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Poziomo 

1. ... Komitet Obrony Warszawy – zespół do którego został wybrany Tadeusz Szturm de Sztrem podczas ofensywy 
bolszewickiej w lecie 1920 r. 

3. ks. Zygmunt ... ps. „Alkazar” - marianin, Kapelan Powstańczy AK, twórca pierwszego miejsca w Polsce, 
upamiętniającego postać Komendanta Głównego AK gen. Stefana Roweckiego otwartego  w maju 1947 r. , 
skazanego 17 stycznia 1949 r.  na 6 lat więzienia 

5. ... Krzyż Zasługi z Mieczami – odznaczenie przyznane por. Wiktorowskiemu pod koniec wojny 
8. Kryptonim kompanii łączności, której dowódcą został ppor. Zygmunt Mierzejewski został w 1944 r. 
10. Pseudonim ppor. Zygmunta Mierzejewskiego, radiotelegrafisty KG ZWZ–AK 
12. Pseudonim gen. Stanisława Karolkiewicza ..., żołnierza Armii  Krajowej, prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK  w 

latach 1995 – 2005, najdłużej kierującego Związkiem 
13. płk ... „Miller”, oficer ZWZ, który przyjechał 13 marca 1940 r. do „Hubala”, by nakłonić go do rozwiązania oddziału. 
15. Pseudonim Komendanta Głównego AK gen. Stefana Roweckiego 
17. Pseudonim żołnierza, który był podoficerem-szefem w oddziale, którym dowodził por. Wiktorowski 
18. Pseudonim dowódcy 25 pp AK, którego zastępcą był kpt./mjr  Józef Wyrwa 
22. Liczba lat (słownie) przez które SB indywidualnie rozpracowywała Stanisława Karolkiewicza, zamykając ją w końcu 

1962 r. 
24. Kryptonim Rady Pomocy Żydom, z której przewodniczącym Julianem Grobelnym współpracował Tadeusz Szturm de 

Sztrem 
26. OP AK „...” – nazwa oddziału, którym dowodził por. Wiktorowski 
27. Lasy ... - obszar gdzie 30 kwietnia 1940 r. zginął mjr „Hubal” 
28. Liczba lat (słownie), które Zygmunt Mierzejewski przepracował w kopalniach nad Morzem Kaspijskim, po aresztowaniu 

przez NKWD 15 lutego 1945 r. w Krakowie 
29. Miejscowość w której 21 września 2019 r. odsłonięto tablicę upamiętniającą kurierkę i organizatorkę tras kurierskich, 

zastępcę dowódcy odcinka „Południe” łączności ZWZ-AK z zagranicą, … 
30. 19 ... (nazwa miesiąca) 1940 r. - data, kiedy oddział „Hubala” uczestniczył w pełnym rynsztunku na nabożeństwie 

odprawionym w Hucisku za spokój duszy Józefa Piłsudskiego 
31. Liczba lat (słownie) więzienia na które był skazany Tadeusz Szturm de Szrem 
 

Pionowo 

2. Kryptonim komórki kontrwywiadowczej i logistycznej Zrzeszenia WiN, którą we wrześniu 1946 r. zorganizował i 
kierował Stanisław Karolkiewicz 

4. por. ... ”Korab” – jeden z najbliższych współpracowników majora „Hubala”, zginął późnej z rąk Gestapo w Radomiu 
6. Nazwa dziennika redagowanego przez Feliksa Perla z którym Tadeusz Szturm de Sztrem współpracował począwszy 

od jesieni 1918 r. 
7. Pododdział którym dowodził Stanisław Karolkiewicz podczas operacji „Ostra Brama” w dniach 6/7 lipca 1944 r. w 

ramach III batalionu 77 pp AK 
9. Tadeusz Szturm de Sztrem był ... razy (słownie) odznaczony Krzyżem Walecznych 
11. Nazwa cmentarza pod Paryżem, gdzie jest pochowany kpt./mjr Józef Wyrwa 
14. Liczba żołnierzy (słownie) w oddziale dowodzonym od połowy listopada 1943 r. przez por. Więckowskiego 
16. Kryptonim placówki, którą z ramienia mjr. „Hubala” utworzył 28 października 1939 r. kpt. Józef Wyrwa 
19. Nazwa wsi spacyfikowanej za działalność oddziału „Hubala”, rozstrzelano 186 mężczyzn, wieś spalono 
20. Nazwisko zastępcy por. Wiktorowskiego, który wyróżnił się w ostatniej akcji, wykonanej w ramach „Burzy” 
21. Porucznik Helena ... - kurierka i organizatorka tras kurierskich, z-ca dowódcy odcinka „Południe” łączności ZWZ-AK z 

zagranicą, uczestniczka Powstania Warszawskiego, łączniczka Rządu RP na Uchodźstwie, Żołnierz Niezłomny, ofiara 
reżimu stalinowskiego, zamordowana w więzieniu na warszawskim Mokotowie została upamiętniona na swojej 
rodzinnej ziemi 

23. Liczba lat (słownie) więzienia, które w pełni odsiedział Stanisław Karolkiewicz, po aresztowaniu 1 marca 1945 r. przez 
funkcjonariuszy MBP.. 

25. Państwo w którym zmarł kpt. Karol Trojanowski ps. Radwan”, podejrzewany o zdradę, który był posiadaczem 
pamiętnika, dotyczącego okresu przedwojennego i listów o charakterze testamentu, pisanych w Sachsenhausen przez 
gen. Stefana Roweckiego 
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