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70. rocznica tragicznej śmierci generała brygady
Augusta Emila Fieldorfa - kalendarium
24 lutego 2023 roku mija 70 lat od tragicznej śmierci jednego z
najwybitniejszych dowódców Polskiego Państwa Podziemnego -
płk./gen. bryg. Augusta Fieldorfa "Nila", który był zastępcą
dowódcy Armii Krajowej. Na „Nilu” komuniści wykonali
haniebną karę powieszenia, wydaną wcześniej i zatwierdzoną
przez zbrodnicze struktury PRL (Sąd Wojewódzki dla m.st.
Warszawy, Sąd Najwyższy i Radę Państwa).

AUGUST EMIL FIELDORF (20 III 1895 –
24 II 1953)

 

Wszyscy  wiemy  dokładnie  kim  był  ten
znakomity  oficer  i  jakich  bohaterskich
czynów  dokonał  w  okresie  I I  wojny
światowej.

Mniej  jest  natomiast  znana  jego  służba
wojskowa z lat 1914-1939.

W opiniach przełożonych został zapamiętany
j a k o  b a r d z o  d o b r y  w y c h o w a w c a
podkomendnych  żołnierzy,  człowiek  silnej
woli i wzór oficera do godnego naśladowania
przez  innych.  Za  wojenne  zas ług i
odznaczony  najwyższymi  odznaczeniami
państwowymi  i  wojskowymi,  m.  in.
pośmiertnie Orderem Orla Białego, Złotym i
Srebrnym  Krzyżem  Orderu  Wojennego
Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości oraz
czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Jeden z
nich  otrzymał  za  odwagę  i  bohaterską
p o s t a w ę  b o j o w ą  w  w a l k a c h  n a
Białostocczyźnie z 12 września 1920 r., do
których doszło w rejonie Biernik, Staworowa
i  Zalesia.  Znane  są  nam  one  szerzej  z
przedwojennego Zarysu historii wojennej 1-

PpłkPpłk
AugustAugust

EmilEmil
Fieldorf zFieldorf z
okresuokresu

służby wsłużby w
WojskuWojsku
Polskim.Polskim.
Lata 30.Lata 30.
XX wiekuXX wieku
(Fotografi(Fotografi

a zea ze
zbiorówzbiorów
WBH-WBH-
CAW).CAW).

OddziałyOddziały
1. Pułku1. Pułku
PiechotyPiechoty
LegionówLegionów
w czasiew czasie
odpoczynodpoczyn

kuku
podczaspodczas
marszumarszu

na Wilnona Wilno
ww

kwietniukwietniu
1919 r.1919 r.

NaNa
rowerzerowerze

ppor.ppor.
EmilEmil

FieldorfFieldorf
(Fotografi(Fotografi

a zea ze
zbiorówzbiorów
WBH-WBH-
CAW)CAW)

https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-825807.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/79/79-825808.jpg


go Pułku Piechoty Legionów i szczegółowego
opisu czynu bojowego z wniosku o nadanie
tego odznaczenia po raz pierwszy w styczniu
1921 r., w którym napisano:

 

Dnia 12.9.20 r. I Baon 1 p. p. Leg [1. pułku piechoty Legionów]. bierze udział w wypadzie 1
p. p. Leg. ( 1. pułku piechoty Legionów] na Bierniki, Staworowo, Zalesie.

Po opanowaniu przez kompanię piechoty Biernik oraz Staworowa porucz. Fieldorf Emil, d-ca
1  K. K. M. [1. kompanii karabinów maszynowych], z własnej inicjatywy bierze pluton swych
K. M. [karabinów maszynowych] i maszeruje łącznie z komp. 2-gą [2. kompanią] celem
zajęcia Zalesia i rozbicia znajdującego się tam npla. [nieprzyjaciela].

Podczas, gdy komp. 2-ga [2. kompania] stara się frontowo zająć miasteczko od strony
zachodniej,  porucz.  Fieldorf  [porucznik  Fieldorf]  ze  swymi  maszynistami  dokonuje
brawurowego  obejścia  od  strony  północno-wschodniej,  wystawia  dwa  K.  M.  [karabiny
maszynowe] na drodze, wiodącej do Grodna, i tu zastaje cofającego się już pod naporem
komp. 2-ej  [2.  kompanii]  wroga w znacznej sile.  Porucz. Fieldorf [Porucznik Fieldorf]  z
wrodzonym  sobie  spokojem  podpuszcza  blisko  nieprzygotowanego  i  po  części  już
zdemoralizowanego npla [nieprzyjaciela], po czym wita go celnym i morderczym  ogniem
swych K. M. [karabinów maszynowych], zadając wielkie straty, bez żadnych natomiast strat
własnych.

 

Opracował - Marek Gajewski
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