
Jaźwiński Jan, DRAMAT DOWÓDCY. Pamiętnik oficera Sztabu Oddziału 
Wywiadowczego i Specjalnego.  
 
Staraniem Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki Polskiej  im. Wandy 
Stachiewicz w Montrealu, ukazała się dwutomowa książka  DRAMAT  DOWÓDCY, 
pamiętnik Jana Jaźwińskiego. 
 
Jan Jaźwiński, ppłk dypl. inż. (1905-1985), jako małoletni ochotnik bronił Warszawy 
przed bolszewikami w 1920 roku. Po wojnie ukończył Korpus Kadetów nr 2 w Modlinie. 
Absolwent Oficerskiej Szkoły Inżynierii w Warszawie, 1926 r. W 1934 roku ukończył 
Wyższą Szkołę Wojenną. Po odbyciu stażu liniowego otrzymał przydział w 1938 roku do 
Oddziału II (Wywiadowczego) Sztabu Głównego i wysłany został do ZSSR na 
rozpoznanie moskiewskiego węzła kolejowego oraz do Niemiec na rozpoznanie całej 
sieci kolejowej. Tuż przed wojną brał udział w konferencjach z oficerami wywiadu 
japońskiego i francuskiego. W kampanii wrześniowej przeprowadził 86 transportów 
kolejowych do stacji docelowych pod bombami i pod ogniem artyleryjskim. We Francji 
zorganizował i wyszkolił baon saperów. W Wielkiej Brytanii przydzielony do Oddziału VI 
(Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza był odpowiedzialny za dział lotniczego 
przerzutu zaopatrzenia dla Armii Krajowej z lotnisk w Anglii a potem z Tunisu i z 
południowych Włoch. Pozbawiony prawa korenspondencji z Krajem przez gen. Tatara, 
podał się do dymisji. Wcielony do 2 Korpusu gen. Andersa. W końcowej fazie wojny na 
froncie w szeregach 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Po demobilizacji ukończył Wydział 
Inżynierii Lądowej na Polish University College (PUC) w 1950 roku. Pracował jako 
inżynier w Anglii, Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Zmarł w Los Angeles. Prochy 
jego pochowane zostały w Kanadzie.  
 
Pamiętnik Jana Jaźwińskiego jest rewelacyjnym i wyjątkowym dokumentem 
historycznym. Pisał go przez całe swoje życie.  
 
Książka została rozesłana do ponad 100 bibliotek w Polsce skąd otrzymujemy 
podziekowania. Niektore z nich sa naprawdę wzruszające jak np.: z Książnicy 
Zamojskiej: “...Poznanie życia tak wspaniałego człowieka jakim był ppłk. Jan Jaźwinski 
to dla naszych czytelników wielki zaszczyt. ...Czasy w ktorych żyjemy nie wymagają już 
od nas takich poświęceń, dlatego zwracajmy szczegółową uwagę na pamięć o takich 
ludziach jak ppłk. Jan Jaźwiński...” 
 
Instytut składa podziękowania panu Andy Chełmińskiemu, który sfinansowal druk 
książki, oraz panom Kajetanowi Bienieckiemu i Andrzejowi Czerwińskiemu, za ich 
benedyktyńska pracę nie tylko przy opracowaniu pamietników, ale również przy 
przygotowaniu do druku i  jego nadzór. 
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