Biogramy.
Załącznik do scenariusza
„Stwórzmy polski radiowywiad!”
Grupa: szkoła średnia

Karol Bołdeskuł
Urodzony w Galicji. Uczęszczał do polskiego gimnazjum,
a potem do niemieckiego, gdzie zdał maturę. Studiował w Akademii
Teresińskiej w Wiener Neustadt. Pełnił służbę w austriackim wojsku,
był nauczycielem w Szkole Kadetów, oﬁcerem liniowym. Pracował w Biurze
Ewidencji Sztabu Generalnego w Wiedniu. Austriackie Biuro Ewidencji
nie tylko zbierało i ewidencjonowało informacje, ale przede wszystkim było
faktyczną centralą wywiadu wojskowego. Po wybuchu wojny był oﬁcerem
liniowym i dowódcą kompanii. Od 1915 roku pracował w wywiadzie,
w kolejnych latach pełnił funkcję kierownika austro-węgierskiej służby
wywiadowczej na froncie wschodnim. Pod koniec wojny został przeniesiony
na front włoski, a następnie pełnił obowiązki kierownika transportów
kolejowych w Odessie.

Stefan Mazurkiewicz
Doktor ﬁlozoﬁi, matematyk, urodzony w Warszawie. Ukończył Uniwersytet
Jagielloński, a następnie studiował w Monachium, Getyndze i Lwowie,
gdzie uzyskał doktorat. W 1915 roku zaczął pracować jako profesor
nadzwyczajny matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Docent
matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Znał doskonale język rosyjski.
Specjalizował się w zakresie topologii, teorii zbiorów, teorii szeregów
oraz teorii prawdopodobieństwa.

Wacław Sierpiński
Doktor ﬁlozoﬁi, matematyki, urodzony w Warszawie. Ukończył Uniwersytet
Warszawski, doktor ﬁlozoﬁi Uniwersytetu Lwowskiego, wykładowca Tajnych
Kursów Naukowych w Warszawie. Docent i profesor matematyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas I wojny światowej internowany
przez władze rosyjskie. Po powrocie do Polski profesor zwyczajny
matematyki: wykłady z mnogości abstrakcyjnych i punktowych, teorii
funkcji zmiennej rzeczywistości, teorii liczb i analizy matematycznej.

Stanisław Leśniewski
Doktor ﬁlozoﬁi, matematyk, urodzony w Rosji, studiował na uniwersytecie
w Monachium, Zurychu, Heidelbergu i Lwowie. Profesor nadzwyczajny
ﬁlozoﬁi matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Doskonale znał język
rosyjski. Poza tym, że uczęszczał do szkoły rosyjskiej, to podczas I wojny
światowej w Moskwie uczył matematyki w polskim gimnazjum. Interesował
się logiką matematyczną.

Jakub Plezia
Filolog klasyczny z wykształcenia. W latach 1914-1918 służył w armii
austro-węgierskiej. Został ranny i jako rekonwalescent, a jednocześnie
z zamiłowania lingwista znający kilka języków obcych, został w 1917 roku
przydzielony do austriackiej służby kryptograﬁcznej w roli dekryptażysty
i deszyfranta. Być może w tym czasie podlegał Karolowi Bołdeskułowi.
Następnie przeniesiony na front włoski, gdzie dalej działał w służbie
austro-węgierskiego radiowywiadu.

Kazimierz Jackowski
Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej
i na Politechnice Monachijskiej. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera
praktykował w wiedeńskich zakładach Simensa, gdzie kontynuował swoje
zainteresowania radiotechniką, a po powrocie do Królestwa podjął pracę
w elektrowni warszawskiej, a następnie w fabryce aparatów
rentgenowskich. W 1915 roku zmobilizowany do armii rosyjskiej, ukończył
szkołę oﬁcerską, a następnie po kursie inżynierskim pełnił służbę
w rosyjskich formacjach łączności radiowej.

Mieczysław Pożaryski
Urodzony w Warszawie, ukończył Instytut Technologiczny w Petersburgu,
a następnie studiował na wydziale Elektrycznym Politechniki w Darmstadt.
Przed 1914 rokiem wykładał w Szkole Mechanicznej i był asystentem
na Politechnice Warszawskiej. Od 1918 roku profesor elektrotechniki
na wydziale Mechanicznym i Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.
Ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej.

Paweł Misiurewicz
Urodzony w Odessie, ukończył tam rosyjskie gimnazjum. W tym czasie
należał też do konspiracyjnego polskiego harcerstwa. Z powodu wybuchu
wojny ukończył tylko jeden semestr na wydziale inżynierii budowlanej
na Politechnice Kijowskiej. Od 1917 roku był szefem służby łączności
i adiutantem operacyjnym w 5 dywizjonie Strzelców Finlandzkich
w rosyjskim wojsku. Ukończył szkołę telegraﬁczno-telefoniczną, skierowany
po niej został do kompanii telegraﬁcznej. Zabezpieczał łączność na froncie
rumuńskim. Na skutek choroby w 1918 roku znalazł się na dłużej
w szpitalu, gdzie nawiązał kontakt ze Związkiem Wojskowym Polaków.

Jan Kowalewski
Oﬁcer rezerwy carskiej armii rosyjskiej, pochodził z Łodzi, tam ukończył
gimnazjum handlowe, a następnie studiował inżynierię chemii
na uniwersytecie w Liège. Podczas wojny pełnił służbę w rosyjskich
formacjach inżynieryjnych. W skład tych formacji wchodziły pododdziały
telegraﬁczne i radiotelegraﬁczne. Pełnił służbę w radiotelegraﬁi.
Po rozpadzie carskiej armii wstąpił do II Korpusu Polskiego w Rosji.
Był oﬁcerem wywiadu Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie i szefem
wywiadu 4DS.w Odessie. Znał język rosyjski oraz procedury rosyjskie,
schemat rosyjskich dokumentów organizacyjnych.

Bronisław Sroka
Urodzony w Brzezinach koło Łodzi. Studiował w Szkole Inżynieryjnej
Wojskowej w Petersburgu i w Akademii Elektronicznej w Paryżu.
Po wybuchu I wojnyświatowej znalazł się w szeregach I Korpusu Polskiego.
W 1918 roku dowodził Oddziałem Radiotelegraﬁcznym w składzie I Pułku
Inżynieryjnego. Po likwidacji korpusu został dowódcą Centralnej Stacji
Radiotelegraﬁcznej i nadał w nocy z 18 na 19 listopada 1918 roku depeszę
notyﬁkującą niepodległe Państwo Polskie.

Producentem ﬁlmu „Wiktoria 1920" jest Biuro
Programu „Niepodległa”.
Narodowe Centrum Kultury jest koproducentem ﬁlmu.
Partnerem ﬁlmu jest Narodowy Bank Polski.
Film został doﬁnansowany ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

