


Pamięci ppłk. Edmunda Krzywdy - Rzewuskiego 

IV dniu 13 czerwca ksiądz dziekan Józef Podstawka odprawił uroczystą 
mszę św. w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie. Na mszy byli obecni: 

córka ppłk. Edmunda 
Rzewuskiego z rodzi-
ną, przedstawiciele 
władz Pruszkowa, 
kombatanci, przed-
stawiciele organizacji 
społecznych, wojsko, 
harcerze i młodzież. 

Po mszy św. prze-
szli wszyscy na ulicę 
Daszyńskiego (daw-
niej Klonową) pod 
dom, w którym mie-
szkał w czasie wojny 
•Paweł". 

Odsłonięcia tabli-
cy dokonali: córka 

Edmunda Rzewuskiego - Irena, Prezydent Pruszkowa inż. Euzebiusz Kieł-
kiewicz i ppłk Jan Sadowski. Ksiądz dziekan Józef Podstawka poświęcił 
tablicę, po czym zabrali głos: Jan Sadowski i prezydent Euzebiusz Kiełkie-
wicz; następnie odczynaty został apel poległych. 

Na zakończenie uroczystości złożono wieńce, a poczty sztandarowe i 
wojsko przedefilo-
wali przed tablicą 
oddając w ten spo-
sób hołd komendan-
towi AK. 

Wszyscy obecni 
zostali zaproszeni do 
Miejskiego Ośrodka 
Kultury, gdzie odbyło 
się spotkanie przy 
herbacie, w czasie 
którego szereg osób 
zabierało głos, przy-
bliżając zebranym 
postać dowódcy. 
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Moment odsłonięcia tablicy ku czci ppłk. "Pawła" 
fot. A. Warabieda 

Spotkanie w dniu 13 czerwca 1995 r. 
- przemawia ppłk. Jan Sadowski 

fot. A. Warabieda 
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Edmund Aleksander 
Jakub Krzywda-Rzewu-
ski syn Aleksandra i 
Marii urodził się 5 stycz-
nia 1897 r. w Sosnow-
cu, gdzie ukończył 
szkołę handlową. W 
1915 r. został powołany 
do wojska rosyjskiego. 
Służył tam do wybuchu 
rewolucji. W roku 1918 
wstąpił do POW i wziął 
udział w rozbrajaniu 
Niemców. Po odzyska-
niu przez Polskę nie-
podległości służył w 42 
Pułku Piechoty Ziemi 
Białostockiej w stopniu 
plutonowego. Walczył w 
kampanii 1919-1920, 
zdobywając Krzyż Wale-
cznych za zasługi na 
polu walki. Po uzyska-
niu matury w 1927 r. zo-
stał mianowany pod-
porucznikiem w 6 Pułku 

Piechoty Legionowej w Wilnie. IV 1936 r. awansował do stopnia kapitana, 
przechodząc do brygady Korpusu Obrony Pogranicza w Grodnie i tam za-
staje go wybuch wojny w 1939 roku. Udało mu się uniknąć niewoli nie-
mieckiej, dzięki czemu już w 1940 r. wstąpił do konspiracji początkowo w 
Białymstoku, w swych rodzinnych stronach. Jednak ze względu na bezpie-
czeństwo musiał przenieść się do Generalnej Guberni. Na nowe miejsce 
swego i swojej rodziny pobytu wybrał Pruszków, gdzie mieszkali jego 
krewni. Po nawiązaniu koniecznych kontaktów włączył się do pracy kon-
spiracyjnej w terenie. W połowie 1941 roku został mianowany przez ko-
mendanta Obwodu płk. Kazimerza Krzyżaka 'Bronisława" komendantem VI 
Rejonu VII Obwodu Obroża" Armii Krajowej. 

Pragnąc przedstawić sylwetkę Edmunda Krzywdy-Rzewuskiego od 
strony jego życia w kręgu rodziny podczas okupacji niemieckiej, oddajemy 
głos ludziom, wśród których spędził niełatwe lata wojny. 

* * * 
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