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podporucznik Edward Dorszewski  
1911 -1940  

  
Edward Dorszewski  

 

Edward Dorszewski był synem Zygmunta i Heleny z domu Fechtmeyer (matka urodziła się w 

Poznaniu 24.04.1878 roku.)  Edward przyszedł na świat  8 października 1911 roku w Powidzu 

w powiecie gnieźnieńskim.  Był najmłodszym synem państwa Dorszewskich.  Siostry Edwarda 

Zofia i Apollonia urodzone w latach 1902 i  1904 roku rodziły się w Czempiniu. To tam  

mieszkała rodzina Dorszewskich po ślubie. W roku 1911 Zygmunt Dorszewski wraz z żoną i 

córkami przybył i zamieszkał w Powidzu. Najprawdopodobniej zmiana zamieszkania była 

związana z interesami kupieckimi jakie wykonywał Zygmunt. W Powidzu prowadził 

restaurację oraz sklep z artykułami kolonialnymi. To tu urodził się jedyny syn Edward . 

Prawdopodobniej Zbigniew Dorszewski w czasie wojny został powołany do wojska, wojska 

niemieckiego. W październiku 1918 r. gdy kończyła się I wojna światowa Zygmunt umarł w 

Gnieźnie w szpitalu wojskowym. Możemy przypuszczać ,że umarł w wyniku ran poniesionych 

podczas działań wojennych. Został pochowany w Gnieźnie.  Helena po śmierci męża w roku 

1920 opuściła Powidz i zamieszkała w Poznaniu na Łazarzu ulicy Głogowskiej 94 ( późniejsza 

Marszałka Focha). 9 letni Edward po przenosinach do Poznania miał być prywatnie 

przysposobiony do gimnazjum (wpis w metryce szkolnej w Powidzu).  1 września 1926 

 Edward Dorszewski po zdaniu egzaminów wstępnych,  wstąpił do elitarnego Korpus 

Kadetów nr 3. w Rawiczu.  Nowo powstała szkoła wojskowa, powołana do życia w roku 1925 

była jedną z trzech w Polsce ( pozostałe we Lwowie i Chełmnie).  Korpus Kadetów miał 

charakter ogólnokształcącej szkoły średniej, której zadaniem było przygotowanie 

kandydatów do szkół oficerskich.  ,,Kadetów dzielono na pięć kompanii, co odpowiadało 

pięciu najwyższym klasom gimnazjalnym.  Aby ubiegać się o przyjęcie do Korpusu Kadetów 

kandydat musiał ukończyć 12 lat i nie przekroczyć 14 lat” . Edward Dorszewski miał 
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skończone 14 lat.  ,,Wymagano też świadectwa ukończenia 6 klasy szkoły powszechnej oraz 

tego, aby rodzice mieli obywatelstwo polskie. Egzaminy do Korpusu Kadetów były trudne, na 

jedno miejsce przypadało kilka osób. Zdawali je najlepsi i najlepiej protegowani 

(pierwszeństwo mieli synowie zawodowych żołnierzy i innych służb mundurowych.  Oprócz 

lekcji, jak w cywilnym gimnazjum, kadeci mieli raz w tygodniu szkolenie wojskowe, a w czasie 

wakacji sześciotygodniowy obóz połączony z ćwiczeniami wojskowymi”. Szkołę w Rawiczu 

Doroszewski skończył w roku 1931 . W tymże roku matka z Poznania przeniosła się do 

Grudziądza. Gdy był jeszcze w Korpusie interesował się lotnictwem i bronią gazową. Życie 

napisało jednak inny scenariusz. Mając 21 lat ukończył Korpusu a następnie został przyjęty 

do wojska do 14 pułku piechoty we Włocławku stacjonującego w koszarach porosyjskich na 

ulicy Żytniej.  Wstąpienia do armii spowodowało ,że Edward Dorszewski swoje życie 

zawodowe podporządkował wojsku polskiemu. W roku 1932 został oddelegowany do Szkoły 

Podchorąży Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej. Po jej ukończeniu w roku 1934 

zarządzeniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z dnia 4 sierpnia otrzymał awans na 

stopień podporucznika w korpusie oficerów piechoty ze starszeństwem od 15 sierpnia 1934 

r.  Następnie rozkazem Ministra Spraw Wojskowych marszałka Józefa Piłsudskiego po 

uroczystej promocji ppor. Dorszewski wrócił do macierzystej jednostki tj. do 14 pułku 

piechoty.  Z dniem 1 września objął funkcję dowódcy plutonu w 8 kompanii strzeleckiej III 

batalionu. W 14 pułku piechoty Edward Dorszewski służył do roku 1939, pełnił  w nim różne 

stanowiska , od marca 1939 był dowódcy plutonu w 1 kompanii I batalionu , a od maja 1939 

dowódcą (w zastępstwie) 6  kompanii strzeleckiej II batalionu. W roku 1938 Edward 

Dorszewski został awansowany na stopień porucznika. W chwili wybuchu II wojny światowej 

służbę wojskową pełnił w Korpusie Ochrony Pogranicza na wschodzie Rzeczypospolitej.              

17 września 1939 roku po agresji ZSRR na Polskę w bliżej nieznanych okolicznościach dostał 

się do niewoli i skierowany do obozu w Kozielsku. Wiosną 1940 roku wraz z pozostałymi 

oficerami przetrzymywanymi w obozie został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w 

Katyniu.  Podczas ekshumacji znaleziono przy zwłokach , list, pocztówkę, różaniec, kartę z 

Włocławka z dnia 24.02.1940 roku. Zwłoki były w mundurze.  
 

 

Cmentarz w Katyniu.  Zdjęcie zrobione przez ucznia ZSP Witkowo w roku 2010 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Podchor%C4%85%C5%BCych_Piechoty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komorowo_(powiat_ostrowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3w_Mazowiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_Pu%C5%82k_Piechoty_Ziemi_Kujawskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_Pu%C5%82k_Piechoty_Ziemi_Kujawskiej
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Symboliczne upamiętnienie por. Edwarda Dorszewskiego (cmentarz komunalny we 

Włocławku). Jest to grób rodzinny innego oficera 14 pp - Wiktora Grotowskiego) 

 

                             

Tablica pamiątkowa Korpusu Kadetów w Rawiczu           Odznaka Szkoły Podchorążych  Piechoty w           

                                                                                   Ostrowie -Komorowie 
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Dodatki:  

 9 listopada 2007 r. podczas warszawskich uroczystości „Katyń Pamiętamy – 

Uczcijmy Pamięć Bohaterów” odczytano pośmiertne nominacje ofiar 

sowieckiej zbrodni, ogłoszone decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 

439/MON z 5 października 2007 r. W decyzji tej por. Edward Dorszewski został 

błędnie wykazany w stopniu podporucznika (i pod błędnym nazwiskiem 

„Doroszewski”), a tym samym awansowany został pośmiertnie na porucznika, 

który to stopień w rzeczywistości posiadał od 1938 r. (wikipedia)  
 

 17.10. 1913 r.   

               Ojciec Edwarda.  
 

 W dniu 3 maja 2017 r. w Powidzu odsłonięto pamiątkową tablicę poświeconą 

mieszkańcom Powidza poległym w czasie II wojnie światowej. Wśród 

wymienionych osób był porucznik Edward Dorszewski  

 

 
Opracował S. Skudzawski  

http://e-kartoteka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=134:14363-dornat-drachowski&catid=9&Itemid=108
http://www.radaopwim.gov.pl/static_article/zbrodnia-katynska/
http://muzeum.rawicz.pl/raviciana/160-21-maja-dzien-kadeta-2.html

