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Świąteczne paczki dla Kombatantów 
na Warmii i Mazurach oraz Rodaków i na Kresach

Dzięki współpracy Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, Warmińsko-Mazurskiego 
Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia Odra-Niemen, 4. Warmińsko-Mazurskiej 

Brygady Obrony Terytorialnej, oraz Fundacji „Nie Zapomnij o Nas”, Kombatanci z Warmii i Mazur otrzymali 
świąteczne paczki z wigilijnymi specjałami oraz kartkami własnoręcznie wykonanymi przez dzieci. 

Także po raz kolejny 6 wypełnionych po brzegi busów z paczkami dla naszych Rodaków na Wileńszczyźnie, 
Białoruśi, Ukrainie, na początku stycznia przekroczyło granice Rzeczypospolitej Polskiej.



Rozkaz ten otworzył nowy rozdział w historii naszej walki o suwerenność. Armia Krajowa 
stała się symbolem polskiego oporu i patriotyzmu. Służyło w niej kilkaset tysięcy żołnie-
rzy, skupiała kilkadziesiąt organizacji konspiracyjnych. Będąc największą podziemną armią 
w Europie, dawała nadzieję w czasach terroru niemieckiej okupacji i była najlepszym dowo-
dem na to, że Polacy nade wszystko kochają wolność.

Żołnierze Armii Krajowej przysięgali – Być wiernym Ojczyźnie, stać nieugięcie na straży 
Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia. 

Doskonale zorganizowani i doświadczeni w boju, każdego dnia toczyli walkę i rzucali 
wyzwanie śmierci, gdyż wierzyli w Polskę. Wierzyli, że swą postawą i poświęceniem przywrócą 
Jej wolność. Żyli, by walczyć, nie żeby przeżyć... Choć po II wojnie światowej stali się celem 
okrutnych represji, władzom komunistycznym nie udało się wymazać ich z kart historii. Prze-
śladowani, więzieni i mordowani – po latach doczekali uznania w wolnej Polsce – zwyciężyli!
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80. rocznica przemianowania
Związku Walki Zbrojnej 

w Armię Krajową
Osiemdziesiąt lat temu – 14 lutego 1942 r. – z rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych 
gen. Władysława Sikorskiego działający w okupowanej Polsce konspiracyjny Związek Walki 
Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową, której działalność jest jedną z najbardziej 
chlubnych kart w historii Polski i która wniosła ogromny wkład w walkę o wolność Europy.



Dla uczczenia 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej 
w Armię Krajową w dniach 13 i 14 lutego 2022 r. planowane są uro-
czystości, których organizatorem jest Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej. Nad Obchodami Patronat Narodowy objął Prezydent  
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
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13 lutego 2022 r.

g. 10.00 
Msza święta w intencji poległych oraz żyjących żołnierzy 
Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

g. 12.00 
Uroczysta przysięga wojskowa przed Grobem Nieznanego Żołnierza,  
połączona z przekazaniem tradycji i odczytaniem apelu pamięci.

Po uroczystości: 
Złożenie kwiatów w miejscach pamięci Armii Krajowej 
– na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach oraz w Bazylice archikatedralnej  
św. Jana Chrzciciela w Warszawie przy grobie gen. broni Kazimierza Sosnowskiego.

14 lutego 2022 r.

g. 10.00 
Złożenie wieńców i kwiatów przed pomnikiem  
Generała Stefana Roweckiego „Grota”

g. 10.30 
Apel pamięci połączony z ceremonią złożenia wieńców  
przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

g. 13.00 
Konferencja historyczna „Nikt nas nie uczył patriotyzmu, tak trzeba było”

g. 18.30 
Okolicznościowe widowisko w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego w Teatrze Polskim.

PROGRAM ObchOdów 
80. rocznicy przemianowania 
Związku walki Zbrojnej 
w Armię Krajową

Patronat Narodowy 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości 



W obliczu Boga Wszechmogącego 
i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej 

kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, 
znak Męki i Zbawienia, 

i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

stać nieugięcie na straży Jej honoru 
i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił 

– aż do ofiary życia mego.
 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
i rozkazom Naczelnego Wodza 

oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej  
będę bezwzględnie posłuszny, 

a tajemnicy niezłomnie dochowam, 
cokolwiek by mnie spotkać miało. 

Tak mi dopomóż Bóg.

Światowy ZwiąZek  
ŻołnierZy armii krajowej

80. rocznica przemianowania
Związku Walki Zbrojnej 

w Armię Krajową

14 lutego 1942 r. – 14 lutego 2022 r.



Jeszcze tego samego dnia likwidację Memo-
riału potępił prezydent Polski Andrzej Duda, 
który oświadczył, że Polska jest wdzięczna 
organizacji „Memoriał”, która przez lata przy-
czyniła się do odkrywania prawdy o sowieckich 
zbrodniach na wielu narodach, w tym na Pola-
kach. „Memoriał” nie bez przyczyny nazywany 
jest „sumieniem Rosji”, a sumienia nie da się 
ani zdusić, ani zdelegalizować. 29 grudnia 
Biuro Praw Człowieka ONZ w Genewie 
określiło orzeczenie rosyjskiego sądu jako 
„dalsze osłabienie zmniejszającej się społecz-
ności praw człowieka w Rosji”. Następ-

nie Europejski Trybunał Praw Człowieka 
zastosował nadzwyczajny środek tymczasowy, 
nakazując rządowi rosyjskiemu wstrzymanie 
likwidacji Memoriału.

31 grudnia 2021 roku Unia Europej-
ska, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada 
i Wielka Brytania wydały wspólne oświad-
czenie krytykujące decyzje rosyjskiego sądu 
o zamknięciu Memoriału i wzywające Rosję 
„do przestrzegania międzynarodowych stan-
dardów i zobowiązań w zakresie praw czło-
wieka”. Likwidacja organizacji jest kolejnym 
ciosem w społeczeństwo obywatelskie Rosji.
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Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne 
i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”

28 grudnia 2021 roku rosyjski Sąd Najwyższy nakazał likwidację „Memoriału”, argumentując, że 
organizacja „spekuluje wokół tematu represji i tworzy fałszywy obraz ZSRR jako terrorystycznego 
państwa, zniekształca historię Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i rehabilituje nazistowskich zbrodniarzy”. 
W 2016 roku „Memoriał” został uznany przez władze i sądy Federacji Rosyjskiej za „organizację 
pozarządową pełniącą funkcje zagranicznego agenta”. 

Demonstracja „Nie damy zgasić Memoriału” przed ambasadą Rosji w Warszawie, 21 listopada 2021

fo
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Historia i działalność
Początkiem Memoriału było powstanie 

w 1987 roku w Moskwie nieformalnej 
grupy osób chcącej doprowadzić do budowy 
w Moskwie centrum pamięci ofiar stali-
nowskich represji, obejmującego muzeum, 
archiwum i bibliotekę. Początkowo zajmo-
wała się ona głównie organizowaniem ogól-
noradzieckiej akcji zbierania podpisów pod 
petycją do władz, w tym też czasie powstały 
liczne grupy memorialne w innych miastach 
ZSRR. W 1988 roku postanowiono rozpo-
cząć własne działania zmierzające do zbiera-
nia i archiwizacji dokumentów dotyczących 
zesłań i uwięzień w ZSRR. Oficjalnie stowa-
rzyszenie Memoriał zarejestrowano w 1989 
roku. 29 stycznia 1989 roku odbyła się 
konferencja założycielska Ogólnokrajowego 
Stowarzyszenia Historyczno-Oświatowego 
„Memoriał”. Inicjatorami powołania sto-
warzyszenia byli m.in. fizyk jądrowy, anty-
komunistyczny dysydent Andriej Sacharow, 
poeta, reżyser i scenarzysta filmowy Jewgie-
nij Jewtuszenko i architekt, poeta i proza-
ik Andriej Wozniesienski. Od tego roku 
Memoriał podjął działania monitorujące 
i nagłaśniające aktualny stan praw człowieka 
w państwach byłego ZSRR, nasilone zwłasz-
cza po 1991 roku.

Przewodniczącym Stowarzyszenia jest Jan 
Raczynski, a wiceprzewodniczącymi Nikita 
Pietrow i Konstantin Morozow. Przy Sto-
warzyszeniu działa muzeum „Sztuka i życie 
Gułagu” (ros. Музей «Творчество и быт 
ГУЛАГа»), którego dyrektorem jest Niki-
ta Ochotin. Funkcję koordynatora Komi-
sji Polskiej Stowarzyszenia pełni Aleksandr 
Gurjanow.

Stowarzyszenie Memoriał posiada własne 
archiwum i bibliotekę, gromadzące dane 
i literaturę na tematy związane z represjami 
w czasach ZSRR. Organizuje wystawy i kon-
ferencje im poświęcone, wydaje także publi-
kacje książkowe i nieregularne czasopisma. 

Komisja Polska
Istotną częścią działalności Memoriału 

są studia nad polskimi ofiarami represji, 
w tym zbrodni katyńskiej. W tym celu dzia-
ła Komisja Polska Stowarzyszenia „Memo-
riał”, której koordynatorem jest Aleksandr 
Gurjanow. Memoriał ściśle współpracuje 
z Ośrodkiem Karta od 1992 r., tworząc 
Indeks Represjonowanych, który jest cało-
ściową imienną dokumentacją losów oby-
wateli polskich represjonowanych przez 
organa władzy sowieckiej w latach 1939–
56. Zweryfikowane dane publikowane są 
w postaci tomów obejmujących ofiary róż-
nych kategorii represji. Do tej pory przygo-
towano piętnaście tomów. 

Stowarzyszenie działa również na rzecz 
sądowej rehabilitacji ofiar zbrodni katyń-
skiej, udostępnienia Polsce dokumentacji 
z archiwów rosyjskich i odtajnienia decyzji 
Głównej Prokuratury Wojskowej Federacji 
Rosyjskiej o umorzeniu w 2004 r. śledztwa 
katyńskiego. 

Drugim kierunkiem prac „Memoriału” 
jest monitoring praw człowieka w krajach 
byłego ZSRR. W praktyce zajmuje się głów-
nie prawami człowieka w Rosji.
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Jan Raczynski 
Przewodniczący Stowarzyszenia „Memoriał”
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Stowarzyszenie działa głównie na terenie 
Rosji, ale posiada też oddziały w takich 
państwach jak: Białoruś (koordynatorem 
białoruskiego oddziału „Memoriału” jest 
historyk Ihar Kuzniacou), Ukraina, Kazach-
stan, Łotwa, Gruzja, Niemcy. W obręb 
„Memoriału” wchodzą, częściowo autono-
miczne, organizacje lokalne, jak np. organi-
zacja „Sowiest” z Kotłasu, którą kieruje Irina 
Dubrowina.

Rosyjscy członkowie Komisji Polskiej 
stowarzyszenia „Memoriał” są pierwszymi 
obywatelami byłego Związku Radzieckie-
go, którzy oficjalnie wyrazili ubolewanie 
z powodu cierpień doznanych przez oby-
wateli polskich z winy Stalina, a także jako 
nieliczni obywatele byłego ZSRR przyznali 

winę Związku Radzieckiego w kontekście 
zbrodni i zesłań dokonanych na polskich 
ofiarach w tym kobietach i dzieciach.

  W 2004 roku Stowarzyszenie „Memoriał” 
zostało nagrodzone nagrodą Right Live-
lihood Award, w 2008 roku – Medalem 
Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej od 
Polskiej Fundacji Katyńskiej, w 2009 roku – 
Nagrodą Sacharowa, w 2010 roku – Odzna-
ką honorową „Za Zasługi dla Ochrony 
Praw Człowieka”, a w 2012 roku – nagrodą 
„Kustosza Pamięci Narodowej”. 

Przypomnienie ciemnych 
stron epoki stalinowskiej

„Memoriał” jest dzieckiem pieriestroj-
ki, polityki otwarcia Michaiła Gorbaczowa 
w drugiej połowie lat 80. W 1987 r. w Mos-
kwie powstała pierwsza grupa, która zajęła 
się upamiętnieniem ofiar represji politycz-
nych epoki stalinowskiej – traumy, o której 
przez dziesięciolecia milczano. Szybko też 
powstał ogólnokrajowy ruch, który miał 
swoich przedstawicieli w wielu republi-
kach ówczesnego ZSRR. Jego pierwszym 
przewodniczącym został laureat Pokojowej 
Nagrody Nobla – Andriej Sacharow. Pierw-
szy protest odbył się w lipcu 1989 r. przed 
ambasadą Chin. Powodem była masakra na 
placu Tiananmen.

Swoje podstawowe zadanie stowarzyszenie 
widzi w rozliczeniu okresu rządów Stalina, 
kiedy miliony obywateli Związku Radzie-
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W 1994 roku Stowarzyszenie „Memoriał” podpisało umowę o współpracy z Ośrodkiem 
Karta – niezależną polską organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicz-
nego, największym w Polsce archiwum społecznym, stawiającym sobie za cel dokumento-
wanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej oraz upowszechnianie 
wiedzy o niej. Ośrodek jest wydawcą kwartalnika Karta, ukazującego się od 1982 roku, 
prowadzi działalność wydawniczą, wystawienniczą i edukacyjną. W 2005 roku Ośrodek zai-
nicjował powstanie Domu Spotkań z Historią, który mieści się w dawnym budynku Banku 
Cukrownictwa przy ul. Karowej 20. DSH organizuje wystawy, pokazy filmów dokumen-
talnych i fabularnych, dyskusje, konferencje, warsztaty edukacyjne, instalacje artystyczne, 
happeningi, gry miejskie, wydarzenia parateatralne. Upowszechnia historię poprzez źródła 
i świadectwa indywidualne. Na wszystkie spotkania, wydarzenia i wystawy wstęp jest wolny.



ckiego zostały zamordowa-
ne z pobudek politycznych 
lub walczyły o przetrwanie 
w obozach pracy. Najbar-
dziej znany do tej pory 
pomnik – Kamień Soło-
wiecki – działacze „Memo-
riału” postawili pod koniec 
października 1990 roku na 
Placu Łubiańskim, przed 
ówczesną siedzibą osławio-
nej tajnej służby KGB. Do 
dziś kamień ten przypomi-
na o stalinowskim syste-
mie gułag – ogólnokrajo-
wej sieci obozów karnych 
i obozów pracy. Na Wyspach Sołowieckich 
w Północnej Rosji powstał na początku lat 
20. pierwszy duży sowiecki obóz karny. 

Naciski na różnych poziomach
„Memoriał” zawsze był niewygodną orga-

nizacją, zajmującą się najmroczniejszymi 
rozdziałami najnowszej historii Rosji. Pra-
cownicy stowarzyszenia badają w archiwach 
przypadki represji, wydają książki na ten 
temat, organizują wystawy czy uroczysto-
ści upamiętniające. Kilka tygodni temu, 
w ramach akcji internetowej odczytano 
nazwiska obywateli, którzy zostali rozstrze-
lani bez żadnej winy w czasach sowieckich. 

Centrum Praw Człowieka „Memoriał” 
często wywołuje medialne poruszenie, 
występując w obronie osób, które uważa za 
więźniów politycznych. Najbardziej promi-
nentnym przykładem jest uwięziony opozy-
cyjny polityk Aleksiej Nawalny.

W epoce Putina koncepcja „Memoriału” 
coraz bardziej kłóci się z kanonem historycz-
no-politycznym Rosji, gdzie nadal czczony 
jest Stalin. Organizacja od lat odczuwa 
presję na różnych poziomach. W 2009 r. 
porwano i zastrzelono Natalię Estemirową, 
pracownicę Memoriału w Czeczenii. Lider 

organizacji „Memoriał” w republice Karelii, 
65-letni historyk dokumentujący zbrodnie 
stalinowskie – Jurij Dmitrijew – został 
skazany w kontrowersyjnym procesie na 
13 lat więzienia. Dmitrijew został w tym 
roku laureatem Nagrody im. Sacharowa 
przyznawanej przez Norweski Komitet Hel-
siński. Wspierane przez „Memoriał” Miejsce 
Pamięci Perm-36, jedyne na zachowanym 
terenie byłego łagru, musiało w ostatnich 
latach walczyć o przetrwanie. W październi-
ku 2021 r. nieznane osoby próbowały zakłó-
cić pokaz filmowy w moskiewskim budyn-
ku „Memoriału”. Film opowiadał o klęsce 
głodu na Ukrainie na początku lat trzy-
dziestych, która pochłonęła miliony ofiar, 
a winą za nią obarczono politykę Stalina.

Kiedy zachodni politycy jeżdżą do Moskwy 
i spotykają się z przedstawicielami społeczeń-
stwa obywatelskiego, działacze Memoriału 
zawsze są tam obecni. Byli, do tej pory.

oprac. Piotr Hrycyk na podst.: 
Wikipedia – www.pl.wikipedia.org/wiki/Sto-

warzyszenie_Memoriał
Deutsche Welle – www.dw.com/pl/rosja-sąd-

-rozwiązuje-organizację-praw 
-człowieka-memoriał/
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Kamień Sołowiecki na Placu Łubiańskim w Moskwie 
przed ówczesną siedzibą KGB tzw. Łubianką
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Trudne początki
Kierownictwo dywersji Komendy Głów-

nej Armii Krajowej zapoczątkowało swoją 
działalność jesienią 1942 r. Zgodnie z roz-
kazem Nr 84 podpisanym przez gen. Ste-
fana Roweckiego „Grota” z dnia 22 stycz-
nia 1943 r. zatytułowanym „Uporządko-
wanie odcinka walki czynnej” utworzono 
w komendach obszarów i okręgów komórki 
o nazwie „Kedyw” (Kierownictwo Dywer-
sji). Tym samym od 1943 r. we wszystkich 
Okręgach Armii Krajowej działały wydzie-
lone oddziały Kedywu. W ramach Okręgu 
Warszawskiego jednym z nich był oddział 
wydzielony z Oddziału Saperów Praskich 
Jerzego Lewińskiego „Chuchro”, który jed-
nocześnie był dowódcą Oddziału Wydzielo-
nego Kedywu. Oddział ten realizował dzia-
łania sabotażowo-dywersyjne, wykonywał 
również wyroki śmierci. 

W czasie powstania w getcie żydowskim 
19 kwietnia 1943 r. Oddział miał za zadanie 
wysadzić mur przy ul. Bonifraterskiej celem 
umożliwienia ucieczki znajdującym się 
w getcie Żydom. Realizacja zadania okazała 
się niemożliwa do wykonania, ponieważ 
na dachach okolicznych budynków znaj-
dowały się gniazda niemieckich karabinów 
maszynowych, kładąc silny ostrzał na ulicę 
i odcinek muru zaplanowany do wysadze-
nia. W czasie akcji zginęło dwóch żołnie-
rzy Oddziału, a czterech zostało rannych, 
w tym dwóch ciężko. Tym samym akcja ta 

zakończyła się niepowodzeniem. Dowódz-
two Okręgu Warszawa AK dopatrywało się 
tej klęski w potencjalnej zdradzie w ramach 
Oddziału, skutkiem czego było jego odsu-
nięcie od realizacji jakichkolwiek zadań 
o charakterze bojowym, o czym wspominał 
Henryk Witkowski „Boruta” w swojej książ-
ce „Kedywiacy”. Niemniej jednak potencjał 
Oddziału był na tyle duży, że Dowództwo 
postanowiło wyłączyć z Oddziału Saperów 
Praskich oddział dyspozycyjny. W tym celu 
w lipcu 1943 r. jako dowódcę Oddziału 
Kedywu Saperów Praskich wyznaczono por. 
Ludwika Witkowskiego „Kosa”, który jed-
nocześnie został zastępcą dowódcy Kedywu 
Okręgu Warszawa AK. 

W okresie od sierpnia do grudnia 1943 r. 
Oddział ten działał jako Oddział Kedy-
wu „Kosy”. Sprawdzenie gotowości bojowej 
Oddziału pod nowym dowództwem miało 
miejsce we wrześniu podczas akcji kolejo-
wych pod Skrudą, Choszczówką oraz nie-
Opodal miejscowości Dębe Wielkie. Nie-
wątpliwie aresztowanie Jerzego Lewińskiego 
„Chuchro” w listopadzie 1943 r. i jego 
rozstrzelanie 24 listopada zbiegły się w cza-
sie z akcjami na budy żandarmerii mające 
miejsce w dniach 24 listopada i 2 grudnia 
1943 r. Ukształtowanie struktury Oddziału 
składającego się z czterech plutonów oraz 
jej sprawdzenie w ramach akcji bojowych 
skutkowało formalnym rozkazem z dnia 
1 stycznia 1944 r. o powołaniu Oddziału 
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Oddział do zadań specjalnych
W 2017 r. Biuro Ochrony Rządu przyjęło tradycje Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu 
Warszawa AK. Na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. z dniem 1 lutego 2018 r. tradycje te 
przejęła Służba Ochrony Państwa. Fakt przyjęcia tradycji oddziału pozycjonuje go jako jednostkę o 
wyjątkowym znaczeniu. Co o tym zadecydowało? 

Przemysław Jaskółowski



i nadaniu mu nazwy „Oddział Dyspozycyj-
ny B”, który potocznie przez jego żołnie-
rzy, jeszcze na początku XXI w., nazywany 
był „Kolegium B”. Jak wspominał Henryk 
Witkowski „Boruta”, kryptonim ten był 
tak dalece utajniony, że żołnierze Oddziału 
poznali go dopiero wiele lat po zakończeniu 
II wojny światowej. 

1 sierpnia 1944 r. Oddział otrzymał nową 
nazwę, a z racji na pełnioną funkcję otrzy-
mał numer „1” i nazwę „Oddział Osłony 
Kwatery Głównej Okręgu Warszawa AK”. 
Należy zwrócić uwagę, że wychodząc z War-
szawy po zakończeniu Powstania, sanita-
riuszki Oddziału założyły opaski z wyszytą 
nazwą Oddziału „Kosa”. 

Przed i po wybuchu 
Powstania Warszawskiego

W okresie od stycznia do maja 1944 r. 
Oddział wykonał kilka wyroków śmierci, 
w tym na Konradzie Jurkowskim, Johannie 
Mütz oraz kilku innych osobach. W kwiet-
niu 1944 r. zniszczył ponad 4 tys. litrów spi-

rytusu w podwarszawskiej gorzelni. Ostat-
nią akcją z bronią w terenie były ćwiczenia 
Oddziału pomiędzy 15 a 17 maja 1944 r. 
odbywające się w podwarszawskich Lasach 
Celestynowskich. Podczas tych ćwiczeń 
zostało wykonane jedno ze zdjęć żołnierzy 
oddziału, który de facto objęty był ścisłą 
konspiracją. Należy nadmienić, że żołnierze 
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Opaska powstańcza z numerem „1” przypisanym dla Dowódcy Powstania Warszawskiego 
płk. Antoniego Chruściela ps. „Monter” ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Oznaka Służby Ochrony Państwa nawiązująca 
do tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu 

Okręgu Warszawa AK

fo
t. 

M
PW



oddziału byli wyposażeni w liczną broń 
automatyczną w tym pistolety maszynowe 
wz. 1928 Thompson kal. 14,3 mm. Więk-
szość posiadała po dwie jednostki broni na 
osobę. Niewątpliwie uzbrojenie, jak i umie-
jętność, z jaką się nim posługiwali, miały 
wpływ na wybór Oddziału do zadania, 
jakim była ochrona dowódcy Powstania 
Warszawskiego płk. Antoniego Chruściela 
„Montera”.

Koncentracja Oddziału liczącego blisko 
50 żołnierzy zaczęła się już na tydzień przed 
wybuchem Powstania. Za miejsce koncen-
tracji został wybrany budynek szkoły przy 
ul. Sienkiewicza – róg Zgody. Z dotych-
czasowych 4 plutonów pod dowództwem: 
Henryka Witkowskiego „Boruta”, Józefa 
Łapińskiego „Chmury”, Zygmunta Mali-
nowskiego „Kruka” i Zbigniewa Młynar-
skiego „Kreta” utworzono w pierwszym 
dniu powstania 2 plutony pod dowództwem 

„Boruty” i „Chmury”. Liczba żołnierzy wzro-
sła w tym czasie do pełnej kompanii, czyli 
do około 120 osób (warto zauważyć, że na 
dzień dzisiejszy zostały ustalone nazwiska lub 
pseudonimy blisko 104 żołnierzy Oddziału 
należących do niego w okresie od września 
1943 r. do października 1944 r.).

Oddział Dyspozycyjny „B” otrzymał jako 
pierwsze zadanie zdobycie kwartału ulic 
pomiędzy Świętokrzyską i Jasną oraz zaję-
cie Hotelu Victoria jako miejsca postoju 
Dowódcy Powstania i jego Sztabu. Akcja 
zbrojna rozpoczęła się o godzinie 16.40 
i zakończyła zajęciem wyznaczonych celów 
o godzinie 17.00, czyli godzinie „W”, będą-
cej dla pozostałych oddziałów powstań-
czych momentem rozpoczęcia Powstania 
Warszawskiego. O godzinie 17.00 kwaterę 
w Hotelu Victoria zajął „Monter” i od tej 
pory mógł przyjmować meldunki o przebie-
gu wypadków z całego miasta. 
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Jerzy Odon Woś „Donat” przy jednym z dział samobieżnych, które atakowały  
budynek Hotelu Victoria w dniu 2 sierpnia 1944 r. 
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Oddział Dyspozycyjny „B” został tego 
dnia przemianowany na Oddział Osło-
ny Dowódcy Powstania Warszawskiego 
i towarzyszył mu we wszystkich kolejnych 
miejscach postoju: do 4 sierpnia w Hotelu 
Victoria, do 4/6 września w Budynku PKO 
i do 4 października w Kinie Palladium (do 
końca Powstania). Jako oddział „najbliż-
szy” Dowódcy Powstania stał się w tym 
samym momencie przedmiotem zainte-
resowania obcych służb wywiadowczych. 
Jak wspomina Tadeusz Szczypa ps. „Drzaz-
ga”, nieprzypadkowe było punktowe bom-
bardowanie Hotelu Victoria w dniu 4 
sierpnia 1944 r., które doprowadziło do 
zniszczenia budynku i przeniesienia kwa-
tery głównej w kolejne miejsce. „Drzaz-
ga” wspomniał również, że do „Montera” 
zgłosił się rosyjski kapitan Kaługin, który 
miał kierować ogniem artylerii radzieckiej 
strzelającej z drugiego brzegu Wisły. Jego 

działanie było na tyle „profesjonalne”, 
że po ostrzale oddziałów powstańczych, 
zamiast niemieckich, podziękowano mu 
za współpracę i odprowadzono nad brzeg 
rzeki, skąd miał się przeprawić do swoich. 
Według wspomnień Jerzego Filipowicza 
ps. „Pogoń” dowódca oddziału por. „Kosa” 
na pożegnanie kazał Kaługinowi wymie-
rzyć solidnego „kopa” w tylną część ciała, 
a Filipowicz wykonał zadanie z ogromnym 
zaangażowaniem. 

Warto poświęcić kilka słów innemu ze 
wspomnień „Drzazgi”, w którym zwraca 
uwagę na obecność przy Oddziale osób 
o niepewnej reputacji, w tym agentów 
NKWD, z których wymienia Lechowicza 
– działacza Stronnictwa Demokratycznego 
należącego również do AK. Lechowicz po 
wojnie był sądzony jako żołnierz Armii Kra-
jowej jednak ze względu na usługi oddane 
NKWD, został oczyszczony z zarzutów. 
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Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne, ulica Jasna. Por. Stefan Szempliński „Stefan” 
z kompanii „Anna” Batalionu „Gustaw” przed wejściem do hotelu Victoria przy ulicy Jasnej 26. Za nim 
płonący samochód. Szempliński trzyma w ręku 10 dolarów, pierwszy i zarazem ostatni żołd powstańczy.
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Należy wrócić do Hotelu Victoria, który 
już 2 sierpnia oblegany był przez niemiecki 
oddział wsparty czterema działami szturmo-
wymi. Dwa z nich zostały zniszczone, jedno 
wysadzono przy użyciu „plastiku” na ul. Jas-
nej, drugie zaś zdobyto na Placu Napoleona 
i po zaadaptowaniu i nadaniu mu nazwy 
„Chwat”, użyto go jako barykady. 

Próby zdobycia Hotelu Victoria poprzez 
szturm nie powiodły się, dlatego kwatera 
„Montera” została zbombardowana punktowo 
przez niemieckie lotnictwo w dniu 4 sierp-
nia 1944 r., co wymusiło zmianę lokalizacji. 
W dniach 4-6 września 1944 r. zniszczono 
drugą kwaterę poprzez punktowe bombardo-
wanie lotnicze. Dzisiaj można jedynie snuć 
pewne przypuszczenia, jak dochodziło do 
trafnej lokalizacji przez Niemców Kwatery 
Głównej Dowódcy Powstania Warszawskiego.

Oddział do zadań specjalnych
Jako jeden z lepiej wyposażonych i uzbro-

jonych oddziałów Powstania Warszawskiego 

Oddział Osłony Dowódcy Powstania War-
szawskiego był wysyłany do akcji o istotnym 
znaczeniu. Do takich akcji niewątpliwie 
należały walki o budynek PAST-y, w których 
żołnierze Oddziału Osłony brali udział już 
od 5 sierpnia, a budynek ten zajęto dopie-
ro 20 sierpnia. W dniu 23 sierpnia miała 
miejsce akcja zdobycia Komendy Policji 
i Kościoła Św. Krzyża na Krakowskim Przed-
mieściu. W działaniu tym udział wzięło bli-
sko 23 żołnierzy Oddziału Osłony, a wśród 
nich: „Kosa”, „Chmura”, „Donat”, „Gryf”, 
„Jary”, „Jur I”, „Jur II”, „Kruk”, „Kujawa”, 
„Mewa”, „Miś”, „Rola”, „Sójka”, „Żbik” 
oraz „Roman”, „Skura”, „Stefan” i „Tomasz”. 
Mało znanym faktem z Powstania Warszaw-
skiego jest to, że do środka kościoła Św. 
Krzyża jako pierwsi wdarli się żołnierze pod 
dowództwem por. Ludwika Witkowskiego 
„Kosy”. Kolejną akcją, niestety zakończo-
ną fiaskiem, była próba wsparcia w nocy 
z 30 na 31 sierpnia, przebicia się oddziałów 
ze Starówki przez Plac Żelaznej Bramy.  
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Widok budynków, w których mieściły się kolejne miejsca postoju Dowódcy Powstania Warszawskiego 
i jego sztabu przy: ul. Jasnej 26 w Hotelu Victoria ...
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... ul. Świętokrzyskiej 37 w Budynku PKO ...

... i ul. Złotej 7 w Kinie Palladium
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Podczas silnego ostrzału niemieckiego 
poległ dowódca II plutonu – Józef Łapiń-
ski „Chmura”. Historia bojowa oddziału 
urywa się niestety w połowie września, a jego 
losy można jedynie częściowo odtworzyć 
z zachowanych dokumentów Oddziału oraz 
wspomnień poszczególnych żołnierzy. 

Więźniowie Lamsdorfu
Po zawieszeniu broni większość żołnierzy 

Oddziału nie próbowała opuścić szeregów, 
tylko udała się ze swoim dowódcą do 
obozów jenieckich. Pierwszym z nich był 
obóz w Lamsdorfie (obecnie Łambinowi-
ce). Tam dokonano podziału na mężczyzn, 
kobiety i dzieci. Należy nadmienić, że 
jednymi z najmłodszych żołnierzy Oddzia-
łu byli Jerzy Filipowicz ps. „Pogoń” – lat 
14 i Przemysław Trojan ps. „Skiba” – lat 
15. „Pogoń” poszedł razem z kolegami do 
niewoli, natomiast „Skiba” opuścił oddział 

i wyszedł z Warszawy wraz z ludnością 
cywilną, przechodząc zupełnie odmienną 
drogę.

Po okresie obozowym większość żołnierzy 
Oddziału trafiła do alianckiej strefy okupa-
cyjnej, skąd różnymi drogami w większości 
powrócili do kraju. Nieliczni zdecydowali 
się na emigrację. Niestety los tych, którzy 
zdecydowali się żyć w kraju okupowanym 
przez sowietów, nie należał do łatwych. Byli 
bowiem więzieni, poddawani szykanom 
i inwigilacji aparatu bezpieczeństwa jako 
wrogi element. 

Kilka słów należy poświęcić również 
archiwum Oddziału, które zostało ukryte 
przed służbami bezpieczeństwa przez zako-
panie, najprawdopodobniej pod koniec 
lat 60. lub początku lat 70., tj. po opra-
cowaniu przez Ludwika i Henryka Wit-
kowskich książki pt. „Kedywiacy” wydanej 
drukiem w 1973 r. Najciekawsze z punktu  
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Ludwik Witkowski „Kosa” żegnał swojego brata Henryka Witkowskiego „Borutę” 
przede wszystkim jako towarzysza broni.
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poznawczego mogło być jednak archiwum 
prywatne dowódcy Oddziału – Ludwi-
ka Witkowskiego „Kosy”, które przepad-
ło w niewyjaśnionych okolicznościach po 
jego śmierci. Archiwum to mogło dać 
odpowiedź na wiele pytań, szczególnie 
o losach Oddziału w drugiej połowie 
września 1944 r. Należy nadmienić, że 
utajnienie Oddziału było kontynuowane 
jeszcze długo po zakończeniu wojny. 

Epilog
Niestety działalność Oddziału Dyspozy-

cyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa 
AK jest nadal mało znana, o czym świadczą 
rozliczne uroczystości upamiętniające ważne 
rocznice Powstania Warszawskiego, podczas 
których zdecydowanie brakuje wspomnie-
nia o żołnierzach „Oddziału Kosy”. 

Służba Ochrony Państwa, jako obecny 
spadkobierca tradycji Oddziału Dyspozycyj-
nego „B”, po raz pierwszy w historii przy-
pomniała za pośrednictwem obchodów na 
Placu Jana Henryka Dąbrowskiego o naj-
ważniejszej akcji zbrojnej pierwszego dnia 
Powstania Warszawskiego, którą niewątpli-
wie było zajęcie Hotelu Victoria. Miejsce 
to, jak i niewątpliwy sukces wspomnianej 
akcji zasługują na pamięć. Dlatego ważnym 
elementem pamięci o „Kolegium B” będzie 
realizacja w przyszłości upamiętnienia, które-
go forma na dzień dzisiejszy jest wciąż otwar-
ta. Upamiętnienia, na które zasługują nie 
tylko żołnierze tego oddziału, ale również ich 
rodziny zmuszone na równi do ukrywania 
się w okresie represji stalinowskich i później-
szym, przed inwigilacją i szykanami ze strony 
służby bezpieczeństwa. n
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Uroczystość na Placu Jana Henryka Dąbrowskiego w dniu 1 sierpnia 2021 r. rozpoczęła się o godzinie 
16.40, dokładnie tak, jak akcja zbrojna Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK
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W latach 1938–1949 w rejonie Czernia-
kowa, Sadyby i Wilanowa kpt. Jerzy Wal-
demar Dąbrowski zorganizował batalion 
ZPN (Związek Powstańców Niepodległoś-
ciowych – Zbrojne Pogotowie Narodu). 
ZPN powstał 29 września 1939 r. i wyłonił 
się z warszawskiego środowiska Związku 
Powstańców Śląskich. 

Kapitan Dąbrowski ps. „Wampir” (ur. 
01.01.1898 r.), odznaczony został Krzy-
żem Walecznych. Przed I Wojną Światową 
studiował medycynę w Kijowie. W czasie 
I Wojny Światowej był oficerem w Polskim 
Korpusie gen. Dowbora-Muśnickiego. Brał 
udział w Powstaniu Śląskim. Był dowódcą 
pociągu pancernego i 1. Pułku Artylerii 
Ciężkiej w Modlinie. Podczas przewrotu 
majowego był w wojskach lojalnych wobec 
Rządu RP. W 1930 r. został przeniesiony do 
rezerwy. We wrześniu 1939 r. uczestniczył 
w działaniach Korpusu Oficerskiego Rezer-
wy we Lwowie.

W skład zorganizowanego przez niego 
batalionu ZPN wchodziły dwie kompa-
nie. Pierwsza rekrutowała się z Czerniakowa 
i Sadyby oraz z pobliskich osiedli, druga – 
z Wilanowa. 

W pierwszej połowie 1942 r. kpt. Dąbrow-
ski poznał przez kontakty konspiracyjne 
Stanisława Pietrasa ps. „Kobuz” i powierzył 
mu kierowanie w batalionie kolportażem 
prasy i wydawnictw konspiracyjnych. 

Stanisław Pietras – aktywny członek 
organizacji „Racławice” w powiecie piń-
czowskim, od wiosny 1940 zaprzysiężony 
żołnierz P.O.Z. – w czerwcu 1942 r. udał 
się do Warszawy z kontaktem konspiracyj-
nym. Podjął „lipną” pracę agenta ubezpie-
czeniowego w PZUW. W Warszawie został 
łącznikiem Józefa Krasowskiego Przewod-
niczącego Centralnego Komitetu „Racła-
wic”. Po objęciu przez Krasowskiego pre-
zesury Społecznej Organizacji Samoobrony 
„Kobuz” podjął się zorganizowania oddziału 
specjalnego do dyspozycji bezpośredniej 
S.O.S. Oddział przeznaczony był do zadań 
osłonowych i ochronnych oraz egzekwowa-
nia wyroków sądowych. „Kobuz” skorzystał 
ze swoich kontaktów w batalionie ZPN 
i zorganizował grupę specjalną rekrutowaną 
z czerniakowskiej kompanii batalionu.

Wiosną 1943 roku kpt. Dąbrowski na 
zwołanej odprawie zakomunikował, że bata-
lion zostanie w najbliższym czasie włączony 
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Scalanie 
– trzecia kompania batalionu 

„Chrobry”
W przyszłym miesiącu obchodzić będziemy 80. rocznicę przekształcenia Związku Walki 
Zbrojnej w Armię Krajową. W efekcie rozkazu naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego 
nastąpiło, przynajmniej formalnie, wcielanie innych organizacji wojskowych do scalonych w AK 
połączonych sił ZWZ i Polskiej Organizacji Zbrojnej. Jednak nie wszystkie wcielenia przebiegały 
w sposób bezkolizyjny. Jednym z takich przykładów jest rodowód trzeciej kompanii batalionu 
„Chrobry” AK.

Jerzy Pietras



do Armii Krajowej. Na odprawie obecny 
był przedstawiciel dowództwa ZPN kpt. 
„Ognicz” (przedstawiony jako dowódca 
„dwójki” ZPN). Ponieważ na terenie Sadyby 
istniała już równolegle kompania AK, której 
dowódcą był kpt. „Jaszczur” (dr Czesław 
Szczubełek), włączenie kompanii czernia-
kowskiej ZPN miał poprzedzić przegląd, dla 
sprawdzenia, czy ci sami ludzie nie należą 
do obu organizacji, co w warunkach kon-
spiracji było prawdopodobne. W czerwcu 
1943 r. żołnierze kompanii, w kilkuosobo-
wych grupach, zostali rozstawieni w różnych 
punktach Sadyby i Czerniakowa. Jako znak 
rozpoznawczy w każdej z tych grup jeden 
miał w bocznej zewnętrznej kieszeni zatknię-
tą gazetę jako znak rozpoznawczy. Przeglądu 
dokonał dowódca batalionu kpt. Dąbrowski 
z przedstawicielami Armii Krajowej. 

W kilka dni po przeglądzie na terenie 
Sadyby Gestapo aresztowało kpt. Dąbrow-
skiego. Tak pisze o tym w swoich wspo-
mnieniach Maciej Piekarski: W nocy 2 lipca 
aresztowano kapitana Jerzego Dąbrowskiego. 
Został aresztowany również Waldek. Miał 
osiemnaście lat, chodził zwykle po Sadybie 
w mundurze strażackim i francuskim kepi, 
stanowiącym wówczas element umundurowa-
nia strażaków. Niemcy w zasadzie honorowali 
legitymację Straży Ogniowej, lecz Waldka nic 
nie zdołało wybronić. W mieszkaniu kapitana 
Dąbrowskiego aresztowano wówczas także: 
osiemnastoletniego Włodzimierza Hawrylin-
kę, Stanisława Świderskiego, starszego brata 
mojej koleżanki szkolnej oraz dwudziestotrzy-
letniego Mieczysława Nejmana […] Areszto-
wanie nastąpiło w momencie, gdy w miesz-
kaniu odbywała się konspiracyjna zbiórka.  
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Kpt. Jerzy Waldemar Dąbrowski „Wampir” 
– organizator i dowódca batalionu ZPN, 
rozstrzelany w Palmirach 16 lipca 1943 r.

Kadet Waldemar Dąbrowski „Panienka” – 
rozstrzelany w Palmirach 16 lipca 1943 r.
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Fakt ten wywołał szereg obaw, a przede 
wszystkim nasunął podejrzenia, iż sypnął ktoś 
dobrze zorientowany w organizacji. Antek 
poczuł się zagrożony. Ujawnił wtedy rodzi-
com, że kapitan Dąbrowski to jego dowódca.

Waldek to Waldemar Dąbrowski, syn kapi-
tana zaś – Antek – to starszy brat autora.

Dąbrowscy zostali rozstrzelani w Palmi-
rach 16 lipca 1943 r. Tego samego dnia 
na Pawiaku rozstrzelano Nejmana i Świ-
derskiego. Ze względu na groźbę dalszych 
aresztowań dowódca kompanii czerniakow-
skiej ppor. „Marian” (Marian Wardzyński) 
wstrzymał pracę konspiracyjną. 

Działała jeszcze tylko skrzynka kontakto-
wa u szewca Mariana Borowicza przy ulicy 
Morszyńskiej. Pierwsze zetknięcie z Boro-
wiczem każdego szokowało. Z warsztatu 
szewskiego, który Borowicz prowadził, prze-
chodziło się do mieszkania, a tam, na ścia-
nie portret Hitlera, flaga z hakenkreuzem 
i czynny odbiornik radiowy nastawiony na 
audycję z Londynu. Borowicz był volksdeu-

tschem. Czy podpisał volkslistę z własnej 
inicjatywy, czy może podpisał volkslistę na 
polecenie organizacji – nie wiadomo. Cie-
szył się pełnym zaufaniem. Był szefem kom-
panii, a w jego warsztacie, jako w punkcie 
kontaktowym, zbierały się wszystkie nici 
organizacyjne batalionu. Jesienią 1943 r. 
Borowicz został aresztowany. Gestapowcy 
podjechali pod jego warsztat i siłą wciągnęli 
go do samochodu. Wkrótce po tym został 
aresztowany brat Borowicza, Władysław, 
który był podoficerem broni w batalio-
nie. Oraz jego żona i dwoje dzieci – Jurek 
i Danusia. Obaj bracia Borowiczowie zostali 
rozstrzelani, żonę Borowicza wywieziono do 
Auschwitz, a dzieci do Jugendlager.

Po pierwszych aresztowaniach praca kon-
spiracyjna w batalionie ustała. Kontakty 
z kompanią wilanowską zostały pozrywane. 
Nie próbowano ich początkowo nawiązy-
wać z obawy przed dalszymi aresztowania-
mi. Pomimo aresztowań i obawy dalszych 
represji ppor. „Marian” i „Kobuz” podjęli 
próbę nawiązania kontaktów i włączenia 
kompanii do AK. Przez skomplikowane 
powiązania konspiracyjne udało się ustalić 
nazwisko i miejsce zamieszkania kpt. „Ogni-
cza” z dowództwa ZPN. Tak relacjonuje to 
Stanisław Pietras: Mieszkał w Ursusie czy też 
w Piastowie koło Warszawy i był aspirantem 
straży ogniowej. Dowódca kompanii ppor. 
„Marian” (Wardzyński) i „Kobuz” jadą do 
„Ognicza”. Mieszkanie zastają zamknięte. 
Sąsiedzi niechętnie udzielają informacji. Nie 
wiedzą, kiedy można go zastać, obrzuca-
ją podejrzliwymi spojrzeniami. […] Pozo-
staje jeszcze możliwość spotkania „Ognicza” 
w straży pożarnej. Ale i w straży zapytanie 
o „Ognicza” wywołuje widoczne zaniepo-
kojenie. […] Wreszcie jakiś strażak nabiera 
zaufania i mówi – „Co, panowie nie wiedzą 
o niczym? Przecież «Ognicz» został wczoraj 
zastrzelony przez Niemców”. Okazało się, że 
poprzedniego dnia „Ognicz” przy próbie aresz-
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Pchor. Stanisław Pietras „Kobuz”
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towania przez granatową policję i żandar-
mów niemieckich porwał za broń i po krótkiej 
walce został zastrzelony. A więc okazało się, że 
aresztowania miały szerszy zasięg, sięgały i do 
dowództwa ZPN. 

Następnie nawiązano kontakt z dowódcą 
kompanii AK na Sadybie kpt. „Jaszczurem” 
w celu połączenia kompanii czerniakow-
skiej ZPN z jego oddziałem. Kapitan „Jasz-
czur” zażądał przedstawienia spisu batalionu 
z podaniem nazwisk i adresów. Warunek 
ten był nie do przyjęcia, przeczył ogólnym 
zasadom konspiracji, a był szczególnie nie-
bezpieczny wobec dokonanych aresztowań. 
Rozmowy zostały więc przerwane.

W sierpniu 1943 r. „Kobuz” za pośred-
nictwem „Tadeusza” (kpt. T. Więckowski – 
szef organizacyjny Komendy Głównej POZ 
i członek Komitetu „Racławic”) nawiązał 
kontakt z dowódcą IV Rejonu AK mjr. 
„Zagończykiem” (Stanisław Steczkowski). 
Delegaci batalionu – ppor. „Marian”, „Czar-
nota” (Reginald Lewicki), „Rogal” (Zbi-
gniew Rusinowicz) i „Kobuz” spotkali się 
z „Tadeuszem” i „Zagończykiem” nad jezior-
kiem czerniakowskim. Ustalone zostało 
wcielenie kompanii czerniakowskiej do IV 
Rejonu AK, należącego do Obwodu Śród-
mieście, do batalionu „Chrobry”, którego 
dowódcą był kpt. „Sosna” (Gustaw Bille-
wicz). Ponieważ po aresztowaniach kontak-
ty z kompanią wilanowską zostały zerwane, 
do batalionu „Chrobry” weszli tylko poje-
dynczy żołnierze z tej kompanii.

Pierwszą odprawę dowódców plutonów 
i drużyn „Sosna” zorganizował w budce 
dróżnika kolejki wilanowskiej przy ulicy 
Czerniakowskiej. Odprawa zaczęła się 
w napiętej atmosferze. Niektórzy chłop-
cy, po niedawnych aresztowaniach obawiali 
się, że może to być niemiecka prowokacja. 
Dlatego też na odprawę niektórzy przyszli 
z bronią, nastawieni na ewentualną strzela-
ninę w razie zagrożenia. Ciężką atmosferę 

odprawy podnosiło miejsce zbiórki – budka 
na odkrytym terenie, więc w razie obła-
wy Niemców, wycofanie byłoby trudne. 
Postawa „Sosny” rozładowała jednak atmo-
sferę. Jego spokój i opanowanie stworzyły 
poczucie bezpieczeństwa, pewności i zaufa-
nia. Energicznie i sprawnie przeprowadził 
odprawę, ustalił zasady i formy konspira-
cyjnych kontaktów, plan i formy szkolenia 
oraz zasady kolportażu prasy konspiracyjnej. 
W spotkaniu uczestniczył chor. „Wierny” 
(Mieczysław Kalinowski), który przyszedł 
razem z „Sosną”. Oddział został wcielony 
do batalionu „Chrobry” AK jako 3. kompa-
nia. Na pierwszej odprawie „Sosna” wzbu-
dził zaufanie zespołu. Wyraźnie podkre-
ślił, że podstawowym zadaniem jest szybkie 
doszkolenie zespołu i szybkie włączenie do 
czynnej walki. Ustalił formy i zasady szko-
lenia. Zapowiedział uruchomienie szkoły 
podchorążych. Równocześnie zaznaczył, że 
zasadniczym celem organizacji konspiracyj-
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Pchor. Reginald Lewicki „Czarnota” 
– delegat kompanii na rozmowy scaleniowe
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nych powinna być walka z okupantem, a nie 
politykowanie i żadne szkolenie polityczne 
ani propagandowe nie będzie organizowane. 
Takie stanowisko się podobało.

„Sosna” cały swój czas poświęcał pracy 
konspiracyjnej. W okresie włączenia kom-
panii czerniakowskiej do batalionu „Chro-
bry” „Sośnie” potrzebne były nowe doku-
menty miarodajne dla władz hitlerowskich. 
Przez kontakty „Kobuza” „Sosna” został 
fikcyjnie zaangażowany jako ajent ubezpie-
czeniowy PZUW. Powierzono mu pozyski-
wanie ubezpieczeń w województwie lubel-
skim. Było to zatrudnienie wygodne, gdyż 
dawało swobodę poruszania się, a praca 
mogła mieć zupełnie fikcyjny charakter, 
gdyż nie wymagała urzędowania w określo-
nym miejscu i czasie. Dokument był auten-
tyczny i opatrzony podpisem niemieckiego 
Treuhändera. 

Wkrótce po włączeniu kompanii do 
batalionu „Chrobry” odszedł jej dowódca 

ppor. „Marian”, który zmienił wówczas stan 
cywilny i miejsce zamieszkania. Dowództwo 
po nim objął chorąży „Wierny” – Mieczy-
sław Kalinowski, przed wojną starszy sier-
żant, który żołnierski zawód rozpoczął na 
podstawie sfałszowanego zezwolenia rodzi-
ców w roku 1920, zawodowy wojskowy 
o doświadczeniu wojennym. Energiczny, 
dobry organizator, z dużym doświadcze-
niem życiowym i umiejętnym podejściem 
do ludzi – szybko zdobył zaufanie kompa-
nii. Zorganizował szkolenie dla dowódców 
drużyn i sekcji, przeszkolenie oddziałów 
oraz system alarmowy i kontaktowy. Uru-
chomił też serwis informacyjno-prasowy. 
Kompania wprawiona została w szybki 
rytm przygotowania do walki bezpośredniej 
z okupantem i to stworzyło zaufanie do 
nowych dowódców.

Oddział specjalny zorganizowany przed 
włączeniem kompanii do AK działał 
nadal. Dowódcą grupy specjalnej był plut.  
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Pchor. Zbigniew Rusinowicz „Rogal” 
– delegat kompanii na rozmowy scaleniowe

Plut. Zygmunt Piekart – dowódca grupy 
specjalnej, rozstrzelany 19 stycznia 1944 r.
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Zygmunt Piekart, chłopak czerniakowski, 
obdarzony zdolnościami przywódcy i cie-
szący się dużym mirem wśród kolegów, 
w walce konspiracyjnej od 1940 roku. 
W skład grupy wchodzili: „Pietrek” (Ste-
fan Milewski), „Cygan” (Antoni Młyń-
ski), „Willy” (Ryszard Prokopiak), „Sokół” 
(Jan Flaszenberg), „Góral” (Henryk Palu-
chow) i „Jabłoński” (Ryszard Sołtyński). 
Broń wydawana była tylko na akcje, a po 
akcji przekazywana była łączniczce, która 
przewoziła ją do punktu przechowywania. 
Łączniczką oddziału specjalnego (a póź-
niej również łączniczką trzeciej kompanii 
w AK), która ponosiła wielkie ryzyko przy 
przewożeniu meldunków, prasy konspi-
racyjnej i broni, była „Zyna” (Stanisława 
Kobiałka z. d. Bogucka). Broń przecho-
wywana była początkowo u „Jana” (Jan 
Wachowicz z Biura Legalizacji KG POZ) 
w mieszkaniu przy al. Niepodległości (róg 
Filtrowej). Kryjówka na broń była bardzo 
pomysłowa. Umieszczona pod podłogą, 
z której wyjęto kilka klepek, połączono je 
razem, a następnie ponownie wmontowano 
w podłogę wraz z urządzeniem umożliwia-
jącym otwieranie skrytki za naciśnięciem 
sprężyny przez szparę między klepkami. 
Ponieważ mieszkanie to było intensyw-
nie wykorzystywane na różne spotkania 
konspiracyjne, broń została przeniesiona 
i następnie była przechowywana u „Kobu-
za” w budynku PZUW przy ul. Mickiewi-
cza 34/36. Zasiliła szczupłe zasoby kom-
panii w momencie wybuchu Powstania 
Warszawskiego. 

Mimo środków ostrożności, po jednej 
z akcji jej uczestnicy zaatakowani zosta-
li przez żandarmerię niemiecką. Oddział 
wycofywał się, ostrzeliwując żandarmów. 
Ocaleli wszyscy poza dowódcą, który został 
ujęty przez Niemców, osadzony na Pawia-
ku i wożony na długotrwałe śledztwo 
w Alei Szucha. Poddany torturom nie 

wydał nikogo. Czerwone płachty z komu-
nikatem o rozstrzelaniu „zakładników, 
bandytów i komunistów” podpisane przez 
dowódcę SS i policji poinformowały, że 
Zygmunt Piekart został rozstrzelany 19 
stycznia 1944 roku. Oddział działał dalej 
pod dowództwem „Kobuza”. O istnieniu 
tego oddziału nie wiedzieli i nie zostali 
poinformowani ani dowódca kompanii, 
ani dowódca batalionu. Dopiero w póź-
niejszym okresie „Wierny” odkrył pewne 
fakty wskazujące, że w kompanii istniał 
wydzielony oddział i że znajdował się 
w dyspozycji innego ośrodka.

Po pewnym czasie zostało ustalone, że 
aresztowania w batalionie ZPN nastąpiły 
w wyniku donosu. Oskarżony o denuncja-
cję konfident Suliński, wyrokiem sądu Pol-
skiego Państwa Podziemnego został uznany 
za winnego i skazany na karę śmierci. 
Wyrok wykonał Andrzej Kirszenstein. n
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Chor. Mieczysław Kalinowski „Wierny”
– dowódca 3. kompanii batalionu „Chrobry”
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Karierę dziennikarską zaczynał w 1947 r. 
w Trójmiejskiej prasie, skąd przeniósł się 
do Bydgoszczy, doskonaląc swój warsztat 
w „Ilustrowanym Kurierze Polskim”. 15 
września 1952 r. zaliczył tam wpadkę – „jako 
redaktor superrewident zamieścił w gaze-
cie fotografię marszałka Rokossowskiego 
w formie uwłaczającej powadze dostojnika 
państwowego”. Dostał za to rok więzienia, 
ale na mocy amnestii wyrok potem darowa-
no. Wyrzucony w trybie natychmiastowym 
z pracy, na początku 1953 r. znalazł zatrud-
nienie w rodzinnej Warszawie w redakcji 
„Słowa Powszechnego”, dziennika Stowa-
rzyszenia PAX. Z prasą PAX-u związał się 
na prawie trzydzieści lat, przechodząc różne 
szczeble drabiny redakcyjnej, aż do najwyż-
szych stanowisk włącznie. 

W 1958 r. przewodniczący Stowarzysze-
nia PAX Bolesław Piasecki mianował Śla-
skiego redaktorem naczelnym przeniesio-
nego z Wrocławia do Warszawy „WTK”. 
Pismo ukazywało się od 1953 r. początko-
wo jako „Wrocławski Tygodnik Katolicki” 
(kierował nim Tadeusz Mazowiecki), a od 
1957 r. jako „Wrocławski Tygodnik Kato-
lików” o zasięgu regionalnym firmowane 
było przez Katolickie Wydawnictwo Wroc-
ławskie. W 1958 r. redakcję przeniesiono 

do Warszawy, a wydawcą został PAX. Pismo 
otrzymało charakter ogólnopolski, co zazna-
czono w podtytule, pojawiła się też nowa 
winieta z dużym logo WTK w tytule. Nazwę 
„WTK” wprowadzono do obiegu mimo 
braku zezwolenia władz na tę zmianę, doda-
wano więc jeszcze – mniej wyeksponowany 
graficznie – podtytuł „Wrocławski Tygodnik 
Katolików”, z którego w 1962 r. usunięto 
pierwszy człon („Wrocławski”). W stopce 
redakcyjnej w latach 1961–1969 w ogóle nie 
wymieniano tytułu, a od 1973 r. logo WTK 
pojawiało się tam z dodatkiem „Tygodnik 
Katolików”. Ostatni numer „WTK” ukazał 
się z datą 13 grudnia 1981 r. – w stanie 
wojennym tygodnik zlikwidowano.

Ślaski jako naczelny otrzymał możliwość 
samodzielnego wyboru linii i treści pisma, 
które pod jego kierownictwem stało się 
magazynem historycznym i wojskowym, 
poświęconym przede wszystkim II wojnie 
światowej i jej „białym plamom” w PRL. 
Redagowanie odbywało się w ciągłym spo-
rze z cenzurą państwową oraz pod presją 
Biura Prasy KC PZPR i innych instancji 
partyjnych. Nakład „WTK” szybko wzrósł 
z 7 do 55 tysięcy egzemplarzy, gdyż na 
więcej władze nie zezwoliły. Z inicjatywy 
Ślaskiego w 1967 r. powstał przy redakcji 

styczeń 2022

Pamięć i tożsamość

22

„WTK” i Jerzy Ślaski 
w obronie żołnierzy AK

W zgodnej opinii historyków i dziennikarzy, którzy pamiętają jeszcze lata PRL, tygodnik „WTK” 
był pismem szczególnie zasłużonym dla odkłamywania najnowszej historii Polski, zwłaszcza okresu 
II wojny światowej. W dużej mierze renoma tego tytułu była dziełem Jerzego Ślaskiego (1926–
2002), żołnierza AK i WiN, więźnia stalinowskiego, który po wojnie karabin zamienił na pióro, 
z wielką wytrwałością walcząc o dobre imię swoich towarzyszy broni. 

Andrzej W. Kaczorowski



Klub Ligi Obrony Kraju (Koło nr 112), 
w którym czytelnicy spotykali się z oficerami 
i dowódcami Armii Krajowej, uczestnikami 
II wojny światowej, historykami, pisarza-
mi, autorami wspomnień, omawiając także 
tematy nieobecne lub źle widziane w obiegu 
oficjalnym. Spotkania odbywały się w świet-
licy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
Pracowników PAX i ZZG przy ul. Złotej 
81 w Warszawie. Prezesami Klubu LOK 
byli kolejno płk Tadeusz Sztumberk-Rychter 
i płk Zygmunt Walter-Janke, a bieżącą dzia-
łalnością kierował redaktor Stanisław Briese-
meister. Środowisko kombatanckie skupione 
wokół „WTK” podlegało stałej inwigilacji 
SB, a pismo było narażone na ataki z róż-
nych stron, m.in. piewców jedynie słusznej 
partyzantki GL, AL i sowieckiej.

Do tego grona zaliczał się Wojciech 
Sulewski (1930–1974), dr historii, dzien-
nikarz, niezwykle płodny autor publikacji 
prasowych i książkowych prezentujących 
lewicowy i komunistyczny ruch oporu pod-
czas II wojny światowej, m.in. czterech 
tomików z serii „Żółtego Tygrysa” Wydaw-
nictwa MON. Syn zawodowego oficera 
WP i uczestnika konspiracji AK-owskiej 
(mjr rezerwy dr Marian Sulewski zginął 
w 1941 r. na Zamku w Lublinie), jako mło-
dociany trafił do oddziału AL „Grzegorza” 
(Korczyńskiego); z kolei według informa-
cji SB, „w latach 1946–47 był powiąza-
ny z członkiem lubelskiego Okręgu WiN 
i tylko ze względu na ustawę amnestyjną nie 
był pociągnięty do odpowiedzialności kar-
nej”. Należał potem do ZWM i ZMP oraz 
PPR i PZPR, miał też bliskie relacje z SB 
m.in. jako kontakt służbowy i TW „Dzien-
nikarz” oraz konsultant w sprawach ukraiń-
skich; pozostawał na łączności Wydziału V 
Departamentu II i Wydziału III Departa-
mentu III MSW. Sulewski uprawiał swoją 
publicystykę na łamach wielu pism, druko-
wał teksty również w „WTK”. Publikując 

niekiedy historyków prezentujących wersję 
dziejów wedle propagandy partyjnej, redak-
cja uzyskiwała alibi „symetryczności”, by 
za te serwituty próbować zamieszczać arty-
kuły odbiegające od obowiązującej w PRL 
wykładni historycznej, co oczywiście nie 
zawsze się udawało.

Sulewski z upodobaniem deprecjonował 
działalność AK, co mu wytykano w „WTK”. 
W 1968 r. jego tekst w „Kurierze Polskim” 
pt. „Genealogia antypatriotyzmu” został 
określony jako „wyskok” w prowadzonych 
przez Ślaskiego „Polemikach i replikach”. 
Z kolei w recenzji książki Kazimierza Bana-
cha o Batalionach Chłopskich w miesięcz-
niku „Wojsko Ludowe” Sulewski usiłował 
wykazać, że przypisane AK walki były dzie-
łem BCh, co w „WTK” pokwitowano okre-
śleniem „Kulą w płot”. Sulewski uznał to za 
„obrzydliwy napad” na jego osobę, „żywcem 
wzięty z Free Europa”. 26 czerwca 1969 r., 
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Jerzy Ślaski, redaktor naczelny „WTK”



„łącząc wyrazy głębokiej miłości bliźniego”, 
wystosował do redakcji list, którego adresa-
tem był Jaśnie Wielmożny Pan Redaktor Jerzy 
„Nieczuj” – Ślaski, b. członek faszystowskiej 
bandy „Orlika” (tak w oryginale; Ślaski nosił 
pseudonim „Nieczuja”). 

Zestawiam obecnie indeks zawartości tema-
tycznej WTK pod kątem eksponowania w niej 
osób i oddziałów, które albo mordowały pod-
czas okupacji ludzi lewicy, albo też wal-
czyły już po wyzwoleniu z władzą ludową 
(np. „Żbik” z Miechowskiego, „Bończa” itp.). 
Osobną sprawę stanowi wyeksponowanie tzw. 
Brygady Brasławskiej por. „Ostrogi”, która 
walczyła z partyzantką radziecką i przekra-
czała nawet granicę ryską, dokonując mordów 
po jej wschodniej stronie. W WTK (nr 25) 
podano wbrew oczywistym dokumentom miej-
sca walki z partyzantką radziecką Brygady 
Brasławskiej jako miejsca walk z Niemcami. 
Wydrukowałem już o tym artykuł w prasie 
radzieckiej i omówiłem obszernie tę spra-
wę w odczycie dla historyków radzieckich 
– pisał. Mam również zaszczyt zawiadomić, 
że w obszernej pracy o walkach z banda-
mi („Orlikiem” i „Zaporą”), którą napisa-
łem (takich prac ukaże się dużo, w związku 
z 25-leciem PRL), poświęciłem sporo miejsca 
osobie Pana. Przypuszczam, że sprawiłem tym 
Panu dużą przyjemność, bo przecież trzeźwy 
czy pijany, wspomina Pan okres pobytu w ban-
dzie jako szczególnie sobie miły i bliski (vide 
zdjęcie „Zapory” w książce o Zamojszczyźnie). 
Będzie to zresztą wdzięczny temat do dyskusji 
w sądzie (powiatowym), muszę jednak jeszcze 
miesiąc czasu popracować w archiwach z rocz-
nikami WTK w ręku. 

Nadawca nie poprzestał na wysoce obraź-
liwej dla Ślaskiego korespondencji, ale 12 
października 1969 r., na „XXV rocznicę 
powołania Służby Bezpieczeństwa i Milicji 
Obywatelskiej”, opublikował artykuł pt. 
„W obronie władzy ludowej”, tym razem 
w magazynie studenckim „itd”. Z upodo-

baniem tropił zbrodnie „band reakcyjnego 
podziemia”: W lasach pod Kockiem i Garwo-
linem rosną jeszcze obok siebie drzewa, przy 
pomocy których przyboczni „Orlika” rozdzierali 
na części wziętych do niewoli pracowników 
Bezpieczeństwa Publicznego. Makabrycznym 
egzekucjom towarzyszyły kabotyńskie przemó-
wienia bandyckiego propagandysty „Nieczuja”. 

W reakcji na te insynuacje Ślaski wniósł do 
Naczelnego Sądu Dziennikarskiego sprawę 
przeciwko Sulewskiemu o zniesławienie. List, 
który otrzymał redaktor naczelny „WTK”, 
zawierał treści uwłaczające jego godności 
osobistej, a kontynuacją tego nieetyczne-
go postępowania było powtórzenie części 
zarzutów na łamach „itd”. Rozprawa odbyła 
się 27 marca 1970 r., kompletowi orze-
kającemu przewodniczył Ryszard Gontarz, 
a jako rzecznik dyscyplinarny SDP występo-
wała Alina Reutt. Jak stwierdzało orzeczenie 
Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, w toku 
rozprawy obwiniony odwołał w całej rozcią-
głości wszystkie zarzuty pod adresem redak-
tora Jerzego Ślaskiego oraz redakcji „WTK”, 
wyrażając ubolewanie i gotowość udzielenia 
pełnej satysfakcji oraz przedstawiając Sądowi 
oświadczenie w tej sprawie z prośbą o opub-
likowanie w tygodniku. Wojciech Sulewski 
przyznawał, że zarzuty powtórzone w jego 
publikacji powstały w oparciu o „niedokład-
nie sprawdzone informacje”. Przeprosił za 
„zaistniałe fakty” i zobowiązał się do unikania 
tego typu pochopnych oskarżeń w swojej 
dalszej pracy publicystycznej. Wobec takiej 
postawy Sulewskiego rzecznik dyscyplinar-
ny SDP odstąpił od oskarżenia, natomiast 
pokrzywdzony uznał się za usatysfakcjono-
wanego. Biorąc pod uwagę dotychczasową 
niekaralność obwinionego i wyrażoną przez 
niego skruchę, Sąd stanął na stanowisku, że 
list do redakcji „WTK” stanowi dla niego 
„karę i przestrogę na przyszłość”. Orzeczenie 
wraz z uzasadnieniem ukazało się potem 
w organie SDP „Prasa Polska”.
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Oświadczenie Wojciecha Sulewskiego 
z odwołaniem zarzutów i przeprosinami 
zostało 12 kwietnia 1970 r. opublikowane 
w „WTK”. Komentator „Polityki” w rub-
ryce „Żarty na bok” stwierdził złośliwie, że 
winowajca dał „samokrytykę wzorową”, ale 
„powstaje pytanie, czy przy tego rodzaju 
«niedokładnościach» czytelnicy będą brali 
na serio publikacje p. Sulewskiego”. 

Wydanie „upokarzającego oświadczenia” 
i „poniżający ton listu” autora licznych publi-
kacji („słusznych politycznie”) z okresu wojny 
i pierwszych lat Polski Ludowej wywołały 
przeciwdziałanie ze strony protektorów z SB 
gorliwego tropiciela „faszystowskiej bandy” 
„Orlika”. Pojawiły się sugestie, że „pewne 
koła” musiały wywierać na Sulewskiego silną 
presję, aby w ten sposób i w tej formie prze-
prosił Ślaskiego i cofnął zarzuty. Sulewski 
tłumaczył się, jakoby działał „pod naciskiem 
i w chwili zdenerwowania i załamania”, zaczął 
też żałować, że się wycofał. Kpt. Ryszard 
Ostrowski z Wydziału II Departamentu IV 
MSW, który zajmował się rozpracowaniem 
redakcji „WTK” i Klubu LOK przy Sto-
warzyszeniu PAX, gdzie zbierali się „poten-
cjalni wrogowie Polski”, sprawdził, że Ślaski 
rzeczywiście używał pseudonimu „Nieczuja” 
i „był członkiem bandy” „Orlika”. Uznał 
natomiast, że brak jest wiedzy o naciskach 
na Sulewskiego, aby złożył wydrukowane 
w „WTK” oświadczenie. 

Funkcjonariusze SB 18 czerwca 1970 r. 
odbyli w tej sprawie spotkanie z  „Dzien-
nikarzem”. TW wyjaśnił, że od września 
1968 r. wszedł w konflikt „z grupą osób 
z byłego podziemia NSZ i WiN, zgrupowa-
nych wokół redakcji „WTK” z J. Ślaskim na 
czele”. Środowisko to wywołało „ostrą kam-
panię oszczerczą pod jego adresem (wredne 
anonimy pisane, telefony, szantaż i pogróż-
ki)”; spotykał się z zaczepkami redaktora 
Andrzeja Wernica z „WTK” i niektórych 
kombatantów z NSZ i AK. W tej atmosferze 
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opublikowane w „WTK” 12 kwietnia 1970 r. 



doszło „do zaaranżowania przeciw niemu” 
rozprawy Naczelnego Sądu Dziennikarskie-
go; z obawy co do werdyktu, „podpisał 
podsunięty mu tekst oświadczenia, nie zapo-
znając się z jego treścią”, rzekomo zapewnia-
no go też, że oświadczenie to nie zostanie 
opublikowane. Gotowy do podpisania tekst 
przyniosła Alina Reutt, która „reprezentowa-
ła interesy PAX”, „rozprawa była wyraźnie 
wyreżyserowana”. Sulewski miał już wcześ-
niej odrzucać różne prowokacyjne propo-
zycje ze strony przedstawicieli PAX-u, a po 
złożeniu oświadczenia podobno sugerowano 
mu finansowe zadośćuczynienie. 

Po rozmowach z „S.W.” inspektor Wydzia-
łu II Departamentu IV MSW doszedł do 
wniosku, że jest on świetnym znawcą prze-
szłości konspiracyjnej czołowych działaczy 
PAX-u, a także środowiska kombatanckiego 
różnymi formami związanego ze Stowarzy-
szeniem, zadeklarował też przekazywanie 
uzyskanych informacji SB. „Jego wysoka 
wiedza, a także żal do PAX-u za wyrządzo-
ne krzywdy moralne (konflikt ze Ślaskim 
i redakcją WTK, w wyniku czego spra-
wa znalazła się w sądzie dziennikarskim) 
gwarantuje, że może on przez nas być 
wykorzystywany do kontroli tego odcinka 
działalności PAX-u”. TW „Dziennikarz” 
utrzymywał towarzyskie kontakty z komba-
tantami zatrudnionymi w Stowarzyszeniu 
(m.in. z Ryszardem Machowskim) i relacje 
ze spotkań dostarczał kpt. Ostrowskiemu. 
W zakładach gospodarczych i instytucjach 
Stowarzyszenia PAX znalazło pracę kilkuset 
uczestników II wojny światowej, konspiracji 
wojennej i podziemia niepodległościowego 
z różnych formacji wojskowych. 

Konflikt Ślaskiego i redakcji „WTK” 
z Sulewskim interesował nie tylko funkcjo-
nariuszy SB. W tę prestiżową sprawę zaan-
gażowało się kierownictwo PZPR, które od 
pewnego już czasu domagało się od władz 
PAX-u podjęcia kroków dyscyplinujących. 
Na osobiste żądanie członka Biura Poli-

tycznego KC PZPR Zenona Kliszki (wszak 
kombatanta GL i AL) Ślaski z końcem paź-
dziernika 1970 r. musiał odejść z „WTK”. 
Jak zapisał funkcjonariusz SB, „publicystyka 
WTK oraz działalność Klubu Weteranów 
PAX-u [sic!] przy WTK została negatywnie 
oceniona przez władze polityczne. Odpo-
wiedzialny za całokształt publicystyki Jerzy 
Ślaski oraz część związanych z nim redakto-
rów zwolnieni zostają z WTK”. Odnotowa-
no, że odbiło się to szerokim echem, Ślaski 
bowiem prowadził ożywioną działalność 
w środowisku kombatanckim.

Według oceny mjr. Ostrowskiego 
z 1972 r. „Sulewski podał tylko fakty z prze-
szłości Ślaskiego i te fakty są niepod-
ważalne”. Mimo że w przeszłości Ślaski 
był „po drugiej stronie barykady”, przez 
cały czas swej pracy dziennikarskiej darzo-
no go pełnym zaufaniem, otrzymał nawet 
odznaczenia państwowe. Będąc redaktorem 
naczelnym „WTK”, popełnił jednak „wiele 
błędów politycznych” i za to został zdjęty. 
Błędy te sprowadzały się „do przekształce-
nia tygodnika w organ określonej grupy 
kombatanckiej, która nie wyciągnęła wnio-
sków z przeszłości i zmian, jakie przez okres 
istnienia władzy ludowej zaszły w naszym 
kraju, przedstawiania w sposób tendencyjny 
wysiłku zbrojnego narodu polskiego, co 
w praktyce dawało czytelnikowi, szczególnie 
młodemu, wypaczony obraz przeszłości”. 

Żołnierze AK mieli na ten temat inne 
zdanie. Andrzej Czarski, jeden z najmłod-
szych uczestników Powstania Warszawskie-
go, współpracownik „WTK” i redaktora 
Ślaskiego, uważał, że był to jedyny tygo-
dnik, który starał się obiektywnie przekazać 
historię walki zbrojnej z okupantem, gdyż 
w Polsce Ludowej ją fałszowano, pomniej-
szając rolę Armii Krajowej; ugrupowania 
lewicowe były tylko małym marginesem 
w polskim ruchu oporu. 

O „WTK” nie ukazała się dotąd żadna 
praca historyczna. n
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Z powodu mojego wieku (rocznik 1928) 
wydaje mi się ważne, by naświetlić i utrwa-
lić w pamięci przyszłych pokoleń historię 
wojenną Adasia Teppera. Jego życie byłoby 
zapewne opisane i wydrukowane wiele lat 
temu, gdybym po Powstaniu zamieszkał 
w Kraju, a szczególnie po 1989 r., gdy 
Polska odzyskała niepodległość i ukazywało 
się dużo opracowań na temat życia i walki 
powstańców warszawskich. 

Podobnie – moja Powstańcza historia 
ujrzała światło dzienne dopiero niedawno 
– po upływie 75 lat, gdyż od czasu Powsta-
nia mieszkałem i przebywałem za granicą, 
Najpierw w niewoli w Niemczech, potem 
w Anglii, a od 1952 r. Stanach Zjednoczo-
nych – gdzie po studiach na Uniwersytecie 
w Chicago (University of Chicago) zostałem 
profesorem nauk politycznych – a obecnie 
od 2015 – emerytem, po przeszło 50-letniej 
karierze wykładowcy na wielu uniwersyte-
tach na Zachodzie i Wschodzie. 

Podczas moich krótkich pobytów w Pol-
sce udało mi się jednak znaleźć wiele 
informacji na temat życia mojego przyja-
ciela Adasia Teppera. I choć nie było to 

Adam Jerzy Tepper 
– Powstaniec warszawski

Wspomnienie o przyjacielu, który zginął jako komendant barykady 
na ul. Mokotowskiej 14 / róg Placu Zbawiciela 

– około 17-18 VIII 1944 r.

W komunikacie ogłoszonym w berlińskim radiu w nocy z 12 na 13 kwietnia 1943 r. Niemcy ujawniają 
fakt zbrodni dokonanych przez NKWD na polskich oficerach w Katyniu. 16 kwietnia 1943 r. rząd RP 
zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. W odpowiedzi, 
w nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 r., rząd sowiecki zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską.

Zygmunt Antoni Kruszewski

W pierwszych dniach września 2021 r. 
do redakcji „Biuletynu Informacyjnego” zawitał 

szczególny gość ze Stanów Zjednoczonych 
– dr. Zygmunt Antoni Kruszewski, by przekazać nam 

swe powstańcze wspomnienia

fo
t. 

Pi
ot

r H
ry

cy
k



łatwe zadanie, a poszukiwania były żmudne 
i wymagały cierpliwości, udało mi się skom-
pletować sporo informacji pozostających 
w archiwach lub dzięki wywiadom przepro-
wadzonym w jego powstańczym batalionie 
„Ruczaj” (kompania Lodeckiego). Z uwagi 
na poważne straty, jakie poniósł jego bata-
lion, a szczególnie jego kompania, niestety 
nie udało mi się ustalić daty jego śmierci. 
Dotarłem jednak do dokumentacji (która, 
jak początkowo sądzono, nie istniała lub 
nie ocalała) na temat Adama i jego rodziny 
w archiwum miasta Gdyni.

Co wiemy z dokumentów, które znala-
złem w archiwum miasta Gdyni? Adam 
Jerzy Tepper, syn Leopolda i Anny Tep-
per, urodził się w Rzeszowie 13 stycznia 
1922 roku. W dokumentach podane jest 
wyznanie rzymsko-katolickie, ale rodzina 
Tepperów według praw hitlerowskich była 
uznana za żydów i jego rodzice zostali 
zapewne zamordowani w obozie koncen-
tracyjnym Stutthof. Tepperowie (ojciec był 
księgowym) przybyli do Gdyni 15 listopada 
1934 r. z Poznania i zamieszkali przy ul. 
Świętojańskiej 139/150.

Jak staliśmy się przyjaciółmi? Adam 
Tepper zdał egzamin maturalny w Gdyni 
w maju 1939 r. w wieku 17 lat. Postano-
wił studiować prawo i został przyjęty na 
wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego 
na studia rozpoczynające się jesienią 1939 r. 
Latem tego roku, na krótko przed wojną 
postanowił znaleźć w Warszawie lokum – 
mieszkanie na okres swoich studiów.

Moja matka (Irena z Grabowskich Kru-
szewska, nauczycielka w szkole powszech-
nej na Powiślu w Warszawie – Szkoła im. 
Ks. Józefa Poniatowskiego) wynajmowała 2 
pokoje w naszym mieszkaniu, aby dorobić 
sobie trochę pieniędzy do swej skromnej 
pensji nauczycielskiej. Traf chciał, że Adaś 
się do nas zgłosił, a moja matka wynajęła 
mu jeden z pokoi. Adam wprowadził się 

do nas w sierpniu 1939 r. i mieszkał przez 
prawie całą wojnę (1939–1943). Mimo że 
zgodnie z przepisami prawa niemieckiego 
uważany był za Żyda, nie przeniósł się do 
getta warszawskiego, jak tego wymagano 
(pod karą śmierci). Utrzymywał się z han-
dlu, gdyż Uniwersytet był zamknięty. Moja 
matka była bohaterką, godząc się na jego 
pobyt w naszym mieszkaniu, gdyż za pomoc 
Żydom groziła kara śmierci. Ponadto była 
pod silną presją swej rodziny, martwili się, 
że ryzykuje życiem swoim i swojej rodziny.

Zdarzało się, że Adam spóźniał się przed 
godziną policyjną, umieraliśmy wtedy ze 
strachu, że zamiast niego przyjdzie gestapo. 
Ponieważ jego rodzina była katolicka – 
Adam nie był obrzezany i to wielokrotnie 
uratowało go, gdy Niemcy go rewidowali. 

Zaprzyjaźniliśmy się w czasie gier i roz-
mów podczas długich wieczorów spowodo-
wanych przez godzinę policyjną (często nie 
można było wychodzić z domu już o godz. 
17-18.00) – Janusz, Adam i ja. Janusz był 
od Adasia 2 lata młodszy, ja o 6 lat.

Pamiętam, że gdy zapytaliśmy Adama, czy 
należy do ruchu podziemnego – odpowie-
dział: „Co za głupie pytanie! Ja jestem Żydem 
– to już jest wystarczająco niebezpieczne, 
a wy chcecie, żebym jeszcze zbudował sobie 
drugą barierę?!” Jednak Adaś był członkiem 
ruchu podziemnego i skończył podchorą-
żówkę w czasie wojny! Nie spodziewałem się, 
że spotkam go w czasie Powstania Warszaw-
skiego, tuż przed jego śmiercią.

Należałem do „Szarych Szeregów” (har-
cerstwo) i AK od maja 1943 r. – pełniłem 
obowiązki hufcowego. W marcu 1942 r. 
w wieku 16 lat stałem na czele 3 drużyn 
i hufca „Blok Zamek – Ziemie Kresowe”. 
Decyzją Komendy „Szarych Szeregów” dru-
żyny Zawiszy, aby ich nie narażać, nie zosta-
ły zmobilizowane na godzinę „W”. 10 dni 
przed Powstaniem dostałem rozkaz użycia 
swoich drużyn (około 10 chłopaków) do 
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szpiegowania wycofujących się niemieckich 
oddziałów i nowych wchodzących do War-
szawy (Alejami Jerozolimskimi od Placu 
Zawiszy na Ochocie do Ronda Waszyngto-
na na Saskiej Kępie). Ustawiałem ich i zmie-
niałem co godzinę na każdym przystanku 
autobusowym i tramwajowym. 1 sierpnia 
1944 r. około godziny 15.00 dostałem tele-
fon, że zmiennik na Rondzie Waszyngtona 
nie może przybyć z uwagi choroby. Przyby-
łem na Rondo sam i zastępowałem go od 
godziny 16.00 do 17.00. O godzinie „W” 
– 17.00 – rozpoczęło się Powstanie. 

Wracałem do Centrum pod obstrzałem 
i dołączyłem do Zgrupowania „Krybar” 
na Powiślu. Wyposażono mnie w 2 butelki 
benzyny. W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. 
w ruinach Akademii Sztuk Pięknych na 
Wybrzeżu Kościuszkowskim zniszczyliśmy 
2 czołgi niemieckie. Kiedy po tygodniu 
przeczytałem w wolnej prasie powstańczej 
o batalionie „Radosław” na Woli i ich boha-

terskich harcerzach poprosiłem o przeniesie-
nie mnie z „Krybara” do „Radosława”. Nie-
stety nie udało mi się tam dotrzeć, a jedynie 
do Kwatery Głównej „Szarych Szeregów” na 
Świętokrzyską 16, koło budynku Pruden-
tialu. „Szare Szeregi” organizowały wtedy 
Pocztę Harcerską i potrzebowali dowódców. 
Zostałem zastępcą kierownika Stanicy Har-
cerskiej na ulicy Siennej. Pozostałem tam 
przez około 10 dni, ale chciałem robić coś 
„bardziej ważniejszego”. Tak powiedziałem 
w Komendzie Głównej AK. 

Zgodzili się użyć mnie do akcji „Hajduki 
Wielkie”, dostałem zadanie dotarcia do 
Komendy AK w Milanówku (płk „Roman”) 
z szyfrowanym rozkazem gen. „Bora”, aby 
AK z Okręgu Warszawa Zachód i partyzan-
ci z Kampinosu uderzyli od tyłu na Niem-
ców. Ze względu na to, że droga na zachód 
przez Wolę do Milanówka była już przez 
Niemców zablokowana, miałem dostać się 
kanałami przez Mokotów i Czerniaków. 
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Powstanie Warszawskie. Dwaj cywile stojący w bramie kamienicy przy ulicy Mokotowskiej 32/34. 
Widoczny unoszący się w powietrzu pył ze zniszczonych w czasie ostrzału/bombardowania budynków. 

Widok w kierunku barykady przy skrzyżowaniu z ul. Chopina
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Na Mokotów ruszyłem kanałem pod ulicą 
Mokotowską, który był zastrzeżony dla 
kurierów i konieczna była przepustka (mam 
ją do dzisiaj w El Paso!). Przy wejściu do 
kanału Mokotowska 14 była barykada, ale 

wartownik nie chciał mnie przepuścić bez 
zgody komendanta barykady, który miał 
wrócić za godzinę z batalionu „Ruczaj”. 
Okazało się, że był nim mój przyjaciel 
Adam Tepper! Uściskaliśmy się! Powiedzia-
łem mu – „ale nas ogłupiłeś, że nie należysz 
do AK!” – i wszedłem do kanału. 

Adaś, zgodnie z przypuszczeniami jego 
kolegów z kompanii Lodeckiego, zginął 
na tej barykadzie wraz z paroma oficerami 
i podchorążymi w ataku Niemców ok. 18 
sierpnia 1944 r. – tydzień po naszym wspa-
niałym spotkaniu.

Aby upamiętnić losy przyjaciela z czasów 
okupacji, polskiego Żyda – bohatera Powsta-
nia Warszawskiego postarałem się o umiesz-
czenie jego nazwiska na „Murze Pamięci” 
w Parku Wolności na terenie Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Tymi wspomnie-
niami pragnę upamiętnić w druku jego losy 
i historię jego rodziny. 

Autor jest emerytowanymprofesorem 
Uniwersytetu Teksańskiego w El Paso
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Powstanie Warszawskie, ul. Mokotowska przed Koszykową. Powstaniec z batalionu „Ruczaj” z karabinem 
i bagnetem. W perspektywie ulicy widoczna również barykada na ul. Mokotowskiej przy Placu Zbawiciela.
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Liczący 156 metrów Mur Pamięci w Parku Wolności 
Muzeum Powstania Warszawskiego



Unikalność biografii profesora Kruszewskie-
go – przedstawiona w książce Beaty Halickiej 
– polega na tym, że bardzo często bez upięk-
szania i bez autocenzury pokazuje ciemne 
strony polskich losów w ubiegłym stuleciu. 
Znajdziemy tu gorzkie refleksje o powstaniu 
warszawskim i sytuacji w obozach jenieckich, 
o egzystencji Polaków po wojnie w Wielkiej 
Brytanii, a także o trudnych pierwszych kro-
kach w Chicago i sporach wśród polskiej emi-
gracji w USA. Wydaje się, że nic tu nie jest 
upiększone i przypudrowane. [...] Wszystko 
zostało skomponowane w całość z dużym talen-
tem literackim i wytrawną umiejętnością pro-
wadzenia czytelnika przez meandry opowieści.

Ze Wstępu prof. Leszka Zasztowta

Zbigniew Anthony Kruszewski (ur. 1928) 
– harcerz, powstaniec, emigrant, profesor, 
a także wiceprezes Kongresu Polonii Amery-
kańskiej i politolog na Uniwersytecie Chica-
gowskim, nowojorskim SUNY i w El Paso 
– to postać nietuzinkowa, której niezwykła 
biografia wyróżnia się na tle losów całego 
pokolenia. Niewielu z tych, którzy przeżyli 
wojnę i okupację w Polsce, a następnie znaleźli się na emigracji, odniosło sukces w swych 
nowych ojczyznach. Bohater niniejszej książki spotkał na swej drodze liczne granice. Najdłużej 
zatrzymał się nad rzeką Rio Grande, granicą pomiędzy USA a Meksykiem. Praca na Uniwer-
sytecie Teksańskim w El Paso, a także wcześniejsze doświadczenia życiowe spowodowały, że 
Kruszewski już w latach 70. XX wieku stał się pionierem i wiodącą postacią studiów o pogra-
niczach (border studies). Karierę naukową rozpoczął od doktoratu poświęconego granicy na 
Odrze i Nysie Łużyckiej. Jego biografia to losy człowieka pogranicza, który swym życiem 
świadczy o potrzebie przełamywania granic dzielących ludzi i narody oraz o konieczności 
budowania mostów pomiędzy nimi.

beata halicka jest profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i pracuje w Insty-
tucie Wschodnim na Wydziale Historycznym w Poznaniu. Jedna z jej ostatnich książek 
– Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948 – 
otrzymała Nagrodę Identitas 2016 w kategorii najlepsza historyczna książka roku. n
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w 2019 r. w warszawskiej Oficynie wydawniczej ASPRA-JR ukazała się książka 
pióra prof. beaty halickiej pt.: Życie na pograniczach. Zbigniew Anthony Kruszew-
ski. Biografia w ramach serii wydawniczej: Fontes Rerum Ad Historiam Scientiae 
Spectantium.
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Na dziewięciu znaczkach Poczta „Solidarności” przedstawiała uzbrojenie, jakim dysponowali 
Powstańcy i Armia Krajowa. Bardzo różnorodne, od przedwojennego polskiego, poprzez zdobyczne 
niemieckie, zrzutową broń brytyjską i najbardziej charakterystyczną własnej produkcji – pistolety 
maszynowe „Sten” i „Błyskawica” lub różnego rodzaju granaty. 

W tym samym czasie został wydany pasek sześciu znaczków przedstawiający na tle ruin Warszawy 
sylwetki Powstańców: żołnierza, sanitariuszki, zawiszaka, łączniczki i harcerskiego listonosza.

Powstanie Warszawskie na znaczkach 
Poczty Solidarności

Lesław J. Welker(cz. 2)
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Poczta ta upamiętniała 
też Powstanie i jego rocz-
nice. Zaczynając od ład-
nej serii przedstawiającej 
plakaty Powstania, które 
zagrzewały do walki.

Ukazała się także cięta seria czterech znaczków przedstawiająca symbolicznie całe Powstanie: rozpo-
częcie walki, zdobyczny transporter, zrzuty, ruiny miasta.

W 1984 r. Poczta Solidarności upamiętniła 40. rocznicę Powstania kilkoma emisjami: ładnym 
blokiem, na którym zreprodukowane są oryginalne znaczki Poczty Powstańczej, serią siedmiu 
znaczków, z których dwa poświecone są Powstaniu oraz znaczkiem z sylwetką małego Powstańca.

Rok później ukazał się blok z serią ośmiu znaczków przedstawiających różne epizody powstańczej 
walki oraz znaczek upamiętniający 41. rocznicę Powstania.  cdn.



Zdaniem Torańskiego przyczyn przemil-
czania jest o wiele więcej. Obóz był schowa-
ny za ogrodzeniem łódzkiego getta, o któ-
rym powstały niezliczone publikacje – gdyby 
w piekle przy Przemysłowej zamknięto dzieci 
żydowskie – nie polskie – świat znałby prawdę 
o tych zbrodniach od dawna. Wykrzykiwałby 
ją! Więźniowie długo nie mogli wypowiadać się 
o tym dramacie i jest to kolejny powód zapo-
mnienia. Bezmiar cierpienia był tak wielki, że 
kneblował im usta.

Krystyna Wieczorkowska-Lewandowska, 
była więźniarka, stwierdza, że – Ten obóz 
był tajny, ukryty w getcie, i taki pozostał. Od 
wielu lat się zastanawiam: komu na tej ciszy 

zależy? Po wojnie go zburzono, rozebrano, 
«pozamiatano». A przecież był unikatowy, 
drugiego takiego w Europie nie było. Jak 
widać, Niemcy wciąż mają wielki wpływ na 
kształt świata, skoro do dziś prawie nikt o nas, 
dzieciach z Przemysłowej, nie wie. I dodaje 
– Zniszczenie dowodów istnienia obozu zro-
biono na zamówienie polityczne. Gdzieś po 
drodze zniknęły też przecież nasze dokumenty 
i miała zniknąć cała ta historia.

Pierwsze próby upamiętnienia
Co ciekawe, większość inicjatyw upa-

miętniających, które zaczęły pojawiać się 
dwadzieścia lat po zakończeniu wojny, była 
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Dziecięcy Obóz Koncentracyjny przy ul. Przemysłowej w Łodzi 

Kontynuujemy rozpoczęty w lipcowym numerze Biuletynu temat upamiętnienia Dziecięcego 
Obózu Koncentracyjnego przy ul. Przemysłowej w Łodzi. [red.]

Współautor książki „Mały Oświęcim” – Błażej Torański – w jednym z wywiadów zastanawia się 
„Dlaczego dziecięcy obóz koncentracyjny w Łodzi był przez dekady zapomniany?” Zauważa, że 
historia obozu i los małych więźniów nigdy nie utrwaliły się w pamięci zbiorowej, w powszechnej 
świadomości Polaków, a powinno to być nasze Yad Vashem.

Agata Czajkowska(cz. 2)

„Eee… tam, takiego obozu nie było” 
– Uwolnić Chudego – Dziś dajemy Wam nie tylko pamięć
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inspirowana przez uczniów, choć to najpew-
niej wpływ ich nauczycieli, którzy podążali 
za dyrektywami z góry. Jednym z pierw-
szych oficjalnych sposobów upamiętnienia 
obozu na szczeblu gminnym było nadanie 
1 czerwca 1966 r. imienia młodocianych 
więźniów miejscowej szkole podstawowej 
(obecnie: Szkoła Podstawowa nr 81 im. 
Bohaterskich Dzieci Łodzi). Szkoła ta, zało-
żona w sąsiedztwie obozu, w 1961 roku, 
stała się pierwszym finansowanym ze środ-
ków publicznych miejscem pamięci związa-
nym z Polen-Jugendverwahrlager. 

Do dziś szkoła podkreśla odporność 
i odwagę dzieci-więźniów, a nie wyłącz-
nie na ich status, jako ofiar nazistowskich 
represji. Szkoła od tego czasu aktywnie 
uczestniczy w projektach upamiętniających 
związanych z tym miejscem. Tymczasem, to 
grupa innych uczniów, a dokładniej wycho-
wanków Ośrodka Szkolno- Wychowaw-
czego dla Dzieci Głuchych – z południo-
wo-wschodniego Przemyśla – w 1967 r. 
wystąpiła z pomysłem budowy pomnika. 
Wkrótce potem powołano specjalny komi-
tet pod przewodnictwem Związku Bojowni-
ków o Wolność i Demokrację (ZBoWiD), 
państwowej organizacji kombatanckiej, 
który miał czuwać nad realizacją projektu. 
Oficjalny patronat ZBoWiD-u wskazywał, 
że rzekome zaangażowanie uczniów w pety-
cję na rzecz pomnika nie było bynajmniej 
inicjatywą oddolną, za którą stała tylko 
jedna przesłanka, a mianowicie upamięt-
nienie młodych ofiar. Uczynienie z uczniów 
aktorów społecznych i podkreślenie ich 
rzekomego znaczenia dla powstania pro-
jektu miało w istocie inne ważne funkcje. 
Chodziło nie tylko o stworzenie pozorów 
zdrowego i proaktywnego społeczeństwa 
obywatelskiego, ale także było sposobem 
na kształtowanie afektywnej relacji mię-
dzy państwem, reprezentowanym tu przez 
ZBoWiD, a najmłodszym pokoleniem 

Polaków, uosabianym przez niewielką grupę 
uczniów z Przemyśla. Ich szczególna więź 
emocjonalna miała być następnie naślado-
wana przez innych uczniów w kraju. Stano-
wiło to zatem instrument kontroli nie tylko 
nad pamięcią publiczną dzieci okresu wojny, 
ale także nad umysłami i świadomością 
historyczną współczesnej młodzieży. W ten 
sposób pozorny gest przyznania dzieciom 
władzy w rzeczywistości polegał na prze-
kształceniu dzieci w „świadome narodowo 
jednostki”, których rozumienie przeszłości 
odpowiadało wymaganiom i wyzwaniom 
teraźniejszości. 

W 1968 r. wybrano projekt Jadwigi Janus 
i Ludwika Mackiewicza, a rok później, 
13 września 1969 r., w parku Promieni-
stych (obecnie Park im. Szarych Szere-
gów) wmurowano kamień węgielny pod 
pomnik. Nomenklatura stanowiła nie tylko 
ważne narzędzie w zacieraniu niedawnej 
przeszłości miasta, w szczególności istnienia 
getta, ale także sposób legitymizacji reżimu 
i umacniania pejzażu władzy komunistycz-
nej. Inauguracja pomnika została początko-
wo wyznaczona na 1 czerwca 1970 r. Jako że 
oficjalny Dzień Dziecka w Polsce (1 czerw-
ca) jest datą symboliczną, jako taka miała 
ona służyć zarówno uczczeniu pamięci mło-
dych ofiar II wojny światowej, jak i docenić 
historyczne i kulturowe znaczenie dzieci 
w polskim społeczeństwie. Z powodu kilku 
opóźnień budowa została ukończona dopie-
ro wiosną następnego roku, a uroczystość 
odsłonięcia została ostatecznie przeniesiona 
na 9 maja 1971 r. Ponieważ był to Dzień 
Zwycięstwa, punkt ciężkości uroczystości 
został automatycznie przesunięty z wyłącz-
nego upamiętnienia dzieci, na pamięć 
o walce z nazistami i ostatecznego triumfu. 
W rezultacie inauguracja pomnika wpisała 
się w szersze, ogólnonarodowe obchody 
dwudziestej szóstej rocznicy zakończenia II 
wojny światowej czy tzw. zwycięstwa nad 
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faszyzmem Armii Czerwonej i sprzymierzo-
nych z nią Polaków. Obecny na uroczystości 
odsłonięcia pomnika wicepremier Wincenty 
Kraśko odznaczył pomnik Orderem Krzyża 
Grunwaldu (II klasy), co stanowiło symbo-
liczną pieczęć aprobaty partyjnej, gwarancję 
podporządkowania się centralnie sterowanej 
polityce pamięci i sposób na wzmocnienie 
afektywnej relacji między państwem a jego 
najmłodszymi obywatelami. 

Do pewnego stopnia to wojskowe odzna-
czenie konstruowało również postrzega-
nie dzieci wojny jako aktywnych aktorów 
w walce z nazistami i uczyniło z nich sym-
bole narodowego oporu. Na pozór projekt 
pomnika, mimo że powstał na zlecenie pań-
stwa, zdawał się odchodzić od obowiązują-
cych wówczas narracji o przeszłości. Ośmio-
metrowa konstrukcja, oficjalnie znana jako 
Pomnik Martyrologii Dzieci, przedstawia 
złamane serce z sylwetką wychudzonego, 
nagiego dziecka, wciśniętego między jego 
dwie połówki. Postać ta powstała na podsta-
wie autentycznej fotografii jednego z byłych 
więźniów, Edwarda Barana, który przeka-
zał wizerunek artystom odpowiedzialnym 

za jego powstanie. Tablica, umieszczona 
przed pomnikiem, zawierała napis: „Ode-
brano Wam życie, dziś dajemy Wam tylko 
pamięć”. Napis ten, podkreślający ideę skra-
dzionego życia, stanowił interesujący kon-
trapunkt dla pojedynczej postaci małego 
chłopca, jakby w zgodzie ze świadectwami 
ocalałych o przytłaczająco destrukcyjnym 
wpływie, jaki to doświadczenie wywarło na 
ich życie. Jako taki, pomnik upamiętniał nie 
tylko tych, którzy zginęli w Polen-Jugend-
verwahrlager, ale także, w gruncie rzeczy, 
celebrował tych, którzy przeżyli, stanowiąc 
platformę do wyrażenia traumy i stanowił 
namacalny dowód bolesnej przeszłości.

Szersze badania przeszłości Polen-Jugend-
verwahrlager, miały miejsce pod koniec lat 
60. i na początku 70. W tym czasie więk-
szość ocalałych z obozu była już pełnoletnia 
i potrafili walczyć o uznanie ich cierpienia. 
Sprzyjał temu także klimat polityczny po 
przejęciu władzy przez Edwarda Gierka 
w 1970 r., kiedy to w kraju nastąpił krót-
ki okres liberalizacji kulturowej, społecz-
nej, politycznej i gospodarczej. To właśnie 
w 1970 roku powstał pierwszy i jak dotąd 
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Pomnik Pękniętego Serca współcześnie w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi
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jedyny film fabularny na ten temat pt. 
„Twarz Anioła”, którego oficjalna premiera 
odbyła się w styczniu 1971 roku. Film został 
zrealizowany pod auspicjami instytucji pań-
stwowych, w szczególności wspomnianego 
ZBoWiD-u oraz Głównej Komisji Bada-
nia Zbrodni Hitlerowskich (GKBZHwP). 
Przedstawia trudne warunki życia, znęcanie 
się fizyczne, wyczerpującą pracę, w tym pro-
stowanie igieł do maszyn do szycia i wypla-
tanie koszyków, a także wszechobecny głód 
w życiu młodych więźniów. Obraz ten miał 
wyraźnie na celu edukację widzów. Jego 
realistyczna konwencja wynikała w pewnym 
stopniu z oparcia fabuły na świadectwach 
ocalałych – powstał przy wsparciu trzech 
byłych więźniów: Stefana Grelewskiego, 
Tadeusza Raźniewskiego i Józefa Witkow-
skiego. Nie dziwi więc fakt, że doprowadziło 
to do dalszego wzmocnienia pozycji byłych 
więźniów, z których część przyczyniła się 
do postawienia przed sądem „najsłynniej-
szej” strażniczki obozu, Eugenii Pol, znanej 
również jako Pohl. Została ona aresztowana 
12 grudnia 1970 r., a cztery lata później 
skazana na 25 lat pozbawienia wolności. 
Wydarzenia te rzuciły pewne światło na 
historię dzieci przebywających w obozie, 
a w 1975 r. wydano ustawę nadającą im 
status kombatancki. 

Sam pomnik wskazywał na jeszcze jedną 
ważną kwestię związaną z komunistyczną 
polityką pamięci. Częścią jego projektu było 
białe betonowe ogrodzenie, które miało 
na celu „wydzielenie” fragmentu terenu 
parku z podaniem nazw innych obozów 
koncentracyjnych i obozów zagłady. Pośred-
nio, uczyniło to z pomnika instrument 
wykluczenia i części szerszego wyciszenia 
pamięci o Zagładzie w powojennej Łodzi. 
Monument zbudowany „na ruinach getta”, 
w którym osiedlano zarówno Żydów, jak 
i Romów, od początku został uwikłany 
w niepamięć o tych dwóch grupach. Jedno-

czesne, wyłączne skupienie się na polskim 
cierpieniu przyczyniło się do wytworzenia 
kultury upamiętniającej, praktykowanej do 
dziś przez część społeczeństwa, w której 
pamięć o innych ofiarach bywa postrzega-
na jako podważająca i zagrażająca narracji 
o polskim męczeństwie. Dopiero w 2004 
roku na terenie dawnego getta i w jego oko-
licach wzniesiono pomniki upamiętniające 
Żydów oraz przedstawicieli ludności rom-
skiej – nastąpiło to w czterdziestą rocznicę 
zagłady getta.

Współczesne formy 
upamiętniania

Pomnik „Pękniętego Serca” przetrwał 
próbę czasu i po upadku komunizmu pozo-
stał niezmieniony, w przeciwieństwie do 
wielu innych pomników poświęconych 
II wojnie światowej, wzniesionych przez 
państwo. Sugeruje to, że publiczne formy 
upamiętnienia związane z dziećmi-ofiarami, 
takie jak ten, rzadko są postrzegane jako 
polityczne, ze względu na domniemaną 
niewinność upamiętnianych osób. Choć 
betonowe ogrodzenie otaczające pomnik 
dalekie jest od neutralności, nigdy nie było 
kwestionowane ani postrzegany jako takie. 
Wskazuje to na ważną tendencję, która 
przejawia się w pamięci o dzieciach w Polsce 
i odróżnia ją od pamięci o dorosłych – jest 
to skłonność do otaczania dziecięcych ofiar 
aurą nietykalności, która czyni z przestrzeni 
publicznej, takiej jak ta, święte terytorium 
zbiorowej pamięci. Dziś pomnik stanowi 
centralny punkt corocznych uroczystości 
związanych z historią regionu, jest także 
ważnym miejscem spotkań ocalałych oraz 
miejscem inspirującym różne projekty reali-
zowane przez inne podmioty, w tym lokalne 
szkoły. W szczególności Szkoła Podstawowa 
nr 81 aktywnie angażuje się w popularyzację 
historii obozu. Inicjatywy upamiętniające 
Polen-Jugendverwahrlager są nieodłącznym 
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elementem działalności szkoły od ponad 
czterdziestu lat, kształcąc całe pokolenia 
uczniów i rozwijając ich zainteresowania 
historią lokalną. Już w latach 70. uczniowie 
i nauczyciele stali się jedną z sił sprawczych 
upamiętnienia obozu, tworząc w budynku 
szkoły izbę pamięci poświęconą młodym 
ofiarom z ul. Przemysłowej. W 1981 r. prze-
kształcono ją w muzeum szkolne, które 
stanowiło nierozerwalny związek między 
trajektorią szkoły a lokalnymi praktykami 
pamięci związanymi z obozem. 

Co ważniejsze, co roku 1 czerwca, szkoła 
organizuje dzień pamięci z udziałem ocala-
łych, społeczności lokalnej i innych szkół 
z okolicy. Właśnie podczas takiego wyda-
rzenia w 2009 r. rozpoczęła się współpraca 

z krakowską organizacją pozarządową U sie-
bie – At Home. Przedstawicielka organizacji 
i córka byłego więźnia, Urszula Sochacka, 
podkreślała konieczność odświeżenia for-
muły obchodów i uczynienia ich bardziej 
przystępnymi dla dzieci i młodzieży. W ten 
sposób zrodził się pomysł projektu eduka-
cyjnego „Uwolnić Chudego – Dziś dajemy 
Wam nie tylko pamięć”. Jednym z głów-
nych założeń projektu było przedefiniowa-
nie pomnika, a co za tym idzie, symboliczne 
zaprzyjaźnienie się z wychudzonym chłop-
cem z pomnika. Zdaniem autorki projektu 
– pomniki często oczekują wzniosłości, budzą 
w nas lęk i pozostawiają nas w oddaleniu 
od tego, co symbolizują. Oddając cześć ofia-
rom ulicy Przemysłowej, dzieci i młodzież 
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rzadko doświadczają żywej więzi z chłopcem 
z Pomnika Pękniętego Serca. Określany przez 
byłych więźniów jako „Chudy”, jest głodu-
jącym dzieckiem, wyziębionym i pozbawio-
nym zarówno rodzicielskiej opieki i miłości, 
jak i radości dzieciństwa. Sama pamięć nie 
wystarczy. Musimy uwolnić Chudego z obozu 
i z zimnej ściany pomnika. Możemy spró-
bować przywrócić mu wolność, podejmując 
działania, które pocieszą go i sprawią, że 
znów uwierzy w świat. Jak wynika z powyż-
szego opisu, projekt zachęcał do stosowa-
nia nowoczesnych i interaktywnych metod 
nauczania historii, a jednocześnie rzucał 
wyzwanie tradycyjnym praktykom pamię-
ci, opartym na formalnym upamiętnianiu. 
Rozwijając wiedzę uczniów o lokalnej prze-
szłości, projekt miał wzmocnić ich umiejęt-
ności transferowalne i społeczne, takie jak 
kreatywne myślenie i praca zespołowa, oraz 
zaszczepić w nich wartości zaangażowania 
obywatelskiego. 

Jednym z pierwszych wydarzeń zorgani-
zowanych w ramach projektu był otwarty 
wieczór poświęcony historii Polen-Jugend-
verwahrlager, który odbył się 30 listopada 
2011 roku. Wydarzenie skierowane było 
do mieszkańców osiedla mieszkaniowego, 
które powstało na ruinach obozu, pozwoliło 
uczestnikom na spotkanie z jedną z ocala-
łych, Genowefą Kowalczuk oraz zwiedzenie 
szkolnego muzeum. W ramach szerszych 
działań – mających na celu podnoszenie 
świadomości na temat obozu wśród miej-
scowej ludności – inicjatywa ta ukazała 
konieczność ciągłej pracy edukacyjnej 
i zadośćuczynienia krzywdom wyrządzonym 
pamięci młodych ofiar przez lata marginali-
zacji. Oprócz ożywienia zainteresowania 
mieszkańców historią II wojny światowej, 
wieczór otwarty miał na celu integrację 
społeczności lokalnej wokół wspólnej prze-
szłości i budowanie szerszego poczucia toż-
samości regionalnej. Był to lokalny wkład 

w szerszy projekt wspierania i rozwoju kul-
tury partycypacyjnej, której poziom w Pol-
sce jest wciąż niepokojąco niski i pozostaje 
w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej. 

Kolejne działania z cyklu „Uwolnić Chu-
dego”: „Dziś dajemy Wam nie tylko pamięć”, 
„Zaproś Chudego do zabawy”, „Nie wolno 
się brzydko bawić”, „Przyjaciele Chudego”, 
„Dzieci nie ryby i swój głos mają”, „Eee… 
tam, takiego obozu nie było” zaowocowa-
ły niezwykłą aktywnością uczniów, którzy 
z ogromnym zaangażowaniem planowali 
i realizowali poszczególne zadania projekto-
we, m.in.:
–  przeprowadzili sondaże i wywiady z miesz-

kańcami Łodzi na temat byłego obozu dla 
dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej;

–  przygotowali i przeprowadzili na terenie 
obozu akcje performatywne (m.in. zrobili 
na drutach szalik dla Chudego i owinę-
li nim pomnik, oznakowali teren obozu 
nitką prutą z szalika, do której przytwier-
dzili własnoręcznie wykonane portrety 
małych więźniów, okleili pomnik czerwo-
nymi serduszkami, „ubrali” tzw. osiedlową 
krwawą gruszkę);

–  stworzyli i przeprowadzili grę terenową po 
osiedlu – miejscu byłego obozu (dla kole-
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żanek i kolegów ze szkoły, z innych szkół 
z Łodzi i z Krakowa oraz dla studentów 
Uniwersytetu Łódzkiego);

–  wzięli udział w nakręceniu filmu Urszuli 
Sochackiej pt. „Nie wolno się brzydko 
bawić”, uczestniczyli w przygotowaniu 
i zorganizowaniu uroczystej premiery filmu 
w ŁDK w Łodzi;

–  złożyli wizytę w dużej sali obrad Rady 
Miejskiej w Łodzi i wystąpili przed radny-
mi, których zaprosili do działania na rzecz 
upamiętniania obozu;

–  udzielali wywiadów w łódzkich mediach; 
prowadzili rozmowy z przedstawicielami 
łódzkich instytucji kultury oraz urzędów 
na temat sposobów propagowania wiedzy 
o obozie przy ul. Przemysłowej;

–  wkopali na terenie przyszkolnym kapsułę 
pamięci, w której umieścili dokumentację 
upamiętniania obozu dla przyszłych poko-
leń;

–  wraz z dorosłymi odbyli debatę na temat 
emocji i zachowania dzieci w obozie przy 
okazji promocji książki Urszuli Sochackiej 
i Genowefy Kowalczuk pt. „Eee… tam, 
takiego obozu nie było”. 
Podobnie, jak w przypadku omawianych 

wcześniej upamiętnień z czasów komuni-
zmu, również tutaj można dostrzec wyraźną 
próbę stworzenia afektywnej więzi między 
współczesnymi dziećmi a ich rówieśnikami 
z czasów II wojny światowej. Po raz kolej-
ny los młodych więźniów staje się symbo-
liczną reprezentacją utraconego dzieciństwa 
i zniszczonego życia, którego nie da się już 
odzyskać. Co najważniejsze, „Uwolnić Chu-
dego” powiela założenie, wspólne dla wielu 
inicjatyw tego typu, że zbiorowa pamięć 
dzieci jest w istocie pamięcią, która powinna 
być kultywowana przede wszystkim wśród 
dzieci i przez dzieci, nawet jeśli w rzeczy-
wistości to zwykle ich nauczyciele i rodzice 
są inspiratorami takich działań. Kolejnym 
aspektem, który wyróżnia takie formy pub-

licznego przekazu, jest ukierunkowanie na 
konkretną publiczność, wyznaczoną przez 
jej wiek. Odróżnia się tym samym od form 
publicznego upamiętniania zwłaszcza tych 
związanych z dorosłymi ofiarami II wojny 
światowej. Jednak w odróżnieniu od komu-
nistycznych działań, emocjonalny aspekt 
projektu niekoniecznie polega na wzmac-
nianiu relacji między dzieckiem a państwem, 
ale przede wszystkim na kształtowaniu więzi 
z małą ojczyzną, czy to z okolicą, mia-
stem, czy szerszym regionem, co wskazuje na 
trwające równolegle procesy decentralizacji 
i regionalizacji. Akty upamiętnienia, podjęte 
w ramach tego projektu, zostały włączone 
do filmu dokumentalnego o Polen-Jugend-
verwahrlager, który ukazał się w styczniu 
2013 roku. „Nie wolno się brzydko bawić” 
(scenariusz i reżyseria: Urszula Sochacka) to 
zapis intymnej podróży autorki w odkry-
waniu przeszłości jej zmarłego ojca, byłego 
więźnia obozu. Dopiero po jego śmierci 
Sochacka przypadkowo dowiedziała się, że 
był on tam więziony. To zainspirowało ją to 
do nawiązania kontaktu z ocalałymi i zebra-
nia ich historii życia. Na projekt składają 
się wywiady z byłymi więźniami, osobiste 
refleksje na temat historii rodziny oraz zapis 
działań uczestników „Uwolnić Chudego”. 
Dokument stawia istotne pytania o relacje 
międzyludzkie, międzypokoleniową traumę 
i stanowi w pewnym stopniu sposób na 
pogodzenie się z wypartą przeszłością ojca. 
Według autorki nie jest to koniec projektu, 
ale punkt wyjścia dla kolejnych inicjatyw 
związanych z tematem. 

Podnoszone są głosy, że projekty związane 
z II wojną światową, w które zaangażowa-
na jest młodzież szkolna, mogą prowadzić 
do trywializacji historii, co w konsekwencji 
może utrudnić ich zakładany edukacyjny 
charakter. Organizatorzy „Uwolnić Chude-
go” zdawali się jednak zdawać sobie sprawę 
z pewnych pułapek związanych z tego typu 
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przedsięwzięciami. W szczególności nieprze-
rwane zaangażowanie szkoły w pracę z ocala-
łymi wyróżniało ją spośród innych tego typu 
przedsięwzięć edukacyjnych. Dzięki temu, że 
byli więźniowie stali się partnerami w pro-
jekcie, współorganizatorami wieczoru otwar-
tego poświęconego historii obozu, a także 
sędziami w konkursie dla uczniów, w pew-
nym stopniu uniknięto niebezpieczeństwa 
powierzchownego traktowania przeszłości. 
W pewnym stopniu udało się uniknąć nie-
bezpieczeństwa powierzchownego traktowa-
nia przeszłości, dało to również uczestnikom 
możliwość rzeczywistego zaangażowania się 
w sprawy ofiar. Ponadto, kulminacja pro-
jektu w postaci filmu dokumentalnego, dało 
przedsięwzięciu trwałą pamiątkę i podsta-
wę dla przyszłych inicjatyw i partnerstwa 
z udziałem niemieckich dzieci i młodzieży. 
Może to być zwiastun szerszych zmian w kra-
jobrazie miejsc pamięci w mieście i począt-
kiem bardziej inkluzywnej polityki pamięci, 
podobnej do tej, którą proponuje analizowa-
ny projekt. 

Ewolucja form pamięci związanych 
z Polen-Jugendverwahrlager pokazuje nie 
tylko trwałe znaczenie przestrzeni miejskiej 
w jej upamiętnianiu, ale także, paradoksal-
nie, sugeruje stopniowe zanikanie pierwot-
nego znaczenia pomników i tablic pamiątko-
wych, nawet jeśli pozostają one niezmienio-
ne i niekwestionowane po zmianie reżimu, 
jak to miało miejsce w przypadku „Pęk-
niętego Serca”. Ponieważ inicjatywy kon-
centrowały się na dawnym terenie obozu, 
a w szczególności wokół pomnika, pokazały, 
że takie miejsca pamięci wymagają stałej 
uwagi i zaangażowania ze strony aktorów 
społecznych, którzy unowocześniają formy 
upamiętniania, jakie są organizowane wokół 
tych przestrzeni, tak, by odpowiadały aktu-
alnym zmianom społecznym, kulturowym 
i politycznym. Mnożenie się projektów doty-
czących obozu w ostatnich latach wskazuje 

również na zbiorowy „lęk przed zapomnie-
niem”, związany z zanikaniem wspólnoty 
ocalałych, a także pokazuje wzmocnienie 
uczestnictwa obywateli. W coraz większym 
stopniu można obserwować ogólny zwrot 
w kierunku uznania doświadczeń z dzieciń-
stwa zarówno na poziomie krajowym, jak 
i na poziomie lokalnym. Chociaż reprezenta-
cje, które następnie wysuwają się na pierwszy 
plan, mają tendencję do powielania stereo-
typowych narracji o bierności i wiktymiza-
cji, do pewnego stopnia przyznają współ-
czesnej młodzieży, która uczestniczy w tych 
projektach, status agentów i konstruktorów 
własnego doświadczenia upamiętnienia. Ich 
dostęp do pamięci publicznej, nawet jeśli 
jest ograniczony i w dużej mierze kształto-
wany przez nauczycieli, może zwiastować 
szersze zmiany w kulturowym postrzeganiu 
dzieciństwa, w wyniku których dzieci zaczną 
być postrzegane jako pełnoprawni aktorzy 
społeczni, którzy są poważnie brani pod 
uwagę przez decydentów na różnych szczeb-
lach władzy. 
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Aktualne działania 
1 czerwca 2021 r. zostało utworzone Muze-

um dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. 
List intencyjny w sprawie współpracy na 

rzecz powstania Muzeum został podpisany 
21 maja 2021 r. przez Wiceprezesa Rady 
Ministrów, Ministra kultury, dziedzictwa 
narodowego i sportu prof. Piotra Glińskie-
go, Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Paw-
laka oraz dyrektora Oddziału IPN w Łodzi 
dr. hab. Dariusza Roguta.

Na stanowisko p.o. dyrektora Muzeum 
został powołany historyk, doktor nauk 
humanistycznych – Ireneusz Piotr Maj. 
Tymczasowa siedziba Muzeum znajduje się 
przy ul. Piotrkowskiej 90 w Łodzi.

Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totali-
taryzmu jako pierwsze uczyniło wiodącym 
punktem narracyjnym swoich działań edu-
kacyjnych historię obozu dla dzieci polskich 
przy ul. Przemysłowej w Łodzi, funkcjonu-
jącego w latach 1942-1945 oraz jego filii 
w folwarku w Dzierżąznej koło Zgierza. Poza 
gromadzeniem, opracowywaniem i udostęp-
nianiem zbiorów związanych z historią obozu 
Muzeum zajmie się działalnością wystawien-
niczą, edukacyjną i naukową, poświęconą 
upowszechnianiu wiedzy na temat funk-
cjonowania obozu przy ulicy Przemysłowej 
w Łodzi oraz jego filii w Dzierżąznej. 

Nie są to jednak wyłączne zadania, jakie 
przewidziano dla Muzeum – w sferze upa-
miętnienia znajdą się wszystkie najmłodsze 
ofiary II wojny światowej, w tym losy 
dzieci – sierot wojennych w Polsce oraz 
dzieci Żołnierzy Wyklętych. Muzeum przy-
pomni również o losie Dzieci Zamojszczy-
zny, a także o tragicznych doświadczeniach 
najmłodszych Polaków, którzy wraz ze 
swoimi rodzinami byli wysiedlani z terenu 
okupacji sowieckiej w głąb ZSRS – o ich 
zesłańczej gehennie, warunkach egzysten-
cji w miejscach deportacji oraz o dalszej 
tułaczce. Muzeum podejmie również działa-
nia edukacyjne związane z doświadczeniami 
dzieci polskich, które stały się ofiarami nazi-
stowskiej polityki germanizacyjnej.

Problematyka dotycząca praw dziecka, ich 
znaczenia we współczesnym świecie, będzie 
także obecna w sferze działalności Muze-
um, m.in. dzięki współpracy z Rzecznikiem 
Praw Dziecka. 

W ramach dotychczas realizowanych 
działań, historycy z Muzeum Dzieci Pol-
skich – ofiar totalitaryzmu poinformowali 
o odnalezieniu miejsc pochówku dziecię-
cych ofiar niemieckiego obozu koncentra-
cyjnego w Łodzi. Naukowcy zlokalizowali 
na terenie cmentarza rzymskokatolickiego 
św. Wojciecha w Łodzi jak dotąd 77 takich 
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miejsc. Dokumenty opisujące mogiły zawie-
rają imiona i nazwiska pochowanych ofiar, 
daty ich urodzin i śmierci, datę i godzinę 
pogrzebu oraz dokładną lokalizację daw-
nych grobów. Do dzisiaj zachowały się 
dwa indywidualne groby: 9-letniego Jerzego 
(był dotąd określany jako jedyny znany 
grób) oraz odkryty 3 listopada 2021 r. 
grób 12-letniego Zygmunta. W miejscach 
pochówku pozostałych 75 dziecięcych ofiar 
znajdują się obecnie groby innych osób. 
Naukowcy z Muzeum Dzieci Polskich pla-
nują dalsze poszukiwania grobów – szacują, 
że możliwe będzie zlokalizowanie od 200 
do 300 mogił. Nie ma jednak pewności, czy 
wszystkie znajdują się na terenie obecnego 
cmentarza św. Wojciecha w Łodzi. 

Kolejną inicjatywą, tym razem w całości 
poświęconą historii obozu przy Przemysłowej, 
jest wirtualne Muzeum – pierwsza strona 
internetowa dedykowana promocji pamięci 
o ofiarach dawnego niemieckiego nazistow-
skiego obozu dla dzieci i młodzieży w Łodzi.

Ponad 30-osobowy zespół, powstały z ini-
cjatywy kierownika projektu Wirtualnego 
Muzeum – Urszuli Sochackiej, składają-
cy się z naukowców, pracowników muze-
ów i archiwów, historyków, wykładowców 
i studentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczycieli, 
edukatorów pozaszkolnych i przedstawicie-

li organizacji pozarządowych, przygotował 
trzy bazy danych, w których można znaleźć: 
wykaz zasobów dotyczących obozu rozpro-
szonych na terenie Polski (wraz ze wskaza-
niem poziomu ich dostępności), zestawie-
nie najważniejszych faktów historii obozu 
oraz kompleksową bibliografię, uwzględ-
niającą różne rodzaje publikacji (książki, 
czasopisma, niepublikowane prace nauko-
we, wydania okolicznościowe, publikacje 
internetowe), łącznie z filmowymi i tea-
tralnymi reprezentacjami obozu (wybrane 
pozycje bibliograficzne zostały opatrzone 
krytycznymi komentarzami naukowymi). 
Wśród efektów prac zespołu znalazło się 
również sześć scenariuszy lekcji/warsztatów 
edukacyjnych upowszechniających wiedzę 
o obozie przy Przemysłowej oraz interne-
towa wystawa prezentująca ekspozycję Izby 
Pamięci ze Szkoły Podstawowej nr 81 im. 
Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi – jedne-
go z dwóch miejsc w Polsce, gdzie na stałe są 
prezentowane zdjęcia i dokumenty związane 
z historią obozu.

Bibliografia u Autorki
Więcej informacj na stronie internetowej: 
https://www.obozprzyprzemyslowej.pl
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Karta cmentarna grobu Urszuli Kaczmarek 
pochowanej na Cmentarzu Rzymskokatolickim 

św. Wojciecha w Łodzi, ul. Kurczaki 81, 
wystawiona 12 maja 1943 r.

Kadry z wystawy on-line „Dzieci bez dzieciństwa”



Polska w zimowych igrzyskach debiutowa-
ła już w 1924 r., ale na pierwszy medal przy-
szło nam czekać aż 32 lata – do czasu, gdy 
w Cortinie d’Ampezzo Franciszek Gąsienica 
Groń sięgnął po brązowy krążek w kombi-
nacji norweskiej. Pierwszym polskim złotym 
medalistą zimowych igrzysk olimpijskich 
był skoczek narciarski Wojciech Fortuna, 
zwycięzca konkursu w 1972 r. w Sappo-
ro. To właśnie skoki narciarskie stały się 
dyscypliną, która w następnych zimowych 
startach przyniosła polskiemu sportowi naj-
więcej sukcesów. Medale olimpijskie indy-
widualnie zdobyli Adam Małysz (trzy srebr-
ne i jeden brązowy) oraz Kamil Stoch (trzy 
złote), a w konkursie drużynowym Stefan 
Hula, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil 
Stoch wywalczyli brązowy medal.

Na emitowanej przez Narodowy Bank 
Polski złotej monecie o nominale 200 zł 
została zaprezentowana sylwetka skoczka nar-
ciarskiego, otoczona skrzącymi się płatkami 
śniegu. Oby ten kolor stał się dobrą wróżbą 
na igrzyska dla naszych zawodników.

Nie tylko skoki dostarczały nam olimpij-
skich sukcesów – nie zapominajmy o feno-
menalnej biegaczce narciarskiej Justynie 
Kowalczyk oraz o osiągnięciach sportow-
ców w łyżwiarstwie szybkim czy biathlonie. 
Przed igrzyskami w Pekinie spore nadzieje 
wiążemy z uprawiającą short track Natalią 
Maliszewską. Olimpijski sezon rozpoczęła 
bardzo udanie, triumfując m.in. w zawo-
dach Pucharu Świata w... Pekinie.

20 stycznia 2022 roku Narodowy Bank 
Polski wprowadza do obiegu złotą monetę 
o nominale 200 zł oraz srebrną mone-
tę o nominale 10 zł „Polska Reprezenta-
cja Olimpijska Pekin 2022”. Na awersie 
monety o nominale 10 zł przedstawiono 
wizerunek Pawilonu Modlitwy o Urodzaj, 
będącego jednym z budynków w komplek-
sie Świątyni Nieba w Pekinie, wizerunek 
orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej i napis Rzeczpospolita Polska 2022. 
Na rewersie została umieszczona sylwetka 
zawodniczki startującej w short tracku.

Henryk Urbaś / Polski Komitet Olimpijski
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Polska Reprezentacja Olimpijska PEKIN 2022
W dniach od 4 do 20 lutego 2022 r. w Pekinie odbędą się XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. 
Stolica Chin to pierwsze w historii miasto goszczące uczestników zarówno letnich, jak i zimowych 
igrzysk. W samym Pekinie zostaną jednak rozegrane zawody tylko w dyscyplinach „lodowych”, 
a miejscem „śnieżnych” będą dwa ośrodki odległe od stolicy o mniej więcej 160 km.
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Największą przedwojenną gwiazdą pol-
skiego sportu był Janusz Kusociński, 
rekordzista świata i mistrz olimpijski oraz 
złoty medalista w biegu na 10 tys. metrów 
na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. 
Związany z klubami sportowymi „Sarma-
ta” i „Warszawianka”, był wielokrotnym 
mistrzem i rekordzistą Polski w biegach 
średnich i długodystansowych. Opracował 
własną metodę treningu długodystansowe-
go tzw. interwałową. Był również znaną 
postacią na warszawskich salonach, gdzie 
obok Stanisławy walasiewiczówny – rów-
nież złotej medalistki z Los Angeles w biegu 
na 100 metrów, w był najpopularniejszym 
sportowcem Polski międzywojennej.

Jako kapral z cenzusem (absolwent szkół 
średnich lub studiów) ochotniczo zgłosił się 
w kampanii wrześniowej do wojska i został 
wcielony do kompanii karabinów maszy-
nowych II batalionu 360. Pułku Piechoty. 
Walczył w obronie stolicy, był dwukrot-
nie ranny m.in. 25 września w obronie 
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Polscy Olimpijczycy 
w konspiracji i walce

Rozpoczynające się 4 lutego 2022 roku XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, stanowią 
okazję do przypomnienia postaci polskich olimpijczyków, którzy już od pierwszych dni II wojny bez 
wahania stanęli w obronie ojczyzny. 
Polska była jedynym krajem w Europie, w którym w czasie okupacji zabroniono jakiejkolwiek 
działalności sportowej. Rozporządzeniem gubernatora Hansa Franka z 1940 r. zostały rozwiązane 
wszystkie organizacje sportowe i turystyczne, a ich majątek został zarekwirowany. Na bramach 
stadionów i boisk pojawiły się napisy „Nur für Deutsche" (tłum. „Tylko dla Niemców”). Polityka 
okupanta zakazująca młodzieży uprawiania ćwiczeń fizycznych i sportu miała jeden cel – biologiczne 
wyniszczenie narodu polskiego.
W żadnym z europejskich krajów wkład sportowych środowisk w walkę z najeźdźcą nie miał 
takich rozmiarów jak w Polsce, ale też żaden kraj nie zapłacił za to tak wysokiej ceny. W samym 
Powstaniu Warszawskim poległo ponad 120 wybitnych sportowców. Polscy sportowcy zapisali 
jedną z najpiękniejszych i najbardziej chlubnych kart w historii naszego kraju.

Janusz Kusociński
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Fortu Czerniaków przy ulicy Powsińskiej. 
28 września 1939 r. został odznaczony 
Krzyżem Walecznych z rozkazu gen. Juliu-
sza Rómmla. 

W czasie okupacji pracował jako kelner 
w barze „Pod kogutem” przy ul. Jasnej, zwa-
nej Gospodą Sportowców. Zaangażował się 
wówczas w działalność niepodległościową. 
Gościom lokalu dostarczał tajną podziemną 
prasę. Wśród sportowców zamierzał zorga-
nizować komórkę Związku Walki Zbrojnej. 

Trafił do Organizacji Wojskowej „Wilki” 
(było w niej wielu ludzi związanych z kulturą 
fizyczną), gdzie został zaprzysiężony (mię-
dzy 18 a 25 grudnia 1939 r.) i mianowany 
podporucznikiem OWW. Przyjął pseudonim 
„Prawdzic” i objął komórkę wywiadu przy 
komendancie Okręgu OWW w Warszawie 
ppłk. Zygmuncie Piwnickim ps. „Żuk”. 

Niestety w szeregach OWW zakamuflo-
wał się agent niemiecki Szymon Wiktoro-
wicz, którego skuteczne działania spowo-
dowały szeroko zakrojoną akcję Gestapo 
przeciwko tej organizacji. 28 marca 1940 r. 
ok. godz. 20.30 Kusociński został areszto-
wany w bramie domu, w którym mieszkał, 
przy ul. Noakowskiego 16. Mimo prawie 
trzymiesięcznego śledztwa w alei Szucha 
i na Pawiaku nie wydał nikogo z towarzyszy 

walki, zachowując wysoce moralną i patrio-
tyczną postawę. Zbity, zmaltretowany i nie-
chodzący już o własnych siłach mistrz olim-
pijski został włączony do transportu, który 
w dniach 20–21 czerwca 1940 r. został 
skierowany do Palmir na miejsce masowej 
egzekucji. Został rozstrzelany przez Niem-
ców w Puszczy Kampinoskiej w ramach 
akcji AB, mającej na celu eksterminację 
polskiej inteligencji. Razem z nim byli 
m.in. towarzysz walki w OWW, zaprzyjaź-
niony artysta-grafik Witold Romanowski, 
łączniczka tej organizacji Alina Szymań-
ska, a także bliski przyjaciel z Warszawianki 
i olimpijczyk Feliks Żuber oraz olimpijczyk 
– kolarz Tomasz Stankiewicz.

Dwukrotnym reprezentantem Polski 
w igrzyskach olimpijskich był wioślarz 
Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego 
Jerzy braun. W Los Angeles w 1932 r. 
zdobył dwa medale: srebrny w dwójkach ze 
sternikiem (z Januszem Ślązakiem i ster-
nikiem Jerzym Skolimowskim) oraz brą-
zowy w czwórkach ze sternikiem (ze Śląza-
kiem, Edwardem Kobylińskim, Stanisła-
wem Urbanem i Jerzym Skolimowskim). 
W Berlinie w 1936 r. odpadł w repasażach 
w dwójkach ze sternikiem (ze Ślązakiem 
i Skolimowskim). 
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Janusz Kusociński (pierwszy z prawej) złoty medalista w biegu na dystansie 10 tys. metrów 
na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 1932 r.
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W latach 1931–32 odbył jednoroczną 
służbę wojskową w Szkole Podchorążych 
Rezerwy Piechoty w Zambrowie. W kam-
panii wrześniowej walczył w stopniu pluto-
nowego podchorążego rezerwy. Uniknął nie-
woli, przedostał się na Bliski Wschód i trafił 
do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
W składzie Samodzielnej Brygady Strzelców 
Karpackich, a od maja 1942 r. w składzie 3. 
Dywizji Strzelców Karpackich, brał udział 
w obronie Tobruku oraz bitwie o Monte 
Cassino, gdzie został dwukrotnie ranny. 1 
marca 1944 r. został awansowany na pod-
porucznika. Dwa razy został odznaczony 
Krzyżem Walecznych. Po wojnie pozostał 
w Wielkiej Brytanii.

Także wymieniony wyżej Janusz Ślą-
zak walczył w czasie kampanii wrześniowej 
w stopniu podporucznika rezerwy w skła-
dzie Armii „Modlin”. Po dostaniu się do nie-
woli przebywał m.in. w oflagu Woldenberg.

Wybitną postacią o nieprzeciętnym życio-
rysie i dokonaniach był uczestnik trzech 
olimpiad i kolega z osady wioślarskiej dwóch 

wcześniej wymienionych mistrzów – Jerzy 
walerian Skolimowski.

Na olimpiadzie w Amsterdamie w 1928 r. 
zajął 4. miejsce w wyścigu ósemek. Podczas 
igrzysk w Los Angeles w 1932 r. zdobył dwa 
medale: srebrny w dwójce ze sternikiem 
(z Jerzym Braunem i Januszem Ślązakiem) 
i brązowy w czwórce ze sternikiem (z Brau-
nem, Ślązakiem, Edwardem Kobylińskim 
i Stanisławem Urbanem). Startował także 
w Berlinie w 1936 r., ale bez sukcesów. 
Zdobył też srebrny medal w Mistrzostwach 
Europy w Budapeszcie w 1933 r. w dwójce 
ze sternikiem (z Braunem i Ślązakiem). Był 
pięciokrotnym wicemistrzem Polski.

Osiągnięcia sportowe jednak to tylko 
niewielka część jego życiowych sukcesów. 
W latach 1927–1934 studiował na wydzia-
le architektury Politechniki Warszawskiej. 
Za projekt stadionu kolarskiego uzyskał 
dyplom magistra inżyniera. Po studiach 
prowadził praktykę architektoniczną. Pro-
jektował między innymi: wnętrza polskich 
transatlantyków MS Piłsudski i MS Batory, 
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Jerzy Braun Jerzy Walerian Skolimowski
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górną stację kolei linowej w Krynicy, osiedle 
robotnicze w Rumi-Janowie k. Gdyni oraz 
nowy typ wagonów kolejowych. W 1929 r. 
razem ze Stefanem Osieckim wygrał kon-
kurs na projekt plakatu z okazji mistrzostw 
świata w Zakopanem. Uczestniczył w wysta-
wach plakatu w Monachium, Los Angeles, 
Pradze i Paryżu. Otrzymał dyplom hono-
rowy i 2 złote medale na międzynarodowej 
wystawie w Paryżu (1937) oraz I nagrodę 
Stowarzyszenia Architektów Polskich za 
projekt pawilonu polskiego na wystawie 
światowej w Nowym Jorku (1939).

W czasie II wojny światowej walczył 
w wojnie obronnej 1939 r., po czym prze-
dostał się na Węgry. Został uwięziony 
w miejscowości Tokaj. W styczniu 1940 r. 
uciekł z więzienia i przedostał się do Francji, 
gdzie wstąpił do Armii Polskiej w Bressuire. 
Za czyny bojowe w Wogezach został odzna-
czony Orderem Virtuti Militari. W czerwcu 
1940 r. został internowany w Szwajcarii. 
Latem 1941 r. uciekł i trafił do Samodziel-

nej Brygady Strzelców Karpackich. Uczest-
niczył w kampanii afrykańskiej. Brał udział 
w bitwie o Tobruk. Latem 1942 r. zaprojek-
tował i nadzorował budowę obozu dla pol-
skich uchodźców z ZSRR. W 1943 r. jako 
oficer Secret Intelligence Service został zrzu-
cony na Bałkanach, a we wrześniu 1944 r. 
– w okolicach Lamii. Zorganizował dezercję 
ponad 120 Polaków ze Śląska i Pomorza 
z niemieckich okrętów w porcie Valos do 2. 
Korpusu Polskiego we Włoszech. Następnie 
kontynuował działalność wywiadowczą.

Po zakończeniu wojny zamieszkał w Londy-
nie. Pracował jako architekt pod nazwiskiem 
George Skolly. W 1948 r. został odznaczony 
Królewskim Medalem za Odwagę. W 1950 r. 
został członkiem Society of British Industrial 
Art. W latach 1949–1952 był wykładow-
cą na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie 
w Londynie. W 1966 r. wyjechał do Afry-
ki Południowej. Projektował wnętrza repre-
zentacyjnych budynków w Pretorii, Johan-
nesburgu, Nowym Londynie i Windhuk  
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Jadwiga Wajsówna Znany polski plakat olimpijski z 1932 r.
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oraz muzeów diamentów w Kimberley i Pre-
torii. Był projektantem Polskiego Cmentarza 
Wojennego na Monte Cassino. W 1979 r. 
powrócił do Londynu, gdzie zmarł 12 lutego 
1985 r. Został pochowany na cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie.

Trzykrotnie reprezentowała Polskę także 
wszechstronna lekkoatletka Jadwiga waj-
sówna. W Los Angeles (1932) zdobyła brą-
zowy medal wynikiem 38,74 m. Na następ-
nych igrzyskach w Berlinie (1936) została 
srebrną medalistką z wynikiem 46,22 m 
– tym rezultatem poprawiła własny rekord 
Polski, który został pobity dopiero 20 lat 
później. Jako pierwsza kobieta na świecie 
rzuciła dyskiem ponad 40 m. Ośmiokrotnie 
biła rekord świata w latach 1932–1934. 
Dziesięciokrotnie była rekordzistką Polski 
w rzucie dyskiem oraz trzy razy w pchnięciu 
kulą. Biła także rekordy w skoku wzwyż 
i skoku w dal. Uzyskała także kwalifikację 
olimpijską w gimnastyce, jednak z powo-
du kolizji terminów z innymi zawoda-
mi (rzutem dyskiem) nie wystąpiła w tej 
konkurencji. W maju 1939 roku złożyła 
ślubowanie przed igrzyskami olimpijskimi 
w Helsinkach (1940), które zostały odwoła-
ne z powodu wybuchu II wojny światowej. 

Podczas wojny utrzymywała kontakty 
z przedwojennymi olimpijczykami Marią 
Kwaśniewską i Eugeniuszem Lokajskim. 
W 1943 roku została aresztowana przez 
gestapo i podczas przesłuchań straciła zęby. 
W Powstaniu Warszawskim kopała rowy 
i budowała umocnienia. Po wojnie powróciła 
do sportu, osiągając liczne sukcesy zawodnicze 
i trenerskie. Po zakończeniu kariery sportowej 
pracowała w Polskim Komitecie Olimpijskim.

Apogeum kariery sportowej Marii Kwaś-
niewskiej – lekkoatletki, koszykarki, haze-
nistki i siatkarki, było zdobycie brązowego 
medalu olimpijskiego w rzucie oszczepem 
na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie 
(1936) rezultatem 41,80 m. 

Podczas ceremonii dekoracji medalowej 
doszło jednak do incydentu – niemieckie 
zawodniczki oraz stojący wokół podium 
ludzie podnieśli ramiona w nazistowskim 
pozdrowieniu. Tylko Kwaśniewska stała 
wyprostowana z opuszczonymi rękami… 
Mimo to została zaproszona do loży Hitlera. 
Führer chciał bowiem osobiście złożyć wyra-
zy uznania olimpijkom. Tam, w obecno-
ści Josepha Goebbelsa, Hermanna Göringa 
i innych nazistowskich oficjeli, na słowa 
Hitlera – Gratuluję małej Polce – Maria 
rezolutnie odpowiedziała: Pan też niezbyt 
wysoki... [...] Bo on miał 1,60 w czapce, a ja 
1,66 wzrostu. Więc był ogólny śmiech. Prasa 
niemiecka podawała potem, że Hitler gra-
tulował nie małej Polce, a małej Polsce. Nie 
wiedzieli już, jak z tego wybrnąć – po latach 
wspominała w wywiadzie Maria Kwaśniew-
ska. Na pamiątkę tego wydarzenia pozostała 
jej fotografia z Hitlerem. 
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Maria Kwaśniewska na Olimpiadzie w Berlinie 
w 1936 r. Lepsze od polskiej zawodniczki okazały 

się tylko dwie Niemki: Luise Krüger i Tilly Fleischer.
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We wrześniu 1939 r. brała udział w obro-
nie Warszawy. Za męstwo i waleczność 
została odznaczona Krzyżem Walecznych. 
Podczas okupacji niemieckiej pracowała 
w tzw. Gospodzie sportowców – „Kar-
czmie pod Kogutem”. Brała czynny udział 
w konspiracji. Jej mieszkanie w Podkowie 
Leśnej stało się otwartym domem dla bez-
domnych i głodujących Polaków i Żydów. 
Kiedy w 1944 r. w trakcie Powstania War-
szawskiego Niemcy założyli w pobliskim 
Pruszkowie obóz przejściowy dla wypędzo-
nych ze stolicy warszawiaków, tak zwany 
Dulag 121, nie zastanawiała się nawet przez 
chwilę – natychmiast ruszyła na pomoc. 
Tu bardzo przydała się słynna fotografia. 
Wizerunek uśmiechniętego Hitlera i sto-
jącej obok Marysi strażnik przy bramie 
traktował bowiem jak… przepustkę. Dzięki 
temu Kwaśniewska (jak sama twierdziła) 
wyprowadziła z obozu aż 150 osób, w tym 
poetkę Ewę Szelburg-Zarembinę i pisarza 
Stanisława Dygata. Po wojnie Kwaśniewska 
reprezentowała również Polskę na Mistrzo-
stwach Europy w Oslo (1946) w rzucie 
oszczepem i pchnięciu kulą.

Eugeniusz Lokajski – lekkoatleta, 
olimpijczyk, fotograf amator, podporucz-
nik rezerwy piechoty Wojska Polskiego 
II RP, porucznik Armii Krajowej, uczest-
nik Powstania Warszawskiego. W 1934 r. 
został Mistrzem Polski w rzucie oszczepem. 
W 1935 r. zdobył wicemistrzostwo świata 
w pięcioboju w Budapeszcie. Startował na 
Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie (1936), 
gdzie zajął 7. miejsce w rzucie oszczepem. 
Jego rekord Polski z 1936 roku (73,27 m) 
przetrwał 17 lat. Przed II wojną światową 
był czołowym oszczepnikiem na świecie.

W latach 1931–32 odbył służbę wojskową 
w Szkole Podchorążych Rezerwy Piecho-
ty w Zambrowie, awansowany do stopnia 
podporucznika rezerwy w Korpusie Ofi-
cerów Piechoty. W kampanii wrześniowej 
dowodził plutonem 35. pułku piechoty. 
Po agresji ZSRR na Polskę z 17 września 
1939 r. został aresztowany przez Sowie-
tów w okolicach Brześcia, po czym zbiegł 
z niewoli i w październiku 1939 powró-
cił do Warszawy. Początkowo ukrywał się 
i pracował jako robotnik, a następnie parał 
się fotografią, w tym wykonywał zdjęcia 
teatralne. W 1942 r. otworzył zakład foto-
graficzny w mieszkaniu matki przy ulicy 
Łuckiej 2. Wykładał także w tajnym naucza-
niu w CIWF, pracował też jako nauczyciel 
gimnastyki w Prywatnej Szkole Powszechnej 
im. Mikołaja Reja. W styczniu 1944 r. został 
zaprzysiężony do Armii Krajowej jako ofi-
cer w stopniu porucznika. Został dowódcą 
plutonu w 3. kompanii Praskiej, wchodzącej 
w skład I batalionu rejonu III Rembertów, 
VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża”.

W Powstaniu Warszawskim pod pseu-
donimem „Brok” służył w kompanii szta-
bowej „Koszta”. Początkowo był oficerem 
łącznikowym kompanii, a 30 sierpnia 
1944 został dowódcą plutonu. Zajmował 
się dokumentacją fotograficzną przebiegu 
walk oraz zbrodni dokonywanych przez 
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Eugeniusz Lokajski ps. „Brok” 
podczas Powstania Warszawskiego, 1944 r.
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wojska niemieckie, a jego zdjęcia spotkały 
się z powszechnym uznaniem i stanowią 
nieocenione świadectwo oporu walczącej 
stolicy. Przy użyciu aparatu marki Leica, 
wykonał ponad 1000 zdjęć dokumentu-
jących Powstanie. Zginął 25 września pod 
gruzami zbombardowanej przez Niemców 
kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 129, 
gdzie udał się do mieszczącego się tam 
zakładu fotograficznego, by zaopatrzyć się 
w filmy do aparatu. Jego ciało zostało wydo-
byte spod gruzów 15 maja 1945 r. Został 
pochowany na cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie.

W Powstaniu Warszawskim walczyło 27 
polskich olimpijczyków. Byli wśród nich 
zarówno generałowie, jak i zwykli szeregow-
cy. Na czele Komendy Głównej AK stał gen. 
Tadeusz Komorowski ps. „bór”, uczestnik 
Igrzysk Olimpijskich w jeździectwie w Pary-
żu (1924). W 1936 r. na Igrzyskach Olim-
pijskich w Berlinie był kierownikiem ekipy 
jeździeckiej, która zdobyła srebrny medal. 

Dowódcą sławnego batalionu „Kiliński” 
był również medalista olimpijski – rot-
mistrz henryk Roycewicz. Na Igrzy-
skach Olimpijskich w Berlinie w 1936 r. 
zdobył srebrny medal w jeździectwie. Był 
zdobywcą PAST-y. Ciężko ranny podczas 
Powstania. Został dwukrotnie odznaczony 
orderem Virtuti Militari i trzykrotnie Krzy-
żem Walecznych. Po wojnie był więźniem 
Rakowieckiej i Wronek. W 1990 r. został 
awansowany do stopnia pułkownika WP 
w stanie spoczynku. 

Wśród żołnierzy Powstania można 
wymienić także medalistów igrzysk olimpij-
skich: Tadeusza Friedricha i Adam Papée 
– szermierzy, zdobywców dwóch brązowych 
medali w drużynie na Igrzyskach w 1924 r. 
w Paryżu i 1928 r. w Amsterdamie.

Wśród 5 tysięcy sanitariuszek i łączniczek, 
które, gdy wybiła godzina „W”, pojawiły się 
na posterunkach w 25 miejskich szpitalach, 

w ponad 120 szpitalach polowych oraz 
w 200 punktach ratowniczo-sanitarnych, 
znalazło się wiele czołowych zawodniczek 
warszawskich klubów sportowych. Sanita-
riuszką w Powstaniu była m.in. barbara 
Grocholska – reprezentantka Polski w nar-
ciarstwie alpejskim, 25-krotna mistrzyni 
kraju i olimpijka z Oslo (1952) i Cortina 
d’Ampezzo (1956). W wieku 17 lat brała 
udział w Powstaniu Warszawskim jako sani-
tariuszka w 1. Pułku Szwoleżerów, głównie 
na Czerniakowie i Mokotowie. Posługiwała 
się pseudonimem „Kuczerawa”. 

Jej koleżanka z drużyny olimpijskiej Tere-
sa Kodelska, także narciarka, olimpijka 
z igrzysk w Oslo (1952), w Powstaniu była 
sanitariuszką i łączniczką. Bardzo wcześnie 
zetknęła się z konspiracją, rodzice orga-
nizowali tajne zebrania, zapraszali wybit-
nych ludzi kultury i naukowców. Dom 
był pełen konspiracyjnych gazetek. Jeszcze 
przed zrywem powstańczym jako harcer-
ka Szarych Szeregów brała udział w małym 
sabotażu, m.in. pisała antyhitlerowskie hasła 
na murach. Przeszła szkolenia sanitariuszki 
i łączniczki, urządzała szpital w prywatnej 

styczeń 2022

Pamięć i tożsamość

51

Mjr Tadeusz Komorowski podczas VIII Letnich 
Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924 r.
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szkole powszechnej Anny Goldman przy 
ul. Wawelskiej 60, znajdującej się w domu, 
w którym mieszkała (zwanym podczas 
powstania Redutą Wawelską). 1 sierpnia 
1944 r., jako żołnierz Armii Krajowej o pseu-
donimie „Kinga”, zgodnie z rozkazem stawiła 
się w szpitalu, w piwnicy przy ul. Wawelskiej 
60. Miała wówczas 15 lat. 11 sierpnia po 
upadku Reduty Wawelskiej zeszła do kana-
łów, w których spędziła ponad tydzień. 

Pamiętam, że chłopcy przyszli do mnie, 
powiedzieli, żeby lecieć na klatkę schodową na 
drugim podwórzu, bo tam jest wlot do kana-
łu. Pobiegłam, zeszliśmy do kanału. Ocalałam 
cudem. Próbowaliśmy wyjść na Wawelskiej, ale 
tam byli Niemcy, którzy rzucali do kanałów 
granaty. Doszliśmy do Wisły, ale tam kanały 
były zalane. Na rogu Raszyńskiej i Niemcewi-
cza znaleźliśmy kanał rozwalony bombą. Tam 
się wygrzebaliśmy. Byliśmy tak nieprzytomni, 
odurzeni powietrzem, że wszyscy padliśmy 
koło kanałów i zasnęliśmy. W kanałach byli-
śmy ponad tydzień. W pobliżu byli Niemcy, 
ich psy nas obwąchiwały, ale nie ruszyły, bo 
byliśmy oblepieni ekskrementami i leżeliśmy 
bez ruchu. Nie rozpoznały, że to żywi ludzie. 

Przyszła noc, żeśmy się ocknęli. Poprowa-
dziłam chłopców, bo to była moja dzielnica, 
bocznymi ulicami z powrotem do Reduty, na 
Wawelską 60, i tam się ukrywaliśmy prawie 
przez cztery tygodnie aż do kapitulacji.

Po wojnie uprawiała narciarstwo alpejskie, 
reprezentując AZS Warszawa, zdobywając 
wiele medali w tym trzy złote na mistrzo-
stwach Polski. Na Igrzyskach Olimpijskich 
w Oslo (1952), reprezentowała Polskę w sla-
lomie specjalnym i w slalomie gigancie.

* * *
Nie sposób tu opisać losy i dokonania 

wszystkich wybitnych sportowców, mistrzów 
olimpijskich i dumnych reprezentantów 
Narodu polskiego. To w dużej mierze dzięki 
nim i ich sukcesom kraj, którego jeszcze kilka 
lat wcześniej nie było przez 123 lata na mapie 
Europy, mógł z dumą triumfować swoje 
istnienie, pokazując innym nacjom niezłom-
ność ducha, upór i konsekwencję w dążeniu 
do sportowych tytułów mistrzowskich. Niech 
wymienione powyżej przykłady mówią same 
za siebie, świadcząc o głębokim patriotyzmie 
niejednokrotnie okupionym najwyższą ceną. 

oprac. Piotr Hrycyk
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Gen. Władysław Anders od początku 
istnienia 2. Korpusu zabiegał o możliwość 
zasilenia szeregów Polakami przymusowo 
wcielonymi do armii niemieckiej, a po inwa-
zji kontynentu również Polaków zamieszku-
jących Francję.

Sprawą tą zajął się również Sztab Naczel-
nego Wodza w Londynie, który na jesieni 
1943 r., licząc się z bliskim terminem inwazji 
na kontynent, rozpoczął u władz brytyjskich 
i francuskich starania o uzyskanie zgody na 

mobilizację obywateli polskich z terytorium 
Francji. Brytyjskie Ministerstwo Wojny 
Ekonomicznej przyjęło postulaty polskie 
27 lutego 1944 roku. W tym samym czasie 
w Algierze rozpoczęto rozmowy z rządem 
francuskim. Ostatecznie 29 maja w Londy-
nie wręczono gen. Marie Koenigowi pro-
jekt polsko-francuskiej umowy wojskowej 
nawiązującej do umów z 1939 r. i 1940 r. 
„mającej umożliwić przeprowadzenie sze-
rokiej akcji zaciągowej na terenie Francji”.
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Organizacja nowych brygad 
piechoty w 3 i 5 Dywizji

2. Korpus po walkach od maja do września 1944 roku potrzebował znacznych uzupełnień w stanach 
osobowych. Na przeszkodzie stał brak uzupełnień w ośrodkach zapasowych. Doświadczenia 
z dotychczasowych walk pokazały, że dwubrygadowe dywizje piechoty miały niejednokrotnie 
problemy z wykonaniem postawionych zadań. Dowódcy dywizji skarżyli się na brak trzeciej brygady 
piechoty, która była potrzebna np. do przedłużenia natarcia lub wsparcia obrony. 

Zbigniew Wawer

Marszałek Alexander na ćwiczeniach w 3. brygadzie
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„Plan P”
Prace nad „Planem P” trwały do początku 

lipca 1944 roku, kiedy to przekazano go do 
War Office. Ponieważ część jednostek miała 
walczyć na kontynencie, plan taki otrzymał 
również 10 lipca gen. Dwight Eisenhower.

 Plan rozbudowy wojska na okres przej-
ściowy („Plan P”) podzielony został na 
trzy fazy. Faza I – tworzenie jednostek 
miało opierać się na możliwości wyko-
rzystania polskich rezerw znajdujących się 
na terenie Francji, Szwajcarii i Belgii oraz 
Bałkanów (dla 2. Korpusu). Oceniano je 
na około 36 tys. żołnierzy, w tym 1000 
oficerów. W wyliczeniu tym nie uwzględ-
niono Polaków wcielonych do organizacji 
Todta i niemieckich batalionów pracy. Faza 
ta obejmowałaby: dowództwo armii (Sztab 
Polowy Naczelnego Wodza) bez jednostek 
broni i służb armii, I Korpus Pancerny 
w składzie dwóch dywizji pancernych, 2. 
Korpus Piechoty w składzie dwóch dywizji, 
brygady strzelców oraz brygady pancernej, 
oraz Samodzielną Brygadę Spadochronową. 
Stan liczebny wynosiłby około 5900 ofice-
rów i 103 tys. szeregowych.

Faza II – w tej fazie rozbudowa woj-
ska nastąpiłaby przez wykorzystanie Pola-
ków znajdujących się na terenie III Rzeszy. 
Według danych posiadanych przez Sztab 
Naczelnego Wodza rezerwy te oceniano na 
około 17 tys. oficerów, 40 tys. szeregowych 
w obozach jenieckich, 1,2 mln robotników 
przymusowych oraz 300 tys. Polaków wcie-
lonych do armii niemieckiej i organizacji 
Todta. Z powyższej liczby zamierzano wcie-
lić w II fazie rozbudowy wojska około 200 
tys. ludzi, co dawałoby w sumie następu-
jący stan: dowództwo armii z jednostkami 
broni i służb, trzy korpusy piechoty (jeden 
w Wielkiej Brytanii, dwa we Włoszech), 
korpus pancerny liczący dwie dywizje pan-
cerne oraz dywizja wojsk powietrznodesan-
towych. Razem 15 tys. oficerów i 300 tys. 
szeregowych.

Faza III – jej realizację przewidziano 
dopiero po powrocie do Polski. 31 lipca 
Naczelny Wódz wydał wytyczne w spra-
wie formowania jednostek wojska w I fazie 
planu rozbudowy wojska. Gen. Kazimierz 
Sosnkowski, przewidując, że napływ uzu-
pełnień będzie stopniowy, a w związku 
z tym – trudny do przewidzenia, postanowił 
ustalić ramowy plan przydziału uzupełnień. 
Biorąc pod uwagę zgłaszane zapotrzebowa-
nia, wynoszące 43 tys. żołnierzy, w tym 10 
tys. dla 2. Korpusu, Naczelny Wódz przy-
jął następującą kolejność uzupełnień dla 
wojsk lądowych:
–  przygotowanie kadry wyszkoleniowej 

(centra wyszkolenia) dla przewidywanych 
planem mobilizacyjnym „F" jednostek 
do sformowania oraz dla uzupełnienia 
potrzeb krajowych;

–  uzupełnienie wojska walczącego (1 Dywi-
zja Pancerna, 2 Korpus Polskiego, 1 
Samodzielna Brygada Spadochronowa);

–  uzupełnienie szeregowymi Kwatery Polo-
wej Naczelnego Wodza, uzupełnienie 
Dowództwa I Korpusu Pancernego jako 
dowództwa taktycznego z elementami 
łączności (bez jednostek broni i służb);

–  sformowanie, początkowo w ramach prze-
widywanej planem dywizji grenadierów 
pancernych, samodzielnego zgrupowania 
bojowego.

–  zorganizowanie zawiązków dla tych 
oddziałów dywizji grenadierów pancer-
nych, które wymagają długoterminowego 
szkolenia;

– s formowanie pozostałych oddziałów dywi-
zji grenadierów pancernych;

–  sformowanie jednostek broni i służb dla 
I Korpusu Pancernego;

–  sformowanie trzecich brygad w dywizjach 
piechoty 2 Korpusu Polskiego.
 
Do wykonania tych założeń potrzebne były 

znaczne uzupełnienia, w związku z tym rząd 
polski w notach przesłanych 23 września,  
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23 listopada i 2 grudnia 1944 r. rządowi 
brytyjskiemu domagał się ustalenia zasad 
zaciągu ochotniczego wśród jeńców Pola-
ków z armii niemieckiej i tzw. Displaced 
Persons. Uzyskanie takiej zgody dawało 
możliwość zaciągu do końca 1944 r. około 
22 tys. żołnierzy, co pozwoliłoby na zreali-
zowanie I fazy „Planu P”.

 
Jeńcy z Wehrmachtu

Na przełomie 1943/44 roku po przybyciu 
do Włoch oddziałów 2. Korpusu do pol-
skich obozów zaczęli przybywać z alianckich 
obozów jenieckich Polacy, byli żołnierze 
Wehrmachtu. Wkrótce ich liczba wyniosła 
ponad 400 ludzi. Dowódca Obszaru Śród-
ziemnomorskiego gen. Maitland Wilson 
w trakcie rozmowy z gen. Sosnkowskim 
w Kairze powiedział, że nie będzie czynił 
przeszkód ochotniczym zgłoszeniom Pola-

ków – jeńców z Wehrmachtu do 2. Kor-
pusu. Rzeczywistość okazało się inna, gdyż 
władze brytyjskie we Włoszech nie wyraziły 
zgody na pozostawienie tych ludzi w pierw-
szej przybyłej na półwysep 3. Dywizji Strzel-
ców Karpackich i nakazały ich odesłanie 
do obozów jenieckich w Algierii. Tylko 37 
ludzi zdołano wcielić do 1. Brygady Strzel-
ców Karpackich. 

Alianci nie rozumieli faktu, że w szere-
gach armii niemieckiej znajdują się żołnierze 
siłą wcieleni i wrogo nastawieni do narzu-
conego obcego munduru. Dopiero w maju 
1944 roku gen. D. Eisenhower zwrócił 
się z propozycją do rządów Polski, Czech, 
Belgii, Holandii, Norwegii, aby te ogłosiły 
amnestię dla swych obywateli siłą wcielo-
nych do Wehrmachtu, którzy przejdą na 
stronę aliancką. Sytuacja ta wyszła naprze-
ciw Polskim oczekiwaniom.
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Przy mapie. Gen. bryg. Klemens Rudnicki, dowódca Grupy Rud w bitwie o Bolonię w sztabie 
3. brygady Strzelców Karpackich z mjr. dypl. Florianem Porębski, szefem Sztabu 3. brygady.
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Warto podkreślić, że zgody na taką ofertę 
odmówił rząd sowiecki, który za wszelką 
cenę dążył do tego, aby Polskie Siły Zbrojne 
nie powiększały swych stanów osobowych.

Ostatecznie w czerwcu 1944 r. połączo-
ne sztaby sprzymierzonych nie patrząc na 
sowieckie veto, wydały zgodę na amnestię. 
W kilka dni później rząd polski w Londy-
nie ogłosił odezwę, w której pisał: Polacy 
w armii niemieckiej! Przemoc wciągnęła 
was w szeregi śmiertelnych wrogów Polski, 
po katowsku znęcających się nad naszym 
Narodem. Przemoc narzuciła wam mun-
dur niemiecki. [...] Rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej rozkazuje wam: Nie strzelać do 
waszych braci-żołnierzy sprzymierzonych. 
Gdy musicie strzelać – chybiać celu. Przy 
pierwszej okazji przechodzić do wojsk 
sprzymierzonych lub chować się i czekać 
ich nadejścia. [...] Z chwilą znalezienia 
się po stronie Sprzymierzonych meldo-

wać, żeście Polacy, prosić o oddzielenie od 
jeńców niemieckich i zetknięcie się z wła-
dzami wojskowymi Polskimi. Odezwa była 
wielokrotnie zrzucana w postaci ulotek na 
niemieckie pozycje na froncie zachodnim 
oraz ogłaszana przez brytyjskie radio. 

Napływ ochotników przerósł oczekiwa-
nia polskich władz wojskowych. Jednak 
dowództwo alianckie wyznaczyło kon-
tyngent liczbowy, jaki mógł być wcielony 
do polskiego 2. Korpusu we Włoszech. 
W związku z tym gen. Anders nakazał opra-
cowanie planu rozbudowy korpusu, który 
miał zostać powiększony o trzy brygady 
piechoty, jedną brygadę pancerną oraz wiele 
innych oddziałów. 

3. i 4. brygada
17 października zgodnie z decyzją Naczel-

nego Wodza i wytycznymi gen. Ander-
sa dotyczących planu rozbudowy korpusu, 

styczeń 2022

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

56

Wizyta marszałka Alexandra w 3. Brygadzie Strzelców Karpackich. 
Wysiadającemu marszałkowi meldunek składa mjr dypl. Florian Porębski, szef Sztabu brygady. 

Za marszałkiem z samochodu wysiada Płk dypl. Gustaw Lowczowski, dowódca brygady. 
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dowództwo Bazy 2. Korpusu wydało rozkaz 
organizacyjny dla 3. Karpackiej Brygady 
Strzelców i 4. Kresowej Brygady Piechoty. 
Każda brygada miała składać się z dowódz-
twa o stanie 19 oficerów i 54 szeregowców, 
plutonu sztabowego w liczbie 29 szere-
gowców oraz trzech batalionów, każdy po 
36 oficerów i 807 szeregowców. Bataliony 
3. brygady otrzymały numery 7,8,9 a 4. 
brygady 10,11 i 12. Zawiązki oficerskie 
dowództw brygad i batalionów mieli stano-
wić oficerowie odkomenderowani z dywizji. 
Nowe oddziały tworzono na terenie Bazy 2. 
Korpusu w S. Basilio, następnie w S. Dome-
nico i w S. Jolanta.

W 3 DSK do nowo tworzonej brygady 
skierowano ponad 600 żołnierzy z oddzia-
łów dywizyjnych i Bazy 2. Korpusu. 
Dowódcą 3. Brygady Strzelców Karpackich 
został płk dypl. Gustaw Łowczowski, szefem 
Sztabu mjr dypl. Florian Porębski. 

Płk Łowczowski wspominał: A teraz o Was, 
którzyście zrzucili obcy mundur. Z wielkim 
zainteresowaniem patrzyłem na Was. Rozu-
miałem Was tym lepiej, że i ja taką chwilę 
przeżyłem [w okresie I wojny] wiele lat temu. 
Cieszyło mnie najbardziej to, że już po paru 
dniach w postawie, ruchach i zachowaniu 
się, nie mogłem Was odróżnić od starych żoł-
nierzy. Nigdy nie zapomnę grupy ochotników 
z Francji, których przyjmowałem do Brygady 
w „Jolancie” i słuchałem uwag, wypowiada-
nych często w języku francuskim. Wielu z Was 
Polski nie znało, a miłość ojczyzny i chęć 
wywalczenia dla niej wolności – to pamięć 
słów, zasłyszanych od Waszych matek, których 
serca biją zawsze żywiej, gdy myślą o Kraju, 
o spędzonych tam latach swego dzieciństwa.

Bardzo szybko wcieleni do brygady żoł-
nierze opanowali posługiwanie się bronią 
brytyjską i amerykańską. Znaczny procent 
z nich walczył już wcześniej na froncie 
w mundurze feldgrau. Jan Bielatowicz tak 
opisał brygadę: Trzecia Brygada neolit kar-

packi, warstwa młodziutka, ale jako młodość, 
bujna i zapalona, pragnąca za krzywdę nie-
wolniczego wciśnięcia w tryby wroga, wziąć 
odwet gwałtowny, natychmiastowy, ostatni, 
jaki się nadarza.

Konstanty Bączkowski wspominał: Bry-
gada obchodzi uroczyście trzecią rocznicę 
bitwy Samodzielnej Brygady Strzelców Kar-
packich, stoczonej pod Ain el Gazala, w dniu 
15 grudnia. […] Tłum 3000 wsłuchuje się 
w echa pierwszych zwycięskich walk w pusty-
ni. Powiało historią świeżą, podmytą jeszcze 
krwią serdeczną brata, który może w tej chwi-
li ginie gdzieś wysoko w Apeninach, gdzie 
walczy topniejąca z dnia na dzień Dywizja 
Karpacka. […] wybrzmiewa końcowy akord: 
«Dywizja nasza składa się dotychczas z dwu 
Brygad Strzeleckich. Dziś w trzecią rocznicę 
zwycięskiej bitwy […] składa się ona z trzech 
Brygad Strzeleckich. […] 3 Brygada skupia 
tych, którzy przychodzą drogą bodajże naj-
straszliwszą, przez Niemcy, poprzez niezawi-
nione walki bratobójcze. […] Dziś jednak, 
znów jesteście w szeregach swoich, by bić się 
dalej o te same ideały, o które bili się i zawsze 
jeszcze biją żołnierze z Legendy Karpackiej, 
by bić się w obronie Honoru i Wolności jednej 
matki, która ma na imię Polska».

5 KDP do nowo tworzonej 4. Brygady 
skierowała 75 oficerów i podchorążych oraz 
125 podoficerów i szeregowców. Uzupełnie-
nia powstających Brygad do pełnego etatu 
podoficerami i szeregowymi miało doko-
nać kwatermistrzostwo Bazy 2. Korpusu. 
Dowództwo 4. Kresowej Brygady Piechoty 
zostało umieszczone w S. Basilio, gdzie 
poprzednio mieściło się Centrum Wyszko-
lenia Armii. Pierwszymi pomieszczeniami 
nowo tworzonej Brygady było 66 namiotów 
i 8 baraków. 

Następnego dnia po wydaniu rozkazu 
o powstaniu 4. Brygady w S. Basilio wyszedł 
pierwszy rozkaz Brygady, który normował 
służbę w jednostce, wprowadzał zmiany  
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ewidencyjne, personalne. Przypominał rów-
nież o należytym umundurowaniu kadry, 
które powinno być wzorem dla młodych żoł-
nierzy Polaków był jeńców z Wehrmachtu. 

W pierwszym okresie organizacji 4. Bry-
gady główny wysiłek został położony na 
prace przygotowawcze związane z przyję-
ciem nowych żołnierzy oczekujących na 
skierowanie do oddziałów w obozie przej-
ściowym tzw. „Jolanta”, który położony 
był w odległości 23 km od Taranto. Pomo-
cy w formowaniu 4. Brygady udzieliło 
Centrum Wyszkolenia Armii i Dowództwo 
7. Dywizji Piechoty organizując kursy dla 
instruktorów. Oficerowie instruktorzy byli 
kierowani na kursy dowódcze do Bene-
vento. W tym samym czasie na prośbę 
ppłk. Stoczkowskiego w Centrum Wyszko-
lenia Armii w Matera zostały zorganizowane 
kursy instruktorów broni ppanc., moździe-
rzy 3-calowych, pododdziałów szturmo-
wych, strzelców wyborowych oraz kreślarzy. 

24 października dowódca 4. Kresowej 
Brygady Piechoty ppłk Stoczkowski w spra-
wozdaniu skierowanym do dowódcy Bazy 
2. Korpusu pisał: Stanowiska dowódców 
batalionów, ich zastępców, dowódców kompa-
nii dowodzenia i dowódców kompanii strzele-
ckich – są obsadzone i dowódcy są przeważnie 
na miejscu. Brak jest zastępców [dowódców 
– przyp. autora] kompanii strzeleckich. Ofi-
cerowie młodsi w kompaniach dowodzenia 
są przeważnie na miejscu, a  w kompaniach 
strzeleckich brak ich około 30 (cześć nie 
powróciła ze szpitali i domów ozdrowieńców). 
Dowództwo Brygady za wyjątkiem [trzech – 
przyp. autora] oficerów łącznikowych, lekarza 
i kapelana jest kompletne i na miejscu. Kadra 
instruktorska i zarazem obsada podoficerska 
wszędzie tylko w jednej czwartej [...] Element 
kadry na ogół słaby.

Już w ciągu pierwszych pięciu dni organi-
zacji 4. Brygady jej dowódca stworzył plan 
szkolenia kadry instruktorskiej. W więk-

szości miała ona być szkolona na kursach 
organizowanych przez oddziały 7. Dywizji 
Piechoty. 

26 października do obozu 4. Brygady 
przyjechał gen. Nikodem Sulik. Ze względu 
na odejście znacznej części oficerów i pod-
oficerów na kursy dowódca 5. Dywizji obie-
cał skierować do nowo formowanej Brygady 
uzupełnienia kadrowe. 4. Kresowa Brygada 
Piechoty otrzymała nazwę 4. Wołyńskiej 
Brygady Piechoty. 

30 października z 4 WBP wyjechała dele-
gacja na cmentarze w Aquafondata i Monte 
Cassino w celu złożenia w dniu Wszystkich 
Świętych kwiatów na grobach poległych 
kolegów. Dowódcą oddziału honorowego 
był ppor. Tadeusz Foryś. 2 listopada do 4. 
Brygady przyjechało pierwsze uzupełnienie 
z Francji. W większości byli to młodzi chłop-
cy w wieku 18–24 lat pochodzący ze Śląska 
i Pomorza – byli jeńcy żołnierze z armii 
niemieckiej. W dwa dni później Brygadę 
odwiedził biskup polowy Józef Gawlina. 

W połowie listopada dowódca 2 Korpu-
su wyznaczył termin osiągnięcia bojowego 
nowej Brygady na dzień 1 lutego 1945 r. Ze 
względu na to dowódca 4 WBP ppłk Stocz-
kowski dysponował tylko 10 tygodniami na 
wyszkolenie oraz przygotowanie wszystkich 
oddziałów Brygady do walki. Cykl szkolenia 
został podzielony na trzy okresy:

I okres – 4 tygodnie – wyszkolenie poje-
dynczego żołnierza;

II okres – 4 tygodnie – wyszkolenie zespo-
łowe do drużyny włącznie;

III okres – 2 tygodnie – wyszkolenie 
zespołowe na szczeblu plutonu i kompanii. 

Natomiast wyszkolenie Batalionów miało 
odbyć się po zakończeniu III okresu szko-
lenia. Ze względu na krótki okres, jakim 
dysponowały poszczególne bataliony, ppłk 
Stoczkowski nakazał wszystkim oficerom 
i instruktorom przeprowadzenie bardzo 
intensywnego szkolenia. Z uwagi na to, że 
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większość wcielonych do Brygady żołnierzy 
miała już za sobą przeszkolenie wojsko-
we armii niemieckiej oraz doświadczenie 
bojowe na polu walki dowództwo Brygady 
postanowiło, że należy tylko ugruntować 
i ujednolicić wiedzę dotyczącą znajomości 
uzbrojenia brytyjskiego oraz brytyjskiej tak-
tyki walki. Ze względu na braki w kadrze 
podoficerskiej dowódcy poszczególnych 
batalionów postanowili wysłać na kursy 
instruktorskie wszystkich st. szer. z armii 
niemieckiej. Po zakończeniu kursów mieli 
zostać oni awansowani do stopnia kaprala. 

Dowódca 11. Batalionu postanowił, że 
do I okresu wyszkolenia kompanie jego 
Batalionu będą mogły przystąpić dopiero po 
osiągnięciu przez nie 60% stanu etatowego. 
Było to zgodne z zarządzeniem dowództwa 
Brygady dającym możliwość regulowania 
poszczególnym dowódcom Batalionów pro-
gramu szkolenia w zależności od poziomu 
wyszkolenia wcielonych do niej żołnierzy. 

Wobec braku odpowiedniego sprzętu do 
szkolenia dowódca 4. Brygady zwrócił się 
do gen. Sulika z prośbą o pomoc. W odpo-
wiedzi dowódca 5 KDP rozkazem oddał 
bataliony nowo powstającej Brygady pod 
opiekę starym batalionom 5. Dywizji „pole-
cając im w miarę możności zaspokajać 
prośby nowych baonów”. I tak 10. Batalion 
został oddany pod opiekę 13. i 18. Bata-
lionu, 11. Batalion oddany pod opiekę 14. 
i 17. Batalionu, a 12. Batalion pod opiekę 
15. i 16. Batalionu. 

23 grudnia stan 4. Wołyńskiej Bryga-
dy Piechoty wynosił 110 oficerów i 2611 
szeregowych, z tego 105 oficerów i 419 
szeregowych przybyło z 5 KDP, 5 oficerów 
i 1998 szeregowych z obozu przejściowego, 
a 194 szeregowych z 7 DP. Dzięki temu 
Kwatera Główna Brygady, pluton ochrony 
sztabu, pluton łączności, czołówka napraw-
cza osiągnęły pełny stan etatowy. Nato-
miast w batalionach piechoty brakowało 
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Marszałek Alexander w czasie wizyty w 3. Brygadzie, przed bitwą o Bolonię. Obok płk dypl. Rudnicki, 
zastępca dowódcy 5. Kresowej Dywizji Piechoty, płk. dypl. Lowczowski, dowódca brygady oraz 

mjr Leon Firczyk, dowódca 9. Batalionu Strzelców Karpackich 3. Brygady Strzelców Karpackich. 
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po 30 szeregowych na batalion. Szkolenie 
4 Brygady przebiegało według założonego 
planu. Ppłk Stoczkowski pisał „przy szko-
leniu osiąga się pożądany wynik, jednak 
duże trudności spotyka się z powodu braku 
wyszkolonych instruktorów”. 

Pod koniec grudnia 4 WBP posiadała na 
swoim stanie: 50 motocykli, 55 Willysów, 
140 samochodów 15 CWT, 145 samo-
chodów 3 T., 22 samochody warsztatowe 
i ratownicze, 6 samochodów sanitarnych, 
17 przyczep różnego typu, 36 ciągników 
do działek ppanc., 57 carriersów Universal-
nych, 21 carriersów 3 cal Mortar. W dziale 
uzbrojenia brakowało jedynie 67 procent 
moździerzy 2-calowych i 100 procent moź-
dzierzy 3-calowych. 

27 grudnia przed zmianą miejsca posto-
ju w kasynie oficerskim 4 WBP nastąpiło 
pożegnanie kadry Brygady z dowódcą 7. 
Dywizji Piechoty. Gen. Józef Giza w trakcie 
przemówienia wyraził podziw „dla pracy 

dowódcy i sztabu Brygady mówiąc, że był 
naprawdę mile zdziwiony, kiedy otrzymał 
meldunek od dowódcy Brygady, że Brygada 
jest już zdolna do zmiany mp. we własnym 
zakresie”.

17 lutego miejsce postoju 4. Brygady 
odwiedził gen. Nikodem Sulik, który na 
zarządzonej odprawie wszystkich oficerów 
Brygady poruszył sprawę konferencji w Jał-
cie, na której Polska została pozbawiona 
ziem wschodnich. 

Następnego dnia w miejscowości Anghian 
odbyła się uroczysta przysięga żołnierska 4. 
Wołyńskiej Brygady Piechoty. Uroczystość 
rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej 
przez księdza kapelana Józefa Naumowicza. 
Na zakończenie uroczystości dowódca 5 
KDP przyjął defiladę wszystkich oddziałów 
4. Brygady. W uroczystości uczestniczyły 
delegacje wszystkich oddziałów 5. Dywizji. 

Obie brygady zapisały się złotymi zgłoska-
mi w czasie bitwy o Bolonię. n
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Marszałek Alexander dekoruje orderem brytyjskim gen. bryg. Zygmunta Bohusza Szyszko,  
p.o. dowódcy 2. Korpusu.
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Wojna samolotów 
Wojna rozpoczęta przez Cesarstwo Japo-

nii 7 grudnia 1941 r., atakiem na Pearl 
Harbor, już od pierwszych miesięcy charak-
teryzowała się wielką rozległością działań 
bojowych. Z czasem oznaczało to walki od 
Morza Koralowego na północny-wschód 
od Australii, aż po archipelag Aleutów na 
północy i od brzegów Hawajów, a nawet 
Oregonu i Kaliforni na wschodzie, po Cej-
lon. Z tego właśnie względu działania bojo-
we w szczególnie dużym zakresie toczyły 
się na morzu i w powietrzu. Jednak nawet 
wtedy, gdy dochodziło do konfrontacji flot, 
o końcowym wyniku niemal zawsze decy-

dowało lotnictwo – pokładowe, względnie 
bazowane na lądzie. W ostatniej fazie wojny 
w nalotach na wyspy japońskie do głosu 
doszło, użyte na masową skalę, amerykań-
skie lotnictwo strategiczne. Ono też zadało 
ostateczny cios, zrzucając, w sierpniu 1945 
roku, dwie pierwsze bomby atomowe. 

Świadomość znaczenia lotnictwa w wal-
kach na Pacyfiku wyznaczała kierunki 
rozbudowy sił powietrznych, tak w USA, 
jak i w Japonii, jeszcze na długo przed 
1941 rokiem. Rezultatem było wciela-
nie do flot okrętów przystosowanych do 
działań lotniczych. Pionierami w tej dzie-
dzinie byli Amerykanie przebudowujący 
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Amerykańskie bombowce nurkujące Douglas SBD Dauntless na chwilę przed atakiem 
na japoński krążownik „Mikuma”

od Pearl Harbor do Guadalcanal
Wojna na Pacyfiku

Tadeusz Kondracki



statek handlowy na pierwszy lotniskowiec 
– USS „Langley” (1920–1922). Lotni-
skowce weszły na stałe w skład US Navy 
i w latach 1941–1945 odegrały decydującą 
rolę w zwycięstwie nad Japonią. 

W defensywie 
Początek wojny amerykańsko-japońskiej 

stał pod znakiem niemal nieprzerwanych 
sukcesów cesarskiej armii i floty. Po ataku na 
Pearl Harbor Japonia nie ustawała w natar-
ciu. W szybkich kampaniach zawładnęła 
posiadłościami państw alianckich – Hong-

kongiem, wyspami Guam i Wake, Malaja-
mi, Singapurem, Filipinami oraz – boga-
tymi w ropę naftową i inne surowce – 
Holenderskimi Indiami Wschodnimi (dzi-
siejszą Indonezją). Jej lotnictwo skutecznie 
zwalczało próbujące stawiać opór lotni-
ctwo brytyjskie, amerykańskie, australijskie 
i holenderskie. O skali przewagi japońskiej 
w powietrzu świadczy fakt, że ze 110 samo-
lotów brytyjskich znajdujących się w bazach 
RAF na Malajach rankiem 9 grudnia 1941 
roku, wieczora doczekało tylko 50. Pozosta-
łe uległy zniszczeniu, głównie na ziemi. A to 
nie było ostatnie słowo pilotów Cesarstwa. 
10 grudnia 1941 r. 90 samolotów japoń-
skich zaatakowało i zatopiło koło Kuantanu 
u brzegów Malajów, dwa brytyjskie okręty: 
pancernik HMS „Prince of Wales” i krążow-
nik liniowy HMS „Repulse”. Zginęło 840 
marynarzy. Japończycy stracili w walce tylko 
cztery samoloty. 

Ekspansja Japonii, mająca przeważnie cha-
rakter desantów z morza, była możliwa tylko 
dzięki wsparciu potężnej Japońskiej Floty 
Cesarskiej, dowodzonej przez admirała Isoro-
ku Yamamoto. Przykładem dużej i skutecznej 
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Bitwa pod Kuantanem u brzegów Półwyspu Malajskiego. Brytyjski 
pancernik HMS „Prince of Wales” oraz krążownik liniowy HMS 
„Repulse” (w głębi) atakowane przez lądowe lotnictwo japońskie. 
Na pierwszym planie desperacko manewrujący niszczyciel eskorty.

Japońskie bombowce Mitsubishi 
G3M Type 96 „Nell” lecą zatopić
brytyjskie okręty „Prince of Wales”

i „Repulse”. Oba okręty 
nie miały ochrony powietrznej.

Symbol zwycięskiego japońskiego pochodu 
zimą, 1941–1942 rok. Brytyjscy jeńcy wojenni 
wzięci do niewoli po kapitulacji „niezdobytej” 

twierdzy w Singapurze.



operacji powietrzno-morskiej Japończyków 
był w kwietniu 1942 roku rajd ich lotniskow-
ców na wody Oceanu Indyjskiego w celu 
zaatakowania brytyjskich sił morskich, żeglu-
gi i baz w rejonie Cejlonu. W trakcie tej ope-
racji zatopiono lotniskowiec HMS „Hermes”, 
krążowniki HMS „Cornwall” i – pogromcę 
pancernika „Bismarck” – HMS „Dorsetshire” 
oraz ponad dwadzieścia statków. 

W tym początkowym okresie wojny, peł-
nym goryczy i strat, alianci notowali też 
pierwsze sukcesy. Jednym z nich – choć 
głównie o charakterze propagandowym – 
był nalot 16 amerykańskich bombowców 
B-25 „Mitchell” (pod dowództwem płk. 
Jamesa H. Doolittle’a) na Tokio i trzy inne 
miasta japońskie (Nagoyę, Osakę i Kobe), 
przeprowadzony 18 kwietnia 1942 roku. 
Niezwykłość tej akcji polegała na wykorzy-
staniu średnich bombowców wojsk lądo-
wych, nieprzystosowanych normalnie – ze 
względu na gabaryty maszyn i konieczny 
rozbieg – do działania z pokładów lotni-
skowców (przygotowania do akcji wymagały 
przeszkolenia załóg samolotów w startowa-
niu z bardzo krótkiego pasa). Lotniskowiec 
„Hornet” dostarczył samoloty na odległość 
umożliwiającą dotarcie do celu, przepro-

wadzenie ataku i odlot do Chin (drugi 
lotniskowiec „Enterprise” zapewniał osło-
nę lotniczą). Startujący jako pierwszy płk. 
Doolittle uniósł ciężką maszynę w powie-
trze mimo zaledwie 140 metrów rozbiegu. 
Ponieważ w tej akcji 16 samolotów zrzuciło 
na Japonię nieco tylko ponad 14 ton bomb, 
straty materialne nie były duże. Znaczny 
pozostał efekt propagandowy. 

Próba Japończyków kontynuowania 
ofensywy na południe, w stronę Austra-
lii, doprowadziła na początku maja 1942 
roku do nierozstrzygniętej bitwy na Morzu 
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Cios za cios. Amerykańskie bombowce B-25 startują z pokładu lotniskowca USS „Hornet” do słynnego, 
pierwszego nalotu na Japonię, 18 kwietnia 1942 r.

Japoński lotniskowiec „Shōhō” usiłujący 
bezskutecznie ujść amerykańskim bombowcom 
w bitwie na Morzu Koralowym. Okręt właśnie 

ugodziła torpeda, maj 1942 r.



Koralowym – pierwszej bitwy morskiej, 
w której okręty nie wymieniły ani jednego 
strzału, a losy walki rozegrały się wyłącz-
nie w powietrzu. Obie strony zanotowały 
porównywalne straty. Japończycy utracili 
bezpowrotnie lekki lotniskowiec „Shōhō”, 
który – atakowany przez lotnictwo – nim 
zatonął, przyjął aż 20 ciężkich ciosów (7 tor-
ped i 13 bomb). Amerykanie z kolei stracili 
lotniskowiec „Lexington”. 

Przełom pod Midway 
Rzeczywisty przełom w wojnie na Pacyfi-

ku wyznaczyła bitwa pod Midway (początek 
czerwca 1942 roku). Do bitwy doszło ze 
względu na dążenie strony japońskiej do 
odsunięcia baz przeciwnika od macierzystych 
wysp japońskich, co wyrastało na impera-
tyw po operacji płk. Doolittle’a z kwietnia 
1942 r. Przygotowanie do bitwy ułatwiła 

Amerykanom możliwość czytania depesz 
przeciwnika, co uzyskano poprzez złamanie 
jego szyfrów. W rezultacie podjętych przy-
gotowań potężną flotę japońską powitały 
w rejonie Midway słabsze, ale zdetermino-
wane, siły USA. O zwycięstwie amerykań-
skim zadecydowało w pierwszym rzędzie 
poświęcenie ich lotników morskich, z któ-
rych wielu poległo. Śmiertelne ciosy zadały 
japońskim okrętom atakujące z zaskoczenia 
amerykańskie bombowce nurkujące. 

Zagłada w bitwie pod Midway zespołu 
lotniskowców adm. Chuichi Nagumo – 
większości z okrętów, których samoloty 
zaatakowały Pearl Harbor, lotniskowców: 
„Akagi”, „Kaga”, „Soryu” i „Hiryu” – ozna-
czała zniszczenie około 250 samolotów, ale 
co było dla Japonii szczególnie bolesne i nie-
odwracalne – śmierć ponad stu najlepszych 
japońskich lotników morskich. 
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Atol Midway w środkowej części Pacyfiku. Bitwa, 
która rozegrała się w czerwcu 1942 r. na północny-

zachód od jego brzegów, zadecydowała 
o odwróceniu się karty w wojnie na Pacyfiku.

Japoński lotniskowiec „Akagi” – zarówno 
w ataku na Pearl Harbor, jak i w bitwie 

pod Midway – flagowy okręt adm. Nagumo, 
początek czerwca 1942 r. 



Bitwa pod Midway 
miała jeszcze jeden 
opłakany dla Japonii 
skutek. Podczas opera-
cji lądowania na Aleu-
tach, mającej odciągnąć 
uwagę Amerykanów od 
uderzenia na Midway, 
Japończycy stracili 
myśliwiec „Zero”, który 
– próbując lądować 
awaryjnie na wyspie 
Akutan – przewrócił 
się, zabijając pilota. Był 
jednak po naprawie 
zdolny do lotu. Dzięki 
tej nieoczekiwanej zdo-
byczy piloci USA mogli 
dokładnie poznać słabe 
strony najgroźniejszego 
dotąd samolotu wroga. 

Kierunek 
– Wyspy 
Salomona 

Po przełomie pod 
Midway, w czerwcu 1942 roku, działa-
nia na Pacyfiku weszły w fazę zaciętych 
walk w rejonie Nowej Gwinei. Dowódz-
two japońskie dążyło do rozszerzenia eks-
pansji na południowy-wschód, w kierunku 
Nowych Hebrydów i Nowej Kaledonii, 
aby od wschodu oskrzydlić Australię (dale-
kosiężnym celem było odcięcie tego kraju-
-kontynentu od sojusznika – USA). 

Latem 1942 roku Japończycy zajmowali 
obszary na północy Nowej Gwinei i przy-
gotowywali się do ataku na jej główne mia-
sto – Port Moresby. Na północ od Nowej 
Gwinei w ich rękach były: Wyspy Admi-
ralicji, Archipelag Bismarcka i część Wysp 
Salomona (do lipca 1942 r. opanowali m.in. 
wyspy Vella Lavella, Nową Georgię, Floridę 
i Guadalcanal). 
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Bohater bitwy pod Midway – amerykański lotniskowiec USS „Yorktown” 
podczas ekspresowego remontu w suchym doku nr 1 bazy Floty Pacyfiku  

w Pearl Harbor, przed bitwą pod Midway, 29 maja 1942 r. Niezniszczenie 
infrastruktury bazy (zaplecza stoczniowego i zbiorników paliwa) było jednym 

z wielu błędów popełnionych przez Japończyków podczas nalotu na Pearl 
Harbor, 7 grudnia 1941 r.

Finał bitwy pod Midway. Japoński lotniskowiec 
„Hiryu” pod bombami amerykańskiego lotnictwa 

pokładowego, 4 czerwca 1942 r.



Na kontrolowanych przez Japończyków 
obszarach duże znaczenie miała baza floty 
i lotnictwa w Rabaul na Nowej Brytanii 
w Archipelagu Bismarcka (od końca stycz-
nia 1942 r.). Mankamentem było jej odda-
lenie o około tysiąc kilometrów od rejonu 
Guadalcanal. Dlatego Japończycy wciąż 
budowali nowe lotniska, co powiększało 
obszar pod kontrolą ich sił powietrznych. 
Wyraźnie dążono do przecięcia szlaków 
komunikacyjnych z Australii do USA. 

4 lipca 1942 r. amerykański rekonesans 
lotniczy przyniósł informację o budowie 
przez Japończyków lotniska w rejonie 
Lunga Point na północnym brzegu wyspy 
Guadalcanal. Skłoniło to Amerykanów do 
kontrakcji. Działaniami w tym newralgicz-
nym rejonie dowodził wtedy adm. Robert 
Lee Ghormley – dowódca Obszaru Połu-
dniowego Pacyfiku. 16 lipca admirał wydał 
rozkazy do pierwszej w tej wojnie amery-
kańskiej kontrofensywy. Tak rozpoczęła się 
krwawa bitwa o Guadalcanal. 

Następne tygodnie i miesiące 
wypełniły obu stronom opera-
cje przerzutu na Guadalcanal 
posiłków i działania zaczepne. 
W połowie października 1942 
roku na wyspie była równowa-
ga – obie strony miały po ok. 
22 tys. żołnierzy. Jednak walki 
bardziej wyczerpywały siły 
Japończyków. Znacznie lepiej 
wiodło się marynarzom floty 
cesarskiej w walkach na morzu, 
u brzegów Guadalcanal. Przy-
kładowo, w pierwszej połowie 
sierpnia 1942 r. zespól ich floty, 
dowodzony przez adm. Guni-
chi Mikawę, rozgromił koło 
wysepki Savo (na północ od 
Guadalcanal) dwa zgrupowania 
okrętów sił sprzymierzonych. 
Pod ciosami śmiercionośnych 

japońskich torped (tzw. długich lanc) oraz 
pocisków artyleryjskich, w krótkim czasie 
na dno poszły aż cztery alianckie ciężkie krą-
żowniki – jeden australijski (HMAS „Can-
berra”) i trzy amerykańskie (USS „Astoria”, 
USS „Vincennes” oraz USS „Quincy”). Po 
dokonaniu pogromu Japończycy wycofali 
się z walki; na ich okrętach brakowało już 
torped. Bitwa koło Savo jest jednym z wielu 
świadectw znakomitego wyszkolenia załóg 
japońskich okrętów i potęgi ich oręża. 

Z czasem, mimo zdarzających się jeszcze 
porażek w walkach na morzu, przewaga 
w walkach o Guadalcanal należała już zde-
cydowanie do strony amerykańskiej. Osta-
tecznie, 1 lutego 1943 r. siły USA wysadziły 
silny desant na tyłach wojsk japońskich, co 
zmusiło oddziały cesarskie do ewakuacji. 
W dniach 1-7 lutego japońskie niszczycie-
le wywiozły z rejonu przylądka Esperance 
ok. 13 tys. ludzi, a 8 lutego amerykańscy 
marines zniszczyli na Guadalcanal ostatnie 
punkty oporu. 
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Jeden z bohaterów walk w rejonie Wysp Salomona – dowódca 
amerykańskiego ścigacza torpedowego PT-109, późniejszy prezydent 
Stanów Zjednoczonych, John F. Kennedy. W dramatycznej sytuacji 
zdołał ocalić swoich podkomendnych po zatopieniu (staranowaniu) 
PT-109 przez japoński niszczyciel „Amagiri”, 2 sierpnia 1943 r. 



Półroczna bitwa o Guadalcanal – pierwszy 
tak wyraźny przełom z lądowej wojnie na 
Pacyfiku – dobiegła końca. Japończycy stracili 
około 25 tys. żołnierzy (15 tys. zabitych, 9 
tys. zmarłych z chorób i tysiąc w niewoli), 
nie licząc personelu floty i lotnictwa. Straty 
amerykańskie były wielokrotnie niższe – 1600 
poległych; ponad 4 tys. zaginionych i rannych. 

Istotne znaczenie miały straty na morzu. 
Japończycy stracili okręty o wyporności ponad 
130 tys. ton i 300 tys. BRT tonażu statków 
handlowych. Amerykanie – okręty o wypor-
ności ponad 120 tys. ton, ale ze względu na 
rozkręcaną do ogromnych rozmiarów gospo-
darkę wojenną, mieli znacznie większe możli-
wości szybkiego uzupełniania strat. 

Zwycięstwo konstruktorów
i gospodarki USA 

Przejście aliantów do kontrofensywy na 
Pacyfiku oznaczało klęskę japońskich sił 
powietrznych. Jedną z przyczyn było to, że 
w początkowej fazie wojny japońscy kon-
struktorzy lotniczy nie dysponowali silnika-
mi o odpowiednio dużej mocy. Dlatego też 
znakomite osiągi ich myśliwców, np. typu 
oznaczonego przez aliantów jako „Zero” 
(zwłaszcza prędkość i zwrotność) uzyskiwa-
no kosztem uzbrojenia i opancerzenia. Ina-
czej pracowali konstruktorzy amerykańscy, 
którzy – dysponując mocnymi, niezawod-
nymi silnikami – byli w stanie budować 
samoloty szybkie, choć cięższe, ale przez 
to bardziej wytrzymałe i lepiej chroniące 
lotników. 

W fazie obrony przed lotnictwem USA 
bardzo lekkie samoloty japońskie się nie 
sprawdzały. Ze względu na brak osłony 
żywotnych części kadłuba (oraz pilotów) 
były one masowo zestrzeliwane przez 
myśliwce amerykańskie, a nawet przez lekką 
broń przeciwlotniczą z lądu i okrętów. Bom-
bowce japońskie z reguły ustępowały kon-
strukcjom amerykańskim, co przy utracie 

panowania w powietrzu sprowadzało na ich 
formacje ciężkie straty. 

O końcowym rezultacie konfrontacji mię-
dzy USA a Japonią zadecydować miała 
ogromna różnica potencjałów gospodar-
czych obu państw. Świadczą o tym na 
przykład dane na temat produkcji lotniczej. 
W latach 1941–1944 w USA wyprodu-
kowano ponad ćwierć miliona samolotów 
(!), podczas gdy w Japonii tylko 58,5 tys. 
W szczególnie dobrym, 1944 roku, amery-
kańskie wytwórnie lotnicze opuściło ponad 
96 tys. nowoczesnych maszyn. Do tego 
w czasie kilku lat wojny wyszkolono w Sta-
nach około miliona pilotów! 

 Do legendy przeszły opowieści o błyska-
wicznym tempie produkcji amerykańskich 
stoczni. Tylko niespełna cztery doby były 
potrzebne, by z prefabrykowanych elemen-
tów złożyć i spuścić na wodę duży statek 
transportowy typu „Liberty”. Podobnie było 
z produkcją szybko budowanych okrętów 
wojennych. 

Przed kontrofensywą w wielkim stylu Ame-
rykanie, pozbawieni początkowo dogodnych 
baz na lądzie, postawili na rozbudowę floty 
lotniskowców. Do końca wojny zbudowa-
li około stu takich okrętów! (Japończycy, 
ogromnym wysiłkiem, tylko kilkanaście). 
Większość z amerykańskich lotniskowców 
stanowiły co prawda małe lotniskowce eskor-
towe (przenoszące po około 20-30 samo-
lotów), ale wielkie lotniskowce floty typu 
„Essex” (1942-1944) zabierały po około sto 
maszyn, a lekkie lotniskowce typu „Indepen-
dence” (1943) od 33 do 45 samolotów. Do 
tego dochodziły tysiące samolotów o różnym 
zasięgu, bazowanych na wyspach. 

Tak potężne siły lotnicze były w stanie 
skutecznie zabezpieczać działania US Navy 
oraz wspierać coraz liczniejsze operacje 
desantowe, przybliżające płomień wojny do 
macierzystych wysp Cesarstwa Japonii.  n

Zdjęcia: domena publiczna
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Otrzymane odznaczenie jest wyrazem 
uznania zasług za całokształt działalności na 
terenie województwa, szczególnie na rzecz 
upamiętnienia miejsc ważnych dla historii, 
kultury narodowej, tradycji Państwa Pod-
ziemnego oraz zbrojnej działalności Armii 
Krajowej w okupowanej Polsce w czasie II 
wojny światowej, a także patriotycznego 
wychowania młodego pokolenia i uznaniu 
zasług dla kulturalnego i społecznego roz-
woju województwa śląskiego.

W podniosłej uroczystości udział wzię-
li kombatanci, przedstawiciele organizacji 
społecznych, młodzież, przedstawiciele służb 

mundurowych oraz radni Sejmiku Śląskie-
go. Na zaproszenie Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Śląskiego 
udział w uroczystości wzięła Pani Urszula 
Koszutska – radna Sejmiku Śląskiego i Pan 
Marian Rau – radny Miasta Zabrza – którzy 
wspierają cele i zadania Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej w wojewódz-
twie śląskim.

ŚZŻAK Okręg Śląski reprezentowali: pre-
zes okręgu Janusz Kwapisz, wiceprezes Jan 
Musiał, księgowa okręgu Joanna Nawarecka 
oraz prezes Koła Zabrze mjr Roman Gra-
bowski. n
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Złota Odznaka Honorowa dla ŚZŻAK
za „Zasługi dla Województwa Śląskiego”

10 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Sali Sejmiku Śląskiego w Katowicach miała miejsce 
uroczystość nadania Złotej Odznaki Honorowej za „Zasługi dla Województwa Śląskiego” dla 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarządu Okręgu Śląskiego. Aktu odznaczenia na 
sztandar dokonał Marszałek województwa śląskiego – Jakub Chełstowski i przewodniczący Sejmiku 
Śląskiego – Jan Kawulok.

Jan Musiał



19 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 w Koś-
ciele Parafialnym p.w. Św. Karola Borome-
usza we Wrocławiu odbyła się uroczysta 
Mszy Św. w intencji Pokoju na Świecie, 
celebrowana przez o. Józef Szańca, Kapelana 
Ogólnopolskiego Okręgu ŚZŻAK Obszaru 
III Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich” we 
Wrocławiu. Po okolicznościowej homilii 
poświęcono 225 kg miodu i 1000 szt. opłat-
ków wigilijnych dla żołnierzy i służb pełnią-
cych obowiązki na granicy z Białorusią. Za 
pośrednictwem żołnierzy 16 DBOT został 
on dostarczony na granicę i przekazany 
tamtejszemu kapelanowi WP.

W mszy św. uczestniczył nowy Dowódca 
Garnizonu Wrocław – płk Jerzy Kwika, 
Dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej, Wicewojewoda Dolnoślą-
ski – Bogusław Szpytma, Prezes Dolnoślą-
skiego Okręgu ŚZŻAK – prof. Stanisław 
Ułaszewski, członkowie Ogólnopolskiego 
Okręgu ŚZŻAK III Obszaru Lwowskiego 
im. „Orląt Lwowskich” we Wrocławiu wraz 
z Prezesem Leopoldem Janem Gomułkiewi-
czem oraz Prezes Fundacji „Marzenia Senio-
ra” im. 9. Pułku Ułanów Małopolskich 
z Trembowli – Pani Irena Alicja Błońska 
i parafianie. n
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Dar dla żołnierzy i służb pracujących
na granicy z Białorusią

Leopold Jan Gomułkiewicz



Pałac Schoena w Sosnowcu stał się miej-
scem wydarzenia o szczególnym znacze-
niu historyczno-patriotycznym. 17 grudnia 
w obecności m.in. bp. Grzegorza Kaszaka 
i prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęciń-
skiego, wręczono mjr. Zdzisławowi Mie-
rzejewskiemu (99 l.) nominację do stopnia 
podpułkownika. Decyzję o awansie na kolej-
ny stopień hierarchii wojskowej wydał mini-
ster obrony narodowej – Mariusz Błaszczak.

Uroczystość w Pałacu Schoena zorga-
nizowała Wojskowa Komisja Uzupełnień 
w Będzinie. Obecne było jej kierownictwo: 

ppłk Wojciech Bakalarz oraz mjr Jacek 
Łukasik. Dekret nominacyjny w imieniu 
MON wręczył komendant WKU w Kato-
wicach – płk Marek Majocha. Wśród 
zaproszonych gości znalazł się także dyrek-
tor Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu 
– ks. Michał Borda. 

Ppłk Zdzisław Mierzejewski ps. „Gaweł’’ 
urodził się 1923 roku w Sosnowcu w rodzinie 
o silnym duchu patriotycznym. Jego ojciec 
był legionistą i brał udział w wojnie 1920 
roku. W okresie międzywojennym był czyn-
nym harcerzem na terenie miasta Sosnowca. 
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Zdzisław Mierzejewski ps. „Gaweł” 
– podpułkownikiem

Zdzisław Mierzejewski ps. „Gaweł” – ostatni żyjący 99-letni żołnierz oddziału dywersyjno-
partyzanckiego ,,KEDYWU” Armii Krajowej, Sosnowieckiego Pułku Piechoty Armii Krajowej,  
II Batalionu Stanisława Piaseckiego ps. ,,Szczygieł’’, następnie w II Kompanii Gierczyńskiego  
ps. ,,Żbik’’ – otrzymał nominację do stopnia podpułkownika.



Wojna przerwała jego naukę w Liceum im. 
Stanisława Staszica w Sosnowcu. Z chwilą 
okupacji został wywieziony na przymusowe 
roboty do Niemiec. W latach 1942–1945 
brał czynny udział w walkach z hitlerowskim 
okupantem w Sosnowieckim Pułku Piechoty 
Armii Krajowej – II Batalionie Stanisława 

Piaseckiego ps. „Szczygieł’’, następnie w II 
Kompanii Gierczyńskiego – ps. „Żbik’’. Wal-
czył w oddziale dywersyjno–partyzanckim 
,,KEDYWU’’ Armii Krajowej w wyniku 
czego został ranny. Po wojnie ukończył Poli-
technikę Śląską na wydziale budownictwa.

Zdjęcia.: Urząd Miejski w Sosnowcu

styczeń 2022

Kontynuacja

71



Życie Polaków na tych ziemiach nie nale-
ży do najłatwiejszych. Wileńszczyzna, Biało-
ruś, Ukraina – to tam trafiają paczki, które 
dostarczamy dla naszych Rodaków. Dzięki 
współpracy Stowarzyszenia im. gen. bryg. 
Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, War-
mińsko-Mazurskiego Okręgu Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stowa-
rzyszenia Odra-Niemen oraz 4. Warmińsko-
-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 
po raz kolejny 6 wypełnionych po brzegi 
busów na początku stycznia przekroczyło 
granice Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc 

trafiła do polskich rodzin z Turmont, Kiej-
dan, Solecznik, Wilna, Butrymańców, 
Ejszyszek i wielu innych miast, gdzie miesz-
kają nasi Rodacy.

To paczki dla rodzin, kombatantów, szkół, 
domów dziecka, paczki dla tych, którzy krze-
wią polską kulturę i kochają Polskę. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tę 
cenną akcję i wspierali nasze działania.

Anna Szczepańska
wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego 

Okręgu ŚZŻAK
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Działania Warmińsko-Mazurskiego 
Okręgu ŚZŻAK na Kresach

W wyniku zmiany granic wielu naszych Rodaków zostało poza granicami RP, jednak kolejne 
pokolenia nadal kultywują polską tradycję i kulturę oraz dbają o przekaz historyczny. Wychowują 
swoje dzieci w duchu poszanowania dla polskich wartości i szacunku dla bohaterów. Krzewią ducha 
patriotyzmu, szacunku, honoru i dumy z naszych korzeni.
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Tak bardzo się cieszę, że pamiętacie o mnie. 
Czekałem, że może jeszcze Was zobaczę, że 
jeszcze podzielimy się opłatkiem. Nie zapo-
minajcie o nas, myśmy całą młodość w party-
zantce spędzili, ale nie żałujemy, bo o Polskę 
walczyliśmy. W 40. roku, za okupacji, jak się 
orzełka znalazło na ulicy, to się go całowało. 
Teraz kiedy Was widzę… to bardzo dużo dla 
mnie znaczy, że Wojsko Polskie pamięta i dba 
o nas i że mamy ukochaną Polskę. – powie-
dział podczas spotkania por. Wacław Gębka, 
żołnierz Armii Krajowej.

Akcja została zorganizowana dzięki współ-
pracy Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesła-
wa Nieczuja-Ostrowskiego, 4. Warmińsko-
-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 
Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
oraz Fundacji „Nie Zapomnij o Nas”.

Anna Szczepańska
wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Okręgu 

ŚZŻAK

Świąteczne paczki dla Kombatantów 
na Warmii i Mazurach

Zanim wspólnie usiedliśmy do wigilijnego stołu, członkowie Warmińsko-Mazurskiego Okręgu 
ŚZŻAK wspólnie z żołnierzami 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 
odwiedzili Kombatantów z Warmii i Mazur z opłatkiem, świątecznymi życzeniami i paczkami. 
W paczkach znalazły się wigilijne specjały oraz kartki własnoręcznie wykonane przez dzieci, które 
bardzo licznie włączyły się w akcję.



Janina Pasikowska-dalhgvist, rocznik 1919, 
urodziła się w Nadbużance. Została zaprzysię-
żona w tamtejszej Placówce AK. Pracowała na 
poczcie, gdzie wyłapywała donosy kierowane do 
różnych okupacyjnych urzędów. Aresztowano ją 
w 1943 r.  i osadzono w lubelskim więzieniu na 
Zamku, następnie przewieziono do obozu kon-
centracyjnego w Ravensbrück, skąd w 1945 r. 
przez Szwedzki Czerwony Krzyż została wywie-
ziona do Szwecji, gdzie mieszka do dzisiaj. Obec-
nie ma 103 lata i jest najstarszą żyjącą więźniarką 
tego obozu Ravensbrück. W lipcu 2021 r., na 
wniosek Zarządu Okręgu Toruń ŚZŻAK, została 
odznaczona Medalem „Pro Patria”. Pani Janina 
jest starszą siostrą naszej Honorowej Prezes Koła 
Toruń ŚZŻAK, mjr Kazimiery Zańczuk. n

Sprostowanie
W „Biuletynie Informacyjnym” nr 11 z 2021 r. w artykule Z wizytą u Jubilatki – Józefa 

Marciniak «Kropka» skończyła 100 lat! wkradł się błąd. Pod fotografią atamana Maksyma 
Borowcia „Tarasa Bulby” podaliśmy błędnie źródło jej pochodzenia: książka Ludobójstwo 
dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej na Wołyniu 1939–1945 autor-
stwa Ewy i Władysława Siemaszków. Fotografia ta nie pochodzi jednak z książki Państwa 
Siemaszków. Zdjęcie pochodzi z internetu ze strony www.dziennik-zlozony.pl/formacje-
-zbrojne-oun-upa/, gdzie na końcu tekstu jako źródło materiałów błędnie podane zostało – 
Materiały pochodzą z książki Władysława i Ewy Siemaszków pt. „Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945”. Państwo Siemaszkowie 
kwestionują także znaczną część treści tej strony, jako niepochodzącą z ich książki.

Niestety nie udało nam się zlokalizować autora ani rzetelnego źródła ww. fotografii, 
dlatego na stronie www Biuletynu Informacyjnego AK w Archiwum roku 2021, w wyda-
niu cyfrowym numeru listopadowego http://biuletyn-ak.pl/index.php/archiwum/
archiwum-2021, została dokonana zmiana i naniesiono poprawiony opis źródła zdjęcia: 
internet / autor nieznany.

Za zaistniałą sytuację autorów książki – Ewę i władysława Siemaszków – serdecznie 
przepraszamy.

Redakcja
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Medal „Pro Patria” 
dla 103-letniej kombatantki

Lesław J. Welker

Janina Pasikowska-Dalhgvist



Środowisko żyrardowskich Kombatan-
tów Armii Krajowej poniosło kolejną 
bolesną stratę. Pogrążeni w głębokim 
smutku pożegnaliśmy por. wP Jadwigę 
Kuśmierek z d. więczkowską ps. „czarna 
hańcza” zmarłą 16 grudnia 2021 roku, 
Kombatantkę Armii Krajowej, naszą 
Koleżankę.

Jadwiga więczkowska-Kuśmierek, rocz-
nik 1922, była córką Wincentego, ochot-
nika walczącego w Legionach Polskich 
i Genowefy z Noweckich. Publiczną Szko-
łę Powszechną im. r. Traugutta ukończyła 
w 1936 roku, a trzecią klasę Miejskiego Gim-
nazjum Koedukacyjnego im. A. Skwarczyń-
skiego w 1939 roku. W obu szkołach grała 
w reprezentacyjnych drużynach piłki siatko-
wej. Przed wojną, od 1935 roku, należała do 
harcerstwa, w Gimnazjum była w drużynie 
zuchowej, a następnie harcerskiej, w której 
prowadziła zastęp. Należała też do organiza-

cji młodzieżowej Sodalicja Mariańska. Pod-
czas wakacji w 1939 roku odbyła specjalne 
szkolenie w zakresie łączności i pierwszej 
pomocy sanitarnej w Szpitalu w Grodzisku 
Mazowieckim, co pozwoliło jej, we wrześniu 
1939 roku, pełnić służbę sanitarną na terenie 
Żyrardowa i okolic. 

Jadwiga od października 1939 roku do 
marca 1940 roku, dzięki pośrednictwu Ste-
fanii Siwiec „Sabiny”, uczestniczyła w szko-
leniu wojskowym w ramach Wojskowej 
Służby Kobiet ZWZ. W marcu 1940 roku 
złożyła przysięgę konspiracyjną, przyjmując 
za swój pseudonim nazwę rzeki Czarna 
Hańcza, stając się członkiem tajnej organi-
zacji WSK ZWZ Obwodu „Bażant”. Zaczę-
ła pełnić funkcję łączniczki, początkowo 
na terenie żyrardowskiego Ośrodka AK 
„Żaba” przenosiła meldunki, rozkazy, prasę 
podziemną i broń. Latem 1942 roku została 
przydzielona jako łączniczka do Obwodu 
AK „Bażant”. Była łączniczką pomiędzy 
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Odznaczenia:
– Złoty Krzyż Zasługi
– Krzyż Armii Krajowej
– „Odznaka Weterana Walk o Niepodległość”
– Odznaka Pamiątkowa Akcji „Burza”
– Odznaka Walk o Niepodległość
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
– Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
– Medal „Pro Memoria”
– Medal za zasługi dla ŚZŻAK
– Medal „Obrońcy Ojczyzny 1939–1945”
– Odznaka „Kolumbowie Rocznik 20”
– „Złota Honorowa Odznaka PTTK”„Za wybitne 
zasługi w krzewieniu krajoznawstwa”
– Odznaka „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”
–  Medal Prezydenta Miasta Gdańska „Za 60-lecie 

działalności społecznej w zakresie turystyki,  
ochrony przyrody i krajoznawstwa”

por. WP Jadwiga Kuśmierek 
z d. Więczkowską ps. „Czarna Hańcza”



Komendą Obwodu a kilkoma podległy-
mi mu ośrodkami, a także Podokręgiem 
Zachodnim „Hallerowo”. 

W latach 1942–1943 przeszła szkole-
nie wojskowe w ramach Szkoły Podofi-
cerskiej w Milanówku. Pełniąc funkcję 
łączniczki, jednocześnie w latach 1942–
1944 pracowała z Marią Nietrzebkówną 
„Wysocką” w komórce wywiadowczej pro-
wadzonej przez Jana Woźniackiego „Strza-
łę”. W 1943 r. zdała egzamin dojrzałości 
w klasie matematyczno-fizycznej Kompletu 
Tajnego Nauczania i otrzymała maturę. 
Podczas okupacji często zmieniała miejsce 
pobytu, którymi były: Żyrardów, Grodzisk 
Mazowiecki, Milanówek lub Warszawa. 

Mieszkanie jej rodziców w Żyrardowie było 
miejscem, gdzie odbywały się szkolenia woj-
skowe, tajne nauczanie oraz przechowywano 
broń. W nocy z 14 na 15 marca 1944 r. 
gestapo przeprowadziło w nim rewizję, ale 
„Czarna Hańcza” i jej siostra „Nina”, łącz-
niczka dowództwa VII kompanii Ośrodka 
AK „Żaba”, uniknęły aresztowania, gdyż 
zostały ostrzeżone. W dniu 19 marca 1944 r., 
jako łączniczka i obserwatorka, brała udział 
w wykonaniu wyroku kary śmierci wydane-
go przez sąd Polski Podziemnej na Mariana 
Paprzyckiego, byłego AKowca, konfidenta 
Gestapo (udział „Czarnej Hańczy” w akcji 
wspomina jej uczestnik Bronisław Sianoszek 
„Bronek” w książce „Śmierć nie przychodzi, 
kiedy czekam”). 

W czasie Akcji „Burza” kierowała łącz-
niczkami Komendy Obwodu AK „Bażant”. 
Po odwołaniu akcji „Czarna Hańcza” wró-
ciła do Żyrardowa i do 19 stycznia 1945 r. 
była w dyspozycji Komendy Obwodu.

Jesienią 1945 roku Jadwiga wraz z rodzi-
ną wyjechała do Gdańska, gdzie w począt-
kowym okresie podejmowała się różnych 
prac dorywczych. W latach 1946–1953 
studiowała na Wydziale Chemii Politech-
niki Gdańskiej, który ukończyła z tytułem 

mgr inż. chemik. W trakcie studiów pod-
jęła stałą pracę w Zakładach Przemysłu 
Tłuszczowego w Gdańsku na stanowi-
sku pracownika technicznego Laborato-
rium Badawczego, a następnie (lipiec 1951 
– luty 1955 r.) w Zakładach Przemy-
słu Tłuszczowego w Gdyni jako kierow-
nik Laboratorium Badawczego i Kontroli 
Technicznej. W latach 1955–1956 musiała 
meldować się w Urzędzie Bezpieczeństwa 
Publicznego, ale powodu wezwań nigdy 
nie sprecyzowano. 

W następnych latach pogłębiała studia 
i nadal pracowała jako pracownik naukowo-
-badawczy. W ramach współpracy z Poli-
techniką Warszawską uzyskała kilka paten-
tów polskich i zagranicznych. W 1984 r. 
przeszła na emeryturę i do 1992 r. wciąż 
pracowała na pół etatu jako adiunkt. 

W okresie pracy zawodowej była czynnym 
członkiem Naczelnej Organizacji Technicz-
nej, ponadto zaangażowała się w działalność 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego PTTK, była członkiem Woje-
wódzkiej Komisji Turystyki Pieszej i Komi-
sji Ochrony Przyrody, a także Inspektorem 
Straży Ochrony Przyrody w ZW PTTK 
w Gdańsku. Jest autorką wielu opracowań 
z zakresu wiedzy przyrodniczej i ochrony 
przyrody. Realizowała także jedną ze swych 
pasji – fotografię przyrody – co pozwoliło 
jej zgromadzić bogatą dokumentację foto-
graficzną parków narodowych, krajobrazo-
wych, założeń parkowo-dworskich i zieleni 
zaniedbanych nekropolii. Zajmowała się 
także pracą społeczną. 

Od 1980 roku należała do NSZZ „Solidar-
ność”. W Zakładzie Farb Okrętowych, w któ-
rym wówczas pracowała, powołała Komisję 
zakładową, której prezesowała. Po ogłoszeniu 
stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku 
przeszła do konspiracji – zajmowała się kol-
portażem prasy podziemnej, przechowywała 
maszyny drukarskie „Solidarności”. 
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Jadwiga Więczkowska-Kuśmierek „Czar-
na Hańcza” była członkiem Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu 
Pomorskiego, w którym pełniła funkcję 
wiceprezesa Koła Gdańsk. W 2003 r. została 
mianowana podporucznikiem, a w 2013 – 
porucznikiem Wojska Polskiego. 

W 2019 r. wróciła do Żyrardowa, razem 
z pozostałymi członkami Środowiska 
ŚZŻAK „Żaba” brała udział w uroczystoś-
ciach państwowych. W 2020 r. wzięła udział 
w projekcie historyczno-fotograficznym rea-
lizowanym w żyrardowskim Zespole Szkół 
nr 1, zatytułowanym „Postacie kombatan-
tów Ośrodka AK „Żaba” w obiektywie Olgi 
Gadomskiej”. Podczas uroczystości związa-

nej z otwarciem wystawy Jadwidze Kuśmie-
rek została wręczona Honorowa Odznaka 
„Kolumbowie Rocznik 20” przyznawana 
Kombatantom AK. 

Po Mszy Świętej Żałobnej odprawionej 
23 grudnia 2021 roku w kościele Wniebo-
wstąpienia Pańskiego w Żyrardowie została 
odprowadzona przez Rodzinę oraz liczne 
grono żałobników na miejscowy Cmentarz 
Parafialny (Sektor G, rząd 10, grób nr 8). 
Będzie Jej nam bardzo brakowało.

cześć Jej pamięci!
Piotr Siwierski 

w imieniu Członków Środowiska
ŚZŻAK „Żaba – Bażant” w Żyrardowie
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Odznaczenia:
– Krzyż Armii Krajowej
– Krzyż Partyzancki
– Odznaka Akcja Burza
– Odznaka „Kolumbowie Rocznik 20”

ppor. 
Irena Piotrowska 
ps. „Marysia”

W niedzielę 12 grudnia 2021 r., przeżyw-
szy 95 lat, zmarła Pani podporucznik Irena 
Piotrowska, z domu Mickiewicz. Żołnierz 
Armii Krajowej oraz członek zwyczajny 
Światowego Związku Żołnierzy AK. Miesz-
kanka Zgorzelca. 

W latach 1943–44 Irena Piotrowska pod 
pseudonimem „Marysia” była polskim żoł-
nierzem – sanitariuszką i łączniczką Armii 
Krajowej na Wileńszczyźnie. Była człon-
kiem oddziału „Horyń” w kompanii „Pusz-
cza” należącym do 5 batalionu 77. pułku 
piechoty, Inspektorat „Lida”.

Cztery lata po oficjalnym zakończe-
niu II Wojny Światowej, w lipcu 1949 r., 
Irena Piotrowska została aresztowana przez 
NKWD za członkostwo w Armii Krajowej. 
Działo się to już wtedy, kiedy Wileńszczyznę 
włączono do Litewskiej Republiki Związku 
Radzieckiego (ZSRR). Po 3-miesięcznym 
okrutnym śledztwie została skazana na 7 lat 

więzienia i 5 lat utraty praw publicznych. 
Do kwietnia 1955 r. była więziona i zmu-
szona do niewolniczej pracy w sowieckich 
łagrach w okolicach miasta Uchta w Repub-
lice Komi (Rosja, ZSRR).

W tym samym procesie skazano także 
matkę i ojca Ireny Piotrowskiej, Janinę 
i Mikołaja (na 10 i 25 lat więzienia).

Irena Piotrowska opuściła Wileńszczyznę 
w 1956 roku, a do Zgorzelca wraz z rodziną 
przybyła w 1961 roku. Pracowała w szpitalu 
powiatowym w Zgorzelcu do 1982 r. 

Msza święta i pogrzeb odbyły się z cere-
moniałem wojskowym 18 grudnia 2021 
roku w Zgorzelcu.

cześć Jej Pamięci!

Zarząd Obwodu Zgorzeleckiego 
Światowego Związku Żołnierzy AK
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Andrzej Paczkowski
Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny, czyli 
kontrrewolucja generałów (wydanie rozszerzone)
Wydawnictwo Wielka Litera, Warszawa 2021

Stan wojenny, który generał Wojciech Jaruzelski ogłosił 
wczesnym rankiem 13 grudnia 1981 r., trwał formalnie przez 
ponad półtora roku, ale faktycznie ciągnął się kilka lat. Był 
drastyczną próbą złamania „solidarnościowej” rewolucji, próbą, 
która ostatecznie się nie powiodła. Niniejsze opracowanie, naj-
pełniejsze w tej tematyce, oparte jest na tysiącach dokumentów 
archiwalnych – polskich, sowieckich i amerykańskich – setkach 
wspomnień i relacji oraz bardzo już obszernej literaturze.

Autor stara się opisać mechanizm przygotowań i przebieg 
stanu wojennego, biorąc pod uwagę działania z jednej strony 

napastnika, czyli władz PRL i ich moskiewskiego patrona, z drugiej zaś „Solidarności” będącej 
ofiarą agresji. Uwzględnia także reakcje całego społeczeństwa oraz aspekty międzynarodowe. 
W nieco odmiennej wersji książka ta ukazała się w Stanach Zjednoczonych, a jeden z amery-
kańskich recenzentów uznał, że autor udowodnił, iż „nie tylko zna historię, ale też ją czuje”.  n

Andrzej Nowak
Dzieje Polski Tom 5. Imperium Rzeczypospolitej
Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2021

Ten tom „Dziejów Polski” prof. Andrzeja Nowaka wpro-
wadza nas w czasy, które w rodzimej historiografii zwykło się 
nazywać epoką królów elekcyjnych. W opisywanym okresie – 
od 1572 do 1632 r. – Rzeczpospolita trzykrotnie zmierzyła się 
z bezkrólewiem. Mimo interwencji zagranicznych mocarstw 
udawało się każdorazowo wybrać króla zgodnie z wolą ogółu 
szlachty: Henryka Walezego, którego okres panowania jest 
marginalny w historii Polski, Stefana Batorego i wreszcie Zyg-
munta III Wazę. Przed nowymi władcami Rzeczypospolitej 

rysowały się trudne zadania. Wewnątrz kraju coraz potężniejsze stawały się rody magnackie, 
stanowiące realną siłę polityczną zwalczającą obóz królewski. Zewnętrznie najgroźniejsze były 
tendencje ekspansjonistyczne Moskwy oraz Szwecji.

Mimo tych wyzwań, a może właśnie w starciu z nimi, Rzeczpospolitą tego okresu należy okre-
ślić mianem imperium, ale – jak podkreśla prof. Andrzej Nowak – jedynym takim w historii 
ludzkości. Również militarnie Rzeczpospolita kontynuuje okres swej świetności.

W tym okresie pojawia się już bowiem opozycja w stylu totalnym, kontestująca wszelkie 
poczynania króla i dworu, choćby najkorzystniejsze dla Rzeczypospolitej. Opozycja ta zaczyna 
dopuszczać się zdrady i wchodzić w alianse z obcymi mocarstwami. To był zalążek nieszczęścia, 
które niedługo spotka kraj w postaci potopu szwedzkiego i najazdów moskiewskich, a w dalszej 
perspektywie przerodzi się w targowicę. n
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Piotr Rapiński 
Skrzydlate gronostaje
Wydawnictwo Inforteditions, Połomia 2021

4 września 1939 r. lotnisko polowe w miejscowości Widzew 
– Ksawerów pod Łodzią stało się miejscem wielkiego lotni-
czego dramatu. Działający we wspomnianej miejscowości 
od kilku dni III/6 Dywizjon Myśliwski, wchodzący w skład 
lotnictwa Armii „Łódź”, dowodzonej przez generała Juliusza 
Rómmla, został bezpardonowo zaatakowany przez grupę 
Messerschmittów Bf 109. Pechowo dla polskich pilotów, 
atak nastąpił w momencie, gdy do lotu były gotowe tylko 
dwa samoloty – za sterami pierwszego z nich znajdował się 
oficer taktyczny dywizjonu, por. Tadeusz Jeziorowski. Druga 
maszyna pilotowana przez por. pil. Zdzisława Zadrozińskiego 
podjęła walkę z Niemcami. O dużym pechu mogli natomiast 

mówić lotnicy, którzy kilkanaście minut wcześniej powrócili z zasadzki wystawionej pod Choj-
nami. Ich samoloty, mimo że zatankowane, nie mogły oderwać się od ziemi… n

Jan Skłodowski
Zaleszczyki. Riwiera przedwojennej Polski
Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2021

Dajmy się ponieść wyobraźni... i zatrzymajmy się na dłużej 
w niezwykłym kurorcie II Rzeczypospolitej. Znad polskiego 
morza – chluby odrodzonej ojczyzny – udajmy się ku jej dalekim, 
południowo-wschodnim krańcom – na Podole. Celem naszym 
są sławne Zaleszczyki, gdzie w niemal śródziemnomorskim 
klimacie krainy winogron i prawdziwego polskiego gronowego 
wina będziemy mogli oddać się plażowaniu, kąpielom w Dnie-
strze i beztroskiemu wakacyjnemu dolce far niente. Wsiądźmy 
do pociągu w Gdyni, skąd przez Warszawę, Lwów, Stanisławów 
i Kołomyję do celu podróży poprowadzi nas najdłuższe, liczą-
ce 1314 km, połączenie kolejowe międzywojennej Polski. Po 

przejechaniu skrawka terytorium Rumunii wjedziemy na graniczny most, z którego rozciąga się 
oszałamiający widok na dniestrowy jar oraz opasane zakolem rzeki miasto. Witają nas Zaleszczyki.

Oto sławne naddniestrzańskie uzdrowisko, miejsce spotkań elity intelektualnej, finansowej, 
politycznej i artystycznej kraju oraz odpoczynku letników przybywających z najdalszych jego 
zakątków. A wokół winnice, sady, ogrody i zatopione w bujnej zieleni wille, podmiejskie dwor-
ki i wiejskie chaty. Okolica zamieszkała jest przez lud o mowie, ubiorze, wierze i zwyczajach tak 
fascynujących, tak innych w porównaniu z pozostałymi regionami kraju. Podole, kraina pełna 
śladów wielowiekowej historii – ruin zamków i kresowych stanic, miejsc chwały, ale i porażek 
w zmaganiach oręża dawnej Rzeczypospolitej na chrześcijańskim przedmurzu Europy.

Ta książka to pierwszy przewodnik w imaginacyjnej podróży w zaprzeszłość Zaleszczyk – perły 
polskich kurortów międzywojnia, jak mawiano – „kawałka Włoch, który zabłądził do Polski”. n
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bartłomiej P. Szyprowski
Z moich kości i z mojej krwi powstanie prawdziwy Polak… 
II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej (marzec 1948 – 
grudzień 1954 r.)
Seria wydawnicza: Centralny Projekt Badawczy IPN 
„Podziemie Niepodległościowe w Polsce 1944–1956”
wydawnictwo IPN, warszawa 2021

Opracowanie poświęcone II Inspektoratowi Zamojskiemu 
Armii Krajowej, jego powstaniu i działalności. Funkcjo-
nował on jako zwarta struktura od marca 1948 r. do jego 
rozbicia przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) 
w kwietniu 1950 r. Później, mimo formalnego braku kie-
rownictwa, żołnierze nadal uznawali się za członków zrzesze-
nia i podejmowali próby reaktywacji ośrodka dowodzenia.

Całościowy obraz działalności tej dużej antykomunistycz-
nej organizacji, ze wskazaniem jej celów, liczby członków oraz opisem wykonywanych zadań 
był dotychczas nieznany szerszemu gronu czytelników, oraz badaczy historii. n

Radosław Sikora
Niezwykłe bitwy i szarże husarii
Wydawnictwo Znak, Warszawa 2021

Poznaj dumę polskiego oręża, która wielokrotnie odmieniła 
losy Rzeczypospolitej i całej Europy – „Niezwykłe bitwy i szar-
że husarii” to fascynująca historia spektakularnych zwycięstw 
i nielicznych porażek.

Husaria była polską ciężką jazdą, której szarże zazwyczaj 
kończyły się zwycięstwem, nawet jeśli bitwa była skazana na 
klęskę. Kawalerzyści rozbijali szyki nieprzyjaciela, który nie-
rzadko miał znaczącą przewagę liczebną. Tak było w słynnej 
bitwie pod Mohylewem, gdzie zaledwie 200 husarzy rozbiło 
moskiewskie wojska liczące 30 tysięcy żołnierzy.

W książce znaleźć można szczegółową analizę i historię naj-
popularniejszej polskiej formacji bojowej. Barwne opisy bitew nie skupiają się wyłącznie na 
zwycięstwach, które przeszły do legendy. Autor z ogromną dbałością o detale opowiada mniej 
znane losy husarii, a także tłumaczy przyczyny klęsk. Zdarzały się również bitwy, które uzna-
wane były za przegrane, chociaż polska kawaleria osiągała swój cel.

Dlaczego tak wspaniała formacja popadła w głęboki kryzys? Jak doszło do jej załamania? 
Radosław Sikora oprócz opisów licznych bitew próbuje odpowiedzieć również na powyż-
sze pytania. Książka zawiera starannie wykonane ilustracje, a także liczne cytaty i cieka-
wostki z epoki. Pozwala to na dokładniejszy wgląd w prawdziwe oblicze husarii. Kim byli 
ci nieustraszeni żołnierze, którzy swoimi bohaterskimi czynami zyskali sławę na niemal 
całym świecie? n
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Agata czajkowska –  pedagog, asystent w Katedrze Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.
Leopold Gomułkiewicz –  Prezes Zarządu Okręgu im. Orląt Lwowskich”.
Przemysław Jaskółowski – pasjonat historii wojskowości, autor książek i publikacji z dziedziny artylerii fortecznej.
Andrzej w. Kaczorowski –  publicysta i historyk; zajmuje się głównie historią ruchu ludowego w powojennej Polsce. 
Tadeusz Kondracki –  prof. dr hab. nauk historycznych, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Zygmunt Antoni Kruszewski –  profesor, a także wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i politolog na Uni-

wersytecie Chicagowskim, nowojorskim SUNY i w El Paso, harcerz, Powstaniec.
Jan Musiał – Wiceprezes Okręgu Śląskiego ŚZŻAK.
Jerzy Pietras –  Absolwent ASP w Warszawie. Współpracuje ze środowiskiem bat. AK „Chrobry I”. 
Anna Szczepańska –  wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Okręgu ŚZŻAK.
henryk Urbaś – dziennikarz radiowy, rzecznik prasowy PKOl.
Zbigniew wawer –  dr hab. nauk humanist., prof. Politechniki Koszalińskiej, dyr. Muzeum Łazienki Królewskie 

w Warszawie.
Lesław J. welker – prezes Okręgu Toruń Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
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