
Miscellanea biograficzne



Izabel a B ożyk

„Wzór żołnierza i obywatela” 
–  Jan  Opieliński, „Wojsznar”, „Zdanowicz” 

(1892–1918)

Na placu Stanisława Małachowskiego, przed gmachem Zachęty w War-
szawie od 1999 r. stoi pomnik peowiaka, przedstawiający umierającego, na-
giego mężczyznę, z  krótkim mieczem w  ręku i  odchyloną do tyłu głową. 
Monument, poświęcony żołnierzom Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) 
poległym w  latach 1914–1921, jest repliką rzeźby Edwarda Wittiga, która 
po raz pierwszy stanęła w tym miejscu w 1933 r. Usunięta przez Niemców 
w  czasie okupacji, zaginęła w  1940 r. Dopiero w  1989 r. na terenie Króli-
karni zostały odnalezione fragmenty jej cokołu. Niezbyt entuzjastycznie 
przyjęty w czasach II Rzeczypospolitej pomnik, współcześnie został zrekon-
struowany na podstawie fotografii i  gipsowych elementów, zachowanych 
w  Muzeum Narodowym1. Powodem krytycznych uwag na temat rzeźby 
w  chwili jej pierwotnego odsłonięcia był fakt, iż nie była ona oryginalna, 
lecz stanowiła część wcześniejszego dzieła autora pt. Walka2. Zanim powstał 
pomnik poświęcony czynowi POW, fragment Walki, przedstawiający po-
stać konającego mężczyzny, po raz pierwszy umieszczony został w 1926 r. 
jako rzeźba nagrobna na cmentarzu Powązkowskim. Stoi do dziś na mo-
gile jednego z  peowiaków, majora Jana Tadeusza Opielińskiego. Poświę-
cenie jego nagrobka 4 grudnia 1935 r. było wielką uroczystością. Uczest-
niczyli w  niej przedstawiciele najwyższych władz z  Generalnym Inspek-
torem Sił Zbrojnych Edwardem Śmigłym-Rydzem, premierem Marianem 

1 I. Grzesiuk-Olszewska, Warszawska rzeźba pomnikowa, Warszawa 2003, s. 89–91.
2 A. Melbechowska-Luty, Posągi i  ludzie: rzeźba polska dwudziestolecia międzywojennego 
(1918–1939), Warszawa 2005, s. 154.
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Zyndramem-Kościałkowskim i  wiceministrem Adamem Kocem na czele3. 
Tablica nagrobna informuje, iż w  kwaterze nr 125 spoczął: „Jan Tadeusz/
Opieliński/Wojsznar-Zdanowicz/Oficer I  Brygady i  P.O.W./B. Komendant 
K.N.I i K.N.IV/Po śmierci major W.P./Kawaler UM. KN. Z Miecz./2.X.1882 
– 4.XI.1918/Z trudu nadmiernego w służbie bezimiennej zginął przedwcze-
śnie w przededniu wskrzeszenia”4.

Jan Opieliński należał do tej części swego pokolenia, które urodzone pod 
zaborami wzięło czynny udział w walce o niepodległość, zakończonej suk-
cesem. Był żołnierzem, oficerem, legionistą, jednym z młodych ludzi, któ-
rzy zaangażowali się w działalność wojskową jeszcze przed I wojną świato-
wą. Dziś prawie nieznany, pod koniec wojny należał do najbliższego grona 
współpracowników Józefa Piłsudskiego. 

W dotychczasowych ustaleniach dotyczących jego osoby pojawiają się 
dwie daty urodzenia – 1882 lub 18915. W rzeczywistości Opieliński urodził 
się 2 października 1891 r. w  Warszawie w  katolickiej rodzinie inteligenc-
kiej6. Jego rodzicami byli: Tadeusz Opieliński i Kamila z Kuczyńskich7. Obie 
rodziny miały szlacheckie korzenie. Tadeusz Opieliński urodził się w osa-
dzie Chocz w guberni kaliskiej, w dzieciństwie i wczesnej młodości miesz-

3 Wzór żołnierza i obywatela, „Nowiny. Żołnierska gazeta ścienna” 1935, rok IV, nr 95, [War-
szawa 4 XII]; http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=13966 (dostęp 22 X 2014  r.).
4 Nagrobek Jana Opielińskiego [w:] Inwentaryzacja konserwatorska nagrobków Cmentarza 
Powązkowskiego, arkusz 1392; http://www.komitetpowazkowski.home.pl/pdf/1392.pdf (do-
stęp 27 X 2014 r.).
5 Z. Bitner, R. Bratkowski, Żołnierze Legionów Polskich 1914–1917 czyli postacie na pol-
skich znakach pocztowych 1918–2010, Płock 2012, s. 17; W.K. Cygan, Słownik biograficzny 
oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1992, s. 82; Wikipedia.pl, Biogram Jana Opielińskiego 
(dostęp 27 X 2014  r.). Data 1882 została przyjęta na podstawie tablicy nagrobnej, ta jednak 
kilkanaście lat temu poddana został renowacji i wtedy pojawił się na niej błędny napis. Nie-
właściwy rok urodzenia – 1892 – podany jest także w książeczce wojskowej Opielińskiego. 
Jedynymi miarodajnymi źródłami są Akta Stanu Cywilnego (dalej ASC) i Karta ewidencyjna 
oficerska, z których wynika, że urodził się w 1891 r. 
6 Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (dalej CAW), Do-
kumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z  czasów wojny 1918–1921 oficerów 
WP, sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska, s. 1–2; Archiwum Państwowe w  Warszawie 
(AP w Warszawie), ASC Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Aleksandra, Księga Ochrzczonych 
z  1892 r., akt nr 1024; I. Bożyk, Zapomniana postać oficera Legionów i  POW Jana Zdano-
wicza-Opielińskiego „Wojsznara” i  jego związki z  Kielcami, „Studia Muzealno-Historyczne” 
2015, t. VII, s. 99–107.
7 AP w  Warszawie, ASC Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Jana, sygn. 113, Księga Mał-
żeństw 1891 r., akt nr 113, s. 57. Ojciec, z zawodu prowizor apteczny, pracował wraz z żoną, 
która pomagała mu w prowadzeniu rodzinnego interesu jako pomoc aptekarska. Pobrali się 
w  Warszawie, w  parafii św. Jana 29 VI 1891 r., w  obecności ojca panny młodej, Kajetana 
Kuczyńskiego, kupca ze stolicy oraz Władysława Mariana Kuczyńskiego, urzędnika, zamiesz-
kałego na Pradze.
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kał w  Kaliszu. Jego rodzice należeli do miejscowej elity. Ojciec Tadeusza 
Maksymilian w latach 1898–1903 pełnił funkcję prezydenta miasta Kalisza, 
natomiast matka Emilia pochodziła ze znanej kaliskiej rodziny Koperskich. 
O ich pozycji świadczy choćby okazały grobowiec w głównej części cmenta-
rza w Kaliszu8. Dziadkowie Opielińskiego ze strony matki, Kajetan i Emilia 
z Wołosewiczów, mieszkali w Warszawie i zajmowali się kupiectwem. Brat 
Kamili Jan Kuczyński był księdzem prefektem w parafii św. Aleksandra na 
Placu Trzech Krzyży9. Tam też ochrzczony został pierworodny syn Kami-
li i Tadeusza, w obecności rodziców chrzestnych Bolesława Lücka, lekarza 
z zawodu i Antoniny Tyrawskiej10.

Po ślubie Opielińscy wraz z synem wyjechali do Rosji, gdzie zamieszkali 
w mieście Krasnosłobock w guberni penzneńskiej11. Tam urodziły się dwie 
córki, w 1895 r. przyszła na świat Stanisława, w 1899 – Zofia. Pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych XIX w. przeprowadzili się ponownie do kraju i zamiesz-
kali w  Zduńskiej Woli, gdzie wraz ze wspólnikiem Józefem Szaniawskim 
prowadzili aptekę12. Tam urodził się w 1901 r. drugi syn Kazimierz, którego 
rodzicami chrzestnymi byli dziadek Maksymilian i Bronisława Wojsznar13. 
Nazwisko matki chrzestnej Kazimierza może tłumaczyć przyjęcie później 
przez Opielińskiego pseudonimu „Wojsznar”; była to zapewne krewna bądź 
dobra znajoma rodziców. Pochodzenia drugiego przydomku – „Zdanowicz” 
– nie udało się ustalić, zresztą podczas wojny używał nie tylko tych dwóch, 
ale kilkunastu pseudonimów14. Kazimierz Opieliński zmarł w  kwietniu 
1902 r., mając zaledwie rok i 3 miesiące15. 

8 Zbiory rodzinne Macieja Wrzeszcza, M. Wrzeszcz, „Z moich wspomnień”, mps, s. 1–8. 
[podobnie jak pozostałe dokumenty rodziny Opielińskich i Wrzeszczów udostępnione au-
torce przez p. Macieja Wrzeszcza, siostrzeńca Jana Opielińskiego]; J. Marczyński, Nekropolie 
kaliskie miejscem pochówku prezydentów miasta (1806–1952), „Zeszyty Kaliskiego Towarzy-
stwa Genealogicznego Kalisia” 2011, t. 1, s. 62.
9 Adresy Warszawy, rocznik 1909, oprac. A. Żwan, Warszawa 1909; M.  Wrzeszcz, „Z mo-
ich...”, s. 3.
10 AP w  Warszawie, ASC Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Aleksandra, sygn. 118, Księga 
Ochrzczonych 1892, akt nr 1024.
11 M. Wrzeszcz, „Z moich...”, s. 1. 
12 Archiwum Państwowe w  Kielcach (dalej AP w  Kielcach), Zbiór Marii Opielińskiej 
(ZMO), sygn. 1, Życiorys Marii Opielińskiej, s. 1–10; „Kaliszanin. Kalendarz ilustrowany na 
rok zwyczajny 1903”, r. II, ułożył W. Szatkowski, s. 168.
13 Archiwum Państwowe w  Łodzi (dalej AP w  Łodzi), ASC Parafii Rzymsko-Katolickiej 
w Zduńskiej Woli, Katalog urodzenia, 1901, akt nr 150. 
14 CAW, Jan Opieliński, I.482.72-6632, Wniosek na odznaczenie orderem „Virtuti Militari” 
w myśl uchwały Kapituły Tymczasowej z 23 I 1920, Warszawa 30 X 1921, k. 1–6.
15 AP w Łodzi, ASC Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zduńskiej Woli, sygn. 106, Księga zgo-
nów 1902, akt nr 98, s. 239.
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Najmłodszym dzieckiem Opielińskich była Maria Elżbieta, urodzona 
kilka miesięcy po śmierci Kazimierza, również w Zduńskiej Woli16. Podob-
nie jak najstarszy brat Jan była postacią niezwykłą. Absolwentka Uniwersy-
tetu Warszawskiego, nauczycielka, dyrektorka szkoły w Kielcach, w  latach 
okupacji hitlerowskiej zorganizowała tajne nauczanie dla młodzieży. Posa-
dę dyrektorki jedynej przed wojną rządowej szkoły średniej dla dziewcząt 
w  Kielcach, Gimnazjum i  Liceum Bł. Kingi, uzyskała w  młodym wieku. 
Niezależnie od jej osobistych zdolności i wykształcenia fakt, że była siostrą 
człowieka z  otoczenia Piłsudskiego, mógł wpłynąć na tę nominację. Dy-
rektorką została we wrześniu 1932 r., a  więc w  momencie wprowadzenia 
w  Polsce reformy szkolnictwa, której autorem był minister Janusz Jędrze-
jewicz. Niegdyś dobrze znał jej brata, bowiem obaj byli członkami POW 
i Konwentu Organizacji A. Nominacja Opielińskiej jako sprawa polityczna 
była w Kielcach w 1932 r. dość szeroko komentowana przez opinię publicz-
ną17. Nowa dyrektorka prestiżowej szkoły jednak szybko przekonała do sie-
bie wielu niechętnych. Podczas okupacji stała się prawdziwą lokalną boha-
terką. Po wojnie władze komunistyczne szykanowały ją za przynależność 
do Armii Krajowej, a także z powodu zmarłego brata, człowieka z bliskiego 
kręgu marszałka. Jego przeszłość była jednym z powodów ataku na Opieliń-
ską lokalnych władz komunistycznych, który nastąpił w lutym 1946 r. pod-
czas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej w  Kielcach. Pozbawiona 
stanowiska i pracy, zagrożona aresztowaniem przez Urząd Bezpieczeństwa, 
zmuszona została do ucieczki na ziemie zachodnie18. 

Droga życiowa Opielińskiego jako przyszłego bojownika o polską spra-
wę rozpoczęła się w 1905 r., kiedy wziął udział w strajku szkolnym i pod-
pisał petycję o  wprowadzenie polskiego języka wykładowego do szkół. 
Został za to relegowany z  Gimnazjum Rządowego w  Kaliszu. W tej sytu-
acji rodzice zapisali go do prywatnej Szkoły Handlowej Zgromadzenia 
Kupców przy ul. Waliców w  Warszawie19. Wkrótce po wyjeździe syna do 
stolicy Opielińscy, troszcząc się także o odpowiednie wykształcenie córek, 

16 AP w Łodzi, ASC Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zduńskiej Woli, sygn. 106, Katalog uro-
dzenia 1902, akt nr 527.
17 J. Jerzmanowski, W starych Kielcach, Kielce 1984, s. 301.
18 AP w Kielcach, Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach, sygn. 4, Stenogram z posiedzenia 
Wojewódzkiej Rady Narodowej odbytego w dniach 21 i 22 II 1946 r. w Sali posiedzeń Ligi Mor-
skiej i Kolonialnej, u. Sienkiewicza, k. 2; AP w Kielcach, ZMO, sygn. 1, Życiorys Marii Opieliń-
skiej, s. 1; I. Bożyk, Sylwetka Marii Opielińskiej – nauczycielki, dyrektorki, działaczki ZNP i TON, 
„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2015, nr 3–4, s. 190–211; A.  Massalski, Opielińska Maria 
Elżbieta 1902–1975 [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIV/1, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1979, s. 121–22; A. Massalski, S. Meducki, Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939–
1945, Wrocław 2007, s. 178, 181, 189–198, 200–202.
19 M. Wrzeszcz, „Z moich...”, s. 4.
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w 1910 r. przeprowadzili się do Warszawy. Najstarszy syn po zdaniu egza-
minu maturalnego w 1911 r., jak wielu innych uczestników strajku szkolne-
go, wybrał uczelnię w Galicji20. Wyjechał do Lwowa, gdzie rozpoczął studia 
na Politechnice, na Wydziale Budowy Maszyn21. Przez trzy lata, począwszy 
od 1911 r., zapisywał się corocznie jesienią na studia. Działał też czynnie 
w studenckiej organizacji samopomocowej Bratnia Pomoc, został wybrany 
na członka zarządu w 1912 r.22 Jednak jeśli chodzi o same studia, to w jego 
dokumentach brak jakichkolwiek wpisów dotyczących uzyskanych zaliczeń 
czy zdawania egzaminów, co oznacza, że raczej na zajęcia nie uczęszczał23. 
Jak się wydaje, Opieliński zamiast studiom oddał się w tym czasie bez resz-
ty działalności zupełnie innego rodzaju. Podczas pobytu we Lwowie wstąpił 
bowiem do Związku Walki Czynnej. Wtedy też zetknął się z organizacjami 
strzeleckimi działającymi w zaborze austriackim24. 

Studiujący we Lwowie Opieliński szybko trafił do grona osób uczest-
niczących w szkoleniu wojskowym, w ramach działalności Związku Strze-
leckiego. W latach 1912–1914 był słuchaczem niższej szkoły oficerskiej we 
Lwowie. Pełnił w  tym czasie funkcję komendanta Intendentury Głównej 
i komendanta plutonu szkoły żołnierskiej25. Wobec zbliżającego się między-
narodowego konfliktu, w  latach 1912–14 aktywizowały się polskie środo-
wiska polityczne. W Wiedniu w listopadzie 1912 r. powołano Tymczasową 
Komisję Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (od 1913 r. 
Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych)26. Na czele 
Komisji stanął Piłsudski jako komendant główny, któremu podporządkowa-
ne zostały Związki Strzeleckie. 

20 Zob. B. Miedziński, Moje wspomnienia (1) „Zeszyty Historyczne” [Paryż] 1975, z. 33, 
s. 19; T. Nałęcz, Pokolenie Józefa Piłsudskiego [w:] Legenda Legionów. Opowieść o Legionach 
i ludziach J. Piłsudskiego, red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2013, s. 336.
21 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska, s. 2, Zbiory rodzinne M. Wrzeszcza; 
M. Opielińska, „Życiorys Jana Tadeusza Opielińskiego”, mps, s. 1–2.
22 LII Sprawozdanie Roczne Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy Słuchaczów Politechniki 
we Lwowie za Rok Administracyjny 1912–1913, Lwów 1913, s. 44, 57. 
23 Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego, fond. 27, op. 5, Politechnika Lwowska, Wy-
dział Budowy Maszyn, c. k. Szkoła politechniczna, Teczka personalna Jana Tadeusza Opie-
lińskiego, k. 1–5.
24 A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867–1935, Kraków 2012, s. 203–205; W. Sieroszewski, Józef 
Piłsudski, Lublin 1916, s. 33; M. Wiśniewska, Związek Strzelecki 1910–1939, Warszawa 2010, 
s. 24; M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas I wojny światowej1914–1918, Warszawa 1990, 
s. 30.
25 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska, s. 2.
26 A. Garlicki, Józef..., s. 223.
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W dniu wybuchu wojny, 28 lipca 1914 r., Opieliński został przeniesio-
ny ze Lwowa do Związku Strzeleckiego w Krakowie. Jako jedynak do armii 
rosyjskiej nie otrzymał powołania27. Na początku sierpnia Piłsudski otrzy-
mał zgodę Austriaków na mobilizację oddziałów strzeleckich, które miały 
podjąć działania na terenie zaboru rosyjskiego. Sformowana w Oleandrach 
pierwsza polska jednostka rozpoczęła marsz w  kierunku granicy 6 sierp-
nia. Opieliński wyruszył wraz z batalionem Mieczysława Norwida-Neuga-
bauera28. Do kadrówki jako Tadeusz Wojsznar29 dołączył 7 sierpnia, w dniu 
wkroczenia strzelców do Miechowa. Od dnia następnego aż do 2 grudnia 
1914 r. pełnił funkcję komendanta plutonu w 2 kompanii III batalionu pod 
dowództwem Edwarda Rydza-Śmigłego30. Chrzest bojowy przeszedł we 
wrześniowych walkach nad Wisłą i  Nidą, po których 27 września 1914 r. 
został mianowany podchorążym31. Po potyczkach w  rejonie Szczucina 
i Nowego Korczyna Rosjanie przejęli inicjatywę i Piłsudski rozkazał swym 
żołnierzom odwrót za Wisłę32. W październiku rozpoczęła się ofensywa au-
striacko-niemiecka w  kierunku Dęblina i  Warszawy. Zgodnie z  rozkazem 
dowództwa austriackiego 29 września legioniści przekroczyli ponownie Wi-
słę i  znów znaleźli się na terenie Królestwa Polskiego. We wsi Jakubowice 
9  października kilkudziesięciu żołnierzy z rozkazu Piłsudskiego otrzymało 
szlify oficerskie, także Opieliński został wtedy podporucznikiem33. 

III batalion kilka dni później znowu był na polu walki. W dniach 22–27 
października wziął udział w bitwie w okolicy miejscowości Anielin i Laski34. 
Początkowo pluton dowodzony przez Opielińskiego, wchodzący w skład ba-
talionu III, pozostawał w  rezerwie, następnie wziął udział w  bezpośredniej 
walce i odznaczył się brawurą i bohaterstwem. Opieliński w trakcie boju pod 

27 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska, s. 2. W rzeczywistości nie był jedy-
nakiem, ale prawdopodobnie chodzi tu o to, iż nie miał już w tym czasie brata.
28 J. Osiecki, S. Wyrzycki, Legionowym szlakiem..., s. 38.
29 Nazwisko to przywoływane jest też w brzmieniu Wojszner, ale prawidłowa pisownia na 
podstawie dokumentów pochodzących z CAW powinno brzmieć Wojsznar.
30 CAW, AP 4435, Opieliński Jan, Wyciąg ewidencyjny, 26 III 1921; J. Osiecki, Kieleckie 
ścieżki..., s. 37.
31 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska, s. 2.
32 U. Oettingen, Czarkowy – na drodze do niepodległości, część I, Kielce 2002, s. 25–72; 
J. Osiecki, S. Wyrzycki, Legionowym szlakiem..., s. 94; W. Sieroszewski, Józef..., s. 47–50; 
M.  Wrzosek, Polski czyn..., s. 110–112.
33 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska, s. 2; J. Osiecki, S. Wyrzycki, Legiono-
wym szlakiem..., s. 97.
34 M. Wrzosek, Polski czyn..., s. 113–115.
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Anielinem walczył na bagnety, wraz z plutonem zasłużył się także wzięciem do 
niewoli 134 rosyjskich jeńców, w tym 2 oficerów. Jako dowódca otrzymał za to 
pochwałę w rozkazie Komendy Legionów35. Walki zakończyły się 26 paździer-
nika załamaniem natarcia i przejęciem inicjatywy przez Rosjan. 

Podczas odwrotu na początku listopada pluton Opielińskiego brał udział 
w  drobnych potyczkach, walcząc w  osłonie III batalionu. Kolejne drama-
tyczne wydarzenia miały miejsce, gdy oddziały polskie dotarły do wsi Krzy-
wopłoty36. Wtedy nadszedł rozkaz, aby część legionistów dokonała rozpo-
znania terenu między Żarnowcem a Miechowem. Piłsudski podjął decyzję 
przebicia się do Krakowa, ale inną drogą niż wskazana przez Austriaków. 
Było to możliwe dzięki przeprowadzeniu w dniach 9–12 listopada wywiadu 
bojowego w rejonie Uliny Małej przez oddziały wyznaczone przez Komen-
danta. W operacji brał udział I i  III batalion, a  więc także pluton Opie-
lińskiego37. Słynny manewr, przeprowadzony zgodnie z  koncepcją Piłsud-
skiego, był mocno ryzykowny, jednak przebicie do Krakowa powiodło się 
i część żołnierzy, dowodzona bezpośrednio przez Piłsudskiego, znalazła się 
na tyłach wroga38. 

Dalsze walki prowadzono na Podhalu w okolicach Nowego Sącza. Armia 
rosyjska, dążąc do wyeliminowania Austriaków, rozpoczęła w  listopadzie 
1914 r. ofensywę w  Galicji. Oddziały Piłsudskiego trafiły na odpoczynek do 
Zawoi, niedaleko Suchej Beskidzkiej. Niebawem zostały ponownie skierowa-
ne na pierwszą linię frontu. Bezpośredni kontakt z wrogiem nawiązany został 
24 listopada. Pluton Opielińskiego w trakcie walk na tym terenie uczestniczył 
w nocnym wypadzie przeciwko rosyjskim ułanom we wsi Chyżówki39. 

Opieliński od końca listopada 1914 r. stacjonował we wsi Słopnice, 
przeprowadzając nocne patrole okolic. Na przełęczy między wzniesieniami 
Mogielnica a  Łopień doszło do kolejnych potyczek batalionu Rydza-Śmi-
głego z  oddziałami rosyjskimi40. W początkach grudnia 1914 r. oddział 
Opielińskiego znajdował się na pozycjach w rejonie Marcinkowic, Kleczan 
i Pisarzowej. Wziął udział w ataku na Klęczany. Kilkakrotnie już reorgani-
zowane i powiększane liczebnie oddziały podległe Piłsudskiemu 14 grudnia 

35 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska, s. 2.
36 J. Piłsudski, Ulina Mała, Warszawa 1935, s. 27–31; W. Sieroszewski, Józef..., s. 51; 
M.  Wrzosek, Polski czyn..., s. 117.
37 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska.
38 W. Sieroszewski, Józef..., s. 55–61; M. Wrzosek, Polski czyn..., s. 117.
39 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska.
40 Tzw. przełęcz Rydza-Śmigłego.
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1914 r. zostały przeformowane w I Brygadę Legionów Polskich. Pod koniec 
pierwszego roku wojny, tuż przed słynną bitwą pod Łowczówkiem, Opieliń-
ski został mianowany komendantem 3 kompanii I Pułku Piechoty, w I ba-
talionie41. Dowódcą pułku pozostawał Rydz-Śmigły, natomiast I batalionem 
komenderował Kazimierz Paweł Bojarski, pseudonim „Kuba”42. Być może 
przydział Opielińskiego do tego oddziału nie był przypadkowy, wszystko 
wskazuje, że on i dowódca batalionu znali się już wcześniej. Prawdopodob-
nie znajomość zawarli we Lwowie, bowiem Bojarski również był studentem 
politechniki i działaczem Związku Strzeleckiego. 

Jedna z  najbardziej znanych walk, stoczonych przez Legiony w  czasie 
I wojny światowej, rozegrała się w dniach 22–25 grudnia 1914 r. pod miej-
scowością Łowczówek, dziś znajdującą się na terenie powiatu tarnowskie-
go43. Kontratak rosyjski nastąpił w rejonie Łowczowa i Łowczówka. Rozkaz 
powstrzymania próby przełamania linii frontu, co groziło okrążeniem Au-
striaków, otrzymała m.in. I Brygada. Podczas trzydniowych krwawych walk, 
stoczonych z  doborową dywizją rosyjską, legioniści zdobyli okopy wroga 
i  wzięli wielu Rosjan do niewoli. Opieliński brał udział w  boju jako szef 
3  kompanii I Pułku. W wigilię 24 grudnia i w pierwszy dzień świąt Bożego 
Narodzenia Rosjanie przypuścili kilkanaście razy szturm na pozycje Pola-
ków, ale Brygada utrzymała zajęte pozycje. Straty w  zabitych były jednak 
bardzo duże, wielu zostało też rannych. W walce pod Łowczówkiem zginął 
między innymi dowódca I batalionu, wspomniany wcześniej Bojarski, będą-
cy jednym z najbardziej zaufanych ludzi Komendanta44. W jego zastępstwie 
dowódcą I baonu został Opieliński. W wigilię Bożego Narodzenia odłamek 
granatu ranił go w  głowę, na szczęście rana była powierzchowna45. Walki 
zakończyły się następnego dnia, żołnierze polscy otrzymali polecenie wy-
cofania się w kierunku Lichwina, a następnie w rejon Lipnicy Murowanej. 

W styczniu 1915 r. w Lipnicy Murowanej doceniona została postawa 
Opielińskiego, który otrzymał wtedy nominację na stopień porucznika. 

41 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska; U. Oettingen, I Brygada Legionów 
Polskich nad Nidą w  1915 r., „Europa Orientalis. Studia z  Dziejów Europy Wschodniej 
i Państw Bałtyckich” 2013, [nr 4], s. 25.
42 S. Pomarański, Bojarski Kazimierz Paweł, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. II, Kraków 
1936, s. 242–43. 
43 M. Klimecki, Legiony Polskie 1914–1918 [w:] Legenda..., s. 48–51; W. Lipiński (Socha), 
Szlakiem I Brygady. Dziennik Żołnierski, Łomianki 2014, s. 65–68.
44 J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914–1918, Kraków 2006, s. 18; W. Mi-
lewska, M. Zientara, Sztuka Legionów Polskich [w:] Legenda..., s. 415.
45 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska; CAW, AP 4435, Opieliński Jan, Wy-
ciąg ewidencyjny, 26 III 1921.



Izabela Bożyk: „Wzór żołnierza i obywatela” – Jan Opieliński, „Wojsznar”, „Zdanowicz” (1892–1918) 133

Został także wybrany do składu sądu honorowego oficerów I  Brygady do 
spraw awansów i odznaczeń46. Miał wówczas 22 lata. 

W początkach marca I  Brygada wróciła na teren Królestwa Polskiego, 
gdzie brała udział w dwumiesięcznych bojach pozycyjnych z Rosjanami nad 
Nidą w okolicach Pińczowa. Od pierwszych dni walk na tym terenie kom-
pania Opielińskiego brała czynny udział w  działaniach, które przyniosły 
mu, jako dowódcy, wielkie uznanie. W nocy z 1 na 2 maja 1915 r. otrzyma-
ła rozkaz zaatakowania pozycji rosyjskich za Nidą i wzięcia jeńców47. Było 
to zadanie, na którym zależało przede wszystkim dowództwu 2 Korpusu 
armii austriackiej. Plan ataku z zaskoczenia, opracowany szczegółowo przez 
Opielińskiego, powiódł się znakomicie. Wraz ze swoją kompanią w  nocy, 
3  maja, dokonał brawurowego wypadu przeciwko wrogowi. Przeprawiając 
się w bród przez Nidę, zaskoczyli całkowicie niespodziewających się napa-
du Rosjan. Zdobyli dwie linie okopów, zniszczyli umocnienia i ziemianki. 
Przede wszystkim zaś wypełnili zadanie, które było w tym momencie naj-
ważniejsze. Udało im się wziąć do niewoli ponad 60 Rosjan48. Atak powiódł 
się bez strat własnych, a jeńcy dostarczyli wielu cennych informacji. Dzięki 
akcji zdobyto wiadomości na temat umocnień, stanowisk rosyjskiej artylerii 
oraz o stanie i uzupełnieniach dywizji przeciwnika. Opieliński za akcję nad 
Nidą uzyskał pochwałę dowództwa, co znalazło potwierdzenie w jego kar-
cie ewidencyjnej49. Po wojnie, za akcję nad Nidą, został przedstawiony do 
odznaczenia pośmiertnie Orderem Virtuti Militari V klasy50. O wyczynach 
oddziału „Wojsznara” wspominał po latach z podziwem Kasprzycki51. 

Walki pozycyjne nad Nidą, w których uczestniczył Opieliński, toczyły się 
do 25 maja, następnie po nocnym ataku na Przepiórów III Kompania biła 
się pod Konarami. W ciężkich walkach zginęło kilkuset żołnierzy I Bryga-
dy52. Pod koniec czerwca w  okolicach Ożarowa miały miejsce kilkudnio-
we walki pozycyjne, a w dniach 27–29 czerwca porucznik Opieliński wziął 

46 T. Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934, s. 250.
47 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z  czasów wojny 1918–1921 
oficerów WP, sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska; CAW, AP 4435, Opieliński Jan, Wy-
ciąg ewidencyjny, 26 III 1921; W.K. Cygan, Słownik..., s. 82; T. Kasprzycki, Kartki..., s. 282–83; 
J.  Osiecki, S. Wyrzycki, Legionowym szlakiem..., s. 94.
48 Liczba jeńców wynosiła 62 lub 64; w Karcie ewidencyjnej oficerskiej podano liczbę 64, 
we wniosku na odznaczenie... – 62.
49 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska.
50 CAW, I. 482.72-6632, Opieliński Jan, Wniosek na odznaczenie orderem „Virtuti Militari” 
w myśl uchwały Kapituły Tymczasowej z dnia 23 I 1920 r. Dekretu M.S. Wojsk. 102, IIa z d. 
2 III 1920 r., Warszawa 27 III 1922, k. 1–3.
51 T. Kasprzycki, Kartki..., s. 282–83.
52 M. Wrzosek, Polski czyn..., s. 156.
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udział w kolejnym nocnym ataku, tym razem na Tarłów, gdzie zdobyto ko-
lejne pozycje rosyjskie. W lipcu 1915 r. rozegrał się bój pod Jastkowem53. 
Natarcie rozpoczęło się 30 lipca i  trwało przez trzy dni. Wtedy ponownie 
żołnierze pod dowództwem Opielińskiego brali udział w nocnym ataku na 
pozycje wroga54. Po akcji nad Nidą kilkakrotnie otrzymywali takie zada-
nia, najwidoczniej uznani zostali za specjalistów w tego rodzaju wypadach. 
Po kilku dniach krwawych walk, 4 sierpnia Rosjanie rozpoczęli odwrót, 
a  za nimi na wschód podążyli legioniści. W wyniku dalszych walk rosyj-
sko-austriackich w dniach 22–26 sierpnia doszło do kolejnego starcia, tym 
razem w  okolicach miejscowości Wysokie Litewskie i  Raśnej. Kompania 
Opielińskiego przeprowadzała wywiad i uczestniczyła w obronie przyczółka 
mostowego Zarzecze – Niesuchojeże. Ostatnim miejscem, gdzie stacjono-
wał jako legionista, był rejon Kowla, tam wypełnił ostatni frontowy rozkaz 
Komendanta. Mianowicie otrzymał zadanie sprowokowania starcia z Rosja-
nami, by pozostałe polskie oddziały mogły przyjść mu z  pomocą. Dzięki 
upozorowaniu rosyjskiego ataku Piłsudski wyprowadził legionistów z Kowla 
i nie dopuścił do planowanego podziału jednostki55. Opieliński nie towarzy-
szył już dalej swoim podwładnym. Został zauważony jako zdolny i  lojalny 
dowódca, a także dobry organizator. Komendant przeznaczył w tym czasie 
„Wojsznarowi”–Opielińskiemu zupełnie nowe zadania. 

Wobec nowych wydarzeń, związanych z sukcesami wojsk państw central-
nych na terenie Królestwa Polskiego, najistotniejszą rolę w planach Piłsudskie-
go odgrywała organizacja pod nazwą Polska Organizacja Wojskowa56. Powstała 
na początku sierpnia 1914 r. Jej ograniczona początkowo działalność sprowa-
dzała się do pozyskania poparcia środowisk politycznych Królestwa Polskiego 
i ewentualnej rozbudowy szeregów organizacji jako siły zbrojnej. Zadanie to 
Piłsudski wyznaczył zaufanym oficerom frontowym. Wśród tych, którzy mieli 
tego dokonać, znalazł się por. Opieliński, skierowany do pracy nad rozbudo-
wą POW 27 września 1915 r.57 Jej bieżącą działalnością kierowała Komenda 
Naczelna, której podlegały komendy okręgowe. Opieliński od 10 października 

53 Ibidem, s. 158–160.
54 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska.
55 T. Kasprzycki, Kartki..., s. 461–62; M. Klimecki, Legiony Polskie..., s. 86; W. Milewska, 
J.  T. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 1914-1918. Zarys historii militarnej i politycznej, 
Kraków 1998, s. 142.
56 A. Bełcikowska, Polska Organizacja Zbrojna. Zarys dziejów, Warszawa 1939; J. Holzner, 
J. Molenda, Polska w  pierwszej wojnie światowej, Warszawa 1973, s. 465; T. Nałęcz, Polska 
Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łodź, 1984.
57 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z  czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska; Zbiory rodzinne M. Wrzeszcza, Rozkaz 
wyjazdu dla J. Opielińskiego do Warszawy, 27 IX 1915 r., „Nachweis der Geschaftstage” (oryginał).
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do 29 listopada pełnił funkcję komendanta okręgu 3, czyli kaliskiego. Wybór 
na tę odpowiedzialną funkcję nie był przypadkowy: „Jego niespożyta energia, 
olbrzymia inicjatywa i praca wyrywają ze stagnacji i apatii szeregi organiza-
cyjne w roku 1915 r.”58. W okresie od 29 grudnia do 25 września 1916 r. był 
komendantem okręgu 1, czyli byłej guberni warszawskiej. Jesienią 1916 r. było 
już 19  okręgów, najwcześniej nastąpił podział komendy warszawskiej, z której 
wydzielono okręg 1, kierowany przez Opielińskiego59. W sierpniu 1916 r. utwo-
rzono grupy okręgów od A do E. Opieliński awansował i 25 września 1916 r. 
został szefem grupy okręgów A. Wykazywał się na tym stanowisku niespoży-
tą energią. Jedna z działaczek POW wspominała też jego troskę o wszystkich 
członków organizacji, w tym prowadzących zagrożoną aresztowaniem działal-
ność wydawniczą60. 

Oprócz działalności wojskowej POW zajmowała się także pracami 
politycznymi, choć oficjalnie należało to do partii i  stronnictw skupio-
nych w powstałym w grudniu 1915 r. Centralnym Komitecie Narodowym 
(CKN). W rzeczywistości związki POW z CKN były bardzo silne, bowiem 
do władz CKN wchodzili członkowie POW61. W pracach politycznych ści-
słego kierownictwa POW w  tym okresie uczestniczył czynnie Opieliński. 
Był autorem memoriału z  1916 r., dotyczącego kwestii zwierzchnictwa 
i wzajemnych relacji władz cywilnych i wojskowych, na korzyść tych ostat-
nich62. Jego przekonanie w tym względzie wynikało z uznania przywództwa 
Piłsudskiego jako jedynego zwierzchnika POW i męża opatrznościowego, 
zdolnego poprowadzić Polaków do niepodległości. Memoriał zawierał tak-
że przemyślenia związane z  ówczesną sytuacją społeczeństwa, poziomem 
uświadomienia narodowego oraz wnioski do dalszej pracy kierownictwa 
POW. Tymczasem w  styczniu 1917 r. powstała Tymczasowa Rada Stanu 
(TRS). Jej zwierzchnictwo uznała POW, a w pracach TRS, przede wszystkim 
Komisji Wojskowej, wziął udział Piłsudski63. W Biurze Komisji zatrudnieni 
zostali najbliżsi mu oficerowie, Opieliński został mianowany referentem wy-
działu propagandy64. 

Wobec nowych wydarzeń w  1917 r., w  tym wybuchu rewolucji w  Ro-
sji, dotychczasowa linia postępowania Komendanta, opierająca się na 

58 CAW, AP 4435, Opieliński Jan, Wyciąg ewidencyjny, 26 III 1921.
59 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska.
60 Z. Krakowska, Ze wspomnień peowiaczki, „Niepodległość” 1935, t. XII, z. 1(30), s. 92.
61 J. Pająk, Centralny Komitet Narodowy 1915–1917, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 3, s. 161.
62 CAW, I. 341.1.422, mps (bez tytułu), 9 V 1916, k. 15–17; T. Nałęcz, Polska Organizacja..., s. 64.
63 Z. Grabowski, Polska Siła Zbrojna (1917–1918), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2014, 
nr 1, s. 43.
64 T. Nałęcz, Polska Organizacja..., s. 105.
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współpracy z  państwami centralnymi, uległa zmianie. Na początku maja 
1917 r. nastąpiły też wewnętrzne zmiany w  organizacji Komendy Naczel-
nej POW. Grupy okręgów uległy stopniowej likwidacji, tworząc w czerwcu 
1917 r. ekspozytury Komendy Naczelnej. Jedna funkcjonowała na obszarze 
okupacji austriackiej z siedzibą w Lublinie, druga dla okupacji niemieckiej 
mieściła się w Warszawie. Opieliński został mianowany szefem ekspozytury 
w  Warszawie65. Miała też powstać zupełnie nowa organizacja pod nazwą 
Konwent, składająca się z  dwóch niezależnych ogniw, pod kryptonimami 
A i B. W pierwszej mieli znaleźć się ludzie związani z POW i środowiskami 
lewicowymi, w B – przedstawiciele środowiska ekonomiczno-finansowego. 
Tymczasem w lipcu 1917 r. doszło do kryzysu przysięgowego, aresztowania 
Piłsudskiego i rozwiązania Legionów66.

W okresie poprzedzającym kryzys przysięgowy Opieliński pozostawał 
w bliskim otoczeniu Piłsudskiego, co widoczne jest na zachowanych foto-
grafiach z  tego okresu67. Przebywając w  Warszawie, „Wojsznar” mieszkał 
w  różnych, zakonspirowanych mieszkaniach i  ukrywał się przed policją 
niemiecką68. Przyjmował też różne nazwiska (Zdanowicz, Sanowicz) i role, 
na przykład podawał się za nauczyciela. Zaangażował się w tym czasie też 
w  działalność polityczną, mianowicie został członkiem nowo powołanej 
partii politycznej PSL-Wyzwolenie69. Mimo zagrożenia aresztowaniem przy-
puszczalnie utrzymywał kontakt z  matką i  siostrami, przynajmniej przed 
kryzysem przysięgowym. Obecność syna i brata w Warszawie była istotna 
dla osamotnionych kobiet, gdyż ojciec rodziny, Tadeusz zmarł w 1915 r.70 
W okresie peowiackiej działalności Jana Opielińskiego w stolicy doszło do 
bardzo ważnego wydarzenia w jego życiu, mianowicie 29 lipca 1916 r. oże-
nił się. Wybranka, Aleksandra z domu Ganowicz, urodzona w Koninie, była 
jego rówieśnicą i absolwentką studiów prawniczych71. 

65 Ibidem, s. 114; J. Z.  Pająk, Lewica niepodległościowa na Kielecczyźnie w  latach I  woj-
ny światowej, „Między Pilicą a  Wisłą. Studia i  Materiały Historyczne” 2010, t. 10, s. 127; 
M.  Wrzosek, Polski czyn..., s. 307.
66 J. Cisek, Józef..., s. 112; J. Holzner, J. Molenda, Polska w pierwszej..., s. 288, 309–310.
67 T. Nałęcz, Polska Organizacja..., fot. 10, 11.
68 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska.
69 Zbiory rodzinne M. Wrzeszcza, M. Opielińska, „Życiorys Jana Tadeusza Opielińskiego”, 
mps, s. 1–2; Anonim, Porucznik Jan Opieliński, „Dziennik Lubelski”, 7 XI 1918, s. 3.
70 M. Wrzeszcz, „Z moich...”, s. 4; Tadeusz Opieliński pochowany został na cmentarzu Po-
wązkowskim, jego grób znajduje się tuż za nagrobkiem syna, kw. 195.
71 Urząd Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Archiwum, dane osobo-
we z aktu ślubu nr I-6/76/1916.
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Kryzys przysięgowy spowodował represje okupantów wobec środowi-
ska peowiackiego. Opieliński uniknął aresztowania, ale podobnie jak kilku 
innych oficerów z  grona bliskiego Piłsudskiemu został zwolniony z  woj-
ska i pozbawiony prawa noszenia munduru72. Istnieje też wersja, że został 
zwolniony z Legionów na własną prośbę, na podstawie rozkazu z 3 sierpnia 
1917 r.73 Pozostali na wolności dowódcy POW przystąpili do budowy pla-
nowanych organizacji A  i  B i  kierującego ich pracami Konwentu. W jego 
skład, obok innych znanych oficerów legionowych, jak Rydz-Śmigły, Koc, 
Kasprzycki, Jędrzejewicz, wszedł także „Zdanowicz”-Opieliński74. Znako-
micie radził sobie z powierzonymi zadaniami75. Komendantem naczelnym 
POW krótko był Kasprzycki, a następnie obowiązek ten przejął Opieliński 
– „pełnił tę niesłychanie odpowiedzialną funkcję, ciągle śledzony i tropiony 
przez niemiecką Feldpolizei. Pod kilkunastoma nazwiskami mieszkając co-
dziennie w innym miejscu, w przebraniu – mjr Opieliński kieruje niezmor-
dowanie pracą”76. 

Tymczasem kolejne wydarzenia na froncie zmusiły państwa centralne 
do ponownej próby pozyskania Polaków, mianowicie na podstawie zarzą-
dzeń obydwu cesarzy z  12 września 1917 r. w  następnym miesiącu po-
wstała Rada Regencyjna w Warszawie. Miała ona stanowić najważniejszą 
władzę państwową w Królestwie Polskim, jednak z powodu uległości wo-
bec władz okupacyjnych jej członkowie nie zdołali przekonać do siebie 
społeczeństwa77. W październiku 1917 r. komendantem głównym POW 
został Rydz-Śmigły. Do pracy w  kierownictwie powołał wielu nowych 
oficerów, głównie z  Krakowa. Od tej pory na czele POW stała Komenda 
Główna i podlegle jej Komendy Naczelnej (KN). Komenda nr 1 funkcjo-
nowała w Warszawie; na jej czele do kwietnia 1918 r. stał Opieliński. Na-
stępnie powołano Komendę Naczelna nr 2, obejmującą teren Galicji, Ko-
mendę nr 3 w Kijowie i Komendę nr 4 w Lublinie. Organizację tej ostat-
niej powierzono Opielińskiemu, zwolnionemu z  obowiązków kierowania 

72 M. Wrzosek, Polski czyn..., s. 303.
73 CAW, AP 4435, Opieliński Jan, Wyciąg ewidencyjny, 26 III 1921 r.
74 A. Bełcikowska, Polska Organizacja..., s. 16; J. Holzner, J. Molenda, Polska w..., s. 465; 
T.  Nałęcz, Polska Organizacja..., s. 142.
75 T. Nałęcz, Polska Organizacja..., s. 144; M. Wrzosek, Polski czyn..., s. 374.
76 CAW, Jan Opieliński, I.482.72-6632, Wniosek na odznaczenie orderem „Virtuti Militari” 
w myśl uchwały Kapituły Tymczasowej z dnia 23 I 1920, Warszawa 30 X 1921 r., k. 5 [pi-
sownia oryginalna]; w tym czasie był jeszcze kapitanem, stopień majora otrzymał pośmiert-
nie. Dokładnej daty awansu na stopień kapitana na razie nie ustalono, ale miało to miejsce 
w 1917 r.; zob. W. K. Cygan, Słownik..., s. 82, T. Nałęcz, Polska Organizacja..., s. 180.
77 J. Holzner, J. Molenda, Polska w..., s. 489.
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KN w  Warszawie. Jako działacz ścisłego kierownictwa POW udał się na 
wyznaczony teren w połowie 1918 r.78 

Zamieszkał w obcym sobie mieście, jednak ze wszystkich sił starał się wy-
pełnić powierzone mu zadanie. Jak można wnioskować, miał u boku zaufanych 
ludzi, którzy go wspierali. Wśród nich znaleźli się na przykład Hanna i Jan Po-
hoscy. Ona była pracownicą biura prasowego najpierw Naczelnego Komitetu 
Narodowego (NKN), a potem sekretarką Piłsudskiego, on należał, podobnie 
jak Opieliński, do PSL-Wyzwolenie i Konwentu A79. Po kryzysie przysięgowym 
wyjechali z  Warszawy do Lublina, przypuszczalnie wraz z  Opielińskim. Być 
może to Pohoski był w tym czasie najbliższym współpracownikiem komendan-
ta KN nr 4. Przygotowania POW w Lublinie miały wtedy szczególne znaczenie. 
Na części ziem polskich na przełomie października i  listopada rozpoczął się 
proces przejmowania władzy i rozbrajanie wojsk okupacyjnych. W początkach 
listopada pozostali na wolności oficerowie POW i  część polskich polityków 
zadecydowali o powołaniu Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej (TRRP). 
Na miejsce inauguracyjnego spotkania wyznaczono właśnie Lublin80. Według 
relacji najmłodszej z sióstr Opielińskich szef Komendy nr 4, jako członek PSL-
-Wyzwolenie miał być jednym z członków TRRP81. Niezmordowany Opieliński 
kierował akcją rozbrajania i przygotowaniami politycznymi, lecz nie dokończył 
zadania: „Mianowany Kom. Nacz. K.N. 4 doprowadza organizacyjną pracę do 
możliwości rozwoju. W dniu rozbrajania okupanta umiera, zwalony chorobą, 
której nabawił się na jednym z objazdów”82. 

W czasie kontroli podległego mu terenu pod koniec października zara-
ził się hiszpanką. Mimo choroby nadal aktywnie pracował, kierując akcją 
rozbrajania zaborców. Jednak osłabiony grypą i nadmierną pracą organizm 
zaatakowało także ciężkie zapalenie płuc. Opieliński, występujący pod pseu-
donimami „Wojsznar” i „Zdanowicz”, zmarł w południe, 4 listopada 1918 r. 
Zgon nastąpił w  Lublinie, w  konspiracyjnym mieszkaniu doktora Marka 
Arnsztajna, lekarza, działacza społecznego i politycznego83. 

78 Ibidem; połowa 1918 r. to data podana w  Wyciągu Ewidencyjnym (zob. CAW, AP 
4435), natomiast w artykule: Wzór żołnierza i obywatela... napisano, że do Lublina trafił już 
w kwietniu 1918 r.
79 Zob. M. J. Żmichrowska, Hanna Pohoska 1895–1953, Olsztyn 1995, s. 20, 40–41, 48–49.
80 B. Miedziński, Wspomnienia (Dokończenie), „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1976, z. 37, 
s. 134; T. Nałęcz, Pokolenie... [w:] Legenda... s. 346.
81 Zbiory rodzinne M. Wrzeszcza; M. Opielińska, „Życiorys ...”, s. 2.
82 Wzór żołnierza i obywatela...; rozbrajanie oddziałów okupacyjnych w Lublinie m.in.: M. 
Sobieraj, Wybicie się Lublina na niepodległość w listopadzie 1918 r. Aspekt militarny „Roczni-
ki Humanistyczne” 2006, t. 54, z. 2, s. 1–16.
83 Urząd Stanu Cywilnego w  Lublinie; Odpis zupełny aktu zgonu, nr 502/1818/1, Lublin 
4  XI 1918 r.; T. Nałęcz, Polska Organizacja..., s. 198 (tu podano datę śmierci 3 listopada); 
Nekrolog J. Opielińskiego, „Nowa Gazeta”, 9 XI 1918, s. 3, z datą 5 listopada. Problem daty 
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Jan Opieliński pozostawił po sobie wdowę, matkę i  siostry84. W latach 
wielkiej wojny był postacią powszechnie znaną, jego nazwisko pojawiło się 
w pieśniach legionowych, m.in. autorstwa towarzysza broni, kapitana Wa-
cława Denhoffa-Czarnockiego, pt. Peowiacy:

„Mają Zdanowicza
Który «jako taki»
Do mobilizacji
Wiedzie peowiaki”85

Poświęcone mu nekrologi zawierały wzniosłe słowa, iż był niezwykłym 
żołnierzem, „doskonałym organizatorem sił narodowych w  walce o  wy-
zwolenie narodu”86. Podczas uroczystości w  1935 r., z  okazji poświęcenia 
wspomnianego na początku pomnika–nagrobka, nazwany został „wzorem 
żołnierza i obywatela”. Jako wybitny żołnierz został pośmiertnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości oraz Orderem Virtuti Mili-
tarii V klasy87. 

Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje tematu, jaki został w nim podjęty, 
a raczej go sygnalizuje. Ważne wydaje się pogłębienie wiedzy na temat roli 
Opielińskiego w  POW, a  zwłaszcza jego działalności politycznej, również 
jako członka partii PSL-Wyzwolenie. Bliższego wyjaśnienia też wymaga na 
przykład jego rola w Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycz-
nych, gdzie występował jako reprezentant POW88. Ciekawe też mogą być 
dalsze badania dotyczące jego powiązań towarzyskich czy przyjacielskich 
z wieloma znanymi postaciami II Rzeczypospolitej. Poczynione jednak do-
tąd ustalenia pozwalają choć w niewielkim zakresie przybliżyć tę interesu-
jącą postać. Mogą też skłaniać do podjęcia szerszych badań biograficznych 
dotyczących Opielińskiego, czy też bliższego ujęcia jego działalności w no-

dziennej zgonu także w: M. Sobieraj, Wybicie się Lublina...; Zbiory rodzinne M. Wrzeszcza, 
M. Wrzeszcz, „Z moich...”, s. 4. 
84 Żona, Aleksandra Opielińska zmarła przed wybuchem II wojny światowej, działała w Li-
dze Kobiet, była pracownicą Ministerstwa Sprawiedliwości, współpracowała także z  Mini-
sterstwem Pracy i Opieki Społecznej. Matka, Kamila Opielińska zmarła w 1944 r. w Kielcach, 
gdzie mieszkała z najmłodszą córką Marią. Siostry Opielińskiego przeżyły okupację niemiec-
ką i  zmarły po wojnie, Stanisława w  1963 r. (pochowana na Powązkach), Zofia w  1974 r. 
(pochowana na Powązkach), Maria w  1975 r. (pochowana na Nowym Cmentarzu w  Kiel-
cach, razem z matką); na podst. Zbiorów rodzinnych M. Wrzeszcza, M. Wrzeszcz, „Z  mo-
ich....”, s. 5–27.
85 A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć... pieśni i  piosenki żołnierskie z  lat 1914–1918: 
antologia, oprac. A. Roliński, Kraków 1996, s. 165.
86 Z żałobnej karty..., s. 3, Porucznik Jan Opieliński, „Dziennik Lubelski”, 7 XI 1918, s. 3.
87 Zbiory rodzinne M. Wrzeszcza; wszystkie odznaczenia i  legitymacje, poza zaginionym 
Krzyżem Virtuti Militarii znajdują się w zbiorach rodziny. 
88 J. Holzner, J. Molenda, Polska w Pierwszej..., s. 446.
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wych opracowaniach monograficznych związanych z  tematyką legionową 
i peowiacką. 

STRESZCZENIE

Izabela  B ożyk, „Wzór żołnierza i obywatela” – Jan Opieliński, 
„Wojsznar”, „Zdanowicz” (1892–1918)

Jan Opieliński, pseudonim „Wojsznar”, „Zdanowicz” urodził się 2 października 
1892 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. Egzamin maturalny zdał w prywat-
nej Szkole Handlowej Zgromadzenia Kupców, a  następnie zapisał się na Wydział 
Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej. Był słuchaczem niższej szkoły oficerskiej 
we Lwowie, członkiem Związku Strzeleckiego. Od 1914 do 1915 r. walczył w sze-
regach I  Brygady Legionów Polskich, gdzie uzyskał stopień podporucznika. Jako 
zaufany oficer został skierowany przez Józefa Piłsudskiego do rozbudowy POW. Po 
kryzysie przysięgowym członek Konwentu Organizacji A, pełnił funkcję komen-
danta naczelnego POW, a następnie komendanta Komendy Naczelnej nr 4 w Lubli-
nie. Kierował w tym mieście akcją rozbrajania wojsk zaborczych jesienią 1918 r. Był 
zaangażowany też w działalność polityczną jako członek PSL-Wyzwolenie. Zmarł 
w Lublinie 4 listopada 1918 r. 

S łowa k luczowe: Jan Opieliński, I  Brygada, Polska Organizacja Wojskowa, 
Konwent Organizacji A, Józef Piłsudski

SUMMARY

Izabela  B ożyk, „Model of a Soldier and a Citizen” – Jan Opieliński, 
„Wojsznar”, „Zdanowicz” (1892–1918)

Jan Opieliński „Wojsznar” was born on the 2nd of October 1892 in Warsaw, in 
an intelligentsia family. He passed the secondary school final exams in the private 
Trade School of the Merchants Union and then enrolled in the Department of Me-
chanical Engineering of the Technical University of Lviv. He was a student of the 
lower officers’ school in Lviv, and a member of the Riflemen’s Association. In the 
years 1914–1915 he fought in the 1st Brigade of the Polish Legions, where he was 
promoted to the rank of the second lieutenant. As a trusted officer he was delegated 
by Józef Piłsudski to expand the Polish Military Organisation. After the Oath crisis 
he was a member of the Convention of Organisation A and also served as the Main 
Commander of PMO, and then as Commander of Main Headquarters No. 4 in Lu-
blin. In this city he was in charge of disarming the partitioners’ armies in Autumn 
of 1918. He was also involved in political activity as a member of the Polish Peasant 
Party „Wyzwolenie [Liberation]”. He died in Lublin on the 4th of November 1918.

Keywords : Jan Opieliński, 1st Brigade, Polish Military Organisation, Conven-
tion of Organisation A, Józef Piłsudski
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РЕЗЮМЕ

Из аб ела Божик, „Модель солдата и гражданина” 
–  Ян  Опелиньски, „Войснар”, „Зданович” (1892–1918)

Ян Опелински (псевдонимы – „Войшнар”, „Зданович”) родился 2 октя-
бря 1892  г. в Варшаве в интеллигентской семье. Экзамен на аттестат зрелости 
сдал в частной Школе Торговли.

Общества купцов, а затем поступил на факультет строительства машин 
Львовской политехники. С 1914 до 1915 г. служил в рядах I Бригады польских 
легионов, где получил звание подпоручика. В качестве доверенного офицера 
был направлен Юзефом Пилсудским в Польскую военную организацию. По-
сле „кризиса присяги” – член Конвента Организации А, исполнял должность 
главного коменданта Польской военной организации, а затем Коменданта 
Главного командования № 4 в  Люблине. В  этом городе он руководил разо-
ружением вторгшихся войск осенью 1918 г. Был вовлечен также в политиче-
скую деятельность как член Польской крестьянской партии „Освобождение”. 
Умер 4 ноября 1918 г. в Люблине. 

Ключевые слов а: Ян Опелински, I Бригада, Польская военная органи-
зация, Конвент Организации А, Юзеф Пилсудски


