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Gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”

Pochodził z rodziny chłopskiej. Od sierpnia 1914 r. był żołnierzem
Legionów Polskich, walczył m.in. pod Rarańczą i Kostiuchnówką. Po
kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej i skierowany na
front włoski, skąd zdezerterował. Jako żołnierz POW rozbrajał
Austriaków w Krakowie. Walczył na froncie polsko-ukraińskim w
wojnie polsko- -bolszewickiej; odznaczono go Krzyżem Virtuti Militari
V kl. Po zakończeniu działań wojennych pozostał w szeregach WP.
Ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. Pełnił kolejno szereg funkcji
dowódczych, m.in. szefa Wydziału Sytuacyjnego w Oddziale III Sztabu
Generalnego, w stopniu podpułkownika. We wrześniu 1939 r. nie
ewakuował się z Warszawy z SG, ale wziął bezpośredni udział w
walkach w obronie stolicy. Odznaczony Złotym Krzyżem Orderu
Virtuti Militari IV kl. Od 28 września w szeregach konspiracyjnej SZP,



następnie pełnił funkcję komendanta Okręgu Łódź ZWZ. Zagrożony
aresztowaniem, odwołany, a następnie mianowany komendantem
okupacji sowieckiej. W styczniu 1941 r. został aresztowany przez
NKWD. Przetransportowano go do Moskwy i poddano brutalnemu
śledztwu. Zwolniony na podstawie amnestii po podpisaniu układu
Sikorski–Majski. Został szefem sztabu Armii Polskiej gen. Władysława
Andersa w ZSRR. Ewakuował się razem z Armią do Iranu, pełnił wtedy
funkcję dowódcy 7. DP. W maju 1944 r. zrzucony na spadochronie do
kraju jako cichociemny i wysłannik gen. Kazimierza Sosnkowskiego.
Awansowany do stopnia gen. bryg. Objął funkcję zastępcy szefa
Sztabu KG AK i szefa operacji KG AK. Był gorącym zwolennikiem
rozpoczęcia walki zbrojnej z Niemcami w Warszawie. Po wybuchu
powstania warszawskiego wyznaczony na dowódcę II rzutu, w razie
aresztowania dowódcy AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”. Po
upadku powstania wyszedł z Warszawy wraz z ludnością cywilną, a
następnie objął funkcję komendanta głównego AK i przeprowadził
organizację przez najbardziej krytyczny moment. 19 I 1945 r. wydał
rozkaz o rozwiązaniu AK i zwolnił żołnierzy z przysięgi. Został
aresztowany 27 III 1945 r. w Pruszkowie w wyniku prowokacji NKWD.
Ponownie znalazł się w więzieniu w Moskwie. Sądzony w procesie
szesnastu, w którym uczestniczyli przywódcy Polskiego Państwa
Podziemnego. Skazany na dziesięć lat więzienia („Za terror, dywersję,
szpiegostwo wobec Armii Czerwonej”). Oficjalna sowiecka wersja
wydarzeń podaje, że zmarł 24 XII 1946 r. na skutek zawału serca i
paraliżu. Zwłoki spopielono. Według innej wersji został rozstrzelany.
11 XI 1995 r. odznaczony pośmiertnie przez prezydenta RP Lecha
Wałęsę Orderem Orła Białego.
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