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skupiska Polaków w Tatarstanie, Kazachstanie, Kirgistanie i Uzbekistanie. Jest autorem 

licznych publikacji naukowych.  

Dr Janusz Kamocki pozostał wierny ideałom niepodległości. W lipcu 1980 roku 

współorganizował Komisję Porozumiewawczą Rad Zakładowych Muzeów Krakowskich, 

poprzednika „Solidarności” w tym środowisku. W okresie stanu wojennego działał w 

podziemnej „Solidarności”, organizował Ugrupowanie Niepodległościowe „Zamek”, 

działające w południowej Polsce. W grudniu 1990 r. został kurierem ugrupowań 

niepodległościowych Rządu RP na Uchodźstwie. Gdy ten rząd przestał istnieć, Ugrupowanie 

Niepodległościowe „Zamek” weszło w skład Klubu Służby Niepodległości, w którym 

Kamocki został wiceprzewodniczącym. Następnie był w Radzie Naczelnej Ruchu Odbudowy 

Polski do czasu wycofania się ugrupowań niepodległościowych z ROP.  

Janusz Kamocki aktywnie działał w Okręgu „Małopolska” ŚZŻAK jak jego wiceprezes. Był 

w grupie inicjatywnej budowy Pomnika AK w Krakowie. Współpracował także z Kołem 

ŚZŻAK w Sandomierzu. Zawsze uczestniczył w uroczystościach w kolejne rocznice akcji 

„Burza” i bitwy pod Pielaszowem. W 2016 r., razem z byłymi żołnierzami 2 pp. Leg. AK 

przekazał Burmistrzowi Sandomierza historyczny sztandar pułku. Dochował wierności 

etosowi Armii Krajowej. Pragnął przekazać tę ideę młodym pokoleniom, dlatego odbywał 

wiele spotkań z młodzieżą na terenie całego kraju. Szczególnie blisko był związany z 11 

Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej im. gen. L. Okulickiego ps. „Niedźwiadek”. Swą 

postawą w pełni realizował treść Porozumienia między Dowództwem WOT a Zarządem 

Głównym ŚZŻAK.  

Odszedł człowiek wielkiego formatu: wybitny uczony i gorący patriota. 

Za zasługi został odznaczony: przez Rząd RP na Uchodźstwie Krzyżem Armii Krajowej, 

Złotym Krzyżem Zasługi za działalność niepodległościową oraz Krzyżem Kampanii 

Wrześniowej nadanym przez Ministra Spraw Wojskowych Rządu w Londynie. Ponadto 

otrzymał odznakę Korpusu „Jodła”, odznakę Akcji „Burza”, odznakę Weterana Walk o 

Wolność, Krzyż Walki o Niepodległość nadany przez Stowarzyszenie Kombatantów „Antyk” 

oraz Krzyż Więźnia Politycznego. W okresie PRL konsekwentnie odmawiał przedstawiania 

do najwyższych odznaczeń państwowych. Dopiero w wolnej Polsce uhonorowano Go 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Krzyża Niepodległości 

(był członkiem Kapituły tego orderu), Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem Stulecia 

Odzyskanej Niepodległości i medalem Pro Bono Polaniae. Na mocy uchwały Rady Miasta 

otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Sandomierza (2016 r.). 



Za swój najwyższy honor uznawał miano: Żołnierz Armii Krajowej.  

Jednym z ostatnich działań ppłk. dr. Kamockiego było doprowadzenie do wydania zbioru 

wierszy swej Matki – Halszki (Elżbiety) Kamockiej. Stało się to możliwe dzięki współpracy z 

sandomierskimi przyjaciółmi. Zwieńczeniem tego przedsięwzięcia był wieczór poetycki w 

Ratuszu 18 czerwca 2021 roku, w czasie którego zaprezentowano tom „Szło ku mnie 

szczęście”. Obecny na spotkaniu syn poetki – Janusz Maria Kamocki nie krył wzruszenia. 

Nikt nie myślał wówczas, że było to Jego pożegnanie z Sandomierszczyzną.    

Ppłk dr Janusz Maria Kamocki mógłby za św. Pawłem Apostołem powiedzieć: „W dobrych 

zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2 Tm 4,7). 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI 

dr Danuta Paszkowska, Sandomierz 


