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Aleksander Smoliński

Wizerunek jeńców rosyjskich z czasów 
wielkiej wojny w wybranych pamiętnikach 

żołnierzy Legionów Polskich

W dotychczasowym dorobku polskiej literatury historycznej nie ma zbyt 
wielu opracowań dotyczących obrazu przeciwników żołnierzy polskich for-
macji wojskowych, z którymi przyszło im walczyć podczas Wielkiej Wojny 
lat 1914–19181. Fakt ten należy uznać za jej poważny niedostatek. Tym-
czasem jednym z efektów i skutków każdego konfliktu zbrojnego są publi-
kowane po ich zakończeniu, a  niekiedy jeszcze w  ich trakcie, liczne listy, 
dzienniki oraz pamiętniki i wspomnienia biorących w nich udział komba-
tantów. W konsekwencji tego powstaje specyficzny, gdyż bardzo subiektyw-
ny, typ źródeł umożliwiający historykom badanie minionych wojen, w tym 
także wizerunku żołnierza strony przeciwnej, z którym przyszło walczyć ich 
autorom. Nie inaczej jest również w przypadku wielkiej wojny, czyli I woj-
ny światowej, w  której w  latach 1914–1918 uczestniczyli Polacy, poza ar-
miami zaborczymi służący również w  Legionach Polskich oraz następnie 
w  Polskim Korpusie Posiłkowym. Przyszło im walczyć z  żołnierzami Ar-
mii Rosyjskiej2, głównie zaś z piechurami należącymi do dywizji piechoty 
oraz dywizji, brygad i  innych formacji strzeleckich3, a  także z  Kozakami 

1 Podobną tematykę autor podejmował już wcześniej, choćby: A. Smoliński, Obraz Kozaka 
i kawalerzysty Armii Rosyjskiej z okresu Wielkiej Wojny w wybranych pamiętnikach żołnierzy 
Legionów Polskich [w:] Studia historyczno-wojskowe, t. 5, red. M. Nagielski, K. Bobiatyński, 
P. Gawron, Zabrze – Tarnowskie Góry 2015; idem, Obraz żołnierza Armii Rosyjskiej z okresu 
I wojny światowej w dziennikach, pamiętnikach i wspomnieniach żołnierzy Legionów Polskich, 
„Ìstoričnij Arhìv. Історичний Архів” 2015, nr 14.
2 Termin „Armia Rosyjska” (ros. Русская армия), który był wówczas nazwą własną, będzie 
pisany przez autora wielką literą. Podobnie czynili zresztą, i nadal czynią, historycy rosyjscy.
3 O organizacji ówczesnej Armii Rosyjskiej, w  tym również piechoty i  formacji strze-
leckich, szerzej zob. choćby: M. M. Gołowin, Armia rosyjska w Wielkiej Wojnie, Oświęcim 
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różnych wojsk kozackich imperium Romanowów4 oraz z żołnierzami licz-
nych formacji kawalerii liniowej5. Pewna część z nich w toku walk, wskutek 
zmiennego szczęścia wojennego, stawała się jeńcami, którzy trafiali w ręce 
polskich legionistów. Warto więc przyjrzeć się, jak wygląda ich obraz w za-
pisywanych na bieżąco dziennikach oraz w pamiętnikach i spisywanych po 
latach wspomnieniach, których autorami byli polscy legioniści, a także Au-
gust hrabia Krasicki, Polak i  arystokrata, a  jednocześnie oficer Cesarsko-
-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej pełniący wówczas służbę w Komen-
dzie Legionów Polskich6.

Wizerunek jeńca rosyjskiego z okresu I wojny światowej

Pierwszy kontakt z jeńcami z Armii Rosyjskiej, który miał miejsce 11  li-
stopada 1914 r. po potyczce pod Michałowicami, tak po latach wspominał 
ułan Wincenty Solek służący w  1 szwadronie ułanów Legionów Polskich 
ówczesnego rotmistrza Władysława Beliny-Prażmowskiego7: „Szybko raz 
po raz daję ognia w  migające mi przed oczami bure plecy wysypujących 
się z  sieni na podwórze Moskali i  znikające za węgłem tuż stojącej obory. 
Ostatniego chwytam za kołnierz z tyłu. [...] Schwytany Moskal stoi przede 
mną z  rękoma podniesionymi do góry i prosi, żeby go nie zabijać. Jest to 
brodaty sołdat. Uspokajam go po rosyjsku i  idę do uwiązanych przy pło-
cie koni. [...] Jeniec jest z  oddziału wywiadowczego finlandzkiego pułku 
i  na barankowej płytkiej czapce z  sukiennym denkiem ma mosiężnego 
orła, a pod nim takąż wstęgę z napisem rosyjskim «Za Filipopol 5 stycznia 

2013; А. А.Керсновский, История Русской Армии, т. 3: 1881–1915 г.г., Москва 1994; 
О. Д.  Марков, Русская армия 1914–1917 г.г., СПб 2001. 
4 O ówczesnej organizacji wojsk kozackich sił zbrojnych imperium Romanowych chociaż-
by: A. Smoliński, Organizacja kawalerii kozackiej imperium rosyjskiego w przededniu wybu-
chu I wojny światowej [w:] Od armii komputowej do narodowej III. Problemy organizacyjne 
sił zbrojnych od XVI do XX wieku, red. J. Centek, M. Krotofil, Toruń 2009; idem, Organizacja 
kawalerii i artylerii konnej gwardii oraz liniowej, kozackiej i ochotniczej armii Imperium Ro-
syjskiego w przededniu oraz w trakcie I wojny światowej [w:] Do szarży marsz, marsz... Studia 
z dziejów kawalerii, t. 1, red. A. Smoliński, Toruń 2010.
5 O organizacji i wykorzystaniu w latach 1914–1917 kawalerii gwardii oraz liniowej Armii 
Rosyjskiej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, również: A. Smoliński, Organizacja 
kawalerii i artylerii konnej gwardii oraz liniowej imperium rosyjskiego w przededniu wybuchu 
I wojny światowej, „Materiały do Historii Wojskowości” 2007, nr 3, cz. II; idem, Organizacja 
kawalerii i artylerii konnej gwardii...; T. Machalski, Kawaleria w Wielkiej Wojnie, Oświęcim 
2013.
6 Autor pominął tutaj żołnierzy artylerii oraz innych wojsk i służb ówczesnej Armii Rosyj-
skiej, z którymi polscy legioniści stykali się stosunkowo rzadko.
7 O przebiegu kariery wojskowej tego oficera i kawalerzysty np. W. K. Cygan, Oficerowie 
Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. 4, Warszawa 2006, s. 89.
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1857 r.»8 Orła tego i wstęgę za zgodą Śmigielskiego i przyzwoleniem jeńca 
biorę sobie na pamiątkę. [...] Jeniec, skoro się przekonał, że mu już nic nie 
grozi, począł chętnie rozmawiać i dziękować, żem go nie zastrzelił. Pocho-
dzi on z pskowskiej guberni i  zaprasza mnie po wojnie do siebie. Mijamy 
[...] dwóch dawno niewidzianych Austriaków [...]. Gdy u  jeńca spostrzegli 
bagnet austriacki, poczynają krzyczeć, żeby go powiesić. Śmiejemy się z tego 
i  ze strachu jeńca, który rozumie o co chodzi i poczyna się tłumaczyć, że 
żadnego Austriaka nie zamordował. Bagnet mu zabrałem i  schowałem do 
sakwy. Wchodzimy do Krakowa. [...] Obstępują nas cywile, z których jed-
ni krzyczą «Niech żyją legioniści!», inni zaś «Na latarnię Moskala!» Jakaś 
pani wtyka mi bułkę z szynką dla jeńca, bo sama boi się mu podać. Jeniec 
zaniepokojony okrzykami znów pyta ze strachem: «Powieszut?» [powieszą 
– A.S.] Daję mu ofiarowaną bułkę i mówię, że Polacy jeńców nie wieszają”9.

Po raz kolejny z jeńcami rosyjskimi Wincenty Solek zetknął się 24  maja 
1915 r. podczas ofensywy armii państw centralnych: „Po wystających z dna 
rzeki kamieniach przebiegamy na nieprzyjacielski brzeg, wspinamy się na 
wzgórze i poszczególne plutony zabiegają uciekającym drogę i spychają ich 
w koryto rzeki. Gdy kilku z nas w ten sposób pędzi przed sobą kupę jeńców 
i schodzimy już po stoku wzgórza do rzeki, z tyłu biegnie ku nam w rozpię-
tym płaszczu Moskal wołając po polsku: «Panowie ja już pół roku na was 
czekam!» Na brzegu rzeczki stoi już gromada jeńców ze 200 głów licząca, 
a wśród nich młodziutki oficer, którego nasz mały Adaś pyta: «Panie, ile lat 
pan ma?» «O na pewno więcej od pana», odpowiada 18-letni oficerek”10.

Również 24 czerwca tego roku podczas pościgu za wycofującymi się Ro-
sjanami Solek miał bezpośredni kontakt z  jeńcami. Wydarzenie to opisał 
w sposób następujący: „Moskale ustępują i bierzemy jeńców. Tych mam od-
prowadzić do komendy dywizji w Iwaniskach. Jest ich 24. Na moją rosyjską 
komendę: „Smirno! Strojsia w kołonnu! Szagom marsz!” [Baczność! Formuj 
kolumnę! Naprzód marsz! – A.S.] zdziwieni szybko ją wykonują i ruszamy. 
Oddaliwszy się od linii każę jeńcom śpiewać, aby raźniej szli, ale wraz ze 
zbliżaniem się południa wzrasta spiekota. Moskale śpiewać przestają i wlo-
ką się noga za nogą. Daję im krótki odpoczynek, po czym jednego z nich, 
który okazuje się chory, wsadzam na siodło i ruszamy dalej. Idąc obok nich 
zaczynam rozmawiać. Moskale poczynają zwierzać się ze swych obaw przed 
Austriakami i proszą o pozostawienie ich przy nas. Dowiedziawszy się, że 

8 Był więc to żołnierz z Finlandzkiego Pułku Piechoty Lejb Gwardii, którego żołnierze na 
nakryciach głowy rzeczywiście nosili wstęgę honorową z napisem „За Филиппополь 5 января 
1878 г.” – szerzej: Ж. Горохов, Русская императорская гвардия, Москва 2006, s. 296–302.
9 W. Solek, Pamiętnik legionisty, oprac. W. Budzyński, Warszawa 1988, s. 63–64.
10 Ibidem, s. 118.
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Legion nie ma obozu dla jeńców są wyraźnie zmartwieni i żegnając się ze 
mną w Iwaniskach chcą mnie po rękach całować”11.

Natomiast Wacław Lipiński żołnierz 5 Pułku Piechoty Legionów Pol-
skich pod datą 21 grudnia 1914 r. tak opisał swoje pierwsze spotkanie z ro-
syjskimi jeńcami: „Około południa spotkaliśmy Austriaków, prowadzących 
kilkuset Moskali. Jeńcy wyglądają okrutnie nędznie. Na kawałek chleba lub 
suchara rzucają się jak zgłodniałe wilki, toteż nie czujemy jakoś do nich 
nienawiści, widząc ich bez broni, zgłodniałych, wynędzniałych...”12

Podobny stosunek do jeńców rosyjskich wynika z analizy dziennika żoł-
nierza 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich Henryka Tomzy, który opisując 
toczone 24 stycznia 1915 r. walki o Rafajłową, napisał: „Po drodze zbiera-
liśmy jeńców i rannych rosyjskich. Ja sam, ze swoimi ludźmi, wpadłem do 
jednego z domów, który był zapełniony rosyjskimi żołnierzami, przeważnie 
rannymi. Kazałem poodbierać broń. Jeden z nich, opatrując kolegę, prosił 
o sanitariuszy. Podałem mu swój opatrunek. Pod budynkiem, gdzie mieli-
śmy pogotowie, znowu zabraliśmy kilkunastu jeńców”13.

O współczuciu i odruchu litości dla rannego wroga pokonanego w wio-
senno-letniej kampanii 1915 r. wspomina również chorąży Władysław Or-
kan14 walczący wówczas w szeregach 4 Pułku Piechoty Legionów: „Trzech 
rannych sołdatów pod drzewem. Jeden ciężko. Twarz straszna, obrzękła, 
cała w skrzepie krwi. Prosił wody oczami. Ktoś schylił się z manierką”15.

O honorowym zachowaniu wobec jeńców rosyjskich podczas jesiennych 
walk 1915 r. wspomina również Wacław Mirek z 4 Pułku Piechoty Legio-
nów Polskich: 

„Zameldowałem dowódcy, że jestem z Pierwszej Kompanii i że prowa-
dzę jeńca.

– Jeńca z bronią! Co z ciebie za żołnierz? – zapytał dowódca.
– To Polak, warszawiak, sam się poddał. Chce się dostać do Warszawy.
– W niewoli pójdzie do obozu, a nie do Warszawy. Chyba, że przystąpi 

do Legionów, to po pewnym czasie może pojedzie na urlop.
W tej chwili podszedł do nas Rosjanin z  czerwonym krzyżem na rę-

kawie16 i  zameldował, że niedaleko w  piwnicy ma pięciu ciężko rannych 

11 Ibidem, s. 128.
12 W. Lipiński [Socha], Szlakiem I Brygady. Dziennik żołnierski, Łomianki 2014, s. 63.
13 H. Tomza, Pamiętnik legionisty, red. P. Szlanta, Warszawa 2008, s. 103.
14 O przebiegu jego służby w Legionach Polskich, a następnie w Wojsku Polskim zob. m.in. 
W. K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. 3, Warszawa 
2006, s. 246–247.
15 W. Orkan, Droga Czwartaków od Ostrowca na Litwę, red. P. Ferenc-Chudy, Kraków 2006, s. 68.
16 Jest to pewien skrót myślowy autora, gdyż zapewne, zgodnie w wymogami prawa mię-
dzynarodowego, była to biała opaska naramienna ze znakiem Czerwonego Krzyża.
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i chce ich oddać. Poszliśmy tam. W piwnicy było trzech Rosjan, jeden Nie-
miec i nasz sierżant z urwaną szczęką, już obandażowany prawie po oczy, 
z wprawioną rurką do gardła.

Rosjanin felczer17 podszedł do porucznika i  zameldował, że wykonał 
swój obowiązek, a teraz odchodzi. 

Porucznik roześmiał się szeroko i zapytał:
–  Gdzie masz zamiar odejść, przecież jesteś w niewoli?
–  Już raz mnie wzięli do niewoli Madziarzy, ale im uciekłem.
–  Nam nie uciekniesz.

Do rozmowy wtrącił się oficer stojący obok.
–  Puśćcie go poruczniku, to z wiary chłop.
–  Zgoda. Niech i tak będzie.

Porucznik podał felczerowi rękę, a on zasalutował i odszedł. [...]
Jeniec – warszawiak, został zwerbowany do orkiestry pułkowej, która 

przybyła na front wraz z kompanią marszową”18.
Widać z  tego, że pokonany żołnierz rosyjski, który stawał się jeńcem, 

przestawał być postrzegany jako potencjalny wróg, przy czym często trak-
towano go stosunkowo życzliwie lub też nawet z pewnym zaciekawieniem. 
Jednocześnie w  sposób szczególny, mianowicie z  pewną wyrozumiałością 
i współczuciem, traktowano Polaków służących wcześniej w carskiej armii.

Wacław Lipiński po raz kolejny zetknął się z  nimi w  1915 r. podczas 
wspomnianej już wiosenno-letniej ofensywy państw centralnych. W swoim 
dzienniku 30 czerwca zapisał: „Zbiórka na drodze, plutony w rozwiniętym 
[szyku – A.S.]. Czekamy na pozostałe kompanie, tymczasem po «Rozejść 
się», oblegamy dwu Moskali wziętych do niewoli [...]. Dorodne, rosłe chłopy 
przytomnie odpowiadają i śmiało. Przedstawiają sytuację rosyjską jako do-
skonałą, mówią o minimalnych stratach od artylerii austriackiej, a w ogóle 
sprawiają wrażenie, jakby umyślnie ich tu zostawiono”19.

Nieco później, gdyż 20 lipca 1915 r., dużą grupę jeńców widział żołnierz 
1 Pułku Piechoty Legionów Polskich Jan Kruk-Śmigla. W swoim dzienni-
ku opisał to w sposób następujący: „O 7-mej udaliśmy się dalej na wschód 

17 Felczer – termin pierwotnie oznaczający cyrulika polowego, czyli chirurga zajmującego 
się opatrywaniem ran, puszczaniem krwi, stawianiem baniek i  innymi prostymi zabiegami 
leczniczymi, a  także pełniącego funkcje fryzjera. Następnie w  ten sposób zaczęto określać 
również cyrulików cywilnych. Natomiast od momentu wprowadzenia uniwersyteckiego spo-
sobu kształcenia lekarzy medycyny felczerami poczęto nazywać funkcjonariuszy wojskowej 
lub cywilnej służby zdrowia posiadających jedynie średnie lub niepełne wykształcenie me-
dyczne i w związku z tym uprawnionych do wykonywania jedynie prostszych czynności le-
karskich i nieskomplikowanych zabiegów medycznych. 
18 S. Mirek, Opowieści legionisty. Wspomnienia – nie tylko frontowe spisane przez uczestnika 
walk w Legionach Piłsudskiego, Pruszków 1994, s. 33.
19 W. Lipiński [Socha], Szlakiem I Brygady..., s. 128.
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przez Kępę, za którą już spotkaliśmy jeńców. Było ich ze dwa tysiące. Ładne 
chłopy! Wszystkie silne i rosłe, nie tak jak my. Byli między nimi i Polacy”20. 
Widać, że również ten legionista zauważył doskonałe warunki fizyczne 
przynajmniej części żołnierzy Armii Rosyjskiej, co mu nawet na swój spo-
sób imponowało21. Nie należy jednak zapominać, że wraz z przedłużaniem 
się wojny jakość uzupełnień do carskiej armii oraz walory fizyczne pobo-
rowych pogarszały się, co miało także wpływ na spadek ich morale. Stąd 
też już 29 października 1915 r. Kruk-Śmigla odnotował: „Po południu przy-
puścili Mochy kontratak na nas i  na Prusaków, dostali jednak porządnie 
w skórę i uciekli. Kilku wpadło w nasze ręce. [...] Moskale znów się cofnęli 
i okopali na skraju lasu za wsią Budki. Tymczasem nad ranem odbierałem 
jeńców, którzy przy wycofaniu się pozostali w okopach. Było ich przeszło 
20-tu i to sami prawie rekruci”22.

Niekiedy jednak jeńcy rosyjscy w mniej lub bardziej wyszukany sposób 
byli pozbawiani przez legionistów części swej własności. W swoim dzienni-
ku wspomina o  tym Wacław Lipiński, który pod datą 30 września 1915 r. 
zapisał: „Kupami od rana prowadzą jeńców, więc wiara, jak może, zaopatru-
je się w kociołki23. Co pół godziny, czasem częściej, brunatna grupa jeńców 
ukazuje się na drodze i wnet wysypują się chłopcy ze stodół”24. Dalej zaś, 
opisując walki pod Stowygorożem 1 października, napisał: „Chłopcy obła-
wiają się w  rosyjskie kociołki i  w  rzeczy pogubione przez Austriaków. Ja 
zdobyłem kociołek, koc, płachtę namiotową i sporo drobiazgów”25. Naczy-
nia te musiały zastąpić bowiem brak elementarnego wyposażenia, którego 
często od cesarsko-królewskich władz wojskowych nie otrzymywali żołnie-
rze Legionów Polskich. Wydaje się jednak, że nigdy praktyki te nie przybra-
ły rozmiarów regularnej i masowej oraz niezgodnej z prawem grabieży jeń-
ców, której skutkiem było pozbawianie ich cennych rzeczy osobistych lub 
też obuwia albo płaszczy, koców czy innych niezbędnych do przetrwania 
elementów umundurowania i wyposażenia. 

Z racji zajmowanego w latach 1914–1916 stanowiska oraz posiadanego cy-
wilnego wykształcenia i pozycji społecznej oraz wysokiego poziomu kultury 

20 J. Kruk-Śmigla, Za wierną służbę ojczyźnie. Dziennik legionisty I Brygady, oprac. J. Kir-
szak, Krosno 2004, s. 15.
21 O tych ciekawych problemach więcej zob. M. Kopczyński, Wielka transformacja. Ba-
dania nad uwarstwieniem społecznym i  standardem życia w  Królestwie Polskim 1866–1913 
w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych, Warszawa 2006.
22 J. Kruk-Śmigla, Za wierną służbę ojczyźnie..., s. 50.
23 Były to miedziane lub mosiężne naczynia, które w Armii Rosyjskiej służyły zarówno do 
gotowania, jak i do spożywania pożywienia otrzymywanego z kuchni polowej.
24 W. Lipiński [Socha], Szlakiem I Brygady..., s. 206.
25 Ibidem, s. 208–209, zob. też s. 306.
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i swoistego kronikarskiego zacięcia bardzo ciekawe obserwacje oraz uwagi do-
tyczące rosyjskich jeńców, którzy znaleźli się w rękach polskich legionistów, za-
wiera również dziennik oficera Komendy Legionów Polskich Augusta hrabiego 
Krasickiego. Pod datą 3 stycznia 1915 r. zapisał on: „Od kilku dni przechodzi 
dużo rosyjskich żołnierzy i dobrowolnie oddają się w nasze ręce. Skarżą się, że 
dostają mało jedzenia i mały żołd. Są między nimi Rosjanie z różnych guber-
ni głębokiej Rosji, Polacy, Litwini, Tatarzy. Był też Żyd, który wysłał najpierw 
miejscowego Żydka ze wsi zza frontu, jako parlamentariusza, zawiadamiając, 
że przejdzie z patrolem, więc żeby do nich nie strzelano”26.

Po raz kolejny rosyjskich jeńców opisał 4 lutego tego roku, zestawiając 
ich na dodatek z obrazem zmęczonych walką i marszami w  trudnych, zi-
mowych warunkach oraz źle zaopatrzonych wojsk austro-węgierskich wal-
czących podobnie jak oddziały II Brygady Legionów Polskich na Bukowinie 
w okolicach Kirlibaby27: „Dziś rano miało być – 22 st. C. Po południu jeź-
dziłem konno [...] ku pozycjom na froncie. Spotkałem wracającą piechotę 
austriacką, mundury, płaszcze, a zwłaszcza buty mieli w bardzo opłakanym 
stanie. Wielu ma odmrożone nogi, gdyż idą z  obwiązanymi nogami o  ki-
jach. W ogóle [...] spotyka się oddziały, wśród których pojedynczy żołnierze 
mają najrozmaitsze mundury, a  nawet rekwirowane ubrania cywilne. [...] 
Wracając spotkałem koło Komendy [Legionów Polskich – A.S.] oddział jeń-
ców rosyjskich, stu kilkudziesięciu, w białych papachach i  trzech oficerów, 
wziętych przy zajęciu miejscowości Moldawa”28.

Według por. Augusta Krasickiego jeńcy rosyjscy chętnie udzielali po-
trzebnych informacji, głównie zaś dotyczących formacji, w których służy-
li. 3 lutego 1916 r. w  swoim dzienniku napisał: „Patrol 6 Pułku [Piechoty 
Legionów Polskich – A.S.] wziął jeńca, podoficera 308 P[ułku] P[iechoty]. 
Opowiadał, że pułk ma trzy bataliony w sile 3000 ludzi. Komendantem jego 
roty [kompanii – A.S.] jest Polak Bogusławski z Królestwa”29.

Poza tym pod datą 8 listopada 1915 r. Krasicki opisał również przypadek 
dezertera Polaka z Armii Rosyjskiej, który oddał się wtedy legionistom do nie-
woli: „Przyprowadzono dziś jeńca, zbiega rosyjskiego dobrowolnego, huzara 

26 A. Krasicki, Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914–1916, Warszawa 1988, s. 156.
27 O walkach tych oraz o udziale w nich Legionów Polskich zob. m.in.: B. Merwin, Legiony 
w boju, t. 2: 1915. II Brygada na Bukowinie i pograniczu Besarabii, Kraków 1915, s. 13–27; 
J.  Odziemkowski, Leksykon bitew polskich 1914–1921, Pruszków 1998, s. 68–69.
28 A. Krasicki, Dziennik z kampanii..., s. 169. Dalej pod datą 5 II 1915 r. zapisał: „Do zajęcia 
Moldawy głównie przyczynił się Pierwszy Batalion Legionów pod dowództwem majora Janu-
szajtisa, który wziął tam 78 jeńców rosyjskich” – ibidem, s. 170. Ponadto także: ibidem, s. 171, 
175, 180, 194, 207–208, 355, 360, 361, 373, 470; S. Rostworowski, Bitwy mojego życia..., s. 37.
29 A. Krasicki, Dziennik z kampanii..., s. 403–404 oraz s. 194.
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z 18 pułku30, Polaka z Zegrza. Znalazł kilku znajomych między legionistami, 
nazywa się Szymański. Umundurowanie miał zupełnie jak piechur [...]. Opo-
wiadał, że miano powiesić trzech legionistów wziętych przed dwoma dniami, 
pochodzących z Królestwa”31.

Autor ten przytoczył także bardzo rzadko spotykane w  analizowanych 
tutaj źródłach relacyjnych informacje dotyczące zatrudniania jeńców ro-
syjskich do różnych prac wykonywanych na rzecz armii austro-węgier-
skiej oraz Legionów Polskich32. 14 listopada 1915 r., a  więc po wycofaniu 
się oddziałów rosyjskich za Styr, w  swoim dzienniku zapisał: „Przysłano 
tu 100 jeńców rozumiejących się na ciesielce, którymi będzie się budować 
dla nas zimowe siedziby”33. Po raz kolejny o podobnym fakcie wspomniał 
26  kwietnia 1916 r., pisząc: „Przy stacji Trojanówka duży tartak zbudowany 
przez wojsko, kloce zwożą kolejką liczni jeńcy. [...] W Kowlu stajemy o 6-tej 
wieczorem, ruch na stacji ogromny, sami wojskowi austriaccy i niemieccy. 
Cywilnych zaledwie kilku. Służbę tragarzy spełniają jeńcy z numerami na 
czapkach, trafiam na Polaka spod Częstochowy”34.

Wszystkie zapisy dotyczące żołnierzy armii carskiej, w tym także rosyj-
skich jeńców, które można odnaleźć w dzienniku Augusta hrabiego Krasic-
kiego, charakteryzuje całkowicie beznamiętny styl i zupełny brak własnych 
ocen obserwowanych ludzi i  zjawisk. W sposób lakoniczny i  z  reguły bez 
zbędnych dygresji oraz uwag podaje on wyłącznie suche fakty, których był 
świadkiem lub też poznał je z  relacji innych osób35. Ich ocenę pozostawia 
zaś potencjalnemu czytelnikowi. 

Podobne były także obserwacje i wynikające z nich wnioski zanotowane 
w wojennym dzienniku przez Michała Römera ówczesnego żołnierza 1 Puł-
ku Piechoty Legionów Polskich, w  cywilu zaś prawnika, uczonego i  dzia-
łacza społeczno-politycznego, który pod datą 23 listopada 1915 r. zanoto-
wał: „Dużo się stykałem z  jeńcami rosyjskimi [...]. Byli wśród nich zdro-
wi, pracujący, byli chorzy i ranni, byli starcy i młodziki, którzy dopiero co 
z rekruta do pułku wcieleni zostali i na linię wysłani, a  już po 2–3 dniach 
pobytu w linii do niewoli się dostali (dla tych się wojna rychło skończyła!), 
byli chłopi z przeróżnych guberni carstwa i rozmaitych plemion – Moskale 
rodowici, Ukraińcy, Tatarzy, Ormianie, Sybiracy (nie spotkałem nigdy Li-
twina, chociem ich spotkać i  pomówić pragnął i  szukał). Miałem pewną 

30 Był to 18 Nieżyński Pułk Huzarów.
31 A. Krasicki, Dziennik z kampanii..., s. 367.
32 W przypadku jeńców, ale wyłącznie szeregowych, na działania takie zezwalało obowiązu-
jące wówczas prawo międzynarodowe.
33 A. Krasicki, Dziennik z kampanii..., s. 373.
34 Ibidem, s. 453.
35 Tzw. „zasłyszane fakty”, dla odróżnienia ich od własnych obserwacji, zawsze wyraźnie zaznacza.
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sympatię dla tych jeńców, lubiłem z  nimi pomówić. [...] Ogromna więk-
szość jeńców Moskali lubi rozprawiać na temat sprawiedliwości, prawdy ko-
smicznej (w pojęciu absolutu), w ogóle na tematy oderwane, mające zwią-
zek z religią, metafizyką, kwestią dobra i zła”36.

Poza tym Römer w swoim dzienniku odnotował również fakty zatrudniania 
rosyjskich jeńców wojennych do prac fizycznych, zwracając przy tym uwagę 
na skalę tego zjawiska oraz na związane z tym problemy i wątpliwości natury 
etycznej i  formalnoprawnej. Pod datą 3 września tego roku zapisał bowiem: 
„Pod Chełmem i w Chełmie widzieliśmy znów wielkie gromady jeńców mo-
skiewskich, których tu są olbrzymie «stada». Niektórych tylko przepędzają 
mimo, inni siedzą tutaj stale i są używani do robót polowych – młócenia”37.

Natomiast 23 listopada 1915 r. Michał Römer zanotował: „Dotąd we 
wszystkich szpitalach, w których byłem [...] pełno było używanych do usłu-
gi jeńców, a  we Włodzimierzu Wołyńskim, na punkcie sanitarnym stacji 
kolejowej w  Kowlu, na takimże punkcie w  Maniewiczach, było też sporo 
jeńców–Moskali wśród chorych. Zapewne dalej od linii, w «hinterlandzie», 
rannych i chorych jeńców leczą w osobnych szpitalach. Jeńców Moskali jest 
taka moc, że się ich wszędzie na każdym kroku widzi. Jak rzeka wezbra-
na występuje z  łożyska i  rozlewa się szeroko, tak jeńców tych niepodobna 
już zmieścić w jakichś specjalnych obozach koncentracyjnych i wszędzie się 
ich, jak wodę w powodzi, spotyka dookoła. Zresztą ich praca jest użytecz-
na dla państwa, toteż się ją stosuje na wielką skalę i używa obficie. Są oni 
za furmanów w  taborach, dowożących wszelki materiał do linii [na front 
– A.S.], są przy budowie i  naprawie dróg oraz toru kolejowego, są za ro-
botników przy stacjach kolejowych, przy szpitalach, wielkie są ich partie po 
miastach na Wołyniu i Królestwie Polskim38, używanych, przynajmniej do-
póki zimy nie było, do robót polowych i ziemnych, do budowlanych także. 
W tej wojnie nigdzie, zdaje się, nie są ściśle przestrzegane przepisy konwen-
cji haskich, w szczególności zabraniające używania pracy jeńców do robót 
związanych z wojną przeciwko ich ojczyźnie. Jeńcy–Moskale są na każdym 
kroku do takich robót używani, choć oczywiście nie do bezpośredniej akcji 
bojowej. Nie szemrzą zresztą z tego powodu, owszem – zdają się woleć taki 
czynny tryb życia od siedzenia w  jakichś obozach koncentracyjnych. Au-
striacy na ogół obchodzą się z nimi nieźle. Sami jeńcy to przyznają, utysku-
jąc natomiast na Madjarów [Węgrów – A.S.], o ile pod ich ręką byli. Skarżą 
się natomiast na zbyt skromne porcje chleba w niewoli; dostają chleba tyle, 

36 M. Römer, Dzienniki legionowe, t. 1: 18 VII 1915 – 24 II 1916, Kraków 2008, s. 293–294.
37 Ibidem, s. 155.
38 Pod datą 2 IX 1915 r. Michał Römer zanotował: „W Lublinie widzieliśmy gromady jeń-
ców rosyjskich; jeńcy tam też służą i gotują w kuchni polowej żołnierskiej przy stacji w Lu-
blinie, z której też jedliśmy” – ibidem, s. 154.
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co żołnierze austriaccy, ale dla chłopa rosyjskiego pięcio- a może i dziesię-
ciokrotna porcja chleba nie byłaby za wielka”39.

Dokonując podsumowania przytoczonych powyżej informacji na temat 
wizerunku jeńca rosyjskiego z  lat wielkiej wojny, należy pamiętać, że żoł-
nierze Legionów Polskich stanowili specyficzną grupę złożoną wyłącznie 
z  ochotników, wśród których na dodatek było sporo ludzi z  maturalnym, 
a  nawet wyższym wykształceniem. Miało to ogromny wpływ na wysokie 
morale legionistów oraz na sposób postrzegania przez nich celów toczącej 
się wojny40 i  przeciwnika, z  którym przyszło im walczyć, w  tym również 
rosyjskich jeńców. 

Wydaje się, iż zacytowane oraz przeanalizowane powyżej przekazy doty-
czące ich obrazu z  lat I wojny światowej pozwalają stwierdzić, że pomimo 
historycznych zaszłości polski legionista na rosyjskiego żołnierza oraz jeńca 
patrzył raczej bez specjalnej nienawiści41. Często też w żołnierzu armii car-
skiej dostrzegano nie przeciwnika, lecz Polaka zmuszonego walczyć za obce 
interesy, choć z reguły stosunek taki dotyczył wyłącznie szeregowych, a nie 
służących carowi oficerów polskiego pochodzenia. 

Poza tym z reguły w jeńcach rosyjskich dostrzegano wyłącznie ofiary wojny, 
a nie wrogów, przy czym w wielu wypadkach polscy legioniści wykazywali się 
w stosunku do nich pewną empatią, a nawet współczuciem42. Jeszcze raz należy 

39 Ibidem, s. 293.
40 Dowódca II Brygady Legionów Polskich Józef Haller w końcu stycznia 1915 r. miał od-
być następującą rozmowę z dowódcą grupy operacyjnej, której podlegał, mianowicie z ge-
nerałem kawalerii Karlem von Pflanzer-Baltin: „w czasie obiadu dowódca Armii starał się 
wydać bardzo miłym i dowiadywał się o stan zdrowotny legionistów, przy czym zapytał: – 
Jak się to dzieje, że jak konstatuję z raportów mimo długich walk i tylu rannych, nie zmniej-
szają się wasze stany w  oddziałach, ale przeciwnie nawet, od dwóch miesięcy stwierdzam 
powiększenie się stanu o kilkuset żołnierzy? Przyznałem, że tak jest z dwóch powodów: po 
pierwsze, wielki entuzjazm legionistów, którzy mają poczucie, że walczą o  wolność swego 
narodu; po wtóre, powrót podleczonych ze szpitali, gdzie nie chcą oni dłużej przebywać”, 
zob. J. Haller, Pamiętniki z wyborem dokumentów i zdjęć, Londyn 1964, s. 93.
41 Żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich Marian Porwit, wspominając walki toczone 
w Karpatach na początku lutego 1915 r., napisał: „Trzecim ewenementem było w trakcie walki 
[...] milczące porozumienie na grzbiecie Prześlikowa, że na noc zawiesimy stan wojenny i za-
palimy ognisko. Poleciłem zbierać chrust wydobywany spod śniegu i na wyrębach. Zajmowali-
śmy z oddziałem Rosjan tej samej liczby sąsiadujące wzniesienia na grzbiecie Prześlikowa. Gdy 
mróz zaczął trzaskać, dałem znak podpalenia przygotowanego ogniska. Odpowiedział płomień 
u przeciwnika i spokojna noc, nie naruszona żadnym wrogim krokiem. Aż do świtu. Wtedy po 
podgrzaniu przyniesionego z zagrody mleka zagasiliśmy ślady milczącego porozumienia i za-
sypaliśmy śniegiem. Powrócił stan wojenny pozbawiony zawziętości i dybania na cudze życie. 
Ponad tydzień trwało szamotanie się z przeciwnikiem aż do odejścia Rosjan z Maksymca do 
Zielonej”, zob. M. Porwit, Spojrzenia poprzez moje życie, Warszawa 1986, s. 102.
42 Autorowi nigdzie, także w  znanej mu literaturze rosyjskojęzycznej, nie udało się zna-
leźć żadnych informacji o  mordowaniu bądź też o  celowym dręczeniu jeńców rosyjskich 
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podkreślić, że jest rzeczą oczywistą, iż szczególnie życzliwie odnoszono się do 
jeńców pochodzenia polskiego, głównie zaś do tych, którzy w ręce legionistów 
trafiali jako dezerterzy uciekający z  szeregów carskiej armii43. Stosunku tego 
nie zmieniało nawet to, że zdecydowana większość z nich odmawiała podjęcia 
służby w Legionach i resztę wojny wolała spędzić w obozie jenieckim, co prze-
cież dawało znacznie większą szansę na przeżycie wojny niż kontynuowanie 
walki pod polskim sztandarem.

STRESZCZENIE

Aleksander  Smoliński , Wizerunek jeńców rosyjskich z czasów 
wielkiej wojny w wybranych pamiętnikach żołnierzy Legionów Polskich

W dotychczasowym dorobku polskiej literatury historycznej nie ma zbyt wielu 
opracowań dotyczących obrazu przeciwników żołnierzy polskich formacji wojsko-
wych, z którymi przyszło im walczyć podczas wielkiej wojny z lat 1914–1918. Dla-
tego też na podstawie wybranych dzienników, pamiętników i wspomnień żołnierzy 
Legionów Polskich autor postanowił pokazać, jak przedstawiano w  nich jeńców, 
w tym rannych, pochodzących z Armii Rosyjskiej, którzy w trakcie walk dostawali 
się w ręce polskich legionistów. Starał się też pokazać uczucia i  emocje, które to-
warzyszyły im podczas kontaktów tego typu z niedawnym jeszcze wrogiem, a tak-
że sposób ich traktowania, gdy stawali się już jedynie bezbronnymi jeńcami. Poza 
tym autor wskazał też na pewne specyficzne cechy w sposobie traktowania jeńców, 
w tym również dezerterów, Polaków służących w armii carskiej, w których widzia-
no przede wszystkim rodaków przemocą wcielonych do zaborczych sił zbrojnych 
i zmuszonych walczyć z polskimi legionistami.

S łowa k luczowe:  Legiony Polskie, Armia Rosyjska, I wojna światowa, polscy 
legioniści, jeńcy rosyjscy, ranni żołnierze armii carskiej, pamiętnikarstwo legionowe

przez żołnierzy Legionów Polskich. Można więc chyba domniemywać, że takich przypadków 
nie było, a  jeżeli już się zdarzały, to miały charakter absolutnie marginalny. Do wyjątków 
od tej reguły należały, zapewne rzadkie, wypadki rozstrzeliwania Kozaków schwytanych na 
podpalaniu polskich wsi podczas wycofywania się Armii Rosyjskiej z ziem polskich w lecie 
(lipiec–sierpień) 1915 r. Traktowano ich wówczas bowiem jako przestępców, a nie jako kom-
batantów, zob. np. M. T. Brzęk-Osiński, Ze wspomnień legionisty i  piłsudczyka 1905–1939, 
red. P.  A.  Tusiński, Warszawa 2003, s. 90.
43 O problematyce masowych dezercji z Armii Rosyjskiej podczas I wojny światowej m.in. 
A. Smoliński, Dezerterzy czy jeńcy? Przyczynek do dyskusji na temat strat osobowych armii 
rosyjskiej podczas I wojny światowej, „Łambinowicki Rocznik Muzealny. Jeńcy wojenni w la-
tach I  wojny światowej” 2013, t. 36; idem, Kwestia liczby dezerterów oraz jeńców z  Armii 
Rosyjskiej podczas I wojny światowej. Przyczynek do dziejów Wielkiej Wojny z lat 1914–1917 
na froncie wschodnim [w:] Mało znana Wielka Wojna. Studia i szkice z dziejów I wojny świa-
towej, red. A. Smoliński, Oświęcim 2014.
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SUMMARY

Aleksander  Smoliński , Image of Russian prisoner’s of war from 
the  Great War times in selected diaries of Polish Legions soldiers

In existing Polish historical literature there are not too many papers concern-
ing the image of the enemies of the Polish soldiers fighting in Polish military units 
during the Great War of 1914–1918. Thus, basing on selected journals, diaries and 
memories of the soldiers of the Polish Legions, the author has decided to show how 
they presented the Russian Army prisoners of war, including the injured, who fell 
into Polish legionaries’ hands during the fights. He has also tried to show their feel-
ings and emotions when in contact with the POWs – until recently their enemies – 
as well as the way Polish soldiers treated their former enemies when they were but 
defenseless prisoners. Moreover, the author has pointed out some specific qualities 
in the way they treated the POWs, including deserters, Poles serving in the tsarist 
army, perceived above all as compatriots conscripted to the partitioner’s army by 
force and forced to fight with Polish legionaries. 

Ke y words : Polish Legions, Russian Army, World War I, Polish legionaries, 
Russian prisoners of war, injured soldiers of the tsarist army, legionary memoir 
writing

РЕЗЮМЕ

Алекс андр Смолински, Образ русских военнопленных времен 
Первой мировой войны в некоторых мемуарах солдат Польских 

Легионов

На текущий момент в  польской исторической литературе нет достаточ-
ного количества трудов, посвященных образу противников польских солдат, 
с которыми им пришлось воевать во время Первой мировой войны в 1914–
1918 гг. Поэтому на базе избранных дневников и мемуаров солдат Польских 
Легионов автор решил показать, как в  них представлены военнопленные, 
в  том числе раненые, солдаты русской армии, которые во время сражений 
получали в  свои руки польских легионистов. Автор статьи также старался 
показать чувства и эмоции, сопутствующие им во время такого рода контак-
тов с еще недавним врагом, а также отношение к солдатам, которые были для 
своих противников уже только лишь беззащитными пленными. Кроме того, 
автор указал на некоторые специфические черты, проявленные в отношении 
к  пленным, в  том числе дезертирам, полякам, служащим в  царской армии, 
в  которых видели прежде всего соотечественников, насильно включенных 
в состав военных сил противника и принужденных к борьбе с польскими ле-
гионистами.

Ключевые слов а:  Польские Легионы, русская армия, Первая мировая вой-
на, польские легионисты, раненые солдаты царской армии, мемуары Легионов



Piotr Saja

Służba wojskowa żołnierzy 63 Toruńskiego 
Pułku Piechoty w świetle rozkazów 

dziennych. Szkic z lat 1935–1937 

W polskiej historiografii związanej z  dziejami oddziałów (takich jak 
samodzielne bataliony, pułki), związków taktycznych i  związków opera-
cyjnych dominują prace, w  których główną treść stanowią bezpośrednie 
przygotowania do wojny i  jej przebiegu (np. wojny polsko-bolszewickiej 
1918–1921, polsko-niemieckiej 1939 r.). Opisy walk prezentowane przez au-
torów opracowań i publikacji, często wzbogacane fragmentami relacji osób 
biorących udział w bojach i operujących wymownym ekspresywnym języ-
kiem, czynią te prace żywymi w odbiorze i  interesującymi. Jest to historia, 
w której dominują szybko toczące się wydarzenia. Należy zauważyć, że ła-
twiej docierają do wyobraźni czytelnika i utrwalają się w jego pamięci opi-
sy związane z zachowaniem pojedynczych osób lub grup ludzkich w sytu-
acjach niecodziennych lub ekstremalnych, zmuszających do podejmowania 
trudnych, a niejednokrotnie skrajnych wyborów i zachowań wymuszonych 
przez sytuację. Wojna jako zjawisko jest bez wątpienia wpisana w  naturę 
i dzieje ludzkości. Wywiera piętno i trwa w pamięci narodów, które jej do-
świadczyły, szczególnie jeśli dotyczy to niedalekiej przeszłości. 

Równie interesująca, choć z zupełnie innej niż wspomnianej wcześniej 
perspektywy, jest historia oddziałów w czasie pokoju. Patrząc obiektywnie, 
nie sposób uznawać jej jako mało ważną, czy też marginalizować. To rów-
nie istotny fragment dziejów umożliwiający całościowe ujęcie problemu ba-
dawczego, pozwalający ocenić np.: w  jaki sposób przygotowywano żołnie-
rzy, jak przebiegał proces szkolenia, jaka była struktura armii, jak wyglądało 
życie koszarowe, jaką wiedzę z  zakresu szkolenia wojskowego i  nie tylko 
wojskowego mogli żołnierze zdobyć w  czasie pełnienia służby wojskowej 
itp. Dopiero uwzględniając całokształt życia wojskowego, mamy możliwość 
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bliżej przyjrzeć się dziejom wojskowości, uzupełnić luki w wiedzy, aby mieć 
podstawę do wyciągania właściwych wniosków.

Publikacje, w których poruszane są wątki dotyczące życia koszarowego jed-
nostek II Rzeczypospolitej, pojawiały się na rynku wydawniczym. Mamy wiele 
wspomnień oficerów, czasami podoficerów lub żołnierzy z różnych jednostek, 
lecz nie sposób na podstawie tych prac lub artykułów zamieszczanych w pe-
riodykach mieć pełen obraz tej problematyki, szczególnie jeśli chodzi o dzieje 
konkretnych pułków. W pracach znaleźć możemy pewne cenne informacje, 
lecz nie ukazują one problemu wyczerpująco. Jednym z przykładów pułków, 
które nie doczekały się pełniejszego ujęcia swych dziejów na stopie pokojo-
wej, jest 63 Toruński Pułk Piechoty. Do tej pory nie pojawiła się żadna szersza 
publikacja. W okresie międzywojennym wydane zostały dwa niewielkie opra-
cowania – z okazji dziesięciolecia istnienia jednostki i na zlecenie Wojskowe-
go Biura Historycznego, lecz dotyczą jedynie lat 1919–19291. Późniejszy okres 
istnienia pułku, obejmujący lata 1930–1939, nie został opracowany w postaci 
książkowej. Drukowane były, głównie w prasie toruńskiej, niewielkie objęto-
ściowo wzmianki lub opisy (przede wszystkim z okazji rocznic i świąt państwo-
wych), lecz miały one raczej charakter informacyjno-propagandowy i prezen-
towały jedynie drobne fragmenty życia oddziału, niemające większej wartości 
merytorycznej. Po II wojnie światowej dzieje 63 pp nie zostały opracowane 
jako monografia. Pewne fragmenty opisujące wysiłek bojowy pułku w 1939 r., 
jako oddziału organicznego 4 Dywizji Piechoty, znajdujemy w opracowaniach 
szerzej ukazujących kampanię wrześniową. Dopiero w 2016 r., w serii „Zarys 
historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej”, ukazała się licząca 
64 strony praca Przemysława Dymka opisująca dzieje 63 pp, lecz i ona nie wy-
czerpuje tematu2. Napisana została w konwencji przyjętej dla tej serii prac, ma-
jących w dużej mierze charakter popularyzatorski i niewielkich objętościowo.

Niniejsza publikacja ma za zadanie choć częściowe wypełnienie luki ba-
dawczej w dziejach wspomnianego 63 pp, który zapisał chlubną kartę w hi-
storii Pomorza i  historii Polski w  okresie od 1919 do 1939 r. i  zasługuje 
na upamiętnienie. Jego żołnierze i oficerowie złożyli ofiarę życia na wielu 
polach bitew II wojny światowej. Byli również bojownikami polskiego pod-
ziemia niepodległościowego.

Głównym źródłem wiedzy o 63 pp, z którego korzystał autor, są rozkazy 
dzienne z podanych w tytule lat, które zachowały się w całości i znajdują się 
w zasobach Archiwum Państwowego w Toruniu, w aktach miasta Torunia, 

1 Jednodniówka w 10-letnią rocznicę 63 P.P. Toruńskiego 8 V 1919 – 8 V 1929, Toruń 1929 
(dalej Jednodniówka w 10-letnią rocznicę...); A. Tomaszewski, Zarys historii wojennej pułków 
polskich 1918–1920. 63 Toruński Pułk Piechoty, Warszawa 1929.
2 P. Dymek, Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej. 63 Toruński 
Pułk Piechoty, Warszawa 2016. 
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obejmujących okres dwudziestolecia międzywojennego XX w. Stanowią one 
źródło bezcennej wiedzy dotyczącej opisywanej jednostki. Dzięki nim moż-
na się dowiedzieć o  całokształcie życia koszarowego, które nie było upu-
bliczniane. To źródło historyczne jest konkretne, zawiera szereg ważnych 
informacji. Dowiadujemy się z  rozkazów o  całym cyklu szkolenia żołnie-
rza, od chwili przybycia do jednostki, aż do momentu przejścia do rezerwy. 
Każde źródło jednak musi być oceniane krytycznie. Założenia rozkazów, 
które wydawane były przez dowódcę pułku, nie zawsze znajdują potwier-
dzenie w kolejnych rozkazach. To specyfika stosowana w praktyce rozkazo-
dawstwa wojskowego. Jeśli rozkaz był wykonany właściwie, nie było potrze-
by dokonywania korekt. Natomiast jeżeli występowały trudności, wszelkie 
uwagi pojawiały się w kolejnych rozkazach, a w następnych ocena stopnia 
ich realizacji. 

Powstanie pułku i walki w obronie niepodległości w latach 
1919–1920

W pierwszej dekadzie maja 1919 r., przy 5 Pułku Strzelców Wielkopol-
skich w Inowrocławiu, została sformowana kompania piechoty składająca się 
z ponad 60 ochotników. Pochodzili oni z Pomorza, które w tym czasie nale-
żało do państwa niemieckiego. Kompania przyjęła nazwę „Pierwszej Kom-
panii Zachodnio-Pruskiej”3. Nowo utworzony pododdział wszedł następ-
nie w skład 5 Pułku Strzelców Wielkopolskich jako 4 kompania zapasowa.  
W maju 1919 r. kompania brała udział w  walkach z  Niemcami pod Tar-
kowem. 30 maja 1919 r. Dowództwo Główne w  Poznaniu wydało rozkaz 
sformowania przez 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich nowej jednostki – „To-
ruńskiego Pułku Strzelców”. Organizacja postępowała szybko i  sprawnie. 
Do 8 czerwca tr. utworzony został I batalion. Kilka dni później jako uzu-
pełnienie dołączył batalion składający się z 3 kompanii strzeleckich i kom-
panii karabinów maszynowych, sformowany z  ochotników pochodzących 
z okolic Czarnkowa i Szamotuł, którzy wcześniej brali udział w powstaniu 
wielkopolskim. Pod koniec czerwca 1919 r. Toruński Pułk Strzelców składał 
się z  dwóch batalionów i  dwóch kompanii karabinów maszynowych. De-
cyzją Dowództwa Głównego w Poznaniu pierwszym dowódcą pułku został 
kapitan Władysław Koczorowski. 30 czerwca 1919 r. pułk wszedł czasowo 
w  skład 2 Dywizji Strzelców Wielkopolskich. Na początku sierpnia tego 
samego roku rozpoczęto formowanie 4 Dywizji Strzelców Wielkopolskich, 
głównie z  ochotników pochodzących z  Pomorza. Rozkaz o  utworzeniu 

3 Księga Chwały Piechoty, Metryka 63. Toruńskiego Pułku Piechoty, red. E. Quirini, War-
szawa 1992, [reprint wydania 1937–1939] (dalej Księga Chwały Piechoty...); Jednodniówka 
w 10-letnią rocznicę..., s. 10.
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dywizji wydało Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego 7 sierpnia 1919 r. 
Zadanie to powierzone zostało głównodowodzącemu wojsk polskich w by-
łym zaborze pruskim generałowi piechoty Józefowi Dowbór-Muśnickiemu. 
Toruński Pułk Strzelców wszedł w skład nowo formowanej dywizji. W po-
łowie sierpnia 1919 r. pułk składał się z  3 batalionów piechoty (każdy po 
4  kompanie), 4 kompanii karabinów maszynowych i  plutonu telefonicz-
nego4. W trakcie formowania wynikły problemy związane z zakwaterowa-
niem żołnierzy w  Inowrocławiu. Bataliony rozmieszczone zostały w  róż-
nych miastach. Do Gniezna został przeniesiony III batalion, do Poznania 
II batalion, a  w  Inowrocławiu pozostał I  batalion5. 16 sierpnia 4 Dywizja 
Strzelców Wielkopolskich przyjęła nazwę – Dywizji Strzelców Pomorskich. 
Jej dowódcą w tym czasie był pułkownik Stanisław Skrzyński. W jej skład, 
oprócz Toruńskiego Pułku Strzelców, wchodziły również: Grudziądzki Pułk 
Strzelców, Starogardzki Pułk Strzelców, Kaszubski Pułk Strzelców. Na po-
czątku 1920 r. toruński pułk brał udział w  zajmowaniu ziemi pomorskiej 
jako jedna z  jednostek wspomnianej dywizji. Stało się to w wyniku posta-
nowień zawartych w  traktacie wersalskim podpisanym 28 czerwca 1919 r. 
przez zwycięskie państwa ententy z  pokonanymi w  I wojnie światowej 
Niemcami. Na jego mocy Polska otrzymała część Pomorza Nadwiślańskiego 
z niewielkim skrawkiem Wybrzeża. Koncentracja batalionów pułku nastąpi-
ła 15 stycznia 1920 r. w Inowrocławiu. Toruński Pułk Strzelców, maszerując 
w kierunku Torunia jako straż przednia dywizji, stoczył pod Gniewkowem 
pierwszą zwycięską potyczkę z kompanią Grenzschutzu. Do Torunia pułk 
wszedł 18  stycznia 1920 r. witany przez ludność polską. Kilka dni pozosta-
wał w mieście, zajmując miejscowe koszary. Potem brał udział w zajmowa-
niu innych miast i miejscowości Pomorza, m.in. Chełmży, Brodnicy, Wej-
herowa, Sierakowic i Lipusza6. Po zajęciu polskiej części Pomorza podod-
działy rozmieszczone zostały na granicy polsko-niemieckiej jako jej zabez-
pieczenie. W wyniku zmian związanych ze scaleniem armii wielkopolskiej 
z Wojskiem Polskim niepodległej Rzeczypospolitej, rozkazem Ministerstw 
Spraw Wojskowych z 5 marca 1920 r., Dywizja Strzelców Pomorskich prze-
kształcona została w 16 Dywizję Piechoty. Dokonano także zmiany w na-
zewnictwie i nadaniu numeracji pułkom dotychczasowej armii wielkopol-
skiej. Toruński Pułk Strzelców przemianowany został na 63 Toruński Pułk 
Piechoty i był jednym z pułków wchodzących w skład 16 Dywizji Piechoty7. 

4 Jednodniówka w 10-letnią rocznicę..., s. 11.
5 A. Tomaszewski, Zarys historii wojennej..., s. 7–8. 
6 Jednodniówka w  10-letnią rocznicę..., s. 13; A. Tomaszewski, Zarys historii wojennej..., 
s. 9. 
7 16 Dywizja Piechoty składała się z  dwóch brygad – XXXI i  XXXII. W składzie XXXI 
Brygady Piechoty były: 63 Toruński Pułk Piechoty i 64 Grudziądzki Pułk Piechoty. Z kolei 
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W maju 1920 r. 63 pp został przetransportowany na front wschodni i brał 
udział w wojnie polsko-sowieckiej, walcząc m.in. pod Jełaniem, nad Bere-
zyną, pod Uhorycą, nad Jasiołdą, pod Żabinką, nad rzeką Bug, pod Miel-
nikami, pod Kobryniem, stoczył bój o  Horodec i  pod Drohiczynem8. Po 
podpisaniu rozejmu w październiku 1920 r. i krótkim pobycie na linii rozej-
mowej przetransportowany został koleją z Wołkowyska do Torunia. Trans-
porty wiozące żołnierzy dotarły na miejsce 18 i 19 listopada 1920 r. Od tej 
pory aż do wybuchu wojny polsko-niemieckiej w 1939 r. Toruń był stałym 
miejscem pokojowego stacjonowania pułku. W 1921 r. po demobilizacji 
i dokonaniu reorganizacji w Wojsku Polskim zlikwidowane zostały brygady 
piechoty i zmieniona podległość niektórych pułków. Powstały trzypułkowe 
dywizje piechoty wspierane pułkiem artylerii. 63 Toruński Pułk Piechoty, 
razem z 67 pułkiem piechoty z Brodnicy, 14 pułkiem piechoty z Włocławka 
i 4 pułkiem artylerii polowej z  Inowrocławia, wchodził w skład 4 Dywizji 
Piechoty jako jej jednostka organiczna.

Wcielanie poborowych

Przyjmowanie poborowych było ważnym wydarzeniem w życiu pułku. 
Przeprowadzano je na wiosnę i  jesień każdego roku. Liczba rekrutów była 
zmienna i wahała się od około 370 do blisko 900. A oto kilka przykładów. 
15 i 16 marca 1935 r. kontyngent wcielenia wiosennego liczył 677 poboro-
wych rocznika 1913 z przeznaczeniem do 63 pp oraz 214 rekrutów rocznika 
1913/II szkolonych w pułku na potrzeby batalionu Korpusu Ochrony Po-
granicza (KOP) „Wołożyn”, w sumie 891 żołnierzy9. Z kolei pobór jesienny 
wyznaczony na 4 i 5 listopada 1935 r. był mniej liczny. Kontyngent obejmu-
jący rocznik 1914/I wyniósł 143 poborowych skierowanych jako uzupełnie-
nie do 63 pp do kompanii wartowniczej i 228 dla baonu KOP „Wołożyn”, 
razem – 371. W następnych latach pobory jesienne były również mniej 
liczne, a  na wiosnę przyjmowano zawsze więcej rekrutów. Np. w  czasie 
wcielenia jesiennego 2 listopada 1936 r. rocznika 1915/I ilość poborowych 
przeznaczonych do kompanii wartowniczej 63  pp wynosiła 145, a do bata-
lionu KOP „Wołożyn” 217, razem 362. Z  kolei kontyngent rocznika 1915 

w XXXII Brygadzie Piechoty znajdowały się: 65 Starogardzki Pułk Piechoty i 66 Kaszubski 
Pułk Piechoty. Artylerią organiczną był 16 Pułk Artylerii Polowej. 
8 A. Tomaszewski, Zarys historii wojennej..., s. 10–34; Jednodniówka w 10-letnią rocznicę..., 
s. 14–27; Księga Chwały Piechoty... 
9 Archiwum Państwowe w  Toruniu (dalej AP w  Toruniu), Akta miasta Torunia (dalej 
AmT), Samodzielny Referat Wojskowy (dalej SRW), sygn. 5600, Dodatek do rozkazu dzien-
nego 63 pp nr 51/35. Rozkaz organizacyjny przyjęcia rekrutów rocznika 1913 oraz rocznika 
1913/II – wcielenie wiosenne 1935 r., 4 III 1935 r. 
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i 1915/II wyznaczony do wcielenia wiosennego 2–4 kwietnia 1937 r. liczył 
645 poborowych z przeznaczeniem dla 63 pp i 217 szkolonych dla batalionu 
KOP „Wołożyn”, w sumie 862 rekrutów10. 

Pobór do wojska trwał zwykle dwa lub trzy dni (wyjątkiem był jedno-
dniowy pobór z 2 listopada 1936 r.) i przebiegał według ustalonego porząd-
ku opisanego w rozkazie organizacyjnym, który był dodatkiem do rozkazu 
dziennego. Wydawany był od kilku do kilkunastu dni przed zaplanowaną 
datą wcielenia młodego rocznika. Opisywał on czynności, jakie miały być 
wykonane przez specjalnie w tym celu wyznaczonych oficerów, podoficerów 
oraz żołnierzy, aby wcielanie poborowych przebiegło sprawnie i szybko. 

Na czas poboru kwatermistrz pułku nakazywał wywiesić flagi narodowe 
na bramie wejściowej oraz budynkach, gdzie była izba przyjęć, izby nocle-
gowe i przyszłe miejsca zakwaterowania rekrutów. Przybywającym do ko-
szar miała grać w wyznaczonych godzinach orkiestra pułkowa. Krótko po 
północy w  dniu, w  którym odbyć się miał pobór do wojska, na dworzec 
Toruń–miasto i Toruń–przedmieście wysyłane były patrole, z których każ-
dy składał się z 1 podoficera i 3 strzelców. Pełniły one służbę na dworcach 
przez całą dobę. Na następną dobę przychodziły kolejne zmiany. Wszystkie 
patrole miały ze sobą tablicę z napisem „Rekruci 63 pp zbiórka”, które przed 
przyjazdem każdego pociągu osobowego umieszczano w widocznym miej-
scu na peronach11. Miały one zbierać przyjeżdżających poborowych i  do-
prowadzać ich w  zwartych grupach do pułkowej izby przyjęć. Poborowi, 
którzy z  różnych powodów przybyli wcześniej lub później, kierowani byli 
do wyznaczonych w tych samych koszarach noclegowni, czynnych od godz. 
18 do 8 dnia następnego. Zwykle były to dwie lub trzy izby żołnierskie do-
stosowane na czas poboru jako miejsca oczekiwania. Dowódcami izb byli 
wyznaczeni podoficerowie, mający do pomocy trzech starszych rocznikiem 
żołnierzy. Aby zabezpieczyć nocleg przybywającym, wyznaczony podoficer 
z żołnierzami starszego rocznika pobierał w magazynie mundurowym puł-
ku potrzebną ilość sienników, podgłówków z poszewkami, koców, menażek 
i niezbędników. Słomę do sienników dostarczali żołnierze wyznaczeni przez 
oficera administracyjno-materiałowego pułku. Po zakończeniu poboru sło-
mę palono, a sienniki i podgłówki oddawane były do dezynfekcji. Rekruci 
od chwili stawienia się w koszarach otrzymywali pożywienie. Ilość wyda-
wanych porcji ustalał oficer żywnościowy pułku na podstawie liczby kart 
powołania, po konsultacji z  oficerem mobilizacyjnym. I  tak np. w  czasie 

10 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Dodatek do rozkazu dziennego 63 pp nr 65/37, 
Rozkaz organizacyjny przyjęcia rekrutów rocznika poborowego 1915 i  rocznika 1915/I – 
wcielenie wiosenne 1937 r., 24 III 1937 r.
11 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz organizacyjny przyjęcia rekrutów roczni-
ka 1913 oraz rocznika 1913/II – wcielenie wiosenne 1935 r., 4 III 1935 r.
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wcielenia wiosennego w 1935 r. przychodzący do jednostki wieczorem po-
borowi dostawali kawę, boczek i chleb jako należne zaprowiantowanie12. 

Według obowiązujących w  wojsku zasad zawartych w  wydanych zarzą-
dzeniach i  rozkazach władz zwierzchnich (Ministerstwa Spraw Wojskowych 
i Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII) wcielanie poborowych rozpoczynało 
się rano w wyznaczone rozkazem dni. W świetlicy pułkowej koszar im. gen. 
Hallera, przekształconej wcześniej w  izbę przyjęć, przyjmowano rekrutów13. 
Pomieszczenie czynne było od godziny 7 do 18. Wcielanie przybyłych do pułku 
odbywało się od godziny 7 do 11 i od 14 do 17. Rano o godzinie 7 komendant 
izby noclegowej, zazwyczaj będący w stopniu kaprala, prowadził poborowych, 
którzy spędzili noc w izbach noclegowych, do izby przyjęć. W tym czasie przy-
bywali też poborowi, którym udało się przyjechać w wyznaczonym terminie. 
Komendantem izby przyjmującej rekrutów był oficer, pełniący w pułku funk-
cję zastępcy oficera mobilizacyjnego pułku, który razem z wyznaczonym przez 
kwatermistrza personelem obejmował rano służbę i odpowiadał za przebieg 
przyjmowania poborowych. Jego stolik był umieszczony w widocznym miej-
scu, a na nim znajdowała się tabliczka z napisem „Komendant izby przyjęć”. 
Przybywający poborowi w razie konieczności mogli się do niego zwrócić z py-
taniami związanymi z kolejnością czynności podczas wcielania. Oprócz tego 
w izbie znajdowało się pięć stołów z tablicami mającymi napis – „Podział re-
krutów z Powiatowej Komendy Uzupełnień...”..  Na końcu cytowanego zdania 
podawana była nazwa miasta, w którym była komenda uzupełnień. Przy każ-
dym stole siedział jeden podoficer przyjmujący poborowych. Aby wcielanie 
przebiegało sprawnie, wcześniej dla każdej PKU sporządzone były alfabetyczne 
listy rekrutów zawierające dane takie jak: imię i nazwisko, rocznik, wykształce-
nie, narodowość, liczbę aneksu PKU. W czasie przyjmowania poborowych sie-
dzący przy stolikach podoficerowie sprawdzali dane w ich kartach powołania 
z wykazem na liście alfabetycznej jaką otrzymali od przełożonych i nadawali 
rekrutom przydział do pododdziału. Oprócz wspomnianych osób wojskowych 
w izbie przyjęć dyżur pełniło dodatkowo dwóch podoficerów. Jeden ustawiał 
poborowych w kolejkach do właściwych stolików, natomiast drugi podoficer, 
po przeprowadzeniu wstępnych formalności związanych z zaewidencjonowa-
niem i otrzymaniem przydziału, kierował rekrutów do stołu komendanta izby 
przyjęć. Komendant, po sprawdzeniu przydziału służbowego, przekazywał 
ich grupom odbiorczym wystawianym przez poszczególne kompanie. Miały 

12 Ibidem.
13 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Dodatek do rozkazu dziennego 63 pp nr 230/35, 
Rozkaz organizacyjny przyjęcia rekrutów rocznika 1914/I – wcielenie jesienne 1935 r., 25  X 
1935 r.; Rozkaz organizacyjny przyjęcia rekrutów rocznika 1913 oraz rocznika 1913/II – 
wcielenie wiosenne 1935 r., 4 III 1935 r.; sygn. 5601, Dodatek do rozkazu dziennego pułku 
nr 230/36, Rozkaz organizacyjny przyjęcia rekrutów rocznika 1915/I – wcielenie jesienne 
1936 r., 27 X 1936 r. 
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one zaopiekować się wcielonymi i doprowadzić ich do wyznaczonych podod-
działów. Każda grupa odbiorcza składała się z jednego lub dwóch podoficerów 
oraz od czterech do sześciu strzelców14. Poborowi w grupach kilku- lub kilku-
nastoosobowych odprowadzani byli z pułkowej izby przyjęć do izby przyjęć 
przygotowanej w macierzystych pododdziałach. Tam odbywał się kolejny etap 
poboru. Była to zaadoptowana czasowo sala, w której znajdował się stolik dla 
podoficera pełniącego specjalnie w tym celu służbę oraz odpowiednia ilość ław 
i taboretów dla przybywających na pododdział. W tym miejscu poborowi cze-
kali na swoją kolej do fryzjera i kąpieli. Tutaj zostawiali kufry i walizki i mogli 
pozostawić podoficerowi służbowemu do przechowania wartościowe przed-
mioty i pieniądze. Do łaźni poborowi szli grupami, już jako nowo sformowane 
pododdziały, pod dowództwem wyznaczonych podoficerów. Do każdej grupy 
przydzielane były wozy z umundurowaniem, które pobierane było z magazy-
nów kompanijnych. W łaźni poborowi najpierw byli strzyżeni w specjalnie wy-
dzielonym pomieszczeniu przez fryzjera pułkowego i wybranych przez kwater-
mistrza pułku żołnierzy starszego rocznika mających w tym zawodzie praktykę. 
Potem rozbierali się i wkładali ubrania cywilne do wcześniej przygotowanych 
worków, na których przyczepiano kartkę z numerem kompanii i nazwiskiem. 
Dodatkowo do każdego worka wkładano kartki o tej samej treści. Potem odzież 
oddawana była do dezynfekcji. Worki odwożone były partiami po 80 sztuk do 
dezynfektora znajdującego się w łaźni 8 Szpitala Okręgowego w Toruniu. Obu-
wie i rzeczy skórzane nie były oddawane do dezynfekcji. Rekruci pozostawiali 
je w szatni przy wejściu do łaźni. Pilnowali ich wyznaczeni przez dowódcę da-
nej kompanii żołnierze starsi służbą. Do łaźni pododdziały udawały się co pół 
godziny. Na rozebranie się i złożeni ubrań cywilnych do specjalnych worków 
przewidzianych było 15 minut, a na kąpiel kolejne 15 minut. Po kąpieli rekruci 
zabierali swoje buty i przechodzili do pomieszczenia, w którym znajdowały się 
rozłożone na ławach worki z umundurowaniem. Wcielonym do wojska w ubie-
raniu się w wojskowe mundury pomagali starsi służbą żołnierze pod nadzorem 
podoficerów. Ponieważ poborowi mieli różny wzrost i wagę, zestawy dobierane 
były indywidualnie według rozmiarów. Sorty mundurowe dzieliły się na trzy 
wymiary – mały, średni i duży. W każdym worku znajdowały się: rogatywka 
polowa, kurtka sukienna, spodnie sukienne, ręcznik, owijacze, para bielizny 
letniej, pas główny i pasek do spodni, płaszcz sukienny15. Wszystko ułożone 
było według kolejności ubierania się i stosownie do potrzeb każdego żołnierza. 

14 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz organizacyjny przyjęcia rekrutów roczni-
ka 1913 oraz rocznika 1913/II – wcielenie wiosenne 1935 r., 4 III 1935 r. 
15 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz organizacyjny przyjęcia rekrutów rocz-
nika 1913 oraz rocznika 1913/II – wcielenie wiosenne 1935 r., 4 III 1935 r.; Rozkaz organi-
zacyjny przyjęcia rekrutów rocznika 1914/I – wcielenie jesienne 1935 r., 25 X 1935 r.; sygn. 
5601, Rozkaz organizacyjny przyjęcia rekrutów rocznika 1915/I – wcielenie jesienne 1936 r., 
27 X 1936 r.
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Na wierzchu leżał ręcznik, pod nim bielizna, onuce, spodnie, a na dnie worka 
pasy i rogatywka. Potem rekruci wracali na pododdziały, gdzie wydawano im 
obuwie i resztę wyposażenia żołnierza (menażka, niezbędnik, koce, szczotki do 
butów, szczoteczka do zębów, prześcieradła, poszewki, wsypa, siennik, spoden-
ki gimnastyczne, parę rękawic, szalik płócienny i szalik wełniany). Następnie 
każdy rekrut otrzymywał swój worek z ubraniem cywilnym i przekazywał go 
do depozytu. Według obowiązujących w wojsku przepisów młody żołnierz do-
stawał dwa zestawy umundurowania – ćwiczebny i wyjściowy. Zestaw ćwiczeb-
ny składał się: z rogatywki, płaszcza, kurtki, spodni sukiennych, owijaczy, bu-
tów, 2 par koszul letnich, 2  par koszul zimowych, kaftana dzianego, 3  par onuc, 
3 ręczników, chlebaka, menażki, manierki, niezbędnika, 2 koców, 3  szczotek, 
szczoteczki do zębów, 3 prześcieradeł, 2 poszewek, spodenek gimnastycznych, 
wsypy, siennika, rękawic, szalika płóciennego i szalika wełnianego16. Natomiast 
w skład zestawu wyjściowego wchodziły: rogatywka, płaszcz sukienny, spodnie 
sukienne, owijacze i buty. 

Początki służby w pułku

W ciągu dwóch tygodni od chwili przybycia do jednostki wszyscy rekru-
ci przechodzili przegląd lekarski i szczepienia ochronne. Za przebieg badań 
odpowiadał starszy lekarz pułku, pozostający w kontakcie z dowódcami ba-
talionów i kompanii. Poborowi, po wcieleniu do wojska przydzielani byli do 
wyznaczonych pododdziałów. I  tak np., po wcieleniu jesiennym w 1935 r. 
kompaniami rekruckimi szkolącymi młodych żołnierzy z przeznaczeniem 
do batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Wołożyn” były kompanie 8 i 9, 
które liczyły po 114 żołnierzy każda. Natomiast kompania rekrucka mająca 
pozostać w  pułku jako kompania wartownicza szkoliła się w  5 kompanii 
i  liczyła 143 rekrutów17. Z  kolei w  poborze wiosennym 1937 r. przydział 
poborowych był inny. W trzech kompaniach szkolili się żołnierze przezna-
czeni do batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Wołożyn”. Były to kom-
panie 1 i  3 strzeleckie, liczące razem 172 żołnierzy i  3 kompania karabi-
nów maszynowych, do której przydzielono 45 szeregowców18. Dla potrzeb 
63  pp szkoliły pozostałe kompanie strzeleckie i  karabinów maszynowych. 

16 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz organizacyjny przyjęcia rekrutów roczni-
ka 1914/I – wcielenie jesienne 1935 r., 25 X 1935 r.; Rozkaz organizacyjny przyjęcia rekru-
tów rocznika 1913 oraz rocznika 1913/II – wcielenie wiosenne 1935 r., 4 III 1935 r.
17 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz organizacyjny przyjęcia rekrutów roczni-
ka 1914/I – wcielenie jesienne 1935 r., 25 X 1935 r. 
18 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Dodatek do rozkazu dziennego 63 pp nr 65/37, 
Rozkaz organizacyjny przyjęcia rocznika poborowego 1915 i  rocznika 1915/II – wcielenie 
wiosenne 1937 r., 24 III 1937 r. 
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Ich stany osobowe liczyły razem 645 żołnierzy młodego rocznika. Decy-
zje o liczebności przyjmowanego kontyngentu żołnierzy dowództwo pułku 
otrzymywało drogą służbową od dowództw wyższego szczebla. 

Dowódcami drużyn w pododdziałach nowo wcielonych żołnierzy byli pod-
oficerowie, na których spoczywał obowiązek przygotowania wstępnego i zapo-
znania ich z obowiązującymi regulaminami. Dowódcy plutonów i kompanii 
kierowali i  nadzorowali tok szkolenia młodego rocznika. Na początku mło-
dzi żołnierze uczyli się zachowań, czynności i reguł obowiązujących w wojsku 
i  zawartych w  regulaminach. Po przybyciu do pododdziałów macierzystych  
przydzielane były im szafki i łóżka, które oznaczano następnie kartkami z na-
zwiskami poborowych. Podoficerowie pomagali żołnierzom dopasować otrzy-
mane wcześniej mundury, rynsztunek i  doprowadzić się do odpowiedniego 
wyglądu. Świeżo przybyli zapoznawali się z porządkiem dnia, uczono ich ście-
lenia łóżek, składania bielizny i meldowania. Oprowadzani byli także po tere-
nie koszar, aby zapoznać się z ich rozkładem. Pierwsze dni przepełnione były 
licznymi ćwiczeniami i zajęciami. I tak np. program zajęć z rekrutami poboru 
wiosennego 1935 r. zaplanowany od 18 do 24 marca oraz poboru jesiennego 
1935 r. przewidziany na okres od 6 do 9 listopada zakładał: naukę przeprowa-
dzania zbiórek na apel, posiłek, do modlitwy itp. Godzinę przed południem 
i godzinę po południu wcieleni ćwiczyć mieli na placu koszarowym elementy 
musztry indywidualnej i  grupowej, takie jak: przyjmowanie postawy zasad-
niczej, zwroty, składanie meldunku, marsz w kolumnie dwójkowej. Również 
godzinę dziennie poświęcano na gimnastykę, gry i zabawy. Młodzi żołnierze 
wdrażani byli w tok służby wojskowej. Uczyli się rozróżniania stopni wojsko-
wych. Dowódcy kompanii mieli przeprowadzić pogadanki i wykłady wycho-
wawczo-patriotyczne na temat: celu służby wojskowej, obowiązku i  honoru 
żołnierskiego, dyscypliny wojskowej, historii pułku i jego sztandaru, zasługach 
marszałka Józefa Piłsudskiego w odbudowie państwa polskiego19. Po sformo-
waniu zwartych pododdziałów żołnierze witani byli oficjalnie przez dowódców 
batalionów, a później przez dowódcę pułku, który odbierał defiladę młodego 
rocznika na placu apelowym. W kolejnych tygodniach młodzi żołnierze od-
bywali programowe szkolenie z musztry, uczyli się regulaminów, zapoznawali 
z bronią i przygotowywali się do przysięgi. 

Przysięga

Złożenie przysięgi było jednym z najważniejszych wydarzeń w czasie peł-
nienia obowiązku służby wojskowej. Młodzi żołnierze składali ją po odbyciu 

19 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz organizacyjny przyjęcia rekrutów roczni-
ka 1913 oraz rocznika 1913/II – wcielenie wiosenne 1935 r., 4 III 1935 r.; Rozkaz organiza-
cyjny przyjęcia rekrutów rocznika 1914/I – wcielenie jesienne 1935 r., 25 X 1935 r.
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okresu rekruckiego. I tak np. poborowi rocznika 1913 i  1913/II wcieleni do 
wojska 15 i 16 marca 1935 r. składali przysięgę 25 maja, a poborowi rocznika 
1915/II przyjęci 2 listopada 1936 r. mieli przysięgę 15 grudnia tr.20 Z kolei pobo-
rowi rocznika 1915 oraz 1915/II wcieleni do wojska od 2 do 4 kwietnia 1937 r. 
zaprzysiężeni byli 10 maja21. W przeddzień tego wydarzenia w pododdziałach 
wygłaszane były przez podoficerów pogadanki wyjaśniające rekrutom znacze-
nie przysięgi wojskowej. Uroczystość odbywała się na pl. św. Katarzyny. Oprócz 
młodego rocznika przysięgę składali także żołnierze starsi służbą, którzy z róż-
nych przyczyn nie uczynili tego wcześniej, np. z powodu choroby. Treść roty 
przysięgi i  jej przebieg podany był w rozkazie Dowództwa Okręgu Korpusu 
nr VIII L. 1672/Wyszk. z 5 grudnia 1927 r. oraz w Dzienniku Rozkazów Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych nr 24/28, poz. 272 (przyrzeczenie wiernej służby 
przez rekrutów); Dzienniku Rozkazów MSWojsk. nr 6/33 poz. 89; Dzienniku 
Rozkazów MSWojsk. nr 13/33, poz. 20122. Za dostarczenie treści roty prowa-
dzącym ceremonię odpowiadał adiutant pułku. Rano w dniu przysięgi młodzi 
żołnierze różnych wyznań, po zbiórce i uporządkowaniu pododdziałów, szli 
prowadzeni przez dowódców kompanii rekruckich na pl. św. Katarzyny. Ubrani 
byli w mundury wyjściowe z podpinkami rogatywek opuszczonymi pod brodę. 
Mieli z sobą broń, bagnety i ładownice. Po dotarciu na miejsce składali kara-
biny w kozły i pod opieką młodszych oficerów grupami udawali się na nabo-
żeństwa do świątyń, zgodnie z wyznawaną wiarą. Odbywały się one: w kościele 
garnizonowym – dla szeregowców wyznania rzymskokatolickiego, cerkwi na 
Rynku Nowomiejskim – dla szeregowców wyznających prawosławie, w kaplicy 
przy ul. Wały – dla szeregowców ewangelików, w synagodze przy ul.  Szczytnej 
– dla szeregowców wyznania mojżeszowego23. Duchowni z tej okazji wygłaszali 
okolicznościowe kazania. Nabożeństwa rozpoczynały się o godzinie 9 lub 10 
rano. Po ich zakończeniu żołnierze wracali na pl. św. Katarzyny. Zabierali broń 
i na rozkaz kierującego przebiegiem uroczystości starszego oficera, którym był 

20 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 115/35 dotyczący przy-
sięgi rekrutów rocznika 1913, 22 V 1935 r.; sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 266/36, pkt 
2, Zaprzysiężenie rekrutów, 19 XII 1936 r.
21 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 100/37, pkt 2, Zaprzy-
siężenie, 7 V 1937 r.
22 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 115/35 dotyczący przy-
sięgi rekrutów rocznika 1913, 22 V 1935 r.; sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 109/36, 
pkt  2, Zaprzysiężenie rekrutów, 13 V 1936 r.; sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 100/37, 
pkt 2, Zaprzysiężenie, 7 V 1937 r.
23 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 115/35 dotyczący przy-
sięgi rekrutów rocznika 1913, 22 V 1935 r.; sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 109/36, 
pkt 2, Zaprzysiężenie rekrutów, 13 V 1936 r.; Rozkaz dzienny 63 pp nr 226/36, pkt 2, Za-
przysiężenie rekrutów, 10 XII 1936 r.; sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 100/37, pkt 2, 
Zaprzysiężenie, 7 V 1937 r. 
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zazwyczaj dowódca jednego z batalionów 63 pp, ustawiali się grupami według 
wyznawanej religii: katolicy, prawosławni, ewangelicy, wyznania mojżeszowe-
go, inni. Rekruci obrządku grekokatolickiego składali przysięgę razem z rekru-
tami wyznania rzymskokatolickiego. Towarzyszyła im kompania honorowa 
złożona z żołnierzy starszego rocznika z pocztem sztandarowym 63  pp. Rolę 
tę pełnił pododdział pułku, wyznaczony wcześniej na rozkaz dowódcy puł-
ku, przez wybranego dowódcę batalionu. Szeregowcy ubrani byli w mundury 
wyjściowe, mieli karabiny z założonym bagnetem, ładownice oraz tornistry ze 
zrolowanymi kocami. Rekruci składali przysięgę o godzinie 10 lub  11 w dni 
powszednie np. poniedziałek, wtorek. Na rozkaz dowódcy całości dowódcy 
kompanii i plutonów wydawali komendy, a następnie ustawiali się przy sztan-
darze. Potem duchowni poszczególnych wyznań i miejscowy rabin odczytywa-
li kolejno rotę przysięgi. Jako pierwsi przystępowali do niej żołnierze wyznania 
katolickiego, a po nich pozostali. Przysięgę składano na sztandar 63  pp. Po za-
przysiężeniu pododdziały odmaszerowywały do koszar.

Rozkład zajęć dziennych i szkolenie

W pułku, w  zależności od pory roku, obowiązywały dwa porządki 
dzienne – letni i  zimowy. Informacje o  ich wprowadzeniu zamieszczane 
były jako dodatki do rozkazów dziennych podpisane przez dowódcę puł-
ku. Rozkłady obejmowały czas od pobudki do capstrzyku. Porządek letni 
wprowadzany był w marcu lub w pierwszej połowie kwietnia. I tak np. po-
rządek letni w 1935 r. obowiązywał od 25 marca, a w 1936 r. od 6 kwietnia.  
W dni powszednie przedstawiał się następująco:

godz. 5 – pobudka żołnierzy w pododdziałach,
od godz. 5 do 5.30 – ubieranie się i porządki w sali żołnierskiej,
od godz. 5.30 do 6 – modlitwa i gimnastyka,
od godz. 6 do 6.45 – mycie się i śniadanie,
od godz. 6.45 do 7 – przygotowanie do marszu na ćwiczenia,
od godz. 7 do 11.45 – ćwiczenia (łącznie z odmarszami),
od godz. 12 do 12.15 – raport,
od godz. 12.15 do 13.50 – obiad i odpoczynek,
od godz. 13.50 do 14 – przygotowanie do ćwiczeń,
od godz. 14 do 17 – ćwiczenia,
od godz. 17 do 18 – czyszczenie rynsztunku i uzbrojenia, apele itp.,
od godz. 18 do 18.10 – odczytanie rozkazu na dzień następny,
od godz. 18.10 do 19 – kolacja,
od godz. 19 do 20.30 – gry, zabawy, świetlica,
od godz. 20.30 do 20.50 – mycie się i zbiórka do modlitwy,
od godz. 20.50 do 21 – modlitwa i ogłoszenie capstrzyku,
godz. 21 – gaszenie świateł. 
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W niedzielę i  święta rozkład dnia był inny. Żołnierze mieli mniej obo-
wiązków, nie szkolili się i nie odbywali ćwiczeń. Mieli więcej wolnego czasu 
dla siebie. Porządek dzienny był następujący:

godz. 7 – pobudka, 
od godz. 7 do 7.30 – porządki na pododdziałach,
od godz. 7.30 do 8 – gimnastyka,
od godz. 8 do 8.30 – śniadanie, 
od godz. 8.30 do 11.30 – przygotowanie do wymarszu do kościoła, msza 

święta i powrót, 
od godz. 11.30 do 12 – pogadanka oświatowa,
od godz. 12 do 14 – obiad,
od godz. 14 do 17 – gry i zabawy,
od godz. 17 do 21 – wolne, względnie swobodne zajęcia świetlicowe24.
Rozkład dnia na czas zimy zaczynał obowiązywać we wrześniu lub paź-

dzierniku. I tak np. porządek dnia na okres zimowy 1935/36 wprowadzony 
był 30 września 1935 r., a na okres zimowy 1936/37 1 października 1936 r.25 
Oba porządki dnia różniły się niewiele od siebie. Różnica polegała na tym, 
że w  okresie zimowym w  dni powszednie pobudka ogłaszana była godzi-
nę później, czyli o godzinie 6. Czynności takie, jak: ubieranie się, robienie 
porządków, modlitwa, gimnastyka, mycie się, śniadanie, przygotowanie do 
wymarszu, wykonywane były z godzinnym opóźnieniem. Ćwiczenia trwały 
od godziny 8 do 11.45, a  nie jak w  okresie letnim od 7 do 11.45. Dalszy 
dzienny rozkład zajęć, począwszy od godziny 12 do 21, zarówno zimą jak 
i latem, był taki sam i realizowano go w tych samych godzinach26. Porządki 
dnia przewidziane na niedziele i  święta w  okresie letnim i  zimowym nie 
różniły się niczym. 

Życie religijne żołnierzy

Żołnierze odbywający służbę wojskową nie byli pozbawieni możliwości 
praktyk religijnych. Mogli uczestniczyć w mszach, odbywać spowiedź, przy-
stępować do komunii świętej. Żołnierze do świątyni udawali się grupowo 
pod nadzorem podoficerów lub oficerów wyznaczanych przez dowódców 

24 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Dodatek do rozkazu dziennego 63 pp nr 66/35 
dotyczący porządku dnia na okres letni, 22 III 1935 r.; sygn. 5601, Dodatek do rozkazu 
dziennego 63 pp nr 79/36 z porządkiem dnia na okres letni, 4 IV 1936 r.
25 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Dodatek do rozkazu dziennego 63 pp nr 206/35 
z podanym porządkiem dnia na okres zimowy, 27 IX 1935 r.; sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 
pp nr 207/36, pkt 3, Zarządzenie, 30 IX 1936 r. 
26 AP w  Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Dodatek do rozkazu dziennego 63 pp nr 66/35, 
22  III 1935 r.; sygn. 5601, Dodatek do rozkazu dziennego 63 pp nr 206/35, 27 IX 1935  r. 
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batalionów wskazanych w  rozkazie dziennym. Msze niedzielne lub świą-
teczne odprawiane były przed południem. 

W kościele garnizonowym rzymskokatolickim w latach 1935–1936 rozpo-
czynały się najczęściej o godzinie 10.30, rzadziej o 9.30, natomiast w 1937 r. 
o  godzinie 10. Informacje o  terminie i  wyjściu zamieszczano w  rozkazach 
dziennych z jedno- lub kilkudniowym wyprzedzeniem. I tak msze w kościele 
garnizonowym dla katolików odprawiano m.in: w 1935 r. – 6 stycznia, 13 stycz-
nia, 2  i 3 lutego, 3 marca, 14 kwietnia, 21 i 22 kwietnia, 19 maja, 15 sierpnia, 
22  września, 14 grudnia27; w  1936 r. – 5 i  6 stycznia, 19 stycznia, 2 lutego, 
5  kwietnia, 31 maja28; w 1937 r. – 6 i 10 stycznia, 17 stycznia, 16 i 17  maja29. Nie 
zawsze żołnierze udający się do kościoła zachowywali się zgodnie z rozkazami. 
Uwagi na ten temat przekazał w styczniu 1936 r. dowódcy 63 pp, podpułkow-
nikowi Stefanowi Leukos-Kowalskiemu, komendant garnizonu toruńskiego. 
Według niego szeregowcy przy drzwiach wejściowych do kościoła garnizo-
nowego robią zatory, utrudniając przejście innym przybyłym na mszę. Często 
opuszczają świątynię w czasie nabożeństwa, śpiewania Boże coś Polskę, w czasie 
modlitwy za ojczyznę lub modlitwy za prezydenta RP. Krążą także pojedynczo 
lub grupami wokół kościoła, paląc papierosy30. Aby zapobiec takiemu zacho-
waniu żołnierzy, ppłk Leukos-Kowalski w rozkazie przypominał obowiązujące 
reguły zachowania w czasie wymarszu do kościoła i nakazywał ich ścisłe prze-
strzeganie. Pododdziały przychodzić miały na plac przed kościołem 20 minut 
przed mszą i ustawiać się w wyznaczonych miejscach. Większymi dowodzić 
powinni oficerowie, a  mniejszymi podoficerowie. Po złożeniu meldunków 
(i przekazaniu pisemnych raportów z podaną ilością przybyłych szeregowców) 
przez dowódców pododdziałów oficer inspekcyjny garnizonu porozumiewał 

27 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 4/35, pkt Nabożeństwo, 
5 I 1935 r.; Rozkaz dzienny 63 pp nr 10/35, pkt Nabożeństwo, 12 I 1935 r.; Rozkaz dzienny 
63 pp nr 26/35, pkt Nabożeństwo, 1 II 1935 r.; Rozkaz dzienny 63 pp nr 50/35, pkt Nabożeń-
stwo, 2 III 1935 r.; Rozkaz dzienny 63 pp nr 85/35, pkt Nabożeństwo, 13 IV 1935 r.; Rozkaz 
dzienny 63 pp nr 90/35, 19 IV 1935 r.; Rozkaz dzienny 63 pp nr 112/35, Nabożeństwo, 18 V 
1935 r.; Rozkaz dzienny 63 pp nr 183/35, pkt Nabożeństwo, 14 VIII 1935 r.; Rozkaz dzienny 
63 pp nr 201/35, pkt Nabożeństwo, 21 IX 1935 r.; Rozkaz dzienny 63 pp nr 270/35, pkt Na-
bożeństwo, 14 XII 1935 r. 
28 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 3/36, pkt 3. Nabożeń-
stwo, 4 I 1936 r.; Rozkaz dzienny 63 pp nr 14/36, pkt 5. Nabożeństwa, 18 I 1936 r.; Rozkaz 
dzienny 63 pp nr 26/36, pkt 6. Nabożeństwo, 1 II 1936 r.; Rozkaz dzienny 63 pp nr 78/36, 
pkt 3, Nabożeństwo, 3 IV 1936 r.; Rozkaz dzienny 63 pp nr 122/36, pkt 2, Nabożeństwo, 
29 V 1936 r. 
29 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 5/37, pkt 3, Nabożeń-
stwo, 5 I 1937 r.; Rozkaz dzienny 63 pp nr 11/37, pkt 14, Nabożeństwa, 15 I 1937 r.; Rozkaz 
dzienny 63 pp nr 106/37, pkt 2, Nabożeństwa, 14 V 1937 r. 
30 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 9/36, pkt 7, Zachowanie 
się oddziałów przebywających na nabożeństwie, 13 I 1936 r.
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się z proboszczem, z którym ustalał miejsca dla przybyłych w świątyni. Potem 
żołnierze wchodzili do kościoła i  ustawiali się według przyjętego porządku. 
W czasie trwania mszy dowódcy i wyznaczeni podoficerowie pilnować mie-
li ładu i porządku. Ogólny nadzór nad całością sprawował oficer inspekcyjny. 
Opuszczenie kościoła dozwolone było dopiero po zakończeniu mszy, czyli po 
odejściu kapłana od ołtarza31. Oprócz cotygodniowego uczestniczenia we mszy 
świętej szeregowcy wiary katolickiej, a w pułku stanowili oni znaczący procent, 
wysyłani byli na pogadanki religijne, które przeprowadzał proboszcz parafii 
wojskowej ks. Jan Kroczek w kościele garnizonowym lub w świetlicach kosza-
rowych32. Ponadto żołnierze byli zwalniani na rekolekcje i rezurekcje, z wyjąt-
kiem tych, którzy pełnili służbę w danym dniu. Rekolekcje wielkopostne trwały 
kilka dni. Informacje o wyznaczonych dniach na naukę i spowiedź pojawiały 
się w rozkazach dziennych, które wręcz nakazywały udział w nich szeregow-
ców katolików. I tak np. w pierwszej dekadzie marca 1936 r. w kościele garni-
zonowym duszpasterstwo wojskowe zorganizowało: 2 marca od godziny 15 – 
naukę, przygotowanie do spowiedzi i spowiedź dla całego pułku; 3 marca o go-
dzinie 6 – naukę, mszę świętą i komunię dla wyspowiadanych w dniu poprzed-
nim; 9 marca o godzinie 15 – naukę, przygotowanie i spowiedź dla wszystkich 
szeregowców kompanii administracyjnej i dla żołnierzy, którzy nie zrobili tego 
wcześniej z  przyczyn służbowych lub losowych; 10 marca o  godzinie 6.30 – 
mszę i komunię świętą dla wyspowiadanych w dniu poprzednim33. Z kolei na 
11 kwietnia 1936 r. na godzinę 18 zaplanowana została rezurekcja. W związku 
z tym wszyscy szeregowcy wolni od zajęć w zwartych oddziałach pod dowódz-
twem podoficerów udać się mieli na pl. św. Katarzyny i ustawić dookoła ko-
ścioła garnizonowego. W rezurekcji uczestniczyła także kompania honorowa 
(składająca się z żołnierzy 1 kompanii karabinów maszynowych i 3  kompanii 
strzeleckiej) oraz orkiestra pułkowa, która przygrywać miała w czasie uroczy-
stości34. W 1937 r. przygotowania do świąt wielkanocnych przebiegały podob-
nie. W myśl wydanego rozkazu dowódcy pułku 15 marca zaplanowane były 
dla żołnierzy 63 pp rekolekcje i spowiedź wielkopostna, a 16 marca o godzinie 
8  nauka, msza święta i komunia do wyspowiadanych35. 

31 Ibidem.
32 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny nr 79/36, pkt 4, Pogadanka re-
ligijna, 4 IV 1936 r.; Rozkaz dzienny nr 166/36, pkt 5, Pogadanka religijna, 24 VII 1936 r.; 
Rozkaz dzienny nr 243/36, pkt 7, Pogadanka religijna, 12 XI 1936 r. 
33 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 47/36, pkt 6, Rekolekcje 
wielkopostne, 26 II 1936 r.
34 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 83/36, pkt 2, Rezurek-
cja, 9 IV 1936 r.
35 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 30/37, pkt 7, Rekolekcje 
i spowiedź wielkopostna, 10 III 1937 r.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/3. ARTYKUŁY I STUDIA36

Bardzo ważnym świętem dla katolików było Boże Ciało. Obchodowi tej 
uroczystości w wojsku nadawano również odpowiednią oprawę. Miało to na 
celu integrowanie społeczeństwo z  armią, przede wszystkim na obszarach, 
gdzie dominowała wiara rzymskokatolicka, a Polacy stanowili większość miesz-
kańców. W garnizonie toruńskim w obchodach Bożego Ciała brały udział od-
działy stacjonujące na terenie miasta, w  tym 63 pp. W procesji uczestniczyli 
również mieszkańcy Torunia. Ogólnomiejskie obchody Bożego Ciała w 1935 r. 
miały miejsce 20 czerwca. Rano o godzinie 9 w bazylice św. Jana odprawiana 
była msza święta, w której jako delegaci pułku wyznaczeni zostali mjr Artemi 
Aroniszydze i  ppor. Chryczewski36. Pozostali oficerowie w  mundurach służ-
bowych mieli zebrać się o godzinie 10 przed wejściem do świątyni i dołączyć 
do orszaku. Na czele procesji maszerowała kompania honorowa (utworzona 
z 4 kompanii strzeleckiej) z pocztem sztandarowym 63 pp dowodzona przez 
por. Olgierda Wojdata, razem z orkiestrą pułkową. Za nimi pod baldachimem 
szedł celebrujący uroczystość ks. biskup Stanisław Okoniewski w asyście du-
chownych, potem wyżsi oficerowie dowództwa garnizonu, delegaci wojskowi 
i ósemkami oficerowie 63 pp. Po obu stronach trasy procesji szpalery tworzyć 
mieli żołnierze z 1 i 3 kompanii strzeleckiej oraz 1 kompanii karabinów ma-
szynowych. Pododdziały te wchodziły w skład I batalionu 63 pp. Trasa procesji 
wiodła: z bazyliki św. Jana, ul. Żeglarską pod Magistrat – do pierwszego ołtarza; 
ul. Chełmińską do Dyrekcji PKP – gdzie miał być drugi ołtarz; dalej Wałami, 
Prostą, Rynkiem Nowomiejskim, ul. św. Katarzyny do kościoła garnizonowego 
– do trzeciego ołtarza; następnie Szpitalną, do kościoła św. Jakuba – gdzie miał 
być ustawiony czwarty ołtarz; dalej ul. Królowej Jadwigi, Szeroką, Żeglarską do 
bazyliki św. Jana37. Dla szeregowców, którzy 20 czerwca 1935 r. nie brali udziału 
w procesji, dodatkowo odprawiona miała być msza święta w kościele garnizo-
nowym o godzinie 8. W obchodach Bożego Ciała żołnierze uczestniczyli co 
roku. Uroczystość ta w  1937 r. przypadła na 27  maja. W rozkazie dziennym 
wydanym dwa dni wcześniej dowódca pułku podawał, że msza z okazji Boże-
go Ciała odbędzie się również o godzinie 9 w bazylice św. Jana z udziałem ks. 
biskupa S. Okoniewskiego. I tym razem z 63 pp w procesji uczestniczyć miała 
orkiestra pułkowa i kompania honorowa. Zadanie utworzenia szpaleru po obu 
stronach trasy przejścia procesji otrzymały, podobnie jak dwa lata wcześniej, 
kompanie wchodzące w skład I batalionu38. 

Wojsko brało udział także w przygotowaniu i obchodach święta Wszystkich 
Świętych i dnia zadusznego, które przypadały co roku 1 i 2 listopada. I tak np. 

36 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 136/35, pkt 2, Obchód 
uroczystości Bożego Ciała, 18 VI 1935 r.
37 Ibidem. 
38 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 114/37, pkt 2, Uroczy-
stość Bożego Ciała, 25 V 1937 r.
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rozkaz dowódcy pułku z 19 października 1937 r. nakazywał kwatermistrzowi 
wydanie zarządzenia, aby zostały odszukane i uporządkowane groby żołnie-
rzy 63 pp. Niezależnie od tego dowódca II batalionu otrzymał rozkaz wysłania 
rano na godzinę 8, w dniach od 26 do 31 października, 5 strzelców z narzę-
dziami na cmentarz garnizonowy, gdzie wykonywać mieli prace porządko-
we na cmentarzu wojskowym pod nadzorem proboszcza parafii wojskowej39. 
Jako przykład uczestniczenia żołnierzy 63 pp w ważnym dla katolików dniu 
Wszystkich Świętych posłużyć może rozkaz dowódcy pułku z  29 paździer-
nika 1935 r. Zgodnie z  jego treścią o  godzinie 15 w  kościele garnizonowym 
odbyć się miały nieszpory żałobne, a po nich procesja, w której wziąć udział 
mieli wszyscy szeregowi wyznania rzymskokatolickiego prowadzeni przez do-
wódców kompanii, które wchodziły w skład pułku. Na kompanię honorową, 
z pocztem sztandarowym pułku, została wyznaczona 6 kompania strzelecka, 
dowodzona przez kpt. Józefa Tełowskiego. Kompania ta, po przybyciu na plac 
św. Katarzyny, ustawić się miała przed głównym wejściem do kościoła garnizo-
nowego. Jako delegaci pułku wybrani zostali: mjr Stefan Rachwał, kpt. Robasz-
kiewicz, por.  Klepacz i 12 szeregowców z 2 kompanii strzeleckiej40. Delegacja 
i przydzieleni oficerowie zajmowali miejsce z  lewej strony głównego wejścia 
do świątyni. Po nieszporach na cmentarz garnizonowy wyruszała procesja. Na 
początku szła kompania honorowa z pocztem sztandarowym, za nią delegacje 
z wieńcami, osoby niosące chorągwie kościelne, potem orkiestra 63 pp, chór 
garnizonowy, oficerowie nieprzydzieleni, rodziny wojskowe, wyznaczone pod-
oddziały różnych formacji wojskowych. Orszak kierował się ulicami – św.  Ka-
tarzyny, Prostą, 3  Maja, Grudziądzką. Po dojściu do cmentarza kompania ho-
norowa i orkiestra ustawiały się przed wejściem i pozostawały poza jego ob-
rębem. Na lewo i prawo od kompanii honorowej stawały zwarte pododdziały 
żołnierzy. Na cmentarz wchodziły tylko delegacje z wieńcami i rodziny wojsko-
wych. Po krótkiej modlitwie za poległych i zmarłych składano na grobach żoł-
nierzy wieńce i kwiaty. W  tym czasie orkiestra grała hymn narodowy, a po nim 
marsz żałobny Chopina41. Po zakończeniu uroczystości pododdziały wracały 
do koszar. Następnego dnia o godzinie 9 w kościele garnizonowym miało być 
odprawione nabożeństwo żałobne za poległych i zmarłych wojskowych. Brała 
w nim udział także delegacja 63 pp (w składzie z dnia poprzedniego), orkiestra 
pułkowa oraz kadra oficerska z rodzinami42. 

39 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 223/37, pkt 5, Porząd-
kowanie grobów żołnierskich, 19 X 1937 r. 
40 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 233/35, pkt 1, Procesja 
w dniu 1 listopada, 29 X 1935 r.
41 Ibidem.
42 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 233/35, pkt 2, Nabożeń-
stwo żałobne w dniu 2 listopada, 29 X 1935 r. 
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Nabożeństwa dla żołnierzy wyznania prawosławnego odbywały się 
w Toruniu w cerkwi garnizonowej po wezwaniem św. Mikołaja znajdującej 
się na Rynku Nowomiejskim. Według informacji zamieszczonych w rozka-
zach dziennych rozpoczynały się zazwyczaj o godzinie 9, m.in.: 21 kwiet-
nia 1935 r.43; 2 lutego, 5 kwietnia, 8 listopada 1936 r.44; 14 marca 1937 r.45 
Przykładów takich można byłoby podać więcej. W rozkazach podkreślano, 
że należy umożliwić żołnierzom tego wyznania uczestnictwo w praktykach 
religijnych. Oprócz uczestniczenia w  nabożeństwie żołnierzom pozwala-
no na udział w ważnych świętach religijnych. I  tak np. 6 stycznia 1936 r. 
o godzinie 10 z okazji prawosławnego święta Jordan w cerkwi na Rynku 
Nowomiejskim odbyć się miało nabożeństwo, procesja i  święcenie wody. 
Przebieg uroczystości, w  tym także wzięcie udziału szeregowych wyzna-
nia prawosławnego i delegacji komendy garnizonu, omówiono wcześniej 
z dziekanem prawosławnym 4 stycznia46. Święto Jordan obchodzone było 
także w  innych latach. 6 stycznia 1937 r. godzinie 9 w  tej samej cerkwi 
odprawiano nabożeństwo z  procesją i  święceniem wody, podczas które-
go grała orkiestry 63  pp47. Tego dnia szeregowi wyznania prawosławnego 
zostali zwolnieni z  zajęć, aby wziąć udział w  uroczystości. Nabożeństwa 
prawosławne odprawiane były także z  okazji „Zielonych Świąt” m.in. 
w  1936 r. 31 maja o  godzinie 18 i  1  czerwca o  godzinie 9 48. Dla żołnierzy 
organizowane były również pogadanki religijne, mieli też możliwość wysłu-
chania rekolekcji, pójścia do spowiedzi i  przyjęcia komunii świętej. Jako 
przykład przytoczyć można zawarty w rozkazie z marca 1936 r. rozkład dnia 
na okres od 30 marca do 1 kwietnia. 30 marca o godzinie 16 przewidziane 
były rekolekcje dla szeregowych 63  pp, 31 marca o  godzinie 14 spowiedź, 
a 1  kwietnia o godzinie 8 przyjęcie komunii świętej49. 

43 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 90/35, pkt Nabożeń-
stwa, 19 IV 1935 r. 
44 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 26/36, pkt 6, Nabożeń-
stwa, 1 II 1936 r.; Rozkaz dzienny 63 pp nr 79/36, pkt 4, Nabożeństwa, 4 IV 1936 r; Rozkaz 
dzienny 63 pp nr 240/36, pkt 9, Nabożeństwo prawosławne, 7 XI 1936 r.
45 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 57/37, pkt 2, Nabożeń-
stwo prawosławne, 13 III 1937 r.
46 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 3/36, pkt 4, Święto pra-
wosławne, 4 I 1936 r.
47 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 5/37, pkt 3, Nabożeń-
stwo, 5 I 1937 r.
48 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 122/36, pkt 2, Nabożeń-
stwa, 29 V 1936 r.
49 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 51/36, pkt 4, Rekolekcje 
dla szeregowych prawosławnych, 2 III 1936 r. 
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Takimi samymi swobodami cieszyli się także żołnierze ewangelicy. Mo-
gli również brać udział w pogadankach religijnych i uczestniczyć w nabo-
żeństwach, które odprawiane były w świątyni przy ul. Wały50. 

Swobodę praktyk religijnych mieli także szeregowcy wyznania mojżeszo-
wego. Umożliwiano im nie tylko wyjścia do synagogi znajdującej się w Toruniu 
przy ul. Szczytnej, lecz także dowództwo garnizonu zezwalało na przyjmo-
wanie posiłków rytualnych. Warto to poprzeć przykładami. Rozkaz dowódcy 
63  pp z początku drugiej dekady kwietnia 1935 r. (wydany na podstawie roz-
kazu dowódcy Okręgu Korpusu nr VIII nr 116/Og. z 9 kwietnia 1935 r.) naka-
zywał, aby w związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi wyznania 
mojżeszowego zwolnić szeregowych tej wiary z zajęć służbowych, od godzi-
ny  12 17 kwietnia do godziny 22 19 kwietnia oraz od godziny 16 23 kwietnia 
do godziny 24 25 kwietnia, ponadto zezwalał im na wyjście poza koszary, o ile 
warunki służbowe nie będą stały na przeszkodzie51. W dniach przypadających 
świąt, tj. od 20 do 23 kwietnia 1935 r., dowództwo pułku umożliwiało żołnie-
rzom korzystanie z  wiktu rytualnego dostarczonego przez gminę żydowską. 
Dowództwo Okręgu Korpusu (DOK) rozkazało również, aby dowódcy wszyst-
kich formacji stacjonujących w  Toruniu zarządzili wpłacenie do komendy 
miasta równoważnika żywnościowego za tych szeregowych, którzy pozostaną 
w garnizonie i korzystać będą z kuchni rytualnej52. Pieniądze miały być prze-
kazane gminie żydowskiej. W 1936 r. przed świętami wielkanocnymi wydany 
został rozkaz podobnej treści53. Także rozkaz dowódcy 63 pp z 13  marca 1937 r. 
(opracowany na podstawie rozkazu DOK nr VIII nr 116-8/Og. z  11  marca 
1937 r.) wspominał o  tym samym święcie i  nakazywał, aby żołnierze wy-
znania mojżeszowego zostali zwolnieni ze służb oraz zajęć i  dostali prze-
pustki od godziny 16 26 marca do godziny 19 28 marca oraz od godziny 16  
1 kwietnia do godziny 24 54. Podczas świąt wielkanocnych, przypadających 
od 29 marca do 1 kwietnia 1937 r., mieli zapewnioną możliwość dostępu 
do pożywienia rytualnego oraz prawo do wyjścia do synagogi grupowo pod 
nadzorem podoficerów. Ponadto gmina żydowska otrzymała pozwolenie na 

50 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 245/35, pkt Nabożeń-
stwa, 15 XI 1935 r.; sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 14/36, pkt 5, Nabożeństwa, 18 I 
1936 r.; Rozkaz dzienny 63 pp nr 56/36, pkt 6, Pogadanka religijna, 7 III 1936 r.; Rozkaz 
dzienny 63 pp nr 79/36, pkt 3, Nabożeństwa, 4 IV 1936 r; Rozkaz dzienny 63 pp nr 83/36, 
pkt 5, Nabożeństwa, 9 IV 1936 r. 
51 AP w  Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 84/35, pkt 2, Święta 
Wielkanocne – wyznanie mojżeszowe, 12 IV 1935 r. 
52 Ibidem.
53 AP w  Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 75/36, pkt 4, Święta 
Wielkanocne wyznania mojżeszowego, 1 IV 1936 r.
54 AP w  Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 57/37, pkt 3, Święta 
Wielkanocne wyznania mojżeszowego, 13 III 1937 r.
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dostarczenie w okresie świąt rytualnego posiłku żołnierzom znajdującym się 
na izbie chorych i pozostających w areszcie55. Innym przykładem, który może 
potwierdzić istniejącą w wojsku swobodę kultu religijnego, były obchody ży-
dowskich Zielonych Świąt. I tak np. rozkaz z 14 maja 1937 r. nakazywał, aby 
szeregowcy wyznania mojżeszowego mogli udać się do synagogi w zwartych 
grupach pod opieką podoficerów od 15, 16 i 17 maja na nabożeństwa56. 

Kursy i dokształcanie żołnierzy z poboru i kadry

W czasie odbywania służby żołnierze nie tylko szkolili się i  nabywali 
umiejętności wojskowych, lecz również zdobywali wiedzę z innych dziedzin 
życia przydatną w życiu cywilnym. Sekcja nauczania koła Polskiego Białego 
Krzyża w Toruniu wspólnie z Pomorską Izbą Rolniczą organizowały kursy 
na temat: uprawy roli, hodowli bydła i drobiu, sadownictwa, ogrodnictwa, 
warzywnictwa oraz działalności organizacji rolniczych. Brać mogli w nich 
udział szeregowcy nie analfabeci i  podoficerowie, którzy zgłaszali się do-
browolnie i  byli zainteresowani tą tematyką lub zamierzali w  przyszłości 
zajmować się uprawą ziemi lub hodowlą. Wykłady odbywały się w świetlicy 
Domu Żołnierza trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki, po 
południu. Kursy rozpoczynały się w  lutym i  trwały około dwóch miesię-
cy. I tak np. w 1935 r. kurs rozpoczynał się 25 lutego, a w 1937 r. 8 lutego, 
a  kończył przed świętami wielkanocnymi57. Zajęcia trwały od godziny 17 

do 19. Po zakończeniu nauki dla uczestników organizowane były wycieczki 
edukacyjne do wzorcowych gospodarstw ogrodniczych i  hodowlanych na 
terenie powiatu toruńskiego, np. na zakończenie kursu w  1937 r. do sta-
cji doświadczalnej Pomorskiej Izby Rolniczej w Kończewicach58. W czasie 
trwania kursu w  1937 r. zdarzały się przypadki, że żołnierze spóźniali się 
na zajęcia nawet o pół godziny. Aby temu zapobiec, dowódca pułku naka-
zał dowódcom pododdziałów wydać zarządzenie, aby szeregowcy udawali 
się na wykłady pod nadzorem podoficerów i byli na miejscu przynajmniej 
10 minut przed rozpoczęciem zajęć59. 

55 Ibidem. 
56 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 106/37, pkt 2, Nabożeń-
stwa, 14 V 1937 r.
57 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 43/35, pkt 7, Wykłady 
rolnicze, 22 II 1935 r.; sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 26/37, pkt 13, Wykłady rolnicze, 
5 II 1937 r. 
58 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 127/37, pkt 6, Wyciecz-
ka kursu, 10 VI 1937 r. 
59 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 43/37, pkt 7, Wykłady 
rolnicze – zarządzenia, 25 II 1937 r.
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Również sekcja nauczania Polskiego Białego Krzyża razem z  Inspekto-
ratem Szkolnym w Toruniu organizowała kursy dokształcające dla podofi-
cerów zawodowych i urzędników administracji wojskowej z  zakresu sied-
miu klas szkoły powszechnej. W latach 1935–1937 odbyło się ich kilka. Na 
rozkaz dowódcy Okręgu Korpusu nr VIII, generała brygady Włodzimierza 
Maxymowicza-Raczyńskiego, wszyscy podoficerowie mieli do 31 grudnia 
1936 r. uzupełnić wykształcenie. Nauka trwała siedem miesięcy i kończy-
ła się egzaminem przed komisją powołaną przez obwodowego inspektora 
szkolnego. I  tak np. egzamin końcowy kursu rozpoczętego w  październi-
ku 1934 r. przewidziany był od 5 do 11 maja 1935 r. Mogli do niego przy-
stąpić także podoficerowie i  urzędnicy, którzy nie uczęszczali na zajęcia, 
a  zależało im na otrzymaniu świadectwa ukończenia siedmiu klas szkoły 
powszechnej. Musieli jednak wcześniej napisać podanie do obwodowego 
inspektora szkolnego, dołączyć życiorys, metrykę urodzenia, ostatnie świa-
dectwo szkolne i zapłacić 20 zł za egzamin60. Kolejny kurs zaplanowano od 
1 października 1935 r. do 31 kwietnia 1936 r. Zajęcia odbywać się miały 
w Publicznej Szkole Powszechnej nr 12, każdego dnia tygodnia z wyjątkiem 
sobót, niedziel i  świąt od godziny 18 do 21 61. Nie był to ostatni kurs, jaki 
miał się odbyć. Kolejny zaplanowano pod koniec 1936 r. Sekcja nauczania 
toruńskiego koła Polskiego Białego Krzyża zebranie organizacyjne dla chęt-
nych chcących uczęszczać na zajęcia wyznaczyła na 9 października 1936 r. 
w Szkole Powszechnej nr 1262. 

Ponadto w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Mikołaja Kopernika 
przy ulicy Zaułek Prosowy zorganizowano od 1 października do 20 czerw-
ca 1936 r. kurs w zakresie IV, VI i VIII klasy gimnazjum. Przewidziany był 
również dla podoficerów i urzędników administracji wojskowej. Zajęcia od-
bywały się w dni powszednie w godzinach od 18 do 21.30. Kryteria przyję-
cia były zróżnicowane. Do klasy IV gimnazjum mogli być przyjęci kandy-
daci mający ukończone siedem klas szkoły powszechnej i  II klasę gimna-
zjum, do VI klasy gimnazjum osoby z ukończoną IV klasą gimnazjum, a do 
VIII klasy gimnazjum chętni posiadający świadectwo VI klasy gimnazjum63. 
Wpisowe wynosiło 5 zł, opłata miesięczna za naukę w klasie IV i VI – 11 zł, 
a w klasie VIII – 15 zł.

60 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 46/35, pkt 9, Egzaminy 
z zakresu 7 klas szkoły powszechnej, 26 II 1935 r.
61 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 204/35, pkt 8, Kursy 
w  zakresie 7 klasy szkoły powszechnej i  w  zakresie IV, VI i  VIII klasy gimnazjum, 25 IX 
1935 r. (dalej Rozkaz dzienny nr 204/35, pkt 8).
62 AP w  Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 214/36, pkt 3, Kurs 
7 klas szkoły powszechnej – zebranie, 8 X 1936 r.
63 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny nr 204/35, pkt 8, 25 IX 1935 r. 
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Bardzo ważną rolę w kształceniu i zdobywaniu wiedzy przez szeregow-
ców odgrywały szkoły początkowe. Znaczna liczba żołnierzy odbywających 
służbę zasadniczą miała trudności z czytaniem, pisaniem i  liczeniem. Dla-
tego też władze wojskowe kładły duży nacisk na dokształcanie. Nauczanie 
było przymusowe. W latach 1935–1937 następowały zmiany organizacyj-
ne w  edukacji żołnierzy. W połowie lat trzydziestych istniały trzy stopnie 
nauczania początkowego – I, II i  III. Szeregowcy przydzielani byli do po-
szczególnych grup w zależności od wykształcenia i liczby ukończonych klas 
szkoły powszechnej lub innej. Zdarzali się analfabeci. Programy nauczania 
wydawał Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy. Zajęcia prowadzili ofice-
rowie oświatowi, starsi podoficerowie lub cywilni nauczyciele wynajmowani 
i opłacani przez koło Polskiego Białego Krzyża. We wrześniu 1936 r. prze-
prowadzona została reorganizacja żołnierskich szkół początkowych. Zlikwi-
dowany został II i III stopień nauczania. Pozostał tylko I stopień, w ramach 
którego istniały dwie grupy – A  i B. Do grupy A zaliczani byli szeregow-
cy będący analfabetami, zaś do grupy B żołnierze mający trudności z po-
prawnym czytaniem i  pisaniem po polsku, którzy są wtórnymi analfabe-
tami64. Szeregowcy mający ukończoną szkołę powszechną lub równoległą 
i wykazywali się znajomością języka polskiego i rachunków zwalniani byli 
z nauczania początkowego. Dobór do grup odbywał się pod nadzorem do-
wódców pododdziałów. Najpierw przeprowadzany był egzamin sprawdzają-
cy, na podstawie którego dokonywano selekcji i sporządzano listy imienne 
do wspomnianych grup. Lekcje w ramach żołnierskich szkół początkowych 
odbywały się po południu między godziną 16 a  18 w  świetlicy pułkowej 
i świetlicach kompanijnych. Podstawa programowa zawarta była w wydanej 
przez Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy „Instrukcji o  pracy oświa-
towo-kulturalnej i  wychowaniu w  wojsku”. Szeregowcy podzieleni byli na 
komplety liczące średnio od 20 do około 40 osób. I tak np. szkoła począt-
kowa dla żołnierzy z  poboru jesiennego 1936 r. w  chwili rozpoczęcia na-
uki 22 października 1936 r. liczyła: komplet I – 34 strzelców, komplet II 
– 40 strzelców, komplet III – 30 strzelców, komplet IV – 38 strzelców, 
komplet V – 31 strzelców, komplet VI – 19 strzelców65. Kompletów było 
w zależności od wielkości poboru od sześciu do ośmiuiu. W skład każdego 
kompletu wchodzili szeregowcy z  jednej lub dwóch kompanii. Dni lekcji 
podawane były w  rozkazie dziennym pułku pod koniec miesiąca poprze-
dzającego zajęcia. Podawano je na okres jednego miesiąca, np. w ostatnich 
dniach października z rozkładem na listopad, w końcu stycznia na luty. Aby 

64 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 250/36, pkt 13, Reorga-
nizacja żołnierskich szkół początkowych, 20 XI 1936 r.
65 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 224/36, pkt 4, Urucho-
mienie żołnierskiej szkoły początkowej, 20 X 1936 r.



Piotr Saja: Służba wojskowa żołnierzy 63 Toruńskiego Pułku Piechoty w świetle rozkazów dziennych... 43

to lepiej ukazać, warto przytoczyć kilka przykładów. W listopadzie 1936 r. 
poszczególne komplety miały lekcje w dniach:
– komplet I (5 kompania) – 2, 7, 11, 13, 17, 21, 25, 26, 30
– komplety II i III (6 kompania, grupy A i B) – 4, 5, 9, 10, 18, 19, 23, 27
– komplet IV (7 kompania) – 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27
– komplet V (2 kompania i kompania gospodarcza) – 2, 6, 10, 13, 17, 20, 

23, 26, 30
– komplet VI (2 kompania karabinów maszynowych i pluton specjalny) – 

2, 6, 11, 14, 16, 20, 25, 2866.
W listopadzie 1936 r. utworzony został dodatkowo jeszcze jeden kom-

plet składający się z żołnierzy 6 kompanii. Zaistniała potrzeba zmian w nu-
meracji kompletów. W grudniu tego samego roku lekcje odbywały się tylko 
w pierwszej połowie miesiąca w dniach: 
– komplet I (5 kompania) – 3, 4, 9, 12
– komplety II, III, IV (6 kompania) – 1, 5, 7, 10, 15
– komplet V (7 kompania) – 3, 5, 10, 11, 14
– komplet VI (2 kompania i kompania gospodarcza) – 4, 7, 12, 15
– komplet VII (2 kompania karabinów maszynowych i pluton specjalny) – 

4, 5, 7, 12, 1567. 
Na początku 1937 r. utworzone zostały w pułku kolejne dwa komplety 

– VIII i  IX, dla których nauka rozpoczynała się 19 stycznia 1937 r. W ich 
skład wchodzili strzelcy z 1, 3 i 9 kompanii. Dla pozostałych siedmiu kom-
pletów lekcje rozpoczynały się 16 stycznia. Pod koniec stycznia tego roku 
istniało łącznie w  jednostce dziewięć kompletów pierwszego stopnia grup 
A  i  B żołnierskiej szkoły początkowej. Zajęcia odbywały się w  następują-
cych dniach:
– komplet I (5 kompania) – 16, 18, 22, 25, 27
– komplet II, III, IV (6 kompania) – 19, 21, 26, 27, 29
– komplet V (7 kompania) – 16, 20, 23, 27, 29
– komplet VI (2 kompania karabinów maszynowych i pluton specjalny) – 

16, 20, 23, 25, 28
– komplet VII (2 kompania i kompania gospodarcza) – 19, 22, 25, 28, 30
– komplet VIII (1 i 3 kompania) – 20, 22, 25, 28, 30
– komplet IX (9 kompania) – 19, 22, 26, 27, 3068.

66 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 232/36, pkt 6, Rozkład 
zajęć oświatowych, 29 X 1936 r.
67 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 257/36, pkt 7, Rozkład 
zajęć oświatowych, 28 XI 1936 r. 
68 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 11/37, pkt 11, Rozkład 
zajęć oświatowych, 15 I 1937 r.
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Na zakończenie około półrocznego okresu nauki żołnierze zdawali egza-
min końcowy. Dla poboru jesiennego 1936 r. egzamin przeprowadzony był 
kompletami od 20 do 28 maja 1937 r.69 Podobnie było w latach 1935 i 1937. 

Dokształcana była także kadra zawodowa. Dowództwo Okręgu Korpusu 
nr  VIII w porozumieniu z różnymi instytucjami i organizacjami, np. Towarzy-
stwem Wiedzy Wojskowej, Polskim Związkiem Zachodnim organizowało dla 
niej wykłady i odczyty pogłębiające wiedzę fachową i ogólną. Odbywały się one 
w garnizonowym kasynie oficerskim i garnizonowym kasynie podoficerskim 
po południu, między godziną 17 a 19. Termin i tematyka wykładów podawane 
były wcześniej w rozkazie komendanta garnizonu i powtórzone w rozkazach 
dziennych dowódców jednostek stacjonujących w Toruniu. Dotyczyło to rów-
nież 63  pp. Często udział w prelekcjach był obowiązkowy, co zaznaczano w roz-
kazach, szczególnie jeśli dotyczyły one tematyki wojskowej. I tak np. 5  marca 
1936 r., z inicjatywy Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, zaplanowany został dla 
oficerów w oficerskim kasynie garnizonowym o godzinie 17 wykład mjr. dypl. 
Stanisława Bienia pt. „Działania zaczepne piechoty niemieckiej”70; 2  kwietnia, 
również o godzinie 17, wykład ppłk. inż. Zygmunta Dzwonkowskiego pt. „Bi-
twa nad Niemnem”71; 24 kwietnia, także o godzinie 17, wykład kpt. dypl. Szczę-
snego Chojnackiego zatytułowany „Organizacja sił zbrojnych ZSRR”72; 16  paź-
dziernika tego samego roku odczyt lektora Polskiego Związku Zachodniego pt. 
„Problem mniejszości niemieckiej na Pomorzu”73; 6 listopada odczyt senatora 
Tadeusza Seiba pt. „Stosunki polsko-niemieckie w obecnym okresie”74. Z ko-
lei 14 listopada 1936 r. o godzinie 20 we Dworze Artusa odbyć się miał od-
czyt mjr. dypl. Mieczysława Lepeckiego pt. „Sybirskim szlakiem zesłańców”75. 
Na prelekcję przybyć mogły także osoby cywilne. Ten wykład był płatny. Bilet 
wstępu kosztował 2 zł 20 gr. W każdym miesiącu były zwykle jeden lub dwa 
odczyty lub wykłady. Oto kilka innych przykładów. W 1937 r. dla oficerów 
w garnizonowym kasynie oficerskim przy ul. Żeglarskiej Towarzystwo Wiedzy 

69 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 108/37, pkt 5, Egzamin 
końcowy szkoły początkowej, 18 V 1937 r. 
70 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 51/36, pkt 5, Odczyt, 2  III 
1936 r.
71 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 75/36, pkt 5, Wykład, 
31 III 1936 r. 
72 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 93/36, pkt 6, Odczyt 
TWW, 22 IV 1936 r. 
73 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 215/36, pkt 7, Wykład, 
9 X 1936 r.
74 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 235/36, pkt 4, Wykład 
TWW, 2 XI 1936 r. 
75 AP w  Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 243/36, Ogłoszenia, 
12  XI 1936 r. 
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Wojskowej przygotowało: 22  stycznia o godz. 17 odczyt Gustawa Morcinka za-
tytułowany „Śląsk współczesny”76; 20  lutego o godzinie 17 wykład ppłk. dypl. 
Stanisława Sosabowskiego pt. „Kwatermistrzostwo w  polu”77; 6  marca o  go-
dzinie 17 wykład Melchiora Wańkowicza noszący tytuł „Tam gdzie kończy się 
Europa”78; 4 czerwca o godzinie 17 wykład radcy Włodzimierza Bąkowskiego 
pt. „Komunizm a zagadnienia narodowościowe Rosji sowieckiej”79. Z kolei wy-
kłady dla podoficerów organizowane były w garnizonowym kasynie podoficer-
skim. I tak np. 8 stycznia 1937 r. zaplanowany został odczyt kpt.  Teodora Lan-
ge zatytułowany „Istota stosunków gospodarczych świata i Polski”80; 23 lutego 
o godzinie  19 również kpt Lange miał wygłosić odczyt pt. „Strategia wojny psy-
chologicznej”81; 6 marca tego samego roku, także o godzinie 19, odbyć się miał 
odczyt Melchiora Wańkowicza „Z  wycieczki kajakiem na Mazury Pruskie”82.

Ponadto dla kadry zawodowej organizowane były przez Towarzystwo Wie-
dzy Wojskowej kursy nauki języków obcych – francuskiego, angielskiego, nie-
mieckiego i  rosyjskiego. Uczestniczyć w nich mogli oficerowie z  całego gar-
nizonu toruńskiego. Zajęcia prowadzone były na dwóch poziomach, dla po-
czątkujących i dla zaawansowanych. Każdy kurs był płatny. I tak np. w 1935 r. 
kursy rozpoczęły się 16 października i trwały do 30 kwietnia 1936 r.83 Opłata 
miesięczna wynosiła 4 zł. Nauka odbywała się w kasynach oficerskich 63 pp, 
8 batalionu saperów, 31 pułku artylerii lekkiej i w pomieszczeniu na I piętrze 
w przychodni lekarskiej 8 Szpitala Okręgowego przy ul. Szumana. Lekcje były 
dwa razy w tygodniu po południu. Jako przykład posłużyć mogą roku zajęcia 
z  języka francuskiego w 1937 r., które odbywały się co tydzień, z wyjątkiem 
przerw świątecznych, we wtorki i piątki od godziny 18 do 19.3084. 

76 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 16/37, pkt 14, Odczyty 
TWW, 21 I 1937 r. 
77 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 35/37, pkt 12, Wykład, 
16 II 1937 r.
78 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 49/37, pkt 9, Wykłady 
TWW, 4 III 1937 r. 
79 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 120/37, pkt 13, Wykład 
TWW, 2 VI 1937 r.
80 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 4/37, pkt 5, Odczyt, 7 I 1937 r.
81 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 40/37, pkt 8, Odczyt dla 
podoficerów, 22 II 1937 r.
82 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 49/37, pkt 9, Wykłady 
TWW, 4 III 1937 r.
83 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 201/35, pkt Kursy nauki 
języków TWW, 21 IX 1935 r.; Rozkaz dzienny 63 pp nr 221/35, pkt Kursy języków TWW, 
15  X 1935 r.; Rozkaz dzienny nr 232/35, pkt Kursy językowe TWW, 27 X 1935 r.
84 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 4/37, pkt 4, Lekcje języ-
ków obcych na kursach, 7 I 1937 r. 
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Zakazy i kary

Utrzymanie porządku i rygoru wpływało na kształtowanie wizerunku woj-
ska w społeczeństwie. Zasady postępowania i zachowania się żołnierzy zawarte 
były w regulaminach i rozkazach wydawanych przez władze wojskowe. Doty-
czyło to nie tylko postępowania w czasie pobytu w koszarach, ale i poza nimi. 
W czasie pełnienia służby żołnierze podlegali jurysdykcji wojskowej. Zobo-
wiązani byli wykonywać polecenia i rozkazy swoich przełożonych. Nie wolno 
im było należeć do żadnej partii i stowarzyszeń politycznych. Na czas pełnie-
nia służby musieli zawiesić swoje członkostwo. Armia miała być apolityczna. 
Wspominał o tym powtarzany kilkakrotnie rozkaz dowódcy Okręgu Korpu-
su nr VIII, który był cytowany m.in. w rozkazach dziennych 63 pp. Dowódcy 
pododdziałów mieli zapoznać podwładnych z jego treścią. Informował on, że: 
„Osobom wojskowym należeć do stowarzyszeń politycznych, utrzymywać sto-
sunki z partią polityczną tak osobiście jak i drogą korespondencji – surowo za-
braniam. W czasie urlopów nie pozwalam brać udziału w żadnych zebraniach 
politycznych. Poborowym, o  ile należeli do patii politycznej, na czas służby 
wojskowej nakazuję zerwać wszelkie stosunki z partią, w wypadku ujawnienia 
niewykonania powyższego rozkazu skierować sprawę drogą służbową do pro-
kuratora wojskowego, za niewykonanie rozkazu”85. 

Nie były to jedyne ograniczenia. Osobom wojskowym nie wolno było prze-
bywać w miejscach wymienianych w rozkazach dowództwa garnizonu i do-
wódcy pułku. Były to lokale lub sklepy mające niepochlebną opinię. Zakaz 
wstępu obowiązywał oficerów, podoficerów i szeregowców. I tak np. w 1935 r. 
komendant garnizonu toruńskiego zabronił wstępu osobom wojskowym do 
jadłodajni przy ul. Krzyżackiej 1, będącej własnością Leokadii Begerowej86. Za-
kazem przebywania objęte były niektóre restauracje, kawiarnie, sklepy spożyw-
cze, pralnie, sklepy mięsne, sklepy jubilerskie. W 1935 r. w Toruniu obowiązu-
jąca lista liczyła 17 punktów usługowych, z których nie wolno było korzystać87. 
Zdarzało się, że po pewnym czasie zakazy były odwoływane.

Wykroczenia i przestępstwa zwalczane były z całą surowością. Wysokość 
kary zależała od czynu, jakiego dopuścił się żołnierz. Za drobniejsze przewi-
nienia karali dowódcy pododdziałów (plutonu, kompanii, batalionu). Za-
kres kar był różny, np. służba poza kolejnością, zakaz opuszczania miejsca 

85 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny nr 49/35, pkt 5, Zakaz udziału 
szeregowców w życiu politycznym, 1 III 1935 r.; sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr  49/36, 
pkt 3, Udział szeregowców w życiu politycznym – zakaz, 28 II 1936 r. 
86 AP w  Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 221/35, pkt Zakazy, 
15  X 1935 r.
87 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 256/35, pkt Wykaz lo-
kali i firm zakazanych dla wojskowych, 28 XI 1935 r.
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zakwaterowania, cofnięcie przepustki, nagana, kilkudniowy areszt. Za poważ-
niejsze wykroczenia przeciw regulaminom i naruszenie dyscypliny wojskowej 
karał dowódca pułku. Niektóre kategorie przestępstw (dezercja, ucieczka z bro-
nią, propaganda komunistyczna, morderstwo, sabotaż, przestępstwa pospolite) 
leżały w  gestii wojskowego aparatu sprawiedliwości, do którego na szczeblu 
Okręgu Korpusu nr VIII zaliczały się Rejonowe Sądy Wojskowe i jako jednost-
ka nadrzędna Okręgowy Sąd Wojskowy nr VIII w Grudziądzu. Aby lepiej uka-
zać niektóre popełniane przez żołnierzy czyny karalne, warto przytoczyć kilka 
przykładów z  lat 1936–1937 przedstawionych chronologicznie, według daty 
ukazania się w rozkazach dziennych pułku. Pierwszy dotyczył dwóch strzelców 
63 pp skazanych na karę więzienia. Strzelec Aleksander Taszka z 1  kompanii, 
wchodzącej w skład I batalionu pułku, otrzymał wyrok 8 miesięcy więzienia 
za to, że 14 czerwca 1936 r. wyłudzał pożywienie i napoje od osób cywilnych88. 
Z kolei strzelec Konrad Gołubkiewicz z 2 kompanii I batalionu skazany został 
na 3 miesiące aresztu za samowolne oddalenie się z jednostki i przywłaszcze-
nie mienia wojskowego89. Obydwa wyroki wydał Wojskowy Sąd Okręgowy 
w Grudziądzu. Kolejni dwaj szeregowcy skazani zostali za kradzież. Wyrok za-
padł w  Wojskowym Sądzie Rejonowym w  Toruniu. Szeregowiec Piotr Kruk 
z  5  kompanii, należącej do II batalionu pułku, skazany został na 2 miesiące 
aresztu za to, że w nocy z 2 na 3 czerwca 1936 r. zabrał koledze przedmioty war-
tości 73 zł90. Natomiast drugi żołnierz, szeregowiec Bronisław Broński, otrzy-
mał wyrok 2 miesięcy aresztu za kradzież rzeczy osób cywilnych i opuszczenie 
bez zezwolenia na kilka godzin macierzystego pododdziału91. Dowódca 63 pp, 
ppłk dyplomowany Roman Saloni, 21 października 1936 r. ukarał 7-dniowym 
aresztem strzelca Stefana Czerwińskiego, który 17 października nie przygoto-
wał w łaźni odpowiedniej ilości wody do kąpieli pododdziałów92. Większość 
kar nie dotyczyła ciężkich przewinień. Żołnierze niejednokrotnie lekkomyśl-
nie łamali przepisy regulaminu wojskowego, nie bacząc, jakie konsekwencje 
mogą ich spotkać. Zdarzały się przypadki ciężkich przestępstw, za które karano 
kilkuletnim więzieniem. I  tak np. Wojskowy Sąd Okręgowy, na posiedzeniu 
25 lutego 1937 r., skazał na 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i honoro-
wych oraz wydalenie z wojska strzelca Ericha Rode z 1 kompanii 63 pp za to, że 
6  stycznia 1937 r., uchylając się od obowiązku służbowego, opuścił macierzystą 

88 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 202/36, pkt 9, Ukaranie, 
24 IX 1936 r.
89 Ibidem.
90 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 205/36, pkt 4, Ukaranie, 
28 IX 1936 r.
91 Ibidem.
92 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 227/36, pkt 6, Ukaranie, 
23 X 1936 r.
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jednostkę z bronią i pozostawał poza nią do 7 stycznia. W tym czasie usiłował 
także przekroczyć granicę polsko-niemiecką, lecz został zatrzymany93. Czyn 
taki zakwalifikowano jako zbrodnię przeciwko bezpieczeństwu państwa. Na 
koniec trzy przykłady innych kar. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Toruniu z 5 maja 1937 r. starszy strzelec Jan Wiśniewski z 8  kompanii, wcho-
dzącej w skład III batalionu 63 pp, skazany został na karę 2  miesięcy aresztu 
i  degradację, ponieważ 1  kwietnia 1937 r. opuścił pododdział i  przebywał 
poza nim do godziny 3 2 kwietnia. W trakcie pobytu na samowolnym odda-
leniu przywłaszczył sobie od osoby cywilnej 10 zł94. Z kolei strzelec Michał 
Jurko z 4 kompanii, należącej do II batalionu pułku, na mocy postanowienia 
Wojskowego Sądu Okręgowego z 17 lutego 1937 r. skazany został na 6 mie-
sięcy więzienia95. Żołnierz ten, chcąc uniknąć pełnienia służby, wkładał sobie 
mydło do oczu. Mniejszą karę otrzymał od dowódcy 63  pp starszy strzelec 
Jerzy Ostrowski z 3 kompanii karabinów maszynowych. Za pożyczanie pie-
niędzy od strzelców został zdegradowany do stopnia szeregowca, a ponadto 
dostał 11 dni ścisłego aresztu96.

Niezadowolenie dowódcy pułku budziły informacje o częstych kontaktach 
żołnierzy z cywilami, w czasie przerw w zajęciach i w wolnych chwilach, przy 
płocie okalającym koszary. Szeregowcy nie tylko prowadzili rozmowy, lecz tak-
że handlowali chlebem i mydłem97. Zachowanie takie było sprzeczne z obowią-
zującym regulaminem. Mimo kilkakrotnie powtarzanego w rozkazach dzien-
nych zakazu szeregowcy nadal kontaktowali się z  osobami spoza jednostki. 
Chcąc temu zapobiec, pułkownik Saloni wydał 12  kwietnia 1937 r. dowódcom 
pododdziałów rozkaz, aby w czasie wolnym od zajęć wyznaczyli dyżurnych, 
którzy będą pilnowali, aby zakaz był przestrzegany. Zgodnie z nim I batalion 
pilnował płotu od strony ul. Piastowskiej i Zygmuntowskiej, III  batalion ogro-
dzenia od strony ul. Dobrzyńskiej, II batalion w rejonie koszar im. Piłsudskie-
go, a kompania wystawiająca wartę – płotu w pobliżu koszar im. Chłopickiego 
i Sowińskiego98. Żołnierze nieprzestrzegający zakazu handlowania, którzy zo-
stali zatrzymani przez pełniących służbę przy ogrodzeniu pułku, byli karani.

93 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 53/37, pkt 3, Ukaranie, 
9 III 1937 r.
94 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 107/37, pkt 2, Ukaranie, 
15 V 1937 r.
95 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 110/37, pkt 7, Ukaranie, 
20 V 1937 r.
96 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 120/37, pkt 2, Ukaranie, 
2 VI 1937 r.
97 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 80/37, pkt 5, Wystawia-
nie dyżurnych przy ogrodzeniach w pułku, 12 V 1937 r.
98 Ibidem.
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Pochwały i wyróżnienia

W okresie międzywojennym XX w. motywowanie żołnierzy, kadry pod-
oficerskiej i  oficerskiej do osiągania jak najlepszych wyników w  szkoleniu 
i pełnieniu obowiązków służbowych odgrywało bardzo ważną rolę w wojsku. 
Nagradzano nie tylko pojedyncze osoby, lecz całe pododdziały, a nawet pułki, 
które osiągały dobre wyniki w czasie ćwiczeń, przeglądów czy miały zasługi dla 
obronności kraju. Jedną z najczęściej stosowanych form wyróżniania żołnierzy 
służby czynnej była pochwała otrzymywana od dowódców pododdziałów, np. 
plutonu, kompanii, batalionu. Nierzadko podawana była ona w rozkazie dzien-
nym danego pododdziału. Szeregowcy nagradzani byli także przepustkami, 
urlopami, awansem na wyższy stopień, a nawet w szczególnych wypadkach, 
gdy ich osiągnięcia były znaczące, nagrodami rzeczowymi wręczanymi przez 
dowódcę pułku, komendanta garnizonu, dowódcę dywizji lub innego wyższe-
go stopniem oficera Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu. Jednak 
najczęściej stosowaną formą nagradzania były pochwały i podziękowania. 

Analizując rozkazy dzienne 63 pp, przykładów indywidualnego nagra-
dzania można byłoby przytoczyć wiele. Jednak większe znaczenie, biorąc 
pod uwagę rangę znaczenia, miały pochwały i wyróżnienia dowódców wyż-
szego szczebla. Przykładem takiej formy wyróżnienia może być pochwała 
dowódcy Okręgu Korpusu nr VIII, generała brygady Wiktora Thommée, 
skierowana do dowódcy 4 Dywizji Piechoty, generała brygady Włodzi-
mierza Maxymowicza-Raczyńskiego za wzorową postawę i  ład panujący 
wśród jednostek w czasie ćwiczeń zimowych trwających od 21 do 25 stycz-
nia 1935 r. Z pododdziałów 63 pp wyróżniła się kompania szkolna pułku, 
która 25 stycznia 1935 r. wykonała wzorowo natarcie na pozycje pozoro-
wanego nieprzyjaciela99. Z  kolei we wrześniu 1936 r. dowódca 4 Dywizji 
Piechoty, na odprawie zwołanej na koniec ćwiczeń letnich, wyraził uznanie 
dla wszystkich żołnierzy za trud poniesiony przez nich podczas szkolenia 
i w czasie corocznej koncentracji i ćwiczeń. Podziękował żołnierzom za rze-
telną i wytężoną pracę100. Także w 1937 r. pułk otrzymał pochwałę. Dowód-
ca dywizji podziękował i wyróżnił pułk za dzielną postawę jego żołnierzy 
oraz za hart ducha i wytrzymałość w czasie ćwiczeń zimowych przeprowa-
dzanych w styczniu tego roku w ciężkich warunkach atmosferycznych101. 

99 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 26/35, pkt 2, Pochwała 
dowódcy OK nr VIII dla oddziałów 4 DP, 1 II 1935 r. 
100 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 195/36, pkt 2, Podzię-
kowania, 16 IX 1936 r. 
101 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 23/37, pkt 2, Pochwała, 
1 I 1937 r.
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Dużą estymą darzono nadanie odznak pamiątkowych (pułkowych) – brą-
zowej, srebrnej, złotej. Otrzymywały je osoby służące w armii i cywilne lub in-
stytucje szczególnie zasłużone dla wojska. Choć miało to wymiar symboliczny 
i nie wiązało się z dodatkowymi przywilejami i gratyfikacjami materialnymi, 
nagradzani zwykle cenili wysoko to wyróżnienie. Tak też było w 63 pp. Sta-
rannie dobierano osoby i instytucje, którym później nadawano odznaki. Miało 
to też budować więzi między wojskiem a społeczeństwem i integrować naród. 
I  tak np. w  1936 r., na podstawie regulaminu srebrną odznakę pamiątkową 
63  pp (została zatwierdzona w  „Dzienniku Rozkazów Ministerstwa Spraw 
Wojskowych”, nr 10/28, poz. 123) przyznano 47 osobom wojskowym i cywil-
nym, w tym: gen. bryg. Wiktorowi Thommée (dowódcy DOK nr VIII), płk. 
dypl. Romualdowi Wolikowskiemu (dowódcy piechoty dywizyjnej 4 Dywizji 
Piechoty w Toruniu), ppłk. Stefanowi Leukos-Kowalskiemu (dowódcy 63 pp 
od czerwca 1933 do stycznia 1936 r.), ppłk. dypl. Romualdowi Saloniemu (do-
wódcy 63 pp od stycznia 1936) oraz Ludomirowi Skórewiczowi (staroście to-
ruńskiemu) i Zygmuntowi Kalksteinowi (staroście wąbrzeskiemu)102. 

Pułk otrzymywał także wyróżnienia od innych instytucji za zasługi czy-
nione dla nich. Nadawały je organizacje paramilitarne oraz formacje pozo-
stające pod jurysdykcją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub Minister-
stwa Spraw Wojskowych. Warto to poprzeć przykładem. W styczniu 1937 r. 
dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza gen. bryg. Jan Kruszewski nadał 
pułkowi odznakę KOP „Za służbę graniczną”103. 

Ćwiczenia rezerwistów, przeglądy broni i sprzętu wojskowego

Ważnym elementem w przygotowaniu żołnierza do wojny były ćwiczenia. 
Pozwalały one na praktyczne doskonalenie nabytych wcześniej, w czasie zajęć 
teoretycznych, umiejętności. Szkolenie obowiązywało nie tylko szeregowców, 
podoficerów i  oficerów służby czynnej i  kontraktowych, lecz także rezerwi-
stów. Wymogi współczesnej wojny zmuszały, aby jak największa liczba męż-
czyzn zdolnych do noszenia broni odbywała systematyczne kilkutygodniowe 
ćwiczenia. W przypadku zagrożenia zewnętrznego i mobilizacji pododdziały 
uzupełniane były rezerwistami i przechodziły z etatu pokojowego do wojen-
nego, zwiększając swoją liczebność. Regularne szkolenie odgrywało bardzo 
ważną rolę w utrzymaniu odpowiedniej gotowości bojowej jednostek, szcze-
gólnie w drugiej połowie lat trzydziestych, kiedy to widmo wojny stawało się 
coraz bardziej realne. Na ćwiczenia rezerwistów powoływano latem lub zimą 

102 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 106/36, pkt 10, Nadanie 
odznaki pułkowej, 7 V 1936 r. 
103 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 16/37, pkt 3, Dyplom 
KOP, 21 I 1937 r. 
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zgodnie z  ustalonym wcześniej harmonogramem. Nie tworzono z  nich od-
rębnych pododdziałów, lecz wcielano do już istniejących. W 63 pp rezerwiści 
po przybyciu do jednostki przyjmowani byli w  świetlicy pułkowej, gdzie na 
początku przeprowadzano wstępne czynności ewidencyjne. Oficer mobiliza-
cyjny przydzielał ich do wyznaczonych kompanii i plutonów. Byli też zapro-
wiantowywani przez oficera żywnościowego. Powołani przechodzili również 
badania lekarskie i szczepienia. Potem szli do łaźni, a potem wcielani byli do 
wyznaczonych pododdziałów. I  tak np. 20 sierpnia 1935 r., na 4-tygodniowe 
ćwiczenia rezerwy, powołanych zostało 100 podoficerów i 450 szeregowców, 
a 21  sierpnia tego samego roku 16 oficerów104. Otrzymali oni przydział do 2, 7, 
8, 9 kompanii strzeleckiej, kompanii karabinów maszynowych, plutonu łącz-
ności i  plutonu pionierów. Kilka miesięcy później, w  dniach od 15 stycznia 
do 15  lutego 1936 r., odbyły się 4-tygodniowe ćwiczenia z  udziałem podofi-
cerów i szeregowców rezerwistów105. Inne ćwiczenia zaplanowane zostały la-
tem. 24  lipca 1936 r. rozpocząć się miały kilkutygodniowe ćwiczenia. Zgodnie 
z rozkazem do 1 i 2 kompanii przybyć miało po 12 podoficerów rezerwy, do 
4, 5, 6, 7, 8, 9 kompanii strzeleckiej po 10 podoficerów, do plutonu konnego 
zwiadu 3 podoficerów i 4  strzelców, do kompanii gospodarczej 12 podofice-
rów106. Z kolei rozkaz dzienny z 19 sierpnia 1936 r. podawał, że na ćwiczenia 
rozpoczynające się 22 sierpnia powołanych zostało zgodnie z zeszytami ewi-
dencyjnymi: do 1  i 2 kompanii po 10 podoficerów i 45 szeregowców; do 4, 5, 
6, 7, 8, 9 kompanii strzeleckiej po 7  podoficerów i 30 strzelców rezerwy; do 
plutonu łączności 8  podoficerów i  27 strzelców; do kompanii gospodarczej 
5 podoficerów i 8 strzelców; do plutonu zwiadu 1 podoficer i 3 strzelców107. 
Dodatkowo, na wspomniane ćwiczenia trwające od 21 sierpnia do 8 września 
1936 r., przybyć miało także 21 oficerów rezerwy108. Także w 1937 r., podobnie 
jak w latach poprzednich, rezerwiści powoływani byli do wojska. 15  stycznia 
tego roku, na 34-dniowe ćwiczenia trwające od 15 stycznia do 17 lutego, po-
wołano 21 podoficerów. Ponadto na 27-dniowe ćwiczenia, zaplanowane od 
15  stycznia do 10  lutego, powołano: do 4 kompanii strzeleckiej 102 podofice-
rów i szeregowców, do 2 kompanii karabinów maszynowych – 43 podoficerów 

104 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 185/35, pkt 6, Przybycie 
do pułku rezerwistów, 17 VIII 1935 r. 
105 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 13/36, pkt 7, Ćwiczenia 
rezerwy, 17 I 1936 r.
106 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 164/36, pkt 6, Przybycie 
na ćwiczenia rezerwy, 22 VII 1936 r.
107 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 187/36, pkt 2, Przybycie 
na ćwiczenia rezerwy, 19 VIII 1936 r. 
108 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 189/36, pkt 5, Przybycie 
oficerów rezerwy na ćwiczenia, 21 VIII 1936 r. 
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i szeregowców, do 4 kompanii – 102 podoficerów i szeregowców, do kompanii 
gospodarczej  – 10, do plutonu artylerii piechoty – 9 podoficerów i szeregow-
ców, do plutonu pionierów – 5, do plutonu łączności – 4, do plutonu konnych 
zwiadowców – 1109. 

Z kolei oficerowie sztabowi (majorzy, podpułkownicy, pułkownicy) 
w  ramach szkolenia na szczeblu taktycznym brali udział w  ćwiczeniach 
aplikacyjnych. Pozwalały one na pogłębianie wiedzy dotyczącej planowania 
i dowodzenia na szczeblu dywizji, brygady, pułku. Oficerowie mieli możli-
wość poznania wiedzy teoretycznej, ujętej w formy planistyczne, a dotyczą-
cej działań zaczepnych i obronnych przewidywanych w przypadku wojny. 
Polegały one na studiowaniu różnych wariantów walki w polu. Między in-
nymi ćwiczenia takie dla oficerów sztabowych oraz kapitanów zaplanował 
7  kwietnia 1936 r. w kasynie oficerskim 63 pp dowódca 4 Dywizji Piechoty 
i  komendant garnizonu Toruń gen. bryg. Włodzimierz Maxymowicz-Ra-
czyński. Oficerowie zaopatrzyć się mieli w  papier, kalkę i  ołówki, a  kwa-
termistrz pułku miał przygotować duży pokój, odpowiednią ilość stołów 
koszarowych, krzeseł i 4 tablice szkolne do rozmieszczenia planów i  szki-
ców110. Ćwiczenia aplikacyjne przeprowadzane były kilka razy w roku. 

Wiele uwagi przywiązywano także do dbałości o broń, sprzęt i mienie 
wojskowe. Specjalnie powołane komisje przez dowódcę pułku lub DOK 
nr VIII dokonywały czasowych przeglądów w magazynach pułkowych lub 
pododdziałach. Winni zaniedbań ponosili konsekwencje służbowe, zaś wy-
różniające się kompanie otrzymywały pochwały od dowódcy pułku. Prze-
glądy zapowiadane były wcześniej, a  ich wyniki ogłaszano w  rozkazach 
dziennych. I  tak np. w październiku 1936 r., na polecenie szefa uzbrojenia 
DOK nr VIII, specjalnie powołana komisja przeprowadziła przegląd tech-
niczny broni w następujących dniach i pododdziałach:
– 8 i 9 października od godz. 8 – II batalion,
– 10 i 12 października od godz. 8 – III batalion,
– 13 i 14 października od godz. 8 – I batalion,
– 15 i 16 października od godz. 8 – pluton artylerii piechoty, pluton łącz-

ności, pluton pionierów,
– pododdział zwiadowczy, kompania gospodarcza111. 

Przegląd stanu konserwacji i  zabezpieczenia broni kontynuowany był 
w  listopadzie 1936 r. i  na początku roku następnego. 16 stycznia 1937 r. 

109 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 14/37, pkt 5, Przybycie 
na ćwiczenia rezerwy, 19 I 1937 r. 
110 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 80/36, pkt 2, Ćwiczenia 
aplikacyjne, 6 IV 1936 r.
111 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 212/36, pkt 2, Komisyj-
ny przegląd broni, 6 X 1936 r.
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komisja przeglądała magazyn broni bieżącej, a  17 i  19 stycznia materiał 
uzbrojenia w magazynach pułkowych. 

Przeprowadzona w  październiku 1936 r. inspekcja wykazała w  niektó-
rych pododdziałach pewne zaniedbania. Oficer Inspekcji Technicznej DOK 
nr VIII razem z komisją stwierdził, że najgorzej konserwacja broni przepro-
wadzona jest w następujących kompaniach:
a)  6 kompanii strzeleckiej, w  której lekkie ślady po rdzy znaleziono 

w 44,4% luf kbk; większych wżerów po rdzy w przewodach 30,3% luf 
kb; głębokich wżerów po rdzy w 4,4% luf kb, 

b)  7 kompanii strzeleckiej, gdzie lekkie ślady po rdzy występowały w 42,4% 
luf, przeważnie kb; większych wżerów po rdzy w 24,8% luf kb; głębo-
kich wżerów w 0,8% luf kb,

c)  w  9 kompanii strzeleckiej, w  której lekkie ślady po rdzy znaleziono 
w 35,5% przewodach luf kb; wżerów po rdzy w 26,2% luf kb; głębokich 
wżerów po rdzy w 2,5% luf kb112. 

Podczas przeglądu najlepiej wypadła 1 kompania karabinów maszyno-
wych dowodzona przez kpt. Kazimierza Grabowskiego. Wizytujący stwier-
dzili wzorowy porządek w magazynie broni oraz dobrą konserwację karabi-
nów w tym pododdziale113. Po zakończeniu inspekcji dowódca tej kompanii 
otrzymał w rozkazie dziennym z 11 grudnia 1936 r. podziękowania od do-
wódcy pułku ppłk. dypl. Romana Saloniego. 

Przeglądy sprzętu wojskowego i broni odbywały się systematycznie. Na 
przełomie pierwszej i drugiej dekady lutego 1937 r. ówczesny dowódca puł-
ku ppłk Saloni rozkazał dowódcy pułkowego plutonu pionierów przepro-
wadzenie przeglądu sprzętu saperskiego w pododdziałach. Aby przebiegał 
on sprawnie, dowódcy kompanii, w których przeprowadzono danego dnia 
kontrolę, mieli go zgromadzić wcześniej w jednej izbie w suchym i czystym 
stanie. Harmonogram zakładał następującą kolejność przeglądu:
– 9 lutego od godz. 14 – 1, 2, 3, 7 kompanie strzeleckie i 1 kompania kara-

binów maszynowych,
– 10 lutego od godz. 14 – 4, 5, 8 kompanie strzeleckie i 2 kompania kara-

binów maszynowych,
– 11 lutego od godz. 14 – 6 i 9 kompanie strzeleckie oraz plutony specjalne114. 

Kolejny przegląd, tym razem broni ręcznej i maszynowej oraz oporzą-
dzenia, odbył się w maju 1937 r. na rozkaz dowódcy pułku. W skład komisji 

112 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 271/36, pkt 4, Wyniki 
przeglądu broni, 16 XII 1936 r. 
113 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 267/36, pkt 2, Podzię-
kowania, 11 XII 1936 r. 
114 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 26/37, pkt 5, Przegląd 
sprzętu saperskiego, 5 II 1937 r.
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oceniającej wchodził każdorazowo dowódca batalionu, w którym przepro-
wadzany był przegląd, dowódca pododdziału kontrolowanego i dwóch maj-
strów wojskowych. Dowódcy batalionów ustalali kolejność wizytowanych 
kompanii. Broń układano na stołach od numeru najniższego do najwyższe-
go razem z kartotekami broni. Karabiny maszynowe musiały być rozłożone 
na części. Ładownice i oporządzenie miało znajdować się na sąsiednich sto-
łach. Pododdziały do przeglądu przystąpiły w kolejności: 
– 19, 20 i 22 maja od godz. 7 do 12 – II batalion,
– 24, 25, 26, 28 i 29 maja od godz. 7 do 12 – III batalion,
– 31 maja, 1, 2, 3 czerwca od godz. 7 do 12 – I batalion,
– 4 czerwca od 7 do 12 – pluton łączności, pluton pionierów, 
– 5 czerwca od 7 do 12 – kompania gospodarcza, pluton artylerii piechoty115.

Brak wiadomości o przeprowadzonym przeglądzie w następnych rozka-
zach dziennych nie pozwala na przedstawienie jego wyników.

Stosunkowo wolno przebiegała radiofonizacja pułku. Brak odpowiednich 
funduszy nie pozwalał na zakup większej ilości radioodbiorników i głośni-
ków będących własnością wojska. W sierpniu 1936 r. w koszarach były 4  ra-
dia i 13 głośników służbowych oraz 22 radioodbiorniki prywatne116. Według 
ewidencji, sporządzonej na rozkaz Komendy Garnizonu, w  październiku 
tego samego roku, pułku były nadal 4 radioodbiorniki i 13 głośników służ-
bowych, a także 23 radia prywatne117. Z kolei w lutym 1937 r. w koszarach 
znajdowały się 3 radia i 14 głośników będących własnością jednostki oraz 
26 radioodbiorników prywatnych118. Zatem w ciągu pół roku, od sierpnia 
1936 r. do lutego 1937 r., liczba radioodbiorników służbowych zmalała z 4 
do 3, a prywatnych wzrosła z 22 do 26.

Obchody świeckich świąt i rocznic

Ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych odgrywały uroczy-
stości i  rocznice związane z  wydarzeniami historycznymi. Wojsko brało 
czynny udział w obchodach, jako ważna instytucja państwowa. Uczestnic-
two pozwalało na integrację armii z narodem i miało znaczący wpływ na 
wizerunek wojska w odbiorze społecznym. W latach trzydziestych XX w. do 

115 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 107/37, pkt 8, Przegląd 
broni, 15 V 1937 r.
116 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 185/36, pkt 10, Radio-
odbiorniki, 17 VIII 1936 r. 
117 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 225/36, pkt 22, Radio-
odbiorniki, 21 X 1936 r.
118 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5602, Rozkaz dzienny 63 pp nr 26/37, pkt 6, Radiood-
biorniki – ewidencja, 5 II 1937 r.
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najważniejszych świąt i rocznic, jakie w siłach zbrojnych obchodzono, zali-
czano: rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja; Święto Żołnierza – 15  sierp-
nia; Święto Niepodległości – 11 listopada; imieniny, a  później również 
rocznice śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponadto w 63 pp co roku 
obchodzone było także Święto Pułku – 8 maja. Aby dać pełniejszy obraz, 
warto przedstawić kilka przykładów obchodu wymienionych uroczystości. 

Zacznijmy od uroczystości z okazji 144 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja, jaka odbyła się 3 maja 1935 r. Jej przebieg regulował rozkaz dzienny 
wydany kilka dni wcześniej. Zgodnie z  jego treścią 2 maja, czyli w przed-
dzień obchodów rocznicowych, dowódcy pododdziałów zorganizować mieli 
dla szeregowców pogadanki na temat znaczenia Konstytucji 3  maja w dzie-
jach historii Rzeczypospolitej. Po południu tego samego dnia koszary im. 
Józefa Sowińskiego, Józefa Chłopickiego i  Józefa Piłsudskiego dekorowane 
były flagami narodowymi. Za dopilnowanie tej czynności odpowiedzialny 
był kwatermistrz pułku. Ponadto, o godzinie 17, orkiestra 63 pp miała dać 
koncert okolicznościowy na Rynku Staromiejskim dla mieszkańców Toru-
nia119. 3 maja żołnierze brali udział w mszach, jakie były odprawiane przed 
południem w świątyniach różnych wyznań. Do kościoła garnizonowego pw. 
św. Katarzyny udawali się na godzinę 10.30 wolni od służby w tym dniu ofi-
cerowie starsi i młodsi, podoficerowie oraz szeregowcy wyznania rzymsko-
katolickiego. Do cerkwi prawosławnej, znajdującej się na Rynku Nowomiej-
skim, szli na nabożeństwo na godzinę 9.30 szeregowcy wiary prawosławnej 

razem z  delegacją pułku liczącą 2 oficerów i  2 podoficerów z  I batalionu. 
Z kolei szeregowcy wyznania ewangelickiego udawali się na godzinę 10.30 
do świątyni mieszczącej się przy ul. Wały, w towarzystwie delegacji pułko-
wej składającej się z  oficera i  2  podoficerów z  III batalionu pułku. Nato-
miast żołnierze wyznania mojżeszowego szli na nabożeństwo odprawiane 
o godzinie 10.30 do synagogi znajdującej się przy ul. Szczytnej, pod opie-
ką podoficera wyznaczonego przez dowódcę I batalionu120. W świątyniach 
duchowni celebrujący uroczyste msze i nabożeństwa wygłaszali okoliczno-
ściowe kazania związane z obchodzoną rocznicą. Obecne były również de-
legacje władz świeckich Torunia oraz żołnierze z  innych jednostek stacjo-
nujących w mieście. 

Także co roku obchodzono Święto Żołnierza. Ta ważna uroczystość na-
wiązywała do istotnego wydarzenia w dziejach Polski, jakim było zwycię-
stwo Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną w bitwie stoczonej na przed-
polach Warszawy 15–16 sierpnia 1920 r. Przyczyniło się to do zachowania 
świeżo odzyskanej przez Polskę niepodległości. Obchody odbywały się 

119 AP w  Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny nr 99/35, pkt 2, Uroczystość 
3  Maja, 1 V 1935 r.
120 Ibidem.
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w całym kraju. Świętował także garnizon toruński, razem z władzami cywil-
nymi, organizacjami kombatanckimi i młodzieżowymi. W wojsku obchody 
trwały dwa dni, zgodnie z  rozkazem komendanta garnizonu i  dowództw 
jednostek przebywających w mieście. W 1936 r. Święto Żołnierza przypada-
ło w piątek – 14 sierpnia i sobotę – 15 sierpnia. W piątek w godzinach po-
południowych w formacjach garnizonu, w tym również w 63 pp, odbywa-
ły się odczyty i pogadanki. Zgodnie z  rozkazem dowódcy pułku dowódcy 
pododdziałów zapoznać mieli szeregowców z treścią broszury Dzięki czemu 
i komu zwyciężyliśmy pod Warszawą w 1920 r.121 Kwatermistrz otrzymał za-
danie dopilnowania dekoracji budynków koszarowych flagami narodowy-
mi. W organizowanym wieczorem na Placu św. Katarzyny capstrzyku brała 
udział kompania honorowa, składająca się z dwóch plutonów wydzielonych 
czasowo z  1 i  3 kompanii 63 pp. Na godzinę 19.20 zarządzona została na 
dziedzicu koszar im. Józefa Hallera zbiórka kompanii honorowej i orkiestry 
pułkowej. Po wyprowadzeniu sztandaru orkiestra i kompania sztandarowa 
razem z wolnymi od służby w tym dniu oficerami i podoficerami udawała 
się na pl. św. Katarzyny. Komendę nad całością pełnił dowódca I batalionu 
mjr Zygmunt Bagnowski. Na placu zgromadzone były także pododdziały 
z  innych jednostek garnizonu. Po zdaniu raportu przez dowódców zebra-
nych pododdziałów i  okolicznościowym przemówieniu komendanta gar-
nizonu orkiestra 63 pp grała Marsz I Brygady122. Potem delegacje składały 
wieńce pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. Grano hymn narodowy. 
Na zakończenie uroczystości zebrane orkiestry, w tym także orkiestra 63 pp, 
przemaszerowały ulicami miasta wykonując utwory patriotyczne. W sobotę 
15 sierpnia przed południem miały miejsce główne obchody Święta Żołnie-
rza. Między godziną 9.30 a 10 na pl. Teatralnym zbierały się i porządkowały 
wyznaczone pododdziały jednostek wojskowych stacjonujących w Toruniu, 
hufce Przysposobienia Wojskowego, delegacje organizacji kombatanckich 
i młodzieżowych, delegacje instytucji cywilnych. Po przeglądzie odprawia-
na była polowa msza święta. Z pododdziałów 63 pp na uroczystość wysłane 
zostały – 3 kompania z I batalionu i orkiestra pułkowa. Po mszy o godzinie 
11 zaplanowana została defilada. Pododdziały uczestniczące w uroczystości 
miały przejść ul. Chełmińską w następującej kolejności: 3 kompania 63 pp, 
bateria 8  pułku artylerii ciężkiej, bateria 31 pułku artylerii lekkiej, hufce or-
ganizacji Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego123. Masze-
rującym przygrywała orkiestra 63 pp i orkiestra Przysposobienia Wojsko-
wego. Po zakończeniu defilady żołnierze udali się do koszar.

121 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 183/36, pkt 9, Obchód 
„Święta Żołnierza”, 13 VIII 1936 r.
122 Ibidem.
123 Ibidem. 
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Bardzo ważnym świętem, także corocznie uroczyście obchodzonym, 
było odzyskanie przez Polskę niepodległości po zakończeniu I wojny świa-
towej w 1918 r. Święto Niepodległości, bo takiej nazwy używano, przypa-
dało 11  listopada. W uroczystościach brali udział nie tylko przedstawicie-
le wojska, lecz również władz cywilnych oraz organizacji społecznych. Ich 
przebieg w jednostkach wojskowych przebywających w Toruniu, podobnie 
jak w  przypadku wspomnianych wcześniej świąt, regulowały rozkazy ko-
mendanta garnizonu oraz dowódców pułków i  samodzielnych jednostek. 
W 63  pp rozkaz o  obchodach 22 rocznicy odzyskania niepodległości wy-
dany został przez dowódcę pułku ppłk. Stefana Leukos-Kowalskiego 7 li-
stopada 1935 r.124 Analizując jego treść, można zauważyć, że przebieg uro-
czystości był w ogólnym zarysie podobny do opisywanych wcześniej, choć 
widoczne są też różnice w programie świętowania. Obchody trwały prawie 
dwa dni – 10 i  11 listopada. W przeddzień przypadającej rocznicy zapla-
nowana została akademia okolicznościowa dla żołnierzy służby czynnej 
63  pp. Odbyć się miała w  Domu Żołnierza. Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc odbyć się miała dwukrotnie, pierwszy raz 9 listopada o  go-
dzinie 14 – dla starszego rocznika i żołnierzy plutonów specjalnych pułku, 
a  drugi raz 10 listopada o  godzinie 12.30 – dla szeregowców z  kompanii 
rekruckich i  kompanii szkolnej. Ponadto przed południem 10 listopada 
dowódcy pododdziałów wygłaszali odczyty i  przeprowadzali pogadanki 
okolicznościowe dla szeregowych związane z obchodzoną rocznicą. Rozkaz 
nakazywał, aby w czasie pogadanek wspomnieć także o wkładzie marszał-
ka Piłsudskiego w  walce o  niepodległość Polski. Po południu, począwszy 
od godziny 16, na budynkach dowództwa pułku, koszar im. Chłopickiego, 
im. Sowińskiego oraz im. Kilińskiego wywieszone miały być flagi w  bar-
wach narodowych, a wieczorem włączona iluminacja. O godzinie 18, na pl. 
Teatralnym wystawiane było przedstawienie nawiązujące treścią do okre-
su walk o niepodległość. Była to inicjatywa władz cywilnych i wojskowych 
miasta. Udali się na nią wyznaczeni żołnierze zawodowi. Na zakończenie 
dnia, o  godzinie 19, odbył się capstrzyk, w  którym brał udział również 
pluton honorowy wydzielony z kompanii szkolnej pod dowództwem ppor. 
Włodarczyka oraz orkiestra 63 pp. Marszruta wiodła z  Rynku Staromiej-
skiego, gdzie było miejsce zbiórki, ulicami – Chełmińską, Wały, Mickiewi-
cza, Sienkiewicza, Bydgoską, Chopina, Kopernika, św. Ducha, Szeroką, na 
Rynek Nowomiejski i Szpitalną. Po drodze orkiestra zatrzymywała się przed 
gmachem wojewody, inspektora armii i dowódcy OK nr VIII, aby odegrać 
Marsz I  Brygady. Główne uroczystości miały miejsce 11 listopada. Rano, 
o  godzinie 9.30, na pl. Teatralnym miała miejsce zbiórka pododdziałów 

124 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 239/35, „Święto Nie-
podległości”, 7 XI 1935 r. 
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z całego garnizonu toruńskiego oraz delegacji organizacji Przysposobienia 
Wojskowego. Z 63  pp do udziału w uroczystości wyznaczony został batalion 
zbiorczy (liczący cztery kompanie) z  pocztem sztandarowym i  orkiestrą 
pułkową, dowodzony przez mjr. Jana Nawrata. Batalion składał się z kom-
panii sztandarowej (dwa plutony po 40 żołnierzy z kompanii szkolnej) pro-
wadzonej przez kpt. Józefa Tełowskiego, kompanii piechoty (wystawianej 
przez 2 i  4 kompanię i  uzupełnionej kompanią szkolną), 2 kompanii pie-
choty (dwa plutony po 40 szeregowców sformowane z 7 kompanii pułku), 
kompanii karabinów maszynowych (wystawionej przez 1 kompanię kara-
binów maszynowych i pluton karabinów maszynowych z kompanii szkol-
nej)125. Po przeglądzie oddziałów dokonanym przez dowódcę OK nr VIII 
odprawiana była polowa msza święta. Po jej zakończeniu, około godziny 11, 
odbyła się defilada, która wiodła ul.  Chełmińską, koło gmachu Okręgowej 
Dyrekcji PKP, gdzie znajdował się punkt przejścia, dalej ul. Wały. Oddziały 
maszerowały przy dźwiękach orkiestr 63 pp i  8 batalionu saperów w  na-
stępującej kolejności: Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej, Szkoła 
Podchorążych Artylerii, Szkoła Podoficerów Zawodowych Artylerii, bata-
lion zbiorczy 63 pp, II batalion 67 pp, inne pododdziały garnizonu i Przy-
sposobienia Wojskowego. Po zakończeniu przemarszu kompanie kierowały 
się do koszar. Program obchodu rocznicy niepodległości przewidywał tego 
dnia jeszcze dwa punkty. Po południu, o godzinie 16 i 20, w Teatrze Ziemi 
Pomorskiej odgrywane było dla mieszkańców Torunia przedstawienie o tre-
ści patriotycznej. Z kolei o godzinie 17 na Rynku Nowomiejskim, także dla 
mieszkańców miasta, zaplanowany został koncert orkiestry 63 pp, na który 
składały się utwory muzyki poważnej126. 

W 1936 r. przypadała 23 rocznica Święta Niepodległości. Wydany 9  li-
stopada 1936 r. rozkaz dzienny 63 pp przewidywał obchody również na 
dwa dni – wtorek 10 listopada i środę 11 listopada. Program nie różnił się 
znacząco od opisywanego wyżej. Był niemal identyczny. Podobnie jak rok 
wcześniej, 10 listopada przed południem, dowódcy pododdziałów mie-
li przygotować i  przeprowadzić z  żołnierzami służby czynnej pogadanki 
uświadamiające znaczenie odtworzonego państwa polskiego. Podstawę sta-
nowić miała broszura pt. Na Święto Odrodzenia Polski. Po południu na bu-
dynkach koszar wywieszano flagi państwowe. Wieczorem, o  godzinie 18, 
na Rynku Staromiejskim zbierały się wydzielone pododdziały z  jednostek 
stacjonujących w garnizonie i delegacje władz cywilnych, wojskowych oraz 
stowarzyszeń paramilitarnych. Z 63 pp wyznaczony został pluton honorowy 
złożony z żołnierzy z 6 kompanii, orkiestra pułkowa i ośmioosobowa grupa 
oficerów i podoficerów wybrana z I batalionu, na czele z mjr. Zygmuntem 

125 Ibidem, s. 2.
126 Ibidem, s. 3.
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Bagnowskim i kpt. Konstantym Biesiekierskim127. Po odegraniu hymnu na-
rodowego i przemówieniu prezydenta miasta zebrani opuszczali Rynek Sta-
romiejski i w pochodzie szli ul. Szeroką, Królowej Jadwigi na pl. św. Kata-
rzyny. Tam przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego odbywała się defilada 
delegacji wojskowych, plutonów honorowych, orkiestr i organizacji parami-
litarnych biorących udział w uroczystości. Po niej miał miejsce capstrzyk, 
w którym uczestniczyły pododdziały wojska, w tym także pluton honorowy 
i  orkiestra 63 pp128. Po zakończeniu przemarszu pododdziały rozchodziły 
się do koszar. W środę 11 listopada zaplanowano uroczystości główne. Rano 
między godziną 9.30 a 9.45 pododdziały garnizonu toruńskiego, organizacji 
społecznych wchodzących w skład Federacji Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny, stowarzyszeń społecznych i Przysposobienia Wojskowego groma-
dziły się na pl. Teatralnym. Z  63  pp udział w  zaplanowanych obchodach 
brały: poczet sztandarowy; orkiestra pułkowa; zbiorczy batalion składający 
się z 5 kompanii strzeleckiej – dowódca por. Wiktor Mężnicki, 6 kompanii 
strzeleckiej – dowódca kpt. Józef Tełowski, 8 kompanii strzeleckiej – kpt. 
Władysław Starzyk oraz 2 kompanii karabinów maszynowych – por. Zdzi-
sław Ryniejewski. Pododdziałami tymi dowodził dowódca II batalionu 63 
pp mjr Artemi Aroniszydze129. Nad całością komendę sprawował zastępca 
dowódcy 63 pp ppłk Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski. Każda kom-
pania strzelecka liczyła dwa plutony, po 40 szeregowców każdy, a kompania 
karabinów maszynowych wystawiła żołnierzy stanowiących obsługę 12 ka-
rabinów maszynowych. Oficerowie i podoficerowie występowali w mundu-
rach służbowych z przypiętymi orderami i krzyżami na płaszczach. O go-
dzinie 10 zaplanowany był przegląd zgromadzonych oddziałów i organiza-
cji przez dowódcę OK nr VIII. Potem zebrani brali udział w mszy świętej. 
Podczas mszy przygrywała orkiestra 63 pp. Po jej zakończeniu, o godzinie 
11, pododdziały i  stowarzyszenia grupowały się do defilady w  następują-
cej kolejności: Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej, Szkoła Podcho-
rążych Artylerii, Szkoła Podchorążych Zawodowych Artylerii, batalion 
zbiorczy 63  pp, inne wyznaczone pododdziały jednostek stacjonujących 
w garnizonie, delegacje i pododdziały Federacji Polskich Związków Obroń-
ców Ojczyzny, Przysposobienia Wojskowego, delegacje innych stowarzy-
szeń społecznych. Defilującym grać miały na zmianę orkiestra 63 pp, 31 
pal i  Przysposobienia Wojskowego130. Pododdziały maszerowały z  punktu 
wyjściowego na pl. Teatralnym, dalej przed budynkiem Dyrekcji Okręgowej 

127 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 241/36, pkt 3, Obchód 
„Święta Niepodległości”, 9 XI 1936 r. 
128 Ibidem.
129 Ibidem. 
130 Ibidem.
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Polskich Kolei Państwowych, gdzie był punkt przyjęcia defilady, potem uli-
cami Chełmińską i Wały, do wyznaczonych wcześniej miejsc rozejścia i ko-
szar wojskowych. Na zakończenie Święta Niepodległości w teatrze miejskim 
odbyć się miało przedstawienie o treści patriotycznej, związane z odrodze-
niem się państwa polskiego w 1918 r. 

W okresie międzywojennym w  wojsku równie uroczyście jak święta 
ogólnopaństwowe obchodzono również święta pułkowe. Tradycja ta stano-
wiła ważny element w wychowaniu propaństwowym i kultywowaniu dzie-
jów oręża polskiego. Przyczyniało się to także do integrowania społeczeń-
stwa z armią. Każdy pułk lub samodzielna jednostka miały własną historię. 
Większość oddziałów utworzonych zostało w latach 1918–1919 i uczestni-
czyło w walce o niepodległość Polski, np. biorąc udział w powstaniu wiel-
kopolskim, wojnie polsko-bolszewickiej czy wojnie polsko-ukraińskiej. 
Niektóre pułki tradycją swoją nawiązywały do okresu Królestwa Polskiego 
i  czasów napoleońskich. Znaczące wydarzenia, które zapisały się chlubnie 
w  dziejach jednostek, starano się przedstawiać nie tylko żołnierzom słu-
żącym w danej jednostce, ale również społeczeństwu z danego miasta czy 
regionu. Taka polityka historyczna znajdowała poparcie wśród władz woj-
skowych i cywilnych. 

63 pp był jednostką stosunkowo młodą. Powstał po odrodzeniu się 
państwa polskiego i miał wkład w walkę o utrzymanie niepodległości. Do 
1927 r. Święto Pułku obchodzone było 3 maja131. W 1929 r. Ministerstwo 
Spraw Wojskowych zmieniło datę święta na 8 maja132. Obchody organi-
zowano co roku, aż do wybuchu wojny polsko-niemieckiej 1939 r. Święto 
Pułku rozłożone było również na dwa dni – 7 i  8 maja, z  tym że główne 
uroczystości przypadały na dzień 8 maja. Jako przykład posłużyć mogą ob-
chody, jakie odbyły się w 1935 r. W święcie brały udział nie tylko podod-
działy pułku. Na uroczystości zaproszono także delegacje organizacji i sto-
warzyszeń sportowych oraz paramilitarnych, które podporządkowane były 
Miejskiemu Komitetowi Wychowania Fizycznego i  Przysposobienia Woj-
skowego w Toruniu133. Program obchodów zamieszczony został w rozkazie 
dziennym pułku wydanym 6 maja 1935 r. Zgodnie z  jego treścią 7  maja 
o godzinie 9, w kościele garnizonowym odprawiana była msza żałobna dla 
wszystkich żołnierzy 63 pp134. Pododdziały udawały się do kościoła bez 

131 Dziennik Rozkazów MSWojsk. (dalej DRMSWojsk.) 1927, nr 16, [19 V 1927 r.], poz. 174. 
132 DRMSWojsk. 1929, nr 13, [23 IV 1929 r.], poz. 128. 
133 AP w  Toruniu, AmT, Akta Komitetów Wychowania Fizycznego i  Przysposobienia 
Wojskowego, sygn. 5984, „Komunikat” nr 2/35 Miejskiego Komitetu WF i PW w Toruniu 
z 30  IV 1935 r., pkt 7, Święto pułkowe. 
134 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny 63 pp nr 102/35, pkt 9, Doroczne 
Święto Pułkowe, 6 V 1935 r. 
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broni, w  mundurach sukiennych, a  kadra w  stroju służbowym z bronią 
boczną. Batalionami dowodzili: I  batalion – kpt. Edward Harner, II bata-
lion – kpt. Wacław Kuliszewski, III batalion – kpt. Zygmunt Bagnowski. 
Dowództwo nad całością objął mjr Stefan Rachwał. Po zakończeniu mszy 
żołnierze wracali do koszar. Tego dnia dowódcy pododdziałów mieli rów-
nież przeprowadzić pogadanki o historii pułku. O godzinie 13.30 w Domu 
Żołnierza zaplanowana została akademia okolicznościowa dla szeregowców, 
na którą udać się miało pod opieką starszych podoficerów: z  I batalionu 
– 250 strzelców, z II batalionu – 200 żołnierzy, z III batalionu – 250 strzel-
ców135. Wieczorem, o godzinie 19.30, pod pomnikiem poświęconym żołnie-
rzom 63  pp odbyć się miał apel poległych. Przy grze werbli odczytywano 
nazwiska poległych za ojczyznę. Potem przemówienie wygłaszał dowódca 
pułku ppłk Stefan Leukos-Kowalski, następnie delegacje wojskowe i orga-
nizacji cywilnych składały wieńce i kwiaty pod pomnikiem. W czasopiśmie 
„Wiarus”, organie wydawanym dla podoficerów wojsk lądowych i Marynar-
ki Wojennej, ukazał się 15 czerwca 1935 r. niewielki objętościowo artykuł 
opisujący przebieg tej uroczystości. Czytamy w nim:

„W dniu 7 maja o  godzinie 19.30 odbył się przy pomniku poległych 
w Toruniu, apel poległych oficerów, podoficerów i szeregowych 63 pp. Do-
okoła pomnika udekorowanego barwami narodowymi i emblematami puł-
ku ustawił się w czworoboku 63 pp z orkiestrą, organizacje oraz władze woj-
skowe i cywilne. Po zdaniu raportu przez majora Adamczyka dowódcy puł-
ku ppłk. Leukos-Kowalskiemu, odczytano listę poległych bohaterów. Wśród 
ciszy przerywanej turkotem ckm i hukiem granatów dziwnie przejmująco 
padały nazwiska poległych i odpowiedź «Poległ na polu chwały». Przy huku 
wystrzałów karabinowych orkiestra odegrała żałobny marsz Chopina. Z ko-
lei dowódca pułku wygłosił przemówienie, dając nam za wzór poległych 
bohaterów pułku. Po złożeniu przez liczne delegacje wojskowe i  cywilne 
wieńców u stóp pomnika, ks. dziekan OK nr VIII wygłosił przemówienie 
kończąc je modlitwą i wspólną pieśnią «Wszystkie nasze dzienne sprawy». 
Przy dźwiękach marszu pułk wracał do koszar...”136.

Rano 8 maja, po pobudce o godzinie 6 i wstępnym przygotowaniu pod-
oddziały razem z orkiestrą zbierały się na godzinę 9.20 na dziedzińcu ko-
szar im. Hallera. Wyprowadzany był sztandar pułku, który dołączał do wy-
branej wcześniej kompanii chorągwianej. O 9.30 dowódca pułku odbierał 
raport od dowódców pododdziałów. Potem pułk maszerował na pl. św. Ka-
tarzyny i ustawiał się według ustalonego w rozkazie porządku. O godzinie 
10 odprawiana była polowa msza święta. Po jej zakończeniu dowódca puł-
ku wręczał podoficerom dyplomy strzeleckie przyznane przez dowództwo 

135 Ibidem.
136 Święto 63 pułku piechoty, „Wiarus” 1935, nr 24, [15 VI] (dalej Święto 63 pp), s. 586–587.
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dywizji, a osobom zasłużonym dla jednostki odznaki pułkowe137. Był wśród 
nich m.in. nagrodzony srebrną odznaką starosta toruński Bazyli Rogowski. 
Po wręczeniu wyróżnień pododdziały ustawiały się do defilady, która miała 
odbyć się przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego. Odmarsz pułku do de-
filady następował ul. Warszawską, obok dworca miejskiego, i dalej ul.  Pia-
stowską w  kolejności – I, II, III batalion, pododdziały Przysposobienia 
Wojskowego138. Po defiladzie kompanie maszerowały ulicami Jagiellońską 
i Zygmuntowską do dworca i dalej ul. Piastowską do koszar. O godzinie 12 

na dziedzińcu koszar im. Hallera, gdzie przygotowana była polowa stołów-
ka, zbierały się razem z  dowództwem i  kadrą oficerską oraz podoficerską 
pododdziały pułku z  menażkami i  niezbędnikami, zajmowały miejsca za 
stołami, aby spożyć uroczysty obiad żołnierski. We wspomnianym wcze-
śniej periodyku „Wiarus” znajduje się krótki opis obchodów Święta Pułku 
8  maja, następującej treści:

„W dniu 8 maja przypadało właściwe święto pułku. O godzinie 9.30 ks. 
kapelan Kroczek celebrował uroczystą mszę świętą w intencji pułku. Defi-
ladę przyjmował dowódca OK nr VIII generał Wiktor Thommée. Następ-
nie odbył się obiad żołnierski z  udziałem władz wojskowych i  cywilnych. 
O godzinie 14 w kasynie podoficerskim garnizonowym przyjęto delegację 
podoficerów z innych pułków”139.

W następnych latach obchody Święta Pułku przebiegały bez znaczących 
zmian. W dniu poprzedzającym święto przeprowadzano apel poległych. 
Następnego dnia przed południem odprawiana była msza święta, potem był 
uroczysty obiad, a po południu akademia lub wyjście do kina. Aby dać peł-
niejszy obraz planowanego później obchodu tej uroczystości, warto przed-
stawić fragment rozkazu, jaki wydany został 5 maja 1936 r. Należy zazna-
czyć, że rozkaz ten jest jasny w  treści i  szczegółowy, są w nim dwa szkice 
z naniesionym ustawieniem pododdziałów w czasie apelu poległych w dniu 
7 maja i w czasie mszy świętej 8 maja. Nie pozostawiało to biorącym udział 
w  święcie dowódcom żadnych wątpliwości co do miejsca ustawienia ich 
kompanii. Oto jego fragment:

„pkt. 4, Doroczne święto pułkowe
Tegoroczne Święto Pułkowe obchodzi pułk w ramach wewnętrznych we-

dług następującego programu.
Dnia 7 maja 1936 roku

1)  Dowódcy pododdziałów w godzinach popołudniowych wygłoszą poga-
danki o historii pułku.

137 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5600, Rozkaz dzienny nr 102/35, pkt 9, 6 V 1935 r.
138 Ibidem. 
139 Święto 63 pp, s. 587.
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2)  Apel poległych pod pomnikiem poległych 63 pp według programu jak 
niżej:
godz. 19.45 – zbiórka całego pułku i ustawienie (szkic nr 1),
godz. 19.55 – zdanie raportu dowódcy pułku (zdaje major Cąpała),
godz. 20 – werbel jako znak rozpoczęcia odczytywania listy poległych. 

Porucznik Triebling odczytuje listy poległych według pododdziałów 
i stopni, po odczytaniu listy całego pododdziału sierżant szef danego pod-
oddziału donośnym głosem odpowiada «polegli na polu chwały». Potem 
przemówienie dowódcy pułku. Następnie minuta ciszy, podczas której 
oddziały stoją w postawie zasadniczej, grają werble, potem złożenie wień-
ca. Kwatermistrz pułku dostarczy wieniec i  wyznaczy do jego złożenia 
oficera i  podoficera. Po złożeniu wieńca orkiestra gra marsza żałobnego 
Chopina, którego oddziały wysłuchują w postawie zasadniczej, następnie 
modlitwa wieczorna i odśpiewanie chórem pieśni wieczornej «Wszystkie 
nasze dzienne sprawy», do której przygrywa orkiestra. Po apelu odmarsz 
do rejonu. 

W uroczystości udział biorą wszystkie pododdziały pułku pod dowódz-
twem etatowych dowódców. Kompania chorągwiana – 1 kompania strzelec-
ka, dowódca kapitan Starzyk (dowódcy plutonów – podporucznik Pankie-
wicz, podporucznik Popławski), poczet chorągwiany – podporucznik Soko-
łowski, chorąży Nowacki, sierżant Wiliński, starszy sierżant Romanowski. 
Oficerowie, podoficerowie nieprzydzieleni i goście ustawiają się pod pomni-
kiem. Strój dla oficerów służbowy. Dla szeregowych umundurowanie su-
kienne, kb, pas, ładownice, bez tornistrów. 

Dnia 8 maja b.r.
godz. 6 – uroczysta pobudka,
godz. 9.20 – zbiórka pułku na dziedzińcu koszar Hallera,
godz. 9.25 – przyjęcie chorągwi i zdanie raportu dowódcy pułku, potem 

wręczenie dyplomów strzeleckich porucznikowi Kubiakowi, porucznikowi 
Klepaczowi i plutonowemu Przybyłowi. Potem odmarsz na pl. św. Katarzy-
ny i ustawienie się (szkic nr 2).

godz. 9.45 – zakończenie ustawiania i oczekiwanie na przełożonych.
godz. 10 – msza polowa (w  razie niepogody msza w  kościele, w  tym 

wypadku pododdziały pozostawiają broń i rynsztunek na placu i wchodzą 
do kościoła). Poczet chorągwiany ustawia się z boku ołtarza. Po mszy wrę-
czenie odznak pułkowych, podczas którego pododdziały prezentują broń. 
Potem następuje defilada przed pomnikiem pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego.

godz. 12 – przemówienie dowódcy pułku przez rozgłośnię pułkową, 
które wysłuchają pododdziały z  kadrą zebrane na korytarzach względnie 
w świetlicach w postawie zasadniczej. Oddziały z koszar Chłopickiego i So-
wińskiego w świetlicy pułkowej.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/3. ARTYKUŁY I STUDIA64

 Nadanie hymnu państwowego z  rozgłośni pułkowej. Następnie obiad 
w pododdziałach, podczas którego cała kadra przebywa z szeregowymi. Do-
wódcy batalionów kolejno przechodzą do kompanii.

godz. 13 do 15 – kino dla szeregowych I i III batalionu, bataliony prowa-
dzą oficerowie młodsi, kompanie podoficerowie.

godz. 15 do 17 – kino dla szeregowych kompanii administracyjnej i plut. 
specj. 

Kompanie są dwuplutonowe o  stanie 88 szeregowych. Kompania cho-
rągwiana i poczet jak 7 maja. Pułkiem dowodzi podpułkownik Nakoniecz-
nikoff, adiutant podporucznik Triebling, poczet plutonowy Kwiatkowski 
i dwóch strzelców. Porządek podczas defilady – I, II, III baon, PW. Oficer 
taborowy dostarczy do koszar konie dla: dowódcy pułku, adiutanta, pocztu 
dowództwa pułku, 3 dowódców baonów i  2 dowódców kompanii karabi-
nów maszynowych, łącznie 13 koni.

dowódca pułku sł. nieobecny
wz. Nakoniecznikoff ppłk”140 

Analizując i podsumowując treść rozkazów dziennych z  lat 1935–1937, 
można wyciągnąć kilka istotnych wniosków. Służba wojskowa szeregowych 
w opisywanym okresie, jako ludzi młodych wkraczających dopiero w dorosły 
etap życia, miała dla nich olbrzymie znaczenie. Jej głównym celem było przy-
gotowanie wojskowe, polegające m.in. na sprawnym posługiwaniu się bro-
nią, znajomości regulaminów, wpojeniu karności, dyscypliny, odpowiedzial-
ności za czyny i zachowania. Żołnierz zdobywał nie tylko wiedzę wojskową. 
Przez systematyczne ćwiczenia osiągał także większą sprawność fizyczną. 
Ponadto nabywał doświadczenia związanego z  życiem w grupie – w pod-
oddziale wśród kolegów i przełożonych. Do armii powoływani byli młodzi 
ludzie z różnych środowisk i części kraju. Pełniąc służbę, mogli nauczyć się 
czytać i pisać, uzupełnić luki w wykształceniu na poziomie podstawowym.  
W wojsku nabywali umiejętności, które często okazywały się przydatne po 
przejściu do rezerwy. W czasie zajęć oświatowych zapoznawano ich z  hi-
storią Polski i polskiego oręża. Kształtowano w nich postawy patriotyczne 
i propaństwowe. Miało to służyć wychowaniu świadomego obrońcy ojczy-
zny. Żołnierze nie byli indoktrynowani ideologicznie. W okresie międzywo-
jennym XX w. Wojsko Polskie było apolityczne. Agitacja polityczna była za-
kazana i karana. Służący mieli też możliwość równego praktykowania i ko-
rzystania z posług religijnych, bez względu na wyznanie. Żołnierze, szcze-
gólnie ci, którzy pochodzili z  mniej rozwiniętych terenów, biorąc udział 
w uroczystościach świeckich i kościelnych, słuchając prelekcji i wykładów 
okolicznościowych, w czasie wycieczek i przepustek, mieli także możliwość 

140 AP w Toruniu, AmT, SRW, sygn. 5601, Rozkaz dzienny 63 pp nr 105/36, pkt 4, Doroczne 
Święto Pułkowe, 5 V 1936 r.
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poznawania tradycji, obyczajów oraz szeroko rozumianej cywilizacji i nowi-
nek technicznych. Reasumując, należy stwierdzić, że dwuletni okres służby 
wojskowej, mimo licznych ograniczeń i uciążliwości, był ważnym doświad-
czeniem życiowym dla młodych obywateli II Rzeczypospolitej. 

STRESZCZENIE

Piotr  Saja ,  Służba wojskowa żołnierzy 63 Toruńskiego Pułku Piechoty 
w świetle rozkazów dziennych. Szkic z lat 1935–1937

63 Toruński Pułk Piechoty w okresie międzywojennym stacjonował w Toruniu 
i był jednostką wchodzącą w  skład 4 Dywizji Piechoty rozlokowanej na obszarze 
podległym Dowództwu Okręgu Korpusu nr VIII, z siedzibą w Toruniu. Treść arty-
kułu dotyczy najważniejszych wydarzeń związanych z przebiegiem służby wojsko-
wej w pułku na początku drugiej połowy lat trzydziestych. Publikacja napisana zo-
stała na podstawie gruntownej i szczegółowej analizy rozkazów dziennych z okresu 
3 lat. Autor przedstawił w niej, poczynając od poboru, ważne wydarzenia, jakich 
doświadczał żołnierz odbywający służbę. 

W artykule opisane zostały także: przebieg przysięgi, życie religijne rekrutów, 
rozkład dnia, dokształcanie żołnierzy z  poboru i  kadry, kary i  zakazy, nagrody 
i  wyróżnienia za pełnienie służby, udział w  świętach i  uroczystościach świeckich 
i religijnych. Publikacja zapoznaje czytelnika z życiem koszarowym w okresie po-
koju i  przebiegiem służby w  opisywanym okresie. Pokazuje również, że w  czasie 
pełnienia służby władze wojskowe nie tylko kładły nacisk na przygotowanie stricte 
wojskowe i  fizyczne, lecz także uwzględniały potrzebę wychowania obywatela 
i świadomego obrońcy kraju. 

S łowa k luczowe:  rozkaz dzienny, służba, szeregowiec, żołnierz, rekruci, pułk, 
batalion, kompania, pododdział, uroczystość

SUMMARY

Piotr  Saja , Military service of the soldiers of the 63rd Toruń Infantry 
Regiment in light of the orders of the day. Sketch on the years 1935–1937

In the interwar period the 63rd Infantry Regiment was stationed in Toruń and 
constituted a part of the 4th Infantry Division deployed on the area subordinate to 
the Corps District Command number VIII with headquarters in Torun. The article 
concerns the most important events connected with the course of military service 
in the regiment at the beginning of the second half of 1930s. It has been based 
mainly on a thorough and detailed analysis of the orders of the day from a 3-year 
period. It presents important events from the soldiers’ life, from conscription on-
wards. It also describes the oath of enlistment ceremony, the recruits’ religious 
life, daily schedule, additional trainings for conscripted and professional soldiers, 
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punishments and bans, awards and recognition for service, participation in holi-
days and in secular and religious ceremonies. The paper acquaints the reader with 
the barracks life in time of peace and with the course of service in the discussed 
period. It also shows that during the service the military authorities not only put 
emphasis on strictly military and physical preparation but also recognized the need 
of raising a citizen and a conscious defender of the country.

Key words :  order of the day, service, private, soldier, recruits, regiment, bat-
talion, company, detachment, ceremony

РЕЗЮМЕ

Пе т р С айя, Военная служба солдат 63-го Торуньского пехотного 
полка по данным рапортов. Очерк с 1935–1937 гг.

63 пехотный полк в  межвоенный период XX века располагался в  Торуне 
и входил в состав 4 Дивизии Пехоты, дислоцированной на территории, под-
чиненной Управлению округа корпуса № VIII, базируемому в Торуне. Содер-
жание статьи касается самых важных событий, связанных с течением военной 
службы в полку в начале второй половины тридцатых годов. Статья написа-
на на основе глубокого и тщательного анализа рапортов трехлетнего периода. 
В ней автор представил главные события (начиная с призыва), какие прожи-
вал солдат, проходящий службу. Также в  статье описаны: процесс принятия 
присяги, религиозная жизнь новобранцев, распорядок дня, обучение солдат из 
призыва и  личного состава, наказания и  запреты, награды и  знаки отличия 
за прохождение службы, участие в праздниках, светских и религиозных тор-
жествах. Статья познакомит читателя с казарменной жизнью в мирное время 
и ходом службы в описываемый период, а также показывает, что во время про-
хождения службы военные управленцы придавали значение не только армей-
ской и физической подготовке, но и принимали во внимание необходимость 
воспитания в солдате гражданина и сознательного защитника страны. 

Ключевые слов а : рапорт, служба, рядовой, солдат, рекруты, полк, ба-
тальон, кампания, подразделение, торжество



Andrzej  Gibasiewicz

Organizacja służby uzbrojenia w ludowym 
Wojsku Polskim w latach 1944–19681

Wstęp

Artykuł jest kontynuacją opracowania dotyczącego organizacji służby 
uzbrojenia2 w Wojsku Polskim w latach 1918–1939. Brak analizy i ocen w za-
kresie funkcjonowania służby uzbrojenia po II wojnie światowej jest jeszcze 
bardziej widoczny niż w przypadku okresu międzywojennego. Istniejące opra-
cowania dotyczące struktur Wojska Polskiego (WP) są w odniesieniu do powo-
jennej działalności służby uzbrojenia niezwykle skromne, najczęściej ta kwestia 
omawiana jest przy okazji przedstawiania rozwoju sił zbrojnych, wybranych 
rodzajów wojsk czy zmian w uzbrojeniu i wyposażeniu wojsk.

Niektóre aspekty funkcjonowania służby w okresie powojennym na tle 
rozwoju sił zbrojnych ujęte zostały w pracach Jerzego Kajetanowicza: Pol-
skie wojska lądowe w  latach 1945–1960. Skład bojowy, struktury organiza-
cyjne i  uzbrojenie oraz Wojsko Polskie w  systemie bezpieczeństwa państwa 
1945–20103. W kontekście rozwoju instytucji centralnych wybrane zagad-
nienia poruszone zostały w pracy Franciszka Puchały: Budowa potencjału 
bojowego Wojska Polskiego 1945–1990. Obszary szpiegowskich działań oraz  

1 Cezura czasowa artykułu ograniczona jest początkiem organizacji służby pod koniec 
II  wojny światowej oraz przeformowaniem służby uzbrojenia na służbę uzbrojenia i elektro-
niki.
2 Służba uzbrojenia i  elektroniki to jedna z  najbardziej wyspecjalizowanych służb tech-
nicznych, w Wojsku Polskim funkcjonowała do 1968 r. jako służba uzbrojenia, natomiast od 
1 XII 1968 r. jako służba uzbrojenia i elektroniki.
3 J. Kajetanowicz, Polskie wojska lądowe w latach 1945–1960. Skład bojowy, struktury orga-
nizacyjne i uzbrojenie, Toruń 2004; idem, Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 
1945–2010, Częstochowa 2013.
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Sekrety Sztabu Generalnego pojałtańskiej Polski4 czy pracy Juliana Babuli, 
Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej5. Wskazane kwestie 
zmian organizacyjnych zawiera praca Pawła Piotrowskiego, Śląski Okręg 
Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne 1945–19566, natomiast zagadnienia 
rozwoju wojsk radiotechnicznych ujęte są w  opracowaniu Zbigniewa Ku-
śmierka, Wojska Radiotechniczne w latach 1950–20157. 

Zakres rozwoju szkolnictwa wojskowego z elementami szkolnictwa służby 
ujęty został w pracach m.in. Dariusza Kozerawskiego, Wyższe szkolnictwo woj-
skowe w Polsce w latach 1947–19678 i Romana Tomaszewskiego, W Polsce i na 
obczyźnie 1939–1956. Zarys dziejów szkolnictwa wojskowego9.

Wybrane informacje z  zakresu rozwoju i  produkcji sprzętu uzbrojenia 
oraz jego opisu zawarto w pracach: Andrzeja Cieplińskiego i Ryszarda Woź-
niaka, Encyklopedia współczesnej broni palnej10, Zbigniewa Gwóździa i Pio-
tra Zarzyckiego, Polskie konstrukcje broni strzeleckiej11 czy Stanisława Torec-
kiego, Broń i amunicja strzelecka LWP12.

W związku z tym, podstawowym źródłem wiedzy w zakresie funkcjo-
nowania służby (w  tym jej organizacji, zadań i  obowiązujących przepi-
sów) w  okresie powojennym są materiały Centralnego Archiwum Woj-
skowego, Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza 
Sosnkowskiego (CAW) w Warszawie, w zespole Departament Uzbrojenia, 
Archiwum Wojskowego (AW) w  Nowym Dworze Mazowieckim, w  ze-
spole Departament Uzbrojenia/Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki 
oraz Archiwum Wojskowego w Oleśnicy (AWO) i Archiwum Wojskowe-
go w Toruniu (AWT) w zespołach Wydział, Oddział, Szefostwo Uzbroje-
nia Okręgu Wojskowego. 

Uzupełnieniem źródeł archiwalnych w zakresie materiałów dotyczących 
służby uzbrojenia są specjalistyczne wydawnictwa opisujące wybrane struk-
tury służby uzbrojenia i elektroniki (SUiE) z okazji np. okolicznościowych 

4 F. Puchała, Budowa potencjału bojowego Wojska Polskiego 1945–1990. Obszary szpiegow-
skich działań, Warszawa 2013; idem, Sekrety Sztabu Generalnego pojałtańskiej Polski, Warsza-
wa 2011.
5 J. Babula, Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej, Warszawa 1998.
6 P. Piotrowski, Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne 1945–1956, Warsza-
wa 2003.
7 Z. Kuśmierek, Wojska Radiotechniczne w latach 1950–2015, Warszawa 2015.
8 D. Kozerawski, Wyższe szkolnictwo wojskowe w Polsce w latach 1947–1967, Warszawa 2005.
9 R. Tomaszewski, W Polsce i na obczyźnie 1939–1956, Zarys dziejów szkolnictwa wojsko-
wego, Toruń 2006.
10 A. Ciepliński, R. Woźniak, Encyklopedia współczesnej broni palnej, Warszawa 1994.
11 Z. Gwóźdź, P. Zarzycki, Polskie konstrukcje broni strzeleckiej, Warszawa 1993.
12 S. Torecki, Broń i amunicja strzelecka LWP, Warszawa 1985.
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rocznic. Należą do nich prace: Kazimierza Adamka13, Bogumiła Krupiń-
skiego, Kazimierza Neumana i Ryszarda Woźniaka14 oraz wewnętrzne opra-
cowania istniejących wtedy komórek organizacyjnych SUiE, w tym prowa-
dzone kroniki, wydawane w  ograniczonych ilościach lub w  pojedynczych 
egzemplarzach15. Kolejnym rodzajem materiałów były jednostkowe opraco-
wania wydawane przy okazji okolicznościowych konferencji SUiE16. 

Do tego typu źródeł zaliczyć należy relacje zebrane od oficerów pełnią-
cych zawodową służbę wojskową w  jednostkach wojskowych na stanowi-
skach SUiE. Kolejnym, ale już odmiennym źródłem wiedzy specjalistycz-
nej, były instrukcje, poradniki lub podręczniki wojskowe wydane przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej (MON). Pozostałe źródła informacji to 
wydawnictwa, informatory encyklopedyczne oraz czasopisma: „Przegląd 
Historyczno-Wojskowy”, „Wojskowy Przegląd Techniczny i  Logistyczny” 
i „Nowa Technika Wojskowa”. 

Służba uzbrojenia w końcowym okresie wojny 

W celu pokazania ciągłości rozwoju służby uzbrojenia w okresie powo-
jennym należy cofnąć się do 1944 r.

W organizowanym WP na wschodzie organem przeznaczonym do 
formowania jednostek, ich uzupełniania i  zaopatrywania był powołany 
w czerwcu 1944 r. Główny Sztab Formowania Armii Polskiej. W skład tego 
sztabu wchodziły: Sztab, Wydział Ogólnoorganizacyjny, Zarząd Zaopatrze-
nia Materiałowo-Technicznego i  Biuro Personalne17. Do realizacji zadań 

13 K. Adamek, „Służby Kwatermistrzowskie i Techniczne Wojska Polskiego w latach 1945–
1989”, Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarneckiego WSO-S.C, wew. 18/96.
14 B. Krupiński, 80 lat w Służbie Uzbrojenia. Zarys historii Centrum Szkolenia Uzbrojenia 
i  Elektroniki 1921–2001, Olsztyn 2001; K. Neumann, 75 lat Centrum Szkolenia Uzbrojenia 
i  Elektroniki, Olsztyn 1996; Wydział Mechatroniki 1961–2011, red. R.  Woźniak, Warszawa 
2011.
15 Wymienione publikacje (w wyborze): J. Piątkowski, W. Płatek, Organizacja Służby Uzbro-
jenia i Uzbrojenie w Wojsku Polskim 1918–1950, cz. I–II, Warszawa 1985; Kronika Oddziału 
Szkolenia Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki MON, Warszawa 1976; Historia Służby 
Uzbrojenia i Elektroniki Śląskiego Okręgu Wojskowego, Wrocław 1963.
16 Do tych publikacji należą materiały konferencyjne, które wydawane były z  okazji do-
rocznych sympozjów SUiE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWspSZ) lub SUiE byłego 
Śląskiego Okręgu Wojskowego (SOW). 
17 J. Piątkowski, W. Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 324. Według innych 
źródeł w Głównym Sztabie Formowania zamiast Zarządu Zaopatrzenia Materiałowo-Tech-
nicznego od 6 VI 1944 r. funkcjonowało Szefostwo Materiałowo-Technicznego Zaopatrzenia, 
różnica wynika prawdopodobnie z tłumaczenia nazwy tego organu z języka rosyjskiego, zob. 
Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej. Ludowe Wojsko Polskie 1943–1945, red. W. Jurgie-
lewicz, Warszawa 1973, s. 114–115.
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w zakresie służby uzbrojenia w Zarządzie Zaopatrzenia powołany został od-
dział uzbrojenia, do zadań którego należało: opracowywanie planów zaopa-
trzenia w uzbrojenie i amunicję dla jednostek wojskowych, opracowywanie 
zapotrzebowań i przejmowanie uzbrojenia i amunicji z centralnych składów 
Armii Radzieckiej oraz ich rozdział, organizowanie i  urządzanie składów 
uzbrojenia i amunicji18.

W sierpniu 1944  r. Główny Sztab Formowania Armii Polskiej został 
przeformowany w Naczelne Dowództwo WP19, w  skład którego weszły: 
Sztab Główny, Szefostwo Mobilizacji i Formowania oraz Szefostwo Zaopa-
trzenia. Szefostwo Zaopatrzenia przejęło całość problematyki zaopatrywa-
nia WP za wyjątkiem oddziałów 1 i 2 Armii WP, które w ramach prowa-
dzonych operacji były podporządkowane frontom radzieckim.

W Szefostwie Zaopatrzenia WP, na bazie personelu z byłego już Zarządu 
Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego, powołane zostały: Sztab, Departa-
ment Intendentury, Departament Uzbrojenia, Departament Wojenno-Tech-
nicznego Zaopatrzenia, Departament Służby Zdrowia, Urząd Komunikacji 
Wojskowej, Oddział Weterynaryjny, Oddział Zbiórki Zdobyczy Wojennych, 
Oddział Personalny. Nowy Departament Uzbrojenia, umiejscowiony w Sze-
fostwie Zaopatrzenia, był pierwszą centralną komórką organizacyjną służby 
uzbrojenia sformowaną na ziemiach polskich po 1939 r. 

Departament Uzbrojenia z okresu jego formowania w sierpniu 1944 r. plano-
wany był, jak na ówczesne warunki, jako rozbudowana komórka składająca się  
z  dziesięciu oddziałów20. Jego planowana struktura w  ramach Szefostwa 
Zaopatrywania WP miała być następująca: Kierownictwo Departamentu, 
Oddział Organizacji i  Planowania, Oddział Uzbrojenia Artyleryjskiego, 
Oddział Uzbrojenia Strzeleckiego, Oddział Amunicji, Oddział Remontu 
i  Eksploatacji Uzbrojenia, Oddział Zaopatrzenia i  Eksploatacji Traktorów, 
Oddział Dostaw Uzbrojenia, Oddział Składów, Oddział Inspekcji, Oddział 
Finansów.

Szefostwo Zaopatrywania WP miało przejąć zadania w zakresie zaopatrywa-
nia oddziałów na froncie i zapleczu we wszelkie środki materiałowo-techniczne. 

18 J. Piątkowski, W. Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 324, 325.
19 Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 3 z dnia 8 VIII 1944 r., cyt. za ibidem, s. 334.
20 Według organizacji Szefostwa Zaopatrzenia WP (sierpień 1944 r.), zob. Polski czyn zbroj-
ny..., s. 168. Powyższa struktura nie jest potwierdzona, według innych danych Departament 
Uzbrojenia posiadał w tym czasie strukturę wydziałową. Wydaje się jednak, że jeżeli Szefostwo 
Zaopatrywania WP miało w założeniu przejąć odpowiedzialność za zaopatrywanie całości WP, 
w tym również za organizowanie produkcji zbrojeniowej i odbiór sprzętu z przemysłu, to struk-
tura oddziałowa jest najbardziej prawdopodobna (brak jest danych o liczbie stanowisk w po-
szczególnych oddziałach), świadczy o tym pośrednio również oddziałowa struktura Szefostwa 
Zaopatrzenia Artyleryjskiego Dowództwa Artylerii WP z sierpnia 1944 r., zob. J. Piątkowski, 
W.  Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 335. 
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Ponadto do zadań Szefostwa Zaopatrywania WP miało należeć organizowanie 
służb, jednostek i urządzeń tyłowych, szkolenie kadr, organizowanie bazy ma-
teriałowo-technicznej, w tym przemysłu zbrojeniowego. Powołane szefostwo 
miało zająć się więc zaopatrywaniem wszystkich rodzajów wojsk i służb z jed-
noczesnym organizowaniem zaplecza. W tamtym okresie nie było to możliwe. 
Szefostwo Zaopatrywania WP oraz Departament Uzbrojenia w  planowanej 
strukturze nie zostały sformowane. W obliczu przedstawionych trudności już 
we wrześniu 1944 r. dokonano decentralizacji zadań. W nowo organizowanych 
dowództwach rodzajów wojsk powołano oddzielne komórki do zajmowania 
się problematyką zaopatrywania podległych wojsk, natomiast na bazie Szefo-
stwa Zaopatrywania WP sformowano Główne Kwatermistrzostwo WP21 już ze 
skorygowanymi zadaniami i komórkami o zmniejszonych strukturach, w tym 
z Departamentem Uzbrojenia WP. 

Schemat 1.  Struktura organizacyjna Departamentu Uzbrojenia WP  
(grudzień 1944 r.)

Źródło:  Opracowano na podstawie: J. Piątkowski, W. Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., 
s. 336–340.

21 Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 22 z  10 IX 1944 r., cyt. za Polski czyn zbrojny..., 
s. 169.  
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Strukturę organizacyjną sformowanego Departamentu Uzbrojenia 
w Głównym Kwatermistrzostwie WP według stanu na 28 grudnia 1944  r. 
ujęto na schemacie nr 1. 

Wykazane komórki organizacyjne w  departamencie świadczą o  utrzy-
maniu przez służbę na tym szczeblu zarówno zadań związanych z zaopatry-
waniem jednostek w sprzęt strzelecki, artyleryjski, amunicję, naprawą tego 
sprzętu, organizacją i  formowaniem kolejnych jednostek, jak i  z planowa-
niem uruchomienia przemysłu zbrojeniowego. 

Po przeformowaniu Szefostwa Zaopatrywania WP w  Główne Kwater-
mistrzostwo WP organizowano poszczególne dowództwa rodzaju wojsk 
i  służb, w  tym Dowództwo Artylerii. W składzie Dowództwa Artylerii 
sformowano Szefostwo Zaopatrzenia Artyleryjskiego22, którego zadaniem 
było zaopatrywanie walczących wojsk w  sprzęt uzbrojenia i  amunicję. 
Strukturę organizacyjną Szefostwa Zaopatrzenia Artyleryjskiego Dowódz-
twa Artylerii WP według stanu na 28 września 1944 r. ujęto na schemacie 
nr 2.

Schemat 2. Struktura organizacyjna Szefostwa Zaopatrzenia Arty-
leryjskiego (wrzesień 1944 r.)

Źródło: Opracowanie na podstawie: J. Piątkowski, W. Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., 
cz. I, s. 343; Polski czyn zbrojny..., s. 198.

22 Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 22 z  10 IX 1944  r., cyt. za Polski czyn zbrojny..., 
s. 342.
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Dowództwa rodzajów wojsk oparte były na radzieckim etacie polowe-
go dowództwa frontu i  w  początkowym okresie ich głównym zadaniem 
prawdopodobnie miało być kierowanie działaniami bojowymi podległych 
im jednostek. W wyniku jednak zaniechania formowania Frontu Polskiego 
i podporządkowania operacyjnego 1 i 2 Armii Polskiej frontom radzieckim 
(odpowiednio 1 Białoruskiemu i 1 Ukraińskiemu), głównym zadaniami no-
wych dowództw stały się zagadnienia organizacyjne, dowodzenie podległy-
mi jednostkami i zabezpieczenie ich działalności. 

Na przykładzie tych dwóch instytucji – Departamentu Uzbrojenia 
w Głównym Kwatermistrzostwie WP oraz Szefostwa Zaopatrzenia Artyle-
ryjskiego w Dowództwie Artylerii WP widać efekt burzliwego, nie zawsze 
harmonijnego, rozwoju centralnych struktur wojskowych, gdzie wymienio-
ne wyżej dwie instytucje w dużym stopniu pokrywały się kompetencjami. 
Wynikało to, po pierwsze, z podjętej decyzji o decentralizacji zadań zaopa-
trzenia na rodzaje wojsk i służb w momencie organizacji Głównego Kwater-
mistrzostwa WP i przejęcia części jednostek zaopatrzenia przez dowództwa 
rodzajów wojsk i  służb oraz prawdopodobnie z  faktu rezygnacji z  formo-
wania frontu, gdzie sformowane już dowództwa rodzajów wojsk i  służb 
miały zapewne wejść w skład Dowództwa Frontu. Bardzo prawdopodobne 
jest, że pokrywanie się kompetencji tych dwóch komórek wynikało również 
z  faktu nakładania się dwóch koncepcji organizacyjnych, z  jednej strony 
doświadczenia i  tradycji okresu przedwojennego, na co wskazuje używane 
nazewnictwo, jak „Departament Uzbrojenia”, a z drugiej strony przejmowa-
ne (narzucane) nazewnictwo używane w Armii Czerwonej, jak „Szefostwo 
Zaopatrzenia Artyleryjskiego”23. Obydwie komórki zostały połączone już po 
zakończeniu wojny, w czerwcu 1945 r. 

Centralne instytucje służby uzbrojenia w latach 1945–1968

Proces przejścia służby uzbrojenia na organizację pokojową rozpoczął 
się jeszcze w  czasie wojny. 18 kwietnia 1945  r. ukazał się rozkaz nr  099/
Org Naczelnego Dowódcy WP dotyczący organizacji struktur Minister-
stwa Obrony Narodowej (MON)24. W skład ministerstwa weszły nastę-

23 Zgodnie z wymienionymi wyżej wykazami pracowników w Departamencie Uzbrojenia 
przeważały polskie nazwiska, co świadczy o  stosunkowo dużym procencie polskich spe-
cjalistów uzbrojenia, często z przedwojennym doświadczeniem pracy w służbie. Natomiast 
w  Szefostwie Zaopatrzenia Artyleryjskiego zdecydowana większość to rosyjsko brzmiące 
nazwiska, co świadczy o kierowaniu do tej komórki głównie specjalistów radzieckich, zob. 
J.  Piątkowski, W. Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 337–345.
24 Urząd Ministra Obrony Narodowej, pod nazwą „Kierownik Resortu Obrony Narodowej” 
powołany został ustawą Krajowej Rady Narodowej z 21 VII 1944  r. o utworzeniu Polskie-
go Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Formalnie MON powstało 31 XII 1944  r. z  chwilą 
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pujące instytucje: Szefostwo Mobilizacji i  Uzupełnień, Centrum Wy-
szkolenia Oficerów, Departament Uzbrojenia (wyłączony z  Głównego 
Kwatermistrzostwa WP) oraz Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. 
Szefowie tych instytucji zostali podporządkowani pierwszemu wicemini-
strowi. Charakter działalności ministerstwa świadczy o  roli, jaką w  tym 
okresie spełniało MON. Były to zagadnienia niezwiązane z  działaniami 
wojennymi, takie jak: mobilizacja rezerw ludzkich i materiałowych, uzu-
pełnianie oddziałów, organizacja szkolnictwa wojskowego, zaopatrywanie 
w  broń i  amunicję, przygotowanie przyszłego przemysłu zbrojeniowego, 
organizowanie pracy naukowo-badawczej. Bardzo istotna była w  tamtym 
momencie rola Departamentu Uzbrojenia, który odpowiadał za kierowa-
nie działalnością służby uzbrojenia w  całym WP oraz za organizowanie 
działalności w  warunkach pokojowych, w  tym w  zakresie przejmowania 
magazynów, warsztatów i  zakładów produkcyjnych. Umiejscowienie de-
partamentu jako samodzielnej komórki bezpośrednio podporzadkowanej 
wiceministrowi MON świadczyło o  istotnej roli departamentu w planach 
ministerstwa w tamtym okresie. 

Pierwsza powojenna reorganizacja MON skutkująca zmianami w  cen-
tralnych instytucjach służby uzbrojenia nastąpiła w  czerwcu 1945  r.25 Po-
wołano wtedy podległy I wiceministrowi połączony Departament Zaopa-
trzenia Artyleryjskiego, w  skład którego włączono zarówno Departament 
Uzbrojenia, jak i  Szefostwo Zaopatrzenia Artyleryjskiego Dowództwa Ar-
tylerii WP. Słusznie uznano za niecelowe utrzymywanie na szczeblu cen-
tralnym dwóch instytucji o pokrywających się kompetencjach. Samodziel-
ność nowego departamentu nie trwała jednak długo, gdyż już we wrześniu 
1945 r. podporządkowano go dowódcy artylerii WP26. Widać więc, że w tym 
okresie w zakresie organizacji WP przeważyła koncepcja podporządkowa-
nia służby uzbrojenia dowódcy artylerii, zgodnie ze wzorami istniejącymi 
w Armii Czerwonej. Strukturę organizacyjną Departamentu Zaopatrzenia 

powołania przez Krajową Radę Narodową Rządu Tymczasowego RP. Istniejący wówczas 
w składzie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego urząd Kierownika Resortu Obrony 
Narodowej został zmieniony na Ministra Obrony Narodowej, zob. Mała encyklopedia woj-
skowa, t. 2, Warszawa 1970, s. 316; Polski czyn zbrojny..., s. 152; J. Piątkowski, W. Płatek, Or-
ganizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 351.
25 Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 0140/Org z  7 VI 1945  r., cyt. za J. Piątkowski, 
W.  Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 357; F. Puchała, Budowa potencjału bojo-
wego..., s. 188.
26 Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 0268/Org z  25 IX 1945 r., cyt. za J. Piątkowski, 
W.  Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 358; F. Puchała, Budowa potencjału bojo-
wego..., s. 188.
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Artyleryjskiego MON według etatu na dzień 7  czerwca 1945  r.27 ujęto 
na schemacie nr 3.

W składzie departamentu występowały tylko cztery oddziały, mimo to 
liczba etatowych stanowisk w nowej połączonej strukturze była większa niż 
łącznie w poprzednim Departamencie Uzbrojenia i Szefostwie Zaopatrze-
nia Artyleryjskiego Dowództwa Artylerii WP. Zachowane zostały dotych-
czasowe zadania służby związane z  zaopatrywaniem jednostek w  sprzęt, 
amunicję, jego naprawą oraz zadania związane z planowaniem i odbiorem 
sprzętu (początkowo wyłącznie części zamiennych) i amunicji z produkcji. 
I i II Oddział nowego departamentu były mocno rozbudowane i posiadały 
po kilka referatów. 

Schemat 3. Struktura organizacyjna Departamentu Zaopatrzenia 
Artyleryjskiego MON (czerwiec 1945 r.)

Źródło: Opracowanie na podstawie: CAW, Wydział Administracyjno-Gospodarczy Sztabu 
Generalnego, 1544/73/215, Etat nr 1/33 Departament Zaopatrzenia Artyleryjskiego 
MON.

W styczniu 1946  r. Departament Zaopatrzenia Artyleryjskiego został 
wyłączony z podległości dowódcy artylerii WP i podporządkowany II wi-
ceministrowi MON28. W lutym 1946  r. departament ten, wskutek zmniej-
szenia liczby stanowisk, zgodnie z tradycją okresu międzywojennego, został 
przeformowany na Departament Uzbrojenia29. Dokonana zmiana wynikała 

27 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), Wydział Administracyjno-Gospodarczy 
Sztabu Generalnego, 1544/73/215, Etat nr 1/33, Departamentu Zaopatrzenia Artyleryjskiego.
28 Rozkaz nr 0342/Org z 27 XII 1946 r., cyt. za J. Piątkowski, W. Płatek, Organizacja Służby 
Uzbrojenia..., cz. I, s. 368.
29 Rozkaz MON nr 034/org z 9 II 1946 r., cyt. za ibidem, s. 369.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/3. ARTYKUŁY I STUDIA76

również z powołania odrębnego Departamentu Sprzętu Wojennego, który 
przejął zagadnienia produkcji całej techniki wojskowej, w  tym w  zakresie 
sprzętu uzbrojenia. Po niespełna roku, w  listopadzie 1946  r. Departament 
Sprzętu Wojennego został rozformowany, a jego komórki organizacyjne po-
nownie włączono do departamentów branżowych, w tym do Departamentu 
Uzbrojenia oraz do komórek technicznych poszczególnych rodzajów wojsk, 
które przejęły odpowiedzialność za problemy produkcyjne i  rozwojowe30. 
Strukturę organizacyjną Departamentu Uzbrojenia MON według stanu na 
9 lutego 1946 r.31, ujęto na schemacie nr 4.

Schemat 4. Struktura organizacyjna Departamentu Uzbrojenia 
MON (luty 1946 r.)

Źródło: Opracowanie na podstawie: CAW, Departament Uzbrojenia 1945–1956, IV. 504.5.91, 
Statut Departamentu Uzbrojenia, k. 3–9.

W listopadzie 1946 r. z rozformowanego Departamentu Sprzętu Wojen-
nego włączono w  skład Departamentu Uzbrojenia wydziały: Techniczny, 
Zamówień, Odbioru Produkcji z  jednoczesnym przejęciem przez departa-
ment zagadnień związanych z  rozwoju sprzętu i  jego produkcją. W etacie 
z  listopada 1946 r. przewidywany był jeszcze Wydział Zaopatrzenia i Ewi-
dencji Traktorów (ciągników dla artylerii), jednak w poprawce z 4 stycznia 

30 Rozkaz MON nr 0194/org. z  11 XI 1946 r., cyt. za ibidem s. 370; F. Puchała, Budowa 
potencjału bojowego..., s. 188.
31 CAW, Departament Uzbrojenia 1945–1956, IV.504.5.91, Statut Departamentu Uzbroje-
nia, k. 3–9.
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1947 r. wydział ten został skreślony32. Komórka ta została włączona do De-
partamentu Wojsk Samochodowych MON, jednocześnie służbie samocho-
dowej przekazano centralną bazę remontu traktorów33. 

W 1947  r. II Wiceministerstwo MON zostało przekształcone w  Do-
wództwo Wojsk Lądowych34, a funkcjonujące w nim departamenty, w tym 
Departament Uzbrojenia, podporządkowano dowódcy Wojsk Lądowych. 
W marcu 1948 r. dokonano kolejnego przeformowania, dokonując niewiel-
kich zmian w strukturach wydziałów, łącznie z ich numeracją. Strukturę orga-
nizacyjną Departamentu Uzbrojenia MON z 1948 r. ujęto na schemacie nr 535.

Schemat 5. Struktura organizacyjna Departamentu Uzbrojenia 
MON (1948 r.)

Źródło:  Opracowanie na podstawie: CAW, Wydział Administracyjno-Gospodarczy Sztabu Ge-
neralnego, 1544/73/1260, Etat nr 1/193 Departamentu Uzbrojenia.

32 CAW, Inwentarz Zespołu Akt, Departament Uzbrojenia, IV.504.5, k. 5; CAW, Wydział 
Administracyjno-Gospodarczy Sztabu Generalnego, 1544/73/542, Etat nr 1/135 Departa-
mentu Uzbrojenia MON.
33 J. Piątkowski, W. Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 375.
34 Rozkaz MON nr 0271/org z 29 XI 1947 r., cyt. za F. Puchała, Budowa potencjału bojowe-
go..., s. 247; J. Babula, Wojsko Polskie 1945–1989..., s. 332.
35 CAW, Inwentarz Zespołu Akt, Departament Uzbrojenia, IV.504.5, k. 6; CAW, Wydział 
Administracyjno-Gospodarczy Sztabu Generalnego, 1544/73/1260, Etat nr 1/193 Departa-
mentu Uzbrojenia MON. 
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W związku z planowanym rozformowaniem Dowództwa Wojsk Lądowych, 
w kwietniu 1949 r. Departament Uzbrojenia MON został podporządkowany 
głównemu inspektorowi artylerii36 (od 1 marca 1950  r. dowódcy artylerii). 
W takiej podległości departament funkcjonował do 1963 r.

Po ponownym podporządkowaniu Departamentu Uzbrojenia dowód-
cy artylerii WP w  strukturze departamentu również nastąpiły niewielkie 
zmiany. W 1950  r. połączono w  wydziale broni zagadnienia zaopatrzenia 
i remontu, zmniejszono liczbę stanowisk odpowiedzialnych za zamówienie 
i  odbiór sprzętu z  przemysłu, wprowadzony został wydział regulaminów 
i wyszkolenia37.

Kolejne istotne zmiany nastąpiły w  listopadzie 1951  r. Wynikały one 
z wprowadzenia do realizacji sześcioletniego planu rozwoju wojska na lata 
1950–1955 i  wynikających z  niego zadań związanych z  produkcją sprzę-
tu uzbrojenia. Nastąpiła rozbudowa Departamentu Uzbrojenia, wpro-
wadzono strukturę oddziałową, mocno rozbudowano oddział produkcji  
i zamówień oraz, w związku z przejęciem przez służbę zadań dotyczących 
zaopatrywania i eksploatacji sprzętu radiolokacyjnego, włączono w struktu-
ry departamentu oddział radiotechniczny38. 

W 1953 r. nastąpiła dalsza rozbudowa departamentu. Wiązała się ona ze 
zwiększeniem zadań wynikających z zamówień sprzętu w przemyśle zbro-
jeniowym oraz rozbudowy sił zbrojnych. W jego strukturze dokonano roz-
budowy komórek związanych z produkcją uzbrojenia, wprowadzono sześć 
oddziałów odpowiedzialnych za zamawianie i odbiór sprzętu z przemysłu. 
W ten sposób zorganizowane zostały dwa piony: do spraw eksploatacji (za-
opatrzenia i naprawy) oraz do spraw zamówień i produkcji. Dla tego dru-
giego pionu wydzielono oddzielną kancelarię. Strukturę organizacyjną De-
partamentu Uzbrojenia MON według etatu z  1953  r. ujęto na schemacie 
nr 639. Dla 73 ze 151 stanowisk etatowych dla żołnierzy w departamencie 

36 Rozkaz MON nr 086/org. z 29 IV 1949 r., cyt. za CAW, Departament Uzbrojenia, Inwen-
tarz Zespołu Akt, IV.504.5, k. 7.
37 CAW, Wydział Administracyjno-Gospodarczy Sztabu Generalnego, 1544/73/1631, Etat 
nr 1/260 Departamentu Uzbrojenia (niepokazany w artykule).
38 Rozkaz MON nr 092/org. z 28 XI 1951 r., cyt. za CAW, Departament Uzbrojenia, Inwen-
tarz Zespołu Akt, IV.504.5, k 8.
39 Rozkaz MON nr 044/org. z 4 VII 1953 r., cyt. za CAW, Departament Uzbrojenia, Inwen-
tarz Zespołu Akt, IV.504.5, k. 9; CAW, Wydział Administracyjno-Gospodarczy Sztabu Gene-
ralnego, 1544/73/2502, Etat nr 1/347 Departamentu Uzbrojenia. Nowy etat został wprowa-
dzony na wniosek dowódcy artylerii WP do szefa Sztabu Generalnego WP i dotyczył jeszcze 
bardziej rozbudowanego etatu, wprowadzenia nowej nazwy „Szefostwo Uzbrojenia” w skła-
dzie dwóch zarządów: Zarząd I Zaopatrzenia i Naprawy Uzbrojenia, Zarząd II Zamówień 
i  Produkcji, i  samodzielnego Oddziału Naukowo-Technicznego. Propozycja powiększenia 
etatu została uwzględniona jednak bez wprowadzania zarządów i nowej nazwy „Szefostwo 
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ujęty był wymóg posiadania wykształcenia wyższego i  tytułu zawodowego 
inżyniera.

Schemat 6. Struktura organizacyjna Departamentu Uzbrojenia 
MON (1953 r.)

Źródło:  Opracowano na podstawie: CAW, Wydział Administracyjno-Gospodarczy Sztabu Ge-
neralnego, 1544/73/2502, Etat nr 1/347 Departamentu Uzbrojenia MON.

W następnych latach przeprowadzone zostały kolejne zmiany. W 1955 r. 
dokonano niewielkiej redukcji departamentu. Wszystkie wydziały w  po-
szczególnych oddziałach otrzymały kolejną numerację. Już dla więk-
szości stanowisk przewidzianych dla żołnierzy utrzymany był wymóg 

Uzbrojenia”, zob. CAW, Departament Uzbrojenia 1945–1956, sygn. IV.504.5.84, Pismo nr 
00726 z 3 I 1953 r., k. 24.
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wykształcenia wyższego oraz tytułu zawodowego inżyniera40. Mimo istotne-
go zmniejszenia stanów osobowych WP, redukcja centralnej komórki, jaką 
był wtedy Departament Uzbrojenia, nie była istotna. Wynikało to z realizo-
wanych zadań związanych zarówno z zabezpieczeniem eksploatacji użytko-
wanego sprzętu, jak i pozyskiwaniem nowego sprzętu i amunicji, ponadto 
powyższe kompetencje nie były bezpośrednio związane ze stanem ilościo-
wym WP.

W 1956 r. dokonano kolejnej niewielkiej redukcji stanowisk. Utrzymany 
został układ dwóch pionów z kancelariami oraz oddziałami41.

Istotne zmiany nastąpiły w 1962 r. Wynikały one z prowadzonej inten-
sywnej modernizacji technicznej WP, w tym z wprowadzenia sprzętu rakie-
towego. Departament składał się wtedy z samodzielnych oddziałów, dwóch 
działów o strukturze oddziałowej, działu Zaopatrzenia Eksploatacji i Napra-
wy, działu Produkcji i Nowych Rozpracowań oraz samodzielnego Wydzia-
łu Finansów. Każdy oddział w  zależności od specyfiki składał się z  kilku 
wydziałów. Wprowadzono wspólną kancelarię umiejscowioną w  Oddzia-
le  I. Strukturę organizacyjną Departamentu Uzbrojenia MON według etatu 
z 1962 r. ujęto na schemacie nr 742.

W etacie departamentu nie rozróżniano już wymogu posiadania wyższe-
go wykształcenia. Wynikało to z tego, że wymagany był już dla wszystkich 
stanowisk oficerskich.

W kolejnych latach zmiany dotyczyły głównie korekt nazw komórek 
lub ich niewielkich reorganizacji. Etat z  1962  r. obowiązywał aż do prze-
formowania w 1968 r. Departamentu Uzbrojenia MON w Szefostwo Służby 
Uzbrojenia i Elektroniki MON.

Organami wykonawczymi Szefa Departamentu Uzbrojenia na szczeblu 
centralnym były centralne jednostki, składnice i zakłady służby uzbrojenia.

Szefowi Departamentu podlegały w 1948  r. następujące jednostki i  za-
kłady wojskowe: 1 Centralna Składnica Uzbrojenia Warszawa, 2 Centralna 
Składnica Amunicji Dęblin-Stawy, 3 Centralna Składnica Amunicji Toruń, 
1 Centralne Warsztaty Uzbrojenia Kraków, Szkoła Majstrów Uzbrojenia 
Kraków43.

40 Rozkaz MON nr 0033/org. z 16 VII 1955 r., cyt. za CAW, Departament Uzbrojenia, In-
wentarz Zespołu Akt, IV.504.5, k. 10.
41 CAW, Oddział Organizacyjno-Etatowy Sztabu Generalnego, 1678/84/399, Etat nr 1/455 
Departamentu Uzbrojenia.
42 CAW, Oddział Organizacyjno-Etatowy Sztabu Generalnego, 1678/84/1440, Etat nr 1/537 
Departament Uzbrojenia.
43 CAW, Departament Uzbrojenia 1945–1956, IV.504.5.95, Zestawienia zadań służby uzbro-
jenia z 22 XI 1948 r., k. 18.



Andrzej Gibasiewicz: Organizacja służby uzbrojenia w ludowym Wojsku Polskim w latach 1944–1968 81

Trudności lokalizacyjne 1 Centralnej Składnicy (Bazy Artyleryjskiej) 
na terenie Warszawy były powodem jej rozformowania. Część magazyno-
wa bazy została zlokalizowana w 1 Centralnej Składnicy Uzbrojenia w Re-
gnach, która rozpoczęła działalność 29 października 1949 r., a część warsz-
tatowa w dawnej Zbrojowni w Krakowie44. 12 maja 1949 r. została sformo-
wana 4 Centralna Składnica Uzbrojenia w Żurawicy. 

Schemat 7. Struktura organizacyjna Departamentu Uzbrojenia 
MON (1962 r.)

Źródło:  Opracowano na podstawie: CAW, Oddział Organizacyjno-Etatowy Sztabu Generalne-
go, 1678/84/1440, Etat nr 1/537 Departamentu Uzbrojenia MON. 

44 J. Piątkowski, W. Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 373. O przeniesieniu pod 
koniec 1949 r. składnicy z Warszawy do Regien wspomina w relacji płk w st. spocz. Jan Majcher, 
absolwent OSU Bartoszyce (1953  r.), od 1953 w Dowództwie SOW, szef służb technicznych 
5  Pułku Artylerii w Sulechowie, szef SUiE SOW (1977–1990), w rezerwie od 1990 r. 
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W 1959  r. do centralnych jednostek służby uzbrojenia zaliczone były: 
1  Centralna Składnica Uzbrojenia Regny, 4 Centralna Składnica Uzbrojenia 
Żurawica, 31 Centralna Składnica Uzbrojenia Krzystkowice, 3 Centralna 
Składnica Amunicji Szeroki Bór, 6 Centralna Baza Amunicji Stawy, 22 Cen-
tralna Składnica Amunicji Nurzec, 23 Centralna Składnica Amunicji Potok, 
Centralna Składnica Sprzętu Radioelektronicznego Warszawa, Wojskowe 
Zakłady Remontowe Kraków, Centralne Warsztaty Remontowe Sprzętu Ra-
diotechnicznego Warszawa, Centralny Badawczy Poligon Artyleryjski Zie-
lonka, Oficerska Szkoła Uzbrojenia (OSU) Olsztyn oraz przedstawicielstwa 
wojskowe przy zakładach produkcyjnych45.

1 stycznia 1966  r. do centralnych jednostek służby uzbrojenia zalicza-
ne były: 1 Centralna Składnica Uzbrojenia Regny, 4 Centralna Składnica 
Uzbrojenia Żurawica, 31 Centralna Składnica Uzbrojenia Krzystkowice, 
3  Centralna Składnica Amunicji Szeroki Bór, 6 Centralna Baza Amunicji 
Stawy, 20 Centralna Baza Amunicji Mosty, 22 Centralna Składnica Amu-
nicji Nurzec, 23 Centralna Składnica Amunicji Potok, Centralna Składnica 
Sprzętu Radioelektronicznego Warszawa, 2 Wojskowe Zakłady Uzbrojenia 
Grudziądz, Wojskowe Zakłady Remontowe Kraków, Wojskowe Zakłady 
Elektroniczne Zielonka, Wojskowy Zakład Naprawy Sprzętu Elektromecha-
nicznego Żurawica, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Zielonka, 
Oficerska Szkoła Uzbrojenia Olsztyn oraz przedstawicielstwa wojskowe przy 
zakładach produkcyjnych46.

Szefami Departamentu Uzbrojenia MON w latach 1945–1968 byli kolej-
no: gen. bryg. Mikołaj Sołowiew 1944–1945, gen. dyw. Kazimierz Pławski 
1945–1947, gen. bryg. Florian Grabczyński 1947–1948, gen. bryg. Eugeniusz 
Luśniak 1948–1949, gen. bryg. Stanisław Sidorowicz 1949–1956, gen. bryg. 
Edward Mokrzecki 1956–1960, gen. bryg. Władysław Jeżak 1960–1964, gen. 
bryg. Mieczysław Bronowiecki 1964–196947.

45 Archiwum Wojskowe (dalej AW) w  Nowym Dworze Mazowieckim, Departament 
Uzbrojenia, 143/91/1, Rozkaz szefa Departamentu Uzbrojenia nr 063 z 14 I 1959 r. w spra-
wie wyznaczenia komisji inwentaryzacyjnej, k. 100–106.
46 AW w Nowym Dworze Mazowieckim, 1704/00/94, Referat materiałowy „Charakterysty-
ka struktury i zmian w systemie działania Służb technicznych na szczeblu centralnym i ope-
racyjnym od 1956 r.”, Warszawa 1981, k. 488–489. Liczba oraz nazwy centralnych jednostek 
służby uzbrojenia ulegały częstym zmianom, w stosunku do 1959 r. różnice wynikały z po-
wołania w 1960 r. Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu, w 1962 r. Centrum Ba-
dań Uzbrojenia w Zielonce (od 1965 r. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia), w 1963 r. 
20 Centralnej Bazy Amunicji w Mostach oraz Wojskowych Zakładów Naprawy Sprzętu Elek-
tromechanicznego w Żurawicy (od 1973 r. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia nr 3) lub zmiany 
nazwy Wojskowych Zakładów Naprawczych Sprzętu Radioelektronicznego (przeniesionych 
w 1962 r, do Zielonki i przekształconych 8 X 1964 r. w Wojskowe Zakłady Elektroniczne).
47 Na podstawie analizy dokumentów w  CAW oraz albumu: „Szefowie Departamen-
tu Uzbrojenia MON, Szefowie Służby Uzbrojenia i  Elektroniki MON, OW i  RSZ oraz 
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Służba uzbrojenia w rodzajach sił zbrojnych

Istotną rolę w  zakresie planowania potrzeb materiałowo-technicznych 
sprawował Sztab Generalny WP. Pełnił on funkcję centralnego organu do-
wodzenia, planowania i  zarządzania w  zakresie technicznym i  kwatermi-
strzowskim, a  także odpowiadał za zabezpieczenie właściwego funkcjono-
wania sił zbrojnych w czasie pokoju i wojny. Organem wykonawczym szefa 
Sztabu Generalnego w zakresie planowania materiałowo-technicznego był 
utworzony w  1946  r. Oddział VII Planowania Materiałowego i  Wojskowy 
Instytut Techniczny, przekształcony w  1949  r. w  Oddział VIII Technicz-
ny. W 1951  r. oddziały te zostały przekształcone odpowiednio w Zarząd 
VII Planowania Materiałowego i Zarząd XII Techniczny. Obydwa zarządy 
podlegały zastępcy szefa Sztabu Generalnego – głównemu inspektorowi 
do spraw planowania i  techniki48. Podstawowym zadaniem Zarządu VII 
było ustalanie zasad wprowadzania do wyposażenia wojsk nowego sprzętu 
wojskowego, wielkości gromadzonych zapasów, norm zużycia, wykorzysta-
nie zasobów gospodarki narodowej, udział w uzgadnianiu dostaw sprzętu, 
wprowadzanie i utrzymywanie indeksów materiałowych itp. Do zadań Za-
rządu XII należały sprawy rozwoju sprzętu, studia i  analizy w  dziedzinie 
obronności, nadzorowanie badań naukowych i  prac konstrukcyjno-do-
świadczalnych. Do czasu powołania w 1974 r. Głównego Inspektoratu Tech-
niki WP, główny inspektor do spraw planowania i techniki był najważniej-
szą osobą funkcyjną w WP w zakresie planowania i organizacji działalności 
technicznej Wojska Polskiego.

Celem koordynacji dowodzenia jednostkami przeciwlotniczymi 20  sierp-
nia 1950  r. powołane zostało Dowództwo Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 
(WOPL)49, przemianowane w 1951 r. na Dowództwo Wojsk Obrony Przeciw-
lotniczej Obszaru Kraju (WOPLOK). W październiku 1954 r. dowództwo to 
zostało połączone z Dowództwem Wojsk Lotniczych (WL) w Dowództwo 
Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (WLOPLOK)50. 

Komendanci OSU (CSUiE) z lat 1945–1995”, kopia albumu przekazana w relacji płk. Maria-
na Seroki, absolwenta WAT w Warszawie (1966 r.), szefa SUiE 133 Pułku Artylerii Przeciw-
lotniczej (paplot) w Ełku (1968 r.), szefa służb technicznych i zastępcy dowódcy 15 paplot 
w Gołdapi (1973 r.), w SSUiE MON (od 1977 r.), szefa SUiE Warszawskiego Okręgu Wojsko-
wego (WOW, 1986–1988), szefa SUiE MON (1991–1993), w rezerwie od 1998 r. oraz w rela-
cji płk. Zdzisława Domagały, absolwenta WAT Warszawa (1978 r.), szefa SUiE 28 pcz Czar-
ne, szefa SUiE 20 DPanc Szczecinek, w  SUiE Krakowskiego Okręgu Wojskowego (KOW), 
szefa służb technicznych Dowództwa Wojsk Lądowych (DWL) w  Warszawie i  w  IWspSZ 
w Bydgoszczy, w rezerwie od 2010 r.
48 F. Puchała, Budowa potencjału bojowego..., s. 185, 191.
49 J. Babula, Wojsko Polskie 1945–1998...., s. 333.
50 Ibidem, s. 75; F. Puchała, Budowa potencjału bojowego..., s. 308.
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Organem zaopatrzeniowym dla nowego dowództwa było Szefostwo Za-
opatrzenia WLOPLOK, natomiast w zakresie sprzętu lotniczego organem 
nadzorującym jego eksploatację, w tym remont, planowanie i realizację za-
mówień, była powołana w Dowództwie WLOPLOK w 1954 r. Służba Inży-
nieryjno-Lotnicza (SIL). W 1962 r. Dowództwo i Szefostwo Zaopatrzenia 
WLOPLOK zostały rozformowane, a  w  ich miejsce powołany został In-
spektorat Lotnictwa oraz oddzielne Dowództwo Lotnictwa Operacyjnego  
(od 1967  r. Dowództwo Wojsk Lotniczych) i  Dowództwo Wojsk Obrony 
Powietrznej Kraju (WOPK). W ramach Dowództwa WL oraz Dowództwa 
WOPK utworzone zostały służby techniczne i zaopatrzenia51. W służbach 
tych połączono komórki techniczne odpowiedzialne za eksploatację sprzę-
tu lotniczego, technicznego oraz komórki kwatermistrzowskie.

W Marynarce Wojennej funkcję koordynatora w zakresie sprzętu uzbro-
jenia pełnił w latach 1945–1947 Główny Port Marynarki Wojennej w Gdy-
ni. W 1947 r. powołane zostało Kierownictwo Administracyjno-Technicz-
ne Marynarki Wojennej, łączące sprawy techniczne i  kwatermistrzowskie 
Marynarki Wojennej. Kierownictwu podległe było Szefostwo Techniczne, 
Szefostwo Uzbrojenia oraz Główne Kwatermistrzostwo. W 1950 r. Kierow-
nictwo Administracyjno-Techniczne Marynarki Wojennej przeformowa-
ne zostało w Szefostwo Tyłów, w którym połączono Szefostwo Techniczne 
i Szefostwo Uzbrojenia w Kierownictwo Techniczne i Uzbrojenia Marynarki 
Wojennej z podległym mu Wydziałem Uzbrojenia. W 1953 r. kierownictwo 
to zostało przeformowane w  Szefostwo Techniki i  Uzbrojenia Marynarki 
Wojennej z jednoczesnym wyłączeniem z Szefostwa Tyłów. W 1955 r. Sze-
fostwo Techniki i Uzbrojenia przeformowano na Zarząd Techniki i Uzbro-
jenia Marynarki Wojennej, w  którym funkcjonował Oddział Uzbrojenia. 
W momencie powołania w miejsce Zarządu Techniki i Uzbrojenia w 1957 r. 
Szefostwa Służb Technicznych i Uzbrojenia Marynarki Wojennej w  szefo-
stwie tym umiejscowiono poszczególne służby, w  tym służbę uzbrojenia 
o strukturze wydziałowej52. Komórki uzbrojenia zajmowały się zaopatrywa-
niem w sprzęt, amunicję, organizacją napraw w zakresie sprzętu uzbrojenia 
będącego w  gestii Marynarki Wojennej za wyjątkiem broni podwodnej, 
którą na poszczególnych szczeblach zajmowały się inne komórki, wła-
ściwe dla tego rodzaju broni. W Komendach Portów Wojennych działal-
nością służby uzbrojenia zajmowały się Wydziały Techniki i  Uzbrojenia, 
w których znajdowały się sekcje, w tym sekcja uzbrojenia. Taka struktura 
służb technicznych Marynarki Wojennej funkcjonowała do 1968 r., kiedy to 

51 F. Puchała, Budowa potencjału bojowego..., s. 195–196.
52 Ibidem, s. 196; S. Kudela, Służby Techniczne i Zaopatrzenia Marynarki Wojennej 1945–
1968, Gdynia 2005, s. 29–85, 264.
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powołano Służby Techniczne i Zaopatrzenia Marynarki Wojennej53, łącząc 
podobnie jak w latach 1947–1953 sprawy techniczne i kwatermistrzowskie 
pod jednym kierownictwem. 

Powołani szefowie służb technicznych i  zaopatrzenia w  dowództwach: 
WL, WOPK oraz w  Marynarce Wojennej pełnili również funkcję zastęp-
ców dowódców. Świadczyło to o ważnej roli, jaką pełniły nowe, połączone 
służby w  systemie dowodzenia i  zabezpieczenia ww. rodzajów wojsk oraz 
o połączeniu pod jednym kierownictwem komórek technicznych i kwater-
mistrzowskich w tych rodzajach wojsk z około dwudziestopięcioletnim wy-
przedzeniem w stosunku do instytucji centralnych i wojsk lądowych54. 

Służba uzbrojenia w okręgach wojskowych, związkach 
taktycznych i oddziałach

Dla pełnego przedstawienia funkcjonowania służby uzbrojenia w  ba-
danym okresie należy wskazać wybrane aspekty jej funkcjonowania na 
szczeblu okręgu, związków taktycznych i  oddziałów. Już w  lutym 1945  r. 
rozpoczęto formowanie na terytorium Polski sześciu okręgów wojskowych 
(OW): warszawskiego, lubelskiego, krakowskiego, łódzkiego, poznańskie-
go, pomorskiego55. Z uwagi na prowadzone walki kwestia okręgów została 
uregulowana dopiero po przejęciu przez polską administrację ziem zachod-
nich i północnych. W sierpniu 1945 r. terytorium Polski podzielone zostało 
na siedem okręgów wojskowych: warszawski, pomorski, poznański, śląski, 
krakowski, łódzki, lubelski, którym nadano później numery odpowiednio 
DOW (Dowództwo Okręgu Wojskowego) nr I, nr II, nr III, nr IV nr V, 
nr VI, nr VII56. Dowódcy okręgów byli przełożonymi wszystkich jednostek 
i służb stacjonujących na ich terenie. Sprecyzowane zostały zasady formo-
wania sekcji uzbrojenia (sekcji zaopatrzenia artyleryjskiego) w  dowódz-
twach OW oraz składów okręgowych. W treści rozkazów organizacyjnych 
unikano używania słów „uzbrojenie, służba uzbrojenia” lub „składy uzbro-
jenia”, zastępując je słowami „artyleryjsko-techniczna służba, artyleryjscy 
technicy czy składy artyleryjskie”. Był to efekt wpływu nazewnictwa używa-

53 J. Kajetanowicz, Wojsko Polskie w systemie..., s. 196; S. Kudela, Służby Techniczne i Za-
opatrzenia..., s. 86–89, 264.
54 Na szczeblu centralnym oraz w wojskach lądowych scalenie służb technicznych i mate-
riałowych w ramach jednolitej logistyki nastąpiło w 1993 r.
55 Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 23/Org z 1 II 1945 r. o organizowaniu okręgów woj-
skowych, z  terminem formowania okręgów do 1 IV 1945 r., cyt. za J. Piątkowski, W.  Płatek, 
Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 350, zob. P. Piotrowski, Śląski Okręg Wojskowy..., s. 20.
56 Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP nr 0208/Org z 22 VIII 1945 r., cyt. za P. Piotrowski, 
Śląski Okręg Wojskowy..., s. 22; J. Piątkowski, W. Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., 
cz.  I, s. 364.
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nego w  Armii Czerwonej, wynikającego nawet z  jego dosłownego tłuma-
czenia oraz widoczny wynik podjętej decyzji podporządkowania dowódcy 
artylerii departamentu oraz całej służby uzbrojenia57. 

W końcu 1946 r. rozformowano OW Łódź, w 1949 r. OW Poznań i Lu-
blin, a w 1954  r. OW Kraków. W oficjalnych nazwach okręgów Śląskiego, 
Pomorskiego i Warszawskiego OW zrezygnowano z ich numeracji58. 

W powołanych dowództwach sześciu okręgów wojskowych znajdowały 
się Szefostwa Artylerii OW, a w ich składzie, jako okręgowe komórki służby 
uzbrojenia, sekcje zabezpieczenia artyleryjskiego. 

Na szczeblu OW struktury służby uzbrojenia zostały obsadzone dopie-
ro po wyznaczeniu instytucji i  jednostek, na bazie których były one orga-
nizowane (1  i 2 Armia WP oraz wyznaczone do rozformowania jednostki 
frontowe). Jednocześnie na bazie istniejących armijnych składów i warszta-
tów powołane zostały składy centralne oraz składy okręgowe59. Stanowiska 
w  sekcji zaopatrzenia artyleryjskiego były następujące: szef zaopatrzenia 
artyleryjskiego – szef uzbrojenia, zastępca szefa uzbrojenia, pomocnik do 
spraw amunicji, pomocnik do spraw broni, pomocnik do spraw finanso-
wych. Razem 5 oficerów, 2 stanowiska podoficerskie oraz 3 pracowników 
cywilnych60.

W 1950  r. na szczeblu OW funkcjonowały sekcje uzbrojenia okręgu 
w składzie: kierownik Sekcji Uzbrojenia – szef uzbrojenia OW, dwóch in-
spektorów uzbrojenia, pomocnik kierownika sekcji uzbrojenia do spraw 
broni, pomocnik kierownika sekcji uzbrojenia do spraw amunicji61. Sekcje 
uzbrojenia podlegały inspektorowi artylerii okręgu, natomiast w sprawach 
branżowych szefowi Departamentu Uzbrojenia.

Na szczeblu OW w  1951  r. sekcja uzbrojenia została przeformowa-
na na Wydział Uzbrojenia z  sekcjami. Szef Wydziału Uzbrojenia podlegał 

57 Wyciąg z rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 0236/Org z 8 IX 1945, cyt. za J.  Piąt-
kowski, W. Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 353; ibidem, cz. II, załącznik 
nr 75.
58 Trzy okręgi wojskowe funkcjonowały do października 1992 r., kiedy powołany został po-
nownie Krakowski Okręg Wojskowy, zob. F. Puchała, Budowa potencjału bojowego..., s. 250; 
D. Mierzejewski, S. Sadowski, Zarys Historii Pomorskiego Okręgu Wojskowego 1919–1994, 
Bydgoszcz 1994, s. 148–150, 153.
59 Wyciąg z rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 0236/Org z 8 IX 1945, cyt. za J. Piąt-
kowski, W. Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 353; ibidem, cz. II, załącznik 
nr 75.
60 Historia Służby Uzbrojenia i Elektroniki Śląskiego Okręgu Wojskowego ..., s. 3.
61 CAW, Departament Uzbrojenia 1945–1956, IV.504.5.30, Wykazy obsady oficerskiej 
uzbrojenia poszczególnych OW przesyłane do Departamentu Uzbrojenia według stanu na 
maj 1950 r., k. 90–113.
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dowódcy artylerii OW. Był on jednocześnie szefem uzbrojenia OW. W spra-
wach fachowych podlegał Szefowi Departamentu Uzbrojenia MON62.

Okres względnej stabilizacji i częściowej redukcji WP po 1956 r. w po-
łączeniu ze zmianami organizacyjnymi związanymi m.in. z planami wpro-
wadzania nowych rodzajów sprzętu (zmechanizowanego i  rakietowego), 
umożliwił dokonanie kolejnych zmian. W 1957  r. Dowództwo Artylerii 
OW zostało przeformowane na Szefostwo Artylerii OW, a Wydział Uzbroje-
nia na Oddział Uzbrojenia z utrzymaniem podporządkowania oddziału pod 
Szefostwo Artylerii OW63. Wprowadzenie na szczeblu OW oddziału służby 
uzbrojenia świadczyło o wzroście jej rangi i stopniowym usamodzielnianiu 
się służby w  WP. Organami wykonawczymi służby uzbrojenia OW były: 
okręgowe składnice uzbrojenia i amunicji (OSUiA) oraz szefowie uzbroje-
nia podległych jednostek wojskowych. 

Na szczeblu dywizji piechoty pod koniec 1946 r. w ramach szefostw ar-
tylerii dywizji występowały wydziały uzbrojenia w składzie dwóch oficerów: 
szefa Wydziału Artyleryjskiego Zaopatrzenia i jego pomocnika64. W 1950 r. 
na szczeblu dywizji piechoty widniało już jedno stanowisko w służbie 
uzbrojenia: szef Wydziału Uzbrojenia Dywizji65. 

Bardziej rozbudowane stanowiska służby występowały w  pułku pie-
choty. W tabeli nr 1 ujęto występujące w  pułku piechoty stanowiska 
służby uzbrojenia (w  magazynie i  warsztacie rusznikarskim znajdowały 
się dodatkowo stanowiska specjalistów łączności, niewykazane w  tabeli) 
według stanu na 1946  r.66 Stanowisko szefa służby umiejscowione było 
w grupie szefów służb i  funkcjonowało pod nazwą „szefa zapatrzenia ar-
tyleryjskiego”. Magazyn i  warsztat uzbrojenia umiejscowiony był w  kwa-
termistrzostwie. 

W ciągu kolejnych dwóch lat w etatach pułku piechoty zmieniono nazwę 
stanowiska szefa zaopatrzenia artyleryjskiego na zbrojmistrza, zmniejszo-
no liczbę stanowisk oficerskich poprzez połączenie stanowiska kierownika 

62 AW w Nowym Dworze Mazowieckim, 1704/00/94, Referat materiałowy „Charakterysty-
ka struktury i zmian w systemie działania Służb technicznych na szczeblu centralnym i ope-
racyjnym od 1956 r.”, Warszawa 1981, k. 278.
63 Ibidem, k. 329.
64 Historia Służby Uzbrojenia i Elektroniki Śląskiego Okręgu Wojskowego..., s. 6.
65 CAW, Departament Uzbrojenia 1945–1956, IV.504.5.30, Wykazy obsady oficerskiej 
uzbrojenia poszczególnych OW przesyłane do Departamentu Uzbrojenia według stanu na 
maj 1950 r., k. 90–113.
66 CAW, Wydział Administracyjno-Gospodarczy Sztabu Generalnego, 1544/73/430, Etat nr 
2/51 pułku piechoty dywizji piechoty Wojska Polskiego (czasu pokojowego „B”), według sta-
nu na 28 II 1946 r.
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warsztatu i  technika rusznikarskiego, zwiększono liczbę etatów podoficer-
skich, przeniesiono do innej komórki specjalistów łączności67. 

Mimo prób ujednolicenia nazw stanowisk, w tym powrotu do tradycyj-
nego polskiego nazewnictwa, np. „zbrojmistrza”, nadal występowała w tym 
zakresie duża różnorodność. W 1950 r. na szczeblu pułków i samodzielnych 
pododdziałów w  służbie uzbrojenia występowały następujące stanowiska 
oficerskie68:
– w  pułku piechoty, pułku artylerii: „zbrojmistrz” (kpt.), „kierownik 

warsztatu i magazynu” (por.), „technik artyleryjski” (ppor.);
– w  pułku czołgów, batalionie czołgów, batalionie artylerii pancernej: 

„zbrojmistrz” (kpt.) lub „pomocnik kierownika sekcji do spraw zaopa-
trzenia artyleryjskiego” (kpt.), „kierownik warsztatu i magazynu” (por.), 
„technik artyleryjski” (por.);

– w  samodzielnym dywizjonie, batalionie: „zbrojmistrz” (por.), „technik 
artyleryjski” (por.);

– w niektórych jednostkach występował „oficer broni” (kpt.).

Tabela 1.  Zestawienie stanowisk służby uzbrojenia w pułku piechoty 
(1946 r.)

Pułk Piechoty

kat. B                                                                                                Etat nr 2/51
Zatwierdzony: 28 lutego 1946

Komórka organizacyjna
Stanowisko Stopień etatowy Liczba żołnierzy

Szefowie Służb
Szef Zaopatrzenia Artyleryjskiego kpt. inż. 1

Kwatermistrzostwo
Magazyn i Warsztat Rusznikarski

Kierownik magazynu i warsztatu por. 1
Technik rusznikarski ppor. 1
Technik artyleryjski ppor. 1
Technik radiowy  ppor. 1
Starszy majster puszkarz st. sierż. 1
Majster rusznikarski sierż. 1
Majster moździerzowy sierż. 1
Majster telefoniczny sierż. 1

67 Etat nr 2/52 pułku piechoty według stanu na 16 IX 1948 r., cyt. za J. Piątkowski, W. Pła-
tek Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 385–386.
68 CAW, Departament Uzbrojenia 1945–1956, IV.504.5.30, Wykazy obsady oficerskiej 
uzbrojenia poszczególnych OW, k. 90–113, 117–120.
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Majster rusznikarski karabinów maszynowych sierż. 1
Elektromechanik plut. 1
Rusznikarz kpr. 2
Starszy laborant amunicyjny sierż. 1
Magazynier plut. 3

Źródło:  Opracowano na podstawie: CAW, Wydział Administracyjno-Gospodarczy Sztabu Ge-
neralnego, 1544/73/430, Etat nr 2/51, Pułk piechoty.

W rozwiniętych pułkach piechoty i  artylerii, w  dywizjonach artylerii 
występowały stanowiska techników artylerii dywizjonu (ppor.), dowódców 
plutonów amunicji – pirotechników (ppor.) lub oddzielne stanowiska kie-
rowników magazynów – pirotechników (ppor.). Z uwagi na braki kadrowe 
najniższe stanowiska techników artyleryjskich nie były obsadzone. Stanowi-
ska specjalistów od napraw sprzętu strzeleckiego i artyleryjskiego w podod-
działach remontowych były etatami podoficerów zawodowych. Nazwy sta-
nowisk odzwierciedlały nazewnictwo okresu przedwojennego, gdzie pojęcie 
„zbrojmistrz” dotyczyło oficerów uzbrojenia bez wykształcenia wyższego 
oraz średni personel. Pojęcie „oficer broni” dotyczyło oficerów pełniących 
funkcję szefa służby, a pojęcie „pomocnik kierownika sekcji do spraw za-
opatrzenia artyleryjskiego” to nazwa stosowana dla oficerów wykonujących 
funkcję szefa uzbrojenia w  Armii Czerwonej, dodatkowo część stanowisk 
umiejscowiono w kwatermistrzostwie. 

Departament Uzbrojenia aktywnie włączył się w proces wprowadzania 
zmian. Celem ujednolicenia i uporządkowania stanowisk szef Departamen-
tu Uzbrojenia w wystąpieniu do szefa Sztabu Generalnego WP zapropono-
wał wprowadzenie zmian w połączeniu z podwyższeniem stopni etatowych 
niektórych stanowisk69. Poniżej ujęto wykaz głównych wniosków zapropo-
nowanych przez szefa Departamentu Uzbrojenia:
– ujednolicenie etatów Wydziału Uzbrojenia Armii (na czas W) i Wydzia-

łów Uzbrojenia OW, zaproponowano etat szefa Wydziału zaszeregowany 
do stopnia „płk”, a szefa sekcji w wydziale do stopnia „ppłk”;

– skreślenie we wszystkich etatach jednostek wojskowych nazw stanowisk, 
takich jak: „zbrojmistrz, oficer broni, pomocnik kierownika sekcji do 
spraw zaopatrzenia artyleryjskiego” o  stopniu etatowym „kpt.” i  w  za-
mian wpisanie nazwy stanowiska „szef uzbrojenia” o stopniu etatowym 
„mjr” w  pułkach piechoty (równorzędnych) lub o  stopniu etatowym 
„kpt./ por.” w batalionach (równorzędnych);

69 CAW, Departament Uzbrojenia 1945–1956, IV.504.5.98, Pismo szefa Departamentu 
Uzbrojenia do szefa Sztabu Generalnego WP nr 00142 z 18 I 1951 r. w sprawie wykazu pro-
jektowanych wniosków, spostrzeżeń i uwag odnośnie etatów wojennych pierwszego wydania, 
k. 55.
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– w  etatach, które nie posiadają stanowisk szefa uzbrojenia (lub równo-
rzędnych), lecz jest „Pomocnik Dowódcy Jednostki do spraw technicz-
nych”, wpisanie nazwy stanowiska „Pomocnik Dowódcy Jednostki do 
spraw technicznych i uzbrojenia”;

– skreślenie występujących stanowisk służby uzbrojenia w kwatermistrzo-
stwie i wpisanie ich do dowództwa w grupie szefów służb lub utworzenie 
Sekcji Uzbrojenia w zależności od liczby sprzętu uzbrojenia w jednostce;

– przy opracowywaniu kolejnych etatów uwzględnienie: w  dywizjach 
wszystkich rodzajów broni – Wydziału Uzbrojenia z szefem uzbrojenia 
w stopniu etatowym „ppłk”, w pułkach (brygadach) – Sekcji Uzbrojenia 
z szefem uzbrojenia w stopniu etatowym „mjr”, w samodzielnych bata-
lionach (dywizjonach) – szefa uzbrojenia w stopniu etatowym „kpt.” lub 
„por.”, w zależności od ilości sprzętu w jednostce.
Kolejne propozycje dotyczyły wprowadzenia na czas P i W dywizyjne-

go warsztatu uzbrojenia70, dostosowania etatów służby uzbrojenia OW do 
wojennych etatów służby uzbrojenia armii, uaktualnienia etatów: armijnych 
warsztatów uzbrojenia, armijnych składów amunicji i uzbrojenia czasu W71, 
czy propozycji projektów etatów składu uzbrojenia frontu oraz składu amu-
nicji frontu czasu W72. 

Postulowane wnioski w większości zostały zrealizowane i to już w nowych 
etatach wydawanych sukcesywnie od 1951 r., chociaż niektóre postulaty zre-
alizowano później. Wprowadzenie powyższych zmian było jednym z ważniej-
szych kroków na drodze do usamodzielnienia służby oraz istotnego wzmocnie-
nia jej autorytetu. Zmiany etatowe następowały również podczas przeformo-
wywania jednostek czy wprowadzania do etatu nowego sprzętu. 

W tabeli nr 2 ujęto przykłady struktur i stanowisk służby uzbrojenia na 
szczeblu pułku piechoty według stanu na 1951  r.73 W grupie szefów bro-
ni i  służb występował już szef uzbrojenia (kpt.), będący jednocześnie sze-
fem sekcji uzbrojenia, podległy bezpośrednio dowódcy pułku. Z warsztatu 
i  magazynu uzbrojenia wydzielony został magazyn amunicji. W warszta-
cie występował etatowy warsztat artyleryjski na samochodzie. Nowe etaty 
usystematyzowały stanowiska etatowe i  nazewnictwo stanowisk w  służbie 
poprzez wprowadzenie jednolitego we wszystkich jednostkach stanowi-

70 CAW, Departament Uzbrojenia 1945–1956, IV.504.5.98, Pismo szefa Departamentu 
Uzbrojenia MON do dowódcy artylerii WP nr  04027 z 26 XI 1951 r., k. 254.
71 CAW, Departament Uzbrojenia 1945–1956, IV.504.5.98, Pismo szefa Departamentu Uzbro-
jenia MON do szefa Oddziału I Sztabu Generalnego WP nr 008777 z 13 XI 1951 r., k. 219. 
72 CAW, Departament Uzbrojenia 1945–1956, IV.504.5.98, Pismo szefa Departamentu Uzbro-
jenia MON do zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP nr 04444 z 24 XII 1951 r., k. 258.
73 CAW, Wydział Administracyjno-Gospodarczy Sztabu Generalnego, 1544/73/2535, Etat 
nr 2/120 pułku piechoty, według stanu na 23 III 1951 r.
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ska „szefa uzbrojenia”. Ustanowienie samodzielnej sekcji uzbrojenia pod-
porządkowanej poprzez szefa służby bezpośrednio dowódcy pozwoliło na 
usamodzielnienie samej służby na szczeblu pułku.

Przykładem postępującego procesu pozytywnych zmian w służbie uzbro-
jenia były kolejne wydawane etaty. Strukturę i stanowiska służby uzbrojenia 
na szczeblu pułku piechoty według stanu na 1958 r.74 ujęto w tabeli nr 3.

Stanowisko szefa uzbrojenia występowało dalej w sztabie pułku, w gru-
pie szefów służb. Szef służby był nadal szefem sekcji uzbrojenia podległej 
bezpośrednio dowódcy pułku. Stopień etatowy szefa uzbrojenia podniesio-
no do stopnia majora. Jednocześnie zmniejszono liczbę stanowisk oficer-
skich w warsztacie uzbrojenia do jednego – kierownika warsztatu. Zmniej-
szono liczbę stanowisk żołnierzy zawodowych mechaników sprzętu uzbro-
jenia, zastępując ich żołnierzami służby zasadniczej. W warsztacie wystę-
pował etatowy warsztat artyleryjski na samochodzie PWU-1a. Wydzielono 
z warsztatu uzbrojenia magazyn uzbrojenia, łącząc go z magazynem amuni-
cji w zintegrowany skład broni i amunicji. Powyższe struktury funkcjono-
wały w niezmienionej formie do powstania służb technicznych pod koniec 
lat sześćdziesiątych XX w. 

Tabela 2.  Zestawienie stanowisk służby uzbrojenia w pułku piechoty 
(1951 r.)

Pułk Piechoty

Etat nr 2/120
Zatwierdzony: 23 marca 1951

Komórka organizacyjna
Stanowisko Stopień etatowy Liczba żołnierzy

Bronie i Służby
Szef uzbrojenia kpt. 1

Sekcja Techniczna 
Sekcja Uzbrojenia

Pisarz szer. 1
Warsztat i Magazyn Uzbrojenia

Kierownik warsztatu i magazynu – technik 
rusznikarski

por. 1

Technik artyleryjski ppor. 1
Majster rusznikarz sierż. 1
Majster rusznikarz karabinów maszynowych sierż. 1
Majster moździerzowy ogn. 1

74 CAW, Oddział Organizacyjno-Etatowy Sztabu Generalnego, 1678/84/542, Etat nr 2/240 
pułku piechoty, według stanu na dzień 4 X 1958 r.
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Rusznikarz kpr. 2
Starszy puszkarz ogn. 1
Puszkarz kpr. 1
Magazynier uzbrojenia sierż. 1
Pomocnik magazyniera szer. 1
Kierowca samochodowy szer. 2

Magazyn Amunicji
Magazynier sierż. 1
Laborant amunicji plut. 1
Pomocnik magazyniera szer. 1

Źródło:  Opracowano na podstawie: CAW, Wydział Administracyjno-Gospodarczy Sztabu Ge-
neralnego, 1544/73/2535, Etat nr 2/120, Pułk piechoty.

Zestawienia stanowisk w służbie uzbrojenia ujęte w tabelach nr 1–3 do-
tyczyły czasu P. 

Tabela 3.  Zestawienie stanowisk służby uzbrojenia w pułku piechoty 
(1958 r.)

Pułk Piechoty

Etat nr 2/240
Zatwierdzony: 4 października 1958

Komórka organizacyjna
Stanowisko Stopień etatowy Liczba żołnierzy

Szefowie Służb
Szef uzbrojenia mjr inż. 1

Sekcja Techniczna 
Sekcja Uzbrojenia

Pisarz st. szer. 1
Warsztat Uzbrojenia

Kierownik warsztatu por. – kpt. 1
Starszy majster rusznikarz st. sierż. 1
Starszy majster artyleryjski st. ogn. 1
Pomocnik majstra szer. 4
Pomocnik majstra kan. 3

Skład Broni i Amunicji
Kierownik składu st. ogn. 1
Magazynier ogn. 1

Źródło:  Opracowano na podstawie: CAW, Oddział Organizacyjno-Etatowy Sztabu Generalne-
go, 1678/84/542, Etat nr 2/240, Pułk piechoty.

Poprzez pokazanie zmian etatowych w latach 1946–1958 na przykładzie 
takiej samej jednostki organizacyjnej – pułku piechoty można prześledzić 
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ewolucję struktur etatowych służby uzbrojenia w danym okresie. Wskaza-
ny pułk piechoty, z  uwagi na występowanie w  jego etacie zarówno szefa 
służby, jak i warsztatu i magazynu, jest pod tym względem najbardziej cha-
rakterystyczny. Podobne stopniowe zmiany w nazewnictwie stanowisk i ich 
podporzadkowaniu następowały również w strukturach innych jednostek. 
W tych, do których wprowadzany był nowy sprzęt uzbrojenia, odpowiednio 
zwiększana była liczba stanowisk przewidzianych w służbie. W pułku arty-
lerii przeciwlotniczej, według etatu 4/223, w drugiej połowie lat pięćdziesią-
tych XX w. znajdowało się pięć stanowisk etatowych dla oficerów uzbroje-
nia: szef uzbrojenia, kierownik warsztatu uzbrojenia, kierownik warsztatu 
radiolokacyjnego, technik artyleryjski, technik przyrządów artyleryjskich, 
8 podoficerów zawodowych oraz 15 szeregowych specjalistów. Podobnie 
w  organizowanych w  tym czasie dywizjach pancernych i  zmechanizowa-
nych zwiększano etatową liczbę oficerów uzbrojenia, np. według etatu 5/282 
w  dywizji pancernej wprowadzono wydziały uzbrojenia w  składzie pięciu 
oficerów: szef wydziału uzbrojenia, starszy pomocnik do spraw broni, star-
szy pomocnik do spraw amunicji, pomocnik do spraw amunicji, pomocnik 
do spraw radiolokacji oraz podoficer zawodowy75. 

Służba uzbrojenia w procesie konsolidacji służb technicznych 

Pomimo formalnego umiejscowienia w ramach struktur dowództw arty-
lerii służba uzbrojenia charakteryzowała się dużą samodzielnością. Wynika-
ło to z faktu, że służba ta realizowała zadania nie tylko na rzecz artylerii, ale 
i  na potrzeby jednostek wszystkich rodzajów wojsk. Obowiązujące wtedy 
zadania oraz przejmowanie nowych kompetencji, np. w zakresie sprzętu ra-
diolokacyjnego, świadczyły o coraz bardziej formalnej już tylko podległości 
organizacyjnej w strukturach artylerii.

Jednoznaczne wyodrębnienie służby uzbrojenia z  artylerii na szczeblu 
centralnym, okręgowym i  taktycznym (w  dywizji) i  jej usamodzielnienie 
nastąpiło dopiero w 1963 r.76 Ustalenia zawarte w rozkazie dotyczyły m.in. 
następujących zagadnień: Departament Uzbrojenia został podporządkowa-
ny szefowi Sztabu Generalnego poprzez głównego inspektora techniki i pla-
nowania – zastępcę szefa Sztabu Generalnego, z szefostw artylerii okręgów 
wojskowych wydzielono oddziały uzbrojenia i podporządkowano je bezpo-
średnio dowódcom okręgów, a wydziały uzbrojenia dywizji podporządko-
wano bezpośrednio dowódcom dywizji. W dalszej części rozkazu ustalono 

75 Historia Służby Uzbrojenia i Elektroniki Śląskiego Okręgu Wojskowego..., s. 16.
76 Archiwum Wojskowe w Oleśnicy (AWO), SOW Oddz. VI Org, 2-13641/66/30, Rozkaz 
ministra obrony narodowej nr 036/org. z 12 III 1963 r. w sprawie zmiany podporządkowania 
Szefostwa Artylerii WP i Departamentu Uzbrojenia, k. 112.
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zasady podległości służbowej wybranych instytucji. Szefowi Departamentu 
Uzbrojenia podporządkowano: komendanta Centrum Badań Uzbrojenia 
w Zielonce, komendanta Oficerskiej Szkoły Uzbrojenia w Olsztynie, szefów 
centralnych składnic amunicji, uzbrojenia i  sprzętu radioelektronicznego 
oraz baz amunicji, szefów (dyrektorów) centralnych warsztatów, przedsta-
wicieli wojskowych służby uzbrojenia przy zakładach produkcyjnych, do-
wódców technicznych jednostek rakietowych. Zachowano przy tym dotych-
czasowe kompetencje szefa artylerii WP i szefa Departamentu Uzbrojenia. 

Wymieniony rozkaz sankcjonował wyodrębnienie służby uzbrojenia ze 
struktur artylerii, co w  WP przed II wojną światową nastąpiło w  1926  r. 
Ustanowiona w 1963 r. odrębność była bardziej istotna, dotyczyła również 
kompetencji prowadzenia samodzielnej polityki kadrowej i własnego szkol-
nictwa wojskowego. Na szczeblu centralnym Departament Uzbrojenia MON 
pełnił w dalszym ciągu funkcję centralnego organu zaopatrywania dla cało-
ści sił zbrojnych. Szefostwo Artylerii utrzymało natomiast zadania związane  
z organizacją jednostek artyleryjskich oraz kierowania procesem ich szko-
lenia.

Podporządkowanie w  1963  r. na szczeblu centralnym Departamentu 
Uzbrojenia głównemu inspektorowi techniki i planowania – zastępcy szefa 
Sztabu Generalnego – wskazywało na przewidywaną już koncepcję umiesz-
czenia służby uzbrojenia w planowanym pionie technicznym MON, co na-
stąpiło w ciągu kolejnych lat. Usamodzielnienie służby uzbrojenia stanowiło 
pierwszy etap konsolidacji służb technicznych. Dostrzegano rolę techniki 
wojskowej i konieczność powołania pionu organizacyjnego, odpowiedzial-
nego za nadzór nad eksploatacją tego sprzętu w  jednostkach wojskowych. 
Zmiany wynikały ze stałego rozwoju sił zbrojnych, stopniowego wprowa-
dzania do wyposażenia wojsk nowego sprzętu wojskowego, w  tym zesta-
wów rakietowych. Konieczność zabezpieczenia eksploatacji nowego sprzętu, 
w tym jego przygotowania do użycia bojowego, były jedną z przyczyn for-
malnego organizowania pionu służb technicznych. Ranga szefa tego pionu 
jako późniejszego zastępcy dowódcy świadczyła o wadze problemu i uświa-
domieniu istotnego wpływu stanu technicznego używanego sprzętu na po-
ziom wykonywanych zadań oraz miała duży wpływ na podjęcie procesu 
integracji służb technicznych77.

Wprowadzane zmiany połączone były z  dalszą konsolidacją służb 
technicznych, które były umieszczone na różnych szczeblach dowództw 

77 Powstanie pionu techniki WP zapoczątkowane zostało rozkazem ministra ON nr 065/
Org. oraz zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego nr 108/Org z  9 IX 1966  r. w  sprawie 
zmian organizacyjno-funkcjonalnych w pionie planowania i techniki, AW w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim, 1704/00/94, Referat materiałowy „Charakterystyka struktury i  zmian 
w systemie działania Służb technicznych na szczeblu centralnym i operacyjnym od 1956 r.”, 
Warszawa 1981, k. 348–357.
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i instytucji MON. W pierwszej kolejności, w drugiej połowie lat sześćdzie-
siątych XX w. dokonano integracji służby samochodowej i służby technicz-
no-czołgowej w  służbę czołgowo-samochodową. Na szczeblu centralnym 
nowe szefostwo zostało powołane w 1966 r. na bazie Szefostwa Służby Sa-
mochodowej MON, podporządkowanej dotychczas kwatermistrzowi WP 
i Zarządowi Technicznego Dowództwa Wojsk Pancernych. Szefostwo służ-
by czołgowo-samochodowej MON zostało podporządkowane, podobnie 
jak Departament Uzbrojenia, szefowi Sztabu Generalnego poprzez główne-
go inspektora techniki i planowania – zastępcę szefa Sztabu Generalnego. 
W okręgach wojskowych, związkach taktycznych oraz jednostkach wojsko-
wych stopniowo w latach 1967–1970 obsadzane były przez przedstawicieli 
nowej służby czołgowo-samochodowej stanowiska pomocników dowódcy 
do spraw technicznych, później przekształcanych na szefów służb technicz-
nych – zastępców dowódców do spraw technicznych. Podporządkowywa-
no im na danych szczeblach zarówno służbę czołgowo-samochodową, jak 
i służbę uzbrojenia78. 

Następnym elementem procesu integracji służb technicznych było przejmo-
wanie przez służbę uzbrojenia kolejnych kompetencji. Pod koniec 1968 r. do-
konano przeformowania Departamentu Uzbrojenia MON w Szefostwo Służby 
Uzbrojenia i  Elektroniki MON z  jednoczesnym przyjęciem przez szefostwo 
kolejnych zadań w zakresie: zestawów rakietowych ziemia–powietrze, sprzętu 
mechanizacji prac biurowych, maszyn i części elektronicznych79. Zachowane 
zostało podporzadkowanie nowego szefostwa głównemu inspektorowi plano-
wania i techniki – zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP. Po przeformowaniu 
szefostwo pełniło funkcje poprzedniego departamentu wraz z nowymi zada-
niami wynikającymi z przejęcia dodatkowych funkcji:
– w zakresie przeciwlotniczych zestawów rakietowych z WOPK;
– w zakresie sprzętu mechanizacji prac biurowych z kwatermistrzostwa;
– w zakresie elementów i podzespołów elektronicznych z szefostw rodza-

jów wojsk.
Efektem tego przeformowania była zmiana nazwy „służby uzbrojenia” na 

„służbę uzbrojenia i elektroniki”. Zmiany weszły w życie 1 grudnia 1968 r.80

78 F. Puchała, Budowa potencjału bojowego..., s. 194.
79 Rozkaz nr 015/MON z  20 VII 1968  r. oraz zarządzenie szefa Sztabu Generalnego 
nr  0150/Org z 18 XI 1968 r., cyt. za AW w Nowym Dworze Mazowieckim, 1704/00/94, Refe-
rat materiałowy „Charakterystyka struktury i zmian w systemie działania Służb technicznych 
na szczeblu centralnym i operacyjnym od 1956 r.”, Warszawa 1981, k. 374—376; F. Puchała, 
Budowa potencjału bojowego..., s. 191; H. Wcisło, Powstanie i rozwój służb technicznych WP, 
„Wojskowy Przegląd Techniczny i Logistyczny” 1995, nr 2, s. 29–30.
80 Przeformowanie Departamentu Uzbrojenia MON na Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elek-
troniki MON weszło w życie 1 XII 1968 r.; zob. AW w Nowym Dworze Mazowieckim, De-
partament Uzbrojenia, 143/91/96, Rozkaz Szefa Służby Uzbrojenia i Elektroniki nr  0156 z 21 
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Odpowiednie zmiany przeprowadzone zostały również na niższych 
szczeblach, w  tym samym roku Oddział Służby Uzbrojenia OW przefor-
mowano na Szefostwo Służby Uzbrojenia i  Elektroniki OW. Jednocześnie 
powołano nowe stanowisko zastępcy dowódcy OW ds. technicznych oraz 
Wydział Koordynacji Służb Technicznych OW. Nowemu zastępcy na szcze-
blu okręgu zostały podporządkowane Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elek-
troniki OW oraz Szefostwo Służby Czołgowo-Samochodowej OW81. 

Zasadniczy sprzęt służby uzbrojenia

Pod koniec II wojny światowej oraz w pierwszych latach powojennych 
WP wyposażone było w  sprzęt i  uzbrojenie produkcji radzieckiej. W nie-
które typy tego sprzętu wyposażona była Armia Polska formowana w ZSRR 
w latach 1941–1942.

W momencie zakończenia II wojny światowej podstawową broń indywi-
dualną stanowiły 7,62 mm karabiny (kb) Mosin wz. 1891/30 oraz 7,62 mm 
karabinki (kbk) Mosin wz. 38 i  wz. 44. Karabiny uzupełniane były przez 
7,62 mm pistolety maszynowe (pm) PPSz wz. 1941 i 7,62 mm pm PPS wz. 
1943. W mniejszej liczbie w wybranych pododdziałach w wyposażeniu były 
samoczynne 7,62 mm AWS wz. 36 i  samopowtarzalne 7,62 mm SWT wz. 
40. Uzbrojeniem indywidualnym żołnierzy zawodowych były 7,62 mm pi-
stolety TT wz. 33 i 7,62 mm rewolwery Nagant wz. 1895.

Do broni zespołowej zaliczano: 7,62  mm ręczne karabiny maszynowe 
(rkm) Diegtariewa DP wz. 28 oraz jego zmodernizowane wersje DPM wz. 
44, 7,62 mm ciężkie karabiny maszynowe (ckm) Maxim wz. 1910, 7,62 mm 
ckm SG wz. 43 oraz 12,7 mm wielkokalibrowe karabiny maszynowe (wkm) 
DSzK wz. 1938, rkm DP wz. 28 oraz ckm SG wz. 43 miały opracowane 
wersje czołgowe.

Do broni pomocniczej zaliczano 26 mm pistolety sygnałowe wz. 44 oraz 
14,5 mm rusznice przeciwpancerne PTRD i PTRS wz. 194182. 

XII 1968 r. w sprawie wyznaczenia na stanowiska służbowe pracowników cywilnych w związku 
z przeformowaniem Departamentu Uzbrojenia MON na Szefostwo Służby Uzbrojenia MON 
z 1 XII 1968 r., podpisane przez czasowo pełniącego obowiązki (cz.p.o.) Szefa Służby Uzbro-
jenia i Elektroniki MON, k. 277. Chociaż i po tej dacie wydawane były dokumenty sygnowa-
ne przez Departament Uzbrojenia, np. Zarządzenie szefa Departamentu Uzbrojenia nr 0175 
z 30 XII 1968 r. w sprawie organizacji szkolenia oficerów, chorążych i podoficerów zawodowych 
i pracowników cywilnych Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki MON w 1969 r, podpisane 
tym razem przez szefa Departamentu Uzbrojenia MON; zob. AW w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, Departament Uzbrojenia, 143/91/96, k. 330–334. Zmiana nazewnictwa nie dotyczyła Ma-
rynarki Wojennej, gdzie w dalszym ciągu funkcjonowała poprzednia nazwa „szef uzbrojenia”.
81 Historia Służby Uzbrojenia i Elektroniki Śląskiego Okręgu Wojskowego..., s. 69.
82 S. Torecki, Broń i amunicja strzelecka LWP, Warszawa 1985, s. 269.
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Sprzęt artyleryjski, który był w wyposażeniu jednostek piechoty, to: 
50 mm moździerz kompanijny wz. 38, wz. 40 i wz. 41, 82 mm moździerz 
batalionowy wz. 37, wz. 41 i  wz. 43, 76,2  mm armata pułkowa wz. 27 
i wz.  43, 45 mm armata przeciwpancerna wz. 37 i wz. 42. Sprzęt artyleryjski 
w wyposażeniu jednostek artylerii to: 120 mm moździerz pułkowy wz. 38 
i  wz. 43, w  mniejszej liczbie 160  mm moździerz wz. 1943, 57  mm arma-
ta przeciwpancerna wz. 1943, 76,2 mm armata dywizyjna wz. 42, 122 mm 
haubica wz. 38, 122 mm armata wz. 1931/37, 152 mm haubicoarmata wz. 
1937, wyrzutnia artylerii rakietowej BM-13 „Katiusza”, 37 mm armata prze-
ciwlotnicza wz. 39, 85 mm armata przeciwlotnicza wz. 39 oraz w mniejszej 
liczbie 20 mm armata przeciwlotnicza wz. 194083.

W czasie wojny oraz kilka lat po jej zakończeniu WP użytkowało rów-
nież działa samobieżne na podwoziach czołgowych, wykorzystywane głów-
nie do wsparcia piechoty oraz jako sprzęt przeciwpancerny. Traktowane 
były one jednak jako sprzęt pancerny. Klasyczny sprzęt artylerii samobież-
nej został wprowadzony do WP dopiero w drugiej połowie lat siedemdzie-
siątych84. 

Już w  1947  r. na podstawie zakupionych licencji rozpoczęto w  Polsce 
produkcję 7,62 mm pistoletów TT wz. 33, w 1948 r. 26 mm pistoletu sygna-
łowego wz. 44, w 1949 r. 7,62 mm pm wz. 43, w 1950 r. 7,62 mm karabinka 
Mosin wz. 1944 i  7,62  mm pm wz. 41. W 1953  r. 7,62  mm rkm wz. 28 
i  jego czołgowych wersji oraz 7,62 mm ckm SG wz. 43, a później jego ko-
lejnych wersji. Również w zakresie sprzętu artyleryjskiego rozpoczęto pro-
dukcję wybranych typów sprzętu. W 1950 r. rozpoczęto produkcję 122 mm 
haubicy wz. 38, w 1951 r. 82 mm moździerzy wz. 41 i wz. 43, 85 mm armat 
plot wz.  39. Produkowano również 120 mm moździerze wz. 43 i 37 mm ar-
maty plot wz. 39. W 1955 r. rozpoczęto produkcję 85 mm armat ppanc wz. 
44 a po 1956 r. 57 mm armat pplot S-6085.

Rewolucyjną zmianą w  broni strzeleckiej było wprowadzenie do wy-
posażenia w  ZSRR pod koniec lat czterdziestych broni strzeleckiej wyko-
rzystującej nabój pośredni, charakteryzującej się wysoką szybkostrzelno-
ścią, manewrowością oraz mocnym nabojem. Nowy 7,62  mm kbk AK na 
7,62  mm nabój pośredni wz. 43 (7,62  mm x 39), nazywany początkowo 
jako 7,62 mm pistolet maszynowy Kałasznikowa – pmK, stopniowo zastą-
pił zarówno klasyczne karabinki, wykorzystujące silny nabój karabinowy, za 

83 S. Komornicki et al., Wojsko Polskie 1939–1945. Barwa i broń, Warszawa 1984, s. 308–
312; J. Piątkowski, W. Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. II, załącznik nr 72; A.  Cie-
pliński, R. Woźniak, Encyklopedia..., s. 14, 15, 83, 84, 148, 149; J. Kajetanowicz, Polskie Woj-
ska Lądowe..., s. 16–17, 111–124.
84 J. Magnuski, Wozy bojowe LWP 1943–1983, Warszawa 1985, s. 196.
85 J. Kajetanowicz, Polskie Wojska Lądowe..., s. 246–250, 379–388.
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wyjątkiem karabinów wyborowych i maszynowych, jak i pistolety maszyno-
we wykorzystujące naboje pistoletowe. 

W ramach unifikacji uzbrojenia wprowadzono na szczeblu drużyny 
piechoty rkm strzelający również tym nabojem – 7,62 mm rkm D. Szybko 
uznano jednak, że wymagania dla broni wsparcia na poziomie drużyny 
wymagają broni strzelającej mocniejszym nabojem karabinowym i  w  za-
kresie broni zespołowej dla pododdziałów piechoty rozpoczęto wpro-
wadzanie pod koniec lat sześćdziesiątych broni strzeleckiej (karabinów 
maszynowych) opartej na systemie 7,62  mm PK, wykorzystującej nabój 
karabinowy kb (7,62 mm x 54R). Uzupełnieniem dla karabinka AK było 
wprowadzenie w  latach sześćdziesiątych polskiej konstrukcji 9  mm pm 
wz. 63. Przeznaczone były dla załóg wozów bojowych, kierowców trans-
porterów opancerzonych, celowniczych karabinów maszynowych i  gra-
natników przeciwpancernych oraz żołnierzy pododdziałów technicznych. 
W ten sam pistoletowy nabój Makarowa (9 mm x 18) wyposażone zosta-
ły również polskie 9 mm pw wz. 64, które zastąpiły 7,62 mm pistolety TT 
wz. 33. W zakresie broni specjalistycznej wprowadzone zostały 7,62 mm 
karabiny wyborowe SWD oraz jako indywidualna broń przeciwpancerna, 
za wycofane po wojnie 14,5 mm rusznice przeciwpancerne, 40 mm ręcz-
ne granatniki przeciwpancerne RPG-2 i  RPG-786. Już w  1957  r. rozpo-
częto licencyjną produkcję 7,62  mm kbk  AK, a  w  1961  r. jego zmodyfi-
kowanej wersji przystosowanej do wystrzeliwania granatów nasadkowych 
7,62  mm kbk AK  GN, w  1958  r. 7,62  mm rkm  D, w  1960  r. 14,5  mm 
wkm  PKM-2, w  1966  r. zmodernizowaną wersję kbk  AKM, a  w  1968  r. 
rkm  PK i  jego wersje PKS i  PKT87. Wprowadzone w  latach sześćdziesią-
tych wzory broni strzeleckiej okazały się trwałym, stosunkowo prostym, 
nowoczesnym i skutecznym systemem uzbrojenia strzeleckiego88.

Lata sześćdziesiąte to stopniowy rozwój jakościowy Wojska Polskie-
go. Do wyposażenia sił zbrojnych zaczęły wchodzić nowe rodzaje sprzętu, 
wyrzutnie rakiet operacyjno-taktycznych, taktycznych, przeciwpancernych 
i przeciwlotniczych. Zmiany zachodziły również w instytucjach centralnych 

86 S. Torecki, Broń i amunicja..., s. 272.
87 Nowakowski w  swojej pracy przyjął, że produkcja 7,62  mm kbk AKM rozpoczęła się 
w 1968 r., natomiast Z. Gwóźdź, że w 1966 r. Autor w swojej pracy zawodowej spotkał się 
z  egzemplarzami 7,62  mm kbk  AKM z  1966  r. W rozprawie, w  przypadku porównywania 
rozbieżnych informacji z ww. źródeł, przyjmowano więc dane wg Z. Gwóźdź, P. Zarzycki, 
Polskie konstrukcje..., s. 20, zob. T. Nowakowski, Karabinki Beryl z ZM Łucznik S.A., „Nowa 
Technika Wojskowa” 1998, nr 2, s. 11. 
88 S. Torecki, Broń i amunicja..., s. 273–275.
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odpowiedzialnych za dowodzenie i  szkolenie jednostek artyleryjskich 
i przeciwlotniczych89. 

Dla służby uzbrojenia był to bardzo ważny proces, podnoszący jej pre-
stiż, ale i  zwiększający zakres odpowiedzialności. Nowy sprzęt wymagał 
wykształconych specjalistów oraz specjalnego przygotowania. Proces ten 
rozpoczęto od przeszkolenia w 1959 r. w ZSRR grupy oficerów z Wojskowej 
Akademii Technicznej oraz oficerów przewidzianych do obsadzenia stano-
wisk dowódczych i  technicznych (specjalistów służby uzbrojenia) w  pla-
nowanych do sformowania Brygadach Artylerii (BA) – Brygadach Rakiet 
Operacyjno-Taktycznych (BROT) oraz jednostkach zabezpieczenia tech-
nicznego – Polowych Technicznych Bazach Rakietowych (PTBR)90. 

Pierwszą jednostką rakietową mającą w wyposażeniu rakiety operacyj-
no-taktyczne była 32 Brygada Artylerii w  Orzyszu (WOW), sformowana 
w  1961  r. Powołany został również Ośrodek Szkolenia Artylerii w  Orzy-
szu i  23 szkolny dywizjon artylerii w  Toruniu. Następnie sformowano 
kolejne brygady: w  1962  r. 18 Brygadę Artylerii w  Bolesławcu (SOW),  
w 1963 r. 20 Brygadę Artylerii w Choszcznie (POW) i  rozpoczęto formo-
wanie 36 Brygady Artylerii w Biedrusku (SOW). Brygada w Biedrusku na 
czas wojny przewidywana była do podporządkowania frontowego, pozo-
stałe brygady były podporządkowania armijnego91. Do wyposażenia ww. 
32, 18 i  20 Brygady wprowadzono zestawy rakiet operacyjno-taktycznych 
9K51 (R-170)92 na podwoziu gąsienicowym ISU. Natomiast sformowa-
na w  ostatniej kolejności, w  1968  r. 36 Brygada Artylerii została wyposa-
żona już w  nowe zestawy 9K72 (R-300) z  wyrzutnią 9P117 na podwoziu 
kołowym MAZ-543. Na początku lat siedemdziesiątych również pozo-
stałe brygady zostały przezbrojone w  ww. zestawy, ale już nowszej wer-
sji 9K72M. Zapleczem technicznym dla każdej z  tych brygad były PTBR: 
15  PTBR Miedwie (POW), 18 PTBR Szczecin (POW), 11 PTBR Skwie-
rzyna (SOW), 21 PTBR Orneta (WOW). Dodatkowo sformowane zostały 

89 Rozkaz MON nr 44/MON z 21 VII 1965 r. przeformowujący artylerię na wojska rakieto-
we i artylerię, cyt. za F. Puchała, Budowa potencjału bojowego..., s. 281.
90 Podstawą formowania pierwszych jednostek rakietowych był dekret Rady Państwa 
z 21  X 1961 r. oraz rozkaz MON nr 50 z 24 X 1961 r., cyt. za F.  Puchała, Sekrety Sztabu Ge-
neralnego..., s. 105.
91 Sformowane brygady na czas wojny przemianowywane były na Brygady Rakiet Opera-
cyjno-Taktycznych (BROT) z przeznaczeniem po jednej dla każdej armii i jednej BROT dla 
szczebla frontowego, zob. F. Puchała, Budowa potencjału bojowego..., s. 284–285.
92 Symbole używane w WP podano na podstawie instrukcji Materiałowo-techniczne zabez-
pieczenie działań bojowych wojsk przez służbę uzbrojenia i elektroniki, cz. I: szczebel taktycz-
ny wojsk operacyjnych vademecum, sygn. Uzbr. 1979/78, Warszawa 1979 oraz Materiałowo-
-techniczne zabezpieczenie działań bojowych wojsk przez służbę uzbrojenia i elektroniki, cz. II:  
szczebel operacyjny vademecum, sygn. Uzbr. 1980/78, Warszawa 1980.
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dwa bataliony dowozu amunicji (bda): 25 bda Miedwie i 28 bda Skwierzy-
na, na czas wojny przekształcane w dywizjony dowozu rakiet (ddr)93. Sta-
nowiska dowódcze oraz techniczne w  tych jednostkach obejmowane były 
przez przedstawicieli służby uzbrojenia. Dodatkowo sformowany został  
8 samodzielny batalion dowozu rakietowych materiałów napędowych w Ja-
rominie94. 

W 1962  r. rozpoczęto organizowanie samodzielnych dywizjonów ra-
kiet taktycznych (drt) wyposażonych w  zestawy rakiet taktycznych. Dy-
wizjony były formowane jako pododdziały rakietowe dywizji pancernych 
i  zmechanizowanych. W okresie pięciu lat sformowano 14 drt wyposa-
żonych w  zestawy 2K6 (R-30)95 z  wyrzutnią 2P16 na podwoziu gąsieni-
cowym czołgu PT-76. W latach późniejszych dywizjony były stopniowo 
przezbrajane w zestawy 9K52 (R-70) z wyrzutnią 9P113 na podwoziu ko-
łowym Ził 135 ŁM. 

Lata sześćdziesiąte to wprowadzanie do WP zestawów przeciwpancer-
nych pocisków kierowanych (PPK). W latach 1962–1966 sprowadzono do 
Polski 41 wyrzutni 2P27 na podwoziu BRDM oraz 6 wyrzutni 2P26 na pod-
woziu Gaz-69 z pociskami PPK 3M6 Trzmiel. W 1968 r. sprowadzono do 
Polski niewielką liczbę wyrzutni 9P110 na podwoziu BRDM z nowymi PPK 
9M14M Malutka oraz rozpoczęto wprowadzanie zestawów przenośnych 
9K11 z PPK 9M14M Malutka96. Razem z wyrzutniami sprowadzono stacje 
kontrolno-naprawcze do sprawdzeń wyrzutni i pocisków przed strzelaniem 
oraz trenażery do szkoleń.

W gestii służby uzbrojenia był również sprzęt artylerii przeciwlotni-
czej w  jednostkach obrony przeciwlotniczej zarówno Wojsk Lądowych, 
jak i  WLOPLOK/WOPK. Jednostki te wyposażone były początkowo 
w  85  mm armaty plot wz. 39 oraz później w  57  mm armaty plot S-60 
i  100  mm armaty plot KS-19. Pierwsze rakietowe dywizjony przeciw-
lotnicze sformowane zostały w  1960  r., otrzymały one zestawy rakie-
towe SA-75 Dwina. W latach 1960–1962 sformowano 16 dywizjonów 
ogniowych. Od 1963  r. wprowadzano zmodernizowane zestawy S-75M 

93 PTBR w momencie sformowania pod względem całokształtu działalności specjalistycz-
nej, w  tym szkolenia, zabezpieczenia w  sprzęt, podporządkowane zostały służbie uzbroje-
nia. W 1982  r. przeszły do Dowództwa Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA), natomiast 
ddr pozostały podporządkowane SUiE, zob. Służba Uzbrojenia i Elektroniki Śląskiego Okręgu 
Wojskowego, red. J. Majcher, Z. Skolimowski, Wrocław 2007, s. 110, 117–119.
94 M. Trubas, Wojska jednorazowego użytku. Relacja, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 
2011, nr 2 (235), s. 157–159. 
95 F. Puchała, Budowa potencjału bojowego..., s. 285–286.
96 J. Bilski, 3M6 Trzmiel pierwszy przeciwpancerny pocisk kierowany w Wojsku Polskim, To-
ruń 2014, s. 76–80.
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Wołchow97. Do jednostek (do pododdziałów – baterii technicznych) ra-
zem z  systemami rakietowymi wprowadzano sprzęt kontrolno-pomiaro-
wy do przeprowadzenia sprawdzeń oraz przygotowań rakiet do strzela-
nia. Należy zauważyć, że do ówczesnych generacji rakiet operacyjno-tak-
tycznych i  przeciwlotniczych używane było płynne paliwo rakietowe, co 
wymuszało przestrzeganie rygorystycznych procedur technicznych i  or-
ganizacyjnych związanych z  przygotowaniem sprzętu rakietowego oraz 
samych rakiet do ich bojowego użycia.

Okres powojenny to również wprowadzanie nieużywanego wcze-
śniej sprzętu radiolokacyjnego. W latach 1949–1952 zorganizowany 
został system obserwacyjny na bazie czterech batalionów, a  w  1952  r. 
pierwszy samodzielny pułk obserwacyjno-meldunkowy. Wprowadza-
ny w  latach 1952–1956 do jednostek radiotechnicznych sprzęt radiolo-
kacyjny był wyłącznie produkcji radzieckiej. W 1957  r. w wyposażeniu 
wojsk znajdowały się radzieckie stacje dalekiego zasięgu P-3 i  P-3A, 
P-8, P-10, P-20. W 1956  r. wprowadzono do WP pierwsze stacje pol-
skiej produkcji, odległościomierz Nysa  C i  wysokościomierz Nysa  B98. 
Od 1959 r. zostały wprowadzone do jednostek radiotechnicznych impor-
towane z  ZSRR stacje radiolokacyjne P-25, P-30 oraz wysokościomierz 
PRW-10. Na bazie licencji z  ZSRR wdrożono w  Polsce do produkcji 
w  Warszawskich Zakładach Radiowych RAWAR w  1958  r. artyleryj-
skie stacje radiolokacyjne SON-9/9A/9AK, w  1963  r. stacje wykrywania  
i naprowadzania P-35M, stację JAWOR oraz wysokościomierz BOGOTA. 
W latach 1967–1968 wdrożono do produkcji ich zmodernizowane wersje 
JAWOR M i BOGOTA M99.

Sprzęt uzbrojenia to również indywidualny sprzęt optyczny, noktowi-
zyjny, topograficzny oraz sprzęt pomocniczy, zarówno szkolny, jak i broń 
pokładowa, urządzenia obserwacyjne, celownicze i nawigacyjne występu-
jące w wyposażeniu wozów bojowych. Nowe generacje sprzętu bojowego 
gąsienicowego i  kołowego zaczęto wprowadzać w  latach sześćdziesiątych 
XX  w., były to czołgi T-55, transportery opancerzone SKOT, samochody 
opancerzone BRDM. 

97 F. Puchała, Budowa potencjału bojowego..., s. 295–296. 
98 Ibidem, s. 332. Po badaniach przeprowadzonych w grudniu 1953 r., od 1954 r. znajdo-
wały się w  WP stacje radiolokacyjne Nysa-A, nie spełniały one jednak zakładanych wa-
runków. Pierwsze ww. stacje przeznaczone były do celów szkoleniowych; więcej o pierw-
szych polskich stacjach radiolokacyjnych zob. Z. Kuśmierek, Wojska Radiotechniczne...., 
s. 275–286.
99 Z. Ognik, Uwarunkowania rozwoju technicznego Wojska Polskiego w latach 1956–1970 [w:] 
Wybrane problemy historii polskiej techniki wojskowej XX wieku, red. H. Wcisło, Z.  Ognik, War-
szawa 2000, s. 87.
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Szkolnictwo służby uzbrojenia

Po zakończeniu wojny potrzeby służby w  korpusie podoficerskim za-
spokajane były głównie na szczeblu okręgów wojskowych. Na bazie okręgo-
wych warsztatów uzbrojenia organizowano dla wytypowanej kadry podofi-
cerskiej kursy majstrów uzbrojenia100. Absolwenci kursów zasilali okręgowe 
warsztaty uzbrojenia oraz warsztaty uzbrojenia w jednostkach wojskowych. 
Kursy te uruchomiono w późniejszym czasie również w Oficerskiej Szkole 
Uzbrojenia (OSU).

Potrzeby w korpusie oficerskim zaspokajane były poprzez szkolenia kursowe  
w ramach Baterii Technicznej przy Oficerskiej Szkole Artylerii nr 2 w To-
runiu. Pierwsza promocja oficerów służby uzbrojenia odbyła się w  grud-
niu 1945 r. Kolejne promocje odbyły się w marcu 1946 r., maju 1947 r., we 
wrześniu 1947 r. oraz wrześniu 1949 r.101 Zajęcia prowadzone były w etato-
wym cyklu uzbrojenia Oficerskiej Szkoły Artylerii nr 2.

Wzrost potrzeb kadrowych w służbie w połączeniu z odmienną specyfi-
ką kształcenia i wykonywanych zadań był podstawą podjęcia decyzji o ko-
nieczności powołania szkoły oficerów uzbrojenia, niezależnej od szkół arty-
lerii. Rozpatrywane były możliwości wykorzystania koszar w Oleśnicy oraz 
w Przemyślu. Ostatecznie OSU sformowano w Bartoszycach102. W skład no-
wej szkoły włączono istniejącą już Baterię Techniczną z Oficerskiej Szkoły 
Artylerii nr 2 w Toruniu. Dodatkowy nabór zorganizowano w 1949 r. Słu-
chacze zostali ujęci w dwóch bateriach szkolnych oraz na kursie doskona-
lenia oficerów.

Etat szkoły przewidywał następujące cykle (wydziały) szkoleniowe: 
sprzętu strzelecko-moździerzowego, sprzętu artyleryjskiego i  przyrządów 
optycznych, naprawy uzbrojenia, taktyki, wyszkolenia ogólnego i wychowa-
nia politycznego. Pierwsza promocja w Oficerskiej Szkole Uzbrojenia odby-
ła się we wrześniu 1950 r.103 Nauka w szkole trwała trzy lata, dopuszczano 
też organizowanie kursów jedno- lub dwuletnich.

Zmniejszenie liczebności sił zbrojnych PRL było przyczyną likwida-
cji niektórych szkół oficerskich, w  tym Oficerskiej Szkoły Artylerii nr 2 
w Olsztynie, którą przeniesiono do Torunia i połączono z Oficerską Szkołą 

100 Historia Służby Uzbrojenia i Elektroniki Śląskiego Okręgu Wojskowego..., s. 5.
101 J. Piątkowski, W. Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 391–392.
102 Rozkaz nr 094/Org z  3 V 1949  r., na mocy którego do 30 VI 1949  r. II wiceminister 
obrony narodowej – dowódca Wojsk Lądowych miał sformować oficerską szkołę, cyt. za 
J. Piątkowski, W.  Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 393; B. Krupiński, 80 lat 
w Służbie Uzbrojenia..., s. 22; J. Babula, Wojsko Polskie 1945–1989..., s. 333. 
103 Na mocy zarządzenia Prezydenta RP z  1 IX 1950  r., od 3 IX 1950  r. absolwenci OSU 
zostali awansowani na pierwsze stopnie oficerskie, zob. J. Piątkowski, W. Płatek, Organizacja 
Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 394.
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Artylerii nr 1. Biorąc pod uwagę lepsze warunki lokalowe, podjęto decyzję 
o rozwiązaniu OSU w Bartoszycach i powołaniu w 1957 r. na bazie obiek-
tów po szkole artylerii nowej OSU w  Olsztynie104. W 1961  r. nowy etat 
szkoły zwiększył liczbę podchorążych o  kolejną baterię. Utworzono 
również Kurs Majstrów Uzbrojenia oraz Szkołę Młodszych Dowódców. 
W 1962  r. powołano dywizjon podchorążych w  składzie trzech baterii 
oraz cykl rakietowy, a w 1965 r. powołano cykl radiotechniczny. Kolejne 
zmiany strukturalne w organizacji szkoły wiązały się z usamodzielnieniem 
służby uzbrojenia. Dywizjon podchorążych został przekształcony w  ba-
talion podchorążych, a  szkolne baterie i  działony w kompanie i  drużyny. 
Kurs Majstrów Uzbrojenia przekształcono w Szkołę Młodszych Specjalistów 
Służby Uzbrojenia, a  w  1966  r. szkołę Młodszych Dowódców w Podofi-
cerską Szkołę Uzbrojenia105. OSU prowadziła również kursy oficerskie, np. 
Szkołę Oficerów Rezerwy, Kursy Doskonalenia Oficerów, kursy doskonalące 
i przekwalifikujące106.

W 1967  r. szkoły oficerskie przekształcone zostały w  szkoły wyższe 
o charakterze zawodowym107. W związku z kształceniem specjalistów służ-
by uzbrojenia na poziomie wyższym w  Wojskowej Akademii Technicznej 
w Warszawie zrezygnowano z zamiaru przekształcenia OSU w wyższą szko-
łę zawodową, uznając, że potrzeby oficerskiej kadry inżynierskiej w służbie 
uzbrojenia zaspokoi Wojskowa Akademia Techniczna108. Decyzja o rezygna-
cji z utworzenia wyższej szkoły zawodowej w służbie uzbrojenia zapadła już 
wcześniej. W związku z powołaniem nowego korpusu osobowego, na bazie 
OSU utworzono 1 kwietnia 1968  r. Szkołę Chorążych Służby Uzbrojenia. 
Pierwsza promocja absolwentów szkoły chorążych i ostatnia promocja ofi-
cerów w OSU odbyła się w 1969 r. Po zmianie statutu w listopadzie 1969 r., 
OSU 1 kwietnia 1970 r. została przekształcona w Centralny Ośrodek Szko-
lenia Służby Uzbrojenia i Elektroniki (COSUiE)109. 

104 OSU w Olsztynie została powołana rozkazem MON nr 092 z 27  V 1957 r.; zob. B. Kru-
piński, 80 lat w Służbie Uzbrojenia..., s. 25. 
105 Ibidem, s. 27.
106 Kronika Oddziału Szkolenia... 
107 20 V 1967 r. 12 szkół oficerskich uzyskało status wyższych uczelni. Regulowało to rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z 27 III 1967 r. w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich 
(Dz.U. 1967, nr  15 poz. 65). Co ciekawe, w rozporządzeniu tym powołana została również 
Wyższa Oficerska Szkoła Uzbrojenia.
108 W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 IV 1971 r. zmieniającym rozporządzenie w spra-
wie utworzenia wyższych szkół oficerskich (Dz.U. 1971, nr 8 poz. 93), Wyższa Szkoła Oficer-
ska Uzbrojenia została wykreślona.
109 Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 2/Org z 8 I 1970 r., cyt. za B. Krupiński, 
80 lat w Służbie Uzbrojenia..., s. 27; J. Babula, Wojsko Polskie 1945–1989..., s. 344.
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Kształcenie oficerów w  OSU nie zaspokajało wszystkich potrzeb służ-
by. W związku z rozwojem sprzętu uzbrojenia i potrzebą realizowania prac 
w zakresie rozwoju techniki wojskowej pojawiła się konieczność posiadania 
w służbie oficerów z wyższym wykształceniem technicznym. Już w 1946 r. 
rozpoczęto kształcenie przyszłych specjalistów technicznych, w  tym służ-
by uzbrojenia, na Politechnice Warszawskiej na zasadzie stypendiów fun-
dowanych przez MON110. W 1947  r. powołano kompanie akademickie: 
nr  1 w Warszawie oraz nr 2 w Łodzi111. Specjalizacja dla studentów uzbro-
jenia zaczynała się na trzecim roku studiów w Sekcji Sprzętu Specjalnego 
na Wydziale Mechanicznym oraz w  Zakładzie Materiałów Wybuchowych 
i Katedrze Technologii Organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki 
Warszawskiej. W 1949 r. na bazie batalionów i kompanii akademickich zor-
ganizowano fakultety wojskowe w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Krakowie 
oraz we Wrocławiu112. Po roku fakultety w Łodzi, Krakowie i we Wrocławiu 
zostały rozwiązane, a  fakultety w Warszawie i Gdańsku stanowiły bazę do 
powołania Wojskowej Akademii Technicznej. 

Wyższe studia techniczne oferowane były również przez ZSRS. Kilku-
osobowe grupy oficerów uzbrojenia kierowano do Artyleryjskiej Akademii 
im. Feliksa Dzierżyńskiego na fakultet techniczny (uzbrojenia) w Moskwie. 
Nauka, poprzedzona kursem wyrównawczym, trwała pięć lat. Po ukończe-
niu studiów absolwenci uzyskiwali tytuł magistra inżyniera w specjalności 
uzbrojenie. W latach 1946–1951, do momentu powołania Wojskowej Aka-
demii Technicznej, wysłano do tej akademii pięć kilkuosobowych grup ofi-
cerów113. 

Fakultety wojskowe na politechnikach nie mogły zaspokoić rosnących 
potrzeb wojska na kadry inżynierskie. W konsekwencji już w 1949 r. w re-
sorcie obrony zapadła decyzja o konieczności utworzenia politechniki woj-
skowej. W kwietniu 1950 r. powołana została Grupa Organizacyjno-Przy-
gotowawcza do formowania nowej szkoły. Na siedzibę uczelni wybrano 
obiekty Technicznej Szkoły Lotnictwa, obok osiedla Boernerowo114, na war-
szawskiej Woli. Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) została utworzona 
na podstawie ustawy z  22 marca 1951  r., która przyznawała WAT status 

110 R. Tomaszewski, W Polsce i na obczyźnie 1939–1956..., s. 140.
111 F. Puchała, Budowa potencjału bojowego..., s. 463.
112 Ibidem, s. 464.
113 J. Piątkowski, W. Płatek, Organizacja Służby Uzbrojenia..., cz. I, s. 399.
114 Decyzja ministra obrony narodowej nr 2 z 11 VII 1950 r., cyt. za D. Kozerawski, Wyższe 
szkolnictwo wojskowe..., s. 111. Techniczna Szkoła Lotnicza została przeniesiona do Zamo-
ścia i Oleśnicy, w przejętych obiektach koszarowych wybudowanych w okresie międzywo-
jennym stacjonował przed wojną 1 Zmotoryzowany Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, zob. 
Z.  Kazimierski, Wojskowa Akademia Techniczna w latach 1991–1996, Warszawa 1986, s. 7.
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wyższej uczelni akademickiej115. 1 października 1951 r. odbyła się inaugura-
cja roku akademickiego. 

Przeniesienie fakultetów wojskowych z  Politechniki Warszawskiej 
i Gdańskiej pozwoliło uruchomić od razu trzy roczniki studiów116. W aka-
demii zorganizowano pięć fakultetów kształcących według istniejących spe-
cjalności wojskowych: Uzbrojenia (przemianowany w 1952 r. na Artyleryj-
sko-Techniczny), Broni Pancernej, Łączności, Inżynieryjno-Saperski i Lot-
nictwa. W skład fakultetów wchodziły katedry odpowiadające kształconym 
specjalnościom. Słuchaczy szkolono w kilkunastu specjalnościach, w zakre-
sie służby uzbrojenia: na Fakultecie Uzbrojenia w  Katedrze Broni Artyle-
ryjskiej, Katedrze Broni Strzeleckiej, Katedrze Amunicji, Katedrze Balistyki 
i Teorii Strzelania, na Fakultecie Łączności w Katedrze Radiotechniki Spe-
cjalnej oraz na Fakultecie Lotniczym w Katedrze Uzbrojenia Lotniczego117. 
W 1955  r. na bazie Katedry Radiotechniki Specjalnej Fakultetu Łączności 
powołano samodzielny Fakultet Radiolokacji118. 

Kolejne zmiany w zakresie kształcenia specjalistów uzbrojenia wynikały  
z  wprowadzania do wyposażenia wojsk nowego sprzętu rakietowego i  or-
ganizowania jednostek rakietowych. W 1959 r. z WAT wysłano grupę wy-
kładowców na przeszkolenie do ZSRR. Po powrocie stanowili oni zalążek 
powołanej w  1961  r. nowej Katedry Eksploatacji Urządzeń Automatyki119. 
Pod tą nazwą kryła się samodzielna placówka, która rozpoczęła przygoto-
wania do kształcenia specjalistów technicznych dla nowo powstałych wojsk 
rakietowych. Jednocześnie w  1959  r. powołano samodzielne wydziały. Za-
dania realizowane przez Fakultet Artyleryjsko-Techniczny i  Fakultet Lot-
niczy przejął Wydział Mechaniczny, natomiast zadania realizowane przez 
Fakultet Radiolokacji przejął Wydział Elektroradiotechniczny. W ramach 
Wydziału Mechanicznego od 1959 r. funkcjonowała Katedra Sprzętu Uzbro-
jenia120. Do nowej samodzielnej Katedry Eksploatacji Urządzeń Automaty-
ki włączono część kadry z  rozwiązanych wcześniej fakultetów. Na bazie tej 
katedry w 1962 r. powołano Oddział Uzbrojenia Rakietowego. W skład no-

115 Ustawę o  utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej (Dz.U. 1951, nr 17. poz. 136) 
poprzedził rozkaz ministra obrony narodowej z 25 I 1951 r. dotyczący rozformowania Grupy 
Organizacyjno-Przygotowawczej i powołania na jej bazie Wojskowej Akademii Technicznej, 
cyt. za D. Kozerawski, Wyższe szkolnictwo wojskowe..., s. 112.
116 B. Hynowski, Akademia Marzeń, Warszawa 1986, s. 19.
117 D. Kozerawski, Wyższe szkolnictwo wojskowe..., s. 114; B. Hynowski, Akademia..., s. 19; 
Wydział Mechatroniki..., s. 43, 63, 95, 99.
118 B. Hynowski, Akademia..., s. 19; M. Dynozjak, Z. Kazimierski, Z. Kołakowski, Wojskowa 
Akademia Techniczna, informator, Warszawa [b.d.w.], s. 3.
119 B. Hynowski, Akademia..., s. 103.
120 Wydział Mechatroniki..., s. 99.
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wego oddziału wchodziły cztery katedry: Bojowego Wykorzystania Sprzę-
tu Rakietowego, Urządzeń Radioelektronicznych Uzbrojenia Rakietowego, 
Urządzeń Elektromechanicznych Uzbrojenia Rakietowego, Teorii Strzela-
nia Balistyki i  Przyrządów oraz dodatkowo Park Sprzętu Uzbrojenia Ra-
kietowego121. W latach 1967–1968 przyłączono do Oddziału Uzbrojenia 
Rakietowego z  Wydziału Mechanicznego Katedrę Uzbrojenia Ogólnowoj-
skowego oraz Katedrę Technologii Uzbrojenia. Powiększony o  te nowe 
komórki Oddział Uzbrojenia Rakietowego 1  września 1968  r. został prze-
kształcony w Wydział Uzbrojenia Rakietowego, a  rok później 1 września 
1969  r. w Wydział Elektromechaniczny Uzbrojenia Rakietowego (WE-
MUR)122. Na wydziale elektromechanicznym realizowano szkolenie w  za-
kresie sprzętu uzbrojenia będącego zarówno w wyposażeniu wojsk lądo-
wych, jak i  wojsk lotniczych oraz obrony powietrznej. Absolwenci wy-
działu podejmowali pracę we wszystkich rodzajach wojsk, również w Ma-
rynarce Wojennej, do której byli kierowani zarówno absolwenci WAT, jak 
i OSU123. 

Podsumowanie

Działalność służby uzbrojenia w  latach 1945–1968 pokazana została 
w aspekcie jej przemian, począwszy od zakończenia wojny, poprzez demo-
bilizację WP, następnie jego rozwój w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych 
XX w., aż po zmiany organizacyjne w kolejnej dekadzie. W każdym z tych 
okresów służba uzbrojenia przechodziła ewolucję i  przekształcenia w  ra-
mach zmian zachodzących w całych siłach zbrojnych PRL.

Pierwsze lata powojenne to okres demobilizacji. Niezwykle częste zmia-
ny struktur samego Departamentu Uzbrojenia i  jego podporządkowania 
świadczą o poszukiwaniu takiej formy działalności, która mogłaby najlepiej 
sprawdzić się w  tamtych okolicznościach. Na określenie właściwej formy 
działalności wpływ miała tradycja i doświadczenia okresu międzywojenne-
go oraz przejęcie ostatecznie przez służbę podobnych zadań jak przed woj-
ną, dotyczących zarówno zaopatrywania w  sprzęt i  amunicję, organizacji 
napraw sprzętu, jak i zadań związanych z planowaniem i odbiorem sprzętu 
i amunicji z przemysłu. 

Znaczący wpływ na formę działalności służby miało również zatrud-
nienie znacznej liczby oficerów z  ZSRR oraz związane z  tym narzucane 
formy organizacyjne. Należy zauważyć, że częściowe powielanie struktur 
stosowanych w Armii Czerwonej było poniekąd nieuchronne, a wynikało 

121 Z. Kazimierski, Wojskowa Akademia Techniczna..., s. 8; Wydział Mechatroniki..., s. 11.
122 Wydział Mechatroniki..., s. 12, 99.
123 S. Kudela, Służby Techniczne i Zaopatrzenia..., s. 156.
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z  konieczności prowadzenia w  czasie wojny wspólnych działań bojowych 
i realizowanej (narzuconej) współpracy po zakończeniu wojny. Ostatecznie 
w początkowym okresie organizacji służby uzbrojenia przeważyły wpływy 
radzieckie, widoczne w  podporządkowaniu samej służby i  nazewnictwie 
struktur oraz stanowisk funkcyjnych. Później, już od 1951  r., a  wyraźnie 
po 1956  r., dokonywano stopniowo zmian, które dostosowywały charak-
ter działalności służby do polskich warunków i  tradycji, jak unormowanie 
tradycyjnego nazewnictwa w zakresie stanowisk służbowych na wszystkich 
szczeblach oraz ostatecznie zmianę podporzadkowania i usamodzielnienie 
samej służby.

Rozpoczęcie kilka lat po wojnie ilościowego i  jakościowego rozwoju 
WP w  połączeniu z  odtwarzaniem przemysłu zbrojeniowego i  koniecz-
nością zabezpieczenia potrzeb sprzętowych dla wojsk umożliwiło poka-
zanie również i  tego zakresu odpowiedzialności. Dotyczył on planowania 
zakupów oraz zorganizowania zasad jego odbioru z  przemysłu. Zadanie 
to wymagało zbudowania struktur w  samym departamencie i  powołania 
przedstawicieli w  znacznej liczbie zakładów przemysłowych. Pokazanie 
rozwoju służby szczególnie wyraźnie zostało uwidocznione na przykładzie 
generacyjnej wymiany sprzętu uzbrojenia, w tym wprowadzenia do wypo-
sażenia wojsk sprzętu rakietowego. Rozwój techniczny wojska dodatkowo 
wpłynął na przyjęcie przez służbę uzbrojenia odpowiedzialności za wpro-
wadzanie nowego sprzętu do wojsk, nadzór nad jego właściwym użytko-
waniem, organizowanie zaplecza zabezpieczenia technicznego, szkolenie 
techniczno-bojowe, wykonywanie obsługiwań i napraw, i okresowe kiero-
wanie jednostkami technicznymi, które zabezpieczały działalność jednostek 
rakietowych. Wprowadzanie do eksploatacji nowego sprzętu, co też należy 
podkreślić, wiązało się z dodatkowym zadaniem departamentu w zakresie 
opracowywania nowych instrukcji dotyczących użytkowania, obsługiwa-
nia technicznego, jego napraw czy też przygotowania i  wykorzystania go  
w działaniach bojowych.

Rozpoczęto organizowanie i  rozbudowę własnej bazy szkoleniowo-
-naukowej, niezależnej od artylerii. Zamierzenia te pozwoliły na zdobycie 
i w dalszej kolejności na utrzymanie dużej samodzielności w zakresie kre-
owania polityki kadrowej oraz przygotowywania specjalistów na poszcze-
gólnych szczeblach: żołnierzy służby zasadniczej, podoficerów oraz kadry 
oficerskiej. Powołanie OSU pozwoliło na realizowanie szkolenia we własnej 
bazie dydaktycznej i  stały dopływ kadry oficerskiej służby na stanowiska  
w  jednostkach wojskowych. Natomiast kształcenie prowadzone w  Woj-
skowej Akademii Technicznej umożliwiło dodatkowo zasilanie instytucji 
wojskowych, zakładów remontowych i  jednostek wojskowych eksploatują-
cych złożony i nowoczesny sprzęt w wyższą techniczną kadrę inżynierską. 
W późniejszym czasie, po rozwiązaniu OSU, szkolenie w WAT pozwoliło na 
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przejęcie całości kształcenia oficerów służby uzbrojenia w WP. Kierowanie 
do jednostek wojsk rakietowych oraz jednostek technicznego zabezpiecze-
nia wojsk rakietowych właściwie przygotowanych kadr technicznych i wła-
ściwe zabezpieczenie eksploatacji nowego sprzętu rakietowego było ważnym 
wyzwaniem w działalności służby uzbrojenia. 

Wymienione wyżej pozytywne zmiany organizacyjne w służbie kontynu-
owane były w kolejnych dekadach. 

STRESZCZENIE

Andrzej  Gibasie wicz , Organizacja służby uzbrojenia w Wojsku 
Polskim w latach 1944–1968

W artykule pokazane zostały rozwój oraz zadania służby uzbrojenia w  ludo-
wym Wojsku Polskim. Główną myślą przewodnią artykułu było przedstawienie 
rozwoju służby uzbrojenia od 1944 r. do 1968 r., kiedy to służba uzbrojenia została 
przekształcona w służbę uzbrojenia i elektroniki, a Departament Uzbrojenia został 
przeformowany na Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki. Rozwój służby po-
kazany został na przykładzie centralnej komórki służby w  Ministerstwie Obrony 
Narodowej – Departamentu Uzbrojenia oraz podległych mu branżowo komórek 
służby na szczeblu Dowództw Okręgów Wojskowych, składnic, warsztatów oraz 
jednostek wojskowych, takich jak dywizje i pułki. Przedstawiono ponadto rolę i za-
dania służby uzbrojenia w zakresie zabezpieczenia eksploatacji sprzętu uzbrojenia, 
jego napraw, obsługiwań, przechowywania i dostaw sprzętu. Następnie wskazano 
najważniejsze zadania w zakresie opracowywania przepisów dotyczących eksploata-
cji sprzętu uzbrojenia w siłach zbrojnych PRL. 

S łowa k luczowe : Służba Uzbrojenia, Departament Uzbrojenia, historia i  za-
dania służby uzbrojenia, techniczne i materiałowe zabezpieczenie sprzętu uzbrojenia

SUMMARY

Andrzej  Gibasie wicz, Organization of the Armament Service 
in  the  Polish People’s Army in the years 1944–1968

This paper presents the development and tasks of the Armament Service (AS) 
in the Polish  People’s Army. The main aim is to describe the development of the 
AS from 1944 to 1968 when the Armament Service was transformed into the Ar-
mament and Electronics Service, and the Armament Department was transformed 
into the Armament and Electronics Service Command. The development of the AS 
has been presented on the example of its central unit in the Ministry of National 
Defense – the Armament Department and its subordinated service units on the 
level of Military District Commands, depots, workshops and military units such 
as divisions and regiments. Moreover, the article presents the role and tasks of the 
AS related to securing the appropriate use of equipment, its repairs, maintenance, 
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storage and delivery. Then the most important tasks related to formulating regula-
tions on the use of military equipment in the Armed Forces of the Polish People’s 
Republic were indicated. 

Ke y words : Armament Service, Armament Department, Armament Service 
history and tasks, technical and material support for military equipment

РЕЗЮМЕ

Анджей Гиб ас евич , Организация Службы вооружения 
Народного Войска Польского в 1944–1968 гг.

В статье показана деятельность и ее развитие в Службе вооружения На-
родного Войска Польского. Основная идея этой статьи состояла в том, чтобы 
представить развитие Службы вооружения с  1944 по 1968 г. когда Служба 
вооружения была переформирована в  Службу вооружения и  электроники, 
а  Департамент вооружения был переформирован в Управление Службы воо-
ружения и электроники. Развитие Службы показано на примере центральной 
ячейки Службы в Министерстве национальной обороны – Департамента во-
оружения и подчиняющихся ему подразделений Службы на уровне Командо-
ваний Военных Округов, хранилищ, мастерских и военных единиц – таких, 
как дивизии и полки. Также в статье оговариваются роли и задачи Службы 
вооружения в сфере обеспечения эксплуатации техники вооружения, ее до-
ставки, обслуживания, ремонта и хранения. Затем в статье указаны наиболее 
важные задачи, касающиеся разработки правил эксплуатации военной техни-
ки в Вооруженных силах Польской Народной Республики. 

Ключевые слова:  Служба вооружения, Департамент вооружения, исто-
рия и задачи Службы вооружения, техническое и материальное обеспечение 
вооружения





Maria Pasztor

Nieudana próba podjęcia mediacji  
polsko-włoskiej w konflikcie wietnamskim 

w latach 1965–1967 

Przynależność PRL do obozu socjalistycznego oraz podporządkowanie 
Kremlowi sprawiły, iż inicjatywy podejmowane przez polską dyplomację 
musiały być uzgadniane i  koordynowane z  Moskwą, a  zmienny i  na ogół 
wąski margines działania nie pozostawiał wiele miejsca na samodzielność. 
W tej sytuacji próby podjęcia szerszej współpracy politycznej z którymkol-
wiek z państw zachodnich (w tym również z Francją i z Włochami), ściśle 
kontrolowane przez ZSRR, skazane były w dłuższej perspektywie na poraż-
kę.

Znamienna w  tym względzie jest próba podjęcia współpracy z  Wło-
chami w celu zakończenia konfliktu na Półwyspie Indochińskim. Tlący się 
w początkach lat sześćdziesiątych konflikt między opanowanym przez ko-
munistów Wietnamem Północnym a Południowym, gdzie działał od 1960 r. 
prokomunistyczny Front Wyzwolenia Narodowego Wietnamu Południowe-
go (FWNWP), zyskując coraz większe poparcie społeczne przeciwko rzą-
dowi Ngo Dinh Diema, wydawał się obszarem, na którym zarysowała się 
możliwość szerszej wymiany poglądów, a nawet współdziałania z Włocha-
mi. Zaangażowanie w konflikt USA po stronie reżimu sajgońskiego oraz in-
gerencja wojsk amerykańskich na Półwyspie Indochińskim w latach 1964–
1965 powodowała podziały wśród państw zachodnich. Niechętna eskalacji 
konfliktu na Półwyspie Indochińskim postawa m.in. Francji i Włoch umoż-
liwiła ZSRR podjęcie próby rozgrywania tej kwestii w kontekście bieżącej 
polityki zagranicznej przeciwko USA1.

1 P. Madajczyk, Dyplomacja polska w latach sześćdziesiątych [w:] Historia dyplomacji pol-
skiej, t. VI: 1944–1989, red. W. Materski, Warszawa 2010, s. 626–627; G. H. Soutou, La guer-
re de Cinquante Ans. Les relations Est–Ouest 1943–1990, Paris 2001, s. 459–468.
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Zaostrzenie konfliktu przy jednoczesnym zaangażowaniu się Ameryka-
nów przeciwko Viet-cong’owi (organizacji zbrojnej FWNWP), a następnie 
Wietnamowi Północnemu wspieranemu przez maoistowskie Chiny oraz 
ZSRR wywołało umiarkowane reakcje włoskiego establishmentu polityczne-
go obawiającego się wyraźnie wzrostu na Półwyspie Apenińskim nastrojów 
antyamerykańskich2. 

Ostrożna, aczkolwiek nie pozbawiona elementów krytycznych wobec ame-
rykańskiego sojusznika, polityka włoskiego MSZ (Farnesiny) w kwestii wiet-
namskiej spotkała się ze zrozumieniem strony polskiej, która będąc członkiem 
Międzynarodowej Komisji Nadzoru i  Kontroli (MKNiK) w  Wietnamie wy-
stępowała jako pośrednik między stronami konfliktu, wspierając dyskretnie 
Hanoi3. Podporządkowanie działalności interesom Kremla na tym odcinku 
sprawiło, iż polskie inicjatywy dyplomatyczne skazane były na niepowodzenie; 
podjęta jeszcze w roku 1963 próba mediacji między Wietnamem Północnym 
i  Południowym doprowadziła nawet do przejściowego zawieszenia członko-
stwa Polski w MKNiK4. 

Wzrastające podziały w łonie państw Zachodu oraz zaangażowanie blo-
ku wschodniego w  pomoc dla ruchów komunistycznych w  Indochinach 
(w kontekście rywalizacji o wpływy między ChRL a ZSRR na wietnamskich 
komunistów) sprawiały, iż dyplomacja polska, jak się wydaje, zastanawia-
ła się nad możliwością wykorzystania różnic w  postawach włoskich kół 
rządowych w tym konflikcie5. Okazją do wymiany poglądów na ten temat 
miała być wizyta w Polsce prezydenta Włoch Giuseppe Saragata planowana 
jeszcze na początek lipca 1964 r. (nie doszła do skutku) oraz poprzedzająca 
jej ostateczny termin (na jesieni 1965 r.) wizyta w Warszawie wiceministra 
spraw zagranicznych Mario Zagari (23–26 marca 1965 r.)6. W Warszawie 

2 2 III 1965 r. lotnictwo USA rozpoczęło bombardowania Demokratycznej Republiki 
Wietnamu (DRW) trwające do 31 X 1968 r. Zob. G.H. Soutou, La guerre de Cinquante Ans..., 
s. 465–466.
3 P. Madajczyk, Dyplomacja polska..., s. 627.
4 Ibidem, s. 628. O roli Polski w MKKiN zob. P. Ostaszewski, Polska a konflikt wietnamski 
1954–1975, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2001, nr 1 (1), s. 139–146.
5 P. Madajczyk, Dyplomacja polska..., s. 628; Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych (dalej AMSZ), zesp. 23/69, Szyfrogram ambasadora Adama Willmanna do Mieczysława 
Łobodycza, Rzym 10 VIII 1964 r, b.p. Willmann, powołując się na rozmowę z  senatorem 
Vitto Rollim, kierownikiem Wydziału Zagranicznego Włoskiej Partii Socjalistycznej (dalej 
WłPS) i członkiem senackiej komisji spraw zagranicznych, donosił o „lekkomyślności” pre-
miera Moro, który według senatora „pochopnie zadeklarował solidarność Włoch z aktami 
wojennymi USA w Wietnamie”. Wicepremier Pietro  Nenni miał stwierdzić, iż WłPS nie zga-
dza się z taką deklaracją, aczkolwiek jak stwierdził Rolli, „przypisywane Nenni’emu, Martino 
i Lombardiemu, spektakularne gesty protestu przeciw stanowisku Moro nie miały miejsca”.
6 Wizytę w  PRL miał złożyć Saragat jeszcze jako szef MSZ. Została jednak przesunięta 
i miała miejsc dopiero 14–16 X 1965 r.
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spodziewano się, iż wizyta Saragata przyczyni się do konstruktywnej wy-
miany poglądów w kwestii wietnamskiej. Tym bardziej że według czynni-
ków kierowniczych polskiego MSZ Zagari nie tylko wyraził poważne zanie-
pokojenie rządu włoskiego rozwojem sytuacji w Wietnamie, ale też sondo-
wał „możliwość podjęcia wspólnych akcji w kierunku znalezienia negocjo-
wanego rozwiązania sytuacji”7.

Chociaż początkowo oficjalne stanowisko Włoch w sprawie Wietnamu 
wynikało z  całokształtu ich stosunków z  USA i  opierało się na tezie, że 
trudności w uregulowaniu problemu wynikają z winy ChRL i podporząd-
kowanego Chinom stanowiska Hanoi, sprowadzając się do zaakceptowania 
postawy Waszyngtonu, to w okresie późniejszym Włochy, nie bez wpływu 
włoskiej opinii publicznej (przeciwnej eskalacji konfliktu na Półwyspie In-
dochińskim), usiłowały włączyć się w poszukiwanie metod prowadzących 
do zaprzestania wojny i rozpoczęcia rokowań8. 

Znamienna w  tym względzie wydawała się czerwcowa rozmowa am-
basadora PRL nad Tybrem, Adama Willmanna, z pełniącym funkcję szefa 
Farnesiny Amintore Fanfanim. Wskazywała ona najwyraźniej na chęć pod-
jęcia dialogu ze strony tego polityka z  władzami PRL na temat konfliktu 
w  Wietnamie. Było to istotne, zwłaszcza że polityk ten miał towarzyszyć 
Saragatowi w  jego podróży do Polski. Jego postawa w  sprawie konfliktu 
w Indochinach wyraźnie jednak kontrastowała z oficjalnymi enuncjacjami 
premiera Aldo Moro pokrywającymi się ze stanowiskiem USA9.

Podczas spotkania z ambasadorem PRL Fanfani deklarował, że „nie po-
dziela zrozumienia i  solidarności Włoch z  rządem USA w  sprawie wojny 
w Wietnamie” oraz podkreślał, iż „autorem tego ostatniego stanowiska był 
Moro, a nie on”. Fanfani miał też dystansować się od stanowiska premiera 
w  tej kwestii, czemu jak twierdził, dał wyraz w  swych wypowiedziach na 
szczycie NATO w Londynie oraz w bezpośrednich rozmowach z amerykań-
skim podsekretarzem stanu Deanem Ruskiem podczas pobytu w  Stanach 
Zjednoczonych wiosną 1965 r. W Waszyngtonie, jak zaznaczał, przeko-
nywał Ruska nie tylko o  konieczności zaprzestania wojny i  poszukiwaniu 
rozwiązań politycznych, ale też namawiał Amerykanów do uwzględnienia 

7 AMSZ, zesp. 26/70, Pilna notatka wiceministra Mariana Naszkowskiego [dot. wizyty 
włoskiego wiceministra SZ, Mario Zagari’ego, 23–26 III 1965 r.], Warszawa 30 III 1965 r, 
b.p. Zagari zadeklarował przekazanie Polakom relacji z rozmów z USA w tej kwestii podczas 
zbliżającej się wizyty tego polityka w Waszyngtonie. Podczas rozmów Rapacki i Naszkowski 
wyrazili sceptycyzm co do możliwości poparcia przez ZSRR inicjatywy pokojowej, która wy-
szłaby ze strony trzeciej.
8 G. Mammarella, P. Cacace, La politica estera dell’Italia. Dallo Stato unitario ai giorni no-
stri, Roma–Bari 2010, s. 221.
9 Ibidem.
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w  przyszłych rokowaniach pokojowych udziału przedstawicieli Viet-con-
gu10. Swą koncepcję negocjacyjną Fanfani miał rozszerzyć przez rozważe-
nie udziału w tych rokowaniach delegacji emigracyjnej opozycji Wietnamu 
Północnego (celem, jak to formułował, konieczności „zachowania twarzy 
przez USA”)11. Licząc wyraźnie na pośrednictwo Warszawy w  nawiązaniu 
dialogu między stronami konfliktu, wskazywał, iż „Polska również posiada 
poważne możliwości ruszenia z martwego punktu sprawy rozmów”. Rela-
cjonując swym zwierzchnikom w  Warszawie przebieg spotkania z  szefem 
włoskiej dyplomacji, Willmann powołał się na sceptyczną ocenę postawy 
włoskich czynników rządowych w tej kwestii dokonaną przez ambasadora 
ZSRR w Rzymie, Siemiona Kozyriewa, czego efektem było odrzucenie przez 
ZSRR próby włoskiego pośrednictwa w nawiązaniu rozmów między ZSRR 
a USA w sprawie Wietnamu12. W tej sytuacji kierownictwo polskiego MSZ 
poleciło Willmannowi nie powracać z  własnej inicjatywy do dyskusji na 
temat Wietnamu, a w wypadku wysunięcia tej sprawy przez samego Fan-
faniego „dać mu do poznania, że jego sugestie nie mogą być poważnie trak-
towane”. Zlecono również Willmannowi „wyeksponowanie”, zgodnie ze sta-
nowiskiem Moskwy, tezy, iż „zaprzestanie bombardowania DRW i uznanie 

10 9 III 1965 r. Departament Stanu USA oznajmił o odrzuceniu planu U Thanta zwołania 
konferencji 7 państw w  sprawie Wietnamu. G. H. Soutou, La guerre de Cinquante Ans..., 
s. 467.
11 7 IV 1965 r. prezydent Johnson zadeklarował gotowość wszczęcia rozmów pokojowych 
na temat Wietnamu bez warunków wstępnych, tj. wstrzymania bombardowań, czego doma-
gała się DRW m.in. w swym czteropunktowym planie ogłoszonym 8 kwietnia. 9–12 kwietnia 
ofertę Johnsona odrzuciły: ZSRR, ChrL, DRW. Zob. G. H. Soutou, La guerre de Cinquan-
te Ans..., s. 465–466. Szerzej na temat eskalacji konfliktu w Wietnamie zob. P. Ostaszewski, 
Wojna wietnamska (1965–1975) [w:] Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia konfliktów 1869–
2000, red. A. Bartnicki, Warszawa 2000, s. 316–317.
12 AMSZ, zesp. 24/70, Szyfrogram Adama Willmanna do Mieczysława Łobodycza, Rzym 
12  VI 1965 r., b.p. Ambasador Kozyriew poinformował ambasadora Willmanna o  swej 
rozmowie z premierem Moro, w której włoski polityk ponowił wyrazy solidarności z USA 
i wzywał rząd ZSRR do podjęcia negocjacji [w sprawie Wietnamu], co spotkało się z ostrą 
repliką radzieckiego dyplomaty, że USA powinny podjąć je z  południowowietnamskim 
NFW na warunkach znanych tj. „zaprzestania agresji i  wycofania się z  Wietnamu wojsk 
USA” (zgodnie z propozycją Hanoi z 8 IV 1965 r. wspieraną przez Kreml). Jak się wydaje nie 
bez wpływu radzieckiego dyplomaty, Willmann uznał też propozycję Fanfaniego dotyczącą 
udziału w ewentualnych rozmowach „jakiejś delegacji emigracyjnej opozycji północnowiet-
namskiej”, za zawoalowaną próbę włączenia do negocjacji przedstawicieli Sajgonu, co nie 
mogło spotkać się z aprobatą Kremla. Usługi w nawiązaniu rozmów USA–ZSRR w sprawie 
Wietnamu zaproponować miał Kozyriewowi szef Fiata Valetta, który chciał w tym celu (pod 
pretekstem wymiany handlowej) udać się do ZSRR. Kozyriew „pochwalił” zamiar wyjazdu 
Valetty do ZSRR w sprawach handlowych ale powtórzył mu stanowisko ZSRR o konieczno-
ści rozmów z Viet-congiem, co unicestwiło ową misję.



Maria Pasztor: Nieudana próba podjęcia mediacji polsko-włoskiej w konflikcie wietnamskim 1965–1967 115

Frontu Wyzwolenia Narodowego Wietnamu Południowego jako uczestnika 
rozmów” są warunkami rozpoczęcia negocjacji w konflikcie wietnamskim13. 

Przedsięwzięcie przez administrację Lyndona Johnsona operacji ofen-
sywnych w Wietnamie Południowym w lipcu 1965 r. stanowiące wstęp do 
pełnego zaangażowania się Waszyngtonu w tym regionie oraz nieprzejedna-
na postawa ZSRR i DRW w kwestii warunków wstępnych podjęcia negocja-
cji między stronami konfliktu skazywało rozmowy polsko-włoskie dotyczą-
ce problemu wietnamskiego na fiasko. Nic więc dziwnego, że zainicjowana 
(w cichej współpracy z Watykanem) przez burmistrza Florencji Giorgio La 
Pira (w  roli nieoficjalnego rzecznika Fanfaniego) próba mediacji między 
DRW a USA i zaangażowania w nią dyplomacji PRL wywołała w Warsza-
wie poważne zakłopotanie. Tym bardziej iż „owa misja” zakładająca prze-
prowadzenie rozmów z  Ho Chi Minhiem (w  Hanoi) w  celu nakłonieniu 
go do podjęcia rokowań po zaprzestaniu bombardowań amerykańskich, 
a  następnie rozmowy z  Czou En-laj’em (w  Pekinie) przewidywała polskie 
pośrednictwo w realizacji projektu. W tym celu La Pira przed podróżą do 
Hanoi i Pekinu zaproponował swój przyjazd do Warszawy i przeprowadze-
nie rozmów z ministrem Adamem Rapackim14. Sytuacja była niewygodna 
dla strony polskiej nie tylko z  powodu stanowiska Moskwy oraz niechęci 
Warszawy do uwiarygodniania „niejasnych” posunięć burmistrza Florencji 
(tj. Fanfaniego) wobec DRW i  ChRL, ale też zbliżającej się wizyty prezy-
denta Włoch Saragata. Wątpliwości centrali budził nie do końca zrozumia-
ły w  tym względzie stosunek do tych kwestii włoskiego establishmentu15. 
Wycofanie się Fanfaniego z towarzyszenia prezydentowi Saragatowi podczas 
wizyty w  Warszawie (14–16 października) skłaniało polskich decydentów 
do wzmożonej ostrożności. 

13 AMSZ, zesp. 24/70, Szyfrogram Mieczysława Łobodycza do Adama Willmanna, Warsza-
wa 19 VI 1965 r., b.p.
14 AMSZ, zesp. 24/70, Szyfrogram Adama Willmanna do Adama Rapackiego, Rzym 20 IX 
1965 r., b.p. La Piro o swych planach mediacji poinformował Willmanna. Miał przyjechać 
do Polski pod pretekstem wypoczynku (miał odwiedzić Kraków i  Oświęcim). Jego misja 
miała być utrzymana w tajemnicy. Chciał też rozmawiać na temat zorganizowania we Flo-
rencji w roku 1966 sympozjum „Filozofia rewolucji” z udziałem delegacji ZSRR, krajów so-
cjalistycznych, ChRL, wietnamskich (za wiedzą USA), której celem miało być „poszukiwanie 
pokoju” w kwestii wietnamskiej.
15 AMSZ, zesp. 24/70, Szyfrogram Mieczysława Łobodycza do Adama Willmanna, War-
szawa 1 X 1965 r., b.p. Łobodycz pisał wręcz, że „z  wielu względów nie odpowiada nam 
podejmowanie się pośrednictwa w organizowaniu misji G. La Piry. Pośredniczenie dawa-
łoby wizę w oczach Hanoi i Pekinu, czego chcemy uniknąć, zwłaszcza że ani motywy tej 
inicjatywy nie są całkowicie jasne, ani też nie można przewidzieć reakcji w obu stolicach”. 
Ostatecznie Warszawa zaproponowała pomoc w organizacji spotkania La Piry z ambasa-
dorem DRW w Wietnamie.
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Toteż dyplomacja polska, przygotowując się do rozmów z  Włochami, 
starała się usytuować niniejszy konflikt w bardzo ogólnym kontekście bez-
pieczeństwa międzynarodowego i  zaostrzenia kursu polityki zagranicznej 
podjętej przez prezydenta Johnsona, której efektem w  ocenie polskiego 
MSZ miała być „eskalacja działań wojennych w  Indochinach, stwarzająca 
groźbę nuklearnej konfrontacji”16. Nic więc dziwnego, że kwestia wietnam-
ska („budząca zaniepokojenie, jako groźba dla pokoju”) wzmiankowana zo-
stała zaledwie w sposób sumaryczny w pierwszym dniu rozmów przewod-
niczącego Rady Państwa Edwarda Ochaba z Saragatem17.

Odpowiadając swemu interlokutorowi, Saragat powołał się na stanowi-
sko Zachodu i podkreślił, iż „bazą pokojowego rozwiązania winny być ukła-
dy genewskie (z 1954 r.)18 i prawo narodu wietnamskiego do decydowania 
o swym losie”. Skrytykował przy tym rolę ChRL i ich negatywnego wpływu 
na komunistów północnowietnamskich (w kierunku „odrzucenia przez Ha-
noi propozycji pośrednictwa w sprawie zażegnania konfliktu na Półwyspie 
Indochińskim, składanych przez Wielką Brytanię, ONZ oraz kraje niezaan-
gażowane”), co w Warszawie musiało zostać odczytane jak zdystansowanie 
się od linii politycznej Fanfaniego19.

Dyskusja na temat Wietnamu kontynuowana w Belwederze w dniu na-
stępnym (15 października) przerodziła się w ostrą krytykę polityki amery-
kańskiej w  tym regionie świata zawartą w  wystąpieniu przewodniczącego 
Rady Państwa. Ochab zakwestionował intencje USA, które według jego oce-
ny „miały być przeciwne rozwiązaniu sporu w oparciu o układy genewskie”. 
Odrzucając koncepcję rozpoczęcia rokowań Wietnamu Północnego z USA 
bez warunków wstępnych (tj. zaprzestania bombardowań), zarzucił polityce 
amerykańskiej działanie z  pozycji siły, oskarżając administrację Johnsona 
o „nawrót do metod zimnej wojny” i „działania w stylu neodullesowskim”20. 
Prezentowane przez Ochaba stanowisko spotkało się ze zdecydowanym 

16 AMSZ, zesp. 24/70, Tezy [Mariana Naszkowskiego] do rozmów z Prezydentem Włoch, 
G.[Giuseppe] Saragatem, Warszawa 6 X 1965 r., b.p.
17 AMSZ, zesp.43/70, Zapiski z  wystąpienia tow. [Edwarda] Ochaba w  czasie rozmów 
w Belwederze. Tow. Ochab – 14 X 65 r., b.p.
18 21 VII 1954 r. podpisano układy genewskie w sprawie zaprzestania działań wojennych 
w  Laosie, Kambodży, Wietnamie. Chiny, Francja, Kambodża, Laos, Viet Minh, Wietnam, 
Wielka Brytania i ZSRR przyjęły 13-punktową deklarację końcową regulującą kwestie po-
koju w Indochinach; utworzono Międzynarodową Komisję Nadzoru i Kontroli (z udziałem: 
Indii, Polski, Kanady). Niniejsza deklaracja została uznana przez USA za zakończenie wojny. 
Zob. P. Ostaszewski, Wojna indochińska 1946–1954..., s. 307–308.
19 AMSZ, zesp. 43/70, Zapiski z  wystąpienia tow. [Edwarda] Ochaba w  czasie rozmów 
w Belwederze, Saragat – 14 X 1965 r. po wystąpieniu tow. Ochaba, b.p.
20 AMSZ, zesp. 43/70, Zapiski z wystąpienia tow. [Edwarda] Ochaba w czasie rozmów w Bel-
wederze, tow. Ochab – 15 X 1965 r. po wystąpieniu Giuseppe Saragata z 14 X 1965 r., b.p.
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odzewem prezydenta Włoch, który podkreślając lojalność Rzymu wobec 
Zachodu, „a w szczególności wobec USA”, powtórzył swe stanowisko z po-
przedniego dnia, określając Chiny jako „czynnik o złej woli” W tej sytuacji 
jedynym efektem dialogu polsko-włoskiego w tej materii była obietnica Sa-
ragata przekazania włoskiemu rządowi polskiego stanowiska na temat za-
przestania bombardowania Wietnamu Północnego (jako warunku wstępne-
go rozpoczęcia negocjacji między DRW a USA)21. 

Na istotne rozbieżności „w  ocenie niektórych aspektów wspomnianej 
sytuacji i wydarzeń” wskazywał opublikowany w „Trybunie Ludu” (17 paź-
dziernika 1965 r.) komunikat dotyczący wizyty, wskazujący, iż rozmowy 
polsko-włoskie w tej materii ograniczyły się głównie do prezentacji poglą-
dów z położeniem nacisku na „celowość rychłego pokojowego rozwiązania 
sytuacji w Wietnamie na podstawie układów genewskich z 1954 r., w opar-
ciu o  zasady suwerenności zainteresowanych krajów i  nieingerencji w  ich 
sprawy wewnętrzne”22.

Nic więc dziwnego, iż wizyta La Piry w  Polsce, jaka miała miejsce już 
po wizycie włoskiego prezydenta (21–28 października 1965 r.), nie mogła 
zakończyć się sukcesem, ograniczając się do rozmowy z dyrektorem Depar-
tamentu IV MSZ Mieczysławem Łobodyczem i Marianem Wielgoszem oraz 
ambasadorem DRW w  PRL (głównie na temat planowanego na styczeń 
1966 r. we Florencji seminarium na temat „Filozofia rewolucji”, dotyczące-
go konfliktu wietnamskiego) oraz pielgrzymki do Częstochowy, Oświęcimia 
oraz Krakowa23. Nieudane rozmowy w  Hanoi, czego wyrazem była „nie-
przejednana” postawa Ho Chi Minha wobec rozpoczęcia negocjacji z USA 
(bez warunków wstępnych), oraz negatywna reakcja Pekinu zadecydowa-
ły o  fiasku misji La Piry. Jego wypowiedź dla włoskiej prasy krytykująca 
Waszyngton oraz zaangażowanie się w  propagowanie polityki Fanfaniego 

21 AMSZ, zesp. 43/70, Zapiski z  wystąpienia tow. [Edwarda] Ochaba w  czasie rozmów 
w Belwederze, Saragat – 15 X po wystąpieniu tow. Ochaba z 15 X 1965, b.p.
22 AMSZ, zesp. 43/70, Komunikat o wizycie prezydenta [Giuseppe] Saragata w Polsce (opu-
blikowany w „Trybunie Ludu” 17 X 1965 r. b.p. Inaczej ocenia to: S. Rudnik, Stosunki polsko-
-włoskie w latach 1945–1975, Słupsk 1978, s. 67 oraz G. Bernatowicz, Stosunki polsko-włoskie 
1944–1989, Warszawa 1990, s. 139.
23 AMSZ, zesp. 43/70, Pilna notatka Mariana Wielgosza [dotycząca wizyty prof. Giorgio La 
Piry], Warszawa 21 X 1965 r., b.p. La Pira został przyjęty przez Wielgosza. Podczas rozmowy 
podkreślał swój optymizm związany z powierzoną mu przez Fanfaniego misją, podkreślając 
„zachęcający” stosunek Ho Chi Mincha oraz zachętę ze strony „kennedy’ańskich” i katolic-
kich kół w USA. Według niego „nieprzyjazny” dla ChRL rozwój wydarzeń w Indonezji po-
winien skłonić je do „elastyczności” w sprawie Wietnamu. La Pira oświadczył też, iż wizytę 
Pawła VI w PRL uważa za rzecz przesądzoną, co stawiało władze PRL w wyjątkowo kłopo-
tliwej sytuacji. Ostatecznie nie doszła ona do skutku.
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osłabiły wydatnie pozycję tego ostatniego w rządzie Moro, przypieczętowu-
jąc dymisję szefa Farnesiny (28 grudnia 1965 r.)24.

Wznowienie bombardowań DRW na początku 1966 r. przez administra-
cję Johnsona oraz intensyfikacja działań USA na Półwyspie Indochińskim 
(1 maja 1966 r. wojska USA wkroczyły na terytorium Kambodży, podej-
mując walkę z partyzantką Viet-congu) w połączeniu z bezkompromisową 
postawą przywódcy Wietnamu Północnego Ho Chi Minha wydawało się 
oddalać możliwości rozwiązania konfliktu25.

Oburzenie włoskiej opinii publicznej, przeciwnej bombardowaniom 
Hanoi i  Haifongu26, spowodowało zdystansowanie się rządu Moro wobec 
posunięć Waszyngtonu oraz zaangażowanie się w poszukiwanie rozwiązań 
pokojowych, czego wyrazem był powrót (po trzech miesiącach nieobecno-
ści) na stanowisko szefa Farnesiny Fanfaniego. Znamienne w tym względzie 
i miarodajne dla postawy rządu włoskiego stało się wyrażone w wystąpieniu 
parlamentarnym (1 lipca 1966 r.) stanowisko tego polityka, podkreślające 
rezerwę władz włoskich wobec podjętych przez Waszyngton bombardowań 
DRW (zwłaszcza iż, jak oświadczył Fanfani, rząd USA nie poinformował 
Włoch o zamiarze zbombardowania Hanoi i Hajfongu) oraz wyrażenie go-
towości współdziałania na rzecz zakończenia konfliktu27. 

Z tego też względu dyplomacja polska uznała za celowe podjęcie z Fan-
fanim dialogu w  kwestii wietnamskiej, czemu służyć miała jego wizyta 
w Polsce (25–28 lipca 1966 r.)28. W Warszawie wprawdzie nie przeceniano 
możliwości wywarcia wpływu na postawę Rzymu (gdzie najważniejszą rolę 
odgrywał tandem Saragat–Moro) w tych sprawach, liczono jednak „na lep-

24 Bezpośrednią przyczyną dymisji było m.in. zaangażowanie się w  sprawę wywiadu La 
Piry dla „Il Borghese”, w którym zaatakował politykę amerykańską wobec Wietnamu oraz 
określił Fanfaniego „de Gaulle italiano”. Wywiad został udzielony za pośrednictwem „buoni 
uffici” małżonki ministra, Bianchi Fanfani. „Gaffe vietnamita” nałożyło się z dyskusją w łonie 
rządu włoskiego na temat przyjęcia ChRL do ONZ (Moro przeciwko przyjęciu ChRL do 
ONZ, Nenni za przyjęciem). Fanfani jako przewodniczący ZO ONZ zajmował stanowisko 
neutralne, aby potem poprzeć stanowisko Nenni’ego. Szerzej na ten temat: G.  Mammarella, 
P. Cacace, La politica estera dell’Italia..., s. 221. Po trzech miesiącach Fanfani powrócił na 
stanowisko szefa MSZ, w trzecim rządzie Moro, które sprawował, aż do maja 1968 r.
25 G. H. Soutou, La guerre de Cinquante Ans..., s. 466–467.
26 Ibidem, s. 461.
27 Atti Parlamentari. IV Legislatura, „Discussioni”. Seduta del 1 VII 1966.
28 AMSZ, zesp. 43/70, Wizyta oficjalna w  Polsce min. SZ Republiki Włoskiej, Amintore 
Fanfaniego (25–27 VII 1966 r.), b.p.; Szyfrogram Adama Willmanna do Mieczysława Łobo-
dycza, Rzym 25 V 1966 r., b.p.; Szyfrogram Adama Willmanna do Mariana Naszkowskie-
go, Rzym 1 VI 1966 r., b.p. Wizyta odbyła się po wiosennej wizycie Gromyki we Włoszech 
i Watykanie, w realizacji której Fanfani odegrał istotną rolę. Według polskiego MSZ Fanfa-
ni związany był z dyplomacją watykańską, również zaangażowaną w rozwiązanie konfliktu 
wietnamskiego. Inicjatywa wizyty wyszła ze strony Fanfaniego. 
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sze zrozumienie naszego stanowiska”. Mogło ono, w przekonaniu polskiego 
MSZ, „skłonić Fanfaniego do wyraźniejszego zdystansowania się od pozycji 
amerykańskich w sprawie Wietnamu i [doprowadzić] do pewnego zbliżenia 
do naszych pozycji w  sprawach bezpieczeństwa europejskiego”29. Chociaż 
Fanfani nie podzielał obaw swych rozmówców, że sytuacja w  Wietnamie 
zagraża bezpośrednio pokojowi światowemu, to jednak wykazał gotowość 
do zaangażowania się w  podjęcie działań w  rozwiązaniu problemu wiet-
namskiego. Temu celowi, w jego przekonaniu, miało służyć polsko-włoskie 
współdziałanie na rzecz rozwiązania konfliktu30. Przebieg rozmów w War-
szawie oraz dochodzące do niej sygnały o podjęciu nowych inicjatyw poko-
jowych przez Giovanniego d’Orlandi, ambasadora Włoch w Wietnamie Po-
łudniowym (współdziałającego z Fanfanim), sprawiły31, iż minister Rapacki 
uznał, że głównym celem Fanfaniego było „wciągnięcie Polski do akcji na 
rzecz negocjacji w  sprawie Wietnamu”. Chociaż szef polskiego MSZ  dość 
sceptycznie zapatrywał się na intencje swego rozmówcy, twierdząc, że „cho-
dziło mu przy tym bardziej o wyeksponowanie udziału Włoch i jego osobi-
stego udziału w działalności na rzecz skłonienia Polski do podjęcia kroków 
ułatwiających negocjacje niż o troskę o przywrócenie pokoju w Wietnamie”, 
to „misja” Fanfaniego nie pozostała bez echa32. Jej efektem, jak się wydaje, 
była znana w literaturze przedmiotu pod kryptonimem „Marigold”, polsko-
-włoska misja mediacyjna, która miała doprowadzić do zawieszenia broni 

29 AMSZ, zesp. 43/70, Tezy do rozmów z ministrem spraw zagranicznych Włoch, Amintore 
Fanfanim, Warszawa 10 VII 1966 r, b.p.
30 AMSZ, zesp. 4/71, Polsko-włoskie stosunki dwustronne. Materiały informacyjne, b.d., b. 
p. Fanfani miał powiedzieć w rozmowie z Rapackim: „trzeba przybliżać punkty widzenia, by 
zacząć robić coś konstruktywnego, nawet coś małego, by pomóc pokojowo w rozwiązaniu 
problemu w oparciu o układy genewskie”. Miał też zachęcać Polskę do aktywności – uważa-
jąc, że jako członek MKKiN ma ona do odegrania ważną rolę. Zob. też komunikat końcowy 
z rozmów: „Trybuna Ludu” z 27 VII 1966 r. Cyt za G. Bernatowicz, Stosunki polsko-włoskie..., 
s. 140.
31 AMSZ, zesp. 43/70, Notatka informacyjna [dotycząca wizyty w  Polsce min. Amintore 
Fanfaniego], Warszawa lipiec 1966 r., b.p.; Józef Koszutski do Adama Willmanna, Warsza-
wa 5 VII 1966 r., b.p. W depeszy informowano Willmanna, iż ambasador Włoch w Sajgo-
nie d’Orlandi poinformował Janusza Lewandowskiego, że Fanfani rozpatruje możliwość 
nowej inicjatywy pokojowej. D’Orlandi uważał, iż inicjatywa „jest na czasie”. Kierownictwo 
MSZ poleciło Willmannowi „dyskretne zbadanie sprawy”; AMSZ, zesp. 43/70, Szyfrogram 
Adama Willmann do Józefa Koszutskiego, Rzym 19 VII 1966 r., b.p.
32 AMSZ, zesp. 43/70, Pilna notatka [Adama Rapackiego] o wizycie min. [Amintore] Fan-
faniego w Polsce (25–28 VII 1966 r.), b.p. Jak to formułował Rapacki, intencją Fanfaniego 
miało też być: „umocnienie pozycji Włoch wobec Zachodu, a zwłaszcza wobec USA przez 
podkreślenie możliwości włoskiej polityki zagranicznej w  stosunkach z  KS, a  zwłaszcza 
Polską”. Fanfaniemu w  tej samej interpretacji miało chodzić również o „wzmocnienie swej 
pozycji osobistej na arenie międzynarodowej, jak również swoich wpływów w rozgrywkach 
wewnętrznych we włoskiej chadecji i w łonie centrolewicy”. 



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/3. ARTYKUŁY I STUDIA120

i  podjęcia rokowań pokojowych między USA a  DRW. Obok ambasadora 
d’Orlandi znaczącą rolę miał w niej odegrać ambasador Janusz Lewandow-
ski (polski przedstawiciel w  MKKiN) oraz ambasador USA w  Republice 
Wietnamu Henry Cabot Lodge33. Podjęta przez stronę polską operacja Ma-
rigold mimo początkowych sukcesów (USA zgodziło się na bezwarunko-
we wstrzymanie bombardowań, ale po uprzednim wypracowaniu porozu-
mienia o obustronnym wstrzymaniu działań w Wietnamie) zakończyła się 
niepowodzeniem. Jego konsekwencją było podjęcie przez USA nalotów na 
DRW, które zniweczyły szanse na negocjacje34, wyczerpując możliwości pol-
sko-włoskiej współpracy na tym polu.

Przedstawiciele polskich władz na próżno starali się w okresie później-
szym nawiązać do kwestii konfliktu wietnamskiego w kontekście współpra-
cy polsko-włoskiej. Tym razem strona włoska w  rozmowach oficjalnych, 
przy okazji wizyty przewodniczącego Rady Państwa Edwarda Ochaba we 
Włoszech (6–8 kwietnia 1967 r.), zachowywała daleko posuniętą rezerwę, 
ograniczając się do ogólnikowych enuncjacji w sprawie konfliktu na Półwy-
spie Indochińskim35. Włosi odrzucili nawet dotyczący konfliktu fragment 
komunikatu końcowego przedstawiony przez polską delegację, „upierając 
się przy włączeniu do tekstu ogólnikowego sformułowania o  negocjowa-
nym względnie pokojowym rozwiązaniu problemu wietnamskiego”36. Brak 
aprobaty strony polskiej na takie sformułowanie sprawił, iż ostatecznie ogra-
niczono się do podkreślenia cierpień ludności i wyrażenia niepokoju co do 
następstw wojny dla pokoju światowego37. 

33 Szerzej na ten temat: P. Ostaszewski, Polska a konflikt wietnamski..., s. 141; G. C. Her-
ring, The Secret Diplomacy of the Vietnam War, The Negotiating Volume of the Pentagon Press, 
cz.  6: Settlement of the Conflict, Polish Track, Austin 1983, s. 211–371. Zob. też: D. Kraslow, 
S. H. Loory, The Secret Search for Peace in Vietnam, New York 1968, s. 81–87; J. Tyszkiewicz, 
Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945–1988, Warszawa 
2015, s. 263 i n.
34 P. Ostaszewski, Polska a  konflikt wietnamski..., s. 141–143. Po dokonaniu bombardo-
wań USA na DRW 2 i 4 XII 1966 r. na spotkaniu ambasadora USA w PRL, Gronouski’ego 
z Rapackim zabrakło przedstawiciela DRW. Dodatkowe naloty z grudnia 1966 r. zniweczyły 
szanse na podjęcie negocjacji między stronami konfliktu. Po nalotach USA z 13 i 14 grudnia 
w których został m.in. uszkodzony budynek ambasady PRL w Hanoi, Rapacki poinformował 
ambasadora  Gronouski’ego o fiasku rokowań. Zob. też: J. Winiewicz, Co pamiętam z długiej 
drogi życia, Poznań 1985, s. 595–596.
35 AMSZ, zesp. 4/71, Pilna notatka [Mariana Naszkowskiego] o  wizycie tow. E[dwarda] 
Ochaba we Włoszech, Warszawa 14 IV 1967  r., b.p. Podczas rozmów Saragat–Ochab kwestia 
konfliktu wietnamskiego została zaledwie wzmiankowana, a Saragat ograniczył się do równie 
ogólnikowej wzmianki.
36 Ibidem.
37 Ibidem, passus dotyczący ww. problemu brzmiał: „Obie strony przedstawiły swoje punk-
ty widzenia na sytuację w Wietnamie. Świadome cierpień narodu wietnamskiego wyraziły 
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Większego znaczenia dla zbliżenia stanowisk obydwu krajów nie mia-
ło krytyczne wobec polityki USA w Wietnamie exposé ministra Fanfaniego 
wygłoszone w Senacie (17 kwietnia 1967 r.)38. 

W podjętych na wiosnę 1969 r. rokowaniach na linii Hanoi–Waszyng-
ton (z  udziałem ZSRR i  Francji), które z  przerwami trwały do roku 1973 
i zakończyły się podpisaniem 27 stycznia 1973 r. układów paryskich między 
USA a delegacjami Wietnamu Północnego i Południowego39 obydwie strony 
nie odgrywały już większej roli, przyjmując do wiadomości osiągnięte po-
rozumienie40. 22 marca 1973 r. Włochy uznały Demokratyczną Republikę 
Wietnamu, nawiązując z nią stosunki dyplomatyczne41. 

PRL i Włochy ograniczyły się do wyrażenia „oficjalnej” satysfakcji z za-
wartego porozumienia, co znalazło wyraz w  komunikacie po wizycie we 
Włoszech szefa polskiej dyplomacji Stefana Olszowskiego (8–9 listopada 
1973 r.), w którym PRL i Włochy „wyraziły przekonanie, że ścisłe wykona-
nie układów paryskich w sprawie zaprzestania walk i przywrócenia pokoju 
w Wietnamie jak również porozumienia w Wietnamie przywracającego po-
kój w Laosie posiada istotne znaczenie dla pokoju i bezpieczeństwa między-
narodowego”42.

troskę z  powodu poważnych niebezpieczeństw, jakie niesie dla pokoju światowego wojna 
w Wietnamie”. Zob. „Trybuna Ludu” z 8 IV 1967 r. Cyt. za: G. Bernatowicz, Stosunki polsko-
-włoskie..., s. 140. Bernatowicz inaczej interpretuję tę kwestię, podkreślając zbieżność stano-
wisk dwóch stron, zob. s. 139–140.
38 Atti Parlamentari. IV Legislatura. Seduta del Senato del 17 IV 1967. Przemówienie Fan-
faniego ograniczało się do podkreślenia włoskich inicjatyw pokojowych w tej sprawie oraz 
stwierdzenia, że konflikt można rozwiązać tylko na drodze rokowań. Fanfani stwierdził, że 
„trzeba apelować aby USA po raz szósty przerwały bombardowania. ONZ winna zaapelować 
do ZSRR i Wielkiej Brytanii o ponowne zwołanie konferencji genewskiej”; zob. też AMSZ, 
zesp. 4/71, Notatka [Adama Willmanna] na temat polsko-włoskich stosunków dwustron-
nych, Warszawa 3 IX 1967 r.
39 Układy Paryskie podpisane 27 I 1973 r. między obydwiema delegacjami wietnamskimi 
oraz amerykańską dotyczyły zawieszenia broni między stronami i utworzenia Rady Pojedna-
nia Narodowego w Wietnamie. Zob. W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 
1945 roku, Warszawa 1997, s. 287.
40 O roli Polski w MKKiN zob. P. Ostaszewski, Polska a konflikt wietnamski..., s. 143–146. 
Na temat sytuacji na Półwyspie Indochińskim i  rokowaniach wietnamsko-amerykańskich 
szerzej zob. G.H. Soutou, La guerre de Cinquante Ans..., s. 515–520.
41 G. Bernatowicz, Stosunki polsko-włoskie..., s. 140.
42 AMSZ, zesp. 47/77, w. 6, Szyfrogram Kazimierza Sidora do Kazimierza Rozalicza, Rzym 
9 XI 1973 r., Wspólny komunikat polsko-włoski. Archivio Centrale dello Stato (Roma), Aldo 
Moro (1953–1978), busta 156, Ministero degli Affari Esteri, Visita ufficiale in Italia ministro-
degli Affari Esteri di Polonia, Stefan Olszowski, 8–9 XI 1973. W ocenie MSZ postawa rządu 
polskiego w kwestii wietnamskiej streszczała się do: „piena adesione alla collaborazione con 
l’URSS”. Upadek Sajgonu (30 IV 1975 r.) oznaczał upadek reżimu południowowietnamskie-
go; w lipcu 1976 r. powstała Socjalistyczna Republika Wietnamu.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/3. ARTYKUŁY I STUDIA122

Po raz kolejny okazało się, iż bliższa współpraca polityczna między 
państwami należącymi do dwóch przeciwstawnych bloków nie jest real-
na, a możliwości mediacji państw średnich w konfliktach o  zasięgu mię-
dzynarodowym, w  których uwikłane są mocarstwa, nie mają szans na 
powodzenie.

STRESZCZENIE

Maria  Pasztor, Nieudana próba podjęcia mediacji polsko-włoskiej 
w konflikcie wietnamskim w latach 1965–1967 

Przynależność PRL do obozu socjalistycznego oraz podporządkowanie Krem-
lowi sprawiły, iż inicjatywy podejmowane przez polską dyplomację musiały być 
uzgadniane i koordynowane z Moskwą, a zmienny i na ogół wąski margines dzia-
łania nie pozostawiał wiele miejsca na samodzielność. Przykładem tego była próba 
nawiązania współpracy między Polską (członkiem Międzynarodowej Komisji Nad-
zoru i Kontroli) a Republiką Włoską w celu zakończenia wojny wietnamskiej w la-
tach 1965–1967. Wzajemne kontakty dyplomatyczne i polityczne między Warsza-
wą a Rzymem miały umożliwić włosko-polskie pośrednictwo między USA i DRW, 
które zakończyłoby długoletni konflikt wietnamski. Brak dobrej woli obydwu stron 
konfliktu oraz brak akceptacji dla polsko-włoskiej inicjatywy w tej kwestii skazały 
ją na fiasko mimo zaangażowania polityków PRL oraz Włoch.

S łowa  k luczowe :  stosunki polsko-włoskie, wojna w  Wietnamie, operacja 
„Marigold”

SUMMARY

Maria  Pasztor, Unsuccessful attempt at starting Polish-Italian 
mediation in the Vietnam conflict in the years 1965–1967

The fact that Polish People’s Republic belonged to the Communist Bloc and was 
subordinated to Kremlin caused that initiatives taken by the Polish diplomacy had 
to be approved and coordinated by Moscow, and the changing and usually narrow 
field of activity did not leave much space for independence. An example of this was 
the attempt at starting cooperation between Poland (a member of the International 
Control Commission) and the Republic of Italy aimed at ending the Vietnam war 
in the years 1965–1967. Mutual diplomatic and political contacts between Warsaw 
and Rome were to enable Polish-Italian mediation between USA and Democratic 
Republic of Vietnam that could end the long-lasting Vietnam conflict. The lack 
of  good will of both sides of the conflict as well as the lack of approval for the 
Polish-Italian initiative in this matter doomed it to failure despite the involvement 
of the politicians of PPR and Italy.

Keywords : Polish-Italian relations, Vietnam war, operation „Marigold” 
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РЕЗЮМЕ

Мария Паштор, Неудачная попытка провести польско-
итальянское посредничество во вьетнамском конфликте в 1965–

1967 годах

Вхождение Польской Народной Республики в  социалистический лагерь 
и  ее подчинение Кремлю привело к  тому, что инициативы, предпринятые 
польской дипломатией, должны были быть согласованы с Москвой и коор-
динированы ею, а нестабильное и, как правило, узкое поле деятельности не 
оставляло места самостоятельности. Примером тому была попытка нала-
дить сотрудничество между Польшей (членом Межсоюзнической надзорной 
и контрольной комиссии) и Итальянской республикой с целью завершения 
вьетнамской войны в 1965–1967 гг. Взаимные дипломатические и политиче-
ские отношения между Варшавой и  Римом должны были обеспечить ита-
льянско-польское посредничество между США и  Демократической Респу-
бликой Вьетнам, которое должно было завершить многолетний вьетнамский 
конфликт. Из-за отсутствия доброй воли со стороны обеих сторон конфлик-
та и отсутствия одобрения польско-итальянской инициативы в этом вопросе 
ситуация была обречена на поражение, несмотря на вовлеченность полити-
ков ПНР и Италии. 

Ключевые слов а: Польско-итальянские отношения, война во Вьетнаме, 
операция „Мэриголд”



Miscellanea biograficzne



Izabel a B ożyk

„Wzór żołnierza i obywatela” 
–  Jan  Opieliński, „Wojsznar”, „Zdanowicz” 

(1892–1918)

Na placu Stanisława Małachowskiego, przed gmachem Zachęty w War-
szawie od 1999 r. stoi pomnik peowiaka, przedstawiający umierającego, na-
giego mężczyznę, z  krótkim mieczem w  ręku i  odchyloną do tyłu głową. 
Monument, poświęcony żołnierzom Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) 
poległym w  latach 1914–1921, jest repliką rzeźby Edwarda Wittiga, która 
po raz pierwszy stanęła w tym miejscu w 1933 r. Usunięta przez Niemców 
w  czasie okupacji, zaginęła w  1940 r. Dopiero w  1989 r. na terenie Króli-
karni zostały odnalezione fragmenty jej cokołu. Niezbyt entuzjastycznie 
przyjęty w czasach II Rzeczypospolitej pomnik, współcześnie został zrekon-
struowany na podstawie fotografii i  gipsowych elementów, zachowanych 
w  Muzeum Narodowym1. Powodem krytycznych uwag na temat rzeźby 
w  chwili jej pierwotnego odsłonięcia był fakt, iż nie była ona oryginalna, 
lecz stanowiła część wcześniejszego dzieła autora pt. Walka2. Zanim powstał 
pomnik poświęcony czynowi POW, fragment Walki, przedstawiający po-
stać konającego mężczyzny, po raz pierwszy umieszczony został w 1926 r. 
jako rzeźba nagrobna na cmentarzu Powązkowskim. Stoi do dziś na mo-
gile jednego z  peowiaków, majora Jana Tadeusza Opielińskiego. Poświę-
cenie jego nagrobka 4 grudnia 1935 r. było wielką uroczystością. Uczest-
niczyli w  niej przedstawiciele najwyższych władz z  Generalnym Inspek-
torem Sił Zbrojnych Edwardem Śmigłym-Rydzem, premierem Marianem 

1 I. Grzesiuk-Olszewska, Warszawska rzeźba pomnikowa, Warszawa 2003, s. 89–91.
2 A. Melbechowska-Luty, Posągi i  ludzie: rzeźba polska dwudziestolecia międzywojennego 
(1918–1939), Warszawa 2005, s. 154.
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Zyndramem-Kościałkowskim i  wiceministrem Adamem Kocem na czele3. 
Tablica nagrobna informuje, iż w  kwaterze nr 125 spoczął: „Jan Tadeusz/
Opieliński/Wojsznar-Zdanowicz/Oficer I  Brygady i  P.O.W./B. Komendant 
K.N.I i K.N.IV/Po śmierci major W.P./Kawaler UM. KN. Z Miecz./2.X.1882 
– 4.XI.1918/Z trudu nadmiernego w służbie bezimiennej zginął przedwcze-
śnie w przededniu wskrzeszenia”4.

Jan Opieliński należał do tej części swego pokolenia, które urodzone pod 
zaborami wzięło czynny udział w walce o niepodległość, zakończonej suk-
cesem. Był żołnierzem, oficerem, legionistą, jednym z młodych ludzi, któ-
rzy zaangażowali się w działalność wojskową jeszcze przed I wojną świato-
wą. Dziś prawie nieznany, pod koniec wojny należał do najbliższego grona 
współpracowników Józefa Piłsudskiego. 

W dotychczasowych ustaleniach dotyczących jego osoby pojawiają się 
dwie daty urodzenia – 1882 lub 18915. W rzeczywistości Opieliński urodził 
się 2 października 1891 r. w  Warszawie w  katolickiej rodzinie inteligenc-
kiej6. Jego rodzicami byli: Tadeusz Opieliński i Kamila z Kuczyńskich7. Obie 
rodziny miały szlacheckie korzenie. Tadeusz Opieliński urodził się w osa-
dzie Chocz w guberni kaliskiej, w dzieciństwie i wczesnej młodości miesz-

3 Wzór żołnierza i obywatela, „Nowiny. Żołnierska gazeta ścienna” 1935, rok IV, nr 95, [War-
szawa 4 XII]; http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=13966 (dostęp 22 X 2014  r.).
4 Nagrobek Jana Opielińskiego [w:] Inwentaryzacja konserwatorska nagrobków Cmentarza 
Powązkowskiego, arkusz 1392; http://www.komitetpowazkowski.home.pl/pdf/1392.pdf (do-
stęp 27 X 2014 r.).
5 Z. Bitner, R. Bratkowski, Żołnierze Legionów Polskich 1914–1917 czyli postacie na pol-
skich znakach pocztowych 1918–2010, Płock 2012, s. 17; W.K. Cygan, Słownik biograficzny 
oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1992, s. 82; Wikipedia.pl, Biogram Jana Opielińskiego 
(dostęp 27 X 2014  r.). Data 1882 została przyjęta na podstawie tablicy nagrobnej, ta jednak 
kilkanaście lat temu poddana został renowacji i wtedy pojawił się na niej błędny napis. Nie-
właściwy rok urodzenia – 1892 – podany jest także w książeczce wojskowej Opielińskiego. 
Jedynymi miarodajnymi źródłami są Akta Stanu Cywilnego (dalej ASC) i Karta ewidencyjna 
oficerska, z których wynika, że urodził się w 1891 r. 
6 Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (dalej CAW), Do-
kumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z  czasów wojny 1918–1921 oficerów 
WP, sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska, s. 1–2; Archiwum Państwowe w  Warszawie 
(AP w Warszawie), ASC Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Aleksandra, Księga Ochrzczonych 
z  1892 r., akt nr 1024; I. Bożyk, Zapomniana postać oficera Legionów i  POW Jana Zdano-
wicza-Opielińskiego „Wojsznara” i  jego związki z  Kielcami, „Studia Muzealno-Historyczne” 
2015, t. VII, s. 99–107.
7 AP w  Warszawie, ASC Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Jana, sygn. 113, Księga Mał-
żeństw 1891 r., akt nr 113, s. 57. Ojciec, z zawodu prowizor apteczny, pracował wraz z żoną, 
która pomagała mu w prowadzeniu rodzinnego interesu jako pomoc aptekarska. Pobrali się 
w  Warszawie, w  parafii św. Jana 29 VI 1891 r., w  obecności ojca panny młodej, Kajetana 
Kuczyńskiego, kupca ze stolicy oraz Władysława Mariana Kuczyńskiego, urzędnika, zamiesz-
kałego na Pradze.
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kał w  Kaliszu. Jego rodzice należeli do miejscowej elity. Ojciec Tadeusza 
Maksymilian w latach 1898–1903 pełnił funkcję prezydenta miasta Kalisza, 
natomiast matka Emilia pochodziła ze znanej kaliskiej rodziny Koperskich. 
O ich pozycji świadczy choćby okazały grobowiec w głównej części cmenta-
rza w Kaliszu8. Dziadkowie Opielińskiego ze strony matki, Kajetan i Emilia 
z Wołosewiczów, mieszkali w Warszawie i zajmowali się kupiectwem. Brat 
Kamili Jan Kuczyński był księdzem prefektem w parafii św. Aleksandra na 
Placu Trzech Krzyży9. Tam też ochrzczony został pierworodny syn Kami-
li i Tadeusza, w obecności rodziców chrzestnych Bolesława Lücka, lekarza 
z zawodu i Antoniny Tyrawskiej10.

Po ślubie Opielińscy wraz z synem wyjechali do Rosji, gdzie zamieszkali 
w mieście Krasnosłobock w guberni penzneńskiej11. Tam urodziły się dwie 
córki, w 1895 r. przyszła na świat Stanisława, w 1899 – Zofia. Pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych XIX w. przeprowadzili się ponownie do kraju i zamiesz-
kali w  Zduńskiej Woli, gdzie wraz ze wspólnikiem Józefem Szaniawskim 
prowadzili aptekę12. Tam urodził się w 1901 r. drugi syn Kazimierz, którego 
rodzicami chrzestnymi byli dziadek Maksymilian i Bronisława Wojsznar13. 
Nazwisko matki chrzestnej Kazimierza może tłumaczyć przyjęcie później 
przez Opielińskiego pseudonimu „Wojsznar”; była to zapewne krewna bądź 
dobra znajoma rodziców. Pochodzenia drugiego przydomku – „Zdanowicz” 
– nie udało się ustalić, zresztą podczas wojny używał nie tylko tych dwóch, 
ale kilkunastu pseudonimów14. Kazimierz Opieliński zmarł w  kwietniu 
1902 r., mając zaledwie rok i 3 miesiące15. 

8 Zbiory rodzinne Macieja Wrzeszcza, M. Wrzeszcz, „Z moich wspomnień”, mps, s. 1–8. 
[podobnie jak pozostałe dokumenty rodziny Opielińskich i Wrzeszczów udostępnione au-
torce przez p. Macieja Wrzeszcza, siostrzeńca Jana Opielińskiego]; J. Marczyński, Nekropolie 
kaliskie miejscem pochówku prezydentów miasta (1806–1952), „Zeszyty Kaliskiego Towarzy-
stwa Genealogicznego Kalisia” 2011, t. 1, s. 62.
9 Adresy Warszawy, rocznik 1909, oprac. A. Żwan, Warszawa 1909; M.  Wrzeszcz, „Z mo-
ich...”, s. 3.
10 AP w  Warszawie, ASC Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Aleksandra, sygn. 118, Księga 
Ochrzczonych 1892, akt nr 1024.
11 M. Wrzeszcz, „Z moich...”, s. 1. 
12 Archiwum Państwowe w  Kielcach (dalej AP w  Kielcach), Zbiór Marii Opielińskiej 
(ZMO), sygn. 1, Życiorys Marii Opielińskiej, s. 1–10; „Kaliszanin. Kalendarz ilustrowany na 
rok zwyczajny 1903”, r. II, ułożył W. Szatkowski, s. 168.
13 Archiwum Państwowe w  Łodzi (dalej AP w  Łodzi), ASC Parafii Rzymsko-Katolickiej 
w Zduńskiej Woli, Katalog urodzenia, 1901, akt nr 150. 
14 CAW, Jan Opieliński, I.482.72-6632, Wniosek na odznaczenie orderem „Virtuti Militari” 
w myśl uchwały Kapituły Tymczasowej z 23 I 1920, Warszawa 30 X 1921, k. 1–6.
15 AP w Łodzi, ASC Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zduńskiej Woli, sygn. 106, Księga zgo-
nów 1902, akt nr 98, s. 239.
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Najmłodszym dzieckiem Opielińskich była Maria Elżbieta, urodzona 
kilka miesięcy po śmierci Kazimierza, również w Zduńskiej Woli16. Podob-
nie jak najstarszy brat Jan była postacią niezwykłą. Absolwentka Uniwersy-
tetu Warszawskiego, nauczycielka, dyrektorka szkoły w Kielcach, w  latach 
okupacji hitlerowskiej zorganizowała tajne nauczanie dla młodzieży. Posa-
dę dyrektorki jedynej przed wojną rządowej szkoły średniej dla dziewcząt 
w  Kielcach, Gimnazjum i  Liceum Bł. Kingi, uzyskała w  młodym wieku. 
Niezależnie od jej osobistych zdolności i wykształcenia fakt, że była siostrą 
człowieka z  otoczenia Piłsudskiego, mógł wpłynąć na tę nominację. Dy-
rektorką została we wrześniu 1932 r., a  więc w  momencie wprowadzenia 
w  Polsce reformy szkolnictwa, której autorem był minister Janusz Jędrze-
jewicz. Niegdyś dobrze znał jej brata, bowiem obaj byli członkami POW 
i Konwentu Organizacji A. Nominacja Opielińskiej jako sprawa polityczna 
była w Kielcach w 1932 r. dość szeroko komentowana przez opinię publicz-
ną17. Nowa dyrektorka prestiżowej szkoły jednak szybko przekonała do sie-
bie wielu niechętnych. Podczas okupacji stała się prawdziwą lokalną boha-
terką. Po wojnie władze komunistyczne szykanowały ją za przynależność 
do Armii Krajowej, a także z powodu zmarłego brata, człowieka z bliskiego 
kręgu marszałka. Jego przeszłość była jednym z powodów ataku na Opieliń-
ską lokalnych władz komunistycznych, który nastąpił w lutym 1946 r. pod-
czas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej w  Kielcach. Pozbawiona 
stanowiska i pracy, zagrożona aresztowaniem przez Urząd Bezpieczeństwa, 
zmuszona została do ucieczki na ziemie zachodnie18. 

Droga życiowa Opielińskiego jako przyszłego bojownika o polską spra-
wę rozpoczęła się w 1905 r., kiedy wziął udział w strajku szkolnym i pod-
pisał petycję o  wprowadzenie polskiego języka wykładowego do szkół. 
Został za to relegowany z  Gimnazjum Rządowego w  Kaliszu. W tej sytu-
acji rodzice zapisali go do prywatnej Szkoły Handlowej Zgromadzenia 
Kupców przy ul. Waliców w  Warszawie19. Wkrótce po wyjeździe syna do 
stolicy Opielińscy, troszcząc się także o odpowiednie wykształcenie córek, 

16 AP w Łodzi, ASC Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zduńskiej Woli, sygn. 106, Katalog uro-
dzenia 1902, akt nr 527.
17 J. Jerzmanowski, W starych Kielcach, Kielce 1984, s. 301.
18 AP w Kielcach, Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach, sygn. 4, Stenogram z posiedzenia 
Wojewódzkiej Rady Narodowej odbytego w dniach 21 i 22 II 1946 r. w Sali posiedzeń Ligi Mor-
skiej i Kolonialnej, u. Sienkiewicza, k. 2; AP w Kielcach, ZMO, sygn. 1, Życiorys Marii Opieliń-
skiej, s. 1; I. Bożyk, Sylwetka Marii Opielińskiej – nauczycielki, dyrektorki, działaczki ZNP i TON, 
„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2015, nr 3–4, s. 190–211; A.  Massalski, Opielińska Maria 
Elżbieta 1902–1975 [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIV/1, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1979, s. 121–22; A. Massalski, S. Meducki, Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939–
1945, Wrocław 2007, s. 178, 181, 189–198, 200–202.
19 M. Wrzeszcz, „Z moich...”, s. 4.
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w 1910 r. przeprowadzili się do Warszawy. Najstarszy syn po zdaniu egza-
minu maturalnego w 1911 r., jak wielu innych uczestników strajku szkolne-
go, wybrał uczelnię w Galicji20. Wyjechał do Lwowa, gdzie rozpoczął studia 
na Politechnice, na Wydziale Budowy Maszyn21. Przez trzy lata, począwszy 
od 1911 r., zapisywał się corocznie jesienią na studia. Działał też czynnie 
w studenckiej organizacji samopomocowej Bratnia Pomoc, został wybrany 
na członka zarządu w 1912 r.22 Jednak jeśli chodzi o same studia, to w jego 
dokumentach brak jakichkolwiek wpisów dotyczących uzyskanych zaliczeń 
czy zdawania egzaminów, co oznacza, że raczej na zajęcia nie uczęszczał23. 
Jak się wydaje, Opieliński zamiast studiom oddał się w tym czasie bez resz-
ty działalności zupełnie innego rodzaju. Podczas pobytu we Lwowie wstąpił 
bowiem do Związku Walki Czynnej. Wtedy też zetknął się z organizacjami 
strzeleckimi działającymi w zaborze austriackim24. 

Studiujący we Lwowie Opieliński szybko trafił do grona osób uczest-
niczących w szkoleniu wojskowym, w ramach działalności Związku Strze-
leckiego. W latach 1912–1914 był słuchaczem niższej szkoły oficerskiej we 
Lwowie. Pełnił w  tym czasie funkcję komendanta Intendentury Głównej 
i komendanta plutonu szkoły żołnierskiej25. Wobec zbliżającego się między-
narodowego konfliktu, w  latach 1912–14 aktywizowały się polskie środo-
wiska polityczne. W Wiedniu w listopadzie 1912 r. powołano Tymczasową 
Komisję Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (od 1913 r. 
Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych)26. Na czele 
Komisji stanął Piłsudski jako komendant główny, któremu podporządkowa-
ne zostały Związki Strzeleckie. 

20 Zob. B. Miedziński, Moje wspomnienia (1) „Zeszyty Historyczne” [Paryż] 1975, z. 33, 
s. 19; T. Nałęcz, Pokolenie Józefa Piłsudskiego [w:] Legenda Legionów. Opowieść o Legionach 
i ludziach J. Piłsudskiego, red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2013, s. 336.
21 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska, s. 2, Zbiory rodzinne M. Wrzeszcza; 
M. Opielińska, „Życiorys Jana Tadeusza Opielińskiego”, mps, s. 1–2.
22 LII Sprawozdanie Roczne Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy Słuchaczów Politechniki 
we Lwowie za Rok Administracyjny 1912–1913, Lwów 1913, s. 44, 57. 
23 Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego, fond. 27, op. 5, Politechnika Lwowska, Wy-
dział Budowy Maszyn, c. k. Szkoła politechniczna, Teczka personalna Jana Tadeusza Opie-
lińskiego, k. 1–5.
24 A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867–1935, Kraków 2012, s. 203–205; W. Sieroszewski, Józef 
Piłsudski, Lublin 1916, s. 33; M. Wiśniewska, Związek Strzelecki 1910–1939, Warszawa 2010, 
s. 24; M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas I wojny światowej1914–1918, Warszawa 1990, 
s. 30.
25 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska, s. 2.
26 A. Garlicki, Józef..., s. 223.
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W dniu wybuchu wojny, 28 lipca 1914 r., Opieliński został przeniesio-
ny ze Lwowa do Związku Strzeleckiego w Krakowie. Jako jedynak do armii 
rosyjskiej nie otrzymał powołania27. Na początku sierpnia Piłsudski otrzy-
mał zgodę Austriaków na mobilizację oddziałów strzeleckich, które miały 
podjąć działania na terenie zaboru rosyjskiego. Sformowana w Oleandrach 
pierwsza polska jednostka rozpoczęła marsz w  kierunku granicy 6 sierp-
nia. Opieliński wyruszył wraz z batalionem Mieczysława Norwida-Neuga-
bauera28. Do kadrówki jako Tadeusz Wojsznar29 dołączył 7 sierpnia, w dniu 
wkroczenia strzelców do Miechowa. Od dnia następnego aż do 2 grudnia 
1914 r. pełnił funkcję komendanta plutonu w 2 kompanii III batalionu pod 
dowództwem Edwarda Rydza-Śmigłego30. Chrzest bojowy przeszedł we 
wrześniowych walkach nad Wisłą i  Nidą, po których 27 września 1914 r. 
został mianowany podchorążym31. Po potyczkach w  rejonie Szczucina 
i Nowego Korczyna Rosjanie przejęli inicjatywę i Piłsudski rozkazał swym 
żołnierzom odwrót za Wisłę32. W październiku rozpoczęła się ofensywa au-
striacko-niemiecka w  kierunku Dęblina i  Warszawy. Zgodnie z  rozkazem 
dowództwa austriackiego 29 września legioniści przekroczyli ponownie Wi-
słę i  znów znaleźli się na terenie Królestwa Polskiego. We wsi Jakubowice 
9  października kilkudziesięciu żołnierzy z rozkazu Piłsudskiego otrzymało 
szlify oficerskie, także Opieliński został wtedy podporucznikiem33. 

III batalion kilka dni później znowu był na polu walki. W dniach 22–27 
października wziął udział w bitwie w okolicy miejscowości Anielin i Laski34. 
Początkowo pluton dowodzony przez Opielińskiego, wchodzący w skład ba-
talionu III, pozostawał w  rezerwie, następnie wziął udział w  bezpośredniej 
walce i odznaczył się brawurą i bohaterstwem. Opieliński w trakcie boju pod 

27 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska, s. 2. W rzeczywistości nie był jedy-
nakiem, ale prawdopodobnie chodzi tu o to, iż nie miał już w tym czasie brata.
28 J. Osiecki, S. Wyrzycki, Legionowym szlakiem..., s. 38.
29 Nazwisko to przywoływane jest też w brzmieniu Wojszner, ale prawidłowa pisownia na 
podstawie dokumentów pochodzących z CAW powinno brzmieć Wojsznar.
30 CAW, AP 4435, Opieliński Jan, Wyciąg ewidencyjny, 26 III 1921; J. Osiecki, Kieleckie 
ścieżki..., s. 37.
31 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska, s. 2.
32 U. Oettingen, Czarkowy – na drodze do niepodległości, część I, Kielce 2002, s. 25–72; 
J. Osiecki, S. Wyrzycki, Legionowym szlakiem..., s. 94; W. Sieroszewski, Józef..., s. 47–50; 
M.  Wrzosek, Polski czyn..., s. 110–112.
33 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska, s. 2; J. Osiecki, S. Wyrzycki, Legiono-
wym szlakiem..., s. 97.
34 M. Wrzosek, Polski czyn..., s. 113–115.
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Anielinem walczył na bagnety, wraz z plutonem zasłużył się także wzięciem do 
niewoli 134 rosyjskich jeńców, w tym 2 oficerów. Jako dowódca otrzymał za to 
pochwałę w rozkazie Komendy Legionów35. Walki zakończyły się 26 paździer-
nika załamaniem natarcia i przejęciem inicjatywy przez Rosjan. 

Podczas odwrotu na początku listopada pluton Opielińskiego brał udział 
w  drobnych potyczkach, walcząc w  osłonie III batalionu. Kolejne drama-
tyczne wydarzenia miały miejsce, gdy oddziały polskie dotarły do wsi Krzy-
wopłoty36. Wtedy nadszedł rozkaz, aby część legionistów dokonała rozpo-
znania terenu między Żarnowcem a Miechowem. Piłsudski podjął decyzję 
przebicia się do Krakowa, ale inną drogą niż wskazana przez Austriaków. 
Było to możliwe dzięki przeprowadzeniu w dniach 9–12 listopada wywiadu 
bojowego w rejonie Uliny Małej przez oddziały wyznaczone przez Komen-
danta. W operacji brał udział I i  III batalion, a  więc także pluton Opie-
lińskiego37. Słynny manewr, przeprowadzony zgodnie z  koncepcją Piłsud-
skiego, był mocno ryzykowny, jednak przebicie do Krakowa powiodło się 
i część żołnierzy, dowodzona bezpośrednio przez Piłsudskiego, znalazła się 
na tyłach wroga38. 

Dalsze walki prowadzono na Podhalu w okolicach Nowego Sącza. Armia 
rosyjska, dążąc do wyeliminowania Austriaków, rozpoczęła w  listopadzie 
1914 r. ofensywę w  Galicji. Oddziały Piłsudskiego trafiły na odpoczynek do 
Zawoi, niedaleko Suchej Beskidzkiej. Niebawem zostały ponownie skierowa-
ne na pierwszą linię frontu. Bezpośredni kontakt z wrogiem nawiązany został 
24 listopada. Pluton Opielińskiego w trakcie walk na tym terenie uczestniczył 
w nocnym wypadzie przeciwko rosyjskim ułanom we wsi Chyżówki39. 

Opieliński od końca listopada 1914 r. stacjonował we wsi Słopnice, 
przeprowadzając nocne patrole okolic. Na przełęczy między wzniesieniami 
Mogielnica a  Łopień doszło do kolejnych potyczek batalionu Rydza-Śmi-
głego z  oddziałami rosyjskimi40. W początkach grudnia 1914 r. oddział 
Opielińskiego znajdował się na pozycjach w rejonie Marcinkowic, Kleczan 
i Pisarzowej. Wziął udział w ataku na Klęczany. Kilkakrotnie już reorgani-
zowane i powiększane liczebnie oddziały podległe Piłsudskiemu 14 grudnia 

35 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska, s. 2.
36 J. Piłsudski, Ulina Mała, Warszawa 1935, s. 27–31; W. Sieroszewski, Józef..., s. 51; 
M.  Wrzosek, Polski czyn..., s. 117.
37 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska.
38 W. Sieroszewski, Józef..., s. 55–61; M. Wrzosek, Polski czyn..., s. 117.
39 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska.
40 Tzw. przełęcz Rydza-Śmigłego.
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1914 r. zostały przeformowane w I Brygadę Legionów Polskich. Pod koniec 
pierwszego roku wojny, tuż przed słynną bitwą pod Łowczówkiem, Opieliń-
ski został mianowany komendantem 3 kompanii I Pułku Piechoty, w I ba-
talionie41. Dowódcą pułku pozostawał Rydz-Śmigły, natomiast I batalionem 
komenderował Kazimierz Paweł Bojarski, pseudonim „Kuba”42. Być może 
przydział Opielińskiego do tego oddziału nie był przypadkowy, wszystko 
wskazuje, że on i dowódca batalionu znali się już wcześniej. Prawdopodob-
nie znajomość zawarli we Lwowie, bowiem Bojarski również był studentem 
politechniki i działaczem Związku Strzeleckiego. 

Jedna z  najbardziej znanych walk, stoczonych przez Legiony w  czasie 
I wojny światowej, rozegrała się w dniach 22–25 grudnia 1914 r. pod miej-
scowością Łowczówek, dziś znajdującą się na terenie powiatu tarnowskie-
go43. Kontratak rosyjski nastąpił w rejonie Łowczowa i Łowczówka. Rozkaz 
powstrzymania próby przełamania linii frontu, co groziło okrążeniem Au-
striaków, otrzymała m.in. I Brygada. Podczas trzydniowych krwawych walk, 
stoczonych z  doborową dywizją rosyjską, legioniści zdobyli okopy wroga 
i  wzięli wielu Rosjan do niewoli. Opieliński brał udział w  boju jako szef 
3  kompanii I Pułku. W wigilię 24 grudnia i w pierwszy dzień świąt Bożego 
Narodzenia Rosjanie przypuścili kilkanaście razy szturm na pozycje Pola-
ków, ale Brygada utrzymała zajęte pozycje. Straty w  zabitych były jednak 
bardzo duże, wielu zostało też rannych. W walce pod Łowczówkiem zginął 
między innymi dowódca I batalionu, wspomniany wcześniej Bojarski, będą-
cy jednym z najbardziej zaufanych ludzi Komendanta44. W jego zastępstwie 
dowódcą I baonu został Opieliński. W wigilię Bożego Narodzenia odłamek 
granatu ranił go w  głowę, na szczęście rana była powierzchowna45. Walki 
zakończyły się następnego dnia, żołnierze polscy otrzymali polecenie wy-
cofania się w kierunku Lichwina, a następnie w rejon Lipnicy Murowanej. 

W styczniu 1915 r. w Lipnicy Murowanej doceniona została postawa 
Opielińskiego, który otrzymał wtedy nominację na stopień porucznika. 

41 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska; U. Oettingen, I Brygada Legionów 
Polskich nad Nidą w  1915 r., „Europa Orientalis. Studia z  Dziejów Europy Wschodniej 
i Państw Bałtyckich” 2013, [nr 4], s. 25.
42 S. Pomarański, Bojarski Kazimierz Paweł, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. II, Kraków 
1936, s. 242–43. 
43 M. Klimecki, Legiony Polskie 1914–1918 [w:] Legenda..., s. 48–51; W. Lipiński (Socha), 
Szlakiem I Brygady. Dziennik Żołnierski, Łomianki 2014, s. 65–68.
44 J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914–1918, Kraków 2006, s. 18; W. Mi-
lewska, M. Zientara, Sztuka Legionów Polskich [w:] Legenda..., s. 415.
45 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska; CAW, AP 4435, Opieliński Jan, Wy-
ciąg ewidencyjny, 26 III 1921.
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Został także wybrany do składu sądu honorowego oficerów I  Brygady do 
spraw awansów i odznaczeń46. Miał wówczas 22 lata. 

W początkach marca I  Brygada wróciła na teren Królestwa Polskiego, 
gdzie brała udział w dwumiesięcznych bojach pozycyjnych z Rosjanami nad 
Nidą w okolicach Pińczowa. Od pierwszych dni walk na tym terenie kom-
pania Opielińskiego brała czynny udział w  działaniach, które przyniosły 
mu, jako dowódcy, wielkie uznanie. W nocy z 1 na 2 maja 1915 r. otrzyma-
ła rozkaz zaatakowania pozycji rosyjskich za Nidą i wzięcia jeńców47. Było 
to zadanie, na którym zależało przede wszystkim dowództwu 2 Korpusu 
armii austriackiej. Plan ataku z zaskoczenia, opracowany szczegółowo przez 
Opielińskiego, powiódł się znakomicie. Wraz ze swoją kompanią w  nocy, 
3  maja, dokonał brawurowego wypadu przeciwko wrogowi. Przeprawiając 
się w bród przez Nidę, zaskoczyli całkowicie niespodziewających się napa-
du Rosjan. Zdobyli dwie linie okopów, zniszczyli umocnienia i ziemianki. 
Przede wszystkim zaś wypełnili zadanie, które było w tym momencie naj-
ważniejsze. Udało im się wziąć do niewoli ponad 60 Rosjan48. Atak powiódł 
się bez strat własnych, a jeńcy dostarczyli wielu cennych informacji. Dzięki 
akcji zdobyto wiadomości na temat umocnień, stanowisk rosyjskiej artylerii 
oraz o stanie i uzupełnieniach dywizji przeciwnika. Opieliński za akcję nad 
Nidą uzyskał pochwałę dowództwa, co znalazło potwierdzenie w jego kar-
cie ewidencyjnej49. Po wojnie, za akcję nad Nidą, został przedstawiony do 
odznaczenia pośmiertnie Orderem Virtuti Militari V klasy50. O wyczynach 
oddziału „Wojsznara” wspominał po latach z podziwem Kasprzycki51. 

Walki pozycyjne nad Nidą, w których uczestniczył Opieliński, toczyły się 
do 25 maja, następnie po nocnym ataku na Przepiórów III Kompania biła 
się pod Konarami. W ciężkich walkach zginęło kilkuset żołnierzy I Bryga-
dy52. Pod koniec czerwca w  okolicach Ożarowa miały miejsce kilkudnio-
we walki pozycyjne, a w dniach 27–29 czerwca porucznik Opieliński wziął 

46 T. Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934, s. 250.
47 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z  czasów wojny 1918–1921 
oficerów WP, sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska; CAW, AP 4435, Opieliński Jan, Wy-
ciąg ewidencyjny, 26 III 1921; W.K. Cygan, Słownik..., s. 82; T. Kasprzycki, Kartki..., s. 282–83; 
J.  Osiecki, S. Wyrzycki, Legionowym szlakiem..., s. 94.
48 Liczba jeńców wynosiła 62 lub 64; w Karcie ewidencyjnej oficerskiej podano liczbę 64, 
we wniosku na odznaczenie... – 62.
49 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska.
50 CAW, I. 482.72-6632, Opieliński Jan, Wniosek na odznaczenie orderem „Virtuti Militari” 
w myśl uchwały Kapituły Tymczasowej z dnia 23 I 1920 r. Dekretu M.S. Wojsk. 102, IIa z d. 
2 III 1920 r., Warszawa 27 III 1922, k. 1–3.
51 T. Kasprzycki, Kartki..., s. 282–83.
52 M. Wrzosek, Polski czyn..., s. 156.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/3. MISCELLANEA BIOGRAFICZNE134

udział w kolejnym nocnym ataku, tym razem na Tarłów, gdzie zdobyto ko-
lejne pozycje rosyjskie. W lipcu 1915 r. rozegrał się bój pod Jastkowem53. 
Natarcie rozpoczęło się 30 lipca i  trwało przez trzy dni. Wtedy ponownie 
żołnierze pod dowództwem Opielińskiego brali udział w nocnym ataku na 
pozycje wroga54. Po akcji nad Nidą kilkakrotnie otrzymywali takie zada-
nia, najwidoczniej uznani zostali za specjalistów w tego rodzaju wypadach. 
Po kilku dniach krwawych walk, 4 sierpnia Rosjanie rozpoczęli odwrót, 
a  za nimi na wschód podążyli legioniści. W wyniku dalszych walk rosyj-
sko-austriackich w dniach 22–26 sierpnia doszło do kolejnego starcia, tym 
razem w  okolicach miejscowości Wysokie Litewskie i  Raśnej. Kompania 
Opielińskiego przeprowadzała wywiad i uczestniczyła w obronie przyczółka 
mostowego Zarzecze – Niesuchojeże. Ostatnim miejscem, gdzie stacjono-
wał jako legionista, był rejon Kowla, tam wypełnił ostatni frontowy rozkaz 
Komendanta. Mianowicie otrzymał zadanie sprowokowania starcia z Rosja-
nami, by pozostałe polskie oddziały mogły przyjść mu z  pomocą. Dzięki 
upozorowaniu rosyjskiego ataku Piłsudski wyprowadził legionistów z Kowla 
i nie dopuścił do planowanego podziału jednostki55. Opieliński nie towarzy-
szył już dalej swoim podwładnym. Został zauważony jako zdolny i  lojalny 
dowódca, a także dobry organizator. Komendant przeznaczył w tym czasie 
„Wojsznarowi”–Opielińskiemu zupełnie nowe zadania. 

Wobec nowych wydarzeń, związanych z sukcesami wojsk państw central-
nych na terenie Królestwa Polskiego, najistotniejszą rolę w planach Piłsudskie-
go odgrywała organizacja pod nazwą Polska Organizacja Wojskowa56. Powstała 
na początku sierpnia 1914 r. Jej ograniczona początkowo działalność sprowa-
dzała się do pozyskania poparcia środowisk politycznych Królestwa Polskiego 
i ewentualnej rozbudowy szeregów organizacji jako siły zbrojnej. Zadanie to 
Piłsudski wyznaczył zaufanym oficerom frontowym. Wśród tych, którzy mieli 
tego dokonać, znalazł się por. Opieliński, skierowany do pracy nad rozbudo-
wą POW 27 września 1915 r.57 Jej bieżącą działalnością kierowała Komenda 
Naczelna, której podlegały komendy okręgowe. Opieliński od 10 października 

53 Ibidem, s. 158–160.
54 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska.
55 T. Kasprzycki, Kartki..., s. 461–62; M. Klimecki, Legiony Polskie..., s. 86; W. Milewska, 
J.  T. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 1914-1918. Zarys historii militarnej i politycznej, 
Kraków 1998, s. 142.
56 A. Bełcikowska, Polska Organizacja Zbrojna. Zarys dziejów, Warszawa 1939; J. Holzner, 
J. Molenda, Polska w  pierwszej wojnie światowej, Warszawa 1973, s. 465; T. Nałęcz, Polska 
Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łodź, 1984.
57 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z  czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska; Zbiory rodzinne M. Wrzeszcza, Rozkaz 
wyjazdu dla J. Opielińskiego do Warszawy, 27 IX 1915 r., „Nachweis der Geschaftstage” (oryginał).
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do 29 listopada pełnił funkcję komendanta okręgu 3, czyli kaliskiego. Wybór 
na tę odpowiedzialną funkcję nie był przypadkowy: „Jego niespożyta energia, 
olbrzymia inicjatywa i praca wyrywają ze stagnacji i apatii szeregi organiza-
cyjne w roku 1915 r.”58. W okresie od 29 grudnia do 25 września 1916 r. był 
komendantem okręgu 1, czyli byłej guberni warszawskiej. Jesienią 1916 r. było 
już 19  okręgów, najwcześniej nastąpił podział komendy warszawskiej, z której 
wydzielono okręg 1, kierowany przez Opielińskiego59. W sierpniu 1916 r. utwo-
rzono grupy okręgów od A do E. Opieliński awansował i 25 września 1916 r. 
został szefem grupy okręgów A. Wykazywał się na tym stanowisku niespoży-
tą energią. Jedna z działaczek POW wspominała też jego troskę o wszystkich 
członków organizacji, w tym prowadzących zagrożoną aresztowaniem działal-
ność wydawniczą60. 

Oprócz działalności wojskowej POW zajmowała się także pracami 
politycznymi, choć oficjalnie należało to do partii i  stronnictw skupio-
nych w powstałym w grudniu 1915 r. Centralnym Komitecie Narodowym 
(CKN). W rzeczywistości związki POW z CKN były bardzo silne, bowiem 
do władz CKN wchodzili członkowie POW61. W pracach politycznych ści-
słego kierownictwa POW w  tym okresie uczestniczył czynnie Opieliński. 
Był autorem memoriału z  1916 r., dotyczącego kwestii zwierzchnictwa 
i wzajemnych relacji władz cywilnych i wojskowych, na korzyść tych ostat-
nich62. Jego przekonanie w tym względzie wynikało z uznania przywództwa 
Piłsudskiego jako jedynego zwierzchnika POW i męża opatrznościowego, 
zdolnego poprowadzić Polaków do niepodległości. Memoriał zawierał tak-
że przemyślenia związane z  ówczesną sytuacją społeczeństwa, poziomem 
uświadomienia narodowego oraz wnioski do dalszej pracy kierownictwa 
POW. Tymczasem w  styczniu 1917 r. powstała Tymczasowa Rada Stanu 
(TRS). Jej zwierzchnictwo uznała POW, a w pracach TRS, przede wszystkim 
Komisji Wojskowej, wziął udział Piłsudski63. W Biurze Komisji zatrudnieni 
zostali najbliżsi mu oficerowie, Opieliński został mianowany referentem wy-
działu propagandy64. 

Wobec nowych wydarzeń w  1917 r., w  tym wybuchu rewolucji w  Ro-
sji, dotychczasowa linia postępowania Komendanta, opierająca się na 

58 CAW, AP 4435, Opieliński Jan, Wyciąg ewidencyjny, 26 III 1921.
59 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska.
60 Z. Krakowska, Ze wspomnień peowiaczki, „Niepodległość” 1935, t. XII, z. 1(30), s. 92.
61 J. Pająk, Centralny Komitet Narodowy 1915–1917, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 3, s. 161.
62 CAW, I. 341.1.422, mps (bez tytułu), 9 V 1916, k. 15–17; T. Nałęcz, Polska Organizacja..., s. 64.
63 Z. Grabowski, Polska Siła Zbrojna (1917–1918), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2014, 
nr 1, s. 43.
64 T. Nałęcz, Polska Organizacja..., s. 105.
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współpracy z  państwami centralnymi, uległa zmianie. Na początku maja 
1917 r. nastąpiły też wewnętrzne zmiany w  organizacji Komendy Naczel-
nej POW. Grupy okręgów uległy stopniowej likwidacji, tworząc w czerwcu 
1917 r. ekspozytury Komendy Naczelnej. Jedna funkcjonowała na obszarze 
okupacji austriackiej z siedzibą w Lublinie, druga dla okupacji niemieckiej 
mieściła się w Warszawie. Opieliński został mianowany szefem ekspozytury 
w  Warszawie65. Miała też powstać zupełnie nowa organizacja pod nazwą 
Konwent, składająca się z  dwóch niezależnych ogniw, pod kryptonimami 
A i B. W pierwszej mieli znaleźć się ludzie związani z POW i środowiskami 
lewicowymi, w B – przedstawiciele środowiska ekonomiczno-finansowego. 
Tymczasem w lipcu 1917 r. doszło do kryzysu przysięgowego, aresztowania 
Piłsudskiego i rozwiązania Legionów66.

W okresie poprzedzającym kryzys przysięgowy Opieliński pozostawał 
w bliskim otoczeniu Piłsudskiego, co widoczne jest na zachowanych foto-
grafiach z  tego okresu67. Przebywając w  Warszawie, „Wojsznar” mieszkał 
w  różnych, zakonspirowanych mieszkaniach i  ukrywał się przed policją 
niemiecką68. Przyjmował też różne nazwiska (Zdanowicz, Sanowicz) i role, 
na przykład podawał się za nauczyciela. Zaangażował się w tym czasie też 
w  działalność polityczną, mianowicie został członkiem nowo powołanej 
partii politycznej PSL-Wyzwolenie69. Mimo zagrożenia aresztowaniem przy-
puszczalnie utrzymywał kontakt z  matką i  siostrami, przynajmniej przed 
kryzysem przysięgowym. Obecność syna i brata w Warszawie była istotna 
dla osamotnionych kobiet, gdyż ojciec rodziny, Tadeusz zmarł w 1915 r.70 
W okresie peowiackiej działalności Jana Opielińskiego w stolicy doszło do 
bardzo ważnego wydarzenia w jego życiu, mianowicie 29 lipca 1916 r. oże-
nił się. Wybranka, Aleksandra z domu Ganowicz, urodzona w Koninie, była 
jego rówieśnicą i absolwentką studiów prawniczych71. 

65 Ibidem, s. 114; J. Z.  Pająk, Lewica niepodległościowa na Kielecczyźnie w  latach I  woj-
ny światowej, „Między Pilicą a  Wisłą. Studia i  Materiały Historyczne” 2010, t. 10, s. 127; 
M.  Wrzosek, Polski czyn..., s. 307.
66 J. Cisek, Józef..., s. 112; J. Holzner, J. Molenda, Polska w pierwszej..., s. 288, 309–310.
67 T. Nałęcz, Polska Organizacja..., fot. 10, 11.
68 CAW, Dokumenty personalne (ewidencyjno-kwalifikacyjne) z czasów wojny 1918–1921 
oficerów W.P., sygn. 2079, Karta ewidencyjna oficerska.
69 Zbiory rodzinne M. Wrzeszcza, M. Opielińska, „Życiorys Jana Tadeusza Opielińskiego”, 
mps, s. 1–2; Anonim, Porucznik Jan Opieliński, „Dziennik Lubelski”, 7 XI 1918, s. 3.
70 M. Wrzeszcz, „Z moich...”, s. 4; Tadeusz Opieliński pochowany został na cmentarzu Po-
wązkowskim, jego grób znajduje się tuż za nagrobkiem syna, kw. 195.
71 Urząd Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Archiwum, dane osobo-
we z aktu ślubu nr I-6/76/1916.
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Kryzys przysięgowy spowodował represje okupantów wobec środowi-
ska peowiackiego. Opieliński uniknął aresztowania, ale podobnie jak kilku 
innych oficerów z  grona bliskiego Piłsudskiemu został zwolniony z  woj-
ska i pozbawiony prawa noszenia munduru72. Istnieje też wersja, że został 
zwolniony z Legionów na własną prośbę, na podstawie rozkazu z 3 sierpnia 
1917 r.73 Pozostali na wolności dowódcy POW przystąpili do budowy pla-
nowanych organizacji A  i  B i  kierującego ich pracami Konwentu. W jego 
skład, obok innych znanych oficerów legionowych, jak Rydz-Śmigły, Koc, 
Kasprzycki, Jędrzejewicz, wszedł także „Zdanowicz”-Opieliński74. Znako-
micie radził sobie z powierzonymi zadaniami75. Komendantem naczelnym 
POW krótko był Kasprzycki, a następnie obowiązek ten przejął Opieliński 
– „pełnił tę niesłychanie odpowiedzialną funkcję, ciągle śledzony i tropiony 
przez niemiecką Feldpolizei. Pod kilkunastoma nazwiskami mieszkając co-
dziennie w innym miejscu, w przebraniu – mjr Opieliński kieruje niezmor-
dowanie pracą”76. 

Tymczasem kolejne wydarzenia na froncie zmusiły państwa centralne 
do ponownej próby pozyskania Polaków, mianowicie na podstawie zarzą-
dzeń obydwu cesarzy z  12 września 1917 r. w  następnym miesiącu po-
wstała Rada Regencyjna w Warszawie. Miała ona stanowić najważniejszą 
władzę państwową w Królestwie Polskim, jednak z powodu uległości wo-
bec władz okupacyjnych jej członkowie nie zdołali przekonać do siebie 
społeczeństwa77. W październiku 1917 r. komendantem głównym POW 
został Rydz-Śmigły. Do pracy w  kierownictwie powołał wielu nowych 
oficerów, głównie z  Krakowa. Od tej pory na czele POW stała Komenda 
Główna i podlegle jej Komendy Naczelnej (KN). Komenda nr 1 funkcjo-
nowała w Warszawie; na jej czele do kwietnia 1918 r. stał Opieliński. Na-
stępnie powołano Komendę Naczelna nr 2, obejmującą teren Galicji, Ko-
mendę nr 3 w Kijowie i Komendę nr 4 w Lublinie. Organizację tej ostat-
niej powierzono Opielińskiemu, zwolnionemu z  obowiązków kierowania 

72 M. Wrzosek, Polski czyn..., s. 303.
73 CAW, AP 4435, Opieliński Jan, Wyciąg ewidencyjny, 26 III 1921 r.
74 A. Bełcikowska, Polska Organizacja..., s. 16; J. Holzner, J. Molenda, Polska w..., s. 465; 
T.  Nałęcz, Polska Organizacja..., s. 142.
75 T. Nałęcz, Polska Organizacja..., s. 144; M. Wrzosek, Polski czyn..., s. 374.
76 CAW, Jan Opieliński, I.482.72-6632, Wniosek na odznaczenie orderem „Virtuti Militari” 
w myśl uchwały Kapituły Tymczasowej z dnia 23 I 1920, Warszawa 30 X 1921 r., k. 5 [pi-
sownia oryginalna]; w tym czasie był jeszcze kapitanem, stopień majora otrzymał pośmiert-
nie. Dokładnej daty awansu na stopień kapitana na razie nie ustalono, ale miało to miejsce 
w 1917 r.; zob. W. K. Cygan, Słownik..., s. 82, T. Nałęcz, Polska Organizacja..., s. 180.
77 J. Holzner, J. Molenda, Polska w..., s. 489.
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KN w  Warszawie. Jako działacz ścisłego kierownictwa POW udał się na 
wyznaczony teren w połowie 1918 r.78 

Zamieszkał w obcym sobie mieście, jednak ze wszystkich sił starał się wy-
pełnić powierzone mu zadanie. Jak można wnioskować, miał u boku zaufanych 
ludzi, którzy go wspierali. Wśród nich znaleźli się na przykład Hanna i Jan Po-
hoscy. Ona była pracownicą biura prasowego najpierw Naczelnego Komitetu 
Narodowego (NKN), a potem sekretarką Piłsudskiego, on należał, podobnie 
jak Opieliński, do PSL-Wyzwolenie i Konwentu A79. Po kryzysie przysięgowym 
wyjechali z  Warszawy do Lublina, przypuszczalnie wraz z  Opielińskim. Być 
może to Pohoski był w tym czasie najbliższym współpracownikiem komendan-
ta KN nr 4. Przygotowania POW w Lublinie miały wtedy szczególne znaczenie. 
Na części ziem polskich na przełomie października i  listopada rozpoczął się 
proces przejmowania władzy i rozbrajanie wojsk okupacyjnych. W początkach 
listopada pozostali na wolności oficerowie POW i  część polskich polityków 
zadecydowali o powołaniu Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej (TRRP). 
Na miejsce inauguracyjnego spotkania wyznaczono właśnie Lublin80. Według 
relacji najmłodszej z sióstr Opielińskich szef Komendy nr 4, jako członek PSL-
-Wyzwolenie miał być jednym z członków TRRP81. Niezmordowany Opieliński 
kierował akcją rozbrajania i przygotowaniami politycznymi, lecz nie dokończył 
zadania: „Mianowany Kom. Nacz. K.N. 4 doprowadza organizacyjną pracę do 
możliwości rozwoju. W dniu rozbrajania okupanta umiera, zwalony chorobą, 
której nabawił się na jednym z objazdów”82. 

W czasie kontroli podległego mu terenu pod koniec października zara-
ził się hiszpanką. Mimo choroby nadal aktywnie pracował, kierując akcją 
rozbrajania zaborców. Jednak osłabiony grypą i nadmierną pracą organizm 
zaatakowało także ciężkie zapalenie płuc. Opieliński, występujący pod pseu-
donimami „Wojsznar” i „Zdanowicz”, zmarł w południe, 4 listopada 1918 r. 
Zgon nastąpił w  Lublinie, w  konspiracyjnym mieszkaniu doktora Marka 
Arnsztajna, lekarza, działacza społecznego i politycznego83. 

78 Ibidem; połowa 1918 r. to data podana w  Wyciągu Ewidencyjnym (zob. CAW, AP 
4435), natomiast w artykule: Wzór żołnierza i obywatela... napisano, że do Lublina trafił już 
w kwietniu 1918 r.
79 Zob. M. J. Żmichrowska, Hanna Pohoska 1895–1953, Olsztyn 1995, s. 20, 40–41, 48–49.
80 B. Miedziński, Wspomnienia (Dokończenie), „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1976, z. 37, 
s. 134; T. Nałęcz, Pokolenie... [w:] Legenda... s. 346.
81 Zbiory rodzinne M. Wrzeszcza; M. Opielińska, „Życiorys ...”, s. 2.
82 Wzór żołnierza i obywatela...; rozbrajanie oddziałów okupacyjnych w Lublinie m.in.: M. 
Sobieraj, Wybicie się Lublina na niepodległość w listopadzie 1918 r. Aspekt militarny „Roczni-
ki Humanistyczne” 2006, t. 54, z. 2, s. 1–16.
83 Urząd Stanu Cywilnego w  Lublinie; Odpis zupełny aktu zgonu, nr 502/1818/1, Lublin 
4  XI 1918 r.; T. Nałęcz, Polska Organizacja..., s. 198 (tu podano datę śmierci 3 listopada); 
Nekrolog J. Opielińskiego, „Nowa Gazeta”, 9 XI 1918, s. 3, z datą 5 listopada. Problem daty 



Izabela Bożyk: „Wzór żołnierza i obywatela” – Jan Opieliński, „Wojsznar”, „Zdanowicz” (1892–1918) 139

Jan Opieliński pozostawił po sobie wdowę, matkę i  siostry84. W latach 
wielkiej wojny był postacią powszechnie znaną, jego nazwisko pojawiło się 
w pieśniach legionowych, m.in. autorstwa towarzysza broni, kapitana Wa-
cława Denhoffa-Czarnockiego, pt. Peowiacy:

„Mają Zdanowicza
Który «jako taki»
Do mobilizacji
Wiedzie peowiaki”85

Poświęcone mu nekrologi zawierały wzniosłe słowa, iż był niezwykłym 
żołnierzem, „doskonałym organizatorem sił narodowych w  walce o  wy-
zwolenie narodu”86. Podczas uroczystości w  1935 r., z  okazji poświęcenia 
wspomnianego na początku pomnika–nagrobka, nazwany został „wzorem 
żołnierza i obywatela”. Jako wybitny żołnierz został pośmiertnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości oraz Orderem Virtuti Mili-
tarii V klasy87. 

Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje tematu, jaki został w nim podjęty, 
a raczej go sygnalizuje. Ważne wydaje się pogłębienie wiedzy na temat roli 
Opielińskiego w  POW, a  zwłaszcza jego działalności politycznej, również 
jako członka partii PSL-Wyzwolenie. Bliższego wyjaśnienia też wymaga na 
przykład jego rola w Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycz-
nych, gdzie występował jako reprezentant POW88. Ciekawe też mogą być 
dalsze badania dotyczące jego powiązań towarzyskich czy przyjacielskich 
z wieloma znanymi postaciami II Rzeczypospolitej. Poczynione jednak do-
tąd ustalenia pozwalają choć w niewielkim zakresie przybliżyć tę interesu-
jącą postać. Mogą też skłaniać do podjęcia szerszych badań biograficznych 
dotyczących Opielińskiego, czy też bliższego ujęcia jego działalności w no-

dziennej zgonu także w: M. Sobieraj, Wybicie się Lublina...; Zbiory rodzinne M. Wrzeszcza, 
M. Wrzeszcz, „Z moich...”, s. 4. 
84 Żona, Aleksandra Opielińska zmarła przed wybuchem II wojny światowej, działała w Li-
dze Kobiet, była pracownicą Ministerstwa Sprawiedliwości, współpracowała także z  Mini-
sterstwem Pracy i Opieki Społecznej. Matka, Kamila Opielińska zmarła w 1944 r. w Kielcach, 
gdzie mieszkała z najmłodszą córką Marią. Siostry Opielińskiego przeżyły okupację niemiec-
ką i  zmarły po wojnie, Stanisława w  1963 r. (pochowana na Powązkach), Zofia w  1974 r. 
(pochowana na Powązkach), Maria w  1975 r. (pochowana na Nowym Cmentarzu w  Kiel-
cach, razem z matką); na podst. Zbiorów rodzinnych M. Wrzeszcza, M. Wrzeszcz, „Z  mo-
ich....”, s. 5–27.
85 A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć... pieśni i  piosenki żołnierskie z  lat 1914–1918: 
antologia, oprac. A. Roliński, Kraków 1996, s. 165.
86 Z żałobnej karty..., s. 3, Porucznik Jan Opieliński, „Dziennik Lubelski”, 7 XI 1918, s. 3.
87 Zbiory rodzinne M. Wrzeszcza; wszystkie odznaczenia i  legitymacje, poza zaginionym 
Krzyżem Virtuti Militarii znajdują się w zbiorach rodziny. 
88 J. Holzner, J. Molenda, Polska w Pierwszej..., s. 446.
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wych opracowaniach monograficznych związanych z  tematyką legionową 
i peowiacką. 

STRESZCZENIE

Izabela  B ożyk, „Wzór żołnierza i obywatela” – Jan Opieliński, 
„Wojsznar”, „Zdanowicz” (1892–1918)

Jan Opieliński, pseudonim „Wojsznar”, „Zdanowicz” urodził się 2 października 
1892 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. Egzamin maturalny zdał w prywat-
nej Szkole Handlowej Zgromadzenia Kupców, a  następnie zapisał się na Wydział 
Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej. Był słuchaczem niższej szkoły oficerskiej 
we Lwowie, członkiem Związku Strzeleckiego. Od 1914 do 1915 r. walczył w sze-
regach I  Brygady Legionów Polskich, gdzie uzyskał stopień podporucznika. Jako 
zaufany oficer został skierowany przez Józefa Piłsudskiego do rozbudowy POW. Po 
kryzysie przysięgowym członek Konwentu Organizacji A, pełnił funkcję komen-
danta naczelnego POW, a następnie komendanta Komendy Naczelnej nr 4 w Lubli-
nie. Kierował w tym mieście akcją rozbrajania wojsk zaborczych jesienią 1918 r. Był 
zaangażowany też w działalność polityczną jako członek PSL-Wyzwolenie. Zmarł 
w Lublinie 4 listopada 1918 r. 

S łowa k luczowe: Jan Opieliński, I  Brygada, Polska Organizacja Wojskowa, 
Konwent Organizacji A, Józef Piłsudski

SUMMARY

Izabela  B ożyk, „Model of a Soldier and a Citizen” – Jan Opieliński, 
„Wojsznar”, „Zdanowicz” (1892–1918)

Jan Opieliński „Wojsznar” was born on the 2nd of October 1892 in Warsaw, in 
an intelligentsia family. He passed the secondary school final exams in the private 
Trade School of the Merchants Union and then enrolled in the Department of Me-
chanical Engineering of the Technical University of Lviv. He was a student of the 
lower officers’ school in Lviv, and a member of the Riflemen’s Association. In the 
years 1914–1915 he fought in the 1st Brigade of the Polish Legions, where he was 
promoted to the rank of the second lieutenant. As a trusted officer he was delegated 
by Józef Piłsudski to expand the Polish Military Organisation. After the Oath crisis 
he was a member of the Convention of Organisation A and also served as the Main 
Commander of PMO, and then as Commander of Main Headquarters No. 4 in Lu-
blin. In this city he was in charge of disarming the partitioners’ armies in Autumn 
of 1918. He was also involved in political activity as a member of the Polish Peasant 
Party „Wyzwolenie [Liberation]”. He died in Lublin on the 4th of November 1918.

Keywords : Jan Opieliński, 1st Brigade, Polish Military Organisation, Conven-
tion of Organisation A, Józef Piłsudski
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РЕЗЮМЕ

Из аб ела Божик, „Модель солдата и гражданина” 
–  Ян  Опелиньски, „Войснар”, „Зданович” (1892–1918)

Ян Опелински (псевдонимы – „Войшнар”, „Зданович”) родился 2 октя-
бря 1892  г. в Варшаве в интеллигентской семье. Экзамен на аттестат зрелости 
сдал в частной Школе Торговли.

Общества купцов, а затем поступил на факультет строительства машин 
Львовской политехники. С 1914 до 1915 г. служил в рядах I Бригады польских 
легионов, где получил звание подпоручика. В качестве доверенного офицера 
был направлен Юзефом Пилсудским в Польскую военную организацию. По-
сле „кризиса присяги” – член Конвента Организации А, исполнял должность 
главного коменданта Польской военной организации, а затем Коменданта 
Главного командования № 4 в  Люблине. В  этом городе он руководил разо-
ружением вторгшихся войск осенью 1918 г. Был вовлечен также в политиче-
скую деятельность как член Польской крестьянской партии „Освобождение”. 
Умер 4 ноября 1918 г. в Люблине. 

Ключевые слов а: Ян Опелински, I Бригада, Польская военная органи-
зация, Конвент Организации А, Юзеф Пилсудски





Bartłomiej  Szyprowski

Kpt. rez. Władysław Józef Sieroszewski 
„Paweł”, „Sabała”  

(30 grudnia 1900 – 13 sierpnia 1996 roku)

Władysław Józef Sieroszewski był postacią nietuzinkową, która w swo-
jej działalności kierowała się zasadami pracy dla dobra państwa, honoru 
i wolności. W swoim bogatym życiu działał w strukturach harcerstwa; był 
żołnierzem wojny polsko-bolszewickiej i  II wojny światowej; udzielał się 
jako społecznik oraz był wybitnym przedstawicielem warszawskiego środo-
wiska prawniczego. Jego lata młodzieńcze upłynęły w okresie, kiedy Polacy 
dążyli do odzyskania niepodległości, a później kształtowali ustrój i  formę 
nowego państwa. Jak się wydaje, działania Sieroszewskiego były wynikiem 
ukształtowania charakteru pod wpływem ojca1, a  także odwiedzających 
jego dom rodzinny osób z kręgów polityki i kultury, z którymi miał moż-
ność obcować. Władysław Józef Sieroszewski urodził się 30 grudnia 1900 r. 
w Warszawie. Był synem Wacława Sieroszewskiego i Stefanii z d. Mianow-
skiej2. Był najstarszy z trójki rodzeństwa, miał braci Stanisława (ur. 1902 r.) 
i  Kazimierza (ur. 1904 r.)3. Jego ojciec Wacław Sieroszewski (1858–1945) 

1 A. Sieroszewski, Wacław Sieroszewski w kręgu rodziny i przyjaciół [w:] Wacław Sieroszewski 
zesłaniec – etnograf – literat – polityk, red. A. Kuczyński, M. Marczyk, Wrocław 2011, s. 24.
2 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (dalej ORA), sygn. 1/1763, Teczka osobowa 
adw. Władysława Sieroszewskiego. Życiorys, b.d, b.p.; Archiwum Uniwersytetu Warszawskie-
go w Warszawie (dalej AUW), sygn. WP 6467, Teczka osobowa Władysława Sieroszewskie-
go, Świadectwo urodzenia nr 1134/1901, 2 IX 1915 r., b.p.; W. Sieroszewski, „Wspomnienia. 
Początek”, b.d., s. 1–17, mps w  zbiorach Małgorzaty Sobockiej; W. Szyszkowski, Adwokat 
Władysław Sieroszewski (1900–1996), „Palestra” 1996, nr 11–12, s. 234. 
3 A. Sieroszewski, Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny, Warszawa 2015, s. 194; 
A.  Lam, Wacław Kajetan Sieroszewski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVII, red. nacz. 
H. Markiewicz, Warszawa 1996, s. 350; W. Szyszkowski, Władysław Sieroszewski „Sabała”, 
„Gazeta Wyborcza”, 12 IX 1996 r., s. 14.
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był powieściopisarzem, publicystą, podróżnikiem, etnografem i badaczem 
Syberii. Od 1878 r. do 1897 r. był więźniem caratu i zesłańcem syberyjskim; 
od 1915 r. służył w 2 Kompanii Kadrowej 1 Pułku Ułanów Legionów Pol-
skich, a  także był prezesem Stronnictwa Niezawisłości Narodowej (1917). 
W 1918 r. został ministrem propagandy i prasy w Tymczasowym Rządzie 
Ludowym Republiki Polskiej w  Lublinie. Był prezesem Związku Strzelec-
kiego (1919–1921); członkiem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski (1927–
1936); prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich (1927–1936); 
prezesem Polskiej Akademii Literatury (1933–1939); senatorem RP (1935–
1938). Jego postaci poświęcono pomnik w Jakucku oraz tablicę pamiątkową 
na fasadzie budynku przy ul. Górnośląskiej 16 w Warszawie, gdzie mieszkał 
przed i po wojnie, a wraz z nim Władysław Sieroszewski4. Stefania Siero-
szewska w 1913 r. ukończyła Wydział Literatury Francuskiej na Sorbonie, 
zaś w  latach 1916 –1936 była nauczycielką języka francuskiego w  gimna-
zjum im. Mikołaja Reja w Warszawie. 25 lipca 1933 r. została odznaczona 
Medalem Niepodległości5. Zmarła 17 stycznia 1942 r.6

W latach 1906–1910 Władysław Sieroszewski przebywał z rodzicami w Za-
kopanem, gdzie jego rodzina osiadła po wyjeździe z Warszawy, jednak zimą 
1907 r. i wiosną 1908 r. wyjechał na jakiś czas z matką do Warszawy. W Zako-
panem Sieroszewscy kilkakrotnie zmieniali miejsca zakwaterowania, mieszka-
jąc: w willi „Chochlik”; domu przy ul. Przecznicy 19; domu Szymona Tatara 
przy ul. Kasprowicza 60 oraz w willi „Marysin” przy Krupówkach 97. Prowa-
dzili dom otwarty, w którym bywało wiele wybitnych osób z ówczesnych elit 
intelektualno-politycznych, m.in. Stanisław Witkiewicz, Kazimierz Przerwa-
-Tetmajer, Ignacy Daszyński, Stefan Żeromski, Walery Sławek i Józef Piłsud-
ski. Władysław Sieroszewski odbywał częste wycieczki w góry, które prawdo-
podobnie tak zachwyciły późniejszego konspiratora, że na ich pamiątkę przy-
brał konspiracyjny pseudonim „Sabała”7. Latem 1910 r. Wacław Sieroszewski 

4 Komunikat Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej nr 92, 7 XI 1918 r., A. Ajnenkiel, 
Przyczynek do działalności Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie, 
„Rocznik Lubelski” 1960, nr 3, s. 188; A. Lam, Sieroszewski..., s. 345–351; A. Sieroszew-
ski, Wacława Sieroszewskiego żywot...; idem, Wacław Sieroszewski w  kręgu rodziny..., s. 39; 
T.  Skrzyński, Wacław Sieroszewski w  Paryżu (1910–1941) [w:] Wacław Sieroszewski zesła-
niec..., s. 60; W. Szyszkowski, Władysław..., s. 14.
5 Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazi-
mierza Sosnkowskiego (dalej CAW), Zarządzenie prezydenta RP z 25 VII 1933 r., Stefania 
Sieroszewska MN, 25 VII 1933 r., (M.P. 1933, nr 171, poz. 208), b.p. 
6 Księga pamiątkowa gimnazjum im. Mikołaja Reja utrzymywanego przez Zbór Ewangelic-
ko-Augsburski w Warszawie 1906–1926, Warszawa 1927, s. 34, 39; A. Sieroszewski, Wacław 
Sieroszewski w  kręgu rodziny..., s. 21; idem, Wacława Sieroszewskiego żywot..., s. 208, 273; 
W.  Sieroszewski, „Wspomnienia. Początek...”, s. 2.
7 W. Szyszkowski, Władysław..., s. 14.
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zdecydował o wyjeździe do Paryża, gdzie m.in. miał zamiar stworzyć synom 
najlepsze możliwości edukacyjne w „dobrych francuskich szkołach”, uchodzą-
cych wówczas za bardziej liberalne i nowocześniejsze. Jako pierwsza, w poło-
wie września 1910 r., do Paryża wyjechała Stefania Sieroszewska, aby znaleźć 
mieszkanie i odpowiednią szkołę dla synów. Pozostali członkowie rodziny do-
tarli do Paryża pod koniec września 1910 r. Zamieszkali w XIV Dzielnicy przy 
ul. Ernest Cresson 22, a następnie przy tej samej ulicy pod nr 12. Ich mieszka-
nie ponownie stało się miejscem spotkań Polaków przebywających w Paryżu 
i odwiedzali je m.in. Marian Kukiel, Marceli Handelsman, Kazimierz Sosnkow-
ski, a także rodziny Żeromskich i Strugów. W stolicy Francji Władysław Siero-
szewski uczęszczał do Liceum Montaigne’a przy ul.  Auguste Comte 17, które 
kształciło dzieci w wieku od pięciu lat do wieku maturalnego. W toku edukacji 
był wyróżniany za postępy w nauce. Za namową ojca, będącego zwolennikiem 
idei skautingu Roberta Baden-Powella, Władysław Sieroszewski wraz z kilko-
ma kolegami weszli w skład „polskiego zastępu skautów”, uprawiając sport, tu-
rystykę i poznając historyczne fortyfikacje. W Paryżu rodzina Sieroszewskich 
przebywała do zakończenia roku szkolnego w czerwcu 1914 r. Władysław Sie-
roszewski ukończył w liceum cztery klasy, uzyskując m.in. biegłą znajomość ję-
zyka francuskiego8. W sierpniu 1914 r. wrócił z braćmi do Warszawy, zaś rodzi-
ce wyjechali do Krakowa. Przez pewien czas mieszkał z matką i braćmi w Kon-
stancinie. Od sierpnia 1915 r. mieszkał w Warszawie przy ul.  Marszałkowskiej 
33/13, a w końcu przy ul.  Górnośląskiej 16/69. Ich dom „stał się prawdziwym 
ośrodkiem życia politycznego tzw. kół niepodległościowych, skupiających się 
wokół I Brygady”. Bywali w nim m.in. Kazimierz Sosnkowski, Edward Rydz-
-Śmigły, Juliusz Kaden-Bandrowski, Józef Haller, a także politycy niezwiązani 
z wojskiem10. We wrześniu 1915 r. został, bez zdawania egzaminu wstępnego, 
przyjęty do V  klasy Ośmioklasowego Gimnazjum im. Mikołaja Reja w War-
szawie prowadzonego przez Zbór Ewangelicko-Augsburski11. Od tego czasu 

8 AUW, sygn. WP 6467, Teczka osobowa Władysława Sieroszewskiego, Świadectwo dojrza-
łości Ośmioklasowego Gimnazjum im. M. Reja w Warszawie, 18 VI 1919 r., k. 3; W.  Szysz-
kowski, Władysław..., s. 14.
9 W. Sieroszewski, Krąg wokół Komendanta, „Karta” 2009, nr 58, s. 9. W mieszkaniu przy 
ul. Górnośląskiej Władysław Sieroszewski mieszkał co najmniej do grudnia 1966 r.; zob. 
ORA, sygn. 1/1763, Teczka osobowa adw. Władysława Sieroszewskiego. Pismo do Władysła-
wa Sieroszewskiego, 10 XII 1966 r., b.p.
10 W. Sieroszewski, Krąg..., s. 10–12.
11 AUW, sygn. WP 6467, Teczka osobowa Władysława Sieroszewskiego. Świadectwo doj-
rzałości Ośmioklasowego Gimnazjum im. M. Reja w Warszawie, 18 VI 1919 r., k. 3; AUW, 
sygn. WP 6467, Teczka osobowa Władysława Sieroszewskiego, Życiorys W[ładysława] Sie-
roszewskiego, 16 IX 1919 r., k. 3a; A. Sieroszewski, Wacław Sieroszewski w kręgu rodziny..., 
s. 32; T. Skrzyński, Wacław Sieroszewski..., s. 45–46, 59–60; Listy W. Sieroszewskiego do 
G.  Daniłowskiego z 27 V 1911 r. i 15 XII 1911 r. [w:] Bojownicy polskiej sprawy. Wacław Sie-
roszewski i  Gustaw Daniłowski wobec myśli i  czynu Józefa Piłsudskiego, oprac. G. Legutko, 



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/3. MISCELLANEA BIOGRAFICZNE146

należał do 8 drużyny harcerskiej im. Kazimierza Pułaskiego przy tym gim-
nazjum, która powstała w 1914 r. Od 1918 r. był jej drużynowym12. W szkole 
wielką indywidualnością był wykładowca łaciny Tadeusz Kotarbiński13. Wła-
dysław Sieroszewski wspominał: „wykłady jego nie ograniczały się jedynie do 
gramatyki oraz poprawnego przekładu klasyków rzymskich, ale obejmowały 
cały świat kultury i filozofii antycznej. Był szczerym przyjacielem młodzieży, 
której sprawami się interesował i na którą miał duży wpływ. Słuchałem jego 
wykładów z  wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza gdy odbiegał od ścisłego 
przedmiotu i rozważał wraz z nami szersze zagadnienia. [...] Miał duży wpływ 
na formowanie się mego światopoglądu i przez całe życie zachowałem mu za 
to wdzięczność”14.

11 listopada 1918 r. Władysław Sieroszewski, na wieść o podpisaniu za-
wieszenia broni, przyłączył się do rozbrajania żołnierzy niemieckich. Zda-
rzenie miało miejsce podczas podróży pociągiem. Wspominał: „W  pierw-
szym przedziale [...] tylko kilku Niemców miało karabiny. Oddali je wszy-
scy bez oporu. W miarę jak szliśmy wzdłuż pociągu gromadka nasza po-
większała się, gdyż przyłączali się jadący do pracy robotnicy i  uczniowie. 
Niemcy wszędzie dawali się rozbrajać bez sprzeciwu. Wreszcie przyszła ko-
lej na wagon «oficerski». Obawialiśmy się, że możemy natrafić na opór. [...] 
[niepotrzebnie, bowiem] jeden tylko major zrobił gest sięgnięcia do kabury 
pistoletu, ale zdzielony mocno kolbą «po łapie» dał spokój. Rozbrojonych 
[...] pozamykaliśmy w przedziałach, a przy każdym postawiliśmy [...] war-
townika. Po minięciu przystanku Wawer pociąg zatrzymał się. [...] Tu kaza-
liśmy oficerom niemieckim wysiąść i odbyć dalszą drogę piechotą”15.

I.  Sadowska, Kielce 2007, s. 106–107; A. Sieroszewski, Wacława Sieroszewskiego żywot..., 
s. 174, 181–188, 192–198, 203–205, 208–209, 213, 222, 237, 245–246, 273. Według Włady-
sława Sieroszewskiego przyjęcie do szkoły bez egzaminów nastąpiło po rozmowie jego matki 
z dyrektorem gimnazjum Julianem Machlejdem; zob. W. Sieroszewski, Krąg..., s. 9.
12 CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Ankieta Komitetu Krzyża i Medalu Niepodle-
głości, 7 II 1938 r. b.p.; AUW, sygn. WP 6467, Teczka osobowa Władysława Sieroszewskiego. 
Życiorys, 16 IX 1919 r., k. 3a; Księga pamiątkowa..., s. 111.
13 Prof. Tadeusz Marian Kotarbiński (1886–1981), filozof, logik i etyk, nauczyciel i peda-
gog; studiował filozofię i filologię klasyczną na uniwersytecie we Lwowie, gdzie uzyskał sto-
pień doktora (1912); nauczyciel w Ośmioklasowym Gimnazjum im. M. Reja w Warszawie; 
wykładowca filozofii na Uniwersytecie Warszawskim; profesor nadzwyczajny (1919); dziekan 
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1929); członek Towarzystwa Na-
ukowego Warszawskiego (1929–1951), przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficzne-
go (1927–1975); zob. J. Woleński, Kotarbiński, Warszawa 1990, s. 8–9; M.B. Jakubiak, Tade-
usz Kotarbiński – filozof, nauczyciel, poeta, Warszawa 1987, s. 32, 34–35.
14 W. Sieroszewski, Krąg..., s. 9–10.
15 Ibidem, s. 29.
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18 czerwca 1919 r. Władysław Sieroszewski ukończył gimnazjum i uzy-
skał świadectwo dojrzałości16. 16 września 1919 r. złożył podanie o przyję-
cie na Wydział Prawny Uniwersytetu Warszawskiego17. Został przyjęty na 
studia 10 grudnia 1919 r. i oznaczony wpisem nr 646718. W czasie studiów, 
przerwanych czasowo z powodu wojny polsko-bolszewickiej, był członkiem 
Towarzystwa „Bratnia Pomoc” Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 
i Koła Prawników Studentów Uniwersytetu Warszawskiego19. Jak się wydaje, 
wpływ na jego światopogląd i późniejsze stosowanie prawa mieli m.in. prof. 
Tadeusz Kotarbiński, prof. Leon Petrażycki20 i prof. Marceli Handelsman21, 

16 AUW, sygn. WP 6467, Teczka osobowa Władysława Sieroszewskiego. Świadectwo doj-
rzałości Ośmioklasowego Gimnazjum im. M. Reja w Warszawie, 18 VI 1919 r., k. 3–4; AUW, 
sygn. WP 6467, Teczka osobowa Władysława Sieroszewskiego. Życiorys, 16 IX 1919 r., k. 3a; 
Księga pamiątkowa..., s. 208. 
17 AUW, sygn. WP 6467, Teczka osobowa Władysława Sieroszewskiego. Podanie Wła-
dysława Sieroszewskiego, 16 IX 1919 r., k. 3. Wspominając okoliczności wyboru kierun-
ku studiów, Sieroszewski wskazywał, że dokumenty złożył w  październiku 1919 r.; zob. 
W.  Sieroszewski, „Wspomnienia. Wielka wyprawa”, b.d., s. 4, mps w zbiorach Małgorzaty 
So bockiej.
18 AUW, sygn. WP 6467, Teczka osobowa Władysława Sieroszewskiego. Indeks studenta 
Władysława Sieroszewskiego, b.d., k. 14.
19 AUW, sygn. WP 6467, Teczka osobowa Władysława Sieroszewskiego. Zaświadczenie nr 
L 1823 Towarzystwa Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 15 XII 1924 r., 
k. 13; Teczka osobowa Władysława Sieroszewskiego. Zaświadczenie Koła Prawników Stu-
dentów Uniwersytetu Warszawskiego, 16 XII 1924 r., k. 14.
20 Prof. Leon Petrażycki (1867–1931), studiował prawo na uniwersytetach w Kijowie, Pe-
tersburgu, Berlinie, Heidelbergu, Londynie i Paryżu; doktor praw (1897); profesor nadzwy-
czajny (1898); profesor zwyczajny (1901); od 1912 r. członek Akademii Umiejętności w Kra-
kowie, zaś od 1918 r. członek Polskiej Akademii Umiejętności. Był członkiem Akademii Pra-
wa Porównawczego w Hadze i wiceprezesem Międzynarodowego Instytutu Socjologicznego; 
kierownik katedry socjologii prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1919); 
autor wielu publikacji z  zakresu socjologii prawa, m.in. O  ideale społecznym i  odrodzeniu 
prawa naturalnego, Warszawa 1925; O pobudkach postępowania i o  istocie moralności i pra-
wa, Warszawa 1924; Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej, 
Warszawa 1930; zob. M.  Kik, Leona Petrażyckiego filozofia prawa, „Czasopismo filozoficzne” 
2006, nr 1, s. 53; S. Tochowicz, Psychologiczna teoria prawa Leona Petrażyckiego, „Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w  Bydgoszczy. Studia Psychologiczne” 1990, z.  7, 
s. 87; J. Kowalski, Psychologiczna teoria prawa i  państwa Leona Petrażyckiego, Warszawa 
1963, s. 8–11.
21 Prof. Marceli Handelsman (1882–1945), studiował prawo na Uniwersytecie Warszaw-
skim i historię na uniwersytetach w Berlinie, Paryżu i Zurychu; doktor historii (1909); pro-
fesor zwyczajny (1919); członek Polskiej Akademii Umiejętności oraz francuskiej Akademii 
Nauk Moralnych i  Politycznych; redaktor „Przeglądu Historycznego” (1918–1939); dyrek-
tor Archiwum Akt Dawnych w  Warszawie (1918–1919); zob. P. Węcowski, Marceli Han-
delsman (1882–1945) [w:] M. Handelsman, Historyka, oprac. P. Węcowski, Warszawa 2010, 
s. 336–341.
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na wykłady których uczęszczał22. 10 grudnia 1924 r. ukończył studia i  18 
grudnia 1924 r. uzyskał dyplom oraz tytuł magistra prawa23. 

17 października 1919 r. Sieroszewski wraz z grupą harcerzy, na polece-
nie Inspektoratu I Okręgu ZHP, wyjechał do obozu Ambronay we Francji. 
Ich celem było otrzymanie i eskortowanie samochodów z materiałami woj-
skowymi do kraju. Grupą złożoną z około 40 harcerzy dowodził Stanisław 
Rudnicki24, a jego zastępcą był Tadeusz Maresch. W jej skład, oprócz Siero-
szewskiego, wchodzili m.in.: Wiktor Danielewicz25, Edward Freyer, Czesław 
Hopp, Stanisław Linowski, Zbigniew Lutosławski, Czesław Łachowski, Sta-
nisław Niewiadomski, Tadeusz Pieczarkowski i Tadeusz Pisarzewski. Przed 
wyjazdem Sieroszewski uzyskał wizy tranzytowe dla harcerzy oraz utrzy-
mywał, z uwagi na biegłą znajomość języka francuskiego, kontakt z francu-
ską misją wojskową w Warszawie. Grupa harcerzy została wydelegowana na 
miesiąc w porozumieniu z Sekcją Samochodową Ministerstwa Spraw Woj-
skowych26. Z Warszawy wyjechali pociągiem, który przez Austrię i Włochy 
dotarł do Francji. W oczekiwaniu na załadunek i przygotowanie transportu 
do Polski, co miało nastąpić w  ciągu kilku tygodni, wyruszyli do Paryża, 
gdzie odwiedzili Polską Misję Wojskową z gen. Tadeuszem Rozwadowskim 
oraz Delegację Pokojową z Romanem Dmowskim. Następnie w listopadzie 
1919 r. udali się z wizytą do twórcy skautingu Roberta Baden-Powella do 
Londynu. Delegaci wzięli udział w paradzie skautów w Londynie, nawiązali 

22 W. Sieroszewski, „Wspomnienia. Między harcerstwem a uniwersytetem”, b.d., s. 50, mps 
w zbiorach Małgorzaty Sobockiej.
23 AUW, sygn. WP 6467, Teczka osobowa Władysława Sieroszewskiego, Duplikat dyplomu 
nr 688 ukończenia Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, 8 III 1950 r., k. 3; Teczka 
osobowa Władysława Sieroszewskiego, Zaświadczenie Archiwum Uniwersytetu Warszaw-
skiego nr AUW-772.630, 1 XII 1992 r.; ORA, sygn. 1/1763, Teczka osobowa adw. Władysła-
wa Sieroszewskiego, Życiorys, b.d., b.p.; CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Odpis za-
świadczenia nr 688 o ukończeniu wyższych studiów, 18 XII 1924 r., b.p. W teczce osobowej 
WP 6467 studenta Sieroszewskiego brak oryginału dyplomu ukończenia studiów, znajduje 
się tam jedynie jego duplikat. 
24 Hm. Stanisław Wojciech Rudnicki (1896–1962), por. WP, prawnik, członek Naczelnej 
Komendy Skautowej w Warszawie i hufcowy I Hufca w Warszawie (1914–1916); przewodni-
czący Rady Hufcowych w Warszawie (1916–1917); członek Komendy Naczelnej ZHP (1917–
1918); zob. S. Puchała, Poczet harcmistrzyń i harcmistrzów, t. II, Warszawa 2014, s. 433.
25 Wiktor Danielewicz, późniejszy sędzia Wojskowych Sądów Specjalnych (dalej WSS), 
drużynowy 10 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Batorego w latach 1919–1921; 
zob. S. Puchała, Poczet..., t. I, s. 265; W. Sieroszewski, „Wspomnienia. Wielka wyprawa...”, 
s. 18.
26 AUW, sygn. WP 6467, Teczka osobowa Władysława Sieroszewskiego, Zaświadczenie Ko-
mendy I A Okręgu ZHP m. st. Warszawy, 17 X 1919 r., k. 2; W. Błażejewski, Historia har-
cerstwa polskiego. Zarys ogólny, Warszawa 1935, s. 176; idem, Z dziejów harcerstwa polskiego 
(1910–1939), Warszawa 1985, s. 148; W. Sieroszewski, „Wspomnienia. Wielka wyprawa...”, 
s. 2–9, 18.
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kontakt z komisarzem międzynarodowym Kwatery Skautowej w Londynie, 
a  za jej pośrednictwem otrzymali zaproszenie na Międzynarodowy Zlot 
Harcerstwa w Londynie. 11 listopada 1919 r. harcerze powrócili do Francji. 
24 listopada 1919 r. Sieroszewski wraz z pozostałymi członkami eskorty wy-
jechali pociągiem, który przewoził samochody ciężarowe i sprzęt wojskowy, 
po który przyjechali do kraju. Jak wspominał Władysław Sieroszewski, każ-
dy harcerz, za wyjątkiem Rudnickiego, pełnił w ciągu doby sześciogodzin-
ną służbę wartowniczą. Do Warszawy dotarli w pierwszych dniach grudnia 
1919 r.27 Po powrocie do kraju, jak wskazywał we wspomnieniach, objął 
funkcję sekretarza w Komendzie 1  B Okręgu Warszawskiego ZHP, a po jej 
reorganizacji, na początku 1920 r., funkcję zastępcy kierownika referatu 
obozów i kolonii oraz kierownika referatu plebiscytowego (w sprawie przy-
łączenia do Polski Warmii, Mazur, Pomorza i Śląska)28. Wydaje się jednak, 
że Sieroszewski pomylił się, wskazując symbol 1 B, bowiem dotyczył on 
drużyn żeńskich, zaś ze wspomnień oraz cytowanego wyżej zaświadczenia 
komendanta Okręgu ZHP m. st. Warszawy wynika, że jego praca dotyczyła 
harcerstwa męskiego, którego okręg oznaczony był symbolem 1  A29. Nad-
to Sieroszewski został powołany przez Kwaterę Główną ZHP do komisji 
opracowującej musztrę harcerską30. Od marca do lipca 1920 r., z przerwa-
mi na święta, przebywał na Warmii jako referent plebiscytowy31 Dowódz-
twa Okręgu Generalnego „Pomorze” w Grudziądzu32. Wspominał: „Uwagę 
społeczeństwa zajmowała sprawa objęcia Pomorza, które zostało wprawdzie 
w traktacie wersalskim przyznane Polsce, ale nie wiadomo, czy Niemcy od-
dadzą je bez oporu. Jeszcze ważniejsza była kwestia plebiscytów, które mia-
ły zadecydować, czy Warmia, Mazury i Górny Śląsk mają przypaść Polsce, 
czy pozostać przy Niemczech. Plebiscyt miał się odbyć na Warmii i Mazu-
rach już w  lipcu [1920 r.]. Trzeba było przygotować całe zastępy działaczy 
z owych spornych dzielnic, które mogłyby prowadzić skuteczną propagan-
dę i agitację za przyłączeniem ich do Polski, a w razie potrzeby i z bronią 

27 W. Błażejewski, Historia..., s. 176; idem, Z  dziejów..., s. 148; W. Sieroszewski, „Wspo-
mnienia. Wielka wyprawa...”, s. 9-18, 23-33, 35-36, 39-42.
28 W. Sieroszewski, „Wspomnienia. Między harcerstwem...”, s. 45.
29 AUW, sygn. WP 6467, Teczka osobowa Władysława Sieroszewskiego, Zaświadczenie Ko-
mendy I A Okręgu ZHP m. st. Warszawy, 17 X 1919 r., k. 2; Chorągiew Stołeczna ZHP, http://
pl.wikipedia.org/wiki/Chor%C4%85giew_Sto%C5%82eczna_ZHP (dostęp 21 VIII 2013 r.).
30 W. Sieroszewski, „Wspomnienia. Między harcerstwem...”, s. 72.
31 W 1920 r. przy Naczelnictwie ZHP w Warszawie powołano Wydział Plebiscytowy, które-
go szefem został Stanisław Rudnicki; zob. W. Błażejewski, Historia..., s. 183–184.
32 Dowództwo Okręgu Generalnego „Pomorze” zostało utworzone 13 VIII 1919 r. Do-
wództwo miało swoją siedzibę początkowo we Włocławku i Inowrocławiu, zaś od 3 II 1920 r. 
w Grudziądzu; zob. K. Błażejewski, Z ziemi obcej na Pomorze, http://www.expressbydgoski.
pl/archiwum/a/z-ziemi-obcej-na-pomorze,11017371/ (dostęp 13 II 2017 r.).
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w ręku przeciwstawić się różnym «grenzschutzom» i «Schwarzekorpsom», 
terrorem i  szantażem usiłującym zmusić ludność do głosowania za pozo-
stawieniem tych ziem przy Rzeszy. Młodzież polska, a  harcerstwo przede 
wszystkim, włączyło się z  całym zapałem do tej pracy. Przy Komendzie 
Okręgu Warszawskiego [ZHP] zorganizowano kilkutygodniowy kurs dla 
agitatorów plebiscytowych33, którego zostałem kierownikiem organizacyj-
nym. Do programu wchodziły: historia Polski (ze szczególnym uwzględ-
nieniem walk z  zaborcą pruskim), geografia Polski (zwłaszcza ziem za-
chodnich), początki języka francuskiego i angielskiego (dla porozumienia 
się z żołnierzami alianckimi mającymi czuwać nad bezstronnym przepro-
wadzeniem plebiscytu), nauka o broni i materiach wybuchowych, posługi-
wanie się mapami, służba polowa, wreszcie musztra formalna. Przedmio-
ty wojskowe wykładali oficerowie. Ja wykładałem historię Polski, tereno-
znawstwo i początki francuskiego. Kursantów było ok. 30. Był to element 
ideowy, bardzo chętny i przyjemnie z nimi było pracować. Wobec tego, że 
głosowanie miało się odbyć 11 lipca 1920 r., trzeba było kursy zakończyć 
przed tym terminem. Odbyły się dwa takie kursy. [Pod koniec kwietnia 
1920 r.] wyjechaliśmy [...] na Pomorze [w] ściśle określonym celu pro-
pagandowym na tereny plebiscytowe do Kwidzynia i Sztumu34. [...] Brało 
udział w tej wyprawie 10–12 harcerzy. Po drodze wstąpiliśmy do Grudziądza 
zameldować się dowódcy Okręgu Generalnego nr VIII [...], [skąd] otrzymaw-
szy odpowiednie instrukcje od referatu plebiscytowego udaliśmy się koleją do 
majątku Sierakowskich, ziemian miejscowych, którzy opowiedzieli się za Pol-
ską i brali aktywny udział w agitacji plebiscytowej. [...] Sierakowscy odesłali 
nas wozem drabiniastym do Kwidzynia, do miejscowego komisarza plebiscy-
towego. Członkowie komitetu [plebiscytowego] zaproponowali nam wzięcie 
udziału w wiecu czy też rodzaju koncertu. [...] Wiec–koncert odbył się w sali 
miejscowego hotelu «Polski Dwór» ledwie mogącej pomieścić paręset osób. 
Na program złożyły się okolicznościowe przemówienia oraz chór ludowy 
i muzyka miejscowego stowarzyszenia «Lutnia». W przemówieniach zwra-
cano się także do nas, dziękując za przybycie i prosząc, aby w kraju o nich 
nie zapominano. Na zakończenie odśpiewano «Jeszcze Polska nie zginęła», 
jednak w brzmieniu nieco odmiennym aniżeli było to przyjęte w całym kra-
ju. Rytm był inny, a  poza tym zamiast słów «Marsz, marsz Dąbrowski...» 
śpiewali «Marsz, marsz Polacy nasz dzielny narodzie, odpoczniemy po swej 
pracy w  ojczystej zagrodzie»35. Na zakończenie przemówiliśmy do zebra-

33 W. Błażejewski, Historia..., s. 184.
34 Były to tzw. patrole plebiscytowe na terenie Prus Wschodnich i  Warmii; zob. ibidem, 
s. 186.
35 Jak się wydaje, Władysław Sieroszewski po raz pierwszy wówczas zetknął się z  Mar-
szem Polonii, zwanym również „Marszem Czachowskiego” od nazwiska płk. Dionizego 
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nych Staś Rudnicki i  ja. Zapewniłem zgromadzonych, że Rzeczypospolita 
jest dostatecznie silna, aby im zapewnić opiekę, a w razie potrzeby będzie 
umiała siłą upomnieć się o ich prawa. Ani oni, ani ja nie przypuszczaliśmy, 
że już niedługo przyszłość zada kłam moim słowom”36. Sieroszewski kil-
kakrotnie wyjeżdżał na ziemie północne w  sprawach plebiscytowych. Po-
dobny wiec, w którym uczestniczył, odbył się w Sztumie. Osoby przeciwne 
przyłączeniu tych terenów do Polski obrzuciły przedstawicieli komitetu ple-
biscytowego kamieniami oraz wrzuciły granat ręczny do ich lokalu. Dzia-
łania te zostały przerwane przez żołnierzy angielskich, którzy rozpędzili 
atakujących37. 

Do Warszawy Sieroszewski powrócił na początku maja 1920 r. Od 23 do 
26 maja 1920 r. wziął udział, pełniąc funkcję „oboźnego”, w  zlocie harce-
rzy okręgu warszawskiego w Wiślanej Kępie w Jabłonnej38. W jego trakcie 
harcerzy uczono również taktyki i działań wojskowych. „Na program [zlo-
tu] złożyły się: msza polowa odprawiona przez ks. Jana Mauersbergera39, 
defilada przed Naczelnictwem, zawody sportowe oraz ćwiczenia polowe. 
[...] Zrzedła mi mina, kiedy przeczytałem rozkaz operacyjny [do ćwiczeń 
polowych]. «Oddziały nieprzyjaciela [...] maszerują na Serock i  Pułtusk. 
Zadanie: powstrzymać nieprzyjaciela na drodze do Zegrza aż do nadejścia 
sił głównych». Od Jabłonny do Zegrza jest ok. 12 km, czyli ok. 3 godzin 
zwykłego marszu. Przez drugie tyle należało opóźnić marsz nieprzyjaciela. 
Przyglądając się mapie, tzw. «setce» doszedłem do przekonania, że jedyną 
linią oporu dającą pewną szansę jest linia wydm piaszczystych na północ 
od wsi Łajsk, na 1/3 drogi między Legionowem a Zegrzem. [...] [Po nadej-
ściu sił wroga] rozmieszczeni w domach i opłotkach chłopcy głośnym kla-
skaniem «ostrzeliwali» nieprzyjaciela. [...] Pchnąłem [oddziały] do kontr-
ataku, a  moje karabiny maszynowe, dotąd milczące, wzięły ich w  ogień 
flankowy. Zrobiło się zamieszanie. [Przybył rozjemca] mjr Hyc i orzekł, że 
dwie kompanie nieprzyjaciela, które wysunęły się poza wieś Łajsk, należy 
uznać za zniszczone. [...] Uznając, że nie ma żadnych szans na dotarcie 
nieprzyjaciela do Zegrza, mjr Hyc nakazał odtrąbić koniec ćwiczeń. [...] 

Czachowskiego; zob. http://www.polskatradycja.pl/piesni/patriotyczne/360-marsz-polonia-
-v1.html (dostęp 27 IX 2017 r.). 
36 CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Arkusz ewidencji personalnej, b.d., b.p.; W. Sie-
roszewski, „Wspomnienia. Między harcerstwem...”, s. 48–49, 58–61.
37 W. Sieroszewski, „Wspomnienia. Między harcerstwem...”, s. 75–76.
38 W. Błażejewski, Historia..., s. 177.
39 Ks. Jan Paweł Mauersberger (1877–1942), doktor teologii, instruktor harcerski i  spo-
łecznik, harcmistrz Rzeczypospolitej (1922); kapelan WP (1919–1924); wiceprzewodniczący 
i przewodniczący ZHP (1920–1929); naczelny kapelan ZHP (1924–1925); zob. S. Puchała, 
Poczet..., s. 81–82.
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Stwierdził, że [nie tylko wykonaliśmy] całkowicie swe zadanie, ale [zadali-
śmy] nieprzyjacielowi takie straty, [które] uczyniły go w dniu dzisiejszym 
niezdolnym do dalszego działania. Moi podkomendni otoczyli mnie wi-
watując. Musiało to być dla mnie wielkie przeżycie, jeżeli tak mało ważne 
wydarzenie, jak polowe ćwiczenia harcerskie, pamiętam z takimi szczegó-
łami po upływie 60 lat”40. 

20 lipca 1920 r. Sieroszewski wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego41. 
Otrzymał przydział do Kompanii Sztabowej Naczelnego Dowództwa, gdzie 
służył pod dowództwem Juliusza Kaden-Bandrowskiego i zajął się organi-
zowaniem oddziału kurierów prasowych dla frontu spośród harcerzy. Udało 
mu się zebrać ponad 40 osób, został ich dowódcą, a  także sam dostarczał 
prasę na front42. Z  listy przydziałów wynika, że pełnił obowiązki adiutan-
ta w Oddziale II Naczelnego Dowództwa w Kompanii Kurierów43. Między 
innymi dostał rozkaz dostarczenia gazet do miejsca postoju 11 Dywizji, 
która miała stacjonować w Ciechanowcu. Udał się tam motocyklem wraz 
z kurierem 1 Armii. W czasie drogi natknęli się na oddziały bolszewickie, 
zostali ostrzelani i musieli zawrócić44. Kolejnym miejscem, w które się udał, 
były okolice Wyszkowa lub Ostrowii Mazowieckiej, gdzie stacjonowała Dy-
wizja Ochotnicza ppłk. Adama Koca. „W Radzyminie złapałem jakąś pod-
wodę jadącą do Wyszkowa. Gdy dotarliśmy do mostu na Bugu zauważy-
łem, że został zerwany. Natomiast nieco poniżej przerzucony został most 
na pontonach, przez który ciągnął ku południowemu brzegowi długi sznur 
wozów taborowych, jaszczy i kuchni polowych. Z rzadka z oddali słychać 
było pojedyncze wystrzały armatnie i  niezbyt gęsty rechot broni ręcznej. 
Przerzuciłem kurtkę mundurową przez rzemień chlebaka, moje dwa worki 
z gazetami wziąłem w garść i wstąpiłem na most pontonowy. [...] Nagle na 
bezchmurnym niebie zakwitło parę obłoczków wybuchów szrapnelowych. 
Rozerwały się one wysoko nad mostem i nie mogły nikomu wyrządzić nic 
złego. [...] W pewnej chwili uczułem silne uderzenie w biodro i znalazłem 

40 W. Sieroszewski, „Wspomnienia. Między harcerstwem...”, s. 61–67.
41 AUW, sygn. WP 6467, Teczka osobowa Władysława Sieroszewskiego, Zaświadczenie 
WKU [Wojskowej Komendy Uzupełnień], 22 XI 1920 r., k. 2. 13 VII 1920 r. Naczelnictwo 
ZHP wydało rozkaz mobilizacyjny dla harcerzy celem udziału w wojnie polsko-bolszewic-
kiej. Ogółem w armii służyło ok. 9 tys. harcerzy; zob. W. Błażejewski, Historia..., s. 179–180.
42 A. Sieroszewski, Wacław Sieroszewski w kręgu rodziny..., s. 40; idem, Wacława Sieroszew-
skiego żywot..., s. 311; W. Sieroszewski, „Wspomnienia. Z obozu harcerskiego na front”, b.d., 
s. 91–95, 105, 108–109, mps w zbiorach Małgorzaty Sobockiej.
43 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), Zespół ZHP, 1665, Kwatera Męska. 
Referat wojskowy, Imienne wykazy oraz zestawienia liczbowe harcerzy w wojsku, b.d., k. 265. 
W ankiecie Władysław Sieroszewski wskazał, że od sierpnia do września 1920 r. służył w 205 
pp; zob. CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Arkusz ewidencji personalnej, b.d., b.p.
44 W. Sieroszewski, „Wspomnienia. Z obozu harcerskiego...”, s. 95, 99–100.
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się w wodzie. Oczywiście wypuściłem z rąk oba worki, które spłynęły [rze-
ką]. Ja sam, obciążony ubraniem, zniknąłem pod wodą. Odruchowo zerwa-
łem pas chlebaka i  uwolniłem się od obciążenia krępującego moje ruchy. 
Brzeg nie był odległy i po kilku chwilach udało mi się go osiągnąć, ale ja-
kim kosztem. Nie tylko z wodą poszedł ładunek, który obowiązany byłem 
dostarczyć dowództwu Dywizji Ochotniczej, ale wraz z  kurtką zaginęły 
wszystkie moje dokumenty. [...] Byłem zupełnie załamany, nie wypełniłem 
mojego zadania. Co gorsza, nie miałem żadnych dokumentów i włócząc się 
łatwo mogłem natknąć się na żandarmów i iść pod sąd polowy. [Wróciłem] 
do Warszawy. [...] Bardzo się wstydziłem stanąć przed obliczem Kadena. 
Ale on wysłuchał mojej opowieści z pewnym rozbawieniem, klepnął mnie 
po ramieniu i  powiedział: «A teraz niech pan idzie [...] i  sprawdzi spra-
wozdania swoich chłopców. Za parę dni znowu pan pojedzie. Tym razem 
niedaleko. Komendant udał się na front. Szykuje się walna rozprawa!»”45. 
11  i  12 sierpnia 1920 r. Sieroszewski wraz z  innym harcerzem dostarczał 
gazety do oddziałów stacjonujących koło Zegrza i Modlina. Między innym 
wziął udział w patrolu, który miał sprawdzić, w jakiej odległości na przed-
polu Serocka znajduje się nieprzyjaciel. „Wyszliśmy wąską, wspinającą się 
na skarpę szosą obok starych fortów zegrzyńskich. We wsi Wierzbica nie 
było śladu nieprzyjaciela, postanowiliśmy ją jednak przeszukać dalej, bar-
dziej z poczucia obowiązku, aniżeli obawy, że mógł się w niej ukryć jakiś 
patrol. Gospodarstwa na skraju wsi były rozrzucone dość daleko jedne od 
drugich. Zajrzeliśmy do pierwszej z  brzegu zagrody. [...] Mieszkańcy wi-
docznie świeżo uciekli uprowadzając cały dobytek. [...] Stajnia i obora sta-
ły pustką [...] w  kuchni na misach leżały wielkie plastry wosku ociekają-
ce miodem. Nagle do chałupy wpadł pobladły żołnierz: «Bolszewiki». [...] 
Rzuciliśmy się do okna. Przez kartoflisko gnała ku nam wataha kilkunastu 
jeźdźców. [...] W tym momencie wysoko nad cwałującą [grupą] zakwitły 
szaro-sine obłoczki, a po paru sekundach rozległy się odgłosy wybuchów. 
[...] Ogień był mało skuteczny, ale wataha rozpierzchła się, a gdy druga sal-
wa pośpieszyła za pierwszą, kozacy zwinęli konie i pomknęli z powrotem. 
[...]. Ruszyliśmy z powrotem rozglądając się pilnie czy bolszewicy nie wra-
cają”46. W czasie kolejnej wyprawy mającej dostarczyć gazety na linie frontu 
Sieroszewski znalazł się pod ogniem artylerii: „Uszliśmy już parę kilome-
trów, gdy nagle nad nami zakwitły charakterystyczne obłoczki, a po rżysku, 
wzdłuż którego biegła ścieżka, posypała się jakby fala grochu, albo jakby 
ktoś rzucił garść żwiru. 
–  Co to jest ? – zapytałem kapitana [Stocka]. 
–  Szrapnele! rozsypmy się! 

45 Ibidem, s. 95, 99–100, 104–106.
46 Ibidem, s. 108–111.
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Pobiegłem w przód wyprzedzając kapitana. [...] Pękające wysoko nad na-
szymi głowami pociski nie sprawiały wielkiego huku. [...] W pewnej chwili 
usłyszałem za sobą głos kpt. Stocka: 
–  Do widzenia panom! 

Odwróciłem się ku niemu. Stock ujął dwoma palcami daszek rogatywki 
i kłaniał się nią jak kapeluszem. 
–  Co się stało? – zawołaliśmy. 
–  Już nic – Stock końcem buta wskazał sterczący z  ziemi metalowy, po-

długowaty przedmiot – niewypał. – Gdyby wybuchł, już by mnie tu nie 
było.
Pokręciłem z podziwem głową.

–  Ale pan ma nerwy panie kapitanie. 
To samo dosłownie zdanie powiedział do mnie w okrągłe 24 lat później 

gen. «Monter», gdy podczas składania mu przeze mnie raportu wybuchła 
o parę kroków od nas z hukiem i oślepiającym blaskiem zapalająca bomba, 
a  ja ani przez chwilę nie przerwałem mojego meldunku. Była to najpięk-
niejsza pochwała, jaką usłyszałem w mej karierze wojskowej”47. 

W październiku 1920 r. Władysław Sieroszewski został przyjęty do 
Szkoły Podchorążych Taborowych w Warszawie, którą ukończył 20 stycznia 
1921 r.48 O uzyskaniu przydziału wspominał: „Chciałem iść do podchorą-
żówki piechoty albo artylerii, ale [znajomi] poradzili, aby nie pisać [w po-
daniu] rodzaju broni, co mogłoby opóźniać przyjęcie do podchorążówki. 
Złożyłem więc to podanie nie bardzo licząc na pomyślny rezultat. [...] Już 
po paru dniach nadeszła odpowiedź, że zostaliśmy przyjęci na IV kurs 
podchorążych taborowych. Popadłem w rozpacz; w owych czasach służba 
w  taborach była w  głębokiej pogardzie. Przezywano ich «taborytami» lub 
«ciurami» i przypisywano najgorsze cechy żołnierskie: tchórzostwo i deko-
wanie się. [...] przydział do taborów uważałem za hańbę. W pewnej chwili 
chciałem nawet zrezygnować z przydziału, ale uległem perswazjom [...], że 
w przyszłości bez trudu uzyskam zmianę przydziału do innego rodzaju bro-
ni (co w rzeczywistości się stało)”49. 1 lutego 1921 r., po ukończeniu szkoły 
w stopniu podchorążego, został zdemobilizowany. Od 10 lipca do 13 sierp-
nia 1924 r. Władysław Sieroszewski odbył przeszkolenie na kursie kierow-
ników hufców szkolnych II stopnia50. 5 maja 1925 r. rozkazem personalnym 

47 Ibidem, s. 112–113.
48 CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Świadectwo szkolne, 20 I 1921 r., b.p. Wła-
dysław Sieroszewski wskazywał, że kursy w Szkole Podchorążych miały być wznowione we 
wrześniu 1920 r.; zob. W. Sieroszewski, „Wspomnienia. Z obozu harcerskiego...”, s. 127–128.
49 W. Sieroszewski, „Wspomnienia. Z obozu harcerskiego...”, s. 128.
50 CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Zaświadczenie z odbycia przysposobienia woj-
skowego, 13 VIII 1924 r., b.p.
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nr 52/25 został awansowany do stopnia podporucznika rezerwy w Korpusie 
Oficerów Taborowych ze starszeństwem od 1 lutego 1924 r. Na podstawie 
rozkazu personalnego nr 88/25 otrzymał przydział do 4 szwadronu 4 Dywi-
zjonu Taborów51. 5 maja 1927 r., pozostając w rezerwie, został przeniesiony 
do Korpusu Oficerów Rezerwy Piechoty i otrzymał przydział do 21 Pułku 
Piechoty „Dzieci Warszawy” w Warszawie52. 

Na początku 1928 r. objął po Stanisławie Sedlaczku53 stanowisko naczel-
nego inspektora harcerstwa w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego w  Warszawie, które sprawował do 1 września 1930 r.54 
W Związku Harcerstwa Polskiego uzyskał również stopień harcmistrza55. 

Od 9 lipca do 18 sierpnia 1928 r. odbył sześciotygodniowe ćwiczenia 
wojskowe w 21 pp. Według opinii dowódcy pułku, ppłk. Jana Dojana-Su-
rówki z 20 września 1928 r., Władysław Sieroszewski był dobrym dowódcą 
plutonu strzeleckiego56. Kolejne, trzecie z kolei szkolenie w tym pułku odbył  
od 11 sierpnia do 20 września 1930 r. W opinii określono go jako prze-
ciętnego oficera. W opinii z 25 września 1930 r. wskazano, że jest „bardzo 
inteligentny. Zanadto wykorzystuje stosunki towarzyskie. Na ogół zupełnie 
dobry dowódca”57. W kolejnej opinii, z 1936 r., kpt. Władysław Dobrowol-
ski wskazał, że Władysław Sieroszewski pełniący funkcję dowódcy plutonu 
karabinów maszynowych „w lot łapie myśl dowódcy i wciela w czyn”, i na-
daje się na dowódcę kompanii karabinów maszynowych. Opisano go jako 
zamiłowanego żołnierza, żywo interesującego się służbą wojskową, dobrze 
orientującego się w sytuacjach bojowych i dobrze dowodzącego plutonem 

51 CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Pismo Korpusu Oficerów Taborowych, b.d, 
b.p.; AUW, sygn. WP 6467, Teczka osobowa Władysława Sieroszewskiego, Zaświadczenie 
WKU, 22 XI 1920 r., k. 2.
52 Rocznik oficerski rezerw, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1934, s. 41, 451.
53 Stanisław Sedlaczek pracował w  Ministerstwie Wyznań Religijnych i  Oświecenia Pu-
blicznego początkowo jako urzędnik, zaś od 1 I 1930 r. jako referendarz; zob. „Dziennik 
Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego” 1930, nr 1(221), 
poz. 9, s. 7. 
54 W. Błażejewski, Historia..., s. 251, 267. W kolejnej publikacji autor twierdził, że Włady-
sław Sieroszewski objął to stanowisko na początku 1929 r.; zob. W. Błażejewski, Z dziejów..., 
s. 212. Funkcja inspektora ZHP, jak się wydaje, była odrębna od zajmowanego przez Siero-
szewskiego stanowiska w ministerstwie, bowiem w czasie, gdy ten ją obejmował, Sedlaczek 
nadal pracował w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
55 S. Puchała, Poczet..., t. II, s. 494. Niestety, w  ww. publikacji brak daty uzyskania tego 
stopnia.
56 CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za 
rok 1928, b.d., b.p.
57 CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za 
rok 1930, b.d., b.p.
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rkm i  ckm. W opinii dowódcy pułku, płk. dypl. Bolesława Borkowskiego, 
Władysław Sieroszewski był bardzo dobrym dowódcą plutonu, zaś w przy-
szłości mógł się wyrobić na dowódcę kompanii58. Następnie, w 1939 r. został 
mianowany porucznikiem rezerwy ze starszeństwem od 19 marca 1939 r., 
z przeniesieniem do służby sprawiedliwości, tj. korpusu audytorów59. 

Po ukończeniu studiów, od kwietnia 1925 r. do grudnia 1927 r., Wła-
dysław Sieroszewski odbywał aplikację sądową w  Sądzie Okręgowym 
w Warszawie60. 30 kwietnia 1927 r. w Warszawie zawarł związek małżeń-
ski z Barbarą Wrzosek61. Ślubu młodej parze udzielił ks. Władysław Kor-
niłowicz w  kościele pw. św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży w  Warsza-
wie. Uczestniczył w  nim m.in. marsz. Józef Piłsudski, od 1895 r. przyja-
ciel Wacława Sieroszewskiego, który prowadził do ołtarza pannę młodą62. 
Przyjęcie weselne odbyło się w Hotelu Europejskim63. Z  tego małżeństwa 
urodziły się: w 1930 r. Małgorzata („po mężu” Sobocka) i w 1935 r. cór-
ka Barbara („po mężu” Borowska). 20 grudnia 1927 r., po złożeniu egza-
minu sędziowskiego, powierzono mu obowiązki podprokuratora przy Są-
dzie Okręgowym w Warszawie64. 13 lipca 1928 r. został podprokuratorem 

58 CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za 
rok 1936, b.d., b.p.
59 CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Lista kwalifikacyjna, b.d., b.p.; Informacja z akt 
personalnych, 4 XI 1950 r., b.p.; R. Rybka, K. Stepan, Awanse oficerskie w  Wojsku Polskim 
1935–1939, Kraków 2003, s. 621.
60 ORA, sygn. 1/1763, Teczka osobowa adw. Władysława Sieroszewskiego. Życiorys.
61 CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Arkusz ewidencji personalnej, b.d., b.p. Barbara 
Sieroszewska „Barbara”, ur. 19 VIII 1904 r. w Zagórzu, była żołnierzem AK, zaś w czasie po-
wstania warszawskiego sanitariuszką w Sanitariacie Okręgu Warszawskiego AK (kryptonim 
„Bakcyl”). Po upadku powstania opuściła Warszawę z ludnością cywilną. Po II wojnie świa-
towej była tłumaczką literatury francuskiej i włoskiej, członkiem PEN Clubu (od 1949 r.), 
Związku Literatów Polskich (od 1955 r.), Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Stowarzysze-
nia Kultury Europejskiej „SEC”. Zmarła 4 IV 1989 r. w  Warszawie; zob. Nekrolog Barbary 
Sieroszewskiej z d. Wrzosek, „Życie Warszawy”, 8–9 IV 1989 r.; C. Gajkowska, Barbara Sie-
roszewska z Wrzosków, http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/barbara-sieroszewska-z-wrzoskow, 
dostęp: 22 IX 2017 r.; Barbara Sieroszewska, http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/bar-
bara-sieroszewska,40073.html (dostęp 22 IX 2017 r.).
62 Po ceremonii marsz. Piłsudski zwrócił się do ks. Korniłowicza: „Ksiądz prałat tak rze-
telnie przygotował młodych do sakramentu małżeństwa. Proszę pamiętać i  o  mnie, gdy 
przyjdzie chwila ostatniej posługi”. Kilka lat później, 12 V 1935 r., ks. Korniłowicz doko-
nał ostatniego namaszczenia Piłsudskiego; zob. J. Łukawy, Dał Polsce wolność, granice, moc 
i szacunek, „Nasza Służba” 2015, nr 10, s. 8–9; W.J. Wysocki, Konterfekt religijny Marszałka, 
„Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” 2015, nr 2, s. 78–79. 
63 A. Sieroszewski, Wacław Sieroszewski w kręgu rodziny..., s. 31, 35.
64 „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości” 1928, nr 4, s. 87.
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Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim65. W okresie od 1 kwietnia 
1929 r. do sierpnia 1930 r. pracował w Ministerstwie Wyznań Religijnych 
i  Oświecenia Publicznego w  Warszawie, początkowo jako urzędnik66, 
a  następnie od 1  sierpnia 1929 r. jako radca ministerialny67. 31 sierpnia 
1930 r. został z zwolniony z ww. ministerstwa z uwagi na powrót do peł-
nienia funkcji prokuratora68. 

W marcu 1932 r. wchodził w  skład komitetu organizacyjnego Organi-
zacji Pracy Obywatelskiej Młodzieży „Straż Przednia” powstałej pod patro-
natem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Orga-
nizacja zrzeszała młodzież szkół średnich w wieku od 15 do 21 lat. Miała 
przyciągać działaniami według wzoru harcerskiego w  postaci obozów dla 
młodzieży, zwiedzania kraju i prac społecznych, zaś jej celem było wycho-
wanie młodych osób na dobrych obywateli Polski, ceniących ponad wszyst-
ko dobro państwa, honor i  wolność. Członkom wpajano podejmowanie 
społecznie użytecznych, bezinteresownych prac dla kraju i społeczeństwa69.

Od 1 września 1930 r. był wieceprokuratorem Sądu Okręgowego w War-
szawie70, a następnie, w okresie od 31 lipca 1936 r. do 31 do maja 1938 r., 
wiceprokuratorem Sądu Apelacyjnego w Warszawie71. W dniach 26–31 lip-
ca 1937 r. brał udział w  IV Międzynarodowym Kongresie Prawa Karnego 

65 „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości” 1928, nr 16, s. 304; Kalendarz sądo-
wy na rok 1929, oprac. J. Kirkiczenko, M. Kraczkiewicz, Warszawa b.d., s. 152.
66 Władysław Sieroszewski, podprokurator Sądu Okręgowego w  Piotrkowie, został 1 IV 
1929 r. mianowany urzędnikiem prowizorycznym w VI stosunku służbowym; zob. „Dzien-
nik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego” 1929, nr 4(211), 
poz. 49, s. 116. 
67 „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego” 1929, 
nr  9(216),  poz. 132, s. 421.
68 „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego” 1930, 
nr 10(230), poz. 165, s. 502.
69 W. Muszyński, Mali piłsudczycy, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 5–6, 
s. 69–70. „Straż Przednia” była organizacją „ujmującą samowychowawczą i samokształcenio-
wą pracę młodzieży szkolnej [..] opierając się o zrąb poważnie i głęboko przemyślanej „pracy 
ideowej”. Wskazywano, że „stanowi formę, poprzez którą inicjatorzy i organizatorzy starają 
się związać współczesne młode pokolenie polskie z tradycją dawnych niepodległościowych 
organizacyj konspiracyjnych młodzieży szkolnej i poprzez to uzyskać [...] wysoki ton pracy 
ideowej, [...] szlachetne porywy ducha i zapału, [...] entuzjazm i umiłowanie ideałów, które 
charakteryzowały dawne koła młodzieży szkolnej [...]. Zespoły winny zatem stać się kuźnia-
mi ideologicznymi młodego pokolenia i  szkołami przywódców”; zob. T. Moniewski, Straż 
Przednia w  świetle dotychczasowych doświadczeń działalności zespołów organizacji na tere-
nie Lubelszczyzny, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego” 1933, 
nr  2(50), s. 77, 79.
70 Kalendarz sądowy na rok 1933, oprac. J. Kirkiczenko, M. Kraczkiewicz, Warszawa, b.d, 
s. 121.
71 „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości” 1936 , nr 16, s. 155.
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w Paryżu organizowanym przez Association Internationale de Droit Penal72. 
Od 1 czerwca do grudnia 1938 r. był delegowany na p.o. prokuratora Sądu 
Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim73, następnie był wiceprokuratorem 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie74. 5 listopada 1938 r. został mianowany na 
stanowisko p.o. prokuratora Sądu Najwyższego w Warszawie75, a od 1 wrze-
śnia 1939 r. został delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, bowiem 
pomimo wybuchu wojny sądy nadal prowadziły swoją działalność76. Uzna-
wany był za wybitnego rzecznika oskarżenia mogącego konkurować z naj-
wybitniejszymi przedstawicielami adwokatury. Jako oskarżyciel brał udział 
w  wielu „głośnych” procesach sądowych, np. przeciwko Stefanowi Olpiń-
skiemu o zniesławienie drukiem wiceministra skarbu Stefana Starzyńskiego, 
przeciwko Władysławowi Studnickiemu i  Józefowi Mackiewiczowi o znie-
sławienie wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego, przeciwko „Gazecie 
Warszawskiej” o zniesławienie prof. Marcelego Handelsmana77. 

W okresie od 1931 r. do 1939 r. był członkiem Zrzeszenia Sędziów 
i  Prokuratorów. 3 września 1939 r. Sieroszewski został wyznaczony na 
przedstawiciela ministerstwa przy Urzędzie Generalnego Komisarza Cywil-
nego (GKC) dla obszarów wojennych. Zanim jednak objął funkcję, wyje-
chał wraz z prok. Mieczysławem Siewierskim do Radzynia Podlaskiego or-
ganizować kwatery dla mającego ewakuować się z Warszawy Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Jego funkcję przy GKC objął wiceprokurator Sądu Apela-
cyjnego w  Warszawie, dr Juliusz Prachtel-Morawiński (późniejszy proku-
rator Wojskowego Sądu Specjalnego (WSS) Obszaru Warszawskiego AK, 
ps. „Justyn”). Następnie z  Radzynia Podlaskiego Władysław Sieroszewski 
wyewakuował się przez Łuck do Dubna, gdzie udali się również pracowni-
cy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów. Zrezygnował z ewakuacji do 
Rumunii wraz z rodziną, której podlegali urzędnicy Ministerstwa Sprawie-
dliwości, by móc powrócić do Warszawy. W Dubnie zastała go wiadomość 

72 R. Szawłowski, Rafał Lemkin warszawski adwokat (1934–1939). Twórca pojęcia „genocyd” 
i główny architekt konwencji z 9 grudnia 1948 r. („Konwencji Lemkina”). W 55-lecie śmierci, 
„Palestra” 2014, nr 9, s. 305–306.
73 „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości” 1938, nr 7, s. 108.
74 Kalendarz sądowy na rok 1939, oprac. J. Kirkiczenko, M. Kraczkiewicz, K. Rudzisz, War-
szawa, b.d, s. 229.
75 „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości” 1938, nr 12, s. 142; Kalendarz sądo-
wy na rok 1939..., s. 115.
76 ORA, sygn. 1/1763, Teczka osobowa adw. Władysława Sieroszewskiego, Ankieta Włady-
sława Sieroszewskiego, b.d., b.p.; CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Życiorys; Arkusz 
ewidencji personalnej, b.d., b.p.; W. Sieroszewski, „Wspomnienia. Wrzesień”, b.d., s. 96, mps 
w zbiorach Małgorzaty Sobockiej. 
77 W. Sieroszewski, „Wspomnienia. Wrzesień...”, s. 106; W. Szyszkowski, Adwokat..., s. 235; 
idem, Władysław..., s. 14. 
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o  wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Polski. Podjął nieudaną próbę 
zorganizowania oddziału Wojska Polskiego i policji celem pomocy w obro-
nie Lwowa. 

„Wiadomość [o przekroczeniu polskiej granicy przez Sowietów] zaszo-
kowała nas. Nie wiedzieliśmy jak ją interpretować, choć – prawdę mówiąc – 
po pakcie Ribbentrop–Mołotow można się było spodziewać takiego obrotu 
rzeczy. [...] Poszliśmy do sąsiadów, którzy mieli silny odbiornik [radiowy]. 
Słychać było z Moskwy głos Mołotowa. Oznajmił on, że Polska, «ten poro-
niony płód traktatu Wersalskiego», przestała istnieć i nigdy już nie powsta-
nie. [Ustaliliśmy], że nie można zostawać na miejscu [w  Dubnie], wśród 
ludności ukraińskiej, pałającej na ogół do wszystkich Polaków nienawiścią. 
[Postanowiono] przedzierać się do największego skupiska polskiego w  tej 
połaci kraju – do Lwowa. Jak wiedzieliśmy z nasłuchów radiowych, Lwów 
bronił się dzielnie odpierając natarcia pancernych kolumn niemieckich. [...] 
Przez odnogi Pleszewy, opływające Beresteczko, znaleźliśmy się na rynku 
tego miasteczka. Wyszedłem z  [Mieczysławem] Siewierskim78 na plac do-
pytując się żołnierzy o miejscowe dowództwo. Wskazano nam jakąś szkołę. 
Tam w izbie kłębiło się kilkunastu ludzi w oficerskich mundurach policyj-
nych, wśród nich rozróżniliśmy kilku ważnych funkcjonariuszy policji, któ-
rych znaliśmy z racji naszych obowiązków służbowych, m.in. [dwóch] nad-
inspektorów z Komendy Głównej Policji Państwowej. Odnosili się do nas 
z wielką atencją, zwłaszcza do Siewierskiego jako kierownika Nadzoru Pro-
kuratorskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości. [...] Okazało się, że w Be-
resteczku zostały skoncentrowane zmilitaryzowane oddziały policji z Golę-
dzinowa i Wielkich Mostów. Ale duch w nich upadł na wieść o wkroczeniu 
wojsk sowieckich i z komendą było niedobrze. [...] Żaden z obecnych nad-
inspektorów nie chciał się podjąć dowództwa. Wsiadłem na nich z  góry: 
«Panowie [...] dwa bataliony doskonale wyszkolonego żołnierza z ciężkimi 
karabinami maszynowymi, moździerzami i  działkami przeciwpancernymi 
to wielka siła, a  wy myślicie tylko, żeby dać się rozbroić. Lwów się broni. 
Trzeba mu iść z pomocą». Siewierski poparł mnie energicznie. Wśród ofice-
rów policji [...] część z nich stanęła po naszej stronie. Postanowiono przebi-
jać się do Lwowa. Ktoś z obecnych zwrócił uwagę, że w miasteczku znajdują 

78 Mieczysław Siewierski od 1935 r. do 23 VI 1936 r. był prokuratorem Sądu Apelacyjne-
go w  Warszawie i  pracował w  V Wydziale Nadzoru Prokuratorskiego Ministerstwa Spra-
wiedliwości; od 23 VI 1936 r. do 1 IX 1939 r. był wiceprokuratorem Sądu Apelacyjnego 
w  Warszawie, a  następnie prokuratorem Sądu Najwyższego i  pełnił obowiązki dyrektora 
Biura Personalnego Ministerstwa Sprawiedliwości; zob. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa 
Sprawiedliwości” 1936, nr 16, s. 154; Kalendarz sądowy na rok 1936, oprac. J. Kirkiczenko, 
M. Kraczkiewicz, K. Rudzisz, Warszawa, b.d, s. 38; Kalendarz sądowy na rok 1937, oprac. 
J.  Kirkiczenko, M. Kraczkiewicz, K. Rudzisz, Warszawa, b.d, s. 32; Kalendarz sądowy na rok 
1939..., s. 16.
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się jeszcze inne różne oddziały, które się chętnie do nas przyłączą. [Nieste-
ty] nadeszły wiadomości, że Brody i Radziechów zajęte zostały przez Niem-
ców. [...] W tych warunkach większość starszyzny policyjnej uznała sprawę 
przebijania się do Lwowa za beznadziejną”79. 

Następnie, po wielu perypetiach, 19 października 1939 r. powrócił do War-
szawy80. W maju 1940 r. wpisał się na listę adwokatów w Warszawie i pełnił 
czynności adwokackie do sierpnia 1944 r. W ramach działalności adwokackiej 
m.in. zorganizował bezpłatną poradnię prawną dla osób niezamożnych przy 
jednej z agend Rady Głównej Opiekuńczej, którą prowadził przez trzy lata81. 

W maju 1940 r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, gdzie zajął się po-
czątkowo organizowaniem zrębów podziemnego wymiaru sprawiedliwo-
ści82. W tym celu odbyto wiele rozmów z przedstawicielami armii podziem-
nej i  polskiej palestry, m.in. dziekanem warszawskiej Rady Adwokackiej 
adw. płk. rez. dr. Leonem Nowodworskim83, wicedziekanem Rady Adwo-
kackiej w Warszawie adw. Stanisławem Święcickim, prezesem Sądu Apela-
cyjnego we Lwowie płk. Konradem Zielińskim84 i  por. rez. Władysławem 

79 W. Sieroszewski, „Wspomnienia. Wrzesień...”, s. 175–177. 
80 Ibidem, s. 104, 111–115, 117–234. 
81 ORA, sygn. 1/1763, Teczka osobowa adw. Władysława Sieroszewskiego, Życiorys, b.d., 
b.p.
82 AAN, Armia Krajowa, 203/X-5, Ewidencja Komendy Obszaru Warszawskiego AK, b.d., 
k. 5. Jak wskazywał w zeznaniu powojennym, do ZWZ został wprowadzony przez Stanisła-
wa Święcickiego; zob. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej AIPN), 
01178/764/D, Protokół przesłuchania Władysława Sieroszewskiego, 21 VII 1950 r., k. 19. 
83 Płk rez. adw. dr Leon Nowodworski od 1936 r. był dziekanem Okręgowej Rady Adwo-
kackiej w  Warszawie; od 8 IX 1939 r. do 28 IX 1939 r. wchodził w  skład biura komisarza 
cywilnego Dowództwa Obrony Warszawy; od 10 X 1939 r. był członkiem Głównej Rady Po-
litycznej Służby Zwycięstwa Polsce z ramienia Stronnictwa Narodowego; od 22 XII 1939 r. 
był zastępcą komisarza cywilnego; od stycznia 1941 r. był dyrektorem Departamentu Spra-
wiedliwości Delegatury Rządu RP na Kraj. Zmarł nagle 21 XII 1941 r. w  Warszawie; zob. 
W.  Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003, s. 21, 25–26, 
166; idem, Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, Warszawa 1995, s. 211–212; 
Z. Krzemiński, Sylwetki sławnych adwokatów, Kraków 2000, s. 198, 204; B. Szyprowski, Sąd 
Kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie (sierpień 1940 r. – 
listopad 1941 r.). Podziemie w walce ze zdrajcami Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 25, 28; 
Kalendarz sądowy na rok 1939..., s. 364.
84 Płk dr Konrad Zieliński „Karola” od lipca 1932 r. był prezesem Sądu Apelacyjnego we 
Lwowie; od września 1937 do grudnia 1939 r. był notariuszem w Łęczycy; w styczniu 1941 r. 
wstąpił do ZWZ, a następnie od połowy 1941 r. do 31 VII 1944 r. pełnił funkcję szefa Służby 
Sprawiedliwości ZWZ/AK. Od lutego 1941 r. do 31 VII 1944 r. był przewodniczącym Sądu 
Kapturowego/Wojskowego Sądu Specjalnego przy Komendzie Głównej ZWZ/AK. W okre-
sach: od czerwca do sierpnia 1942 r. i od 11 V 1943 r. do 8 XI 1943 r. pełnił również funk-
cję prokuratora ww. sądu; zob. AAN, Armia Krajowa 203/IX-4, Akt oskarżenia przeciwko 
Jerzemu Balickiemu „Rustowi”, 5 VI 1942 r., k. 116–116a; 203/IX-8, Akt oskarżenia prze-
ciwko Eleonorze i  Józefowi Pronaszko, 9 VII 1943 r., k. 63–63a; AIPN, 1068/89, Protokół 
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Sieroszewskim85. W pracy podziemnej przyjął pseudonim „Paweł”, a  od 
1  maja 1944 r. „Sabała”86. Sieroszewski organizował służbę sprawiedliwości 
do czasu wybuchu powstania warszawskiego. Co najmniej od października 
do grudnia 1940 r. „Paweł” był członkiem Sądu Kapturowego przy Komen-
dzie Okupacji ZWZ (późniejszym Sądzie przy Komendzie Głównej ZWZ) 
noszącym kryptonim „Kawiarnia”87. Orzekał w jedynym w tym czasie skła-
dzie tego sądu wraz z płk. Albinem Skroczyńskim „Drabkiem” i płk. Zyg-
muntem Miłkowskim „Denhoffem”. Sąd ten rozpoznawał z  jego udziałem 
sprawy oskarżonych Antoniego Opęchowskiego i Włodzimierza Kordeckie-
go vel Marcyniuka „Brodacza”88. Data powstania Sądu Kapturowego przy 

przesłuchania podejrzanego Konrada Zielińskiego, 8 VII 1948 r., k. 35–42; Protokół prze-
słuchania podejrzanego Konrada Zielińskiego, 13 VIII 1951 r., k. 128; Protokół rozprawy są-
dowej Konrada Zielińskiego, 30 V 1952 r., k. 204; AIPN, 01178/765/D, Arkusz kronikarski, 
b.d., k. 5; L. Gondek, Polska karząca 1939–1945. Polski podziemny wymiar sprawiedliwości 
w  czasie okupacji niemieckiej, Warszawa 1988, s. 45, 188; L. Kania, Przestępstwa przeciwko 
obowiązkowi wojskowemu i dyscyplinie w polskim prawie karnym i praktyce sądów wojsko-
wych w latach 1795–1945, Sulechów 2010, s. 280; idem, Słownik biograficzny oficerów–audy-
torów Służby Sprawiedliwości Wojska Polskiego 1914–1945 (cz. 1), „Wojskowy Przegląd Praw-
niczy” 2003, nr 4, s. 161–162; A. K. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 
1939–1944, t. 1, Warszawa 1987, s. 166–167; B. Szyprowski, Archiwum Wojskowego Sądu 
Specjalnego przy Komendzie Głównej Armii Krajowej jako „środek walki”. Sprawa karna płk. 
Konrada Zielińskiego, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2015, nr 42, s. 178, 179; idem, Sąd Kap-
turowy..., s. 129–130; Kalendarz sądowy na rok 1939..., s. 233.
85 CAW, Wojskowe Biuro Badań Historycznych (dalej WBBH), sygn. IX.3.50.89; W. Sieroszew-
ski, „Przyczynek do historii Wojskowych Sądów Specjalnych”, Warszawa 1974, k. 2; L.  Gondek, 
Polska karząca..., s. 44; W. Rosłoniec, Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa podziemnego 
(1939–1945), „Palestra” 1989, nr 8–10, s. 20; B. Szyprowski, Sąd Kapturowy..., s. 35–36.
86 AAN, Armia Krajowa, 203/X-53, Zmiana kryptonimu „Kantora”, 26 V 1944 r., k. 89; 
AIPN, 0255/342/10, Wojskowy Sąd Specjalny, b.d., k. 40.
87 AAN, Armia Krajowa, 203/X-1, Pismo Leona Chendyńskiego „Grudy” do „Kawiarnia – 
Józef ”, 12 XI 1940 r., k. 14, 17; Pismo Leona Chendyńskiego „Grudy” do Władysława Siero-
szewskiego „Pawła” z „Kawiarni”, 26 XI 1940 r., k. 18. W późniejszym okresie kryptonim ten 
już nie występuje w zachowanej korespondencji sądowej. Po powołaniu Wojskowych Sądów 
Specjalnych komórka sądowa nosiła kryptonim „Karola”, utworzony od pseudonimu płk. 
Konrada Zielińskiego.
88 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-1, Protokół rozprawy Społecznego Komitetu Samopomo-
cy Społecznej przy Dowódcy Okupacji przeciwko Antoniemu Opęchowskiemu, 30 X 1940 r., 
k. 2; Pismo Władysława Sieroszewskiego „Pawła” do Leona Chendyńskiego „Grudy”, 22 XI 
1940 r., k. 16; Protokół rozprawy Sądu Kapturowego przy Komendzie Okupacji przeciwko 
Włodzimierzowi Kordeckiemu, 4  XII 1940 r., k. 9; B. Szyprowski, Sąd Kapturowy..., s. 127, 
133–170; idem, Antoni Opęchowski przed sądem podziemnym, „Wojskowy Przegląd Praw-
niczy” 2013, nr 1, s. 25–38; idem, Tragiczna misja kuriera ZWZ Włodzimierza Marcyniuka, 
„Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2013, nr 3, s. 49–67; W. Grabowski, Struktury organizacyjne 
służb bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego [w:] Organy 
bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego, red. W. Grabowski, 
Warszawa 2005, s. 85. 
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Komendancie Okupacji ZWZ nie jest znana. Wiadomo, że działał on już 
w październiku 1940 r., bowiem z tego miesiąca pochodzi wyrok wydany na 
Antoniego Opęchowskiego89. Niemniej jednak meldunki zawarte w aktach 
sprawy pochodzą z okresu wcześniejszego, tj. sierpnia–września 1940 r., co 
może wskazywać, że sąd ten działał już w tym okresie90.

Akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Opęchowskiemu został sporzą-
dzony 27 października 1940 r. przez prokuratora „Józefa”91. Zarzucono mu, 
że od kwietnia do października 1940 r. inwigilował prace komórki kolpor-
tażowej Kazimierza Gorzkowskiego „Andrzeja” oraz spowodował areszto-
wanie przez niemieckie władze policyjne wielu osób, m.in. Jana Więckie-
wicza i Zofii Dźwilewskiej (za posiadanie radioodbiorników)92, adw. Ludo-
mira Skórewicza93 oraz poszukiwanie niejakiej Nieciągiewiczówny, która 
zbiegła94. 30 października 1940 r. Sąd Kapturowy przy KG ZWZ, w składzie 

89 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-1, Wyrok na Antoniego Opęchowskiego, 30 X 1940 r., 
k. 2. 
90 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-1, Raport „Pośwista” i  „Księżnej”, 12 VIII 1940 r., k. 7; 
Raport „Dorsza” (NN), 25  IX 1940 r., k. 4.
91 Prawdopodobnie był nim Stefan Ryś „Józef ”; zob. AIPN, 01251/138, Protokół przesłu-
chania świadka Stefana Rysia, 10 III 1950 r., k. 493.
92 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-1, Raport Kazimierza Gorzkowskiego „Andrzeja”, 10 X 
1940 r., k. 6; AIPN, 01251/138, Raport Franciszka Knappa „Ż.11”, k. 250. 
93 Adw. Ludomir Skórewicz był przedwojennym starostą warszawskim i toruńskim; w cza-
sie II wojny światowej pracował w Stołecznym Komitecie Samopomocy Społecznej (SKSS) 
w Warszawie. Został aresztowany i przywieziony na Pawiak 16 IV 1940 r. 21 VI 1940 r. zo-
stał rozstrzelany w Palmirach; zob. AAN, Archiwum Bernarda i Haliny Zakrzewskich, tecz-
ka 42, B[ernard] Zakrzewski, „Kontrwywiad ZWZ-AK”, b.d., s. 12; L. Wanat, Za murami 
Pawiaka, Warszawa 1985, s. 467; W. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, Kraków 1974, s. 136; 
idem, Warszawski pierścień śmierci 1939–1944, Warszawa 1970, s. 90; R. Domańska, Pawiak 
więzienie gestapo, Warszawa 1978, s. 49, 67; W. Kempfi, Przyczynki do publikacji Palestry 
o  adwokaturze polskiej i  jej stratach w  latach 1939–1945, „Palestra” 1976, nr 11, s. 54; Z. 
Krzemiński, Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury, Warszawa 2008, s. 107.
94 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-1, Akt oskarżenia przeciwko A[ntoniemu] Opęchowskie-
mu, 27 X 1940 r., k. 3. Na skutek doniesienia Opęchowskiego zostali aresztowani i ponie-
śli śmierć m.in.: adw. Ludomir Skórewicz, Kaufman – pracownik i  delegat aprowizacyjny 
I Okręgu SKSS w Warszawie oraz Śliwiński. Nadto 23 V 1942 r. Opęchowski zatrzymał przy 
ul. Odolańskiej 40 w Warszawie i oddał w ręce policji „granatowej” dziennikarkę Karolinę 
Beylin za działalność w podziemnym kolportażu prasy, używanie fałszywych dokumentów 
oraz „niearyjskie” pochodzenie; zob. AIPN, 01251/138, Raport 427, lp/P-14-15, b.d., k. 252. 
Pod kryptonimem P-14 występował Stanisław Koczalski, zaś pod P-15 Roman Iwicki, obaj 
z  komórki policyjnej o  kryptonimie 993/P, należącej do „Muszkieterów”, a  następnie do 
Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu II Oddziału KG ZWZ; zob. A. K. Kunert, Z dzie-
jów konspiracyjnego kontrwywiadu, cz. 3, „Kierunki” 1983, nr 44 (1412), s. 7; W.  Bułhak, 
A. K.  Kunert, Kontrwywiad  podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i  obsada personal-
na kontrwywiadu Komendy Głównej obszaru Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ-AK w la-
tach 1939–1944 [w:] Wywiad i  kontrwywiad  Armii Krajowej, red. W.  Bułhak, Warszawa 
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którego zasiadał m.in. Władysław Sieroszewski „Paweł”, wydał na podsąd-
nego wyrok uznający go za winnego zarzucanego mu czynu i skazujący go 
na karę śmierci95. Pierwsza próba wykonania wyroku na Opęchowskim nie 
powiodła się, bowiem został jedynie ranny. Dopiero 4 czerwca 1943 r. został 
zastrzelony w Otwocku przez Romana Rozmiłowskiego „Zawadę” z grupy 
likwidacyjnej Obszaru Warszawskiego AK96. 

Włodzimierz Kordecki był kurierem ZWZ wysłanym z Warszawy do Lwo-
wa 6 września 1940 r. Tam został aresztowany na skutek działań agenta NKWD 
Edwarda Goli „Andrzeja Rudego”. Po fikcyjnym zadeklarowaniu współpracy 29 

2008, s. 272; Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego (dalej AMPW), sygn. P6456, 
koperta 14, Prokuratura, Meldunek „Antoniego Karpińskiego”, b.d, b.p. Na ww. meldun-
ku znajduje się adnotacja mjr. Konstantego Kułagowskiego „Rabina” skierowana do gen. 
Chruściela „Montera”: „Monter. Przedkładam do skierowania na właściwą drogę celem 
ustalenia w I  rzędzie, czy istotnie i za co wydany był na Op.[ęchowskiego] wyrok. I w ogó-
le do dalszego postępowania. Rabin”. Z  drugiej jego strony znajdują się zapisy: „Sabała”, 
„Muzyk”, które zdają się sugerować, że pismo zostało im przekazane. Mjr Konstanty Ku-
łagowski „Rabin” był od 1941 r. do 1943 r. komendantem I Obwodu Śródmieście Okręgu 
Warszawa ZWZ-AK; zob. K. Utracka, Archiwum Komendy Okręgu Warszawa ZWZ-AK, 
1940–1943, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2012, nr 1, s. 122; A. K. Kunert, Słownik 
biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, t. 2, Warszawa 1987, s. 102–103. Kpt. Al-
fons Piorunowski „Muzyk” był od kwietnia 1942 r. do września 1943 r. szefem Wydziału II 
Komendy Okręgu Warszawa AK; zob. K. Utracka, Archiwum..., s. 122; A. K. Kunert, Słow-
nik biograficzny..., t. 2, s. 152–153. Dr Karolina Beylin, ur. 13 IV 1899 r. w Warszawie, była 
pisarką, recenzentką teatralną, tłumaczem literatury angielskiej, varsavianistką oraz dzien-
nikarką; w  1926 r. uzyskała stopień doktora na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Publikowała powieści pod pseudonimami „Maria Maliszewska” i  „Karol 
Witkowicki”. Po utworzeniu 12 X 1939 r. w Warszawie tzw. dzielnicy żydowskiej ukrywała 
się pod przybranym nazwiskiem, prowadząc wypożyczalnię książek i  dając lekcje języka 
angielskiego. Została zatrzymana 23 V 1942 r. i odstawiona do obozu na ul. Gęsiej w War-
szawie. Uciekła z transportu do obozu koncentracyjnego i ukrywała się na terenie Podlasia. 
Od września 1944 r. do czerwca 1945 r. pracowała jako nauczycielka w  Białej Podlaskiej. 
Od czerwca 1945 r. do maja 1946 r. pracowała w  redakcji „Kuriera Codziennego”, zaś do 
sierpnia 1968 w „Ekspresie Wieczornym”. Zmarła 3 V 1977 r. w Warszawie; zob. I. Jarosiń-
ska, Karolina Beylin [w:] Polska literatura XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. 
nauk. A. Hutniewicz, A. Lam, Warszawa 2000, s. 32; L. Bartelski, Pieśń niepodległa. Pisarze 
i wydarzenia 1939–1942, Kraków 1998, s. 389.
95 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-1, Wyrok w  sprawie A[ntoniego] Opęchowskiego, 30 X 
1940 r., k. 2.
96 AAN, Akta Aleksandra Kunickiego, teczka 5, W. Klimesz, „Wspomnienia «Bogny» – 
«Wandy»”, b.d., s. 6–7, mps; teczka 7, S. Skrobiszewski, „Porucznik Rayski contra gestapo 
(3)”, b.d., k. 5–6, mps; AIPN, 01251/138, Raport 435, cz./993-P, k. 256; A. Kunicki, Cichy 
front, Warszawa 1969, s. 148; AAN, Armia Krajowa, 203/X-9, Raport okresowy Czesława 
Czajkowskiego „Docenta” do „Folwarku”, 20 IX 1943 r., k. 1. Ppłk Czesław Czajkowski „Do-
cent” był od kwietnia 1942 r. do 1 VIII 1944 r. szefem Oddziału II Obszaru Warszawskiego 
AK; zob. J. Gozdawa-Gołębiowski, Obszar warszawski Armii Krajowej. Studium wojskowe, 
Lublin 1992, s. 77–78; A. K. Kunert, Słownik biograficzny..., t. 1, s. 56; AAN, Armia Krajowa, 
203/X-5, Ewidencja Komendy Obszaru Warszawskiego AK, b.d., k. 2.
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września 1940 r. został wypuszczony z zadaniem dotarcia do Komendy Głów-
nej ZWZ i gen. Stefana Roweckiego. Po powrocie do Warszawy i zdaniu rapor-
tu z misji kurierskiej zadeklarował wycofanie się z działalności podziemnej na 
skutek rozpracowania i zaopatrzenie pieniężne. 15 listopada 1940 r. Kordecki 
został oskarżony o „niebezpieczne dla organizacji wymuszenie”97. 22 listopada 
1940 r. Sąd Kapturowy nakazał uzupełnienie materiału dowodowego, m.in. po-
przez wskazanie dowodów potwierdzających, że pobyt oskarżonego w więzie-
niu NKWD był zmyślony oraz jakie kroki Kordecki podjął celem wymuszenia 
pieniędzy od organizacji98. Materiały sprawy zostały zwrócone Leonowi Chen-
dyńskiemu „Grudzie” pismem z 22 listopada 1940 r.99 Na podstawie wymiany 
depesz pomiędzy dowódcą Obszaru nr 3 ZWZ we Lwowie ppłk. Emilem Ma-
cielińskim „Kornelem” a ZWZ w Warszawie ustalono, że informacja o aresz-
towaniu Kordeckiego przez NKWD jest zmyślona dla jakichś ukrytych 
celów100. Na pozostałe kwestie w  zasadzie nie udzielono odpowiedzi, po-
wołując się na wcześniej złożone dokumenty. Wskazano jedynie, że komen-
dant główny ZWZ wnosi o przyśpieszenie rozpoznania sprawy. 4 grudnia 
1940 r. sąd w  składzie „Drabek”, „Denhoff ” i  „Paweł” uznał Kordeckiego 
za winnego zarzucanego mu czynu i  skazał go na karę śmierci. Z notatki 
„Grudy” wynikało, że wyrok został wykonany 13 grudnia 1940 r.101 W tym wy-
padku doszło do tragicznej pomyłki, bowiem analiza materiału dowodowego 
nie dawała zupełnie podstaw do przyjęcia ani wymuszenia, ani żadnego innego 
działania na szkodę organizacji. Wyrok został wydany bez dokładnego spraw-
dzenia wszelkich dostępnych źródeł informacji i dokładnej weryfikacji wersji 
podsądnego. Wydaje się, że padł on ofiarą rozgrywki „Kornela”, „Andrzeja Ru-
dego” i Edwarda Metzgera „Ketlinga” – agentów NKWD w łonie lwowskiego 
ZWZ, mających na celu ochronę własnej działalności szpiegowskiej. Wpływ 
na powyższe działanie mogła mieć też obawa przed infiltracją KG ZWZ przez 
NKWD i w ten sposób zlikwidowanie próby, chociażby domniemanej, rozpra-
cowania struktur ZWZ102. 

97 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-1, Akt oskarżenia, 15 XI 1940 r., k. 11.
98 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-1, Protokół posiedzenia sądu, 22 XI 1940 r., k. 10.
99 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-1, Pismo W[ładysława] Sieroszewskiego „Pawła” skiero-
wane do L[eona] Chendyńskiego „Grudy”, 22  XI 1940 r., k. 16.
100 AAN, Armia Krajowa, 203/I-15, Depesza nr 162 gen. S[tefana] Roweckiego „Rakonia” 
do ppłk. E[mila] Macielińskiego „Kornela”, 23 X 1940 r., k. 96. Nie wskazano, o jakie ukryte 
cele chodzi, a kwestia wymiany depesz była potwierdzona jedynie pismem Chendyńskiego 
„Grudy”; zob. B. Szyprowski, Sąd..., s. 162.
101 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-1, Wyrok SK w sprawie Włodzimierza Kordeckiego, 4 XII 
1940 r., k. 9.
102 Może na to wskazywać ilość aresztowanych kurierów do ZWZ we Lwowie przez NKWD; 
zob. Meldunek organizacyjny nr 79 za czas od 1 III 1941 r. do 1 IX 1941 r., 1 X 1941 r. [w:] 
Armia Krajowa w  dokumentach 1939–1945, t. II, czerwiec 1941 – kwiecień 1943, oprac. 
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Następnie Władysław Sieroszewski został przewodniczącym Sądu Kaptu-
rowego/Wojskowego Sądu Specjalnego przy Okręgu Warszawa–Województwo 
ZWZ (kryptonimy „Orłowo”, „Morskie Oko”), a później przy Obszarze War-
szawskim ZWZ/AK (kryptonimy w korespondencji wewnętrznej: „Cegielnia”, 
„Folwark”, „Ojców” oraz zewnętrznej „Wodnik”, „Woda” i „Rzeka”)103. Sąd ten 
początkowo nosił kryptonim „Kantor”, a  od 1 maja 1944 r. „Kuria”104. Jego 
zastępcą w  WSS Obszaru Warszawskiego ZWZ/AK był Wiktor Danielewicz 
„Grunt” (od czerwca 1940 r. do 20 lipca 1944 r.)105, zaś sędziami Tadeusz Se-
madeni „Teodor” (od czerwca 1940 r. do 20 lipca 1944 r.)106, ppor. rez. Witold 

H.  Czarnocka, i  in, Wrocław 1990, s. 114. Szerzej o  sprawie Kordeckiego B. Szyprowski, 
Sąd..., s. 146–170.
103 AIPN, 0255/342/10, Wojskowy Sąd Specjalny, b.d., k. 40; AAN, Armia Krajowa, 203/
X-53, Pismo Zygmunta Dobrowolskiego „Mostowicza” z  „Cegielni” w  sprawie WSS, 15  I 
1943 r., k. 16; Pismo Stanisława Ciecierskiego „Jerzego” z  „Ojcowa” w  sprawie poborów, 
13  IV 1944 r., k. 83; Pismo „Jowisza” do „Folwarku”, 3 II 1943 r., k. 22–22r; A. Sanojca, Za-
rys struktury organizacyjnej Okręgu Warszawa ZWZ-AK wrzesień 1939–lipiec 1944 (wybrane 
zagadnienia) [w:] Warszawa lat wojny i okupacji 1939–1944, Warszawa 1973 („Studia War-
szawskie”, t. XVII, z. 3), s. 119; J. Gozdawa-Gołębiowski, Obszar..., s. 77.
104 AAN, Armia Krajowa 203/X-53, Zmiana kryptonimu „Kantora”, 26 V 1944 r., k. 89; Pi-
smo Juliusza Prachtel-Morawińskiego „Justyna” z „Kantoru”, 20 VII 1944 r., k. 103; AIPN, 
0255/342/10, Wojskowy Sąd Specjalny, b.d., k. 40; B. Szyprowski, Sąd Kapturowy..., s. 129. 
Władysław Sieroszewski błędnie wskazywał, że zmiana kryptonimu na „Kuria” nastąpiła 
w 1942 r.; zob. W. Sieroszewski, „Relacja z działalności Wojskowego Sądu Specjalnego nr 1 
Obszaru Warszawskiego AK (1940–1944)”, b.d., s. 1., mps w zbiorach Małgorzaty Sobockiej. 
105 Wiktor Danielewicz „Grunt”, od 1938 r. sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie; w 1944 r. 
był kierownikiem referatu nadzoru i konsultacji w Szefostwie Służby Sprawiedliwości Ob-
szaru Warszawskiego AK; zob. AAN, Armia Krajowa, 203/X-5, Ewidencja Komendy Obsza-
ru Warszawskiego AK, b.d., k. 5; AIPN, 0255/342/10, Wojskowy Sąd Specjalny, b.d., k. 40; 
L.  Gondek, Polska karząca..., s. 46, 175–176; Kalendarz sądowy na rok 1939..., s. 240.
106 Tadeusz Semadeni „Teodor”, „Witold” był sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie; od 3  XI 
1936 r. pełnił obowiązki kierownika referatu w Biurze Personalnym Ministerstwa Sprawie-
dliwości; od 7 XI 1938 do 8 IX 1939 r. był wiceprokuratorem Sądu Apelacyjnego w War-
szawie, zaś od 14 XI 1938 r. został ponownie delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości; 
od wiosny 1944 r. był kierownikiem referatu organizacyjnego Szefostwa Służby Sprawie-
dliwości Komendy Obszaru Warszawskiego AK. Jednocześnie był współpracownikiem De-
partamentu Likwidacji Skutków Wojny i kierował Wydziałem Penitencjarnym w Departa-
mencie Sprawiedliwości Delegatury Rządu RP na Kraj. W czasie powstania warszawskiego 
był przewodniczącym Komisji Sądzącej, a następnie WSS Obwodu Śródmieście–Południe; 
zob. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości” 1936, nr 16, s. 154; 1938, nr 12, 
s. 138, 139; Kalendarz sądowy na rok 1939..., s. 22, 229; AIPN, 0255/342/10, Wojskowy Sąd 
Specjalny, b.d., k. 41; CAW, WBBH, sygn. IX.3.42.16, Wniosek W[ładysława] Sieroszewskie-
go „Sabały” o odznaczenie Tadeusza Semadeniego „Witolda” Krzyżem Virtuti Militari, 11 IX 
1944 r., k. 1; L.  Gondek, Polska karząca..., s. 185; W. Grabowski, Polska Tajna..., s. 183, 277; 
A. K.  Kunert, Słownik biograficzny..., t. 1, s. 140–141.
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Majewski „Dominik” (od listopada 1941 r. do jesieni 1943 r.)107, Jerzy Litterer 
„Lambda” (od maja 1943 r. do 20 lipca 1944 r.)108, Henryk Izdebski „Zbigniew” 
(od maja 1943 r. do 20 lipca 1944 r.)109. Od listopada 1942 r. prokuratorem był 
por. rez./kpt. Juliusz Prachtel-Morawiński „Cezary”, „Justyn”110. 

107 Ppor./por. rez. Witold Bronisław Majewski „Bursztyn”, „Dominik”, do 1938 r. wiceprezes 
Sądu Okręgowego w  Warszawie; od października 1940 r. w  ZWZ/AK; od jesieni 1943 r. był 
sędzią i przewodniczącym WSS przy Komendzie Okręgu Warszawskiego AK, a następnie od 
wiosny 1944 r. zastępcą kierownika Szefostwa Służby Sprawiedliwości Komendy Obszaru 
Warszawskiego AK. W czasie powstania warszawskiego był przewodniczącym WSS Obwodu 
Śródmieście–Południe. Rozkazem nr 418 Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju z 15 IX 1944 r. 
został awansowany do stopnia porucznika ze starszeństwem od 14 IX 1944 r., następnie od 
20  IX 1944 r. był przewodniczącym WSS Korpusu Warszawskiego AK. Rozkazem nr 35 Ko-
mendanta Okręgu Warszawskiego AK gen. Chruściela „Montera” z 1 X 1944 r. został odznaczo-
ny Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami; zob. AIPN, 0255/342/10, Wojskowy Sąd Specjalny, 
b.d., k. 41; CAW, WBBH, sygn. IX.3.42.8, Rozkazy Komendy Okręgu Warszawskiego. Część 
I. Rozkaz nr 35 gen. Antoniego Chruściela „Montera”, 1 X 1944 r., k. 67; Rozkazy Komendy 
Okręgu Warszawskiego. Część I. Rozkaz nr 29 gen. Chruściela „Montera”, 15 IX 1944 r., k. 33; 
L. Gondek, Polska karząca..., s. 181; L. Kania, Słownik biograficzny oficerów-audytorów Służ-
by Sprawiedliwości Wojska Polskiego, cz. 2, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, nr 3, s. 117; 
A. K.  Kunert, Słownik biograficzny..., t. 1, s. 113–114; W. Sieroszewski, Organizacja wymiaru 
sprawiedliwości w  powstaniu warszawskim i  udział w  niej adwokatów, „Palestra” 1977, nr 7, 
s. 69; Kalendarz sądowy na rok 1939..., s. 240.
108 Ppor. czasu wojny Jerzy Literer „Lambda”, od 1938 r. sędzia grodzki w  Warszawie; od 
jesieni 1943 r. sędzia i  zastępca przewodniczącego Sądu Kapturowego/Wojskowego Sądu 
Specjalnego przy Komendzie Okręgu Warszawa AK; od czerwca 1944 r. współpracownik 
Oddziału II Podokręgu Wschodniego (kryptonim „Struga”) Obszaru Warszawskiego AK. 
Podczas powstania warszawskiego był prokuratorem WSS Obwodu Śródmieście–Północ, 
a od 8 IX 1944 r. WSS Obwodu Śródmieście–Południe. Rozkazem Komendanta Sił Zbroj-
nych w Kraju nr 418 z 15 IX 1944 r. awansowany do stopnia podporucznika czasu wojny; 
zob. AAN, Armia Krajowa, 203/X-5, Ewidencja Komendy Obszaru Warszawskiego AK, 
b.d., k. 5; AIPN, 0255/342/10, Wojskowy Sąd Specjalny, b.d., k. 41; Podokręg Białowieża, 
b.d., k. 85; Podokręg Struga, b.d. k. 94; CAW, WBBH, sygn. IX.3.42.8, Rozkazy Komendy 
Okręgu Warszawskiego. Część I, Rozkaz nr 29 gen. Chruściela „Montera”, 15 IX 1944 r., 
k. 33; L.  Gondek, Polska karząca..., s. 180; A. K. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji 
warszawskiej 1939–1944, t. 3, Warszawa 1991, s. 109–110; Kalendarz sądowy na rok 1939.., 
s. 243.
109 AAN, Armia Krajowa, 203/X-5, Ewidencja Komendy Obszaru Warszawskiego AK, b.d., 
k. 5; AIPN, 0255/342/10, Wojskowy Sąd Specjalny, b.d., k. 41; L. Gondek, Polska karząca..., 
s. 178; J. Gozdawa-Gołębiowski, Obszar..., s. 74.
110 AIPN, 0255/342/10, Wojskowy Sąd Specjalny, b.d., k. 41; W. Sieroszewski, „Relacja 
z działalności...”, s. 1–4, Por./kpt. rez. dr Juliusz Józef Prachtel-Morawiński „Cezary”, „Justyn”, 
od 1938 r. wiceprokurator Sądu Apelacyjnego w Warszawie; od 17 XI 1943 r. był jednocze-
śnie referentem spraw sądowych w Okręgowym Kierownictwie Walki Podziemnej na woje-
wództwo warszawskie. Rozkazem Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju nr 400/BP z 25 VII 
1944 r. „Justyn” został awansowany do stopnia kapitana, ze starszeństwem od 3 V 1944 r. 
W powstaniu warszawskim był prokuratorem WSS Obwodu Żoliborz; zob. AAN, Armia 
Krajowa, 203/X-4, Rozkaz nr 25/pers., 26 VIII 1944 r., k. 35; AAN, Armia Krajowa, 203/X-
5, Ewidencja Komendy Obszaru Warszawskiego AK, b.d., k. 5; L. Gondek, Polska karząca..., 



Bartłomiej Szyprowski: Kpt. rez. Władysław Józef Sieroszewski „Paweł”, „Sabała” (30 XII 1900–13 VIII 1996 r.) 167

Jak wskazywano w  literaturze, Sąd Kapturowy (SK) Okręgu Warsza-
wa Województwo ZWZ powołano w kwietniu 1940 r.111 Autorzy wskazu-
ją również, że przewodniczącym tego sądu był od maja 1940 r. Włady-
sław Sieroszewski „Paweł”112. Z zapisów dokumentów archiwalnych zdaje 
się wynikać, że sąd ten działał dopiero od czerwca 1940 r.113 Jednakże 
w  moim przekonaniu data orzekania Sieroszewskiego w  tym sądzie mu-
siała być późniejsza, bowiem jeszcze w październiku i w grudniu 1940 r. 
był członkiem składu orzekającego SK przy KG ZWZ, który rozpoznawał 
sprawy przeciwko Antoniemu Opęchowskiemu i  Włodzimierzowi Kor-
deckiemu, a  nie wydaje się, aby jednocześnie godził obowiązki sędziego 
w  dwóch różnych sądach114. Jak bowiem wskazywał Władysław Siero-
szewski, najwcześniej powołano sądy przy Komendancie Okupacji ZWZ 
oraz dla obszarów: warszawskiego, krakowskiego i dla m. st. Warszawy115. 
Z  drugiej strony, gdyby istniał wówczas SK przy Okręgu Warszawa–Wo-
jewództwo ZWZ, do jego kompetencji należałoby rozpoznanie sprawy 
oskarżonego Antoniego Opęchowskiego jako właściwej terytorialnie. 
Władysław Sieroszewski w  swoim opracowaniu „Przyczynek do historii 
Wojskowych Sądów Specjalnych” w ogóle nie podał, że był członkiem SK 
przy KG ZWZ. Wydaje się to tym bardziej zrozumiałe, że sąd ten wyda-
wał wyroki na członkach ZWZ współpracujących z  NKWD, zaś opraco-
wanie to Sieroszewski napisał w  1974 r. Jednak jego udział w  orzekaniu 
tego sądu jest bezsporny. Nadto, jak sam wskazywał, pierwsze lata po 
wojnie nie sprzyjały utrwalaniu „śladów przeszłości”116.

Do czasu powołania prokuratora akty oskarżenia sporządzał kontr-
wywiad. Władysław Sieroszewski monitował o  jak najszybsze powołanie 
prokuratora, bowiem zdarzały się przypadki niekompletnych materiałów 
dowodowych, co powodowało konieczność ich uzupełniania i  przedłuże-
nie postępowania. WSS Obszaru miał dwie łączniczki: Marię Dziurzyńską 

s. 183–184; L. Kania, Słownik biograficzny..., (cz. 2), s. 121–122; A. K. Kunert, Słownik biogra-
ficzny..., t. 2, s. 154–155; J. Marszalec, Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Po-
wstaniu Warszawskim, Warszawa 1999, s. 47, 290; Kalendarz sądowy na rok 1939..., s. 229.
111 W. Sieroszewski, Organizacja wymiaru sprawiedliwości..., s. 69; L. Gondek, Polska..., 
s. 186; J. Gozdawa-Gołębiowski, Obszar..., s. 73–74.
112 W. Sieroszewski, Organizacja wymiaru sprawiedliwości..., s. 69.; L. Gondek, Polska..., 
s. 186; J. Gozdawa-Gołębiowski, Obszar..., s. 73–74. Jednak Leszek Gondek i  Jan Gozdawa-
-Gołębiowski opierają się jedynie na pozycji wspomnieniowej Władysława Sieroszewskiego 
„Przyczynek do historii Wojskowych Sądów Specjalnych”.
113 AAN, Armia Krajowa, 203/X-5, Ewidencja „Cegielni”, b.d., k. 13.
114 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-1, Wyrok na Włodzimierza Kordeckiego, 4 XII 1940 r., k. 20.
115 W. Sieroszewski, „Przyczynek...”, s. 8. 
116 Ibidem, s. 1.
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„Muchę”, „Wandę”117 i  „Izabelę” (NN)118. Posiedzenia sądu odbywały się 
m.in. w  jednej z  nieczynnych sal Sądu Apelacyjnego przy pl. Krasińskich 
w  Warszawie119. Pierwsze posiedzenie sądu odbyło się w  czerwcu 1940 r., 
zaś ostatnie 20 lipca 1944 r.120 Niestety, archiwum tego sądu nie zachowało 
się, stąd o  rozpoznawanych sprawach wiemy jedynie z  materiałów wspo-
mnieniowych Władysława Sieroszewskiego. WSS Obszaru Warszawskiego 
rozpoznawał sprawy karne m.in.: pchor. Tadeusza Towarnickiego „De Vra-
na” za przywłaszczenie pieniędzy uzyskanych ze sklepu Meinla – zawieszo-
no postępowanie z uwagi na zasługi bojowe „De Vrana”121; mjr. Stanisława 

117 Maria Dziurzyńska „Mucha”, „Wanda”, członek ZWZ od czerwca 1940 r., a w czasie po-
wstania warszawskiego żołnierz Szefostwa Służby Sprawiedliwości Korpusu Warszawskiego 
AK. Rozkazem nr 35 Komendanta Okręgu Warszawskiego AK gen. A. Chruściela „Montera” 
z 1 X 1944 r. Maria Dziurzyńska „Mucha” została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasłu-
gi z Mieczami; zob. CAW, WBBH, sygn. IX.3.42.16, Wniosek Władysława Sieroszewskiego 
„Sabały” o  odznaczenie Marii Dziurzyńskiej „Muchy” Brązowym Krzyżem Zasługi, 20 IX 
1944 r., k. 4; sygn. IX.3.42.8, Rozkazy Komendy Okręgu Warszawskiego. Część I, Rozkaz nr 
35 gen. Antoniego Chruściela „Montera”, 1 X 1944 r., k. 68; AAN, Armia Krajowa, 203/X-5, 
Ewidencja Komendy Obszaru Warszawskiego AK, b.d., k. 5; AIPN, 0255/342/10, Wojskowy 
Sąd Specjalny, b.d., k. 41; J. Gozdawa-Gołębiowski, Obszar..., s. 74; W. Sieroszewski, Z dzia-
łalności Wojskowego Sądu Specjalnego Okręgu a  następnie Obszaru Warszawskiego ZWZ 
(1940–1944), Warszawa 1964, („Najnowsze Dzieje Polski”, t. VIII), s. 121. Po wojnie Dziu-
rzyńska nosiła nazwisko Lachert; zob. AIPN, 01178/764/D, Protokół przesłuchania Włady-
sława Sieroszewskiego, 21 VII 1950 r., k. 18.
118 „Izabela” (NN), żołnierz AK od listopada 1942 r.; zob. AAN, Armia Krajowa, 203/X-5, 
Ewidencja Komendy Obszaru Warszawskiego AK, b.d., k. 5; AIPN, 0255/342/10, Wojskowy 
Sąd Specjalny, b.d., k. 41; J. Gozdawa-Gołębiowski, Obszar warszawski..., s. 74; W. Sieroszew-
ski, Z działalności..., s. 121.
119 W. Sieroszewski, „Relacja z działalności...”, s. 13.
120 Idem, Z działalności..., s. 126; idem, Wojskowy..., s. 5; idem, „Relacja z działalności...”, s. 5.
121 Według raportu AK: „Sprawa Meinla. W dniu 23 lutego r.b. o godz. 17-ej przy Pl. Te-
atralnym 11 nieznani sprawcy dokonali napadu na kantor f-my Juliusza Meinl i  wg spra-
wozdania kasjera tejże f-my, i oświadczenia policji zabrano z kasy 104 tysiące złotych. Jak 
się okazało w  toku naszych dochodzeń napadu dokonała banda składająca się z  kilkuna-
stu ludzi, która się mianuje organizacją niepodległ.[ościową] «Wolność i Lud». W toku dal-
szych dochodzeń stwierdziliśmy, że akcją tą kierował pp. T. de Vran, który oświadczył, że 
wynik napadu finansowany był 57 tysięcy 535 zł., z czego na premie wydał 15 tysięcy, zaś 
na rozpracowanie 6 tys. oraz na cele reprezentacyjne 1500 zł. Jednocześnie w sprawozda-
niu wskazuje, że dla ZWZ przekazał 5 tys. zł. Pieniądze na ZWZ miał przekazać Stefan 
Rawa”; zob. AIPN, 380/3, Sprawozdanie KW za czas od 6 do 14 III 1942 r., b.d., k. 6. 
Z kolejnego raportu AK wynikało, iż dowódca 7 puł wskazał, że nie miał nic wspólnego 
z napadem, zaś 5 tys. zł nie otrzymał. Pseudonim „Rawa” był nieznany w jednostce; zob. 
AIPN, 380/3, Sprawozdanie KW za czas od 25 IV do 2 V 1942 r. A. Klauzula „Mecenasa”, 
b.d., k. 20. Nadto Tadeusz Towarnicki „De Vran” był żołnierzem 7 ppleg. AK „Garłuch”, 
a nie 7 puł. O perypetiach Towarnickiego wspominał późniejszy dowódca oddziału 993/W 
Stefan Matuszczyk: „W  tym czasie «De Vran» należący do dywersji zorganizował mały od-
dział partyzancki, z którym od czasu do czasu robił wypady w teren niszcząc urządzenia 
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Nakoniecznikoff-Klukowskiego „Kmicica” za przywłaszczenie pieniędzy 
organizacyjnych – wyrok śmierci zatwierdzony w  maju 1944 r., nie został 
wykonany122; kpt. Franciszka Świtalskiego „Sochy”, komendanta obwodu 
Sokołów Podlaski, za samowolę i zabójstwo – postępowanie zawieszono123; 
Stanisława Wojnarowicza za współpracę z Niemcami – wyrok śmierci, po 
ponownym rozpoznaniu sprawy uniewinniony124; Czesławy Sulczyńskiej za 
wydanie w ręce niemieckie kilku żołnierzy AK – wyrok śmierci, wykonano 
13 lutego 1943 r. w Sokołowie Podlaskim; sierż. Policji Polskiej Generalnego 
Gubernatorstwa (PP) Hagenbardta za wydanie w  ręce niemieckie żołnie-
rza AK – wyrok śmierci, wykonano 22 marca 1943 r.125; Konstantego Netza, 
funkcjonariusza PP za osadzenie różnych osób w więzieniu w celu wymu-
szenia okupu – kara śmierci126; Teodora Gorzucha, funkcjonariusza PP za 
osadzenie różnych osób w więzieniu w celu wymuszenia okupu i współpra-
cę z Gestapo – kara śmierci127.

Od wiosny 1944 r. Sieroszewski zajął się organizowaniem Szefostwa 
Służby Sprawiedliwości Obszaru Warszawskiego AK. Szefostwu temu pod-
legał również WSS Okręgu Warszawskiego, któremu przewodniczył Witold 
Majewski „Dominik”. W ramach odtwarzania sił zbrojnych miano utworzyć 
obsady sądów polowych przy wielkich jednostkach. Do czasu powstania 

komunikacyjne i  rozbijając mniejsze transporty zaopatrzeniowe. Wszystko byłoby w po-
rządku, gdyby «De Vran» działał z rozkazu – tak jednak nie było. [...] Jego wypady w teren 
trwały coś około pół roku. [...] W końcu jednak «wpadł» i został wezwany przed Wojsko-
wy Sąd Specjalny dla wytłumaczenia się ze swojej nielegalnej działalności partyzanckiej. 
Ze skruchą wysłuchał napomnień i ostrzeżenia, by skończył z samowolą, gdyż w przeciw-
nym wypadku będą w  stosunku do niego wyciągnięte jak najdalej idące konsekwencje, aż 
do kary śmierci włącznie [...] zmiękł i obiecał solenną poprawę. Wtedy zmienił pseudonim 
z «De Vran» na «Naprawa», chcąc zrehabilitować się za niedawne grzechy. [...] Zrehabilitował 
się szybko”; zob. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Gabinet Rękopisów, Akta Roberta 
Bieleckiego (dalej BUWGR ARB), sygn. 2976, S.  Matuszczyk, „Oddział Bojowy Kontrwywia-
du Komendy Głównej AK”, b.d., s. 14–15, mps.
122 W. Sieroszewski, „Przyczynek...”, s. 65.
123 Ibidem, s. 66; L. Gondek, Polska..., s. 126.
124 W. Sieroszewski, „Przyczynek...”, s. 74.
125 Ibidem, Aneks nr I, s. 4.
126 „Dnia 27 IX na ul. Wspólnej 3a został postrzelony przez Pietrzaka Aleksandra st. sierż. 
kom. krym. Detz Konstanty. Detz chciał postrzelić Pietrzaka, ten ostatni zaczął się bronić 
i w czasie bójki padły strzały. Pietrzak uciekł”; zob. AIPN, 380/12, Raport ogólny do 20 X 
1943 r., 6 XI 1943 r., k. 15. 
127 Prawdopodobnie wyrok nie został wykonany. Kontrwywiad AK wskazywał: „Dnia 2 XI 
1943 r. o godz. 19 na ul. Wolskiej róg Bema przed domem nr 93 postrzelony został w głowę 
sierżant pol. krym. Gorzoch Teodor, zam. przy ul. Ludwiki nr 5, pełniący obecnie służbę 
w Grójcu”; zob. AIPN, 380/12, R. 83, 19 XI 43 r., k. 25. Podobnie wskazywał inny raport AK; 
zob. AIPN, 380/12, Raport ogólny (październik i listopad), 6 XII 1943 r., k. 28. 
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warszawskiego udało się utworzyć obsadę personalną dla sądów przy 8 DP, 
10 DP i 28 DP AK. Jak wspominał Władysław Sieroszewski, z tych składów 
skompletowano później obsadę Wojskowych Sądów Specjalnych orzekają-
cych w czasie powstania warszawskiego128. 

Rozkazem komendanta Sił Zbrojnych w  Kraju nr 400/BP z  25 lipca 
1944 r. został on awansowany do stopnia kapitana w Korpusie Oficerów Są-
dowych WP ze starszeństwem od 3 maja 1944 r.129

Wychodząc do powstania, Sieroszewski otrzymał od córki Barbary kar-
teczkę z  modlitwą: „Dzięki Ci za wszystko Wszechmocny Boże, dałeś mi 
Matkę i Ojca, i wszystko, wszystko. Duchu Święty! Czem mam Ci dzięko-
wać? Chyba tą modlitwą”130. W chwili wybuchu powstania warszawskiego 
Sieroszewski został odcięty od podległych sobie służb sprawiedliwości AK 
i znajdował się w bloku przy skrzyżowaniu na terenie Ochoty. Blok ten sta-
nowił podstawę wyjściową Zgrupowania Armii Krajowej „Stach” (plutonów 
434, 435, 436 i  439 wchodzących w  skład 2 rejonu Obwodu IV Ochota 
AK) do ataku na SS-Kaserne zlokalizowanej w Szkole Nauk Politycznych. 
Po krwawo odpartym szturmie oddziały powstańcze zorganizowały obro-
nę ww. budynków, które później nazwano „Redutą wawelską”. Kpt. Włady-
sław Sieroszewski, jako najstarszy rangą oficer, wszedł w skład dowództwa 
Zgrupowania, wraz z  jego dowódcą ppor. Stanisławem Gołembiowskim 
„Stachem” i  jego zastępcą ppor. Jerzym Modro „Rarańczą”. W czasie walk 
9 sierpnia 1944 r. Władysław Sieroszewski został lekko ranny w  wyniku 
ostrzału artyleryjskiego reduty131. Powstańcy bronili reduty przez 10 dni, 
mając minimalną ilość broni i  amunicji, a następnie, wyczerpawszy środ-
ki obrony, podjęli decyzję przejścia kanałami do Śródmieścia. 10 sierpnia 
1944 r. Sieroszewski został ranny w ramię. Tego samego dnia, przez przebi-
te przejście z bloku mieszkalnego do kanału biegnącego pod ul. Wawelską, 
kpt. Sieroszewski wraz z  pięcioosobowym patrolem sprawdził możliwość 
przejścia przez kanał, a potem powrócił do bloku. Następnie tą drogą prze-
prowadził do Śródmieścia uzbrojoną grupę obrońców „Reduty wawelskiej” 

128 W. Sieroszewski, Organizacja wymiaru sprawiedliwości..., s. 75.
129 AAN, Armia Krajowa, 203/X-4, Rozkaz nr 25/pers., 26 VIII 1944 r., k. 35; CAW, WBH, 
AP 5839, Sieroszewski Władysław, Arkusz ewidencji personalnej, b.d., b.p.; Oświadczenie 
gen. Albina Skroczyńskiego „Łaszcza”, 13 VI 1970 r., w  zbiorach Małgorzaty Sobockiej; 
Oświadczenie ppłk. Stanisława Ciecierskiego „Jerzego”, 26 IX 1957 r., w zbiorach Małgorzaty 
Sobockiej. 
130 Okruchy tamtego świata, http://www.newsweek.pl/powstanie-warszawskie/okruchy-tam-
tego-swiata,19536,1,1.html (dostęp 27 IX 2017 r.).
131 J. K. Wroniszewski, IV Obwód Armii Krajowej Ochota Okręg Warszawa, Warszawa 1997, 
s. 251. W ankiecie powojennej Władysław Sieroszewski wskazywał, że został ranny 10 VIII 
1944 r.; zob. CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Arkusz ewidencji personalnej, b.d., 
b.p.
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w liczbie 70 chłopców i 14 dziewcząt. Wszyscy wyszli z kanału przy ul. Pro-
kuratorskiej (na Kolonii Staszica), a następnie drogą naziemną poprzez al. 
Niepodległości i  ogródki działkowe doszli do powstańczej barykady przy 
ul. Polnej132. 

Rozpoczęcie walk o  Warszawę spowodowało również, że szef Służby 
Sprawiedliwości Komendy Głównej AK płk Konrad Zieliński „Karola” i jego 
zastępca płk Witold Szulborski „Mora” zostali odcięci od własnych komórek 
organizacyjnych AK i nie wzięli udziału w powstaniu133. Wobec przedłużają-
cych się walk w Warszawie i braku kontaktu z „Karolą” i „Morą” zaszła ko-
nieczność powołania struktur sądowych i odtworzenia obsady personalnej 
Szefostwa Służby Sprawiedliwości. Po wyleczeniu rany, 18 sierpnia 1944 r. 
Sieroszewski został mianowany przez gen. Antoniego Chruściela „Montera” 
p.o. szefa Służby Sprawiedliwości przy Komendzie Okręgu Warszawa AK134, 
która pełniła rolę dowództwa powstania warszawskiego. Gen. „Monter” po-
wołał WSS Obwodu Śródmieście-Północ, którego przewodniczącym został 
„Dominik”. Dla Obwodu Śródmieście-Południe powołano początkowo Ko-
misję Sądzącą, której szefem został Tadeusz Semadeni „Witold”, a następnie 
przekształcono ją w WSS Obwodu Śródmieście-Południe. Jej szefem został, 
po śmierci „Witolda” 19 sierpnia 1944 r., kpt. rez. dr praw Józef Kotarba 
„Uszewski”135. Powołano również wojskowe sądy specjalne dla Czerniakowa, 

132 W. Sieroszewski, „Obrona Reduty Wawelskiej”, b.d., s. 1–13, mps w zbiorach Małgorzaty 
Sobockiej; idem, Odwrót pod ziemią, „Za i przeciw” 1974, nr 34(909), s. 14; idem, Kanała-
mi z Ochoty do Śródmieścia, „Biuletyn Wewnętrzny Oddziału ZBoWiD Warszawa-Ochota” 
1970, nr 4, s. 4–14; W. Bartoszewski, Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania warszawskie-
go, Warszawa 2004, s. 87; A. Borkiewicz, Powstanie Warszawskie 1944. Zarys działań natury 
wojskowej, Warszawa 1957, s. 159; J. Wierzbicki, Żołnierze „Baszty” na Ochocie, „Biuletyn 
Wewnętrzny Oddziału ZBoWiD Warszawa-Ochota” 1969, nr 3, s. 23; J. K. Wroniszewski, IV 
Obwód..., s. 213, 245, 251.
133 AIPN, 1068/89, Protokół przesłuchania podejrzanego Konrada Zielińskiego, 20 XII 
1946 r., k. 13–25; W. Sieroszewski, „Organizacja wymiaru sprawiedliwości...”, s. 7; B. Szy-
prowski, Archiwum..., s. 179.
134 Władysław Sieroszewski wskazywał, że nastąpiło to 16 VIII 1944 r.; zob. W. Sieroszewski, 
„Przyczynek...”, s. 99; idem, Służba Sprawiedliwości w powstaniu warszawskim, „Prawo i Ży-
cie” 1956, nr 7, s. 5.
135 W. Sieroszewski, Służba..., s. 5; idem, „Przyczynek...”, s. 99. Por. rez. dr Józef Kotarba 
„Uszewski” 7 XI 1938 r. został mianowany sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie i praco-
wał w III Wydziale ww. sądu; został awansowany do stopnia kapitana rozkazem Komendanta 
Sił Zbrojnych w Kraju z 22 IX 1944 r.; zob. AAN, Armia Krajowa, X/371, Wniosek Włady-
sława Sieroszewskiego „Sabały” o awans do stopnia kapitana Józefa Kotarby „Uszewskiego”, 
20 IX 1944 r., b.p.; CAW, WBBH, sygn. IX.3.42.8, Rozkazy Komendy Okręgu Warszawskiego. 
Część I, Rozkaz nr 33 gen. Antoniego Chruściela „Montera”, 23 IX 1944 r., k. 42; „Dzien-
nik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości” 1938, nr 12, s. 139; Kalendarz sądowy na rok 
1939..., s. 228. Nota biograficzna Józefa Kotarby zob. L. Gondek, Polska karząca..., s. 179.
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Mokotowa, Powiśla, Starego Miasta i Żoliborza136. Jednocześnie Sieroszew-
ski zasiadał w składach orzekających WSS AK. Między innymi 1 września 
1944 r. dokonał lustracji działania Wojskowego Sądu Specjalnego na Moko-
towie i Powiślu137. Po latach tak wspominał drogę na Mokotów: „Wyszliśmy 
ok[oło] północy 30/31 sierpnia włazem na rogu ul. Wilczej i Al. Ujazdow-
skich. Droga trwała ponad 4 godziny z powodu silnego prądu przeciwnego 
(woda sięgała miejscami pasa) oraz otwarcia studzienek rewizyjnych w al. 
Szucha, przez które należało przemykać się z wielką ostrożnością. Kanały 
były dość wysokie (140–160 cm, a nawet po osiągnięciu pl. Unii ok. 2  m, 
tzw. kolektor mokotowski). Tylko na ostatnim odcinku trzeba się było prze-
cisnąć przez kanał boczny bardzo niewielkich rozmiarów (90 x 60 cm). Wy-
dostaliśmy się włazem na ul. Wiktorskiej przy parku Dreszera”138. „Kilku-
godzinna przeprawa kanałami na trasie biegnącej na odcinku paru kilome-
trów, pod pozycjami niemieckimi, przy otwartych włazach w al. Szucha i na 
placu Unii Lubelskiej, nie była pozbawiona emocji, mimo, iż prowadzące 
mnie łączniczki znały znakomicie drogę, którą odbywały co drugi dzień. 
Trasa ta – niezbyt trudna do przebycia dla małej grupki ludzi – stała się 
widownią straszliwego dramatu podczas odwrotu naszych oddziałów z Mo-
kotowa do Śródmieścia w  końcu września”139. W czasie pobytu na Moko-
towie uczestniczył w rozprawie sądowej tamtejszego WSS przeciwko m.in. 
Janowi Malatyńskiemu za wydanie w ręce gestapo w lecie 1943 r. m.in. Ewy 
Rybickiej, Ludwika Goryńskiego i Kazimierza Goryńskiego, którzy zostali 
zamordowani. Sądowi przewodniczył sędzia Jerzy Sznuk140 w asyście dwóch 
asesorów. Oskarżycielem był Roman Thieme „Roman”141, zaś oskarżonego 
bronił adw. Grendyszyński. Jan Malatyński nie przyznał się do winy, wska-

136 W. Sieroszewski, „Organizacja wymiaru sprawiedliwości...”, s. 8–9; idem, „Przyczynek...”, 
s. 100–101; idem, Służba..., s. 5. W myśl rozkazu dowódcy AK nr 5 (R 5) z  9 IV 1942 r. 
o odtwarzaniu sił zbrojnych Wojskowe Sądy Specjalne miały zostać zastąpione przez Sądy 
Wojenne (Polowe) przy dywizjach i brygadach. Jednakże, jak wskazywał Sieroszewski, po-
czątkowo nie było to możliwe, bowiem Niemcy nie uznawali powstańców za stronę wojującą 
według reguł prawa wojennego. Natomiast po przyznaniu takich praw było już za późno 
na organizowanie sądów polowych w czasie powstania; zob. W. Sieroszewski, „Organizacja 
wymiaru sprawiedliwości...”, s. 8–9; idem, „Relacja z lustracji Wojskowego Sądu Specjalnego 
Obwodu Mokotów”, Warszawa 1972, s. 1, mps w zbiorach Małgorzaty Sobockiej. 
137 W. Sieroszewski, Służba..., s. 5; idem, „Relacja z  lustracji...”, s. 1; idem, Prowokator, „Za 
i przeciw” 1972, nr 47.
138 Idem, „Relacja z lustracji...”, s. 1. 
139 Idem, „Organizacja wymiaru sprawiedliwości...”, s. 8–9; idem, Służba..., s. 5.
140 Jerzy Sznuk był przewodniczącym WSS Obwodu Mokotów; zob. W. Rosłoniec, Wymiar 
sprawiedliwości..., s. 37; W. Sieroszewski, Prowokator...; idem, „Relacja z lustracji...”, s. 2.
141 Roman Thieme „Roman” był prokuratorem WSS Obwodu Mokotów; zob. W. Rosłoniec, 
Wymiar sprawiedliwości..., s. 37.
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zując, że nie zadenuncjował nikogo gestapo. Po wybuchu powstania wstąpił 
na ochotnika do najbliższego oddziału AK, gdzie rozpoznał go brat Ewy 
Rybickiej i zawiadomił żandarmerię, która go aresztowała. Oskarżony został 
zbadany przez lekarza neurologa z uwagi na fakt, że przed wybuchem woj-
ny leczył się psychiatrycznie. Lekarz orzekł, że jest poczytalny i może odpo-
wiadać za swoje czyny. „Twarde są prawa wojny. Zdrada i denuncjacja wy-
magają nieubłaganej represji. Sąd uznał oskarżonego winnym [...] i  skazał 
na śmierć przez rozstrzelanie. Prośbę [oskarżonego] o łaskę [...] zaniosłem 
kanałami do Śródmieścia i  przekazałem gen. Bór-Komorowskiemu. [...] 
Gen. «Bór» z prawa łaski nie skorzystał i wyrok, jak mi doniesiono, został 
wykonany”142. W rozkazie wskazano, że Jan Malatyński został 2 września 
1944 r.143 skazany za to, że od 1940 r. do 1944 r. współpracował z gestapo 
i zadenuncjował cztery osoby pracujące niepodległościowo144. 

Sieroszewski Mokotów opuścił wieczorem 1 września 1944 r., przeno-
sząc żywność w postaci pomidorów i ziemniaków, które rozdał swoim naj-
bliższym współpracownikom145. 

20 września 1944 r. dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski „Bór” wydał 
rozkaz nr 1, którym nakazał oddziały powstańcze przeorganizować w  re-
gularne oddziały Wojska Polskiego, które miały tworzyć Warszawski Kor-
pus Armii Krajowej. Dowództwo Korpusu powierzono gen. Antoniemu 
Chruścielowi „Monterowi”, zaś jego zastępcą został płk dypl. Karol Ziemski 
„Wachnowski”. W jego skład weszły 8 DP AK im. Romualda Traugutta (od-
działy z Żoliborza i Puszczy Kampinoskiej), 10 DP AK im. Macieja Rataja 
(oddziały mokotowskie) i 28 DP AK im. Stefana Okrzei (oddziały ze Śród-
mieścia). Pkt 5 ww. rozkazu nakazywał pozostawienie sztabu i służb w do-
tychczasowym składzie146. W jego następstwie komendant Warszawskiego 
Okręgu AK gen. „Monter” rozkazem organizacyjnym nr 32 z 21 września 
1944 r. nakazał ww. reorganizację147. Od 20 września 1944 r. Sieroszewski 
pełnił funkcję szefa Służby Sprawiedliwości przy Warszawskim Korpusie 

142 W. Sieroszewski, Prowokator... W innym opracowaniu wskazał, że prośby o  łaskę nie 
uwzględnił płk Józef Rokicki „Karol”; zob. idem, „Relacja z  lustracji...”, s. 2. Wydaje się, że 
w rzeczywistości prośbę tę rozpoznawał „Karol” jako zwierzchnik sądowy WSS Mokotów. 
143 Nie wiadomo, czy 2 IX 1944 r. był datą zatwierdzenia wyroku przez płk. „Karola”, czy też 
datą wydania orzeczenia przez sąd. Jeśli przyjąć, że tego dnia sąd wydał wyrok, Władysław 
Sieroszewski musiał opuścić Mokotów nie 1, lecz 2 IX 1944 r. 
144 CAW, WBBH, sygn. IX.3.42.8, Rozkazy Komendy Okręgu Warszawskiego. Część I, Roz-
kaz nr 26 gen. Antoniego Chruściela „Montera”, 7 IX 1944 r., k. 26.
145 W. Sieroszewski, „Relacja z lustracji...”, s. 3.
146 Armia Krajowa 1939–1945. Wybór źródeł, oprac. nauk. A. Chmielarz, G. Jasiński, 
A. K.  Kunert, Warszawa 2013, s. 176–177.
147 Fotokopia rozkazu i jego maszynopis zob. J. Margules, Przyczółki warszawskie, Warszawa 
1962, s. 360–363.
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AK148. W skład Szefostwa wchodzili Witold Majewski „Dominik”, łącznicz-
ka Anna Danuta Kruk-Strzelecka „Koza”149 i  sekretarka Maria Sankowska 
„Iglica”. Początkowo siedziba mieściła się w gmachu PKO na rogu ul. Jasnej 
i  Świętokrzyskiej, zaś od 1 września 1944 r. w  kinie „Palladium” przy ul. 
Złotej 6 i ul. Marszałkowskiej 81a. Sądy działały w oparciu o przepisy sta-
tutu WSS z listopada 1941 r. z pewnymi wyjątkami, np. rozprawy, za wyjąt-
kiem spraw dotyczących tajemnicy wojskowej, były jawne150. 

Na rozkaz gen. „Montera” kpt. „Sabała” brał udział, wraz z ppłk. dypl. 
Pawłem Zagórowskim „Górą”151, w rokowaniach AK z armią węgierską to-
czących się na Mokotowie. Nie doprowadziły one do uzyskania pozytyw-
nych rezultatów, bowiem przedstawiciel wojsk węgierskich oferował pomoc, 
jednak domagał się, aby w  razie wkroczenia wojsk sowieckich nie zostali 
wzięci do niewoli, lecz odesłani z bronią na Węgry. Takiej gwarancji przed-
stawiciele AK dać mu nie mogli152. 

Z chwilą upadku powstania WSS zwolniły wszystkich aresztantów, zaś 
akta spraw zakopano153. Po kapitulacji powstania Władysław Sieroszew-
ski został wywieziony do obozu jenieckiego Stalag XI B Fallingbostel, 
gdzie otrzymał numer jeniecki 0191154. Przebywał tam od 11 października 

148 CAW, WBBH, sygn. IX.3.42.16, Wniosek Sieroszewskiego „Sabały” o odznaczenia Krzy-
żem Zasługi, 1 X 1944 r., b.p.; Władysław Sieroszewski, http://zapisyterroru.pl/dlibra/publi-
cation/1450/edition/ 1433/content? navq=aHR0cDovL3phcGlzeXRlcnJvcnUucGwvZGxpYnJ
hL2xhdGVzdD9hY3Rpb249U2ltcGxlU2VhcmNoQWN0aW9uJnR5cGU9LTYmcD0w&navre
f=MTQ1MDsxNDMzIDE0NDg7MTQzMSAxNDUxOzE0MzQ (dostęp 27 IX 2019 r.).
149 AAN, Armia Krajowa, X/371, Wniosek W. Majewskiego „Dominika” o  odznaczenie 
Anny  Kruk-Strzeleckiej „Kozy” Krzyżem Walecznych, 7 IX 1944 r., b.p. 
150 W. Sieroszewski, „Przyczynek...”, s. 99, 101; idem, Służba..., s. 5. Rozkazem nr 35 komen-
danta Okręgu Warszawskiego AK gen. Chruściela „Montera” z 1 X 1944 r. Maria Sankow-
ska „Iglica” została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami; zob. CAW, WBBH, 
sygn. IX.3.42.16, Wniosek Sieroszewskiego „Sabały” o  odznaczenie Sankowskiej „Iglicy” 
Brązowym Krzyżem Zasługi, 20 IX 1944 r., k. 4; sygn. IX.3.42.8, Rozkazy Komendy Okręgu 
Warszawskiego. Część I, Rozkaz nr 35 gen. Antoniego Chruściela „Montera”, 1 X 1944 r., 
k. 68. W innym miejscu Sieroszewski wskazywał, że siedzibę Służby Sprawiedliwości prze-
niesiono do kina „Palladium” po zbombardowaniu budynku PKO 6 IX 1944 r.; zob. W. Sie-
roszewski, „Przyczynek...”, s. 101.
151 Ppłk dypl. Paweł Zagórowski „Góra” był od 18 VIII 1944 r. do 26 IX 1944 r. szefem Szta-
bu Komendy Obwodu Mokotów AK i  szefem Sztabu 10 DP AK; zob. Warszawskie Termo-
pile 1944. Powstanie na Mokotowie. Relacje dowódców, red. J. Kłoczkowski, Warszawa 2009, 
s. 202; A. Borkiewicz, Powstanie Warszawskie..., s. 428.
152 ORA, sygn. 1/1763, Teczka osobowa adw. Władysława Sieroszewskiego, Życiorys W[ła-
dysława] Sieroszewskiego, b.d.; Ankieta Sieroszewskiego, b.d., b.p.; W. Sieroszewski, „Relacja 
z lustracji...”, s. 2.
153 W. Sieroszewski, Służba..., s. 5.
154 List Władysława Sieroszewskiego ze Stammlager XI-B Falingbostel do Barbary Siero-
szewskiej, b.d., w zbiorach Małgorzaty Sobockiej; Odpis legitymacji byłego jeńca wojennego 
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1944 r. do 20 stycznia 1945 r. Od 23 do 27 stycznia 1945 r. był w obozie 
koncentracyjnym Bergen-Belsen, zaś od 28 stycznia 1945 r. do 28 marca 
1945 r. w  obozie Grossborn. Następnie pieszo został wraz z  innymi jeń-
cami przetransportowany do Stalagu X B Sandbostel, gdzie przebywał od 
29 marca do 11 kwietnia 1945 r.155 12 kwietnia 1945 r., w czasie ewakuacji 
obozu Sandbostel, uciekł podczas postoju jeńców w miejscowości Kutten-
holz wraz ze Stanisławem Łebkowskim, por. rez. Witoldem Majewskim, 
por. Stanisławem Łapińskim i  Tomaszewskim. Po ucieczce, 13 kwietnia 
1945  r., uciekinierzy podzielili się na dwie grupy. Pierwszą tworzyli Sta-
nisław Łapiński i  Tomaszewski, zaś drugą Majewski, Łebkowski i  Siero-
szewski. Odtąd obie grupy oddzielnie kontynuowały ucieczkę. W trakcie 
wędrówki grupy Sieroszewskiego zgubił się por. Majewski, który samotnie 
dotarł do wojsk angielskich. 28 kwietnia 1945  r. Sieroszewski i Łebkowski 
spotkali patrol wojsk angielskich. Następnie przebywał w brytyjskiej strefie 
okupacyjnej Niemiec156. Do kraju powrócił w sierpniu 1945 r.157 W charak-
terystyce sporządzonej przez Komisję Rehabilitacyjną Departamentu Per-
sonalnego WP wskazano, że Władysław Sieroszewski jest: „Niepewny. Nie 
chce dokładnie sprecyzować swojego stanowiska politycznego. Do Armii 
nie nadaje się”158. 

Po powrocie do kraju Sieroszewski zamierzał kontynuować prakty-
kę adwokacką. 5 październiku 1945 r. Tymczasowy Zarząd Izby Adwo-
kackiej w  Warszawie dopuścił go do wykonywania zawodu adwokata 
w  Warszawie. Od lutego 1946 r. prowadził własną kancelarię adwokacką 
w  Warszawie. W 1947 r. pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinar-
nego Rady Adwokackiej w  Warszawie159. W związku z  wykonywaniem 
przez niego zawodu adwokata w  czasie okupacji oraz tymczasowym do-
puszczeniem go do wykonywania ww. zawodu w  1945 r., na podstawie 
art. 5 dekretu z 24  maja 1945 r. o  tymczasowych przepisach uzupełniają-
cych prawo o  ustroju adwokatury, został poddany weryfikacji przez Ko-

kpt. Władysława Sieroszewskiego nr 44609, 21 VI 1945 r., w zbiorach Małgorzaty Sobockiej.
155 Ibidem; CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Życiorys, b.d., b.p. Jak wynikało 
z otrzymanego zaświadczenia, Sieroszewski w obozach przebywał od października 1944 r. do 
10 IV 1945 r.; zob. Zaświadczenie nr 609509 ZBoWiD w Warszawie, 8 VIII 1980 r., w zbio-
rach Małgorzaty Sobockiej.
156 W. Sieroszewski, „Na pięć minut...”, b.d., s. 2, 8–48, mps w zbiorach Małgorzaty Soboc-
kiej; W. Szyszkowski, Władysław..., s. 14. 
157 ORA, sygn. 1/1763, Teczka osobowa adw. Władysława Sieroszewskiego, Życiorys, b.d., 
b.p.; Ankieta Sieroszewskiego, b.d., b.p.; W. Sieroszewski, „Notatka biograficzna”, b.d., s. 2, 
mps w zbiorach Małgorzaty Sobockiej. 
158 CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Charakterystyka Komisji Rehabilitacyjnej De-
partamentu Personalnego WP, b.d., b.p. 
159 Sprawozdanie Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 1947, Warszawa 1948, s. 42. 
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misję Weryfikacyjną Izby Adwokackiej w  Warszawie. Komisja powyższa, 
po rozpoznaniu 18 czerwca 1947 r. sprawy adw. Władysława Sieroszew-
skiego, uznała go za godnego należenia do stanu adwokackiego. Postano-
wieniem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z 26 czerwca 1947 r. 
Sieroszewski został skreślony z  listy osób dopuszczonych tymczasowo do 
wykonywania zawodu i wpisany na listę adwokatów160. Od lutego 1946 r. 
do lutego 1950 r. pracował jako radca w Biurze Prawnym Zarządu Miej-
skiego w Warszawie, skąd na własną prośbę przeniósł się, jako pracownik 
naukowy, do Działu Zagadnień Prawnych Instytutu Urbanistyki i  Archi-
tektury161. Równocześnie od jesieni 1947 r. do kwietnia 1952 r. pracował 
jako radca prawny w Biurze Odbudowy Stolicy162, a następnie od 1951 r. 
w Biurze Urbanistycznym Warszawy163. 

W latach powojennych nie ominęły Władysława Sieroszewskiego dzia-
łania represyjne w związku z następującą w tym czasie komunizacją kraju. 
Orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej dla Wojewódzkiej Izby 
Adwokackiej w  Warszawie nr 784 z  21 listopada 1951 r. został skreślony 
z  listy adwokatów. W uzasadnieniu powyższej decyzji wskazano, że powo-
dem wydania orzeczenia był fakt, że od 1927 r. do 1939 r. zajmował wyso-
kie stanowisko w „aparacie ucisku Polski sanacyjnej” jako prokurator sądu 
okręgowego, apelacyjnego i  Sądu Najwyższego oraz fakt, że od początku 
okupacji zajmował stanowisko szefa Specjalnego Sądu Wojskowego AK164. 
Po zaskarżeniu ww. decyzji, orzeczeniem Wyższej Komisji Weryfikacyjnej 
z 28  kwietnia 1953 r. sygn. WO/347/52, uchylono powyższe postanowienie 
Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej w  Warszawie, utrzymując w  mocy 
wpis Sieroszewskiego na listę adwokatów. Od 29 kwietnia 1954 r. do 
15  grudnia 1966 r. adw. Władysław Sieroszewski wchodził w skład Zespo-
łu Adwokackiego nr 24 w Warszawie. Na posiedzeniu plenarnym Naczel-
nej Rady Adwokackiej 6 stycznia 1957 r. został wybrany na członka Wyż-
szej Komisji Dyscyplinarnej, a do 1959 r. wchodził w skład Wojewódzkiej 

160 ORA, sygn. 1/1763, Teczka osobowa adw. Władysława Sieroszewskiego, Postanowienie 
Komisji Weryfikacyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie, 18 VI 1947 r., b.p.
161 W. Sieroszewski, „Notatka biograficzna...”, s. 2. 
162 Biuro Odbudowy Stolicy powstało 14 II 1945 r. na podstawie dekretu Krajowej Rady 
Narodowej o  odbudowie m. st. Warszawy; zob. (Dz.U. RP 1947, nr 52, poz. 268). Zostało 
zlikwidowane 26 IX 1950 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z  6 IX 1950 r. 
w sprawie zniesienia Biura Odbudowy Stolicy; zob. (Dz.U. RP 1950, nr 42, poz. 375).
163 ORA, sygn. 1/1763, Teczka osobowa adw. Władysława Sieroszewskiego, Życiorys, b.d., 
b.p.
164 ORA, sygn. 1/1763, Teczka osobowa adw. Władysława Sieroszewskiego, Orzeczenie nr 
784 Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej przy Wojewódzkiej Izbie Adwokackiej, 21 XI 
1951 r., b.p.
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Komisji Dyscyplinarnej w  Warszawie165. 19 kwietnia 1959 r. na Walnym 
Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w  Warszawie został wraz z  adw. Witol-
dem Szulborskim wybrany jako delegat na Walny Zjazd Adwokatury166. 
W swojej praktyce zajmował się m.in. sprawami o  rehabilitację żołnie-
rzy AK uwięzionych w czasach stalinowskich167. 10 grudnia 1966 r. złożył 
wniosek o  wystąpienie z  adwokatury z  powodu niewykonywania zawodu 
adwokata168. 15 grudnia 1966 r. został skreślony z listy adwokatów Izby Ad-
wokackiej w Warszawie. W latach 1950–1980 pracował jako radca prawny 
w Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Równocześnie w latach 1950–1970 pracował w Instytucie Urbanistyki i Ar-
chitektury, a  od 1950 r. był również konsultantem Ministerstwa Kultury 
i Sztuki. Należał też do Towarzystwa Urbanistów Polskich, gdzie był prze-
wodniczącym Sądu Koleżeńskiego (1973–1976, 1979–1983)169. 

W ramach rozpracowania operacyjnego „Prawnicy” prowadzonego 
przez Wydział III Departamentu III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego w  Warszawie sprawdzano zachowanie Władysława Sieroszewskiego. 
W wywiadzie z 18 sierpnia 1950 r. wskazywano: „Jego obecne zachowanie 
nie wzbudza wśród mieszkańców domu żadnych podejrzeń. Środowisko, 
w  jakim się obraca (zamieszkuje), stanowi w  większości element rekrutu-
jący się z  inteligencji pracującej, z którymi to ludźmi bliższych stosunków 
sąsiedzkich nie nawiązuje, ograniczając się jedynie do wzajemnych pozdro-
wień. Do lokalu wyżej wymienionego uczęszcza dużo osób, którzy uważani 
są wśród mieszkańców za interesantów, m.in. odwiedzany jest przez sędzie-
go Danielewicza”170. Kontakty Danielewicza i Sieroszewskiego miał rozpra-
cować agent o pseudonimie „Technik”, który znał Sieroszewskiego z okresu 
przedwojennego i konspiracji, zaś po wojnie nadal utrzymywał z nim kon-
takty171. Na temat Władysława Sieroszewskiego był przesłuchiwany również 

165 ORA, sygn. 1/1763, Teczka osobowa adw. Władysława Sieroszewskiego, Zestawienie, 
b.d., b.p.; Posiedzenie Plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej, „Palestra” 1957, nr 1, s. 92.
166 Kronika z życia Izb Adwokackich, „Palestra” 1959, nr 3–6, s. 135.
167 W. Sieroszewski, Prowokator, „Za i przeciw” 1972, nr 48.
168 ORA, sygn. 1/1763, Teczka osobowa adw. Władysława Sieroszewskiego, Wniosek Siero-
szewskiego, 10 XII 1966 r., b.p.
169 AIPN, 2911/1, Władysław Sieroszewski, Kartoteka Wydziału C MSW w Warszawie; To-
warzystwo Urbanistów Polskich, http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_alphacontent 
&section=12&ordering=10 &limitstart=0&limit=10&Itemid=90&lang=en (dostęp 22 IX 
2017 r.); Sieroszewski Władysław Józef [w:] Kto jest kim w  Polsce. Informator biograficzny, 
red. L. Becela, Warszawa 1984, s. 865. 
170 AIPN, 01178/764/D, Wywiad w sprawie Sieroszewskiego, 18 VIII 1950 r., k. 20. 
171 AIPN, 01178/764/D, Raport o  wytypowaniu kandydata na werbunek, 17 VIII 1953 r., 
k. 39–40. 
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Konrad Zieliński, który stwierdził, że znał go przed wojną, lecz działalność 
okupacyjna Sieroszewskiego nie była mu znana172. 

W związku z kontaktami zagranicznymi Władysław Sieroszewski został 
13 maja 1955 r. zarejestrowany przez Wydział IV Urzędu ds. Bezpieczeń-
stwa Publicznego m. st. Warszawy do sprawy agenturalnego rozpracowania 
z  tytułu „szpiegostwa angielskiego”. 19 listopada 1955 r. powyższą sprawę 
zmieniono na sprawdzenie agenturalne, zaś 20 sierpnia 1956 r. zakończo-
no. W 1970 r. Sieroszewski przebywał we Francji jako ekspert UNESCO, 
zaś w  1971 r. wyjechał do Anglii, gdzie utrzymywał kontakty towarzyskie 
z  przewodniczącym Rady Centralnej PPS Arturem Szewczykiem i  prze-
wodniczącym Centralnego Komitetu PPS Adamem Ciołkoszem. Z  uwagi 
na to, że środowisko byłych działaczy WRN w Polsce chciało jego wyjazd 
wykorzystać do nawiązania kontaktów z członkami PPS, Władysław Siero-
szewski w latach 1968–1971 pozostawał w operacyjnym rozpracowaniu Wy-
działu II Departamentu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych173.

16 marca 1933 r. Władysław Sieroszewski został odznaczony medalem 
Niepodległości174. Za działalność w powstaniu warszawskim został odzna-
czony Krzyżem Walecznych (1 października 1944 r.)175 i Złotym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami (27 września 1944 r.)176. Nadto został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim i  Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem 
Armii Krajowej177. W 1982 r. odznaczono go Krzyżem Zasługi dla ZHP178. 
28 listopada 1982 r., za szczególne zasługi w dziedzinie opieki nad zabytka-
mi, otrzymał godność członka honorowego Towarzystwa Opieki nad Zabyt-

172 AIPN, 01178/765/D, Protokół przesłuchania Konrada Zielińskiego, 26 VIII 1953 r., k. 15.
173 AIPN, 2911/1, Władysław Sieroszewski. Kartoteka Wydziału C MSW w Warszawie.
174 CAW, AP 5839, Sieroszewski Władysław, Ankieta Komitetu Krzyża i Medalu Niepodle-
głości, b.d., b.p.; Pismo Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości, 16 III 1933 r., b.p.; Wła-
dysław Sieroszewski MN, 16 III 1933 r., b.p.; Zarządzenie prezydenta RP z  16 III 1933 r. 
(M.P. 1933, nr 63, poz. 84), s. 51. 
175 Gen. Antoni Chruściel „Monter” nadał Sieroszewskiemu Krzyż Walecznych za walki 
przy ul. Wawelskiej; zob. CAW, WBBH, sygn. IX.3.42.16, Wniosek gen. Chruściela „Mon-
tera” o odznaczenie Sieroszewskiego „Sabały” Krzyżem Walecznych, 1 X 1944 r., k. 4; sygn. 
IX.3.42.8, Rozkaz nr 35 gen. Antoniego Chruściela „Montera”, 1 X 1944 r., k. 62.
176 Podstawą nadania odznaczenia był rozkaz nr 456/BP Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju 
z 27 IX 1944 r.; zob. CAW, WBBH, sygn. IX.3.42.8, Rozkaz nr 34 gen. Antoniego Chruściela 
„Montera”, 28 IX 1944 r., k. 49; sygn. IX.3.42.16, Wniosek gen. Chruściela „Montera” o od-
znaczenie Sieroszewskiego „Sabały” Złotym Krzyżem Zasługi, 20 IX 1944 r., k. 4.
177 W. Sieroszewski, „Notatka biograficzna”, s. 2; Sieroszewski Władysław Józef [w:] Kto jest 
kim..., s. 865. Autorowi, w oparciu o dostępne publikatory, nie udało się zweryfikować dat 
nadania ww. orderów, bowiem informacje o ich nadaniu nie zostały umieszczone w „Moni-
torze Polskim”.
178 S. Puchała, Poczet..., s. 494.
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kami. Był autorem wspomnień, znajdujących się w posiadaniu rodziny, oraz 
licznych publikacji, m.in. z zakresu ochrony dóbr kultury179, sądownictwa180 
oraz działalności Wojskowych Sądów Specjalnych AK181. Zmarł 6 sierpnia 
1996 r. w  Warszawie. 13 sierpnia 1996 r. został pochowany na cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie – kwatera 19, rząd 1, grób 14/15182.

STRESZCZENIE

Bar tłomiej  Szyprowski , Kapitan Władysław Józef Sieroszewski 
„Paweł”, „Sabała” (30 grudnia 1900 r. – 13 sierpnia 1996 r.)

Prezentowany artykuł przedstawia sylwetkę Władysława Sieroszewskiego. Był 
przedwojennym prokuratorem, a  także działaczem harcerskim i  oficerem rezer-
wy. W czasie okupacji wykonywał zawód adwokata. Jednocześnie był żołnierzem 
ZWZ-AK. Jako członek Sądu Kapturowego, a  następnie Wojskowego Sądu Spe-
cjalnego Obszaru Warszawskiego AK współtworzył wojskowy wymiar sprawiedli-
wości w  ramach Polskiego Państwa Podziemnego. Walczył również w  powstaniu 
warszawskim, a po jego upadku był jeńcem wojennym. Po II wojnie światowej wy-
konywał zawód adwokata w Warszawie, a nadto był radcą prawnym oraz autorem 
wielu publikacji z zakresu wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony zabytków. 

S łowa k luczowe: Władysław Sieroszewski, Związek Harcerstwa Polskiego, 
sądownictwo, Armia Krajowa, sąd kapturowy, Wojskowy Sąd Specjalny

179 W tym zakresie opublikował m.in.: W. Sieroszewski, Zbiór przepisów dotyczących ochrony 
i konserwacji zabytków, Warszawa 1960; idem, Odpowiedzialność karna na podstawie prze-
pisów ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, „Palestra” 1962, nr 3–4; idem, Ochrona 
prawna dóbr kultury w Polsce, Warszawa 1973; idem, Ochrona dóbr kultury w ustawodaw-
stwie UNESCO, Warszawa 1978 („Biblioteka Muzealnictwa i  Ochrony Zabytków”, seria B, 
t. LIV); S. Łazarowicz, W. Sieroszewski, Przepisy prawne dotyczące ochrony dóbr kultury oraz 
muzeów, Warszawa 1970; Przepisy prawne dotyczące planowania przestrzennego. Stan prawny 
na 1 VII 1977 r., t. 1–2, red. W. Sieroszewski, Warszawa 1978. 
180 K. Bieńkowski, W. Sieroszewski, Wzory pism procesowych w sprawach karnych, Warszawa 
1961; W. Sieroszewski, Ze wspomnień prokuratora. Adwokat przed sądem, „Przekrój” 1969, nr 
1267; idem, Ze wspomnień prokuratora. Crime passionel, „Przekrój” 1969, nr 1287,; idem, Ze 
wspomnień prokuratora. Sprawa drożdżowa, „Przekrój” 1968, nr 1229; idem, Ze wspomnień 
prokuratora. Zabójstwo sobowtóra, „Przekrój” 1968, nr 1235.
181 Oprócz cytowanych powyżej można wymienić: W. Sieroszewski, Prowokator...; idem, Od-
wrót pod ziemią, „Za i przeciw” 1974, nr 35(910); idem, Odwrót pod ziemią, „Za i przeciw” 
1974, nr 35(910); idem, Polski i hitlerowski wymiar sprawiedliwości, „Za i przeciw” 1972, nr 
40(810); idem, Kanałami z Ochoty do Śródmieścia, „Biuletyn Wewnętrzny Zarządu ZBoWiD 
Ochota” 1970, nr 2(14). 
182 Informacja uzyskana w  Zarządzie cmentarza Powązkowskiego w  Warszawie, 21 VIII 
2013 r.
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SUMMARY

Bar tłomiej  Szyprowski , Captain Władysław Józef Sieroszewski 
„Paweł”, „Sabała” (30th December 1900 – 13th August 1996)

The article sketches a  portrait of Władysław Sieroszewski. Before the war he 
was a prosecutor as well as a scout activist and a reserve officer. During the occu-
pation he worked as an attorney. At the same time he was a soldier of the Union 
of Armed Struggle-Home Army. As a member of the Kangaroo Court and then of 
the Home Army Special Military Court of the Warsaw Area, he contributed to the 
military judiciary of the Polish Underground State. He also fought in the Warsaw 
Uprising and became a prisoner of war after its fall. After the World War II he wor-
ked as an attorney in Warsaw and was a legal advisor as well as the author of many 
publications concerning the judiciary and monument preservation.

Key words : Władysław Sieroszewski, The Polish Scouting and Guiding Asso-
ciation, judiciary, Home Army, kangaroo court, Special Military Court 

РЕЗЮМЕ

Шипр ов ски Бар тломей, Капитан Владислав Юзеф Серошевски 
„Павел”, „Сабала” (30 декабря 1900 – 13 августа 1996 года)

Статья посвящена личности Владислава Серошевского. До войны он 
был прокурором, а также деятелем харцерского (скаутовского) движения 
и офицером запаса. Во время оккупации работал адвокатом и одновременно 
– солдатом Союза вооруженной борьбы Армии Крайовой. В качестве члена 
каптурового суда, а затем военного специального суда варшавского района 
АК осуществлял военную юрисдикцию в  рамках Польского подпольного 
государства. Он также сражался в  Варшавском восстании, а после его 
окончания был военнопленным. После Второй Мировой войны работал 
адвокатом в Варшаве, а кроме того, был юридическим советником и автором 
ряда публикаций о правосудии и охране значимых объектов. 

К л юче в ые  с лов а : Владислав Серошевски, Союз польских харцеров, 
судебная власть, Армия Крайова, Каптуровый суд, Военный специальный суд
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Maciej  Trąbski

Nieznane źródło do dziejów oblężenia 
i kapitulacji Twierdzy Kokenhauzen 

z 1700 roku

Zdobycie Twierdzy Kokenhauzen1 w październiku 1700 r. było ostatnim 
aktem ośmiomiesięcznej kampanii prowadzonej przez wojska Augusta II na 
terenie szwedzkich Inflant. Po blamażu związanym z  przedwczesnym po-
rzuceniem oblężenia Rygi (głównego celu tej kampanii) był to istotny suk-
ces militarny i polityczny. Kokenhauzen stanowić mogło dla wojsk saskich 
dogodny przyczółek na prawym brzegu Dźwiny i  potencjalną podstawę 
operacyjną do podjęcia wiosną następnego roku działań w głąb szwedzkiej 
prowincji. Jednocześnie opanowanie tej twierdzy umożliwiało wykorzy-
stanie Dźwiny do transportu ciężkich dział i  amunicji od granicy z Rosją 
pod Rygę. Poza tym sukces ten można było wykorzystać propagandowo. 
Car Piotr I otrzymywał potwierdzenie utrzymania przez Augusta II sojuszu 
antyszwedzkiego, a w Warszawie dzięki temu można było zabiegać o włą-
czenie się Rzeczypospolitej do wojny ze Szwecją.

Jednakże w  opracowaniach poświęconych wielkiej wojnie północnej, 
w tym w biografiach Augusta II i Karola XII, informacje na temat tego wy-
darzenia w większości są skąpe. Najwięcej treści znaleźć można w dziełach 
dwóch francuskich historyków: Pierre’a Massueta Histoire des rois de Polo-
gne, et du gouvernement de ce Royaume...2 i Jeana-Baptiste’a des Roches de 

1 Kokenhauzen (Kokenhausen) to współczesne Koknese – miasteczko położone w środ-
kowej Łotwie, na prawym brzegu Dźwiny. W tekście przyjąłem zapis nazwy obowiązujący 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w omawianej epoce. 
2 P. Massuet, Histoire des rois de Pologne, et du gouvernement de ce Royaume; où l’on trouve 
ce qui s’est passé [...] sous le règne de Frédéric Auguste, et pendant les deux interrègnes, Am-
sterdam 1733.
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Parthenay Dzieje panowania Fryderyka Augusta II króla polskiego...3, z  lat 
trzydziestych XVIII w. oraz w książce Grzegorza Szymborskiego Wyprawa 
Fryderyka Augusta I do Inflant w latach 1700–1701 w świetle wojny domo-
wej na Litwie4, która ukazała się dwa lata temu. Jednakże w pracach tych, 
a  także w kilku innych, znajdują się informacje sprzeczne lub takie, co do 
których zachodzą duże wątpliwości. Dotyczą one podstawowych pytań ba-
dawczych stawianych przy analizie działań wojennych polegających na ob-
lężeniu twierdzy – jaki był cel, jakimi siłami dysponowała strona atakująca, 
a jakimi zasobami obrońcy, data rozpoczęcia i zakończenia oblężenia, a tak-
że jego przebieg i finał.

Część autorów w zasadzie pomijała powody, dla których August II wydał 
rozkaz zdobycia Kokenhauzen – stwierdzają jedynie, że po zakończeniu oblę-
żenia Rygi, a na wieść o podjęciu działań przez Piotra I, wysłał on feldmarsz. 
Adama Heinricha von Steinaua w celu opanowania tejże twierdzy5. Kilku jed-
nak poważyło się na spekulacje w tym względzie. Gustaw Adlerfeld stwierdził, 
że miało to na celu „otwarcie komunikacji” na Dźwinie6. De Parthenay – iż 
dzięki zdobyciu Kokenhauzen August II „otworzył sobie związek z Rosją i za-
słonił Księstwo Kurlandzkie”7, co powtórzył sto lat później duński historyk 
Christian von Sarauw oraz niemieccy historycy Oskar Schuster i Friedrich Au-
gust Francke – celem zajęcia twierdzy było uzyskanie bezpiecznego połączenia 
z armią rosyjską8. Tyle że jak ci autorzy wyobrażali sobie ową komunikację po-
między wojskami saskimi pod Kokenhauzen a rosyjskimi pod Narwą, biorąc 
pod uwagę, że po drodze znajdowały się szwedzkie garnizony w Marienburgu 
i Neuhauzen oraz w twierdzy Dorpat? Natomiast Grzegorz Szymborski uznał, 
że Twierdza Kokenhauzen była dla „Sasów” oparciem na szwedzkim brzegu 

3 J.B. Parthenay, Dzieje panowania Fryderyka Augusta II króla polskiego: Przez księdza Par-
thenay w r. 1734 napisane, obecnie zaś na jęz. polski przeł. T. H., Warszawa 1854, s. 173.
4 G. Szymborski, Wyprawa Fryderyka Augusta I do Inflant w  latach 1700–1701 w świetle 
wojny domowej na Litwie, Zabrze – Tarnowskie Góry 2015, s. 166.
5 [J.H. Flemming], Mémoires concernant l’élection d’Auguste II pour roi de Pologne et les 
débuts de la guerre du Nord (1696–1702 )/Pamiętniki o  elekcji Augusta II na króla polskie-
go i o początkach wojny północnej (1696–1702), edit./wyd. U. Kosińska, trad./tłum. K. Zale-
ska, M. Gołębiewska-Bijak, Warszawa 2017, s. 209, 436; J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej 
w dobie wojny północnej (1700–1717), Warszawa 1957, s. 56; A. Querengässer, S. Lunyakov, 
Die Armee Augusts des Starken im Nordischen Krieg., b.m.w. 2013, („Heere & Waffen”, Bd. 
21), s. 20; O. Larsson, Stormaktens sista krig, b.m.w. 2009, s. 92.
6 G. Adlerfeld, The Military History of Charles XII, King of Sweden, t. 1, London 1740, s. 43.
7 P. Massuet, Histoire des rois de Pologne..., t. 2, Amsterdam 1733, s. 329–330; J.B. Parthe-
nay, Dzieje panowania Fryderyka Augusta..., s. 173.
8 Ch. Sarauw, Die Feldzüge Karl’s XII. Ein quellenmässiger Beitrag zur Kriegsgeschichte und 
Kabinetspolitik Europa’s im XVIII Jahrhundert, Leipzig 1881, s. 34; O. Schuster, F.A. Francke, 
Geschichte der Sächsischen Armme on deren Errichtung bis auf die neueste Zeit, t. 1, Leipzig 
1885, s. 147.
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Dźwiny, z czym można się zgodzić, oraz „dogodnym węzłem komunikacyjnym 
pomiędzy armią elektorską a spodziewanym wsparciem rosyjskim”, co już na-
suwa wątpliwości, gdyż nie wyjaśnił, z jakiego kierunku jego zdaniem nadcią-
gać miałyby posiłki rosyjskie9.

Jeszcze większe trudności nastręcza odpowiedź na pytanie, jakimi siłami 
dysponowali oblegający, a jakimi oblężeni? Co do wojsk Augusta II to jedynie 
Szymborski, opierając się na informacjach z dwóch planów przedstawiających 
oblężenie, podaje dotyczące tego dane – 9 tys. piechoty, 5 tys. kawalerii oraz 
ponad 26 dział oblężniczych10. Na planie zamieszczonym w  Sammlung von 
Festungsplänen II, a przedstawiającym rozstawienie wojsk Augusta II pod Ko-
kenhauzen, zaznaczonych jest 12 batalionów piechoty (w tym dwa bataliony 
Regimentu Gwardii Polskiej), 8 regimentów i 5 szwadronów lub kompanii ka-
walerii oraz artyleria. Poza oddziałami saskimi znajdowały się tam: 1 szwadron 
lub kompania rajtarów i 1 tego typu oddział dragonów radziwiłłowskich, bli-
żej nieokreślona liczba chorągwi autoramentu polskiego i 2 oddziały tatarskie 
(określone mianem wołoskich – „Wallachien”)11.

Co do liczebności szwedzkiego garnizonu pod dowództwem mjr. Heinricha 
de Hay informacje o tym odnotowało już wielu autorów. Dane te są jednak bar-
dzo rozbieżne: według Adlerfelda było to 200 żołnierzy12, Samuel Faber podał, że 
w chwili kapitulacji Kokenhauzen garnizon liczył 300 żołnierzy13, a Julius Mankell 
i Christian von Sarauw że 600 żołnierzy14. Natomiast Szymborski domniemywał, 
że skoro pod twierdzę podeszła niemal cała armia Augusta II, to musiało się tam 
znajdować „nieco ponad tysiąc obrońców” – jednocześnie opisując kapitulację po-
wołał się na Mankella, podając, iż z twierdzy wyszło 600 szwedzkich żołnierzy15.

9 G. Szymborski, Wyprawa Fryderyka Augusta I...., s. 166.
10 Hessichen Staatsarchiv Marburg, sygn. Karte WHK 10/10, Plan der Festung Kokenhau-
sen, belagert und erobert durch die sächsische Armee; National Library of Sweden, sygn. C. 
XII B. 9, Plan wie auch Prospect von dem Schloss Kokenhusen, Welches von dem König in 
Polen, mit dessen Sächsischer Armée im Monat Septemb: 1700. berennt und bombardiret, 
beschossen wie auch Miniret worden da es endtlich durch Accord übergegangen; G. Szym-
borski, Wyprawa Fryderyka Augusta I..., s. 163–164.
11 J.G.M. Fürstenhoff, Sammlung von Festungsplänen. II. Planes von Italien, Ungarn, Pohlen 
und denen Nordischen Königreichen, plan nr 106.
12 G. Adlerfeld, The Military History..., s. 43.
13 [S. Faber], Der Ausführliche Leben-Beschreibung Carls des XII. König in Schweden Ande-
rer Theil; Darinnen Dessen Auferziehung, dessen Anländung in Dännemark, mit vorgehender 
Belägerung der Vestung Tönningen, Dessen Krieg und Sieg in Lieffland, neben dem wichtigen 
Theil vom Leben des Moscowitisch, Nürnberg 1702, s. 350.
14 J. Mankell, Uppgifter rörande Svenska Krigsmagtens, styrka sammansättning och fördelning 
sedan slutet af femtonhundratalet jemte öfversigt af Svenska krigshistoriens vigtigaste händelser 
under samma tid, Stockholm 1865, s. 322; Ch. Sarauw, Die Feldzüge Karl’s XII..., s. 34.
15 G. Szymborski, Dzieje panowania Fryderyka Augusta..., s. 162, 165.
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Równie dużo niejasności jest co do czasu, w  jakim miało miejsce ob-
lężenie. Jacob Heinrich von Flemming w  Pamiętnikach... odnotował, że 
rozkaz zajęcia Kokenhauzen wydany został przez Augusta II 30 września, 
armia pod twierdzę dotarła 2 października, a  ta „po kilku dniach oblęże-
nia zmuszona była się poddać”16. Na planach sporządzonych na początku 
XVIII  w. odnotowano natomiast, że oblężenie miało miejsce od 29 wrze-
śnia do 4  października (Plan der Festung Kokenhausen, belagert und erobert 
durch die sächsische Armee) lub od 2 do 16 października 1700 r. (Samm-
lung von Festungsplänen. II)17. Jak widać, rozbieżności w datacji nie da się 
wytłumaczyć stosowaniem przez autorów różnych kalendarzy (juliańskiego, 
gregoriańskiego czy szwedzkiego), gdyż w  takim wypadku powinna ona 
wynosić od 10 do 11 dni. Jeszcze większe niezgodności znajdują się w opra-
cowaniach. Faber oraz Schuster i Francke podali, że garnizon Kokenhauzen 
skapitulował 7 października18. Massuet i  de Parthenay – że wojska saskie 
podeszły pod twierdzę 2 października, na drugi dzień rozpoczęły jej oblęże-
nie, które trwało do 6 października19. Jednocześnie pierwszy z francuskich 
uczonych dodatkowo przytacza punkty kapitulacji szwedzkiego garnizonu 
podpisane 7 października20. Z  kolei Jöran Anderson Nordberg, a  za nim 
Kazimierz Jarochowski początek oblężenia wyznaczają na 23 września, ale 
kapitulację również na 7 października. Przy czym Jarochowski stwierdza, że 
po trzech dniach od rozpoczęcia bombardowania komendant Kokenhauzen 
postanowił „poddać zamek” – co miało się dziać w ciągu kolejnych 11 dni 
pozostaje tajemnicą21. Zupełnie inne daty podają natomiast Christian von 
Sarauw, Jan Wimmer, Alexander Querengässer i Grzegorz Szymborski – da-
tują powyższe wydarzenia na okres od 3 do 17 października22.

16 [J. H. Flemming], Mémoires concernant l’élection d’Auguste II..., s. 209, 437.
17 Hessichen Staatsarchiv Marburg, sygn. Karte WHK 10/10, Plan der Festung Kokenhau-
sen, belagert und erobert durch die sächsische Armee; J.G.M. v. Fürstenhoff, Sammlung von 
Festungsplänen. II...., plan nr 106.
18 [S. Faber], Der Ausführliche Leben-Beschreibung Carls des XII..., s. 350; O. Schuster, F.A. 
Francke, Geschichte der Sächsischen Armme..., s. 147.
19 P. Massuet, Histoire des rois de Pologne..., s. 329–330; J.B. Parthenay, Dzieje panowania 
Fryderyka Augusta..., s. 173.
20 P. Massuet, Histoire des rois de Pologne..., s. 330–332.
21 J. A. Nordberg, Histoire de Charles XII, roi de Suede, t. 1, La Haye 1748, s. 95–96; K. Ja-
rochowski, Dzieje panowania Augusta II. Od śmierci Jana III do chwili wstąpienia Karola XII 
na ziemię polską, Poznań 1856, s. 312.
22 Ch. Sarauw, Die Feldzüge Karl’s XII..., s. 34; J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej..., s. 56; 
A. Querengässer, S. Lunyakov, Die Armee Augusts des Starken..., s. 20; G. Szymborski, Wy-
prawa Fryderyka Augusta I..., s. 162, 164.
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Co do przebiegu oblężenia to najszerzej przedstawił ten aspekt Grzegorz 
Szymborski. Opierał się na pracy de Parthenaya23 oraz na własnej interpre-
tacji planów przedstawiających oblężenie Kokenhauzen, które znajdują się 
w Hessichen Staatsarchiv w Marburgu oraz w National Library of  Sweden24. 
Zgodnie z jego ustaleniami twierdza była ostrzeliwana z trzech baterii. Jed-
nocześnie prowadzono prace ziemne mające umożliwić założenie miny pod 
basteją (chociaż na planie widać, że aprosza dochodziła tylko do zewnętrz-
nej kurtyny półbastionu), po wysadzeniu której miał nastąpić bezpośredni 
szturm25. Opisując przebieg oblężenia, de Parthenay i Szymborski podają, 
że ostrzał saskiej artylerii spowodował wyłom w fortyfikacjach, przy czym 
wydaje się, iż mieli oni na myśli fortyfikacje dzieła rogowego – tzw. Nowego 
Zamku. Najważniejsza jednak informacja dotyczy zatrucia wody w studni 
znajdującej się na terenie twierdzy. De Parthenay pisał, że „rzucone [przez 
Sasów] bomby popsuły w  studniach wodę”, co powtórzył bezkrytycznie 
Szymborski – „pociski artyleryjskie uczyniły wodę ze studni zamkowej nie-
zdatną do picia”. Natomiast Flemming odnotował jedynie prowadzenie prac 
saperskich („wykopano transzeje”) oraz bombardowanie. Efektem tego mia-
ła być kapitulacja szwedzkiego garnizonu26.

Punkty kapitulacji odnotowane zostały w Livonica Oder einiger Zu meh-
rer Erläuterung Der Mit Anfang des 1700. Jahrs i  „Historical and Political 
Monthly Mercury” z 1700 r., a powtórzone w pracach: Massueta i Szymbor-
skiego. Garnizon otrzymał zgodę na wyjście z twierdzy z honorami wojsko-
wymi (przy akompaniamencie marsza wojskowego i  z  kulami w  zębach), 
z bronią osobistą i podręczną amunicją (4 łokcie lontu i 24 naboje na każ-
dego żołnierza oraz 4 granaty na grenadiera), a przede wszystkim na udanie 
się do Rygi pozostającej w szwedzkich rękach. Jednakże jeszcze przed wy-
marszem do obozu saskiego mieli zostać odesłani poddani króla polskiego 
i  księcia kurlandzkiego – jeńcy i  więźniowie. W twierdzy pozostać miała 
artyleria, reszta amunicji i żywność. Wersje podane w czterech powyższych 
źródłach i opracowaniach różnią się nieznacznie – przede wszystkim tylko 
w pierwszej znajduje się dziewięć punktów (w pozostałych pominięty został 
punkt przedostatni, powtarzający wcześniejsze informacje o pozostawieniu 

23 J.B. Parthenay, Dzieje panowania Fryderyka Augusta..., s. 173.
24 Hessichen Staatsarchiv Marburg, sygn. Karte WHK 10/10, Plan der Festung Kokenhau-
sen, belagert und erobert durch die sächsische Armee; National Library of Sweden, sygn. C. 
XII B. 9, Plan wie auch Prospect von dem Schloss Kokenhusen, Welches von dem König in 
Polen, mit dessen Sächsischer Armée im Monat Septemb: 1700. berennt und bombardiret, 
beschossen wie auch Miniret worden da es endtlich durch Accord übergegangen.
25 G. Szymborski, Wyprawa Fryderyka Augusta I..., s. 164.
26 [J.H. Flemming], Mémoires concernant l’élection d’Auguste II..., s. 209, 437; J.B. Parthenay, 
Dzieje panowania Fryderyka Augusta..., s. 173; G. Szymborski, Wyprawa Fryderyka Augusta 
I..., s. 166.
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amunicji i  żywności w  twierdzy). Dodać należy, że Szymborski, opierając 
się na wersji z  „Historical and Political Monthly Mercury”, błędnie podał 
w punkcie 2, że Szwedzi mogli zabrać artylerię, czego nie było w wersji an-
gielskiej, a za to zapomniał wymienić żołnierzy szeregowych, którzy otrzy-
mali prawo wyjścia z twierdzy razem z oficerami i podoficerami27.

Według autorów opracowań po kapitulacji twierdzę opuściło od 300 
do 600 jej obrońców. Nie ma tam jednak żadnych informacji o  stratach 
poniesionych przez Szwedów. Natomiast co do strat poniesionych przez 
oddziały oblegające Kokenhauzen to „Historical and Political Monthly 
Mercury” podał, iż wojska Augusta II straciły ponad 50 zabitych, co po-
wielił Szymborski28. Co do zdobyczy to według angielskiej gazety oraz 
de Partenaya i  Szymborskiego w  twierdzy zajęto jedynie siedem dział 

27 Livonica Oder einiger Zu mehrer Erläuterung Der Mit Anfang des 1700. Jahrs in Lieffland 
entstandenen Unruhe dienlicher Stücke und Actorum Publicorum Fasciculus Quartus, Riga 
1701, s. 52–54; „Historical and Political Monthly Mercury” 1700, t. 11–12, s. 394; P. Massuet, 
Histoire des rois de Pologne..., s. 330–332; G. Szymborski, Wyprawa Fryderyka Augusta I..., 
s. 164–166.
28 „Historical and Political Monthly Mercury” 1700, t. 11–12, s. 395; G. Szymborski, Wy-
prawa Fryderyka Augusta I..., s. 166.

Plan oblężenia Twierdzy Kokenhauzen, Hessichen Staatsarchiv Marburg, sygn. Karte WHK 
10/10
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oraz niewielką ilość prochu i  żywności – niewystarczających na dłuższą 
obronę29.

Wszystkie te sprzeczności i niedomówienia powodują, że obraz oblęże-
nia i kapitulacji Twierdzy Kokenhauzen jest niejasny i nasuwa wątpliwości. 
Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest sięgnięcie do nowych źródeł, w tym do 
bezpośredniego źródła informacji – tj. opisu przedstawionego przez świad-
ka wydarzeń. Takim jest bez wątpienia list napisany w obozie armii saskiej 
pod Kokenhauzen 9 października 1700 r. Jego autorem był prawdopodobnie 
podskarbi nadworny koronny Atanazy Miączyński (1639–1723), zaś adresa-
tem podkanclerzy litewski Stanisław Antoni Szczuka (1654–1710)30. Pismo 
to znajduje się obecnie w zespole Archiwum Publiczne Potockich, przecho-
wywanym w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, w Zbiorze 
listów i nowin korespondentów podkanclerzego Szczuki31. 

Co do autora relacji to należy wspomnieć, że Atanazy Walenty Miączyń-
ski herbu Suchekomnaty (1639–1723) miał duże doświadczenie wojskowe, 
chociaż zdobyte przede wszystkim w szeregach jazdy autoramentu polskie-
go. Brał udział w większości bitew i kampanii prowadzonych przez Jana III 
Sobieskiego, począwszy od bitwy pod Podhajcami (1667), przez bitwę pod 
Chocimiem (1673), Żurawnem (1676), Wiedniem i Parkanami (1683), po 
bitwę pod Lwowem (1695). Najczęściej dowodził pułkiem jazdy lub zgru-
powaniem chorągwi lekkich w przedniej straży. Należał do zaufanych stron-
ników zarówno Jana III Sobieskiego, jak i  Augusta II, po którego stronie 
pozostawał nawet w czasie konfederacji tarnogrodzkiej32. 

Trzeba zaznaczyć, że poniższy dokument nie daje odpowiedzi na wszyst-
kie pytania. Potwierdza jednak niektóre informacje zawarte w pracach Mas-
sueta i de Parthenaya oraz dorzuca kilka dodatkowych. Przede wszystkim 
jednoznacznie określa dzień, w  którym doszło do kapitulacji garnizonu 
szwedzkiego, jego liczebność i straty, jakie poniósł w czasie oblężenia. Poza 
tym informuje o przebiegu działań wojsk saskich pod Kokenhauzen, przy-
czynach kapitulacji twierdzy oraz o przejętych w jej wyniku zasobach (bro-
ni, amunicji i  zaopatrzeniu). Niestety, brakuje informacji, kiedy oblężenie 

29 „Historical and Political Monthly Mercury” 1700, t. 11–12, s. 395; J.B. Parthenay, Dzie-
je panowania Fryderyka Augusta..., s. 173; G. Szymborski, Wyprawa Fryderyka Augusta I..., 
s. 165–166.
30 Według Jana Wimmera Atanazy Miączyński był obecny w obozie wojsk Augusta II pod 
Kokenhauzen zob. J. Wimmer, Miączyński Atanazy Walenty [w:] Polski słownik biograficzny 
t. 20, Warszawa–Kraków 1975, (dalej PSB), s. 554.
31 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej AGAD), Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 
162, [t. 2], Z obozu pod Kokenhauzen 9 Obris. 1700, Zbiór listów i nowin korespondentów 
podkanclerzego Szczuki, Część druga od roku 1696 do roku 1710 pod panowaniem Augusta 
II i Stanisława Leszczyńskiego, k. 175–176.
32 J. Wimmer, Miączyński Atanazy..., s. 553–555.
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się rozpoczęło oraz jakimi siłami dysponował feldmarsz. Steinau. Niemniej 
dokument ten daje możliwość zweryfikowania dotychczasowych ustaleń 
dotyczących jednego z epizodów wielkiej wojny północnej.

List został przygotowany do druku zgodnie z  obowiązującymi zasada-
mi33, a ingerencja redakcyjna ograniczona została do uwspółcześnienia or-
tografii i  interpunkcji. Zwroty łacińskie i  niektóre związane z  ówczesnym 
słownictwem wojskowym wytłumaczone zostały w  przypisach, zaś w  na-
wiasach kwadratowych znajdują się dopiski redakcyjne. Dwa nieczytelne 
zwroty łacińskie oznaczone zostały znakiem zapytania.

List podskarbiego nadwornego koronnego Atanazego Walentego 
Miączyńskiego

Z obozu pod Kohenhauzen 9 Obris. 170034

Nazajutrz po odprawionej przeszłej poczcie to cest i preslentio [?] For-
teca Kohenhauzen, zewsząd aproszami ściśniona, ze trzech baterii działami 
continao quapata35 we dnie i w nocy bombami inkomodowana36 (z których 
jedna w studnię zamkową wpadła i cale ją zrujnowawszy, wodę garnizonowi 
odjęła), kiedy już miner awansował się na piętnaście nóg geometryckich37 
pod mur bastionu narożnego i już prochy podsadzać miano, a bo po wysa-
dzeniu tej miny i wzięciu Novi Operis restaret38 jeszcze Stary Zamek [pozo-
stawał], w którym by się bronić mogli, mając przed tymże Starym Zamkiem 
głęboką fosę nowym rawelinem zasłonioną, jednak że niedowierzając fa-
rori39 szturmującego żołnierza, nie chcieli w Nowym Zamku wytrzymywać 
szturma, bojąc się żeby jeno [od] impetu i Stary nie był wzięty, w którym 
bomby znaczną już były uczyniły breszę40. I tak o godzince dziesiątej przed 

33 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do połowy XIX w., oprac. 
K. Lepszy, Wrocław 1953.
34 AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 162, [t. 2], Z obozu pod Kokenhauzen 9 
Obris. 1700, Zbiór listów i nowin korespondentów podkanclerzego Szczuki, Część druga od 
roku 1696 do roku 1710 pod panowaniem Augusta II i Stanisława Leszczyńskiego, k. 175–
176.
35 Ciągle strzelając.
36 Sprawiano kłopoty, szkodzono.
37 Zapewne autor miał na myśli stopę – ówczesną miarę długości, wynoszącą ok. 30 cm.
38 Nowo powstałych ruin.
39 Furii.
40 Fortyfikacje Kokenhauzen obejmowały średniowieczny Stary Zamek (z  początku XIII 
w.) i nowożytny Nowy Zamek (wybudowany w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XVII 
w.), będący w rzeczywistości hornwerkiem (dziełem rogowym). Zarówno przed Nowym, jak 
i  przed Starym Zamkiem wykopana była szeroka sucha fosa, natomiast jedynie bramę do 
Starego Zamku zabezpieczał niewielki rawelin.
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południem uderzono w szamadę41, w  tym wysłał komendant42 dwóch ofi-
cerów z  garnizonu do kapitulowania, ale bardziej zdając się na dyskrecję 
JKMci, na której się nie zawiódł, kiedy nad spodziewanie onych że samych 
konserwowani są przy ich własności, którą mieli i  pozwolono im wyjść 
z  Zamku more militari43 z  zapalonymi lontami i  biciem w  bębny, okrom 
chorągwi, których im rozwinąć ani pokazać niedopuszczono.

Wyśli tedy dnia wczorajszego przed południem z  Zamku sto siedem-
dziesiąt i dziewięć piechoty okrom ober i unteroficerów, zabitych w fortecy 
4, raniono (etatier44 z ręcznej strzelby czterech, bomby raziły sześciu, sear-
touato [?] 4), dwunastu Polaków i Kurlandczyków podług kapitulacji wzięli 
służbę w Regimencie Gwardii JKMci.

Naszych ludzi przez całą atakę tej fortecy zabitych i ranionych pięćdzie-
siąt. Zostało w tej fortecy broni wszelkiej, bomb i ręcznych granatów dość, 
dział no dwadzieścia i siedem i falkonet jeden spiżowy, drugie żelazne. Pro-
chu cetnarów osiemdziesiąt, żyta tysiąc pudów tutejszych.

O sukursie szwedzkim [w]cale nie słychać, ani o tak wielkim transporcie 
jak udawano. Pan Welink45 dotychczas stoi pod Druią, gdzie przed tym stał46. 
Za przyjściem wiadomości, że miał tenże generał Welink znaczny podjazd 
pod wojska nasze wyprawić, poszedł przeciwko niemu JMP Generał Leitnant 
Roze47, w kilkunastu set koni i polskie chorągwie z nimże poszły. 

Most pod zamkiem podają o kwaterach myślą, żeby jak najprędzej woj-
sko rozłożyć, tu w Inflantach, tylko daj Boże, żeby się tu wszystkie lokować 

41 Chamade (franc.) – sygnał dźwiękowy podawany bębnem lub trąbką, oznaczający, że 
garnizon obleganej twierdzy jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji w sprawie kapitulacji.
42 Komendantem twierdzy był mjr Heinrich de Hay (Henrik Häij), zob. Haij, släkt [w:] 
Svenskt biografiskt lexikon, Bd. 17 (1967–1969), s. 768.
43 Zwyczajem wojskowym.
44 Taliter (łac.) – w ten sposób, w tym.
45 Otto Wellingk (Vellingk) – szwedzki generał major kawalerii, generał–gubernator Inger-
manlandu i Kexholm. Zob. Svenskt biografiskt handlexikon alfabetiskt ordnade lefnadsteck-
ningar af sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid, af 
H.  Hofberg, t. II, Stockholm 1906, s. 704–705.
46 Gen. Wellingk stacjonował pod Rujen (łot. Rūjiena) – pomiędzy Wolmarem a Parnawą 
– z  korpusem liczącym ok. 5000 żołnierzy. Zob. Северная война 1700–1721 гг. Сборник 
документов, t. 1: 1700–1709, Москва 2009, s. 54; D. Defoe, The History of the Wars, of His 
Late Majesty Charles XII, King of Sweden, London 1720, s. 35; K. Jarochowski, Dzieje pano-
wania Augusta II..., s. 308; Ch. Sarauw, Die Feldzüge Karl’s XII..., s. 33–34.
47 Erich Dietrich Rose (Rosen) – wówczas już generał kawalerii, pochodził ze szwedzkich 
Inflant, wcześniej służył m.in. innymi w armii szwedzkiej, cesarskiej, weneckiej, angielskiej 
i duńskiej, od 1694 r. w służbie saskiej. Zob.: Genealogisches Handbuch der baltischen Ritter-
schaften, cz. 1/2: Livland, Görlitz 1929, s. 1094; cz. 2/1: Estland, Görlitz 1930, s. 210.
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mogły48. Król JMK długo tu nie zabawi, ale swoją drogę accelerabit49 ku 
Warszawie, na Birże i Kowno50.

STRESZCZENIE

Maciej  Trąbski , Nieznane źródło do dziejów oblężenia i kapitulacji 
Twierdzy Kohenhausen z 1700 roku

Zdobycie Twierdzy Kokenhausen w  październiku 1700 r. było ostatnim ak-
tem ośmiomiesięcznej kampanii prowadzonej przez wojska Augusta II na terenie 
szwedzkich Inflant. Po blamażu związanym z przedwczesnym porzuceniem oblęże-
nia Rygi (głównego celu tej kampanii) był to istotny sukces militarny i polityczny. 
Jednakże w opracowaniach poświęconych wielkiej wojnie północnej informacje na 
temat tego wydarzenia w większości są skąpe, a konfrontując je ze sobą, zauważyć 
można liczne sprzeczności i niedomówienia. Powoduje to, że obraz oblężenia i ka-
pitulacji Twierdzy Kokenhauzen jest niejasny i nasuwa wątpliwości. Jedynym wyj-
ściem z tej sytuacji jest sięgnięcie do bezpośredniego źródła informacji – tj. opisu 
przedstawionego przez świadka wydarzeń. Takim jest bez wątpienia prezentowany 
powyżej list z 9 października 1700 r., napisany w obozie armii saskiej pod Koken-
hausen. Jego autorem był prawdopodobnie podskarbi nadworny koronny Atanazy 
Miączyński (1639–1723), doświadczony dowódca z  czasów Jana III Sobieskiego 
oraz wierny stronnik Augusta II.

S łowa k luczowe: wielka wojna północna, Kokenhausen (Koknese), Atanazy 
Miączyński, nowożytna sztuka wojskowa, twierdza, oblężenie, kapitulacja

SUMMARY

Maciej  Trąbski , Unknown source concerning the history of the siege 
and the surrender of the Stronghold of Kokenhausen in 1700

The capture of the Stronghold of Kokenhausen in October 1700 was the last act of the  
8-month-long campaign of August II’s army on the area of Swedish Inflanty 
Voivodeship. After the disgrace of the premature abandoning of the siege of Riga 
(the main aim of this campaign), it was a vital military and political success. How-
ever, in the literature concerning the Great Northern War the pieces of information 
on this event are mostly scarce and when confronting them with each other one 

48 W liście Miączyńskiego z  5 września znajduje się informacja o  liczbie wybranych ze 
Żmudzi chłopów, wozów i wołów do transportu dział, w czasie pierwszego i drugiego ob-
lężenia Rygi. Zob. AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 162, [t. 2], Z Szawel 7bris 
1700, Zbiór listów i nowin korespondentów podkanclerzego Szczuki, Część druga od roku 
1696 do roku 1710 pod panowaniem Augusta II i Stanisława Leszczyńskiego, s. 171.
49 Pospieszył.
50 August II udał się do Warszawy w celu rozpoczęcia zabiegów politycznych mających do-
prowadzić do włączenia się Rzeczypospolitej Obojga Narodów do wojny przeciwko Szwecji.
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can see many contradictions and oblique statements. It causes the picture of the 
siege and surrender of the Kokenhausen Stronghold to be unclear and bring doubts 
to mind. The only way out of this situation is referring to a  first-hand source of 
information – i.e. to a description given by a witness of the events. Such a source is 
undoubtedly the letter written on 9th October 1900 in the camp of the Saxon army 
near Kokenhausen, presented herein. Its author was probably a court treasurer of 
the Crown, Atanazy Miączyński (1639–1723), experienced commander of John III 
Sobieski’s times, as well as a faithful supporter of August II.

Ke y w o r d s :  Great Northern War, Kokenhausen (Koknese), Atanazy 
Miączyński, early modern military art, stronghold, siege, surrender

РЕЗЮМЕ

Мачей Тр омб ски, Неизвестный источник сведений по истории 
осады и капитуляции крепости Кокенгаузена в 1700 гoду 

Захват крепости Кокенгаузена в октябре 1700 года стал последним актом 
восьмимесячной кампании, проводимой армией Августа II на территории 
шведской Ливонии. После преждевременного отказа от осады Риги (глав-
ной цели этой кампании) это был существенный военный и  политический 
успех. Однако в работах, посвященных Великой Северной войне, сведения об 
этом событии преимущественно скудны, а при сопоставлении фактов можно 
обнаружить множество недосказанностей и противоречий. Вследствие это-
го образ осады и капитуляции крепости в Кокенгаузене неясен и вызывает 
сомнения. Единственный выход из этой ситуации – обращение к непосред-
ственному источнику информации, т.е. описанию, составленному свидетелем 
событий. Им, без сомнений, является письмо, датированное 9 октября 1700, 
написанный в лагере саксонской армии под Кокенаузеном. Вероятнее всего, 
его автором был подскарбий надворный коронный Афанасий Миончинский 
(1639–1723), опытный командир времен Яна III Собеского и верный сторон-
ник Августа II. 

К л юче в ые  с лов а : Великая Северная война, Кокенгаузен (Кокнесе), 
Афанасий Миончинский, современное военное искусство, осада, капитуляция



R ecenzje,  omówienia  
i  p olemiki



Dzieje brytyjskiej kawalerii w XIX w. w ujęciu 
Anthony’ego Dawsona

Anthony Dawson, Real War Horses. 
The Experiences of the British Cavalry 
1814–1914, Barnsley 2016.

Literatura dotycząca dziejów brytyjskiej kawalerii w  XIX stuleciu jest 
bodaj najbardziej rozbudowaną spośród historiografii formacji konnych ar-
mii wszystkich państw ówcześnie istniejących. Z tym większym zaintrygo-
waniem przyjąłem ukazanie się jesienią 2016 r., nakładem angielskiego wy-
dawnictwa Pen and Sword, książki Anthony’ego Dawsona Real War Horses. 
The experience of the British cavalry 1814–1914. Autor należy do pokolenia 
młodszych badaczy dziejów wojskowości XIX w., ma już jednak na swym 
koncie kilka monografii i artykułów naukowych (część tych ostatnich nie-
opublikowana). 

Składając zamówienie na tę pozycję, zastanawiałem się, co jeszcze no-
wego na poruszany temat można napisać, szczególnie w  250-stronicowej 
syntezie. Ostatecznie recenzowana praca nie okazała się typową skrótową 
kompilacją poprzednich wydań. Pod względem konstrukcyjnym rzeczywi-
ście mamy tu wprawdzie wybiórcze i przeglądowe spojrzenie na kilka epi-
zodów z  dziejów orężnych Zjednoczonego Królestwa: kampanię belgijską 
stu dni napoleońskich, obie wojny sikhijskie, wojnę krymską, powstanie 
sipajów, II  wojnę burską oraz pierwszą, manewrową fazę I wojny światowej 
na froncie zachodnim. Przyjmując taki układ prezentowania treści, kierował 
się autor założeniem metodologicznym, polegającym na spojrzeniu poprzez 
dzieje brytyjskiej kawalerii z perspektywy głównie źródeł epistolarnych, by 
móc oddać żywy obraz codziennego funkcjonowania królewskich żołnierzy. 
Podstawę bibliograficzną stanowiły tu przede wszystkim mikrofilmy ówcze-
snych gazet codziennych, przechowywane w National Army Museum, Che-
ster Archives, Bibliotece Huddersfield, centralnych bibliotekach Leeds, Man-
chesteru, Nottingham, Bibliotece Uniwersyteckiej Sheffield i w kilku jeszcze 
pomniejszych instytucjach. Kryterium, według którego przeprowadzano 
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dobór wojen, jakich przedstawienia podjął się badacz, oparto na zbiorze li-
stów wysyłanych z kampanii przez kawalerzystów. I tak, w ramach selekcji 
zrezygnowano z opisu wojny zuluskiej, ponieważ brały w niej udział raptem 
dwie regularne jednostki brytyjskiej jazdy, a  także ze względu na fakt, iż 
obszerne opracowania wspomnień na jej temat już istnieją. 

Wypada tu spostrzec, że zaprezentowana konstrukcja publikacji w dal-
szym ciągu budzi zastrzeżenia. Po pierwsze, sam tytuł książki jest mało pre-
cyzyjny. Po drugie, autor jakby w praktyce nie trzymał się jednego z  tych 
założeń, zbywa bowiem milczeniem wiele mniej znanych konfliktów, w któ-
rych rola konnicy nie była jednak marginalna. Trudno na przykład nie 
zapytać o brak wzmianki na temat kampanii gwalijarskiej 1843 r., w  toku 
której stoczono bitwę pod Maharadżpurem. Wzięło w  niej udział 6  tys. 
maratańskiej jazdy przeciw m.in. 16 Pułkowi Lansjerów oraz około pięciu 
regimentom lekkiej konnicy bengalskiej, wchodzącej w skład kolonialnego 
korpusu. Ta bardzo słabo zbadana karta z dziejów podboju Indii mogłaby 
stanowić asumpt do roztrząsania nie mniej ciekawej kwestii niż powszech-
nie znane natarcie Lekkiej Brygady pod Bałakławą, czyli nieodegrania pla-
nowanej, rozstrzygającej roli w batalii przez angielskich lansjerów wskutek 
natrafienia przez nich podczas szarży przeciw nieprzyjacielskim działom na 
nierozpoznany wąwóz1.

Podobnie autor przemilczał wszelkie konflikty między 1856 a  1899 r., 
wśród nich wojnę brytyjsko-perską, podczas której w  bitwie pod Kusza-
bem 7 lutego 1857 r. miała miejsce szarża regimentu indyjskiej konnicy 
kolonialnej na czworobok gwardyjskiego pułku piechoty szacha, zakończo-
na doszczętnym rozbiciem szyku obrońców. Dawson odmalowuje wielo-
aspektowy obraz funkcjonowania wojsk brytyjskich, lecz tylko przy okazji 
największych konfliktów zbrojnych, co zuboża faktograficzną wartość jego 
książki – dlaczego nie ma ani jednej wzmianki o  III wojnie birmańskiej, 
wprawdzie niemal pozbawionej większych starć, ale za to dostarczającej 
cennego materiału dla wielu innych dociekań na temat kawalerii? Wzięły 
w niej udział cztery pułki kolonialnej konnicy. W kampanii tej pomyślnie 
przeszły one trudny egzamin w postaci przemarszu do rejonu koncentracji 
na daleką odległość w warunkach tropikalnej dżungli (niektóre szwadrony 
znajdowały się przejściowo o ponad 300 km od miejsc postoju dowództw 
ich pułków, praktycznie pozbawione kontroli oficerów nad szeregowcami), 
utrzymując doskonałe furażowanie2. Kampania ta stanowi też znakomitą 
ilustrację tego, jak w epoce wiktoriańskiej sam widok szarżującej kawalerii 
liniowej, dosiadającej stosunkowo rosłych wierzchowców, potrafił rujnująco 

1 Marquess of Anglesy, A  History of the British Cavalry 1816–1919, t. I, London 1973, 
s. 239–240. 
2 History of the Third Burmese War, Diary of Events, t. II, Calcuta 1888, s. 58–59.
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oddziaływać na morale wojsk tubylczych3. Zagłębiając się w  losy przywo-
ływanej przeze mnie ekspedycji, mógłby autor naświetlić wzajemne relacje 
między kawalerią a  użytymi jeszcze wówczas słoniami. O  tym wszystkim 
nie ma w recenzowanej publikacji ani słowa. 

Uderza to tym bardziej, gdy spojrzymy na fakt, że Dawson w swej nie-
zbyt grubej książce marnotrawi miejsce na zarys politycznych przyczyn po-
wstania sipajów czy II wojny burskiej. Nie znajduję również żadnego sen-
sownego wytłumaczenia, dlaczego autor poświęcił w  swej książce osobny 
rozdział kampanii belgijskiej 1815 r. Temat ten posiada już ogromną litera-
turę, a poza tym zalicza się do wojen napoleońskich, odrębnej epoki w woj-
skowości. Jeżeli ktoś decyduje się pisać o  erze między Waterloo a  Marną, 
logicznie biorąc, nie powinien mieszać ze sobą dwóch różnych rzeczywisto-
ści historycznych.

Ocena bibliografii powinna wypaść umiarkowanie korzystnie. Jej szcze-
gólnie mocnym elementem są stenogramy z  wybranych posiedzeń Izby 
Gmin, podczas których rozpatrywano zagadnienia wojskowe. O  przepro-
wadzeniu przez Dawsona fachowej kwerendy prasy świadczy, że powołuje 
się także na takie tytuły, jak „New England Farmer”. W mojej opinii jest 
to o  tyle znaczące, że w  Zjednoczonym Królestwie nie było tak wielu fa-
chowych czasopism wojskowych jak we Francji, w związku z czym szerokie 
komentarze i dyskusje odbywały się tam na łamach gazet codziennych, włą-
czając w to głosy cywili. 

In plus świadczy o  autorze, iż jest on daleki od ówcześnie wyrażanych 
w części wyspiarskiej prasy opinii, akcentujących wyższość brytyjskiej ka-
walerii nad jazdą wszystkich pozostałych armii. Wyraźnie wskazuje na 
jej rozliczne niedostatki i  patologie funkcjonowania, jakie we Francji czy 
w  Niemczech w  ogóle nie miały miejsca – brak ośrodka szkoleniowego 
kształcącego oficerów tej broni, raptem sześciotygodniowy czas podsta-
wowej zaprawy rekruta, delikatność koni pełnej krwi, katastrofalny system 
funkcjonowania remontów, obyczaj zakupu stopni wojskowych, groteskowy 
formalizm, malwersacje finansowe dowódców regimentów czy absurdalne 
umundurowanie i  oporządzenie żołnierza. Dawson, co należy podkreślić, 
niezwykle trafnie wskazuje zasadnicze źródło powyższego stanu rzeczy – 
ideologię kapitalistycznego wolnego rynku, przybierającą w dziewiętnasto-
wiecznej Anglii formę wręcz religijną.

Dla angielskiej historiografii wojskowej swoistym novum może być fakt, 
że autor korzystał z  materiałów francuskojęzycznych, próbując konfron-
tować obraz jazdy brytyjskiej z  francuską oraz posiłkować się źródłami 

3 Ibidem, s. 59–60, 70. Pod Alegun 50 lansjerów zaatakowało umocnioną pozycję, obsa-
dzoną przez 700 birmańskich Dakotów, którzy porzucili ją, nie podejmując walki. Pod osadą 
Tebya 30 lansjerów rozbiło 200 Dakotów. Podobnych przypadków było więcej. 
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francuskimi, jak regulaminy walki czy relacja generała (późniejszego mar-
szałka) Patricka Mac-Mahona na temat bitwy pod Bałakławą. Wydaje się 
jednak, że starając się odejść od tradycyjnej optyki anglocentrycznej, popa-
da on miejscami w nadmierny zachwyt nad konnicą francuską tak z epo-
ki  I, jak i II  Cesarstwa, w ogóle nie sygnalizując czytelnikowi istnienia wielu 
ogromnych problemów, trawiących również i konnicę Bonapartych. I  tak, 
w czasach Napoleona I wierzchowce dosiadane przez francuskich kawale-
rzystów wcale nie należały w swej masie do wybitnych, zaś druga połowa 
XIX w. zrodziła cały wiele nowych patologii w  tej mierze4. Przy tej oka-
zji warto jednak napomknąć, iż autor już we Wstępie doradza czytelnikom 
ostrożność w podchodzeniu do relacji brytyjskich na temat jazdy napoleoń-
skiej w 1815 r., zauważając, że nie każdy lansjer musiał być koniecznie Pola-
kiem, a kirasjerów gwardii wówczas nie było, podobnie jak w czasie I wojny 
światowej nie każdy niemiecki kawalerzysta był ułanem. 

W moim przekonaniu największą wartość posiada rozdział I  recenzo-
wanej pracy, można w nim bowiem przeczytać o sposobie funkcjonowania 
jazdy, a nie o opisie jej udziału w największych wojnach epoki pary. Oprócz 
spraw, które omówiono już w poprzednich anglojęzycznych opracowaniach 
na temat historii kawalerii, jako mocny punkt należy wymienić, iż autor 
wskazuje na różnicę w remontach kawalerii i artylerii konnej i ich lepszym 
funkcjonowaniu w  przypadku tej drugiej broni. W omawianym rozdziale 
treść, niestety, nie jest spójna, bowiem Dawson gładko przechodzi z jedne-
go konfliktu na całkiem inną wojnę – przywołując uwagi kombatantów na 
temat wad używanych przez kawalerię brytyjską lanc, narracja prowadzo-
na jest w  ten sposób, jak gdyby cytat na temat ich nieporęczności pocho-
dził z wojen napoleońskich, kiedy to jeszcze oręż ten nie znajdował się na 
uzbrojeniu armii brytyjskiej, podczas gdy w  rzeczywistości jest to opinia 
z „Daily News” z 5 kwietnia 1855 r.

W ogóle za dużo przytaczanych relacji pozostaje bez komentarza autora 
książki. Przykładowo, w opisie bitwy pod Kattarą w 1858 r. bezrefleksyjnie 
przytaczana jest relacja kaprala z 8 Pułku Huzarów o 400 zabitych sipajach 
w trakcie szarży brytyjskiej kawalerii. Podobnie wygląda rzecz z relacjami 
prasowymi z  1914 r., propagandowo przytaczającymi wiele wyolbrzymio-
nych epizodów z udziałem kawalerii5. Oczywiście, cały czas autor mógł ko-
rzystać z wielkiego bogactwa materiału w formie listów pisanych przez żoł-
nierzy do swych rodzin czy też pamiętników z uwagi na wysoko rozwiniętą 

4 Zob. choćby: D. Bogros, Histoire du cheval de troupe de la cavalerie française 1515–1918, 
Loudun 2001; D. Roche, Le cheval et la guerre du XVe au XXe siècle, Paris 2002.
5 Polscy historycy kampanii polskiej 1939 r. powinni dobrze znać to zagadnienie wyol-
brzymiania strat we wspomnieniach weteranów, w rodzaju zniszczenia 18 niemieckich czoł-
gów przez pojedynczy działon artylerii konnej.
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kulturę piśmienniczą w brytyjskim społeczeństwie (dla kontrastu można to 
porównać z zachowanymi, nielicznymi relacjami szeregowców z wojny pol-
sko-rosyjskiej 1831 r.). 

Ciekawą kwestią, o jakiej napomyka Dawson, jest debata na temat uży-
teczności konnych polowań na lisa do szkolenia kawalerzystów. Z  obu 
stron padały w niej mocne argumenty, wśród których głos za zasadniczym 
znaczeniem dla wyrabiania żołnierza poprzez praktykowanie tego rodza-
ju myślistwa zabierały postacie tej rangi, co lord Wellington czy generał 
John French, obaj zapaleni łowcy. Spośród tego rodzaju zagadnień szkoda, 
że w  książce nie wspomniano o  zawieszeniu wyścigów konnych dopiero 
w 1917 r., gdy wojna światowa trwała już trzy lata. 

Niezbyt odkrywczy jest rozdział poświęcony II wojnie burskiej, skupiający 
się na przytaczaniu relacji traktujących wyłącznie o udziale w konflikcie ochot-
niczych jednostek Yeomanry. Czytelnikowi nie została za to przedstawiona tak 
interesująca kwestia, jak to, że armia brytyjska nabyła w trakcie tej wojny wię-
cej koni z USA niż z zasobów krajowych wraz z całym imperium kolonialnym. 

Sprawy kolejnych reform taktycznych są w recenzowanej pracy tylko sy-
gnalizowane. Szkoda, że gdy autor ciekawie porusza pogląd na daną kwestię 
któregoś z ówczesnych teoretyków wojskowości, zbyt często nie wspomina 
o  implementacji danego postulatu w  praktyce służbowej. Ewidentnie za-
brakło rozdziału na temat reform Cardwella z lat siedemdziesiątych (przy-
kładowo, przejrzenie zachowanych listów żołnierskich pod kątem tego, co 
sądzili oni na temat wprowadzanych zmian w kawalerii, byłoby o wiele bar-
dziej wartościowe niż wyjaśnianie przyczyn II wojny burskiej). Podobnie 
po macoszemu potraktowano lata 1816–1840, w których kawaleria wpraw-
dzie służyła głównie do pacyfikacji zamieszek ludystów i  czartystów, tym 
niemniej warto byłoby wspomnieć o  jej udziale w  tłumieniu rozruchów 
znanych pod nazwą „zamieszek kapitana Swinga” lub masakrze robotników 
w  Manchesterze 16 sierpnia 1819 r. (11 zabitych demonstrantów). Te po-
zornie z wojskowego punktu widzenia niegodne uwagi epizody miały swoje 
znaczenie w postaci ukazania problemów formalnych i praktycznych, zwią-
zanych z kwaterowaniem żołnierzy w miastach demokratycznego państwa 
i chronicznym niedoborem odpowiedniej wielkości koszar dla kawalerii. 

Inną słabością recenzowanej publikacji jest niewykorzystanie w niej, na-
leżących do najważniejszych rozpraw teoretycznowojskowych XIX w., Mo-
dern warfare as influenced by modern artillery MacDougala oraz Three main 
military questions of the day Sir Henry’ego Havelocka. Dla uzyskania pełni 
obrazu książki Dawsona należy wspomnieć kilka pomyłek o marginalnym 
znaczeniu, w rodzaju błędnej datacji VIII wojny rosyjsko-tureckiej.

Pod względem edytorskim na uwagę zasługuje wydrukowanie książ-
ki na doskonałej jakości grubym papierze, w  wygodnej czcionce i  bar-
dzo dobrej, twardej oprawie. Szkoda, że ikonografia obejmuje tylko jedną 
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wkładkę zdjęciową, zawierającą fotografie już publikowane. Za duży błąd 
należy uznać brak jakichkolwiek szkiców planów bitew, co może nie być 
zbyt uciążliwe w przypadku Waterloo, ale przy omawianiu batalii wojen si-
khijskich – już  tak.

Podsumowując, po lekturze Real War Horses, odnoszę wrażenie, że auto-
rowi w toku tworzenia pracy rozmył się jej cel, w efekcie jest to książka doda-
jąca wprawdzie do naszego stanu wiedzy niektóre, nieznane dotychczas fakty, 
ale poprzez swą wybiórczość okazująca się swoistym galimatiasem, zresztą 
stanowczo za mało obszernym, choć przedstawionym w  stylu potoczystym, 
przyjemnym dla czytelnika. Piszącemu te słowa wiadome jest poza tym, że 
Anthony Dawson nosi się z zamiarem napisania monografii udziału kawalerii 
(nie tylko brytyjskiej) w wojnie krymskiej. Podkreślmy na przyszłość, że bez 
zaznajomienia się z  polskimi źródłami na rzeczony temat opracowanie tego 
ambitnego zagadnienia pozostanie niekompletne. 

Rafał Igielski 
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статьи. В метаданных статья не должна быть подписана ни фамилией 
автора, ни какой бы то ни было другой подписью, позволяющей иденти-
фицировать автора. В особенных случаях, по предварительной догово-
ренности с редакцией, могут быть допущены другие формы предостав-
ления текста.

В файле со статьей в левом верхнем углу должны быть расположены 
следующие данные: полное имя и фамилия автора, почтовый адрес (не 
электронный), адрес e-mail, номер телефона. Под текстом статьи должна 
быть указана библиография, содержащая полные данные автора данного 
источника.

Отдельный файл, названный согласно схеме (аннотация и название 
статьи), должен содержать: аннотацию к статье на польском языке объ-
емом до 1000 знаков, факультативно – аннотации на английском и  поль-
ском языках объемом до 1000 знаков каждая; краткие сведения об ав-
торе объемом до 300 знаков, а также ключевые слова на польском и  ан-
глийском языках, факультативно – на русском.

Текст должен быть напечатан обычным стилем в программе MS 
Word, шрифт Times New Roman, 12 – в основном тексте и 10 – в ссылках. 
Ссылки должны быть подстрочные. Междустрочный интервал в  основ-
ном тексте – 1,5, в ссылках – 1. 

Редакция не возвращает незаказанные ею тексты. 
Редакция оставляет за собой право сократить тексты.
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Tekst główny:   

I.  Daty  
1.  Stosujemy pełne nazwy miesięcy, skracamy natomiast słowo „rok”:  
·  10 kwietnia 1939 r.; w lipcu tr.; 10 maja br.; 
2. Stosujemy zapis:   
·  w latach dziewięćdziesiątych (nie: w latach 90., w l. 90.)  
·  w XX w. (nie: w dwudziestym wieku, w 20. wieku)  
·  w drugiej połowie XIX w. (nie: w 2 poł. XIX w.).   
3. Daty łączymy pauzą łączącą (półpauzą): 1945–1947. Nie stosujemy tu 

dywizu (-).   
II.  Miary, stopnie, tytuły   
·  Stosujemy skróty słownikowe, takie jak: godz., kg, ha, km, km kw., 

m  sześc., proc., gen., płk, kpt., prof., doc., mgr, dr hab., m.in., tzw., tj., 
np., itd., itp. Nie rozpoczynamy zdań od skrótu.  

·  W przypadkach zależnych stosujemy zapis: płk. (= pułkownika), dr. (= 
doktora).   

·  Piszemy: II Rzeczpospolita Polska, III Rzesza, p.o. dyrektor  
III. Nazwy własne   
1. Organizacje i instytucje   
·  Przy pierwszym wystąpieniu podajemy pełną nazwę, dalej – ewentual-

nie skrót. W przypadku nazw powszechnie znanych (np. PRL, ZSRR, 
PPR, PZPR) dopuszcza się stosowanie skrótów bez ich rozwijania przy 
pierwszym wystąpieniu.   

2. Osoby   
·  Przy pierwszym wystąpieniu podajemy pełne imię i  nazwisko, dalej – 

samo nazwisko bez inicjału imienia lub imię i nazwisko (dopuszczalne 
jest stosowanie inicjału, jeśli nie znamy pełnego imienia).  

IV. Liczebniki   
·  Zapisujemy słownie do dziesięciu, zwłaszcza w  odniesieniu do osób. 

Przy wyliczeniach – cyframi, np. 8 dp, 4 bataliony, 6 kompanii. W przy-
padku nazw jednostek wojskowych, a także skrótów tych nazw zapisy-
wanych z użyciem liczebnika arabskiego liczebnik zapisujemy bez krop-
ki, np. 25 Dywizja Piechoty, 1 DP, 2 p. uł.   

·  Stosujemy polską numerację oddziałów wojskowych. Dywizje, armie, 
kompanie i drużyny oraz samodzielne oddziały zapisujemy za pomocą 
liczebników arabskich; korpusy, brygady, bataliony i  plutony oraz ich 
odpowiedniki zapisujemy za pomocą liczebników rzymskich bez kro-
pek. W uzasadnionych przypadkach, z wyjaśnieniem takiego postępo-
wania w pierwszym możliwym przypisie, dopuszczalne jest stosowanie 
oryginalnego zapisu numeracji pododdziałów, oddziałów, związków itd. 
– np. w przypadku armii obcych.  
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·  Stosujemy skróty: mld, mln, tys. (jeżeli występują pełne tysiące, w  in-
nym wypadku cyframi: 75 345, 43 009).   

V. Wyrażenia obcojęzyczne i obca terminologia wojskowa   
·  Słowa i  wyrażenia obcojęzyczne użyte w  tekście polskim zapisujemy 

kursywą, np.: sui generis, last but not least, ancien régime.   
·  Obcojęzyczne nazwy stopni wojskowych oraz pełne nazwy jednostek woj-

skowych stosujemy w oryginale i zapisujemy kursywą, w przypisie wyjaśnia-
jąc, jaki to stopień, funkcja, względnie jakiego rodzaju jest to jednostka.    

·  Obcojęzyczne terminy wojskowe, na ile to możliwe, spolszczamy, w na-
wiasie zamieszczając przy pierwszym użyciu formę oryginalną zapisaną 
kursywą z  zaznaczeniem języka, w  przypadku alfabetów niełacińskich 
i niekongresowych stosujemy transliterację ze wskazaniem pochodzenia 
jej zasad. W innych przypadkach termin stosujemy w oryginale, wyja-
śniając jego znaczenie w przypisie.   

·  Dopuszczalne jest, po uprzednim wyjaśnieniu w nawiasie lub przypisie, 
stosowanie obcojęzycznych skrótów nazw stopni wojskowych, jedno-
stek, terminów wojskowych.   

VI. Cytaty i tytuły    
·  Cytaty ze źródeł i  literatury przedmiotu podajemy w cudzysłowie, anty-

kwą. 
·  Cytaty znajdujące się w tekście cytowanym wyróżniamy znakami «  ». 
·  Tytuły prac naukowych, utworów literackich, muzycznych, dramatycz-

nych, obrazów wyróżniamy kursywą. Nazwy ustaw podajemy bez cu-
dzysłowu, antykwą.   

·  Tytuły wystaw, konferencji, sesji naukowych, konkursów podajemy 
w cudzysłowie, antykwą.   

·  Tytuły dokumentów, prac niepublikowanych (w tym dysertacji) podaje-
my antykwą w cudzysłowie.    

Przypisy:   
I.  Stosujemy skróty łacińskie: ibidem, idem (eadem), passim, loc. cit. (kur-

sywą). Nie stosujemy skrótu op. cit., zastępując go skrótem tytułu – ini-
cjał imienia i nazwisko, skrót tytułu..., s. 46.   

II. Stosujemy skróty: t., cz., z., nr, R., a  także pozostałe, jak w punkcie II 
przy tekście głównym.  

III. Daty   
·  Jeśli data jest pełna, miesiąc zapisujemy cyframi rzymskimi: 25 VI 

1999 r., jeśli data jest niepełna miesiąc zapisujemy słownie: 25 czerwca, 
w czerwcu 1999 r.  

IV. Odsyłacze   
·  Używamy skrótów: zob., cyt. za:  
·  Nie stosujemy skrótu por.
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·  Odsyłacze do innych fragmentów tekstu, np.: zob. dok. nr 4, przyp. 47; 
zob. rozdz. II, przyp. 8; zob. dok. nr 12 i 17.   

V.  Liczebniki – jak w tekście głównym  
VI. Informacje biograficzne   
 Informacje biograficzne zamieszczamy w przypisach. Biogram powinien 

być zwięzły.   
Kolejność elementów biogramu:   
·  imię i nazwisko,   
·  pseudonimy, przybrane nazwiska, przydomki,   
·  daty życia,   
·  pozostałe informacje życiorysowe,   
VII. Cytowanie źródeł i literatury przedmiotu   
1.  Tytuły dzieł obcych podajemy w języku oryginału w przypadku alfabe-

tów języków kongresowych (z innych alfabetów niełacińskich zapis po-
dajemy w transliteracji ze wskazaniem, skąd pochodzą jej zasady); opis 
(red., oprac., t., cz.) w języku polskim; miejsce wydania w tym języku, 
w jakim zostało podane na karcie tytułowej.   

2.  Kolejność elementów w  zapisie bibliograficznym. Kolejność powinna 
być zachowana bez względu na to, ile elementów zawiera opis.   

a)  Wydawnictwa zwarte (jedno- lub wielotomowe; dzieło jednego, dwóch 
lub trzech autorów; dzieło zbiorowe, tj. więcej niż trzech autorów):   

·  inicjał imienia i nazwisko,  
·  tytuł. Podtytuł (kursywą),   
·  numer tomu i części (z dwukropkiem – t. 1:), 
·  tytuł tomu i części (kursywą),   
·  przekład (tłum.),   
·  współpracownicy (red., oprac.),   
·  które wydanie (jeśli jest istotne),   
·  miejsce i rok wydania (b.m.w., b.d.w., umieszczamy po przecinku),   
·  nazwa serii wydawniczej w cudzysłowie, numer tomu w serii (zapisane 

w nawiasie),  
·  strony (w przypadku podawania zakresu stron oddzielamy je półpauzą),    
·  informacje dodatkowe.  
b)  Prace niewydane:   
·  inicjał imienia i nazwisko,   
·  tytuł. Podtytuł (antykwą w cudzysłowie),  
·  numer tomu i części (z dwukropkiem – t. 1:),   
·  tytuł tomu i części (antykwą w cudzysłowie),   
·  rkps, mps,    
·  strony (jeżeli występują, oddzielone jak w przypadku tekstu zwartego),  
·  informacje dodatkowe.  
c)  Artykuły w pracach zbiorowych:   
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·  inicjał imienia i nazwisko,   
·  tytuł (kursywą),   
·  [w:] (bez poprzedzającego przecinka),   
·  dalej jak w opisie bibliograficznym wydawnictwa zwartego. 
d)  Czasopisma:   
·  inicjał imienia i nazwisko,   
·  tytuł artykułu. Podtytuł (kursywą),   
·  tytuł czasopisma (antykwą, w  cudzysłowie; w  przypadku artykułów 

pochodzących z dodatków najpierw podajemy tytuł dodatku, po czym 
zapisujemy „dodatek do” i  podajemy tytuł czasopisma antykwą w  cu-
dzysłowie). Jeżeli występuje ogólnie przyjęty skrót, należy go podać 
w nawiasie przy pierwszym cytowaniu, a potem konsekwentnie stoso-
wać skrót bez cudzysłowu,

·  rok wydania czasopisma (można poprzedzić miejscem wydania, je-
żeli jest to konieczne do zidentyfikowania publikacji oraz rocznikiem 
w  analogicznym przypadku i  kiedy rok wydania i  rocznik nie idą ze 
sobą w parze),   

·  część rocznika (numer, zeszyt; numer podwójny: 1/2, numery kolejne: 
1–2), 

·  strony (w przypadku podawania zakresu stron oddzielamy je dywizem),  
·  informacje dodatkowe.  
e)  Prasa codzienna:   
·  inicjał imienia i nazwisko,   
·  tytuł artykułu. Podtytuł (kursywą),   
·  tytuł czasopisma (antykwą, w cudzysłowie, w przypadku artykułów po-

chodzących z dodatków najpierw podajemy tytuł dodatku, po czym za-
pisujemy „dodatek do” i podajemy tytuł gazety antykwą w cudzysłowie. 
Jeżeli występuje ogólnie przyjęty skrót, należy go podać w nawiasie przy 
pierwszym cytowaniu, a potem konsekwentnie stosować skrót bez cu-
dzysłowu,

·  data wydania (a nie numer).  

Przykłady:   
J. Kochanowski, W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945–

1950, Warszawa 2001.   
The Kissinger Transcripts. The Top Secret Talks with Beijing and Moscow, 

oprac. W. Burr, New York 1998.   
S. Anderson, A Cold War in the Soviet Bloc. Polish-East German Relations, 

1945–1962, Boulder 2001.   
D. Wołkogonow, Stalin, t. 2, tłum. M. Antosiewicz, Warszawa 1998.   
A. Albert [W. Roszkowski], Najnowsza historia Polski 1918–1980, wyd. 2, 

Londyn 1989.   
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M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne, t. 2: 1950–1954, oprac. T. Drewnow-
ski, Warszawa 1996.   

A. Dzierzgowska et al., Supliki do najwyższej władzy, red. M. Kula, Warsza-
wa 1996. 

Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z  lat 
1949–1970, oprac. A. Dudek, A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2000 
(„Dokumenty do dziejów PRL”, z. 13).

L. Gluchowski, E. Nalepa, The Soviet-Polish Confrontation of October 1956. 
The Situation in the Polish Internal Security Corps, Washington D.C. 
1997 („Cold War International History Project Working Paper”, nr  17).

W. Wrzesiński, Postawy i nastroje Polaków po klęsce wrześniowej na terenie 
okupacji sowieckiej [w:] Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Sza-
rota, Warszawa 2001.

Z. Romek, Droga Leszka Kołakowskiego ku antykomunistycznej opozycji. Od 
ortodoksyjnej ideologii ku wolności myślenia, „Dzieje Najnowsze” 1999, 
nr 4, s. 139–159.   

A. Grajewski, Oskarżony ks. Franciszek Blachnicki, „Więź” 2001, nr 5, 
s.  112–128.

J. Matis [M. Kozłowski], Dżuma, „Kultura” (Paryż) 1969, nr 3, s. 58–61.   
W. Władyka, Robotnicy wyszli na ulice, „Polityka” 2001, nr 26, s. 67–70.   
A. Kaczyński, Oczyszczanie pamięci, „Rzeczpospolita”, 19 V 2000.   
M. Nowak, „Wspomnienia z  mojej młodości”, Kraków 1962, mps w  zbio-

rach Jana Kowalskiego.   
 
f)  Regulaminy wojskowe:   
·  w  przypadku regulaminów wydanych zapisujemy je jak w  przypadku 

wydawnictw zwartych, z  tą różnicą, że przed podaniem stron należy 
podać punkt lub paragraf (wraz z podpunktem lub ustępem, jeżeli wy-
stępuje) regulaminu,

·  w  przypadku regulaminów niewydanych stosujemy zapis jak do prac 
niewydanych, z  tą różnicą, że przed podaniem stron należy podać 
punkt lub paragraf (wraz z podpunktem lub ustępem, jeżeli występuje) 
regulaminu.

g)  Akty prawne:   
·  Należy podać pełny tytuł aktu, zapisany antykwą, w  oryginalnym 

brzmieniu wraz z  adresem publikacyjnym (skrót nazwy publikatora, 
rok/tom, numer, pozycja, strona), np.: 

 – Prawo z dnia 1/13 czerwca 1825 r. zmieniające przepis artykułu 530 
Kodeku cywilnego dotąd obowiązującego, względnie dzierżaw i  czyn-
szów wieczystych (Dz. Pr. K. P., t. 9, nr 37, s. 352).

 – Ustawa z 26 kwietnia 1950 r. o właściwości sądów polskich w niektó-
rych sprawach o rozwód (Dz.U. z 1950 r., nr 20, poz. 175).   
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 – Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  17 listopada 2006 r. 
w  sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego (M.P. nr 84, 
poz. 842).   

 
3.  Kolejność elementów w  opisie materiału archiwalnego (poszczególne 

elementy oddzielamy przecinkami):   
·  nazwa archiwum (pełna za pierwszym razem, potem skrót),   
·  nazwa zespołu/zbioru archiwalnego; stosowanie skrótu zesp. dopuszcza się 

tylko wtedy, kiedy nazwa zespołu jest zapisana cyframi lub symbolami,   
·  sygnatura jednostki archiwalnej; jeśli sygnatura jednostki archiwalnej 

składa się z kilku symboli, dopuszcza się stosowanie skrótu sygn., wtedy 
jednak skrót należy stosować konsekwentnie,   

·  tytuł dokumentu względnie opis dokumentu pozwalający na jego iden-
tyfikację – rodzaj dokumentu, kto, do kogo (jeśli tytuł nie pozwala na 
identyfikację). Należy podawać pełne imiona nadawców i adresatów, nie 
inicjał. Opis dokumentu (lub przytaczanej relacji) podawany jest anty-
kwą,   

·  data powstania dokumentu po przecinku lub data przybliżona w nawia-
sie kwadratowym; jeśli nie można ustalić daty, stosujemy skrót b.d.   

·  numer karty (gdy przywoływany jest fragment dokumentu, numer kar-
ty, na której znajduje się ten fragment). Jeżeli jednostka archiwalna nie 
jest spaginowana, używamy skrótu b.p. 

 Jeżeli w przypisie podajemy kilka źródeł, ich opisy rozdzielamy średni-
kiem.   

 Jeżeli dokument był opublikowany, powołujemy się na wersję opubliko-
waną, a nie archiwalną, chyba, że istnieje ważki powód do odwołania 
się do wersji archiwalnej. Wtedy należy w przypisie uzasadnić takie po-
stępowanie.

  
Przykłady:   
AAN, KC PZPR, XI A/102, List Nikity Chruszczowa do Bolesława Bieruta 

w sprawie redukcji sił zbrojnych PRL, 12 VIII 1955 r., k. 3.   
AAN, KC PZPR, 237/V-757, Notatka dotycząca analizy aparatu partyjnego 

KW, KP/KM,  KD/KZ, [sierpień 1968 r.], k. 10–20. 
AIPN Kr, Akta operacyjne, 010/12061, Analiza materiałów sprawy opera-

cyjnego rozpracowania kryptonim „Naprawiacz”, 8 VI 1978 r., k. 37.   
AIPN, MSW II, 4183, Notatka ze spotkania wiceministra Franciszka Szlach-

cica z aktywem SB KW MO w Białymstoku, 13 XI 1962 r., k. 18.   
Archiwum MSZ, zesp. 12, w. 14, t. 331, Raport polityczny poselstwa PRL 

w Tel Awiwie, 28 III 1956 r., k. 36.  
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Opracowanie materiałów źródłowych:   

W przypadku opracowań materiałów źródłowych stosujemy zasady jak 
powyżej. Dokumenty należy przygotować w  takiej formie, by zachować 
w miarę możności oryginalny układ kancelaryjny dokumentu wraz z orygi-
nalnym zapisem, w tym i oryginalną ortografią. Wszelkie błędy, uzupełnie-
nia i wskazania do tekstu głównego, uznane za niezbędne. należy zamieścić 
w nawiasie kwadratowym w tekście głównym lub wyjaśnić w przypisie.   

   


