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Poziomo 

4. Nazwa batalionu AK w którym walczył w Powstaniu Warszawskim kpr. pchor. Zdzisław Skwara 
„Zych”, pracujący w okresie okupacji w warsztatach kolejowych na ?Pradze jako brygadzista, a 
następnie w Piasecznie przy budowie taboru kolejowego 

6. Obwód ...  Inspektorat Południowo-Zachodniego Okręgu Lwów Armii Krajowej – jednostka 
organizacyjna Armii Krajowej, której żołnierzem był Józef Durkalec „Drukarz”, w 1941 r. rozpoczął 
pracę na kolei jako pomocnik maszynisty 

7. Bolesław Dłużewski - żołnierz AK, kasjer kolejowy na stacji ..., aresztowany 24 września 1943 r. 
za sprzedanie biletów 6 osobowej grupie likwidacyjnej AK, powieszony 13 października 1942 r. na 
Zamłyniu 

8. Kazimierz Urbaniak - najmłodszy ... w Komendzie Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej, od jesieni 
1942 r. był konduktorem hamulcowym przy pociągach dalekobieżnych w Ostrowie 

12. Miejscowość w której nocą 10/11 marca 1944 roku gestapo z Jędrzejowa zaaresztowało ponad 30 
osób, w większości zakonspirowanych pracowników kolejowych. 17 marca 1944 r. 14 z nich 
zostało rozstrzelanych w Piotrkowicach, a 16 w Chmielniku 

14. liczba (słownie) pracowników Elektrycznej Kolei Dojazdowej, którzy działali w randze dowódców w 
Ośrodku AK Grodzisk Mazowiecki 
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16. Obwód Grodno ... Niemen Inspektorat Grodzieński Okręg Białystok Armii Krajowej – jednostka 
organizacyjna Armii Krajowej, której żołnierzem był st. sierż. Władysław Pogorzelski „Lis”, od 3 
stycznia 1940 r. pracował na Kresach Wschodnich II RP pod okupacją sowiecką, a następnie pod 
niemiecką jako kolejarz/pomocnik maszynisty/palacz w Parowozowni Grodno 

17. Piotr Flacht – pracował na kolei jako ..., w konspiracji był kurierem między Krakowem, a Warszawą 
w ramach PPS-WRN, której oddziały zostały w pełni scalone ze strukturami Armii Krajowej 

19. ... (słownie) % lokomotyw uszkodzonych w latach 1940–1941 przez polskich kolejarzy 
 

Pionowo 

1. 9 kompania ... – kolejarska, pododdział, którego dowódcą był technik kolejowy ppor. rez. sap. 
Władysław Wojciechowski „Wyrwa”, który zajmował się wywiadem przemysłowym i sabotażem na 
kolei, m.in. w ?pruszkowskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego 

2. Zbigniew Gęsicki – żołnierz oddziału dywersji bojowej ... Armii Krajowej, 1 lutego 1944 zginął 
podczas odwrotu z udanego zamachu na dowódcę SS i Policji na dystrykt warszawski 
Generalnego Gubernatorstwa Franza Kutscherę.w 1941 r. ukończył Liceum Telekomunikacyjne i 
podjął pracę na kolei 

3. Miejscowość w której 1 września 1939 r. tutejsi kolejarze i celnicy zatrzymali niemiecki pociąg 
pancerny, mający zaatakować stację kolejową w Tczewie, kierując go na ślepy tor. W odwecie 
Niemcy rozstrzelali 21 kolejarzy i celników, w tym dwie kobiety oraz około 20 członków ich rodzin 

5. ppor. rezerwy Stefan Rajski „Zryw” – żołnierz AK na odcinku dywersji. od kwietnia 1944 r. dowódca 
oddziału leśnego „...”, dyżurny ruchu nastawni kolejowej w Sędziszowie pod Sandomierzem 

6. Liczba (słownie) osób straconych 12 lutego 1943 roku w egzekucji w Lasach Chojnowskich w 
pobliżu Stefanowa, wśród których był inżynier Jan Dybowski „Jawor”, kierownik tajnego resortu 
komunikacji w Delegaturze Rządu na Kraj 

9. Ośrodek AK „Gąbka” – „...” (Ośrodek Grodzisk Mazowiecki) Obwód Błonie AK, zwany też 
Obwodem Grodzisk Mazowiecki   - jednostka organizacyjna Armii Krajowej, w ramach której 
działali w randze dowódców pracownicy Elektrycznej Kolei Dojazdowej 

10. Liczba (słownie) cystern z materiałami pędnymi podpalonych w latach 1940–1941 przez kolejarzy 

11. Kolej ... – kolej na obszarze Generalnego Gubernatorstwa, w której był zatrudniony jako 
początkujący pracownik strz. z cenzusem Janusz Pacewicz „Biliński”, podczas Powstania? 
Warszawskiego walczył na terenie II Obwodu Żoliborz Okręgu Warszawa AK 

13. płk Otto Grosser – od końca 1938 r. ... Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej,  od marcu 1936 r. 
dyrektor Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych we Lwowie,  podczas wojny szef Wojskowego 
Biura Komunikacji Komendy Głównej AK "Waliza", "Zajazd 

14. Liczba (słownie) wagonów z zaopatrzeniem dla wojska, których Niemcy nie mogli się doliczyć na 
skutek podmienienia przez kolejarzy listów przewozowych 

15. Nazwa batalionu AK w którym walczył w Powstaniu Warszawskim  kpr. pchor. Leszek Krajewski 
„Agamemnon” jako zastępca dowódcy ?plutonu, pracujący od 1942 r. na Kolei Wschodniej jako 
kancelista 

18. Miejsce zesłania dowódcy plutonu AK por. rez. Wincentego Szymańskiego „Nik” po aresztowaniu 
przez NKWD, pracującego przez wojną w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie i 
Ministerstwie Komunikacji 
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