ANKIETA •

do SŁOWNIKA POLSKI WALCZĄCEJ NA KRESACH PŁN.-WSCH* II RZECZYPOSP^

1) FEDOROWICZ Zygmunt Józef, syn Karola i Anny z Kałabuńskich.
Л

Pseudonaimy

"Albin” i "Pani Maria".

2) ur. 11 marca 1889 r. w Warszawie

3) zm, 3 lutego 1973 r. w Warszawie, po krótkiej chorobie (roz -

poznanie niewydolność nerek).

4) Pochodzenie inteligenckie, wykształcenie wyższe (stopnie na ukowe : doktor habilitowany Uniwersytetu Warszawskiego, doktor
filozofii z zakresu nauk przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellon -

skiego, studia na UJ i na Uniwersytecie Katolickim w Louvain Belgia), W latach 1913-1914 był asystentem w Zakładzie Anatomii
Porównawczej UJ. Wybuch I wojny światowej zastał Z. Fedorowicza

w Wilnie, gdzie w sierpniu 1914 r. poślubił Marię Jurewiczównę,

Oddzielony od Krakowa przez front, pozostał w Wilnie, gdzie zajął
się organizowaniem szkolnictwa polskiego i pracą dziennikarską
w polskich czasopismach. Od 1915 r. był członkiem Komitetu Pols -

kiego w Wilnie i nauczycielem polskiego gimnazjum, od 1917 r.
jego dyrektorem. W 1920 r. zgłosił się jako ochotnik do Wojska
Polskiego - pełnił służbę w III Oddziale Sztabu Generalnego WP.

Po demobilizacji jesienią 1920 r. powrócił do Wilna, do pracy w
szkolnictwie i do działalności- politycznej. Był vice-mars za łkiem
Sejmu Wileńskiego, który w 1922 r. uchwalił przyłączenie Ziemi
Wileńskiej (tzw. w owym czasie Litwy Środkowej) do Polski. Od

1924 r. Z. Fedorowicz był wizytatorem szkół średnich i naczelni •

kiem wydziału w Kuratorium Okr, Szk. Wileńskiego. W 1931 r. ze

względów politycznych, jako aktywny działacz Stronnictwa Narodowe՛
go, został przeniesiony na emeryturę. Do 1939 r. pracował w
redakcji "Dziennika Wileńskiego" (po jego zamknięciu W 1938 r,

w wileńskim wydaniu "Warszawskiego Dziennika Narodowego") i

pracował naukowo nad historią zoologii.
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5) Po zajęciu Wilna przez wojska sowieckie i następnie litewskie,
Z. Fedorowicz działał w strukturach konspiracyjnych Stronnictwa
Narodowego, Po przyłączeniu Litwy do ZSRR, w sierpniu 1940 r. ,

zagrożony aresztowaniem próbował się przedostać do Warszawy ,

ale przy przekraczaniu granicy został zatrzymany i osadzony w
więzieniu w Kownie. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej w

czerwcu 1941 r, wydostał się z więzienia opuszczonego przez straż
uciekającą przed Niemcami i wrócił do Wilna, gdzie znowu podjął
działalność konspiracyjną w Stronnictwie Narodowym. W marcu 1942 ]
został powołany przez Rząd RP w Londynie na stanowisko Delegata
Rządu na woj. wileńskie i nowogródzkie (później tylko wileńskie,

po stworzeniu delegatury w Lidzie). Z tytułu tej funkcji blisko

współpracował z Komendantem Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego AK.
Kilkakrotnie przedostawał się z Wilna do Warszawy na spotkania

z Delegatem Rządu RP na Kraj.
6) Zygmunt Fedorowicz nie pełnił funkcji w AK, ale jako Delegat
Rządu RP ś-ciśle współpracował z Komendantem Okręgu AK gen. Krzy -

żanowskim ("Wilk")» a pojjego aresztowaniu w lipcu 1944 r. z
płk. Kulikowskim ("Ryngraf”). Wspólnie z tym ostatnim wydali

odezwę do ludności wileńszczyzny ażeby przeciwstawiała się pobo rowi do Armii Czerwonej, jako że na terytorium RP tylko polskie

władze mogą zarządzić pobór, i to wyłącznie do WP.
7) Po 17 lipea 1944 r. Zygmunt Fedorowicz pełnił funkcję

Delegata Rządu

aż do aresztowania w dn. 30 sierpnia 1944 r.

15 lipea 1944 r», na spotkaniu z gen. Wilkiem i Konwentem Stron nictw Politycznych, odmówił ujawnienia Delegatury Rządu przed

władzami sowieckimi. Gen, Wilk , który ujawnił się i podjął per —
traktacje z tymi władzami, został wraz ze swym sztabem areszto -

wany, a zgrupowanie wileńskie AK niemal w całości zostało rozbro
jone, a jego żołnierze wywiezieni do ZSRR ,

8) Po aresztowaniu Z. Fedorowicz przebywał przez 14 miesięcy
w więzieniu śledczym w Wilnie, z kilkutygodniową przerwą na

pobyt w więzieniu na Łubiance w Moskwie, dokąd był przewieziony

w maju 1945 r. prawdopodobnie w związku z procesem Delegata Rządu
na Kraj i vice-premiera Jankowskiego oraz Komendanta Głównego AK
gen. Okulickiego, jednak do tego procesu Z. Fedorowicz nie został

włączony. W listopadzie 1945 r. został postawiony przed sądem
wojskowym w Wilnie, oskarżony o działanie na szkodę ZSRR w czasie

wojny, i został skazany na 10 lat robót przymusowych w obozie
pracy. 23 listopada 1945 r. został wywieziony z Wilna, Przez 10
lat przebywał w różnych obozach, od Archangielska do Karagandy,

Po odbyciu pełnego wyroku w obozach został skierowany na przy -

musowe osiedlenie w Kazachstanie, gdzie przebywał ponad rok.
W grudniu 1955 r. starania rodziny o jego repatriację przyniosły
efekt i powrócił do kraju. Początkowo zamieszkał u córki we
Wrocławiu, a po paru miesiącach przeniósł się do rodzinnego

miasta - Warszawy ,
9) Z, Fedorowicz , mimo ogólnej utraty zdrowia na skutek wielo -

letniego pobytu w nieludzkich warunkach w obozach pracy, nie

starał się o uprawnienia inwalidzkie.
10) Po przeniesieniu się do Warszawy w 1956 r. Z, Fedorowicz
podjął pracę w Instytucie Zoologii PAN

na stanowisku docenta.

W 1970 r. przeszedł na emeryturę. Do śmierci pracował naukowo
wydając wiele publikacji z zakresu historii zologii (wykaz w

załączeniu) i pełnił funkcje sekretarza Komitetu "Memorabilia
Zoologica". Po powrocie z wygnania nie za j§wał się działalnością

polityczną,
11 ) Zygmunt Fedorowicz był odznaczony krzyżem oficerskim orderu
Polonia Restituta (1923 r.), Orderem Wojennym "Virtuti Militari"
V klasy, (1944 г»), Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1944 r. )
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i Krzyżem Armii Krajowej (1970 r, ),
12) Poprzednikami Z. Fedorowicza na stanowisku Dlegata Rządu RP

na woj. wileńskie byli :
Prof, Adam Żółtowski (1940 r. )

Michał Tyszkiewicz (1940-1941)
natomiast po aresztowaniu Z, Fedorowicza w sierpniu 1944 r.

funkcję tę objął dr Jerzy Dobrzański,
13) Roman Korab-Żebryk : Operacja wileńska AK, PWN Warszawa 1985,

Eugeniusz Duraczyński : Między Londynem a Warszawą, PIW Warsza -

wa 1986 i szereg innych wydanych w kraju i za granicą,
14) dr Leszek Iwanowski, ul. Nubijska 3 m.43 , Warszawa - Saska

K^pa.
5) Zaświadczenie weryfikacyjne Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajo -

wej w Londynie, L.dt, 3524/66 z dn, 27 listopada 1966 r. (ksero kopia w załączeniu).
16) W załączeniu fotografia Zygmunta Fedorowicza z 1962 r,
Ankietę wypełnił syn , prof, dr hab, Zdzisław Fedorowicz ,
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