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Stanisław Komornicki – nota biograficzna

Podstawą poniższej noty jest autobiograficzny tekst opracowany kiedyś przez 
Autora książki. Nota dotyczy głównie okresu wojennego. Względem oryginału 
dokonano w niej niewielkich skrótów i uzupełnień. Pominięto m.in. niektóre frag-
menty dotyczące powstania warszawskiego, o których czytelnik może dowiedzieć 
się w szczegółowym przekazie na stronach tej książki. 

Stanisław Komornicki był synem Franciszka i  Jadwigi Hali-
ny z Rakowieckich. Urodził się 26 lipca 1924 roku w Warszawie 
w rodzinie o starych patriotycznych tradycjach wojskowych, wy-
wodzącej się z Grabowa nad Pilicą. Wczesne dzieciństwo spędził 
na wsi w Piwonicach pod Kaliszem. W 1934 roku wraz z  rodzi-
cami przeprowadził się do Warszawy i zamieszkał na Żoliborzu, 
gdzie kontynuował naukę w Szkole Rodziny Wojskowej. Wstąpił 
wówczas do 71. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. generała 
Dwernickiego, której opiekunami byli Aleksandra Piłsudska i na-
czelny kapelan ZHP – ksiądz Jan Paweł Mauersberger. Po ukoń-
czeniu szkoły powszechnej zdał egzamin do Państwowego Gimna-
zjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego i stał się członkiem kręgu 
starszoharcerskiego, czyli 71. Warszawskiej Drużyny Skautów. 
W 1935 roku uczestniczył w Zlocie Harcerskim w Spale, a w lip-
cu 1939 roku w  ostatnim przed wojną obozie na Huculszczyź-
nie pod Howerlą. Gdy wrócił z obozu, na Żoliborzu był już stan 
pogotowia. W  sierpniu 71. Drużyna Skautów została przeszko-
lona w kwaterującym na Cytadeli 21. pułku „Dzieci Warszawy” 
w służbach pomocniczych i jeszcze przed wybuchem wojny zosta-
ła zmobilizowana w strukturach cywilnej obrony przeciwpożaro-
wej. W jej składzie Stanisław Komornicki brał udział w Obronie 
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Warszawy. Stan mobilizacji skautów utrzymany został również po 
wkroczeniu Niemców. Pierwsze prace polegały na gromadzeniu, 
konserwowaniu i ukrywaniu broni, której w rejonie żoliborskiej 
cytadeli było szczególnie dużo. Równocześnie z  rozpoczynającą 
się konspiracją wojskową Stanisław Komornicki kontynuował 
naukę na tajnych kompletach Gimnazjum im. Ks. J. Poniatow-
skiego. W konspiracji i potem w czasie powstania warszawskie-
go posługiwał się pseudonimem Nałęcz, odpowiadającym nazwie 
herbu rodziny Komornickich.

W lutym 1940 roku jako członek 71. WDS został zaprzysiężony 
w  Służbie Zwycięstwa Polsce. Kontynuował szkolenie wojskowe 
w ramach żoliborskiego harcerskiego batalionu „Antoni”, którego 
dowódcą był ojciec jego kolegi Bogdana, major rezerwy Zygmunt 
Brockhusen. W  1941 roku Nałęcz ukończył szkołę podoficerską 
tzw. „Fabryki” ZWZ w stopniu starszego strzelca w grupie harc-
mistrza Ludwika Bergera. Uczestniczył w akcjach małego sabo-
tażu oraz otrzymał zadania rozpoznawcze, głównie w  dziedzinie 
motoryzacji, początkowo w  fabryce śmigieł na Bielanach, gdzie 
znajdował się parking niemieckich pojazdów wojskowych. Później 
został zatrudniony w żoliborskim Instytucie Chemicznym, a na-
stępnie w warsztacie samochodowym przedwojennego warszaw-
skiego przedstawicielstwa firmy Bosch na ul. Wiktorskiej. Od 
1943 roku kontynuował szkolenie wojskowe w szkole młodszych 
dowódców „Agrikola” pierwszego rejonu, którego komendantem 
był major Stanisław Błaszczak, ps. Róg. Ukończył kurs miner-
ski, kurs motoryzacyjny i dostał przydział do fabrycznej straży 
pożarnej w Garbarni Pfeiffera na ul. Okopowej, gdzie odbył kurs 
typu comando i otrzymał awans do stopnia kaprala podchorążego. 
Zatrzymany w łapance ulicznej, zbiegł wyskakując z  transportu 
kolejowego w rejonie Dęblina.

 W  1943 roku Żoliborz stał się obiektem szczególnego zain-
teresowania okupanta. Przy przenoszeniu broni poległ kolega 
i  przyjaciel Nałęcza, podchorąży Bogdan Brockhusen. Podczas 
łapanki poległ Ludwik Berger, ps. Goliat, a  w  czasie wielkiego 
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przeczesywania domów tej dzielnicy aresztowano rodziny jego 
najbliższych kolegów. Na osobisty rozkaz dowódcy batalionu 
Stanisław Komornicki musiał natychmiast „zniknąć z  horyzon-
tu”. Początkowo ukrywał się na Powiślu w  mieszkaniu krewne-
go, starego profesora Lutomskiego, a  potem został skierowany 
do Kampinosu, gdzie wcielono go do oddziału osłony zrzutowiska 
w okolicy wsi Piaski Królewskie. Do Warszawy powrócił niedługo 
przed wybuchem powstania warszawskiego. Dnia 1 sierpnia zo-
stał zmobilizowany planem alarmowym „Anieli”. Wraz z dwoma 
przyjaciółmi Mieczysławem Teisseyrem, ps. Teść i  Henrykiem 
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Weissem, ps. Wicher przydzieleni zostali przez dowódcę zgrupo-
wania śródmiejskiego, majora Stanisława Błaszczaka, ps. Róg, do 
104 Kompanii Syndykalistów Polskich na stanowiska dowódców 
drużyn. Podczas walk na Starym Mieście podchorąży Nałęcz zo-
stał wkrótce mianowany dowódcą plutonu szturmowego. Uczest-
niczył w walkach o Wytwórnię Papierów Wartościowych, o Dom 
Profesorów, budynki PKO na Brzozowej, Zamek Królewski, ba-
rykadę na Piwnej i  o  Katedrę, gdzie został ranny. W  końcowej 
fazie obrony okrążonego Starego Miasta pluton Nałęcza, jako 
tzw. pluton jednorazowego użytku, wyznaczony został do osłony 
odwrotu kanałami. Wraz z połową stanu plutonu przeszedł kana-
łem do Śródmieścia, gdzie oddział został uzupełniony i wcielony 
do batalionu „Bończa” jako pluton szturmowy Nałęcz. Walczył na 
terenie Powiśla w rejonie elektrowni i barykady na ul. Foksal. Za 
walki w okrążeniu na Starym Mieście, osłonę odwrotu kanałami 
i obronę barykady na Foksal podchorąży Nałęcz został odznaczo-
ny orderem Virtuti Militari i  dwukrotnie Krzyżem Walecznych, 
a żołnierze plutonu otrzymali kilkanaście Krzyży Walecznych.

Skrwawiony pluton Nałęcza skierowano na górny Czernia-
ków, gdzie został on ponownie uzupełniony i wcielony do batalionu 
„Tum” jako oddział dyspozycyjny dowódcy zgrupowania „Kry-
ska”. W  tym składzie pluton walczył z  czołgami w  rejonie ulicy 
Solec i  Mącznej, bronił domów na ulicy Zagórnej, Idźkowskie-
go i uczestniczył w odzyskaniu klubu „Syrena”. Po przybyciu na 
Czerniaków zgrupowania Kedywu Komendy Głównej AK został 
podporządkowany jego dowódcy pułkownikowi Janowi Mazur-
kiewiczowi – Radosławowi. Na jego rozkaz nawiązania łączności 
z  oddziałami generała Zygmunta Berlinga, podchorąży Nałęcz 
przeprawił się wraz z dwoma żołnierzami swego plutonu na Sa-
ską Kępę i powrócił z kompanią porucznika Mariana Dolińskiego, 
lądującą w pierwszym rzucie desantu. Walczył na przyczółku jesz-
cze tydzień. Po wyjściu zgrupowania „Radosław” kanałem na Mo-
kotów resztki plutonu podporządkowano kapitanowi Ryszardowi 
Białousowi – Jerzemu z batalionu „Zośka”. Po nieudanej próbie 
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przebicia się do Śródmieścia, gdy walka wygasła z braku amunicji 
i żywności, a Niemcy nie biorąc jeńców przystąpili do mordowania 
powstańców i ludności, przeprawił się wpław przez Wisłę. Kontu-
zjowany od wybuchu pocisku artyleryjskiego znalazł się w szpita-
lu na Pradze.

 Został aresztowany przez NKWD, co – jak dziś wiadomo 
– było związane z  zarządzeniem Sierowa o  rozbrajaniu i  aresz-
towaniu żołnierzy Armii Krajowej. Dzięki pomocy żołnierzy AK 
z Pragi zbiegł i został skontaktowany z dowódca 6. rejonu AK ma-
jorem Zygmuntem Bobrowskim. Zagrożony ponownym areszto-
waniem i wywiezieniem na Sybir, w myśl porozumienia Dowódcy 
praskiego Obwodu AK pułkownika Andrzeja Żurowskiego z ge-
nerałem Berlingiem, w  grupie 160 żołnierzy AK z  Pragi został 
wcielony do Dywizji Kościuszkowskiej jako dowódca drużyny 
rusznic przeciwpancernych. Ten akt solidarności Polaków został 
natychmiast ukarany: generała Berlinga pozbawiono dowództwa 
1 Armii, a pułkownik Żurowski został aresztowany. Po krótkim 
pobycie w  szpitalu wojskowym i  przyspieszonym kursie oficer-
skim w Mińsku Mazowieckim chorąży Nałęcz został skierowany 
na front. Jako dowódca kompanii moździerzy 14. pp 6. Dywizji 
Piechoty uczestniczył w przełamaniu Wału Pomorskiego, w sztur-
mie Kołobrzegu (gdzie został ranny) oraz w operacji berlińskiej. 
Dowodzona przez niego szpica jako pierwsza z oddziałów Wojska 
Polskiego dnia 3 maja 1945 roku o godzinie 15.20 osiągnęła Łabę 
pod wsią Schenfelde am Elbe, nawiązując kontakt z  9. Armią 
USA. Został przedstawiony do odznaczenia Krzyżem Walecz-
nych, który w  sztabie wyższego szczebla przekwalifikowano na 
Order Krzyża Grunwaldu, oraz srebrnym medalem „Zasłużonym 
na Polu Chwały”. Był również mianowany pełniącym obowiązki 
dowódcy batalionu. 

 Po wojnie Stanisław Nałęcz-Komornicki został zweryfikowany 
w stopniu podporucznika AK oraz mianowany dowódcą batalio-
nu. Jego batalion uczestniczył w okupacji Niemiec, a po powro-
cie do kraju pełnił służbę na granicy z  Czechosłowacją. Został 
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awansowany na porucznika, a pod koniec 1945 roku skierowano 
go do Wyższej Szkoły Wojskowej w Rembertowie na kurs dowód-
ców batalionów. W trakcie szkolenia przenoszony był kolejno na 
kurs Oficerów Sztabów Pułków i kurs Oficerów Sztabów Wielkich 
Jednostek. Po skończeniu tego kursu z wynikiem celującym był 
oficerem taktyczno-wyszkoleniowym, a następnie szefem sztabu 
pułku. Na skutek działań generała Jerzego Kirchmayera został 
przeniesiony do Oddziału Historycznego Sztabu Generalnego, 
a potem do Wojskowego Biura Historycznego. Studiował historię 
na Uniwersytecie Warszawskim. W 1958 roku ukończył Akademię 
Sztabu Generalnego w  stopniu podpułkownika dyplomowanego. 
Pracował w Sztabie Generalnym i Wojskowym Instytucie Histo-
rycznym jako kierownik 1. Oddziału Naukowego. W  1963 roku 
został awansowany na pułkownika dyplomowanego. W 1964 roku 
ukazało się pierwsze wydanie książki Na barykadach Warszawy. 

Był autorem i laureatem nagród za publikacje naukowe na te-
mat walk o miasta i taktyki walk ulicznych oraz za prozę literacką, 
głównie o wątkach autobiograficznych. Był także członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego i Związku Literatów (później 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich). 

Jako żołnierz Armii Krajowej, bezpartyjny (jeden z  zaled-
wie kilku w stopniu pułkownika w ówczesnym Wojsku Polskim) 
i „obcy klasowo” publicysta był dyskryminowany. Jeszcze w latach 
50. aresztowano i więziono jego późniejszą żonę Barbarę ze Skar-
żyńskich, a  władze wojskowe odmawiały mu wówczas zgody na 
zawarcie małżeństwa. W 1975 roku, pod bezpośrednim naciskiem 
ambasadora ZSRR, został usunięty z wojskowej służby zawodo-
wej przede wszystkim za działalność publicystyczną i wydawniczą 
na temat Armii Krajowej. 

W  1992 roku z  inicjatywy ostatniego na uchodźstwie Kancle-
rza Orderu Wojennego Virtuti Militari generała dywizji Klemen-
sa Rudnickiego Kapituła Orderu została przeniesiona do kraju. 
W 1993 roku Prezydent RP Lech Wałęsa powołał do życia pierw-
szą po wojnie krajową Kapitułę Orderu, w  której skład weszli 



w połowie członkowie Kapituły Londyńskiej, a w połowie Kawa-
lerowie Virtuti Militari z kraju. Na stanowisko Kanclerza Orderu 
Prezydent, w uzgodnieniu ze Zgromadzeniem Kawalerów Orderu 
w  Londynie, powołał pułkownika Stanisława Nałęcza-Komornic-
kiego. W  1995 roku awansował go do stopnia generała brygady. 
Funkcje Kanclerza Stanisław Komornicki pełnił nieprzerwanie 
przez kolejne 17 lat aż do śmierci. W tym okresie m.in. zabiegał 
z sukcesem o utożsamienie obecnych jednostek Wojska Polskiego 
z jednostkami, które w przeszłości odznaczone były Virtuti Militari. 
Dbał konsekwentnie, aby Order pozostał symbolem łączącym róż-
ne środowiska kombatanckie, pełniącym funkcję międzypokole-
niowego nośnika tradycji patriotycznych oraz by był on całkowicie 
wolny od wszelkich współczesnych sporów politycznych. 

Od 2003 roku Stanisław Komornicki był członkiem Rady Ho-
norowej Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Również 
w  2003 roku opublikował dalszy ciąg powstańczego pamiętni-
ka, który zatytułował W pułapce losu. Opisał w nim swój udział 
w walkach frontowych 1945 roku oraz trudne wybory, przed ja-
kimi przyszło mu stanąć bezpośrednio po zakończeniu II wojny 
światowej. W 2005 roku Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski 
odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za „wy-
bitne zasługi dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, za inte-
growanie środowisk kombatanckich oraz za krzewienie tradycji 
oręża polskiego”. W 2010 roku wszedł w skład delegacji Prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego udającej się na obchody 70. rocznicy 
zbrodni katyńskiej. 10 kwietnia 2010 roku, wraz z  innymi pasa-
żerami samolotu prezydenckiego, zginął w katastrofie pod Smo-
leńskiem. Pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski 
awansował go pośmiertnie do stopnia generała dywizji. Jest po-
chowany w  grobie rodzinnym na cmentarzu wojskowym na Po-
wązkach w Warszawie. 


