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2 października 1914 roku
Zdzisław Jeziorański (później Jan Nowak-Jeziorański) przychodzi na świat w Berlinie

28 marca 1918 roku
śmierć ojca

czerwiec 1932 roku 
matura w gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie

czerwiec 1936 roku
dyplom z ekonomii u prof. Edwarda Taylora na uniwersytecie w Poznaniu 

1936/1937 rok
ukończenie szkoły podchorążych we Włodzimierzu Wołyńskim

Zdzisław Antoni Jeziorański w mundurze bombardiera 
podchorążego rezerwy, grudzień 1936 r.

Jan Nowak-Jeziorański
Kalendarium życia

1 września 1939 roku
napaść Niemiec na Polskę 

17 września 1939 roku
agresja Związku Sowieckiego na Polskę 

26 września 1939 roku
ucieczka z niemieckiej niewoli 
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późna wiosna 1941 roku
Zdzisław Jeziorański składa przysięgę żołnierza ZWZ; przyjmuje pseudonim „Jan Nowak” 

22 czerwca 1941 roku
atak Niemiec na Związek Sowiecki 

14 lutego 1942 roku  
przemianowanie ZWZ na Armię Krajową 

od września 1942 roku 
aktywna działalność w tworzeniu siatki współpracowników w ramach akcji „N”

 
12 kwietnia – 5 maja 1943 roku 

pierwsza kurierska wyprawa „Nowaka” do Sztokholmu

13 kwietnia 1943 roku
Niemcy informują o odkryciu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu 

19 kwietnia 1943 roku
wybuch powstania w warszawskim getcie 

czerwiec 1943 roku 
droga powrotna do Polski

30 czerwca 1943 roku
Gestapo aresztuje dowódcę AK – generała Stefana Roweckiego „Grota” 

4 lipca 1943 roku
śmierć premiera i naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego w katastrofie lotniczej w Gibraltarze 

13 lipca 1943 roku 
„Nowak” poznaje przyszłą żonę – łączniczkę Jadwigę Wolską „Gretę”

15 października 1943 roku 
początek drugiej wyprawy kurierskiej do Anglii przez Szwecję

 
28 listopada – 1 grudnia 1943 roku

konferencja „wielkiej trójki” w Teheranie
 

3 stycznia 1944 roku 
Armia Czerwona wkracza na wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej; początki akcji „Burza” 

grudzień 1943 roku – lipiec 1944 roku
pobyt w Londynie, spotkania z polskimi przywódcami oraz z politykami brytyjskimi

 
25/26 lipca 1944 roku

Most III; „Nowak” powraca z drugiej wyprawy kurierskiej do okupowanej Polski 
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22 lipca 1944 roku
powstanie PKWN, początek organizowania władzy komunistycznej w Polsce 

26 lipca 1944 roku
wyjazd premiera Mikołajczyka na spotkanie ze Stalinem do Moskwy 

29 lipca 1944 roku 
udział w odprawie KG AK przed powstaniem warszawskim przy ulicy Śliskiej w Warszawie 

1 sierpnia – 2 października 1944 roku
powstanie warszawskie 

7 września 1944 roku
ślub Jeziorańskiego z Jadwigą Wolską „Gretą” w kaplicy Przytulisko przy ulicy Wilczej w Warszawie

3 października 1944 roku 
„Nowak” i „Greta” opuszczają Warszawę  z transportem Czerwonego Krzyża i z materiałami kurierskimi 

pod gipsowymi opatrunkami

grudzień 1944 roku 
bezskuteczne oczekiwanie w Krakowie na czwarty Most 

19 grudnia 1944 roku – 22 stycznia 1945 roku
trzecia wyprawa kurierska „Nowaka” przez Szwajcarię do Londynu 

17 stycznia 1945 roku
wkroczenie wojsk sowieckich do zniszczonej Warszawy 

Jan Nowak-Jeziorański po przybyciu do Londynu
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19 stycznia 1945 roku 
rozwiązanie Armii Krajowej 

4–11 lutego 1945 roku
konferencja „wielkiej trójki” w Jałcie

8 maja 1945 roku 
kapitulacja Niemiec, koniec II wojny światowej w Europie

wrzesień 1948 roku
przejęcie pełni władzy przez Bieruta; początek stalinizmu w Polsce

3 maja 1952 roku 
inauguracyjne radiowe przemówienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Radiu Wolna Europa

21 października 1956 roku 
Gomułka zostaje pierwszym sekretarzem PZPR, koniec stalinizmu w Polsce 

9 listopada 1975 roku 
Nowak-Jeziorański składa rezygnację z funkcji dyrektora sekcji polskiej RWE

lata 1976–1977 
dwuletnie wakacje w Pass Thurn w austriackich Alpach

 3 kwietnia 1977 roku
ukończenie książki Kurier z Warszawy

Jan Nowak-Jeziorański przed mikrofonem Radia Wolna Europa
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listopad 1977 roku
Nowak-Jeziorański osiedla się w Stanach Zjednoczonych

1978 rok 
Nowak-Jeziorański konsultantem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA

4 czerwca 1989 roku
wybory do sejmu kontraktowego i wolne wybory do senatu, zwycięstwo Solidarności

29 sierpnia 1989 roku
pierwszy powojenny przylot Nowaka-Jeziorańskiego do Polski

3 maja 1994 roku
Nowak-Jeziorański odznaczony Orderem Orła Białego

9 września 1996 roku
prezydent Bill Clinton wręcza Jeziorańskiemu najwyższe cywilne odznaczenie amerykańskie 

– Prezydencki Medal Wolności

12 marca 1999 roku 
przystąpienie Polski do NATO 

21 lipca 2002 roku 
powrót na stałe do Polski

1 sierpnia 2004 roku
udział w obchodach 60. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego  

i w otwarciu Muzeum Powstania Warszawskiego 

20/21 stycznia 2005 roku
śmierć Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie

Jan Nowak-Jeziorański z Tadeuszem Komorowskim „Borem” – spotkanie powojenne w studio Radia Wolna Europa


