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„Rom”. Ostatnie miesiące życia Władysława
Macieja Ciska (1921–1948) szefa wywiadu i
kontrwywiadu Zarządu Okręgu Dolnośląskiego
WiN, studenta i asystenta Politechniki
Wrocławskiej

Tomasz  Balbus,  „Rom”.  Ostatnie  miesiące  życia  Władysława  Macieja  Ciska
(1921–1948) szefa wywiadu i kontrwywiadu Zarządu Okręgu Dolnośląskiego WiN,
studenta i asystenta Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, 128 s.

W sobotę 27 listopada 1948 r., o godzinie 17.30, na narożnymdziedzińcu więzienia przy ul.
Kleczkowskiej,  wychudzony,  z  wybitymi  w  śledztwiezębami,  został  zamordowany  w
grupowej egzekucji działaczy Zarządu okręguDolnośląskiego WiN niespełna trzydziestoletni
Władysław  Cisek  „Rom”.  Należał  dopokolenia,  któremu  przyszło  zmierzyć  się  z
totalitaryzmem  niemieckim  isowieckim  –  zbrodniczymi  systemami  i  zapłacić  za  to
najwyższą cenę.

Niniejsza praca, wznowienie wydanej w 1999 r. przez PolitechnikęWrocławską w „śladowym
nakładzie  (200  egz.)  książki  W  celi  śmierci,  stanowi  drugie  wydanie,  opracowane  w
formiekalendarium  ostatnich  miesięcy  życia  „Roma”,  człowieka,  który
pseudonimkonspiracyjny  przybrał  w  nawiązaniu  do  swojej  „cygańskiej”  egzystencji.
SpodTarnopola  los  rzuca ł  go  do  Lwowa,  Łodz i ,  Mośc ic ,  Nagikan izsa ,
Balatanboglar,Budapesztu,  Krakowa,  Wrocławia.  „Rom”  nie  był  przypadkiem  –  był
egzemplifikacjąlosów  aresztowanych  i  mordowanych  przez  komunistów  elit  Polski
Podziemnej.

Książka otrzymała nagrodę II stopnia w IV edycji konkursu Fundacji im. Jadwigi
Chylińskiej w kategorii biografii dotyczących drugiej konspiracji (2015)
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