Dziadku, Tato, ja ciągle pamiętam!

MEMENTO
Dla Was te słowa: dzieci, wnuczęta,
Aby uchronić od zapomnienia
Dziadów. Pradziadów; aby pamiętać
O rodowodzie, o swych korzeniach.
Oni swe życie tam oddali:
Katyń, czy Charków, czy Miednoje,
Byśmy wolności doczekali,
By lepsze było jutro Twoje.
Od Ostaszkowa i Kozielska,
Łagrów nieznanych, Starobielska
Niechaj rozbrzmiewa ta przestroga:
Żyj dla Ojczyzny i dla Boga !
Andrzej Szpądrowski

W dniu 13 września 1939 roku czterdziestoletni mjr dypl. Kazimierz Szpądrowski wyruszył
ze sztabu, zakwaterowanego w Zamościu, do Lwowa w celu przywiezienia map i nowych szyfrów
oraz nawiązania łączności z generałem Sosnkowskim, który objął dowództwo Frontu
Południowego. Od tamtej pory ani sześcioletni Andrzejek (mój Tato), ani nikt z Rodziny już Go
więcej nie widział.
Babcia, Halina Szpądrowska, otrzymała wiadomość, że jej mąż został aresztowany przez
Armię Czerwoną 22 września 1939 roku i wraz z innymi obrońcami Lwowa trafił do obozu w
Starobielsku. Ostatni list napisany przez Nią do Starobielska powrócił nie doręczony z dopiskiem
„ujechał iż łagiera”. Niestety, zarówno ten, jak i 3 obozowe listy od Dziadka nie zachowały się do
dziś. Babcia Halina zniszczyła je w obawie przed represjami podczas ucieczki ze Lwowa.
Przez wiele lat nikt nie wiedział, jaki los spotkał majora Szpądrowskiego, czy został
rozstrzelany wraz z innymi jeńcami (ale Jego nazwisko nie pojawiło się w księdze cmentarnej
Charkowa), czy może udało mu się uciec z obozu (przecież pisał w ostatnim liście ze Starobielska,
żeby Mu przysłać ciepły sweter narciarski, wszak były też jakieś mylne wieści od kolegów, że
widziano Go w Turcji, a prof. Hugo Steinhaus napisał w swoich wspomnieniach, że być może udało
Mu się uciec do Kanady)? Jednak formalne poszukiwania przez Czerwony Krzyż wciąż nie
przynosiły rezultatu.
Nikt z naszej Rodziny nie znał całej prawdy o wojennych losach Dziadka Kazimierza,
chociaż prawda o sowieckiej Zbrodni Katyńskiej (mimo zafałszowanej historii i próby przypisania
tej zbrodni hitlerowcom) zawsze była nam znana, także za sprawą Wuja z Armii Andersa, który po
Wojnie pozostał w Londynie.
W 1924 roku przywódcą partii bolszewickiej i państwa radzieckiego został Józef Stalin. W
ZSRR zaczął rozwijać się kult jednostki i terror. Piętnaście lat później Niemcy rozpoczęły rozmowy
pokojowe z ZSRR. W nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku oba państwa podpisały w Moskwie pakt
o nieagresji, zwany Paktem Ribbentrop-Mołotow. Tajny protokół tego aktu dotyczył sprawy
wytyczenia granic ZSRR i Niemiec po zniszczeniu Rzeczpospolitej. Akt ten przesądził o wybuchu

drugiej wojny światowej.
Pół roku później, po zdradzieckiej agresji sowietów na Polskę 17 września 1939 roku, w
listopadzie 1939 roku zorganizowano na terenie ZSRR trzy wielkie obozy jenieckie (Ostaszków,
Kozielsk, Starobielsk), do których przewieziono większość polskich oficerów, podoficerów i
funkcjonariuszy służb specjalnych. Do obozu w Starobielsku trafili niemal wszyscy oficerowie z
rejonu obrony Lwowa, którzy, zgodnie z wcześniej podpisanym układem kapitulacyjnym, mieli
zostać zwolnieni bez żadnych utrudnień. Część oficerów trafiła do więzień NKWD. Likwidacja
obozów rozpoczęła się w 1940r. Więźniowie zostali wymordowani w nieznanych wtedy miejscach.
12 maja ruszyły z Kozielska i Starobielska ostatnie transporty jeńców.
Rodziny więzionych oficerów często przez wiele lat próbowały bezskutecznie dowiedzieć
się, co spotkało ich bliskich. Z tego powodu spotykały się z różnego rodzaju szykanami.
Byli wśród nich ludzie, którzy, bez względu na różne przeciwności losu, uparcie szukali
prawdy.
Do takich należał mój Św. P. Tato, Andrzej Szpądrowski. To dzięki Jego determinacji
udało się w odpowiednim, ostatnim niestety, jak się później okazało, momencie dotrzeć do
bezcennych materiałów. Udało się zachować dla przyszłych pokoleń dokumenty ukazujące
bohaterstwo, patriotyzm i męczeńską śmierć, ze słowami Bóg, Honor i Ojczyzna na ustach,
mojego Dziadka ppłk dypl. Kazimierza Szpądrowskiego.
Nieocenioną rolę w odnalezieniu tych bezcennych dokumentów odegrała wspaniała,
niestety, też już nieżyjąca, kobieta, Pani Anna Griszina, była Przewodnicząca Sekcji Polskiej
Stowarzyszenia „Memoriał” w Moskwie, którą szczęśliwie Tato spotkał na swojej drodze - choć
tylko korespondencyjnie.
Kazimierz Szpądrowski, urodzony 1 marca 1899 roku w Krościenku nad Dunajcem,
straciwszy bardzo młodo Rodziców, trafił pod opiekę ich przyjaciół w Wadowicach. Już w czasie
nauki, ukończonej z wyróżnieniem w 1916 roku, w słynnym Gimnazjum im. Marcina Wadowity w
Wadowicach działał czynnie w Drużynach Strzeleckich Okręgu Wadowickiego. Z dumą wraz z
Tatą odkryliśmy kiedyś, że tę słynną Szkołę tą skończył także, dwadzieścia dwa lata później,
umiłowany Ojciec Święty, Jan Paweł II. Niedawno poznana Przewodnicząca Stowarzyszenia
Absolwentów tej Szkoły, sympatyczna Pani Maria Talaga, obdarowała mnie Dziejami Gimnazjum
„Pierwsza wśród równych”, z wzmianką o Dziadku, i namówiła do napisania tychże krótkich
wspomnień. Jeszcze w roku ukończenia Gimnazjum wstąpił Dziadek, jako ochotnik, do Legionów
Piłsudskiego formowanych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Za zasługi na polach bitewnych w latach
1919-1921 został uhonorowany Krzyżem Walecznych oraz Medalem za Wojnę 1918-1921.
Związany na trwale z zawodową służbą wojskową, ukończył w 1922 roku Szkołę Młodszych
Oficerów Artylerii w Toruniu. Po zawarciu związku małżeńskiego z Haliną Laskowską zamieszkał
wraz z Rodziną w Częstochowie. Po powołaniu w 1923 roku, przez Szefa Sztabu Generalnego
Józefa Piłsudskiego, Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu porucznik Kazimierz Szpądrowski
przeniósł się wraz z Rodziną do Torunia i objął stanowisko instruktora – komendanta klasy, a
następnie awansowany w 1928 roku na kapitana, stanowisko adiutanta szkoły. W 1930 roku został
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi; wnioskodawca odznaczenia, generał brygady Dąbkowski
napisał, między innymi, że „… kapitan Szpądrowski jest najlepszym oficerem 7 P.A.P. …” W 1930
roku, po przeniesieniu do Warszawy, Dziadek Kazimierz rozpoczął studia w Wyższej Szkole
Wojennej w Warszawie, które ukończył w 1932 roku, jako oficer dyplomowany - artylerzysta. l
listopada 1933 roku major Szpądrowski został odkomenderowany do Drugiego Oddziału Sztabu
Głównego. Od 1933 roku, po urodzeniu się syna Andrzeja (mojego Taty), związał się z pracą
wywiadowczą w Czwartej Ekspozyturze Drugiego Oddziału w Katowicach. W 1938 roku został
odznaczony Brązowym Medalem za długoletnią służbę wojskową oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
W obliczu nadciągającej zawieruchy wojennej, 22 marca 1939 roku mjr dypl. Kazimierz
Szpądrowski przeniesiony został do 6 Pułku Artylerii Ciężkiej we Lwowie, przewidziany do pracy
w wywiadzie (Z-ca Szefa II Oddziału) sztabu tworzonej Armii „Kraków" pod dowództwem gen.
bryg. Antoniego Szyllinga. Od 28 sierpnia 1939 roku mianowany został szefem wydziału
wywiadowczego Grupy Operacyjnej „Śląsk”. 2 września 1939 roku zginął ppłk dypl. Marian Zdon,
szef II Oddziału Wywiadowczego Sztabu Armii „Kraków”. Stanowisko po nim objął 3 września
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1939 roku mjr dypl. Kazimierz Szpądrowski. Przed 13 września 1939 roku, kiedy wyruszył w
kierunku Lwowa, Dziadek zdążył jeszcze kategorycznie odmówić pojawiającym się propozycjom
ucieczki wraz z Rodziną na Węgry i przygotować wstępnie Żonę i Synów na wojenną rozłąkę (nikt
nie sądził, że już, niestety, wieczną).
Odcięty na terenie Lwowa przez niemieckie oddziały zmotoryzowane brał udział w obronie
miasta pod dowództwem gen. bryg. Władysława Langnera. Skuteczna obrona Lwowa została
jednak przerwana atakiem Armii Czerwonej w dniu 22 września 1939 roku.
Stosownie do rozkazu gen. Langnera obrońcy Lwowa zebrali się w tym dniu o wskazanej porze
na terenie Cytadeli. Tamże zostali przejęci do niewoli przez oddziały radzieckie, podczas gdy
Generał, po pobycie w Moskwie, rozpoczął swą wędrówkę do Rumunii (do dziś zastanawiam się
jak mu się to mogło udać).
Mjr Kazimierz Szpądrowski wraz z innymi polskimi oficerami trafił do obozu jenieckiego w
Starobielsku. Fakt pobytu w Starobielsku potwierdziła, między innymi korespondencja z Żoną z
grudnia 1939 roku.
Tato wspominał po latach, że „W domu ojciec bywał rzadko, w pamięci zachowałem jego postać i
wspólne spacery, zwłaszcza, że jako młodszy syn byłem jego ulubieńcem".
Po aresztowaniu majora Szpądrowskiego przez Armię Czerwoną, jego żona z dziećmi pozostała
w służbowym mieszkaniu we Lwowie. W końcu 1939 roku dokwaterowano do nich szefa NKWD
na okręg lwowski. Pewnego dnia ów przybysz ostrzegł Rodzinę Szpądrowskich o planowanej przez
rząd radziecki zsyłce rodzin oficerskich na Sybir. Tato opowiadał, jak jego Mama w pośpiechu
wrzuciła do walizki trochę pościeli, obrusów, zabrała klatkę z kanarkiem i chwilę później opuściła
mieszkanie. Babcia Halina ukryła się wraz z synami u swojej przyjaciółki we Lwowie. Następnie aż
do roku 1942 przebywała u Państwa Ottów w Zimnej Wodzie, na zachód od Lwowa. W tym samym
miejscu i czasie ukrywał się też światowej sławy matematyk, współpracownik Stefana Banacha,
prof. Hugon Steinhaus. Tato od tego czasu ukochał astronomię, wspominając nauki Profesora na
otwartym niebie. Z kolei w odnalezionych już po śmierci Taty „Wspomnieniach i zapiskach”
Profesora (wydanych w Londynie w 1992 roku) wyczytałem bardzo ciepłe słowa o tym, jak 6-letni
Andrzejek uczył Go rąbać drzewo, jak ciężko pracował i ile w tych czasach cierpień i upokorzeń
doznała cała moja Rodzina.
„Mama wciąż żyła nadzieją, że Tato uciekł z obozu, jak również w wielkim strachu, że jej
rodzinie, rodzinie wysokiego oficera wywiadu grozi wielkie niebezpieczeństwo, zarówno ze strony
sowietów, jak i Niemców” – wspominał po latach Tato. Wszyscy w tym czasie musieli bardzo
ciężko pracować: Babcia i Tato w gospodarstwie, a starszy brat Stanisław, najpierw w warsztatach
kolejowych, a później na torfowisku.
Dopiero pod koniec 1942 roku niepełna rodzina Szpądrowskich (Babcia i dwaj Synowie) wróciła
do Częstochowy (utraciwszy przedtem całą niewielką część uratowanego z lwowskiego domu
dobytku) i zamieszkała na krótko razem z matką Babci Haliny, przenosząc się następnie do
spokrewnionej rodziny Kossów. Starszy syn Stanisław wyjechał do Warszawy, gdzie już pozostał,
zostając jednym z pierwszych pracowników PLL „LOT”. Młodszy Andrzej (mój Tato) dostał się do
internatu prowadzonego przez braci szkolnych. w Częstochowie i Dusznikach Zdroju, a następnie
ukończył Liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie.
Jeszcze przez wiele lat, już po wojnie, Babcia i Tato, żyjąc w wielkiej biedzie, byli nachodzeni w
domu przez funkcjonariuszy UB i SB, wypytujących o los Dziadka, usiłujących wmawiać, że
pewnie przebywa na Zachodzie, a Rodzina jest z Nim w kontakcie. Zresztą za sprawą bycia synem
Piłsudczyka, wysokiego oficera wywiadu, odmówiono mojemu Tacie, między innymi, możliwości
studiowania na uniwersytecie ukochanego kierunku polonistyki. I tak trochę z przypadku musiał
zostać ekonomistą po studiach na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Częstochowie, choć do końca
życia najbardziej, oprócz Rodziny i poszukiwania prawdy o Ojcu, ukochał poezję, fotografię i
astronomię.
Tylko Rząd Londyński pamiętał w tamtych czasach o swoim żołnierzu września. 15 sierpnia
1985 roku, rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych Rządu Londyńskiego, mjr dypl.
Kazimierz Szpądrowski został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r.
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Pierwsze oficjalne wiadomości o dalszych losach Dziadka dotarły do Rodziny w styczniu
1995r., dziesięć lat po śmierci Babci Haliny. Warszawskie Biuro Informacji i Poszukiwań
Polskiego Czerwonego Krzyża ustaliło, że major dyplomowany Kazimierz Szpądrowski został
aresztowany 26 lipca 1940 roku, skazany na karę śmierci 20 listopada 1940 roku i rozstrzelany 25
grudnia 1940roku. Tato wciąż nie wiedział, za co i przez kogo Jego Ojciec został aresztowany i
skazany. Postanowił kontynuować poszukiwania, zarówno w kraju, jak i za granicą, wysyłając setki
pism do różnego rodzaju instytucji. Wtedy też po raz pierwszy włączyłem się z pomocą w te
działania, wykorzystując znajomość jęz. rosyjskiego i obsługi komputera.
W lipcu i październiku 1995 roku, w odpowiedzi na wysłane wcześniej pisma, nadeszły
informacje z Głównej Prokuratury Wojskowej w Moskwie i z Generalnego Konsulatu Rosyjskiej
Federacji w Krakowie informacje dotyczące Dziadka. W dokumentach napisano, że: major
Szpądrowski 22 września 1939 dostał się do niewoli w mieście Lwowie za sprawą jednostek Armii
Czerwonej, w styczniu 1940r. skierowany do Moskwy, gdzie został poddany wewnętrznemu
śledztwu w więzieniu Lefortowskim. Następnie 25 lipca 1940 roku został aresztowany przez organa
NKWD. Od 7 do 18 października przesłuchiwano Go dziewięć razy w celu uzyskania informacji o
polskim wywiadzie i jego agentach. Wyrokiem Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR
20 listopada 1940 roku, po oskarżeniu o aktywną działalność wywiadowczą, został skazany na
rozstrzelanie. Wyrok został wykonany 25 grudnia 1940 roku w Moskwie (data wykonania wyroku
w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia zapewne została wybrana nieprzypadkowo!!!). Ciało
poddano kremacji w moskiewskim krematorium na Dońskim Cmentarzu. W dokumentach zawarto
także informację, że 25 lutego 1992 roku, decyzją Głównej Prokuratury Wojskowej, K. I.
Szpądrowski został zrehabilitowany i uwolniony od zarzutu wrogiej działalności wobec ZSRR. Do
pisma z Głównej Prokuratury Wojskowej dołączono „Poświadczenie o rehabilitacji” z dnia 7 lipca
1995r. zgodnie z ustawą „O rehabilitacji ofiar represji politycznych”. Pismo i poświadczenie zostały
podpisane przez prokuratora N.S. Własienko.
Pełniejsze dane o losach mjr. dypl. Kazimierza Szpądrowskiego nadeszły z Komisji Polskiej
Stowarzyszenia „Memoriał” w Moskwie w dniu 14 maja 1996 roku. Stało się to za sprawą jej
wspaniałej Przewodniczącej Pani Anny Grisziny, która w Archiwum FSB (dawniej KGB) zdołała
skopiować szereg bezcennych dokumentów, w tym protokoły przesłuchań i ostatnie więzienne
zdjęcie Dziadka (Bóg jeden wie, jak Jej się to udało i ile ryzykowała) oraz ustalić i wynotować
szereg faktów:
- „W styczniu 1940 roku na terenie obozu w Starobielsku ujawniono, że mjr dypl. Kazimierz
Szpądrowski odbywał służbę w II Oddziale Polskiego Sztabu Generalnego, co spowodowało Jego
odesłanie do Moskwy do Lefortowskiego wewnętrznego więzienia NKWD, gdzie w okresie od 7
lutego do 18 października 1940 roku poddany został 9 przesłuchaniom w nadziei uzyskania
informacji o polskim wywiadzie i jego agentach” - pisała Pani Anna:
- „Od pierwszego do ostatniego przesłuchania Pański Ojciec dokładnie i spokojnie (jak można
wywnioskować z protokołów) odpowiadał na różne pytania, podał szczegóły swej biografii
wojskowej, informował o rodzicach, bracie, siostrze, swej rodzinie. Nie odpowiedział ani na jedno
pytanie o składzie i działalności polskiego wywiadu, powołując się na złożoną przez Niego
przysięgę, której nigdy nie złamie. Namawiali Go, grozili Mu, mówili, że według prawa
radzieckiego odmowa odpowiedzi tylko pogarsza Jego sytuację (odpowiedział, że wie o tym), ale
był niewzruszony, trzymał się bohatersko.”
- Już na drugim, nocnym, przesłuchaniu 10 lutego 1940 roku rozpoczętym o godz. 20.20, a
zakończonym o godz. 1.35, na którym śledczy zmuszał Go do zeznań o pracy II Oddziału,
oświadczył: „Przysięga, którą złożyłem, nie pozwala mi odpowiadać na pytania o sprawach
stanowiących tajemnicę działalności II Oddziału... Będę odpowiadać tylko na te pytania, które nie
mają związku z pracą II Oddziału i nie są tajne... Nie mogę podawać nazwisk”. Tak było do końca
przesłuchań.
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- W czasie ósmego przesłuchania w dniu 9 października 1940 roku, (którego kserokopię
protokołu, podpisaną drżącą, umęczoną ręką Dziadka, otrzymaliśmy w załączeniu) na pytanie: „Jak
Wam wiadomo, Państwo Polskie przestało istnieć, dlatego przysięga, którą złożyliście przed byłym
Państwem Polskim straciła wszelkie znaczenie." - padła odpowiedź: „Niezależnie od tego, że
Państwo Polskie przestało istnieć - składałem przysięgę swojej Ojczyźnie i Bogu i bez względu na
okoliczności uważam za swój obowiązek utrzymać w tajemnicy to wszystko, co zawarte było w
przysiędze”. (wg kserokopii z protokołu przesłuchania)
- Na ostatnim, dziewiątym przesłuchaniu śledczy powiedział:
„Jesteście oskarżeni o to, że będąc pracownikiem II Oddziału, a później Kierownikiem
Ekspozytury w Katowicach - na przestrzeni 7 lat prowadziliście działalność szpiegowską przeciw
ZSRR. Czy przyznajecie się do winy?" - odpowiedź brzmiała: “Nie zajmowałem się pracą
wywiadowczą na szkodę ZSRR i nie uznaję siebie winnym".
- Akt oskarżenia (w którym zawarte zostały te same zarzuty) został sporządzony 23 października
1940 roku.
- Zamknięte posiedzenie Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR odbyło się 20
listopada 1940 roku. Odbywano się ono bez uczestnictwa oskarżyciela, obrony i bez wezwania
świadków. Procedura taka została wprowadzona przez Stalina po zabójstwie Kirowa 1 grudnia
1934 roku.
- W swoim ostatnim słowie mjr Szpądrowski powiedział: „Nie czuję się winnym, bo działałem
dla dobra swego Państwa. Do pracy w wywiadzie trafiłem z rozkazu swego kierownictwa.
Działalnością na szkodę Związku Radzieckiego nie zajmowałem się. Służba w polskim wywiadzie
wykonywana przeze mnie nie przyczyniła szkód Związkowi Radzieckiemu".
- Wyrok został ogłoszony o godz. 12.20 20 listopada 1940 roku. 21 grudnia 1940 roku została
oddalona prośba o ułaskawienie, a 25 grudnia 1940 roku mjr Kazimierz Szpądrowski został
rozstrzelany. Jego prochy zostały pogrzebane we wspólnym grobie na Cmentarzu Dońskim w
Moskwie.
Zarówno listy Pani Anny Grisziny, jak i przysłane przez Nią kserokopie dokumentów były w
języku rosyjskim. Z uwagi na wielką ich ważność i moją średnią znajomość tego języka,
poprosiłem o przetłumaczenie na język polski znajomą Rosjankę, mieszkającą w Polsce. Po paru
dniach otrzymałem przepisane na maszynie dokładne tłumaczenia. Na moje pytanie: ,,Ile jestem
winien za tę pracę”, otrzymałem jakże znamienną i jednocześnie wspaniała odpowiedź: „…nie
mogę wziąć za to ani grosza, tłumacząc cały czas płakałam i wstydziłam się za mój naród…”
Z kolei, w swoich listach do mojego Taty, Pani Anna Griszina pisała:
- „…Rozumiem, jak gorzko i ciężko będzie Państwu czytać to wszystko, co napisałam. Jest mi
gorzko i wstyd, że to wszystko zdarzyło się w państwie, gdzie mieszkam…”
-„…Jestem bardzo wzruszona Waszym listem do mnie. Wiele razy otrzymywałam pisma z
podziękowaniami od Polaków, którym udało mi się pomóc… I po raz kolejny ucieszyła mnie ta
szlachetność ludzi, którzy winy naszego kraju, naszego ówczesnego państwa, nie przenoszą na jego
mieszkańców, na każdego z nas. Dziękuję Wam za to. Bardzo wdzięczna jestem Wam, że
zapraszacie mnie, całkiem obcego człowieka, aby przyjechać do Was w gościnę. Ja z ogromną
radością przyjadę do Polski, gdzie byłam już wiele razy…”
Niestety, wbrew uzgodnieniom, nie udało nam się zobaczyć i gościć Pani Anny. Korespondencja
urwała się przed uzgadnianym terminem przyjazdu. Ostatnie listy Taty pozostały bez odpowiedzi.
Nie wiem, czy zachorowała, czy miała jakieś inne kłopoty. Po jakimś czasie, udało mi się znaleźć
informację na rosyjskiej stronie „Obrona Praw Człowieka w Rosji”, że 21 stycznia 2000 roku
zmarła w Moskwie Anna Michajłowa Griszina. Dziś mogę tylko opowiadać o tej wspaniałej
Kobiecie wszystkim bliskim i pokazywać znalezione w internecie zdjęcie, z przykuwającymi
uwagę, patrzącymi na wprost dobrymi, zmęczonymi oczami. Podziękować osobiście, niestety, Pani
Annie nie zdołaliśmy…
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W marcu 1996 roku nadeszła kolejna odpowiedź na wysłane wcześniej wielotorowo
korespondencje - z Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, przesyłająca w
załączeniu pismo z Głównej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej z dnia 19 grudnia 1995
roku. Tym razem starszy prokurator wojskowy oddziału rehabilitacji J.W. Panasjugin stwierdził, że
kwestia rehabilitacji K. Szpądrowskiego nie była rozpatrywana. Pozostaje to w całkowitej
sprzeczności z pismem tej samej Prokuratury z 20 lipca 1995r., podpisanym przez starszego
prokuratora wojskowego oddziału rehabilitacji N. S. Własienkę, w którym potwierdzono fakt
rehabilitacji majora K. Szpądrowskiego. Także w kolejnym piśmie z Głównej Prokuratury
Wojskowej w Moskwie z dnia 29 grudnia 1999 roku podpisanym przez naczelnika Grupy 5-ego
Wydziału GWP S.W. Szałamajewa, w odpowiedzi na dalszą naszą korespondencję mającą wyjaśnić
te sprzeczności, napisano wręcz: „w Głównej Prokuraturze Wojskowej Rosji wiadomości o
Szpądrowski Kazimierzu s. Ignacego, urodzonym w 1899 roku nie ma.”
A zatem wygląda na to, że między lipcem a grudniem 1995 roku, a następnie grudniem 1999
zniszczono lub, w najlepszym wypadku, starannie ukryto, utajniono, w Głównej Prokuraturze
Wojskowej w Moskwie, wszystkie dokumenty dotyczące mojego Dziadka, a nam dzięki
„Memoriałowi” (wspaniałej Pani Annie Griszinie) udało się zdążyć ze zdobyciem ich kopii
dosłownie w ostatniej chwili!!!
Zresztą Pani Anna przewidywała to, pisząc 14 maja 1996 roku w jednym z listów: „Proszę
Pana i wszystkich swoich polskich przyjaciół modlić się, żeby nie przyszli do władzy w naszym
kraju znów komuniści. Ziuganow – to nie Wasz Kwaśniewski!”
Jeszcze 28 maja 1996 roku, dziennik „Wiecziernaja Moskwa” w cyklu publikowanych list
ofiar stalinowskich represji, rozstrzelanych i skrycie pochowanych w latach 1930-1950 w mogile nr
1 na Dońskim Cmentarzu w pozycji 7 wykazu obok ostatniego, więziennego zdjęcia Dziadka
napisał:
„Szpondrowski Kazimierz s. Ignacego, rodzony w 1899r. w M. Krościenko woj. Krakowskie
(Polska), polak, z rodziny urzędniczej, bezpartyjny, wykształcenie średnie, wyższy naczelnik
Ekspozytury II Oddziału polskiego Sztabu Generalnego w mieście Katowice, major Polskiej Armii,
zamieszkały w mieście Lwów ul. Chodkiewicza 8, aresztowany 26 lipca 1940 roku, rozstrzelany 25
grudnia 1940 roku. Rehabilitowany 25 lutego 1992 roku.”
Egzemplarz tej gazety otrzymaliśmy też od Pani Anny i przechowujemy wśród innych
bezcennych pamiątek
W lipcu 1998 roku, dzięki staraniom Rodziny oraz przy poparciu Ministra Obrony
Narodowej, awansowano pośmiertnie majora dyplomowanego Kazimierza Szpądrowskiego do
stopnia podpułkownika w uznaniu za bohaterską i patriotyczną postawę.
Niestety, sposób, w jaki Rodzina zmarłego miała odebrać akt mianowania okazał się kuriozalny.
Mojego Tatę, Andrzeja Szpądrowskiego, powiadomiono o terminie wręczenia aktu zwykłym
drukiem wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony pod karą aresztu 3-mcy lub karą
grzywny, w razie niestawienia się w wyznaczonym terminie do odbioru. Wezwanie zostało
podpisane przez podpułkownika z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie. Ze
względów humanitarnych nie przytaczam jego nazwiska.
Taki proponowany przebieg uroczystości wręczenia aktu pośmiertnego mianowania Dziadka
Kazimierza na stopień podpułkownika był szokujący dla członków naszej trójpokoleniowej
Rodziny, pragnącej wspólnie uczestniczyć w godnej, dla wagi sprawy, uroczystości. Jeszcze
większe rozczarowanie wywołała rozmowa telefoniczna z owym podpisanym na wezwaniu
podpułkownikiem, który stwierdził, że „W Częstochowie nie ma możliwości oprawy uroczystości,
a awansowany nie żyje, stąd poczęstunku nie będzie." To zabrzmiało w naszych uszach jak chichot
sowiecko-komunistycznej historii.
Nie bojąc się kary aresztu i grzywny, Tato nie stawił się jednak w wyznaczonym dniu w celu
odebrania aktu mianowania. Zwrócił się natomiast do dyrektora Biura Skarg i Interwencji
Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o godne przekazanie Rodzinie aktu mianowania. W
lutym 1999 roku nasza Rodzina otrzymała od tegoż dyrektora pismo z serdecznymi przeprosinami i
zobowiązaniem do odpowiedniej oprawy uroczystości.
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W stuletnią rocznicę urodzin Kazimierza Szpądrowskiego, w dniu 14 lutego 1999 roku, w
Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, odbyła się Msza Święta celebrowana przez
kapelana Wojska Polskiego, paulina, o. majora dr Jana Golonkę, połączona z uroczystym
wręczeniem Rodzinie aktu nominacyjnego.
W wygłoszonej homilii O. Celebrans oznajmił: "Kazimierz Szpądrowski wielokrotnie
przesłuchiwany w Lefortowskim więzieniu NKWD w Moskwie, pomny honoru oficera Wojska
Polskiego, nie wyjawił żadnej z tajemnic wojskowych wywiadu pozostając wiernym przysiędze,
jaką złożył przed Bogiem i Ojczyzną".
W czasie uroczystości o. Jan Golonka wręczył mojemu Tacie także współczesny
Modlitewnik Żołnierski, który właśnie trzymam w rękach pisząc te słowa…
Przed laty Tato miał okazję pojechać do Katynia. Po powrocie wiele nie opowiadał. Przywiózł
stamtąd małą gałązkę z jesiennymi listkami. Przez pewien czas wisiała potem zatknięta za ramkę ze
zdjęciem Dziadka. Potem listki zostały zasuszone w dokumentach o Dziadku. Teraz ich zdjęcia
spajają te wspomnienia.
Już po śmierci Taty, we wrześniu 2008 roku, miałem okazję wyjechać, po raz pierwszy w
życiu, na krótką wycieczkę do Lwowa. Podczas tego pobytu wspominałem Dziadka i większość
czasu wykorzystałem na odnalezienie domu o przedwojennym adresie, ul. Chodkiewicza 8.
Z wielkim wzruszeniem udało mi się znaleźć i sfotografować dom, w którym przed wojną
mieszkał mój Tato wraz z Dziadkiem i z którego 13 września 1939 wyszedł widziany przez
Rodzinę po raz ostatni. Po powrocie pokazałem zdjęcia Stryjowi Stanisławowi, który stwierdził, że
dom i jego okolica praktycznie nie zmieniły się.
Jako że fotografia jest moją pasją, zdjęcia te, wraz z krótkim opisem, mogłem potem, w lipcu
2009, pokazać także szerszemu gronu odbiorców na wystawie „Fotografie z podróży. Intensywny
moment” w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.
Do Moskwy, na Cmentarz Doński, oraz do Starobielska, jeszcze nie udało się wybrać ani
mnie, ani nikomu z naszej Rodziny, ale może kiedyś to nastąpi...
Na wielu tablicach upamiętniających martyrologię poległych na Wschodzie znajduje się
nazwisko Kazimierza Szpądrowskiego. Między innymi znajdują się one na zbiorowej mogile na
cmentarzu Dońskim w Moskwie (wg. informacji Pani Anny Grisziny), w Kaplicy Kościoła pod
wezwaniem Św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie oraz na Cmentarzu Kule w
Częstochowie.
Niestety, na szeregu tablic nazwiska Dziadka brak, z racji jego braku w Księdze Cmentarnej
Charków (wszak zginął bohatersko w Moskwie), na której to oraz Księgach Cmentarnych Katynia i
Miednoje opierana jest obecnie większość list ofiar tzw. Zbrodni Katyńskiej.
Tak też się stało 4 października 2007 roku, kiedy po ogłoszeniu prasowym dowiedziałem się,
że podczas uroczystości „Katyń – Pamiętamy” na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, w
dniach 5-7 października 2007 roku, Pan Prezydent Lech Kaczyński awansuje na wyższe stopnie
wojskowe 8.000 żołnierzy, ofiar Zbrodni Katyńskiej, a Ich nazwiska będą odczytane podczas
wielkiej uroczystości.
W Departamencie Wojskowym Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
usłyszałem, że Dziadka nie ma na liście żołnierzy przewidzianych do odczytania i awansowania
podczas uroczystości, bo lista powstawała w oparciu o Księgi Cmentarne i brakuje na niej także
wielu innych nazwisk.
Będąc zasmucony i trochę rozgoryczony faktem, że wśród wyczytywanych podczas
uroczystości nazwisk Katyńskich Bohaterów, pomimo ostatecznie przesunięcia jej terminu, nie
usłyszymy naszego, noszonego z dumą, nazwiska, wystąpiłem w dniu 5 października 2007 roku do
Zastępcy Dyrektora Departamentu Wojskowego Urzędu z prośbą o uzupełnienie nazwiska Dziadka
na listach. Równocześnie przesłałem kopie wszelkich ważnych dokumentów świadczących o
bohaterstwie Dziadka.
Po wielokrotnych telefonach i pismach do Urzędu, wielokrotnym wysyłaniu do Urzędu kopii
bezcennych dokumentów, kiedy uznałem, że sprawa praktycznie nie ruszyła z miejsca i usłyszałem
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z ust Pana Pułkownika niezbyt miłe słowa, że Dziadek właściwie niczym specjalnym się nie
wyróżnił w stosunku do tysięcy innych czekających w kolejce przypadków (czyżby znowu chichot
komunistycznej historii?), skontaktowałem się również z Biurem Kadr i Odznaczeń Kancelarii
Prezydenta RP. I tu na szczęście ze strony Pani Dyrektor Małgorzaty Moskal spotkałem się z
zupełnie innym podejściem i zrozumieniem, że, w sytuacji, gdy mój Tato już, niestety, nie żyje,
chciałbym, żeby Jego sędziwy starszy brat Stanisław (obok wnuków i prawnuków z Rodzinami)
mógł być świadkiem należnego pośmiertnego uhonorowania ppłk. dypl. Kazimierza
Szpądrowskiego.
Pani Dyrektor poradziła mi, abym niezależnie wystąpił do Urzędu ds. Kombatantów z
wnioskiem o odznaczenie Dziadka, w uznaniu Jego bohaterstwa. Niestety, sprawa trafiła znowu do
tego samego pułkownika w Departamencie Wojskowym i utknęła na prawie półtora roku, pomimo
ponagleń także ze strony Biura Kadr i Odznaczeń.
Sprawa pośmiertnego odznaczenia Dziadka Kazimierza ruszyła sprawnie z miejsca dopiero po
zmianie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Wojskowego, kiedy funkcję tą objął p.
mjr Mirosław Demediuk. 5 lutego 2009 roku Urząd skierował stosowny wniosek do Pana
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a w dniu 31 marca 2009 roku, postanowieniem nr 534 Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2009 o nadaniu orderów i odznaczeń, za wybitne zasługi
dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ppłk dypl. Kazimierz Szpądrowski został pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Uroczystość wręczenia tego odznaczenia Rodzinie odbyła się 23 października 2009 roku w
Belwederze, w 70 lat po wzięciu Dziadka do niewoli przez sowietów. Tego dnia, z wielkim
wzruszeniem, odbierałem Krzyż wraz ze stryjem Stanisławem, w obecności dwójki moich dzieci:
17-letniej Magdusi i 24-letniego Tomka (ukochanych wnucząt Taty Andrzeja). Po uroczystości,
dzięki inicjatywie młodego człowieka z Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta RP,
mogliśmy wspólnie zwiedzić Belweder, wraz z Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego i Muzeum
Orderu Virtuti Militari. To była wielka lekcja historii dla całej naszej Rodziny.
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W mieszkaniu Taty zawsze wisiało na ścianie, zniszczone wojenną tułaczką, czarno-białe zdjęcie
Dziadka w mundurze majora i orzełek w koronie z czapki wojskowej, jedne z nielicznych,
uratowanych z zawieruchy wojennej, pamiątek. Pozostał jeszcze tylko pierścień podarowany
Kazimierzowi Szpądrowskiemu przez Kolegów oficerów przy wyjeździe z Katowic do Lwowa.
Teraz z dumą mogłem do nich dołączyć Komandorię Polonii Restituta.
Szkoda, że dopiero w 7 lat po śmierci Taty i prawie 70 lat po śmierci Dziadka.
Ale teraz, po latach cierpień na ziemskim padole, Kazimierz i Andrzej Szpądrowscy są wreszcie
razem, w krainie wiecznej szczęśliwości. Cieszą się w Niebie nagrodą z rąk Boga i, mam nadzieję,
że, wspólnie z Panią Anną Grisziną, zobaczą, jak kolejne pokolenia, wychowane na takich
wzorcach, potrafią zadbać o to, żeby nasza Najjaśniejsza Rzeczypospolita była nadal krajem, w
którym Bóg, Honor i Ojczyzna są, i pozostaną na wieki, nadrzędnymi wartościami.

ZAMYŚLENIE
Upodleni, lecz godni, wstąpili na szlaki
Ostatniego marszu w Katynia okolice.
Aż rozkaz ich zatrzymał: „Stawajcie Paliaki !”
Potem był szczęk broni, strzały w potylice.
Lecz oni nie umarli, a w Panu zasnęli.
Pan łaskawą koronę męczeństwa im przyznał.
Wskrzeszeni, jak Polska, z niewoli się dźwignęli
I żyją w nas, jak żyje honor i Ojczyzna.
Nie widziałem w Katyniu kurhanów, pomników,
Nie widziałem w Katyniu kwietnego kobierca.
Zieleni się murawa w sosen zagajniku;
Granitem trwa pamięć wyryta w polskich sercach.
Pamięci ofiar zbrodni stalinowskich
Andrzej Szpądrowski

Marcin Szpądrowski (wnuk Kazimierza, syn Andrzeja)
Pamięci Dziadka, Taty i Pani Anny
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Fotokopie i materiały dołączone do pracy:
1.

.Świadectwo dojrzałości z Gimnazjum w Wadowicach z dnia 14.12.1916 r.

2.

Zdjęcie młodego oficera Kazimierza Szpądrowskiego – prawdopodobnie z 1921 roku

3.

Zdjęcie mjr dypl. Kazimierza Szpądrowskiego – prawdopodobnie z 1939 roku

4.

Pismo z Generalnej Prokuratury Federacji Rosyjskiej - Główna Prokuratura Wojskowa w Moskwie z dnia
20.07.1995 nr5 UW-38026-40 (2 strony)

5.

„Poświadczenie o rehabilitacji” zgodnie z ustawą „O rehabilitacji ofiar represji politycznych” z Generalnej
Prokuratury Federacji Rosyjskiej-Główna Prokuratura Wojskowa w Moskwie z dnia 7.07.1995 nr 5 UW-38026-40.

6.

Fragment protokołu z 8-mego przesłuchania mjr dypl. Kazimierza Szpądrowskiego w dniu 9 października
1940r. w Lefotrowskim więzieniu NKWD z Centralnego Archiwum FSB RF

7.

Ostatnie więzienne zdjęcie Kazimierza Szpądrowskiego z Lefortowskiego więzienia NKWD – 1940r.

8.

Listy rozstrzelanych Cmentarz Doński-„Wiecziernaja Moskwa” Nr 119/21811- wtorek, 28 maja 1996r.

9.

Pani Anna Griszina – zdjęcie ze strony internetowej www.hro.org (Prawa Człowieka w Rosji)

10. Materiały z Uroczystości wręczenia aktu nominacji na stopień Podpułkownika synom Andrzejowi i
Stanisławowi podczas Mszy Świętej przed Cudownym Obrazem na Jasnej Górze celebrowanej przez o. mjr.
Jana Golonkę.
11. Współczesne zdjęcie domu, w którym 1939r. Rodzina widziała po raz ostatni Kazimierza Szpądrowskiego
12. Artykuł „Mój dziadek jest Bohaterem” z „Gazety Wyborczej” autorstwa Tadeusza Piersiaka – 30.10.2009r.
13. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski nadany pośmiertnie ppłk dypl. Kazimierzowi Szpądrowskiemu
14. Syn Stanisław i wnuk Marcin w Belwederze w chwilę po Uroczystości pośmiertnego odznaczenia Kazimierza
Szpądrowskiego
15. Nieliczne pamiątki po Kazimierzu Szpądrowskim
16. Życiorys mjr dypl. Kazimierza Szpądrowskiego, autorstwa Jego syna Andrzeja
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Materiały źródłowe i teksty wykorzystane w pracy:
1.

Leszek Gondek - Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1933-39 - Wydawnictwo MON - Warszawa - 1978 – str. 98, 222

2.

Jan Rzepecki - Wspomnienia i przyczynki historyczne - S-nia Wydawnicza “Czytelnik” - Warszawa - 1950 – str. 60
- 61, 104, 140

3.

Władysław Steblik - Armia “Kraków" 1939 - Wydawnictwo MON - Warszawa -1975 - str. 22, 91, 169, 451, 699

4.

Wydanie zbiorowe - Katyń, lista ofiar i zaginionych - Wydawnictwo ALFA - Warszawa - 1989 - str. 350

5.

Wydanie zbiorowe - Oficerska Szkoła Artylerii w Toruniu 1923 -1992 -zarys dziejów, tradycja, historia,
współczesność - Oficyna Wydawnicza “Troja" - Toruń - 1992 - str. 54, 56, 432

6.

Pismo z Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Główny w Warszawie, Biuro Informacji i Poszukiwań z dnia
26.01.1995 znak: B. Inf. 528/169

7.

Pismo z Generalnego Konsulatu Federacji Rosyjskiej w Krakowie z dnia 5.10.1995 nr 421

8.

Pismo z Generalnej Prokuratury Federacji Rosyjskiej - Główna Prokuratura Wojskowa w Moskwie z dnia
20.07.1995 nr 5 UW-38026-40

9.

„Poświadczenie o rehabilitacji” zgodnie z ustawą „O rehabilitacji ofiar represji politycznych” z Generalnej
Prokuratury Federacji Rosyjskiej-Główna Prokuratura Wojskowa w Moskwie z dnia 7.07.1995 nr 5 UW-38026-40.

10. Pismo z Generalnej Prokuratury Federacji Rosyjskiej - Główna Prokuratura Wojskowa w Moskwie z dnia
19.12,1995 nr 5 UW-1414/95
11. Pismo Komisji Polskiej Stowarzyszenia “Memoriał" w Moskwie z dnia 14.05.1996
12. Listy rozstrzelanych Cmentarz Doński-„Wiecziernaja Moskwa” Nr 119/21811- wtorek, 28 maja 1996r.
13. Zaświadczenie z dnia 27.05.1933, potwierdzone przez Dowództwo Okręgu Korpusu w Przemyślu
14. Świadectwo dojrzałości z Gimnazjum w Wadowicach z dnia 14.12.1916 r.
15. Poświadczenie służby /nr karty wojskowej 13254/ z dnia 19.05.1930 r 5596/31 przez Ministerstwo Spraw
Wojskowych - Archiwum Wojsk.
16. Zeszyt ewidencyjny Kazimierza Stanisława Szpądrowskiego w Sztabie Głównym - Wydział I z dnia 7.11.1932
17. Wniosek o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi z dnia 12.02.1930 podpisany przez Dowódcę 7 Pułku Piechoty
Polowej, Dowódcę 7 Dywizji Piechoty i Dowódcę Okręgu Korpusu nr IV
18. Wniosek o nadanie Złotego Krzyża Zasługi podpisany przez Szefa II Wydz. Sztabu Głównego z 1938 r.
19. Legitymacja nr 12522 Ministerstwo Spraw Wojskowych Rządu Londyńskiego z dnia 15 sierpnia 1985 r. o nadaniu
Krzyża Kampanii Wrześniowej 1939 r.
20. Akt nominacyjny mjr Kazimierza Szpądrowskiego na stopień podpułkownika przez Ministra Obrony Narodowej z
dniem 27 lipca 1998 r.
21. Pismo Głównej Prokuratury wojskowej Federacji Rosyjskiej do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
w Moskwie z dnia 29 grudnia 1999 roku w w sprawie rzekomego braku informacji o Kazimierzu Szpądrowski.
22. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 534 z dnia 31 marca 2009 o nadaniu pośmiertnie
Kazimierzowi Szpądrowskiemu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
23. Hugo Steinhaus - „Wspomnienia i zapiski” –Wyd. „Aneks” – Londyn- 1992 – str. 228-233, 237, 238, 241, 261, 317
24. Życiorys mjr dypl. Kazimierza Szpądrowskiego, autorstwa Jego syna Andrzeja
25. Tekst „Tato, ja ciągle pamiętam” podpisany imieniem nieznanej mi osoby „Bogumił”. Odnaleziony po śmierci
Andrzeja Szpądrowskiego, być może Jego właśnie autorstwa
26. Wiersze „Memento” i „Zamyślenie” autorstwa Andrzeja Szpądrowskiego
27. Artykuł „Mój dziadek jest Bohaterem” z „Gazety Wyborczej” autorstwa Tadeusza Piersiaka– 30.10.2009r.
28. Gustaw Studnicki – Pierwsza wśród równych – Dzieje Gimnazjum i Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach
– Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej – Wadowice – 1991- str. 331, 352
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PPŁK DYPL. KAZIMIERZ STANISŁAW SZPĄDROWSKI

Urodził się 1 marca 1899 roku w Krościenku nad Dunajcem, jako syn Ignacego i Teresy z
Zarzyckich, obojga nauczycieli w miejscowej szkole.
Początkowo naukę pobierał w miejscu urodzenia, a następnie w Gimnazjum w Wadowicach. W
czasie nauki w latach 1912 - 1914 działał czynnie w Drużynach Strzeleckich Okręgu
Wadowickiego. /11/
Ojca stracił w 1915 roku - rok przed ukończeniem Gimnazjum w Wadowicach, gdzie został uznany
“dojrzałym z odznaczeniem do studiów na uniwersytecie”. /12/, /46/
Matka osierociła Go w 1917 roku, jako młodego legionistę. 14 grudnia 1916 roku jako ochotnik,
wstąpił bowiem w Górze Kalwarii do Legionów Piłsudskiego służąc w okresie od 5 stycznia do 20
sierpnia 1917 roku w 2 baterii artylerii legionowej, a następnie po tzw. “kryzysie przysięgowym" w
formacjach b. armii austriackiej do 5 listopada 1918 roku. /13, 14/. 6 listopada tego roku w stopniu
chorążego wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego w nowopowstającym 1 Pułku Artylerii Polowej
w Warszawie. /15/
6 stycznia 1919 roku awansowany został do stopnia podporucznika, a 1 czerwca do stopnia
porucznika, jako oficer 6 P.A.P. /15/
Do końca działań wojennych i w pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości pełnił służbę w 7
P.A.P. /14/
Za zasługi na polach bitewnych w okresach: 31 marca - 25 września 1919 r. i 16 lutego 1920 - 14
marca 1921 r. /15/ otrzymał pierwsze odznaczenia: Krzyż Walecznych /16 marca 1921 r./ oraz
Medal za Wojnę 1918 - 1921. /16/
Związawszy się trwale z zawodową służbą wojskową w okresie od 1 lutego do 11 grudnia 1922 r.
ukończył Szkołę Młodszych Oficerów Artylerii w Toruniu. /14/
7 kwietnia 1923 r. zawarł w Częstochowie związek małżeński z Haliną, Zofią Laskowską; tu
wówczas pełnił służbę w 7 Pułku Artylerii Polowej w dzielnicy Zacisze. W Częstochowie przyszedł
na świat Jego pierworodny syn, Stanisław.
Gdy Szef Sztabu Generalnego Józef Piłsudski powołał do życia z dniem 1 czerwca 1923 r.
Oficerską Szkołę Artylerii w Toruniu por. Kazimierz Szpądrowski przeniósł się z rodziną do Torunia
i objął w nowopowstałej uczelni stanowisko instruktora - komendanta klasy. W 1928 r. po
przemianowaniu szkoły na Szkołę Podchorążych Artylerii Kapitan (od 1 stycznia 1928 r.) Kazimierz
Szpądrowski awansował na adiutanta szkoły. /5/ str. 54, 56, 432/ i /15/
12 lutego 1930 r. kpt. Kazimierz Szpądrowski został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Przy
wniosku o nadanie tego odznaczenia gen. bryg. Dąbkowski tak ocenił kandydata: “Kapitan

Szpądrowski jest najlepszym oficerem 7 P.A.P. Posiada szczególny dar nauczania szeregowych i
pod tym względem oddał nieprzeciętne usługi na stanowisku dowódcy baterii i dowódcy szkoły
podoficerskiej”. /15/
W niedługim czasie uzyskał przeniesienie do Warszawy, gdzie 16 czerwca 1930 roku podjął studia
w Wyższej Szkole Wojennej, które ukończył 31 października 1932 r. jako oficer dyplomowany –
artylerzysta. /14/
1 listopada 1932 r. został odkomenderowany do II Oddziału Sztabu Głównego. /14/
Od 1933 roku po urodzeniu się syna Andrzeja, związał się z pracą wywiadowczą w IV
Ekspozyturze II Oddziału w Katowicach. Ekspozytura IV /wywiadu i kontrwywiadu/ zainstalowana
została w Katowicach w 1930 r. po przeniesieniu z Krakowa.
“W ciągu kilku lat przed wojną /1932 - 1939/ placówką tą kierowało czterech oficerów: jeden z
piechoty /mjr dypl. L. Sadowski/ i aż trzech z artylerii. Nominacje artylerzystów: ppłk dypl. K.
Piaseckiego, mjr dypl. K. Szpądrowskiego i mjr dypl. S. Kuniczaka nie były tu przypadkowe.
Wykonywane przez Ekspozyturę prace dodatkowe jak np. rozpoznawanie niemieckiego przemysłu
ciężkiego, niemieckich akcji ekonomicznych na Górnym Śląsku - bliższe były oficerom o
przygotowaniu technicznym'”. /1/ str. 98/
Mjr dypl. Kazimierz Szpądrowski w 1938 r. został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią
Służbę oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Przy wniosku o nadanie tego odznaczenia Szef Wydziału lla
Sztabu Głównego ppłk dypl. W. Heinrich wystawił Mu następującą opinię:
“Dzięki stale wykazywanej gorliwości w pracy oraz oddaniu potrzebom służby w stopniu znacznie
przewyższającym zakres wymaganej sumienności w pełnieniu obowiązków służbowych - w
trudnych warunkach osiągnął bardzo dodatnie wyniki pracy. Zarówno z uwagi na wykazane walory
osobiste jak i dotychczasowe rezultaty pracy, zasługuje na wyróżnienie przez odznaczenie Go
Złotym Krzyżem Zasługi". /16/
W tym czasie, jako Szef Ekspozytury IV w Katowicach mógł otrzymywać /i otrzymywał/
przeciętne miesięczne wynagrodzenie:
-

górny pułap stawki uposażenia majora WP

-

490 zł

-

dodatek funkcji specjalnej szefa ekspozytury

-

480 zł

-

ryczałt za ubranie cywilne l kategorii

-

83 zł

-

dodatek lokalny - 10% dla Katowic

-

49 zł

-

ekwiwalent za ordynansa

-

40 zł

/1/ str.222/

Razem:

-

1.142 zł.

W obliczu, nadciągającej zawieruchy wojennej 22 marca 1939 r. mjr dypl. Kazimierz
Szpądrowski przeniesiony został do 6 Pułku Artylerii Ciężkiej we Lwowie, przewidziany do pracy w
wywiadzie /Z-ca Szefa lI Oddziału/ sztabu tworzonej Armii “Kraków" pod dowództwem gen. bryg.
Antoniego Szyllinga.
Od 28 sierpnia 1939 r. mianowany został szefem wydziału wywiadowczego Grupy
Operacyjnej “Śląsk”.
2 września 1939 r. zginął ppłk dypl. Marian Zdon, szef II Oddziału Wywiadowczego Sztabu
2

Armii “Kraków”. Stanowisko po nim objął 3 września 1939 r. mjr dypl. Kazimierz Szpądrowski. 13
września 1939 r. mjr Kazimierz Szpądrowski wyruszył ze sztabu, zakwaterowanego w Zamościu,
do Lwowa w celu nawiązania łączności z gen. Sosnkowskim, który objął dowództwo Frontu
Południowego i celem przywiezienia map oraz nowych szyfrów. Od tej pory nie widziano Go już
więcej. /2/ str. 60, 61, 104, 140/3/ str. 22, 91, 169, 451, 699/
Odcięty na terenie Lwowa przez niemieckie oddziały zmotoryzowane brał udział w obronie
miasta pod dowództwem gen. bryg. Władysława Langnera. Skuteczna obrona Lwowa została
jednak przerwana atakiem Armii Czerwonej w dniu 22 września 1939 r. /3/ str. 942/
Stosownie do rozkazu gen. Langnera z tej samej daty obrońcy Lwowa zebrali się w tym dniu o
wskazanej porze na terenie Cytadeli. Tamże zostali przejęci do niewoli przez oddziały radzieckie,
podczas gdy Generał rozpoczął swą wędrówkę do Rumunii.
Mjr Kazimierz Szpądrowski wraz z innymi polskimi oficerami trafił do obozu jenieckiego w
Starobielsku. Fakt pobytu w Starobielsku potwierdził się wymienioną korespondencją w grudniu
1939 r., a także w wydanym pod redakcją Andrzeja Leszka Szcześniaka opracowaniu. /4/ str. 350/
W końcu stycznia 1940 r. ostatni list pisany przez żonę - Halinę do Starobielska powrócił nie
doręczony z dopiskiem “ujechał iz łagiera".
Pełniejsze dane o losach mjr dypl. Kazimierza Szpądrowskiego nadeszły z Komisji Polskiej
Stowarzyszenia “Memoriał" w Moskwie /pismo z dnia 14 maja 1995 r./ za sprawą Jej
Przewodniczącej Anny Grisziny, która w Archiwum FSB /dawniej KGB/ zdołała ustalić i wynotować
z dokumentów szereg faktów: /10/
- W styczniu 1940 r. na terenie obozu w Starobielsku ujawniono, że mjr dypl. Kazimierz
Szpądrowski odbywał służbę w II Oddziale Polskiego Sztabu Generalnego, co spowodowało
Jego odesłanie do Moskwy, do lefortowskiego wewnętrznego więzienia NKWD, gdzie w okresie
od 7 lutego do 18 października 1940 r. poddany został 9 przesłuchaniom w nadziei uzyskania
informacji o polskim wywiadzie i jego agentach.
“Od pierwszego do ostatniego przesłuchania Pański Ojciec dokładnie i spokojnie /jak można
wywnioskować z protokołów/ odpowiadał na różne pytania, podał szczegóły swej biografii
wojskowej, informował o rodzicach, bracie, siostrze, swej rodzinie. Nie odpowiedział ani na
jedno pytanie o składzie i działalności polskiego wywiadu, powołując się na złożoną przez
Niego przysięgę, której nigdy nie złamie. Namawiali Go, grozili Mu, mówili, że według prawa
radzieckiego odmowa odpowiedzi tylko pogarsza Jego sytuację /odpowiedział, że wie o tym/,
ale był niewzruszony, trzymał się bohatersko.”
- Już na drugim przesłuchaniu 10 lutego 1940 r. nocnym, rozpoczętym o godz. 20.20, a
zakończonym o godz. 1.35, na którym śledczy zmuszał Go do zeznań o pracy II Oddziału,
oświadczył: “Przysięga, którą złożyłem, nie pozwala mi odpowiadać na pytania o sprawach
stanowiących tajemnicę działalności II Oddziału... Będę odpowiadać tylko na te pytania, które
nie mają związku z pracą II Oddziału i nie są tajne... Nie mogę podawać nazwisk”. Tak było do
końca przesłuchań.
- W czasie ósmego przesłuchania w dniu 9 października 1940 r. na pytanie: “Jak Warn wiadomo,
Państwo Polskie przestało istnieć, dlatego przysięga, którą złożyliście przed byłym Państwem
Polskim straciła wszelkie znaczenie." - padła odpowiedź: “Niezależnie od tego, że Państwo
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Polskie przestało istnieć - składałem przysięgę swojej Ojczyźnie i Bogu i bez względu na
okoliczności uważam za swój obowiązek utrzymać w tajemnicy to wszystko, co zawarte było w
przysiędze”. /wg kserokopii z protokołu przesłuchania/
- Na ostatnim, dziewiątym przesłuchaniu śledczy powiedział:
“Jesteście oskarżeni o to, że będąc pracownikiem lI Oddziału, a później Kierownikiem
Ekspozytury w Katowicach - na przestrzeni 7 lat prowadziliście działalność szpiegowską
przeciw ZSRR. Czy przyznajecie się do winy?" - odpowiedź brzmiała: “Nie zajmowałem się
pracą wywiadowczą na szkodę ZSRR i nie uznaję siebie winnym".
- Akt oskarżenia /w którym zawarte zostały te same zarzuty/ został sporządzony 23 października
1940 r.
- Zamknięte posiedzenie Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR odbyło się 20
listopada 1940 r. Odbywano się ono bez uczestnictwa oskarżyciela, obrony i bez wezwania
świadków. Procedura taka została wprowadzona przez Stalina po zabójstwie Kirowa 1 grudnia
1934 roku.
- W swoim ostatnim słowie mjr Szpądrowski powiedział: “Nie czuję się winnym, bo działałem dla
dobra swego Państwa. Do pracy w wywiadzie trafiłem z rozkazu swego kierownictwa.
Działalnością na szkodę Związku Radzieckiego nie zajmowałem się. Służba w polskim
wywiadzie wykonywana przeze mnie nie przyczyniła szkód Związkowi Radzieckiemu".
- Wyrok został ogłoszony o godz. 12.20 20 listopada 1940 r. 21 grudnia 1940 r. została oddalona
prośba o ułaskawienie, a 25 grudnia 1940 r. mjr Kazimierz Szpądrowski został rozstrzelany.
Jego prochy zostały pogrzebane we wspólnym grobie na cmentarzu Dońskim w Moskwie.
Podjęta wymiana korespondencji z Główną Prokuraturą Wojskową Federacji Rosyjskiej w Moskwie
pozwoliła na następujące uzupełniające ustalenia /pismo GPW FR Nr 5 UW - 38026 - 40 z dnia 20
lipca 1995 r./
1. W dniu 20 listopada 1940 r. mjr Kazimierz Szpądrowski został skazany przez Kolegium
Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR na karę śmierci przez rozstrzelanie zgodnie z art. 58 – 4 i
58 - 6 KK RSFSR za “udzielanie pomocy międzynarodowej burżuazji" i szpiegostwo. “Był
oskarżony o to, że będąc oficerem wojska polskiego uczestniczył w walkach przeciw Armii
Czerwonej w 1919 - 1920 r. i po ukończeniu Wyższej Szkoły Wojennej pracował w II Oddziale
polskiego sztabu generalnego, a jako Naczelnik Ekspozytury zajmował się aktywną
działalnością wywiadowczą". /8/
2. W czasie, przeprowadzonego w 1992 r., “sprawdzenia postępowania karnego ustalono, że 20
listopada 1940 r. Kazimierz Szpądrowski był bezpodstawnie skazany na rozstrzelanie". Główna
Prokuratura Wojskowa dokonała w dniu 25 lutego 1992 r. rehabilitacji mjr dypl. Kazimierza
Szpądrowskiego przy “braku w Jego postępowaniu cech przestępstwa; szpiegostwem
się nie zajmował, sumiennie wypełniał swoje obowiązki służbowe pracownika wojskowego w
interesie suwerennego państwa polskiego, którego był poddanym”. /8/
Dalsze informacje o Kazimierzu Szpądrowskim nadeszły za pośrednictwem Konsula Generalnego
Federacji Rosyjskiej w Krakowie z Wydziału Humanitarnej współpracy i Praw Człowieka MID Rosji
/pismo Konsulatu nr 421 z dnia 5 października 1995 r./:
1. “Jeniec Kazimierz Szpądrowski w styczniu 1940 r. został skierowany ze Stawropolskiej prowincji
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/rejon podkaukaski – przyp. redak. /do Moskwy, gdzie został poddamy wewnętrznemu śledztwu
w Lefortowskim więzieniu". /7/
2. “Wyrok śmierci przez rozstrzelanie został wykonany 25 grudnia 1940 roku w Moskwie, a ciało
poddano kremacji w moskiewskim krematorium na Dońskim cmentarzu”. /7/
Dla pełnego obrazu losów mjr dypl. Kazimierza Szpądrowskiego na terenie ZSRR pozostają do
wyjaśnienia następujące kwestie:
1. Z materiałów nadesłanych ze Stowarzyszenia “Memoriał" w Moskwie wynika, że w styczniu
1940 r. został on przewieziony ze Starobielska do Lefortowskiego więzienia NKWD w Moskwie,
natomiast Wydział Humanitarnej Współpracy i Praw Człowieka MID Rosji podaje, że w styczniu
1940 r. aresztowania dokonano w Stawropolskiej prowincji.
2. W orzeczeniu rehabilitacyjnym Główna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej podaje datę
aresztowania /?/ 25 lipca 1940 r., co rozmija się z dokumentacją Archiwum FSB w Moskwie,
świadczącą o kolejnych przesłuchaniach w Lefortowskim więzieniu NKWD w okresie 7 luty – 18
październik 1940 r.
3. W piśmie Głównej Prokuratury Wojskowej FR nr 5 YB-38026-40 z dnia 20 lipca 1995 r.
podpisanym przez St. Prokuratora N.S. Własienkę potwierdzono załączonym orzeczeniem fakt
rehabilitacji mjr Kazimierza Szpądrowskiego, natomiast w późniejszym piśmie tego samego
nadawcy nr 5 YB - 1414/95 z dnia 19 grudnia 1995 r. podpisanym przez St. Prokuratora J.W.
Panasjugina zawarto informację, że “na podstawie kontroli zawartych w apelu wniosków
stwierdzono, że kwestia rehabilitacji Szpendrowskiego K. przez Główną Prokuraturę Wojskową
nie była rozpatrywana" .W kolejnym piśmie z Głównej Prokuratury Wojskowej Nr 5y-6818-90 z
dnia 29 grudnia 1999 roku podpisanym przez naczelnika Grupy 5-ego Wydziału GWP S.W.
Szałamajewa napisano wręcz „w Głównej Prokuraturze Wojskowej Rosji wiadomości o
Szpądrowski Kazimierzu s. Ignacego, urodzonym w 1899 roku nie ma.” /8, 9, 19/
A zatem wygląda na to, że między lipcem a grudniem 1995 roku, a następnie grudniem 1999
zniszczono lub schowano/utajniono w Głównej Prokuraturze Wojskowej wszystkie
dokumenty dotyczące mjr Kazimierza Szpądrowskiego.

15 sierpnia 1985 r. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych Rządu Londyńskiego mjr
dypl. Kazimierz Szpądrowski został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939
r. /17/
Tablice upamiętniające martyrologię poległych na Wschodzie w tym m.in. mjr dypl. Kazimierza
Szpądrowskiego znajdują się w Kaplicy Kościoła pod wezw. Św. Karola Boromeusza na
Powązkach w Warszawie oraz na Cmentarzu Kule w Częstochowie.
Dzięki staraniom rodziny, przy poparciu Prezesa Rady Ministrów P. Jerzego Buzka i nadaniu
biegu sprawie przez Ministra Obrony Narodowej P. Janusza Onyszkiewicza, 27.07.1998 r. tenże
Minister w uznaniu bohaterskiej i patriotycznej postawy w niewoli sowieckiej mianował mjr
Kazimierza Szpądrowskiego na stopień podpułkownika. /18/
W stuletnią rocznicę urodzin Kazimierza Szpądrowskiego w dniu 14.02.1999 r. w Kaplicy Matki
Bożej, Częstochowskiej na Jasnej Górze odbyła się celebrowana przez Kapelana Wojskowego o.
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dr mjr Jana Golonkę Msza Św. za spokój Jego duszy, połączona z uroczystym wręczeniem
rodzinie pośmiertnego aktu nominacyjnego na stopień podpułkownika. W uroczystości poza
rodziną i przyjaciółmi udział wzięli: licznie zgromadzeni oficerowie Wojska Polskiego stacjonujący
w Częstochowie oraz poczet sztandarowy tut. Związku Żołnierzy Armii Krajowej i pielgrzymi
przebywający na Jasnej Górze. W wygłoszonej homilii 0. Celebrans wypowiedział następujące
słowa:
“Kazimierz Szpądrowski, major dyplomowany, wielokrotnie przesłuchiwany w Lefortowskim
więzieniu NKWD w Moskwie, pomny honoru oficera Polskiego Wojska, nie wyjawił żadnej z
tajemnic wojskowych wywiadu pozostając wiernym przysiędze, jaką złożył wcześniej przed Bogiem
i Ojczyzną".
Postanowieniem nr 534 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2009 o nadaniu
orderów i odznaczeń, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ppłk dypl.
Kazimierz

Szpądrowski został pośmiertnie

odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu

Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczenia tego odznaczenia Rodzinie odbyła się 23 października
2009 w Belwederze /20/.
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Materiały źródłowe informacji o mjr dypl. Kazimierzu Szpądrowskim
1. Leszek Gondek - Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1933-39 - Wydawnictwo MON - Warszawa
- 1978 – str. 98, 222
2. Jan Rzepecki - Wspomnienia i przyczynki historyczne - S-nia Wydawnicza “Czytelnik” Warszawa - 1950 – str. 60 - 61, 104, 140
3. Władysław Steblik - Armia “Kraków" 1939 - Wydawnictwo MON - Warszawa -1975 - str. 22, 91,
169, 451, 699
4. Wydanie zbiorowe - Katyń, lista ofiar i zaginionych - Wydawnictwo ALFA - Warszawa - 1989 str. 350
5. Wydanie zbiorowe - Oficerska Szkoła Artylerii w Toruniu 1923 -1992 -zarys dziejów, tradycja,
historia, współczesność - Oficyna Wydawnicza “Troja" - Toruń - 1992 - str. 54, 56, 432
6. Pismo z Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Główny w Warszawie, Biuro Informacji i
Poszukiwań z dnia 26.01.1995 znak: B. Inf. 528/169
7. Pismo z Generalnego Konsulatu Federacji Rosyjskiej w Krakowie z dnia 5.10.1995 nr 421
8. Pismo z Generalnej Prokuratury Federacji Rosyjskiej - Główna Prokuratura Wojskowa w
Moskwie z dnia 20.07.1995 nr 5 UW-38026-40
9.

„Poświadczenie o rehabilitacji” zgodnie z ustawą „O rehabilitacji ofiar represji politycznych” z
Generalnej Prokuratury Federacji Rosyjskiej - Główna Prokuratura Wojskowa w Moskwie z
dnia 7.07.1995 nr 5 UW-38026-40.

10. Pismo z Generalnej Prokuratury Federacji Rosyjskiej - Główna Prokuratura Wojskowa w
Moskwie z dnia 19.12,1995 nr 5 UW-1414/95
11. Pismo Komisji Polskiej Stowarzyszenia “Memoriał" w Moskwie z dnia 14.05.1996
12. Zaświadczenie z dnia 27.05.1933 potwierdzone przez Dowództwo Okręgu Korpusu w
Przemyślu
13. Świadectwo dojrzałości z Gimnazjum w Wadowicach z dnia 14.12.1916 r.
14. Poświadczenie służby /nr karty wojskowej 13254/ z dnia 19.05.1930 r 5596/31 przez
Ministerstwo Spraw Wojskowych - Archiwum Wojsk.
15. Zeszyt ewidencyjny Kazimierza Stanisława Szpądrowskiego w Sztabie Głównym - Wydział
I z dnia 7.11.1932
16. Wniosek o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi z dnia 12.02.1930 podpisany przez Dowódcę 7
Pułku Piechoty Polowej, Dowódcę 7 Dywizji Piechoty i Dowódcę Okręgu Korpusu nr IV
17. Wniosek o nadanie Złotego Krzyża Zasługi podpisany przez Szefa II Wydz. Sztabu Głównego
z 1938 r.
18. Legitymacja nr 12522 Ministerstwo Spraw Wojskowych Rządu Londyńskiego z dnia 15 sierpnia
1985 r. o nadaniu Krzyża Kampanii Wrześniowej 1939 r.
19. Akt nominacyjny mjr Kazimierza Szpądrowskiego na stopień podpułkownika przez Ministra
Obrony Narodowej z dniem 27 lipca 1998 r.
20. Pismo Głównej Prokuratury wojskowej Federacji Rosyjskiej do Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie rzekomego braku
informacji o Kazimierzu Szpądrowski.
21. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 534 z dnia 31 marca 2009 o nadaniu
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pośmiertnie Kazimierzowi Szpądrowskiemu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski
za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
22. Gustaw Studnicki – Pierwsza wśród równych – Dzieje Gimnazjum i Liceum im. Marcina
Wadowity w Wadowicach – Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej – Wadowice 1991 str. 331, 352
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