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Adam Remigiusz
Grocholski
U

rodzony3 wrzesnial888 roku w Strzy- .
zawcenaPodolu, syn Tadeusza i ZofIi
z Zamoyskich. Poukonczeniugimn~um
w Odessie i \\ydzialu ~rawno-Historycznego Uniwersytetu w Petersburgll przez
kilkalatIeczyl gruzlice w Zakopanem i Davos. Odlipca1915r.jako pelnomocnik CzerwonegoKrzyza byl oficerem do specjalnych poruczen namiestnika Kaukazu.
W marcu 1917r. organizator iprzewodniczacy zjazdu Zwiazku Wojskowych Polakóww Batumi -1YfIisie(obecnie Tbilisi), od grudnia tegoz roku szef
oddzialu II sztabu III Korpusu Polskiego na Wschodzie. W styczniu 1919r.aresztowany na krótko w Warszawiejako (przypadkowy)
uczestnik zamachu stanu gen. Mariana Januszajtisa. Od marca
1919r. oficer sluzby stalej WP. Poczatkowo dowódca szwadronu
ciezkich karabinów maszynowych 12.Pulku Ulanów. Po ukonczeniu pierwszego kursu Wojennej Szkoly Sztabu Generalnego (lipiec-pazdziernik 1919)pozostaltamjako tlumacz.Odgrudniatego
roku adiutant 15.Brygady Piechoty, od lipca 1920 r. szef oddzialu
III sztabu 6. Armii, uczestnik wojny 1920,od wrzesnia 1920r. szef
oddz: II sztabu Grupy gen. Wladyslawa Jedrzejewskiego. W marcu 1921r. zostal szefem oddz. III (operacyjnego) w Dowództwie
Obrony Plebiscytu (Naczelnej Komendzie Wojsk Powstanczych)
wczasie III powstania slaskiego, m.in. byl autorem projekturozkazu operacyjnego nr l o rozpoczeciu powstania. Uzywal wówczas
pseudonimu Brochwicz. Od listopada 1921r. inspektor granicy
wschodniej wwoj. wolynskim, w1923r. krótko pracowal wWojskowym Instytucie Naukowo-\\ydawniczym, nastepnie byl tlumaczem w WSWoj. Po ukonczeniu kursu doszkolenia w Centralnej
SzkoleJazdywGrudziadzu (1923-24)
iNkursudoszkolenia w WSWoj
(1924-25)byl od pazdziernika 1925r. oficerem oddz. III Biura Scislej fuldy Wojennej, aod sierpnial926 r. adiutantem ministra spraw
wojskowych Józefa Pilsudskiego. Od 1932r. dowódca szwadronu,
potem zastepca dowódcy 1.Pulku Strzelców Konnych, z dniem 31
sierpnia1934 r. zostalprzeniesionywstan
spoczynku. Czlonek zalozyciel Towarzystwa Wiedzy Wojskowej iAeroldubu RP.Autorartykulówwfachowej prasie wojskowej. Poswiecil siewówczas pisarstwuimalarstwu.
W polowie wrzesnia 1939r. zorganizowal oddzial konspiracyjny Brochwicz, któiyod28wrzesniado zakonczenia dzialan wojen-

nychwykonywalzadaniarozpoznawczena rzeczSGOPolesiegen.

.

Franciszka Kleeberga. Po podporzadkowaniu tej organizacji ZWZ
w kwietniu-maju 1940 r. pozostawal poczatkowo bez przydzialu.
9d sierpnia 1940 r. czlonek komitetu redakcyjnego "Biuletynu ZoInierskiego", pisma TAP,potem KonfederaqjiZbrojnej. Wiosna 1941r. zlo?;ylw Komendzie Glównej ZWZ projekt stworzenia
.rorganizacji dywersyjnej, która mialaby - wobec przewidywanego konfliktu miedzy Niemcami i ZSRR - dzialac na tylach frontu
niemiecko-radzieckiego. dd wrzesnial941r. szef sztabu izastepca
p. plk. Jana Wlodarkiewicza, komendanta wydzielonej organizacji dywersyjnej ZWZiAKWachlarz, w stopniu majoradyplom0wanego pod pseudonimem Doktor, Inzynier, Waligóra. Mianowany podpulkownikiem rozkazem L21/BPz 11listopada1942 r.
Po smierci komendanta Wlodarkiewicza od kwietnia-maja
1942 r. do marca 1943 r. byl komendantem Wachlarza: Mieszkal
wówczas przy ul. Pulawskiej 103 pod nazwiskiem Zukowski.
W czasie Powstania WarszawsKiego od l wrzesnia 1944 komendant V Rejonu (Mokotów Dolny) Obwodu Mokotów Okr. Warszawa AK pod pseud. Waligóra (calosc sil tego rejonu utworzyl
pulk Waligóra). Ciezko ranny 25 wrzesnia, dwa dni pózniej zostal wyprowadzony z terenu walk przez laczniczki wraz z lud.

nosciacywilnaopuszczajacaMokotów.
,
PowojniemieszkalwrazzmalzonkaBarbarazeS.wiatopelk-Czetwertynskich i dziesieciorgiem dzieci w Szklarskiej Porebie,
aod1954 r.wWarszawie. Odznaczony pieciokrotnie Krzyzem Walecznych, Medalem Niepodleglosci z Mieczami (1934),VlI'tuti Militari V i Nldasy.
Zmarl 17marca 1965 r. w Cannes. Pochówany na cmentarzu
wojskowym w Laskach pod Warszawa.
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