
Projekt z dnia 24 lutego 2013 r. zgłoszony przez Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”  

 

  

UCHWAŁA NR XXIII/…………../13 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 28 lutego 2013 r.  

 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dla uczczenia 60 rocznicy 

śmierci generała Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 

162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 

2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 

180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 

2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 

113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 

r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 

      

  

§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Zgierza dla uczczenia 60 rocznicy śmierci 

generała Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”, stanowiące załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 
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Załącznik do uchwały nr……………… 

Rady Miasta Zgierza z 28 lutego 2013 r. 

 

STANOWISKO RADY MIASTA ZGIERZA 

DLA UCZCZENIA 60 ROCZNICY ŚMIERCI  

GENERAŁA AUGUSTA EMILA FIELDORFA PS. „NIL” 

 

24 lutego 1953 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie wykonano na 

generale Auguście Emilu Fieldorfie ps. „Nil” wyrok śmierci przez powieszenie. 

Dopełniono tym jednej z największych komunistycznych zbrodni sądowych w 

powojennych dziejach Polski. Stracono jednego z największych bohaterów II wojny 

światowej, wspaniałego żołnierza, wybitnego dowódcę, prawego człowieka i 

wielkiego patriotę.  

 

Generał „Nil”, legionista walczący o odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 

1918 r., uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., oficer Wojska Polskiego, 

podczas wojny obronnej 1939 r. dowódca 51. pułku piechoty. W czasie okupacji 

hitlerowskiej dowódca Kierownictwa Dywersji (KEDYWU) AK, a od 1944 r. 

zastępca dowódcy całej Armii Krajowej.  

 

W 1945 r. gen. „Nil” został aresztowany przez NKWD. Z Rosji powrócił do kraju 

jesienią 1947 r. W efekcie działań komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w 1950 

r. został podstępnie aresztowany. Nakłaniany do podpisania odezwy z apelem o 

zaufanie do władzy ludowej, o ujawnianie żołnierzy AK, stanowczo odmawiał. 

Bezpodstawnie oskarżony o „działalność antypaństwową”, 20 października 1952 r. 

skazany został przez Sąd Najwyższy na karę śmierci i stracony 4 miesiące później. 

Do dziś nie jest znane miejsce jego pochówku.  
 

Generał „Nil”, który był jedną z najważniejszych postaci Polskiego Państwa 

Podziemnego, całe swoje życie poświęcił Polsce. Walczył o jej niepodległość, bronił 

jej wolności i niezawisłości. Był wzorem niezłomnego żołnierza, człowieka honoru, 

gorącego patrioty i wiernego syna swojej Ojczyzny. 

 

Cześć jego pamięci!   
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UZASADNIENIE 

 

1 marca br. będziemy obchodzić ustanowiony dwa lata temu Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”. Pierwszym inicjatorem uczczenia żołnierzy armii podziemnej 

bohaterów II wojny światowej, pomordowanych po jej zakończeniu w majestacie 

ówczesnego prawa przez komunistycznych oprawców, był śp. Prezydent RP Lech 

Kaczyński. 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzimy w rocznicę stracenia 

ostatniego, IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 1 marca 1951 r. w więzieniu 

mokotowskim w Warszawie strzałami w tył głowy straceni zostali: ppłk  Łukasz Ciepliński, 

mjr Mieczysław Kawalec, mjr Adam Lazarowicz,  kpt. Józef Batory, kpt. Józef Rzepka, por. 

Franciszek Błażej oraz por. Karol Chmiel. Ukartowanymi rozprawami, zapadającymi w 

trybie doraźnym wyrokami i potajemnymi egzekucjami komunistyczne władze rozprawiały 

się z bohaterami minionej wojny – żołnierzami Armii Krajowej. „Żołnierzy Wyklętych” 

zabijano aż do 1963 r., kiedy to w obławie zabity został sierżant Józef Franczak.  

W taki sposób po II wojnie światowej uśmiercono wiele wybitnych postaci Polskiego 

Państwa Podziemnego, wśród których był zastępca dowódcy Armii Krajowej, szef 

KEDYWu generał August Emil Fieldorf ps. „Nil”. Bezpodstawnie oskarżony, skazany w 

rozprawie, której wyrok był z góry przesądzony, wreszcie stracony w sposób niegodny dla 

żołnierza i oficera oraz pochowany potajemnie w nieznanym miejscu.  

W przededniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” pragniemy, by Rada 

Miasta Zgierza uczciła pamięć jednego z bohaterów II wojny światowej, będącego wzorem 

patriotyzmu i miłości do Ojczyzny, a jednocześnie potępiła zbrodnie popełniane w imię 

zbrodniczych i totalitarnych ideologii.  

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukasz_Ciepli%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Kawalec_%28ur._1916%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Lazarowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Batory_%281914-1951%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_B%C5%82a%C5%BCej_%28ur._1907%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Chmiel_1911-1951

