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Stanisław Mikołajczyk 

(1901–1966), polityk

W II Rzeczypospolitej był działaczem ruchu ludowego i posłem na Sejm 
RP. Po klęsce w 1939 r. zaangażowany w prace rządu Rzeczypospoli-
tej Polskiej na uchodźstwie, w latach 1943–1944 był jego premierem. 
W 1945 r. powrócił do Polski, był wicepremierem w zdominowanym 
przez komunistów Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej. Stał 
też na czele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po fiasku swoich kon-
cepcji politycznych w 1947 r. uciekł do USA.

W filmie w tę postać wcielił się Sławomir Orzechowski.

Generał broni Kazimierz Sosnkowski  

(1885–1969), oficer zawodowy Wojska Polskiego

W okresie zaborów był członkiem Związku Walki Czynnej, a podczas 
I wojny światowej żołnierzem Legionów Polskich. Walczył w kampa-
nii 1939 r., po czym przedostał się na zachód. W latach 1939–1940 
był Komendantem Głównym ZWZ, a w latach 1943–1944 Naczelnym 
Wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Zdymisjonowany we wrześniu 1944 
r. jako przeciwnik rokowań z komunistami. Na emigracji zamieszkał  
w Kanadzie. 

W filmie w tę postać wcielił się Jan Frycz.

Stanisław Mikołajczyk, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Kazimierz Sosnkowski,  fot. Autor NN/Muzeum Powstania Warszawskiego
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Generał brygady Stanisław Tatar „Tabor”

(1896–1980), oficer zawodowy Wojska Polskiego i Ludowego Wojska 
Polskiego

Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. i kampanii 1939 r. Jako 
szef Oddziału Organizacyjnego Komendy Głównej AK był współauto-
rem planu „Burza”. Zwolennik politycznego porozumienia z Sowietami, 
odesłany do Londynu wskutek konfliktu z dowódcą AK. Do 1945 r. był 
zastępcą szefa sztabu Naczelnego Wodza. Zdecydował się na współ-
pracę z władzami komunistycznymi i wrócił do Polski. Mimo to był re-
presjonowany przez komunistów.

W filmie w tę postać wcielił się Rafał Królikowski.

Stanisław Tatar, fot. Autor NN/Muzeum Powstania Warszawskiego

Winston Churchill 

(1874–1965), polityk brytyjski, premier Wielkiej Brytanii

Odrzucał możliwość negocjowania z Hitlerem, jako premier w 1940 r. 
prowadził wojnę z Niemcami za pomocą wszelkich dostępnych środ-
ków. Architekt sojuszu z USA i ZSRR (tzw. wielka trójka), w ramach któ-
rego udało się pokonać III Rzeszę. Pragmatyczny zwolennik imperium 
brytyjskiego, angażował się w jego obronę, unikał zaś zadrażnień z So-
wietami w kwestii polskiej. 

W filmie w tę postać wcielił się Michael Terry.

Winston Churchill, fot. Library of Congress
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Generał brygady Antoni Chruściel „Monter”  

(1895–1960), oficer zawodowy Wojska Polskiego

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. dostał się do niemieckiej nie-
woli, z której został wkrótce zwolniony. Od maja 1941 r. komendant 
Okręgu Warszawa ZWZ-AK. Wydał oddziałom AK rozkaz rozpoczęcia 
powstania w dniu 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00. Dowódca powstania 
warszawskiego. Po jego upadku trafił do niewoli. Po wojnie zamieszkał 
w Londynie, a następnie w Waszyngtonie.

W filmie w tę postać wcielił się Zbigniew Zamachowski.

Generał dywizji Tadeusz Komorowski „Bór” 

(1895–1966), oficer zawodowy Wojska Polskiego

Walczył w kampanii 1939 r. Po jej klęsce uniknął niewoli i zamieszkał  
w Krakowie, włączając się do konspiracji. Od 1941 r. był zastępcą Ko-
mendanta Głównego ZWZ, a w 1943 r. został dowódcą AK. 31 lipca 
1944 r. nakazał płk. „Monterowi” wydanie rozkazu o rozpoczęciu po-
wstania warszawskiego. 30 września 1944 r. mianowany Naczelnym 
Wodzem, po upadku powstania trafił do niemieckiej niewoli. Po wojnie 
zamieszkał w Londynie. 

W filmie w tę postać wcielił się Grzegorz Małecki.

Antoni Chruściel „Monter”, fot. Autor NN/Muzeum Powstania Warszawskiego

Tadeusz Komorowski „Bór”, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

W Warszawie
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Generał brygady Leopold Okulicki 
„Niedźwiadek” 

(1898–1946), oficer zawodowy Wojska Polskiego

Walczył w kampanii 1939 r. W końcu września zaczął tworzyć struktury 
konspiracyjne. Komendant główny ZWZ na terenie okupacji sowiec-
kiej, aresztowany przez NKWD w 1941 r. Po zwolnieniu z więzienia 
w II Korpusie Polskim. W 1944 r. jako cichociemny zrzucony do kraju.  
W czasie powstania warszawskiego Szef Sztabu KG AK. Od październi-
ka 1944 r. dowódca AK, którą rozwiązał w styczniu 1945 r. Aresztowany 
przez Sowietów w 1945 r., sądzony w pokazowym „procesie szesna-
stu”. Zmarł, najprawdopodobniej zamordowany, w Moskwie.

W filmie w tę postać wcielił się Mariusz Bonaszewski

Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki 
„Heller”   

(1897–1984), oficer zawodowy Wojska Polskiego

W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. W II Rzeczy-
pospolitej pełnił funkcje sztabowe i dowódcze w oddziałach piechoty. 
Po klęsce 1939 r. służył w polskim wywiadzie. W 1943 r. zrzucony do 
kraju jako cichociemny. Przed powstaniem warszawskim kierował wy-
wiadem AK, a po upadku powstania przebywał w niewoli niemieckiej. 
Na emigracji mieszkał w Londynie.

W filmie w tę postać wcielił się Adam Woronowicz.

Kazimierz Iranek-Osmecki „Heller”, 
Fot. Autor NN/Muzeum Powstania Warszawskiego

Kazimierz Iranek-Osmecki „Heller”, 
Fot. Autor NN/Muzeum Powstania Warszawskiego
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Generał brygady Tadeusz Pełczyński 
„Grzegorz” 

(1892–1985), oficer zawodowy Wojska Polskiego

W czasie I wojny światowej w Legionach Polskich. Szef polskiego  
wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w okresie międzywojennym. 
Od 1939 r. w konspiracji, szef sztabu Komendy Głównej ZWZ-AK, od 
lipca 1943 r. również zastępca komendanta głównego AK. Ranny  
w powstaniu warszawskim, następnie w niemieckiej niewoli. Po wy-
zwoleniu wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie pełnił funkcję szefa gabi-
netu Naczelnego Wodza. Na emigracji zamieszkał w Londynie. 

W filmie w tę postać wcielił się Mirosław Baka.

Tadeusz Pełczyński, Fot. Autor NN/Muzeum Powstania Warszawskiego

Scena z filmu Kurier. Narada Komendy Głównej Armii Krajowej z końca lipca 1944 r.  
W jej trakcie podejmowano decyzję o rozpoczęciu powstania warszawskiego. 

[1] Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (Mariusz Bonaszewski), [2] Antoni Chruściel „Monter” (Zbigniew Zamachowski), 
[3] Kazimierz Iranek-Osmecki „Heller”(Adam Woronowicz), [4] Tadeusz Pełczyński „Grzegorz” (Mirosław Baka),  
[5] Zdzisław Jeziorański „Jan Nowak” (Philippe Tłokiński)

 Fot. Bartosz Mroziński


