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NNa jednym z nagrob-
ków znalazły się napisy 
w dwóch językach – po 
duńsku: „For Danmarks 

frihed og Polens ære” („Za wolność 
Danii i honor Polski”) i po polsku: „Za 
wolność naszą i waszą”. Tuż obok na 
sąsiednim nagrobku umieszczono 
zaczerpnięty z piosenki skautów wy-
mowny cytat: „For Gud, for konge og 
fædreland. Hvor end dig livet stiller, 
vær rede, når det gælder” („Dla Boga, 
Króla i Ojczyzny, dokądkolwiek Cię 
życie poprowadzi, Ty bądź goto-
wy”). Mindelunden to ważna część 
najnowszej historii Danii, ale te dwa 
groby to również ważna część naj-
nowszej historii Polski. Upamiętniają 
one członków polskiego ruchu oporu 
– szefa polskiej służby wywiadow-
czej w Danii Lucjana Masłochę i jego 
żonę Annę Louise („Lone”) Christine 
Mogensen-Masłochę.

Niemiecka inwazja na Danię roz-
poczęła się 9 kwietnia 1940 roku. Po 
zaledwie czterech godzinach opera-
cji Weserübung-Süd najeźdźcy opa-
nowali wszystkie kluczowe punkty 
strategiczne i podpisany został akt 
kapitulacji. Rozpoczęła się okupa-
cja, która dla dużej części społe-
czeństwa miała przebieg względnie 
spokojny, ponieważ król Chrystian 

X Glücksburg wezwał do unikania 
„wszelkiego oporu wobec tych wojsk, 
by uchronić naród i kraj przed nie-
szczęśliwymi następstwami stanu 
wojennego”. Nadal funkcjonowały 
naczelne władze: rząd, parlament 
i partie polityczne, odbywały się wol-
ne wybory, utrzymano duńską armię, 
wymiar sprawiedliwości i policję. Jak 
pisał Eugeniusz S. Kruszewski, po-
czątkowo w Danii i Szwecji „ruch 
oporu w ówczesnych eksponowanych 
kręgach społecznych nie cieszył się 
zbytnią sympatią”.

Należy jednak podkreślić, że spo-
łeczeństwo było w tej materii podzie-
lone. Choć duńscy politycy ofi cjalnie 
wprowadzili w życie „politykę kolabo-
racji” (samarbejdspolitikken), to jed-
nak wiele osób uznało 9 kwietnia 1940 
roku za dzień narodowej hańby. Od 
początku pojawił się też ruch oporu, 
najpierw w postaci luźnych organiza-
cji konspiracyjnych, a potem tworząc 
zwartą strukturę ze wspólnym dowódz-
twem w szwedzkim Malmö. Wskazuje 
się, że w drugiej połowie 1943 roku 
duńskie podziemie liczyło już około 
40 tys. członków, a więc pod wzglę-
dem liczbowym było porównywalne 
z armią królewską w momencie kapi-
tulacji. Okupacja Danii została z nie-
pokojem przyjęta przez liczną Polonię 

Za wolność Danii 
i honor Polski
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Cmentarz-mauzoleum Bohaterów Duńskiego Ruchu 
Oporu Mindelunden w kopenhaskim Ryvangen 
ma dla Duńczyków szczególne znaczenie. 
W miejscu, gdzie podczas II wojny światowej niemieccy 
okupanci  dokonywali egzekucji członków ruchu oporu, 
utworzono cmentarz, na którym spoczęły szczątki 
pomordowanych partyzantów, symboliczne 
nagrobki tych, których szczątków nie odnaleziono oraz 
ofiar obozów koncentracyjnych.

 Ð Anna Louise Christine Mogensen-Masłocha 
za działalność konspiracyjną na rzecz Polski 
została pośmiertnie odznaczona przez Rząd 
RP na Uchodźstwie orderem Virtuti Militari

 Ð Lucjan Masłocha, dowódca „Felicji”
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osiadłą w tym kraju, która obawiała 
się aresztowań i wywózek. W tych wa-
runkach w rok po niemieckiej inwazji 
doszło w Danii również do utworze-
nia polskiej organizacji, która z czasem 
przyjęła kryptonim „Felicja”.

Początki tej struktury to 5 kwiet-
nia 1941 roku. Wówczas to poseł RP 
w Sztokholmie Gustaw Potworowski 
zwrócił się do Stanisław Kota, mi-
nistra spraw wewnętrznych w emi-
gracyjnym rządzie gen. Sikorskiego, 
z prośbą o określenie charakteru przy-
szłej placówki w Danii. Początkowo 
miała ona stanowić jeden z elementów 
kurierskich połączeń między Londy-
nem, Skandynawią i Polską. Bardzo 
szybko jednak okazało się, że istnie-
jące potrzeby wymusiły przekształce-
nie jej w strukturę sensu stricto wy-
wiadowczą. Przy organizacji placówki 
istotną rolę odegrał były pracownik 
Poselstwa RP w Kopenhadze Bole-
sław Rediger, występujący w doku-
mentach jako Harald.

Po jego śmierci w listopadzie 1941 
roku funkcję pośrednika między „Fe-
licją” a Sztokholmem przejęła jego 
szwagierka Romana Heintze. Na-
wiązała ona kontakt z nauczycielem 

i kierownikiem polskiej szko-
ły w Nakskov Adamem Ry-
szardem Sokólskim, któ-
ry 25 listopada 1941 roku 
otrzymał od Mieczysła-
wa Thugutta, kierownika 
sztokholmskiej placówki 
polskiego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, 
propozycję utworzenia 
siatki podziemnej na 
terenie Danii. Tym sa-
mym został on niejako 
desygnowany przez 
władze emigracyjne 
na dowódcę tworzo-
nej „Felicji”. Sokól-
ski przyjął propo-
zycję 19 stycznia 
1942 roku, wysy-
łając kartkę pocz-
tową ze słowami: 
„Cieszę się, że 
Piotruś wyzdro-
wiał”. O ile pra-
ce Redigera związane były z dość 
wczesnym stadium organizacyjnym, 
o tyle w przypadku Sokólskiego mie-
liśmy już do czynienia z bardzo kon-
kretną działalnością w terenie. 

W Danii mieszkało wówczas ok. 
10 tys. Polaków. Choć nigdy nie 
utworzyli oni jednolitej organizacji 
politycznej, to jednak – jak zauważał 
Włodzimierz Stanisław Wojciechow-
ski, autor opracowania o „Felicji” – 
„w stosunku do Polski istniał wów-
czas wśród Polonii tzw. ogólnopolski 
kierunek myśli politycznej”. Sokólski 
rozpoczął rekrutację wśród Polaków. 
Struktury organizacji w Danii miały 
działać na zasadzie systemu trójko-
wego, a wszystkie osoby wchodzące 
w ich skład miały zostać zaprzysię-
żone. Wprowadzono też system haseł 
oraz służące do identyfi kacji drugiej 
osoby przedarte kartki papieru. 

Stanisław Wojciechowski stwier-
dza: „Wszyscy członkowie organiza-
cji prowadzili pracę wywiadowczą, 
jednakże nigdy nie zdekonspirowa-
li się przed Niemcami. Zarówno ich 

 Ð Fałszywy dokument tożsamości 
Anny Mogensen
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 Ð Nabożeństwo pogrzebowe małżeństwa Masłochów, przy trumnach stoją poczty 
sztandarowe i warta honorowa w mundurach polskich i duńskich, sierpień 1945 roku
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codzienna praca, jak i ich domy funk-
cjonowały zupełnie normalnie. Wszy-
scy członkowie »Felicji« byli uważani 
za najlepszy element Polski w Danii 
o wysokim poziomie ideowym”. Jed-
nakże w jej szeregach znaleźli się nie 
tylko Polacy. Tworząc siatkę współ-
pracowników, Sokólski zaangażował 
m.in. Annę Mogensen, która urodziła 
się w Kluczach koło Olkusza i w Pol-
sce spędziła osiemnaście pierwszych 
lat swojego życia. Biegle posługiwa-
ła się językiem polskim, chodziła do 
szkoły w Krakowie i pisała wiersze po 
polsku. Po przeprowadzce do Danii 
w 1936 roku rozmiłowała się w foto-
grafice, zaczęła uczęszczać do prywat-
nej szkoły fotograficznej i pobierała 
lekcje u fotografa królewskiej rodziny 
Rigmora Mydtskova. Nabyte wówczas 
umiejętności przydały się w czasie 
wojny, gdy na potrzeby „Felicji” Mo-
gensen zajęła się obróbką materiałów 
fotograficznych i przygotowywaniem 
mikrofilmów.

Sokólski uzyskał 18 sierpnia 1943 
roku informacje o przebywającym na 
terenie Danii polskim wojskowym 
zbiegłym z obozu jenieckiego na te-
renie Niemiec. Osobą tą był ppor. Lu-
cjan Masłocha. Gdy w październiku 
1943 roku Sokólski został ostrzeżo-
ny o groźbie aresztowania, zdecydo-
wał się na ucieczkę do Szwecji. Przed 

wyjazdem przekazał tymczasowe kie-
rownictwo organizacji Stanisławowi 
Henshelowi. Był to jednak tylko etap 
przejściowy, bo już 11 listopada – po 
odbyciu wojskowego przeszkolenia 
w Sztokholmie – do Danii powrócił 
Lucjan Masłocha. Szybko przejął on 
dawne kontakty „Felicji” i rozbudo-
wał istniejącą siatkę. Masłocha zetknął 
się również ze współpracowniczką 
Sokólskiego, Lone Mogensen, która 
wprowadziła go we wszystkie kontak-
ty, m.in. z młodzieżową grupą oporu 
Holger Danske.

Nowy komendant nawiązał ścisłą 
współpracę z duńskim podziemiem. 
Kontakty te zaowocowały wieloma 
wspólnymi działaniami szpiegowski-
mi, sabotażowymi i dywersyjnymi. 
Przekazywane przez „Felicję” infor-
macje przyczyniły się do skutecz-
nych nalotów alianckich na obiekty 
niemiec kie w Danii.

W okresie od 11 do 25 marca 1944 
roku gestapo aresztowało jedena-
stu członków „Felicji”. W kolejnych 
miesiącach fala aresztowań dotknę-
ła też duńskich struktur podziemia. 
Lone schroniła się na kilka miesięcy 
w Szwecji. Jednakże rozłąka z Lucja-
nem okazała się dla niej zbyt bolesna, 
toteż nie bacząc na niebezpieczeństwo, 
pod koniec roku wróciła do Danii. 
Przy tej okazji, płynąc do portu we 
Frederikshavn, przewiozła nowe urzą-
dzenia radiowe. Spotkała się z Masło-
chą i 31 grudnia 1944 roku wzięli ślub 
w katolickim kościele św. Ansgara 
przy Bredgade w Kopenhadze. Trzy 
dni później ok. 1.30 w nocy willa przy 
Hans Jensens Vej 44, w której miesz-
kali, została otoczona przez gestapo. 
Nie sposób dziś jednoznacznie usta-
lić, jak Niemcy trafili na ich ślad. Nie 
wiemy, czy doszło wówczas do zdrady, 
czy też może szukano kogoś innego, 
a Masłocha nie wytrzymał nerwowo 
i pierwszy wystrzelił. Zginęli oboje.

Kiedy 5 maja 1945 roku w Kopen-
hadze został przywrócony rząd socjal-
demokraty Vilhelma Buhla, dodano 
doń kilku ministrów bez teki związa-
nych z duńskim ruchem oporu. Nowe 
władze duńskie podjęły decyzję, że na 
cmentarzu-mauzoleum Mindelunden 
obok Duńczyków spocznie również 
dwójka bohaterów polsko-duńskiego 
ruchu oporu. Obok Lucjana Masło-
chy pochowana została Lone, o której 
Adam Sokólski powiedział, że „kocha-
ła Polskę tak samo jak Danię”.

dr Norbert Wójtowicz – historyk, teolog i pedagog,  
pracownik OBEP we Wrocławiu; zajmuje się badaniami  
nad historią i myślą wolnomularstwa oraz dziejami emigracji;  
autor m.in. Masoneria. Mały słownik (2006)

Prezes iPN w ryvangen
W kwietniu 2012 roku z oficjalną wizytą w Danii przebywał Prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński. Spotkał się m.in. z ambasadorem  
Rzeczypospolitej Polskiej Rafałem Wiśniewskim oraz z przedstawicielami  
władz Uniwersytetu Danii Południowej w Odense, na czele z prorektorem  
prof. Bjarnem G. Sørensenem. Działające w ramach duńskiego uniwersytetu 
Centrum Studiów nad Zimną Wojną organizuje wspólnie z IPN cykl konferencji 
poświęconych dziejom wywiadu zatytułowanych „Need to know” – w tym roku 
odbędzie się druga z nich. Na zakończenie wizyty prezes IPN wraz z ambasa-
dorem RP złożyli kwiaty w kopenhaskim miejscu pamięci Ryvangen na grobach 
małżeństwa Masłochów.

 Ð Grób Lucjana Masłochy na cmentarzu Ryvangen w Kopenhadze
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