
Władysław Konrad Łossowski h. Prus III, ur. 2.10.1909 r. w Białej pow. Czortków, 

s. leśnika Jana Łossowskiego i Anieli z d. Hołyńskiej h. Sas, stryjeczny brat Tadeusza Józefa 

Łossowskiego. Uczył się w Państwowej Szkole Realnej w Stanisławowie; absolwent Szkoły 

Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (kurs 1929-1930 r.), ppor. 

rez. art. Wojska Polskiego – jako oficer rezerwy w 1934 r. podlegał pod Powiatową Komendę 

Uzupełnień w Czortkowie, co wskazuje na jego ówczesne miejsce zamieszkania. 

 

Władysław Łossowski zaginął w czasie wojny w 1939 r. i był przez kilkadziesiąt lat 

poszukiwany przez rodzinę. Jego losy zostały częściowo wyjaśnione w 2012 r. Brał udział  

w wojnie obronnej 1939 r. walcząc w szeregach 30 pułku artylerii lekkiej, wchodzącego  

w skład 30 Dywizji Piechoty działającej w ramach Armii Łódź. Niewykluczone, że po 

rozbiciu Armii dostał się wraz z resztkami pułku do Twierdzy Modlin i walczył dalej w jej 

obronie. Po kapitulacji załogi Twierdzy uniknął niewoli, co wraz z potwierdzonym 

późniejszym pobytem w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie może wskazywać na 

odniesione ciężkie rany
1
. 

 

Władysław zmarł na gruźlicę płuc 4.07.1941 r. w Szpitalu Ujazdowskim, został pochowany 

na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w kwaterze żołnierzy kampanii 

wrześniowej 1939 r.
2
. 

 

Według najbliższych krewnych Władysław Łossowski był żonaty, natomiast w akcie zgonu 

odnotowano „stanu wolnego”. Być może był rozwiedziony. 

 
Zesp. nr 301 „Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej: Par. Czortków 

dek. Trembowla: Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla miasta Czortków i wsi: Biała […] 1900-

1910”, sygn. 1841, w AGAD. Władysław Łossowski jest wymieniony w: „Sprawozdanie Dyrekcji Państwowej 

Szkoły Realnej w Stanisławowie za rok szkolny 1920/21, Stanisławów 1921, s. 21 (uczeń pierwszej klasy); Jan 

Łukasiak, „Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego”, Pruszków 2000, s. 44, 

226; „Rocznik oficerski rezerw 1934” (reprint), Warszawa-Londyn 2003, s. 155, 624 i Tadeusz Kryska-Karski, 

„Straty korpusu oficerskiego 1939-1945”, Londyn; Informacja Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie 

z dnia 26 marca 2012 r. i dołączona do niej kopia „Protokołu śmierci” z dnia 5 lipca 1941 r. 

 

Oprac. Małgorzata Hardy i Jan P. Sobolewski 

                                                 
1
 Szpital Ujazdowski był polskim szpitalem wojskowym, w którym leczono rannych uczestników kampanii 

wrześniowej 1939 r. 
2
 Władysław został pochowany w kwaterze, w której leżą wyłącznie żołnierze zmarli w latach  

1940-1942. Prawdopodobnie byli to inwalidzi wojenni, których śmierć związana była z odniesionymi w 1939 r. 

ranami i różnymi późniejszymi powikłaniami chorobowymi. Na krzyżu postawionym na grobie Władysława 

Łossowskiego znajdują się błędne informacje: urodzony w „1900 r.” zamiast „1909 r.” i służył w „30 pal 90 DP” 

zamiast „30 pal 30 DP”. 


