pow-
stającej II RP, a także uczestnikiem 
wojny polsko-bolszewickiej. Zapisał 
on chlubną kartę w dziejach swego 
życia. 
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Strajk szkolny, którego celem było przywrócenie 
nauczania religii rzymsko-katolickiej w języku 
polskim (1906 r.). 
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Na początku lat trzydziestych 
podjął decyzję o zakończeniu 
zawodowej służby wojskowej       
i rozpoczął przygotowania do 
podjęcia pracy w administracji 
rządowej, w sektorze kontroli 
skarbowej.  
Nieznany pozostaje jego los w 
okresie okupacji niemieckiej. 
Pod koniec 1945 roku zaczął dzia-
łać w konspiracji w lokalnych 
strukturach podziemia narodo-
wego.  Jego główne zadanie 
wiązało się z organizacją i obsłu-
gą punktów pocztowo-kontak-
towych w Jarosławiu i Rady-
mnie. 
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W 1946 roku został aresztowany. Po 
opuszczeniu więzienia podjął decyzję o 
wyjeździe z Jarosławia i przeniesieniu się 
razem z rodziną do Kętrzyna w warmiń-
sko-mazurskim. Tu podjął pracę w Urzę-
dzie Skarbowym. O jakiejkolwiek dzia-
łalności konspiracyjnej, którą miałby 
kontynuować, nic nie wiadomo.  
W 1948 roku został ponownie areszto-
wany przez UB. Śledztwo prowadzone 
wówczas przeciwko niemu było bardzo 
brutalne. Podczas przesłuchań był tor-
turowany. Jednak zachowane protokoły 
przesłuchań pokazują, iż zachował po-
stawę nieugiętą, nikogo nie wydając.  
W efekcie długotrwałego katowania        
i nieudzielenia pomocy lekarskiej gwał-
townie pogorszyło się jego zdrowie. 
Został wtedy przewieziony do szpitala 
więziennego na Zamku w Rzeszowie, 
gdzie zmarł 5 listopada 1948 roku. 11   



    Przez wiele lat panowało milczenie na jego temat, 
ale w ostatnich latach pamięć ożyła. 
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    W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uch-
wałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodle-
głościowych, które po zakończeniu II wojny światowej 
zdecydowały się na podjęcie nierównej walki  o suwe-
renność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób 
hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim 
więzionym i prześladowanym członkom organizacji 
Wolność i Nie-zawisłość.  

    Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy 
zbrojnego podziemia antykomunistycznego.  
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    Po raz pierwszy w gminie Mrocza w dniu 1 marca 2014 r.,  
z inicjatywy mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego, Prezesa 
TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. F. Borzycha, 
zorganizowany został Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”.  
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    Podczas uroczystości nastąpiło odsłonięcie Tablicy 
Memoratywnej upamiętniającej „Żołnierza Niezłomnego” 
z Mroczy – Wacława Polewczyńskiego ps. „Połomski”. 
Urodzonego w Mroczy, absolwenta miejscowej szkoły 
ludowej, uczestnika walk o niepodległość  i granice Rzeczy-
pospolitej oraz wojny polsko-bolszewickiej, podoficera 
Wojska Polskiego i urzędnika państwowego, przedstawi-
ciela Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na Rzeszow-
szczyźnie w 1946 r., zamęczonego w śledztwie przez fun-
kcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa na zamku w Rzeszo-
wie i zmarłemu w szpitalu więziennnym 5 listopada 1948 r. 
w wieku 50 lat.        
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    Oficjalne uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji 
„Żołnierzy Wyklętych”, która została odprawiona w mro-
teckim kościele parafialnym pw. św. Mikołaja i Wniebo-
wzięcia NMP. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii 
ks. dziekan Wojciech Cierniak. Uświetniły ją także pieśni 
wykonywane przez mrotecki chór „Cecylia”, w tym wyko-
nany po raz pierwszy specjalnie przygotowany na tę uro-
czystość hymn Polskiego Państwa Podziemnego. 

    Po zakończeniu Mszy św. poczty sztandarowe w asyście 
pododdziału honorowego 1. batalionu logistycznego 
„Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy, liczne delegacje m.in.   
z Bydgoszczy, Jarocina, Łobżenicy, Nakła nad Notecią, 
powiatu nakielskiego oraz młodzież, uczniowie, zebrane 
osoby przeszły w rytmie werbli w kolumnie na plac przed 
Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego, gdzie na ścia-
nie budynku zawisła Tablica.  
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„Niezłomni Bohaterowie przez historię zapomniani 

Jednak młode pokolenie dba by o Nich pamiętali 

Dla nas życie oddawali w walce z okupantami 

Po to byśmy dzisiaj mogli być dumnymi Polakami" 
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• Jarosław ODROBIŃSKI, mjr rez. 2014. Uroczystość z okazji narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mroczy. 1 marca 2014. 

• PORTAL „PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 2014. http://www.zolnierzewykleci.pl/. 

• Marek SZYMANIAK 2014. Wacław Polewczyński (1898-1948 ), życie wybitnego 
mroczanina (skrótowy tekst wystąpienia). Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej 
IPN Oddział w Gdańsku, Delegatura w  Bydgoszczy; 
http://bip.mrocza.pl/bip_download.php?id=9979; opublikowane również pod 
tytułem: Kalendarium z życia mroczanina, żołnierza wyklętego Wacława 

Polewczyńskiego; „Kurier Nakielski” z lutego 2014; http://www.kurier-
nakielski.pl/?a=17114&id=6. 
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