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Po przegranej kampanii polskiej 1939 roku Łódź została włączona w granice 
III Rzeszy, do tzw. Kraju Warty. W mieście tym, w którym tak liczna była 
mniejszość niemiecka, a okupacyjny aparat przemocy funkcjonował bardzo 
sprawnie, działalność konspiracyjna należała do szczególnie ryzykownych 
i trudnych. Istotny wkład w to, że łodzianie mimo wszystko skutecznie 
utrudniali życie okupantowi, miał kapitan Zygmunt Janke. „A była to – 
wspominał po latach – wielka gra, w której stawką było życie i wolność, 
przegraną – powolna śmierć w więzieniu lub w obozie koncentracyjnym. 
Jedyną zaś nagrodą poczucie spełnionego obowiązku wobec ojczyzny…”.

Oficer ten walkę przeciwko Niemcom podjął już we wrześniu 1939 roku 
w składzie Kresowej Brygady Kawalerii, w czwartym tygodniu wojny dostał 
się jednak do niewoli. Niemiecko brzmiące nazwisko i znajomość języka 
agresora pomogły mu w ucieczce i podjęciu próby przedostania się do Francji. 
W trakcie przekraczania granicy został jednak ponownie schwytany i osadzony 
w więzieniu Gestapo w Sanoku. Po raz kolejny zdołał uciec, by w Krakowie 
nawiązać kontakt z kierownictwem konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej. 
Stamtąd skierowano go do Łodzi.

Janke doskonale znał to miasto. Urodził się w 1907 roku w Chojnach (które 
po II wojnie światowej stały się łódzkim osiedlem), a także uczył się i działał 
w harcerstwie w Łodzi oraz pobliskich Pabianicach. Teraz wracał do miejsc, 
w których spędził dzieciństwo, z nowym, ważnym zadaniem: na początku 
1940 roku otrzymał od podpułkownika Leopolda Okulickiego – ówczesnego 
szefa Okręgu Łódź ZWZ – rozkaz stworzenia na terenie Łodzi okręgowej sieci 
wywiadowczej.

Janke – jako regularny żołnierz – początkowo niechętnie podchodził do 
walki prowadzonej w ukryciu, szybko jednak wdrożył się w nowe obowiązki 
(w konspiracji przyjął pseudonim „Zygmunt”, a następnie „Gertruda”). Włączał 
do organizacji drobne, działające na własną rękę grupki, tworzył w mieście 
siatkę informatorów i współpracowników, instalował w mieszkaniach skrytki 
na broń i dokumenty, przekazywał do Komendy Głównej rezultaty obserwacji 
ruchów niemieckich wojsk, wspierał kolportaż podziemnych druków (w tym 
wydawanego w Łodzi tygodnika, dla zmylenia wroga zatytułowanego „Biuletyn 
Kujawski”). Współpracował też m.in. z Janem Libszem, właścicielem warsztatu 
samochodowego ze Zduńskiej Woli, volksdeutschem i członkiem NSDAP, 
a w rzeczywistości wybitnym konspiratorem i współtwórcą akcji mających 
dezinformować łódzkich Niemców. To dzięki nim rozpowszechniano na terenie 



miasta fałszywe niemieckie gazety, zasypywano urzędy anonimowymi listami 
i skargami, a w koszarach i na ulicach zostawiano kpiące z Hitlera ulotki. Za 
sprawną organizację tych działań Zygmunt Janke został awansowany do 
stopnia majora, objął również funkcje szefa sztabu i zastępcy komendanta 
Okręgu Łódź ZWZ.

Niestety, jego zasługi dla podziemia były też dobrze znane funkcjonariuszom 
Gestapo, którzy za informacje prowadzącego do schwytania polskiego 
oficera oferowali wysoką nagrodę. Wielu jego współpracowników zostało 
aresztowanych i zamordowanych. Sam Janke wielokrotnie wymykał się 
obławie, m.in. skacząc przez okno kamienicy. Gdy jednak Niemcy aresztowali 
żonę majora, w marcu 1943 roku Komenda Główna wysłała go na Śląsk, 
gdzie został dowódcą tamtejszego Okręgu Armii Krajowej.



Po latach Zygmunt Janke z sentymentem wspominał lata spędzone w łódzkiej 
konspiracji: „Będąc w Warszawie, jeździłem czasem wieczorem na Żoliborz, 
by popatrzeć na spacerującą dorodną, pewną siebie młodzież. W Łodzi takiej 
młodzieży nie było widać. Przemykała się bokiem, unikała pokazywania się 
w masie. Każdy Polak musiał pamiętać, że patrzą na niego wrogie niemieckie 
oczy. Ale tym mocniej zaznaczało się poczucie wspólnoty narodowej. Polacy 
jakby należeli do jednej wielkiej, automatycznie powstałej niezorganizowanej 
konspiracji. Z reguły można było liczyć na pomoc w walce z okupantem 
każdego Polaka (…). I ta narodowa, powszechna solidarność (…) nadawała 
miastu nową cechę (…), kazała zapomnieć o jego brzydocie i chwytała za 
serce”.



Na Śląsku Janke przyjął pseudonim „Walter”. Organizował sabotaż 
i dywersję w kopalniach i na kolei, rozwijał siatkę wywiadowczą 
w niemieckich fabrykach i jednostkach wojskowych, niósł pomoc więźniom 
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, prowadził działania 
mające na celu wcielenie w szeregi AK sił zbrojnych podległych partiom 
politycznym. Do akcji „Burza” skierował najbardziej wartościowe oddziały 
partyzanckie w Okręgu. Za swoje dokonania został awansowany do stopnia 
podpułkownika oraz odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, 
Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Walecznych.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej 
na Górny Śląsk i Zagłębie 
Dąbrowskie zajął postawę 
wyczekującą i dopiero po przejęciu 
władzy w kraju przez polskich 
komunistów podjął decyzję 
o ujawnieniu struktur Okręgu 
w zamian za obietnicę amnestii dla 
jego podkomendnych.



Po wojnie Janke pracował m.in. w pabianickiej szkole i w wytwórni słodyczy 
w Gorzowie Wielkopolskim, próbując odnaleźć się w nowej politycznej 
rzeczywistości. W 1949 roku, po przybyciu do Katowic, został jednak 
aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W trakcie 
wieloletniego śledztwa był torturowany i głodzony w owianym złą sławą 
więzieniu mokotowskim w Warszawie. Oskarżono go o próbę obalenia 
Państwa Polskiego. W 1952 roku Zygmunt Walter-Janke został skazany na 
karę śmierci. Nie prosił o ułaskawienie, lecz wyrok wkrótce zmieniono na 
dożywocie (przez kilka miesięcy władze nie uznały jednak za stosowne, by 
podpułkownika o tym fakcie poinformować). W więzieniu we Wronkach 
Janke stracił zęby, nabawił się reumatyzmu i gruźlicy. Ostatecznie w 1956 roku 
został zrehabilitowany i wypuszczony na wolność.



Przez dwadzieścia lat pracował w zakładach chemicznych jako handlowiec, 
w wolnym czasie ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim 
i – już na emeryturze – obronił doktorat, w którym wykorzystał m.in. 
swoje wojskowe doświadczenia. Pisał książki poświęcone działalności 
AK. W artykułach i odczytach popularyzował historię Polskiego Państwa 
Podziemnego. Do 1987 roku jego kroki i publikacje uważnie śledzili 
też funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Rok później został jednak 
mianowany generałem brygady.

Zygmunt Walter-Janke zmarł w 1990 roku w Łodzi, pochowano go na 
cmentarzu w Pabianicach. Oba miasta uhonorowały generała ulicami jego 
imienia.
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