
Jan Smoliński – absolwent  Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego 

 

  Jan Smoliński urodził się w Petersburgu 18.11.1913 roku. Matka Jadwiga Winkler Smolińska 

była lekarzem. Jako psychiatra pracowała w  Petersburgu, Brańsku, Kocborowie, 

Kulparkowie, Świeciu, a od 1929 do wybuchu II wojny światowej była starszym ordynatorem 

Zakładu Psychiatrycznego w Drewnicy. Jan Marian Smoliński ukończył Państwowe 

Gimnazjum im. T. Czackiego w Warszawie w 1932 roku. Po maturze studiował na 

Uniwersytecie Warszawskim filozofię ścisłą i historię gospodarczą; jednocześnie dwa lata 

studiował prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Równocześnie studiował w 

warszawskiej Szkole Nauk Politycznych na Wydziale Dyplomatyczno – Konsularnym. Niewiele 

mu brakowało do ukończenia studiów na UW. W czasie okupacji mieszkał w Ząbkach; 

pracował jako strażnik leśny. Był żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie krótko był 

wykładowcą  w Wyższej Szkole Polityczno- Wychowawczej Wojska Polskiego. Być może miał 

nadzieję, że da się jakoś żyć w nowej rzeczywistości. Jednak dość szybko wraz z matką 

zorientowali się, że zostając w komunistycznej Polsce, zbyt dużo ryzykują. Dlatego we 

wrześniu 1946 r. uciekają „przez zieloną granicę” na Zachód. Pół  roku trwała ich tułaczka po 

obozach przejściowych w Austrii, Niemczech i Włoszech, by w końcu w listopadzie 1946 r. 

dotrzeć do Anglii, gdzie znaleźli bezpieczne schronienie. Jan Smoliński został urzędnikiem 

brytyjskich kolei. Nieustannie się dokształcał. W 1948 r. zdał w Bristolu przed Komisją 

Uniwersytetu Cambridge egzamin potwierdzający znajomość j. angielskiego na poziomie 

niższym. W 1950 r. zdał egzamin z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. W 1951 

roku uzyskał dyplom z rachunkowości nadany przez Londyńska Szkołę Handlu Zagranicznego 

i w tym samym roku certyfikat z księgowości nadany przez Londyńską Izbę Handlową. Jako 

student eksternistyczny Uniwersytetu Londyńskiego uzyskał w 1962 r. tytuł bakałarza 

(najniższy stopień studiów przed magistrem). W Anglii należał do Stowarzyszenia Polskich 

Kombatantów. W 1973 r. został członkiem Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego z 

siedzibą w Londynie (Zawołanie stowarzyszenia to „Elementum meum libertas” – Wolność 

moim żywiołem). Udzielał wsparcia, również finansowego, rodzinie, wielu osobom, 

instytucjom, misjom, bibliotekom. Aktywnie działał w parafii katolickiej w Ipswich, gdzie 

mieszkał. W 1962r. w wieku 49 lat zawarł ślub z pochodzącą z Winnik koło Lwowa Gabrielą 

Dyankowską (lat 33). Zmarł 14 maja 2003 r. w wieku 90 lat, w Ipswich, gdzie został też 

pochowany. 

 

 

 

 

 



                                       

Jan Smoliński (1913-2003)- żołnierz   

Armii Krajowej. 
 

 


