
Bohaterowie walczącego Lublina.  

Wspomnienie Zdzisława Podkowy (1920-1942), harcerza, dowódcy oddziału ZWZ w
Lublinie i męczennika KL Auschwitz I „Stammlager” – w 100-tną rocznicę urodzin  

  „Przeszłość ma oczy szeroko zamknięte. Przez tę wąską szczelinę przeszłość jednak wpływa
wodospadem wspomnień do wartko płynącego strumienia teraźniejszości”

 Zdzisław Podkowa (ur.  1920.07.16.,  zm.  1942.11.03), jeden z lubelskich bohaterów ostatniej
wojny, zbuntowany – „młody gniewny” – uczeń elitarnego, przedwojennego gimnazjum (obecnie liceum
ogólnokształcące)  –  im.  Hetmana  Jana  Zamojskiego  w  Lublinie,  harcerz  i  członek  szkolnej  „grupy
Przysposobienia Wojskowego” – pod dowództwem sierżanta – Dercza z gimnazjum – Hetmana Jana
Zamojskiego w Lublinie z września 1939 r. W trakcie obrony miasta – pełniąc w ramach służby w grupie
Przysposobienia Wojskowego – szereg wyznaczonych wart i patroli na terenie infrastruktury krytycznej
miasta – podczas ciężkich bombardowań Lublina – na wyznaczonym stanowisku obrony przeciwlotniczej
miasta – prowadził skuteczny, przeciwlotniczy ostrzał z broni ze stanowisk ogniowych.

Później – dowódca jednego z oddziałów Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) – działającego na terenie
Lublina.  Za  konspiracyjną,  tajną  działalność  podziemną – został  osadzony w więzieniu  na lubelskim
Zamku i  torturowany w lubelskim areszcie – niemieckich, nazistowskich wyższych służb bezpieczeństwa
(niem.  „Gefängnis  der  Sicherheitspolizei  und  des  Sicherheitsdienst  Lublin”)  –  czyli:  niemieckiej,  tajnej
służby bezpieczeństwa wywiadu i kontrwywiadu wojskowego – SS (SD) i policji bezpieczeństwa (Sipo) w
tym  tajnej  policji  państwowej  (Gestapo)  i  niemieckiej  policji  kryminalnej  (Kripo)  –  „pod  Zegarem”  –
wówczas – pomimo prób złamania i wydobycia zeznań, wyjątkowego okrucieństwa i bestialskich tortur –
dochowując  słów  żołnierskiej  przysięgi  –  nikogo  nie  wydał.  Następnie  z  okolic  terenu  obecnego
zabytkowego dworca głównego PKP w Lublinie – został przewieziony wprost do Oświęcimia i osadzony w
nazistowskim  koncentracyjnym  obozie  zagłady  –  KL  Auschwitz  I  „Stammlager”  –  gdzie  po  kilku
miesiącach – w dniu: 03 listopada 1942, mając 22 lata –– ginąc męczeńską śmiercią – oddał życie za
kolegę ze szkolnej ławki. 

Państwowe Muzeum w Oświęcimiu – potwierdziło zarówno numer obozowy jak i fakt jego śmierci
męczeńskiej w obozie. Choć brutalna i nieubłagana zwrotnica wojny – na zawsze przestawiła tor życia
tego zapomnianego przez historię  –  młodego i  odważnego człowieka – to  nie  można wykluczyć,  że
właśnie tacy ludzie jak – Zdzisław Podkowa – dali inspirację i odważny asumpt do działań na tym polu –
równie odważnym i  heroicznym postaciom – uciekinierom z obozu w Oświęcimiu – takim jak  słynny
– Rotmistrz  Witold Pilecki,  czy też jego adiutant  z bojowego oddziału AK „Osa-Kosa-30”  – Stanisław
Gustaw Jaster, ps. „Hel”, czy też najsłynniejszy „Uciekinier” z macierzystego obozu – KL Auschwitz I
„Stammlager”  –  również  harcerz  i  żołnierz  AK  –  honorowy  obywatel  Tczewa  śp.  –  Kazimierz
Piechowski (w obozie, jako nr: 918; niem. „Haftling” – 918).

Zdjęcie i wspomnienie – Zdzisława Podkowy – ukazało się już w kliku różnych publikacjach w tym
także  –  skąd  pochodzi  zamieszczone  zdjęcie  bohatera  –  w  „Lubelskiej  Księdze  Oświęcimskiej”  –
autorstwa – Sławomira Litwińskiego, wydanej w 2005 roku pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina –
Pana mgra Andrzeja Pruszkowskiego i JM Rektora KUL ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka. 

Zdzisław Podkowa – został także wspomniany przez  Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne
oraz także w kilku specjalistycznych spacerach tematycznych erygowanych i opracowanych przez autora
niniejszego artykułu – w ramach miejskiego programu: „Przewodnik Inspiracji”.

„Nic nie jest zapomniane”. I nic nigdy nie będzie.

Cześć jego  Pamięci ! Cześć i chwałą bohaterom! 



 Tekst i opracowanie: 

Adam Podkowa

„Przewodnik Inspiracji” UML, turystyczny przewodnik po Mieście Lublin, przewodnik po Państwowym 
Muzeum na Majdanku w Lublinie, Partner 8-mej edycji Sezonu Lublin 2019 r.

https://przewodnik.lublin.eu/przewodnicy/adam-podkowa

https://ltg.pl/adam-podkowa/

Zdjęcie:   Zdzisława  Podkowy  pochodzi  z  „Lubelskiej  Księgi  Oświęcimskiej”  –  autorstwa  –
Sławomira Litwińskiego, wydanej w 2005 roku pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina – Pana mgra
Andrzeja Pruszkowskiego i JM Rektora KUL ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka.

Spacery w ramach miejskiego programu: „Przewodnik Inspiracji”.
których wspominany jest Zdzisław Podkowa:  

1) https://przewodnik.lublin.eu/trasy/paramilitarny-szlak-lubelskich-bunkrow
2) https://przewodnik.lublin.eu/trasy/pamieci-szepty-niezwykle-stare-miasto-w-lublinie-okiem-przewodnika-i-
krajoznawcy

Artykuły: 

1) Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne: https://ltg.pl/wspomnienie-o-zdzislawie-podkowa/

= 2 =

https://ltg.pl/wspomnienie-o-zdzislawie-podkowa/
https://przewodnik.lublin.eu/trasy/pamieci-szepty-niezwykle-stare-miasto-w-lublinie-okiem-przewodnika-i-krajoznawcy
https://przewodnik.lublin.eu/trasy/pamieci-szepty-niezwykle-stare-miasto-w-lublinie-okiem-przewodnika-i-krajoznawcy
https://przewodnik.lublin.eu/trasy/paramilitarny-szlak-lubelskich-bunkrow
https://ltg.pl/adam-podkowa/
https://przewodnik.lublin.eu/przewodnicy/adam-podkowa

	Wspomnienie Zdzisława Podkowy (1920-1942), harcerza, dowódcy oddziału ZWZ w Lublinie i męczennika KL Auschwitz I „Stammlager” – w 100-tną rocznicę urodzin  

