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CZAYKOWSKI ANDRZEJ major
(1912-1953)
Mjr kaw. sł. st. Andrzej Rudolf Czaykow- 
ski, ps. „G arda” , vel Wasilewski Aleksan
der, vel Sulikowski Tomasz, ur. 7 lutego 
1912 r. w Urdominie, pow. kalwaryjski na 
Litwie, syn Witolda, ziemianina, i Haliny 
z Przegonia-Kryńskiej.

Wiosną 1918 r. powrócił razem z m atką 
z Moskwy i od 1922 r. uczęszczał do G im 
nazjum im. Władysława IV, a następnie 
do Gimnazjum im. J. Lelewela oraz gim
nazjum w Kutnie. Tam założył drużynę 
harcerską. W latach 1929-1932 był w K or
pusie Kadetów nr 1 we Lwowie, gdzie 
uzyskał maturę. Od 14 lipca 1932 do 15 
sierpnia 1934 r. uczył się w Szkole Pod
chorążych Kawalerii w Grudziądzu i reda
gował pismo „Tętent” . W tym czasie pisał 
również wiersze. Awansowany do stopnia 
podporucznika ze starszeństwem od 15 sie
rpnia 1934 r. i przydzielony do 1 Pułku 
Ułanów Krechowieckich im. płk. B. M oś
cickiego w Augustowie na dowódcę pluto
nu w 3 szwadronie.

W czasie kampanii 1939 r. był dowódcą 
plutonu łączności w 1 Pułku Ułanów 
wchodzącym w skład Suwalskiej Brygady 
Kawalerii. Podczas przebijania się z okrą
żenia niemieckiego, 13 września pod Ol- 
szewem uniknął rozbicia i z plutonem do
tarł do Wołkowyska, gdzie znajdował się 
ośrodek zapasowy pułku. Wszedł w skład
II szwadronu, którym dowodził rotm. W. 
Chrząszczewski. Po ataku armii sowieckiej 
z całym ośrodkiem, walcząc po drodze 
z oddziałami bolszewickimi, marszem 
przez Grodno dotarł do granicy litewskiej, 
którą przekroczył 24 września na północ 
od Olity. Internowany w Olicie i Rakisz- 
kach. 28 grudnia uciekł z miejsca odosob
nienia i przedostał się do Kowna, a póź
niej do Wilna. Tam wstąpił do ZWZ. 11 
lutego 1940 r. jako łącznik organizacji wy
ruszył z Wilna do Warszawy i po prze
kroczeniu granicy litewsko-sowieckiej 
w okolicach Oszmiany został aresztowany 
przez Sowietów 13 lutego. Stamtąd został 
przewieziony do Głębokiego, a po dziewię
ciu miesiącach otrzymał wyrok 5 lat łag-
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rów i skierowany do obozów roboczych 
Kargopol położonych na południe od Ar- 
changielska. Na mocy układu Sikorskd-Majski 
uwolniony z łagru 15 października 1941 r., 
przyjechał do K irow a i po nawiązaniu 
kontaktu z polskim oficerem łącznikowym 
skierowany został do Buzułuku. W połowie 
listopada przybył do Armii Polskiej i przy
dzielony na dowódcę plutonu w szwadronie 
przybocznym Dowódcy Armii. Funkcję tę 
pełnił do września 1942 r., a następnie 
ewakuowany do Persji (Pahlevi). W połowie 
grudnia 1942 r., po wyrażeniu zgody na 
służbę w kraju, wyjechał do Bagdadu, 
Damaszku i koleją do Suezu, a później 
statkiem belgijskim do D urbanu (Afryka 
Południowa) i przez Rio de Janeiro oraz 
Nowy Jork do Glasgow, gdzie przybył 
w maju 1943 r. Przeszkolony na kursach 
dla cc ze specjalnością w dywersji i odbiorze 
zrzutów, zaprzysiężony 3 września 1943 r. 
w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza. 
Później został przeniesiony do Głównej 
Bazy Przerzutowej we Włoszech (Brindisi). 
Awansowany na rotmistrza z. dn. 10 paź
dziernika 1943 r.

W nocy z 16/17 kwietnia 1944 r. (opera
cja lotnicza „Wełler 10” , ekipa 44) odbył 
skok na placówkę zapasową o kryptonimie 
„Przycisk” , położoną 7 km na południowy 
wschód od Sochaczewa. Jako Andrzej Sien
kiewicz zgłosił się na kwaterę przy ul. M ar
szałkowskiej 94/6 (M aria N atanson). 
W maju przydzielony do Oddziału V Szta
bu Komendy Głównej AK jako oficer ope
racyjny Komórki Przerzutów Powietrznych 
„M II-G rad” , a w lipcu do Oddziału I. 
W Powstaniu Warszawskim początkowo 
pełnił funkcję zastępcy dowódcy 2 batalio
nu w Pułku „Baszta” . W dniach 19-21 
sierpnia 1944 r. zorganizował baon „Ryś” 
(Pułk „W aligóra” ), którego został dowód
cą. Z jednostką tą  brał udział w ciężkich 
walkach na M okotowie i Sielcach, gdzie 
odniósł kontuzję (15 września) i rany. Póź
niej był zastępcą dowódcy połączonych ba
onów „Oaza-Ryś” kpt. „Janusza” (Jacek 
Wyszogrodzki). 26 września z grupą żoł
nierzy przeszedł kanałami do Śródmieścia 
południowego i objął stanowisko dowódcy 
grupy mokotowskiej, którą dowodził na 
odcinku taktycznym „Sarna” mjr. cc N ar
cyza Łopianowskiego. Za niezwykłą dziel
ność 1 października został odznaczony Vir-

M
tuti Militari 5 kl. i awansowany na majoraT

Po upadku powstania wyszedł z W ar
szawy 4 października z grupą żołnierzy do 
Ożarowa, skąd zbiegł i dotarł do Milanów
ka. Po nawiązaniu kontaktu konspiracyj
nego miał objąć szefostwo Oddziału I Ob
szaru Zachodniego AK, którego komen
dantem był ppłk „Sławbor” (Jan Szczu- 
rek-Cergowski). W grudniu wszedł w skład 
odtworzonej Komendy Głównej AK i pełnił 
funkcję w Komórce Przerzutów Powietrz
nych „Syrena” , a następnie w Oddziale III.

28 grudnia aresztowany w Częstochowie 
przez gestapo i następnego dnia przewie
ziony do więzienia w Tomaszowie M azo
wieckim i Montelupich w Krakowie. W po
łowie stycznia 1945 r. ewakuowany do 
obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, 
a w lutym do Dory koło Nordhausen. 
Wyzwolony 11 kwietnia przez wojska ame
rykańskie, w maju 1945 r. przybył do 
Londynu, a pod koniec czerwca udał się 
samolotem do II Korpusu (Neapol). Tam 
w 12 Pułku Ułanów Podolskich i 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich oraz w 2 Dywizji 
Pancernej. Od lutego 1946 r. pełnił funkcję 
zastępcy dowódcy 12 Pułku Ułanów Podol
skich, został drugim zastępcą dowódcy 
pułku. W kwietniu 1947 r. przybył do 
Londynu. Zdemobilizowany 25 lipca 1947 
r., podjął pracę w Zarządzie Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów jako jego członek 
i następnie wiceprezes oddziału na Anglię. 
Od 1949 r. pracował przy odnawianiu mebli. 
Jednocześnie prowadził rozmowy z gen. 
Romanem Odzierzyńskim celem wyjazdu 
do kraju i pracy na rzecz rządu emigracyj
nego w Londynie.

29 lipca 1949 r. przyleciał samolotem do 
Polski jako Tomasz Sulikowski. Aresztowany 
w Krakowie 13 sierpnia 1951 r. przy ul. 
Łobzowskiej 43/11 i przewieziony na M o
kotów, gdzie przyjęty 17 sierpnia do więzienia 
śledczego. W wyniku rozprawy przed Woj
skowym Sądem Rejonowym w Warszawie 
skazany został na podstawie wyroku z 30 
kwietnia 1953 r. na karę śmierci pod 
fałszywym zarzutem prowadzenia działalności 
wywiadowczej na rzecz Wielkiej Brytanii 
(skład sądu: ppłk Mieczysław Widaj - prze
wodniczący, kpt. Tadeusz Celuch, ppor. 
Marian Pietrzak, por. Henryk Kopik - proto
kolant, prokurator - mjr Mieczysław Bogu
cki). Najwyższy Sąd Wojskowy postano-
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wieniem z 31 sierpnia 1953 r. wyrok za
twierdził (skład sądu: płk Aleksander T o
maszewski - przewodniczący, ppłk Roman 
Kryże - sędzia, kpt. Antoni Cieślak - sę
dzia). Zamordowany został w więzieniu 
mokotowskim 10 października 1953 r. 
w obecności sierż. Aleksandra Dzeja - do
wódcy plutonu egzekucyjnego, sędziego 
Wojskowego Sądu Rejonowego w W arsza
wie por. Stefana M ichnika, naczelnika 
więzienia mjr. Alojzego Grabickiego, p ro
kuratora por. Czesława Bartłomiejczyka, 
lekarza ppłk. Maksymiliana Kasztelańskie
go (wg protokołu wykonania kary śmie
rci). Odznaczony Virtuti Militari 5 kl.

4.09.1993 r. w Warszawie na  placu przy 
kościele pw. św. Antoniego poświęcono 
mu tablicę pamiątkową.

Rodziny nie założył.

CAW: teczka osobowa nr 2913; M OD (dok.); Dok., 
materiały i relacje w posiadaniu Barbary Brzezińskiej; 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie: Sr 261/53; 
Bartelski, Mokotów; Borkiewicz, Powstanie; Żeiaźnie- 
wicz H., Jeszcze o Cichociemnych J. Tucholskiego, 
Wrocław 1986 (msps w zb. autora); Drogi cc; Informa
cje Józefa Romana, ps. „Z iuk” i Leszka JCamińskiego, 
ps. „Leszek” oraz Janiny Sławskiej, ps. „Janka” ; Ku- 
balski T., W szeregach „Baszty”, Warszawa 1969; Le
ski K.., Życie niewłaściwie urozmaicone. W spomnienia 
oficera wywiadu i kontrwywiadu AK., W arszawa 1989; 
Tucholski, Cichociemni (tutaj zniesławiająca, reżimowa 
wersja skazania, zaniżony stopień wojskowy); Wosz- 
czyk A., „Baszta” K-3 walczy. Z działań powstańczych 
na Mokotowie w 1944 r., Łódź 1973; Tochman, Nie
podlegli ciemności; Brzezińska B., Oficerowie WP za
mordowani przez stalinizm. M jr Andrzej Czaykowski 
(1912-1953), „Polska Zbrojna”  nr 192 z 3.10., W ar
szawa 1991.
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