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10 zł 2018 r. - August Emil Fieldorf Nil. Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni (6)
Producent : NBP - monety kolekcjonerskie

10 zł August Emil Fieldorf &bdquo;Nil&rdquo; - Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni (6)
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Nominał: 10 zł
Stop/próba: Ag 925
Masa: 14,14 g
Wymiary: 32,00 mm
Stempel: lustrzany, tampondruk
Nakład: do 15.000 sztuk
Data wprowadzenia do obiegu: 23 lutego 2018 r.
Stan: I (menniczy) / L

Srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 10 zł wyemitowana w ramach serii &quot;Wyklęci przez
komunistów Żołnierze Niezłomni&quot; poświęconej zbrojnemu podziemiu przeciwstawiającemu się
&quot;władzy ludowej&quot;.

Uwaga! Fotografia monety ma charakter poglądowy i ogólny, może więc odbiegać np. kolorystycznie od
oryginału. Szczegóły dotyczące stanu zachowania znajdują się w opisie monety.
Moneta w zestawie z certyfikatem i w eleganckim oryginalnym etui NBP.
August Emil Fieldorf &bdquo;Nil&rdquo; urodził się 20 marca 1895 w Krakowie. W 1910 roku wstąpiłdo
&quot;Strzelca&quot; gdzie skońćzył kurs podoficerski. Po wybuchu I wojny światowej wstąpiłw szeregi
Legionów polskich gdzie w 1917 roku został skierowany na kurs oficerski. Po wcieleiu do CK Armii i
skierowaniu na front włoski zdezerterował by w 1918 roku w Krakowie zgłosić się do Polskiej Organizacji
Wojskowej. Brał udział w kampanii wileńskiej i wojnie bolszewickiej. W okresie międzywojennym pozostał w
wojsku awansując do stopniowo do rangi podpułkownika, służąc w 1 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie,
Korpusie Ochrony Pogranicza i 51 Pułku Strzelców Kresowych im. Giuseppe Garibaldiego w Brzeżanach.
W kampanii wrześniowej 1939 z tą ostatnią jednostką przebył szlak bojowy aż do rozbicia w bitwie pod
Iłżą. Internowany na Słowacji, uciekł i przez Węgry przedostała się na Zachód gdzie po ukończeniu
kursów sztabowych został awansowany do stopnia pułkownika. Po upadku Francji przedostał się do Anglii
gdzie został wyznaczony przez władze polskie pierwszym emisariuszem Rządu i Naczelnego Wodza do
kraju.&nbsp;
W okresie od sierpnia 1942 do lutego 1944 roku był dowódcą Kedywu KG AK i stał m.in. za rozkazem
zlikwidowania generała SS Franza Kutschery. W kwietniu 1944 roku stanął na czele głęboko
zakonspirowanej organizacji &quot;Niepodległość&quot; (kryptonim &quot;NIE&quot;) mającej działać w
warunkach sowieckiej okupacji. Tuż przed upadkiem powstania &nbsp;został mianowany do stopnia
generała brygady i w okresie od października 1944 do stycznia 1945 był zastępcą dowódcy AK gen.
Leopolda Okulickiego.
7 marca 1945 roku został aresztowany przez NKWD jako &nbsp;Walenty Gdanicki i wywieziony do obozu
pracy na Uralu. Do Polski powrócił w 1947 roku. Do konspiracji nie powrócił ale ukrywał się pod
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fałszywym nazwiskiem. Po ogłoszeniu amnestii zgłosił się do władz aby uregulować swój satus. 10
listopada 1950 roku został uresztowany przez UB i przewieziony do więzienia przy ul. Rakowieckiej gdzie
poddano go torturom. 16 kwietnia 1952 został w sfingowanym procesie skazany na karę śmierci. Wyrok
wykonano 24 lutego 1953 w więzieniu na Rakowieckiej. Generał został zrehabilitowany w 1989 roku.

Cena : 155,00 zł Brutto ( 126,02 zł Netto)
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Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 25 wrzesień 2017
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