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wybitnych AdwokAtów

Marek Gałęzowski

tadeusz rozdeiczer-Kryszkowski (1905–1984) 
– adwokat, działacz konspiracji piłsudczykowskiej

spośród opublikowanych na łamach „Palestry” biogramów uczestników politycznej kon-
spiracji piłsudczykowskiej w czasie ii wojny światowej, tadeusz rozdeiczer-Kryszkowski na-
leżał do pokolenia, którego młodość przypadła na czasy niepodległej Polski.

urodził się 12 maja 1905 r. w rodzinnym majątku Kryszkowice (pow. nieszawski), był sy-
nem Karola józefa i Marii jadwigi z d. saryusz-woyciechowskiej rozdejczerów. Początkowo 
kształcił się w domu, następnie od 1918 r. uczęszczał do gimnazjum e. Konopczyńskiego w 
warszawie, zaś od 1919 r. uczył się w gimnazjum im. A. Mickiewicza, gdzie w czerwcu 1923 r. 
zdał egzamin maturalny. w tym samym roku rozpoczął studia na wydziale Prawa uniwersy-
tetu warszawskiego, które ukończył w 1928 r., uzyskawszy dyplom magistra praw. następnie 
przez pół roku studiował na sorbonie i w instytucie Prawa Międzynarodowego w Paryżu. 

od 15 sierpnia 1929 r. do 24 czerwca 1930 r. był elewem szkoły Podchorążych rezerwy 
Piechoty w zambrowie, którą ukończył z wynikiem dobrym. „inteligencja bardzo duża, 
pracowity i sumienny w wykonywaniu swoich obowiązków, spokojny, cichy, charakter pra-
wy (...) energiczny (...) poza służbą bez zarzutu” − pisał M. Dworski, dowódca kompanii, 
w której służył rozdejczer. od 13 czerwca do 23 lipca 1932 r. odbywał ćwiczenia w 5. pp. 
Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej 5. pp, w skład której wchodzili m.in. ppłk tadeusz Pełczyń-
ski i Franciszek e. Pfeiffer, jako dowódca plutonu uzyskał ocenę bardzo dobrą. 11 sierpnia 
1932 r. awansował do stopnia sierżanta podchorążego rezerwy, a 1 stycznia 1933 r. – do 
stopnia podporucznika rezerwy (ze starszeństwem od 1 grudnia 1932 r.). Brał później udział 
w ćwiczeniach w 5. pp. według opinii dowódcy pułku, płk. Michała Białkowskiego, który 
poznał rozdejczera osobiście, był on dobrym dowódcą plutonu. 

od końca czerwca 1930 r. przez rok był zatrudniony w Państwowym Banku rolnym na 
stanowisku sekretarza naczelnego dyrektora banku. następnie ukończył aplikację sądową i 
adwokacką i rozpoczął praktykę adwokacką w kancelariach przy ul. rysiej 1, a później przy 
ul. Żurawiej 22 w warszawie. od 1936 r. pracował w administracji państwowej, począt-
kowo w referacie prawno-organizacyjnym Biura Akcji i Planowania Prezydium rady Mini-
strów, a od 1937 r. – w wydziale Polityki Handlowej i traktatowej Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu, gdzie był kierownikiem referatu Bałkanów i Bliskiego wschodu. 
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od 1938 r. był członkiem władz Klubu 11 listopada, grupy politycznej związanej z obo-
zem piłsudczykowsko-sanacyjnym, w której sprawował funkcję sekretarza. w 1937 r. opub-
likował swoją wypowiedź Jaki jest mój wewnętrzny stosunek do Siły Zbrojnej? w broszurze 
wydanej przez Klub 11 listopada. zamieścił też artykuł w piśmie „Polska gospodarcza” na 
temat polskiego handlu zagranicznego. Był członkiem (filistrem) Korporacji „sarmatia”. 

we wrześniu 1939 r. wraz z innymi urzędnikami został ewakuowany do lublina (według 
informacji żony Magdaleny opuścił miasto po apelu ppłk. dypl. r. umiastowskiego). Po 
zakończeniu działań wojennych wrócił do warszawy. znalazł zatrudnienie w firmie „sto-
winkol” stowarzyszenia Kupców win i towarów Kolonialnych. 19 sierpnia 1940 r. został 
aresztowany przez gestapo w kasynie przy ul. sienkiewicza 14 m. 10 i uwięziony na Pawia-
ku, skąd jednak po miesiącu udało się go wykupić. 

od 1942 r. działał w konspiracji, w kontrwywiadzie oddziału ii Komendy okręgu war-
szawskiego zwz-AK, w referacie o kryptonimie „Monopol”, a następnie „laboratorium”. 
używał pseudonimów: „radny”, „Malina”, „Palec”, „Kryszkowski”. zajmował się groma-
dzeniem i oceną informacji napływających z miasta. wiosną 1943 r. przeszedł do wydziału 
informacji Politycznej Biura informacji i Propagandy Kg AK, w którym był odpowiedzialny 
za kontakty z organizacjami politycznymi i wojskowymi o charakterze centrowym i prawi-
cowymi. w 1943 r. z polecenia rządu na uchodźstwie opracował broszurę Ewentualność 
unii gospodarczej Polski i Czechosłowacji, przesłaną następnie do londynu. 

w politycznej konspiracji piłsudczykowskiej należał do obozu Polski walczącej. Przy-
puszczalnie działał w grupie inteligenckiej posła romana tomczaka „romana”. 

Brał udział w Powstaniu warszawskim, był członkiem załogi stacji uKF „rafał” przy 
ul. Żurawiej 4a. opracowywał meldunki dotyczące sytuacji ogólnej w śródmieściu, znisz-
czeń, nastrojów ludności i działań propagandy powstańczej. Był jedynym członkiem stacji, 
który ocalał po zbombardowaniu budynku przy ul. Żurawiej 4a 16 września 1944 r. Pod 
koniec powstania został awansowany do stopnia porucznika, o czym powiadomiono go 
ustnie, jednak rozkazu pisemnego już nie otrzymał. Po upadku powstania opuścił miasto z 
ludnością cywilną i do stycznia 1945 r. przebywał w Brwinowie jako pełnomocnik rejonowy 
miejscowego biura kwaterunkowego. 

w październiku 1944 r. włączył się w działalność odtwarzanego oPw. Był zwolennikiem 
zjednoczenia oPw i Konwentu organizacji niepodległościowych. Aktywnie uczestniczył 
w przygotowaniu połączenia obu organizacji, m.in. na początku grudnia 1944 r. brał udział, 
wspólnie z r. tomczakiem i józefem lebedowiczem „Koralem”, w rozmowach w Milanów-
ku z przewodniczącym zarządu głównego Kon Mikołajem Dolanowskim. na zjeździe 
zjednoczeniowym w Podkowie leśnej był jednym z reprezentantów oPw. uczestniczył 
również w zebraniach nowo utworzonego centrum Państwowo-narodowego aż do końca 
jego działalności, tj. końca września 1945 r.

w końcu stycznia 1945 r. wrócił do warszawy. od kwietnia do czerwca 1945 r. pracował 
w Dziale Handlu zagranicznego Biura Komitetu ekonomicznego rady Ministrów. od lipca 
1945 r. do 31 sierpnia 1947 r. był dyrektorem Departamentu Polityki Handlowej i trakta-
tów Ministerstwa Żeglugi i Handlu zagranicznego. 12 stycznia 1947 r. zmienił nazwisko na 
rozdeiczer-Kryszkowski. 

Do sierpnia 1948 r. zajmował stanowisko zastępcy naczelnego dyrektora centrali Han-
dlu zagranicznego w „społem”. od listopada 1948 r. do sierpnia 1951 r. był kierownikiem 
działu w Banku gospodarstwa Krajowego (późniejszym Banku inwestycyjnym), w latach 
1951–1952 – kierownikiem inwestycji w towarzystwie osiedli robotniczych i kierowni-
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kiem Działu Projektowania Badań naukowych w PAn, od września 1952 r. do sierpnia 
1956 r. – kierownikiem Działu ekonomiczno-Finansowego w zarządzie głównym PttK. 
w latach 1956–1966 zajmował stanowisko dyrektora centrali Kursów przy zg Polskiego 
towarzystwa ekonomicznego, a następnie Dyrekcji studiów zaocznych w warszawie, był 
odpowiedzialny za kursy zaoczne i stacjonarne dla instytucji, urzędów i stowarzyszeń. w 
tym czasie opracował także liczne projekty dotyczące organizacji szkolenia ekonomicz-
nego, redagował i wydawał wiele skryptów, m.in. wspólnie z M. Klimasem i r. łukasikiem 
Konferencja w Sopocie na temat zaocznego szkolenia dorosłych i pracujących w dniach 11, 
12, 13 października 1962 r. Referaty, dyskusja (1963). od 1 czerwca 1966 r. do 31 paździer-
nika 1968 r. był starszym projektantem w instytucie Planowania przy Komisji Planowania 
rady Ministrów, a od 1 listopada 1968 r. – zastępcą kierownika ośrodka Dokumentacji i 
studiów chrześcijańskiego stowarzyszenia społecznego w warszawie. 31 stycznia 1970 r. 
przeszedł na emeryturę. Był członkiem zBowiD-u. zmarł po dłuższej chorobie 3 stycznia 
1984 r. w warszawie. został pochowany na cmentarzu w Pyrach. 

t. rozdeiczer-Kryszkowski był odznaczony srebrnym Krzyżem zasługi z Mieczami (nadanym 
23 września 1944 r. za udział w Powstaniu warszawskim, potwierdzonym w 1974 r.), Krzyżem 
Kawalerskim orderu odrodzenia Polski (1979), Medalem zwycięstwa i wolności (1946), Krzy-
żem Partyzanckim (1975), odznaką grunwaldzką (1973), złotą odznaką Pte (1962). 

Był dwukrotnie żonaty – od 1938 r. z jadwigą z d. Korwin-Kossakowską (1912−1996), z 
którą rozwiódł się w 1945 r. w 1947 r. zawarł związek małżeński z Magdaleną z d. Korwin-
Piotrowską (1925), żołnierzem AK. z pierwszego małżeństwa miał syna Michała (1940), 
inżyniera rolnika, zamieszkałego w Belgii, z drugiego – syna Pawła (1946), prawnika, miesz-
kającego w warszawie.
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