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Michał Depta

Biała Cerkiew

Uwarunkowania, przebieg i skutki 
jesiennego najazdu 1626 roku

Najazd tatarski z  jesieni 1626 r. oraz wiążące się z  nim spektakularne 
zwycięstwo Stefana Chmieleckiego pod Białą Cerkwią pozostawało jak do-
tąd w cieniu zmagań wojennych, toczonych na północnym teatrze działań. 
To na ofensywie Gustawa Adolfa skupiała się uwaga współczesnych wyda-
rzeniom kronikarzy, a w ślad za nimi również badaczy. Tymczasem tatarska 
inkursja wpisywała się w większą całość, jaką stanowiła wojna trzydziesto-
letnia, w której dywersja ordyńców stanowiła dość istotne ogniwo. Jej wynik 
zaś, wobec równoczesnego zagrożenia na kilku frontach, mógł przesądzić 
o  sytuacji militarnej całego kraju. Z tego też względu nie należy jej trak-
tować, jak mogłoby to wynikać z  lakoniczności kronikarskich przekazów, 
jako średniego znaczenia epizodu, tym bardziej iż miała ona rangę wyprawy 
walnej. Najazd nuradyn sołtana Feth Gireja wart jest szerszego opracowania 
jeszcze z  jednego względu – niejako zdeterminował i  przyspieszył karierę 
jednego z najwybitniejszych polskich dowódców pierwszej połowy XVII w. 

Jesienny najazd z  1626 r. nie doczekał się jak dotąd bardziej wnikliwego 
opracowania w literaturze. Najbardziej obszernie zagadnieniem tym, przy oka-
zji pracy nad nieco szerszym tematem stosunków polsko-tatarskich, zajmował 
się Bohdan Baranowski1. Przy opracowywaniu zagadnienia badacz ów wziął 
pod uwagę jedynie część materiału źródłowego, pomijając m.in. relację Jana 
Dobrocieckiego. Ponadto opis wydarzeń przedstawiony przez Baranowskie-
go jest dość powierzchowny i nieuwzględniający wielu aspektów. Wynikało to 
wprost z tematyki pracy, w której najazd nuradyna stanowił jeden z wielu jej 

1 B. Baranowski, Polska a Tatarszczyzna w latach 1624–1629, Łódź 1948, s. 60–65.
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wątków. Przy okazji innych opracowań, traktujących o historii polskiego pogra-
nicza i stosunków dyplomatycznych pierwszej połowy XVII w., o zwycięstwie 
Chmieleckiego ogólnikowo pisali również inni autorzy. Z ostatnich pozycji na-
leży przywołać pracę Dariusza Milewskiego, w której autor, zajmując się zbież-
nym z omawianymi wydarzeniami okresem rządów hospodara Mirona Bar-
nowskiego, wiele miejsca poświęcił osobie Stefana Chmieleckiego i jego działa-
niom tak zbrojnym, jak i dyplomatycznym na Ukrainie, w tym bitwie pod Białą 
Cerkwią2. Z autorów ukraińskich warto wymienić pracę Dymitro  S. Wyrskyja. 
Badacz ów zajmował się najazdem nuradyna w kontekście analizy relacji Jana 
Dobrocieckiego3. Korzystał przy tym również ze znanych źródeł kronikarskich, 
nie docierając jednakże do jednego z dwóch głównych źródeł odnoszących się 
do tej tematyki, mianowicie anonimowego raportu. Niezwykle pomocne oka-
zały się również inne prace, pozwalające w sposób daleko bardziej efektywny 
wykorzystać dostępny materiał źródłowy. W zakresie chronologii i zasięgu na-
jazdów tatarskich w omawianym okresie zagadnieniem zajmowali się Maurycy 
Horn4, zaś w ostatnim czasie Andrzej Gliwa5. Ów drugi badacz jest również au-
torem wielu ciekawych prac dotyczących działań taktycznych i strategicznych, 
stosowanych w wojskowości tatarskiej XVII w.6 Podobną tematyką w sposób 
bardziej ogólny zajmował się również m.in. Jerzy Teodorczyk7.

Podstawowym źródłem do historii najazdu nuradyna jest anonimowy 
diariusz, spisany w Barze 28 października – w kilkanaście dni po kampa-
nii8. Znajduje się on w kopiariuszu korespondencji Zamoyskich w zbiorach 

2 D. Milewski, Mołdawia. Między Polską a Turcją: hospodar Miron Barnowski i jego polity-
ka (1626–1629), Oświęcim 2014, s. 96–97.
3 D. S. Wyrskyj, Bitwa pid Biłoju Cerkwoju 1626 r. Ta „relaciia prawdywa...” Jana Dobroce-
skoho, „Ukrajinskyj istorycznyj żurnał” 2010, nr 6, s. 150–160.
4 M. Horn, Chronologia i  zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej w  latach 
1600–1647, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” (dalej SMHW) 1962, t. VIII, cz. 1,  
s. 3–71.
5 Autor wielu artykułów poświęconych inkursjom tatarskim w XVII w., których podsumo-
waniem jest obszerna monografia: A. Gliwa, Kraina upartych niepogód. Zniszczenia wojenne 
na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku, Przemyśl 2013. Badacz nie rozwijał jednak sze-
rzej problematyki związanej z najazdem nuradyna.
6 Idem, O wojskowości tatarskiej w epoce nowożytnej i oddziaływaniu koczowników na osia-
dłe społeczności Rzeczypospolitej [w:] Społeczeństwo staropolskie, t. 4: Społeczeństwo a wojsko, 
red. I. M. Dacka-Górzyńska, A. Karpiński, M. Nagielski, Warszawa 2015, s. 89–133; idem, 
Działania asymetryczne w wojskowości tatarskiej we wczesnej epoce nowożytnej, „Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2016, (Prace Historyczne 143, z. 4), s. 703–735.
7 J. Teodorczyk, Walki z Tatarami w pierwszej połowie XVII wieku [w:] Zarys dziejów woj-
skowości polskiej do roku 1864, red. J. Sikorski, Warszawa 1965, s. 466-472.
8 Biblioteka Narodowa (dalej: BN), Biblioteka Ordynacji Zamojskiej (dalej: BOZ), sygn. 
1173, mf. 3166, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum cohortibus 9. 
Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 146–149v.
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Biblioteki Narodowej. Co do jego autorstwa można domniemywać, iż był 
nim sługa Zamoyskiego i dowódca jego nadwornych wojsk Jan Dzik. Świad-
czyć o tym może list Chmieleckiego do Tomasza Zamoyskiego ze stycznia 
1627 r., w którym ten pierwszy donosił, iż zobligował Jana Dzika do zda-
nia swemu mocodawcy pełnego raportu z przebiegu działań9. Nie wiadomo 
wszak z całą pewnością, czy mamy do czynienia z tym samym raportem, zaś 
jego treść nie zdradza pochodzenia zarówno nadawcy, jak i adresata. Fak-
tem jest, że piszący czerpał informacje głównie od samego regimentarza, co 
też zgadzać by się mogło ze słowami Chmieleckiego, inspirującego powsta-
nie raportu. Styl relacji zdradza również, iż była spisana przez człowieka 
obeznanego z  terminologią wojskową. Wszystko to skłania do przypisania 
autorstwa Janowi Dzikowi, choć nie ma w tym względzie całkowitej pewno-
ści10. Stąd też w dalszej części pracy, przy powoływaniu się na ów tekst, będę 
odnosił się do relacji jako anonimowej. Ogromną pomoc w  odczytaniu 
i właściwym przetłumaczeniu spisanego po łacinie dokumentu uzyskałem 
ze strony dr. Edwarda W. Stańczaka, za co pragnę podziękować. Drugim, 
wyjątkowo interesującym i wnoszącym wiele cennych informacji, źródłem 
jest wierszowana relacja o  pogromie Tatarów pod Białą Cerkwią, pisana 
przez klienta domu Zamoyskich, Jana Dobrocieckiego11. Adresatem był tu 
rzecz jasna wojewoda kijowski. Źródło, opracowane przez Marcina Doma-
gałę, zamieszczone zostało w pracy zbiorowej, wydanej pod red. Mirosława 
Nagielskiego12. Relacja, choć ma charakter panegiryku, zawiera wiele istot-
nych szczegółów potwierdzonych w zestawieniu z innymi źródłami. Te dwa 
podstawowe dla powyższego zagadnienia teksty dość dobrze się uzupełnia-
ją. O ile bowiem anonimowy autor diariusza opisuje kampanię w szerszym 
zakresie, uwzględniając w niej pochód i manewry zarówno strony polskiej, 
jak i  tatarskiej, o  tyle w swojej relacji Dobrociecki wiele miejsca poświęcił 
opisowi samego ataku na kosz, co w zestawieniu z wcześniejszym źródłem 
daje zdecydowanie pełniejszy obraz sytuacji. Warto zauważyć, że zarówno 
Dobrociecki, jak i  Jan Dzik, jako przypuszczalny autor pierwszej z  relacji, 

9 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Zamoyskich (dalej: AZ), 
sygn. 720, List Stefana Chmieleckiego do Tomasza Zamoyskiego, 25 I 1627 r., k. 41.
10 O raporcie Dzika wspomina również S. Gołębiowski, wskazując jednakże na 18 paź-
dziernika jako datę powstania raportu. Nie można wszak wykluczyć, iż w grę wchodziła po-
myłka kopisty. S. Gołębiowski, Stefan Chmielecki, „Biblioteka Warszawska” 1853, t. 2, s. 529.
11 Jan Dobrociecki był przybyłym z  Korony szlachcicem, osiadłym w  województwie bra-
cławskim. H. Litwin, Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648, Warszawa 2000, s. 144. 
Dość obszerny biogram Dobrocieckiego odnaleźć można także we wstępie do relacji, opra-
cowanej przez Marcina Domagałę.
12 J. Dobrociecki, Relacyja prawdziwa pogromu pogaństwa pod Białą Cerkwią roku 1626, 
dnia 7. Octobra, oprac. M. Domagała [w:] Staropolska sztuka wojenna XVI–XVII wieku, red. 
M. Nagielski, Warszawa 2002, s. 237–248.
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byli żołnierzami i naocznymi świadkami omawianych wydarzeń. Pewnym 
mankamentem obu tekstów jest to, iż w zasadzie pochodzą one z  tego sa-
mego źródła i dosyć ciężko poddać je krytyce. Wierszowana relacja Dobro-
cieckiego stanowi swego rodzaju panegiryk i choć zawiera wiele istotnych 
i potwierdzonych faktów, trudno doszukiwać się w niej jakichkolwiek form 
krytyki wobec działań powiązanego z Zamoyskim regimentarza. Autor zaś 
pierwszej z relacji, jeśli nawet nie był powiązany ze środowiskiem wojewody 
kijowskiego, opierał swój raport na informacjach przekazywanych bezpo-
średnio przez Chmieleckiego, co do pewnego stopnia pomniejsza wartość 
tego źródła, zwłaszcza gdy nie można zestawić go z innym – bardziej obiek-
tywnym. Niewiele w tym względzie wnosi relacja samego Chmieleckiego13. 
Lakoniczność owego raportu oraz jego autorstwo uniemożliwiają posłuże-
nie się nim w  celu krytycznej oceny dwóch poprzednich. Podobnie moż-
na powiedzieć o anonimowej relacji, spisanej prawdopodobnie przez sługę 
Ostrogskich. Akcentuje ona niektóre z wydarzeń, inne zaś całkowicie pomi-
ja, stąd też nie można na jej podstawie zweryfikować przebiegu kampanii 
w całej rozciągłości14. Dużej wartości poznawczej nie przedstawiają również 
wzmianki zamieszczone w kronikach czy pamiętnikach, dowodząc jedynie 
drugoplanowości teatru południowo-wschodniego15. Co do krytyki źródeł 
faktem jest, że autor anonimowej relacji, chcąc uwiarygodnić swój raport, 
niejako usprawiedliwia się adresatowi, iż informacje, które zawarł, potwier-
dził w  rozmowie z  innymi uczestnikami wydarzeń. Nie podaje jednakże, 
jakie to były osoby i jakie też fakty potwierdziły16. Należy zatem przyjąć, że 
podstawa rozważań oparta została na dość jednostronnych źródłach rów-
nież, co trzeba podkreślić, w  szerszym zakresie. Nie dotarłem bowiem do 
relacji tatarskich, co jest też niewątpliwie mankamentem pracy. Sytuację 
w tym zakresie do pewnego stopnia poprawiają zeznania jeńców, uzyskane 
zarówno przez stronę polską, jak i rosyjską17. Informacje jednakże uzyskane 

13 Сборник летописей относ к истории Южной и Западной Руси. Изданный Комми-
исією для Разбора Древнихь Актовь, состаящей при Кiевскомь, Подольскомь и  Волын-
скомь Генераль-Губернаторь, Киев 1888, s. 256–257.
14 Ibidem, s. 257–258.
15 Najbardziej obszerną relację odnajdziemy w  kronice biskupa przemyskiego. Kronika 
Pawła Piaseckiego biskupa przemyślskiego, oprac. J. Bartoszewicz, Kraków 1870, s. 326–327. 
Krótkie, wręcz lakoniczne, informacje zawierają również: J. Jerlicz, Latopisiec albo Kronicz-
ka Joachima Jerlicza, t. 1, oprac. K. W. Wójcicki, Warszawa 1853, s. 35 oraz S. Żurkowski, 
Żywot Tomasza Zamoyskiego, oprac. A. Batowski [w:] Życie dzieło Tomasza Zamoyskiego 
1594–1638, red. T. Zieliński, R. Szczygieł, Tomaszów Lubelski 2014, s. 114. 
16 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., k. 148.
17 Najazd i zwycięska kampania Chmieleckiego odbiły się również echem w stolicach są-
siednich państw. Swoją relację do Michała Romanowa przesłał m.in. wojewoda biełogrodzki: 
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pod przymusem trudno uznać za źródło w  pełni obiektywne. Niemniej 
jednak zestawienie wszystkich dostępnych relacji w połączeniu z wykorzy-
staniem dość bogatej literatury przedmiotu pozwala rzucić zupełnie nowe 
światło na wydarzenia związane z jesiennym najazdem nuradyn sołtana.

Kwestią dość istotną we właściwym zrozumieniu rangi kampanii pod 
Białą Cerkwią jest naświetlenie sytuacji międzynarodowej Rzeczpospolitej, 
w  której koczownicy stanowili istotny punkt nacisku. Nieustanne wysiłki 
w kierunku stworzenia antypolskiej koalicji czyniła dyplomacja szwedzka, 
w czym też aktywnie współuczestniczyli wysłannicy siedmiogrodzcy. Jedną 
z zakładanych możliwości było nakłonienie Tatarów do dywersyjnej wypra-
wy na Ukrainę18. Stany Rzeczpospolitej świadome były owego zagrożenia. 
Problematyka szwedzka i  tatarska stały się motywem przewodnim sejmu 
warszawskiego z  1626 r., czego przejawem był m.in. powszechny postulat 
aukcji wojska państwowego, konieczny ze względu na zagrożenie na kilku 
frontach19. W zakresie obrony Ukrainy istotne stały się dwie kwestie: za-
pewnienie środków na opłacenie powiększonych stanów etatowych w od-
działach kwarcianych oraz uregulowanie zobowiązań finansowych wzglę-
dem rejestrowych, zgodnie z  postanowieniami ugody20. Paradoksalnie do 
szybkiego uchwalenia podatków na rzecz obrony przed Tatarami przyczynił 
się inspirowany przez Szwecję zimowy najazd Mehmeda III, a  zwłaszcza 
niebezpieczeństwo, jakie groziło ze strony wciąż przebywających w  Moł-
dawii dużych sił tatarskich. Wedle informacji, jakie za pośrednictwem To-
masza Zamoyskiego przekazywał izbom Stanisław Koniecpolski, ordyńcy, 
których liczbę oceniano na 6 tys., oczekiwali w Wołoszech sygnału do ko-
lejnego napadu. Niebezpieczeństwo zatem było nadal realne, stąd też kon-
stytucję dotyczącą obrony Ukrainy potraktowano niezwykle poważnie21. 

Акты Московскаго Гасударства, Изданные Императорскою Академиею Наукь, ред. 
Н.А. Попова, т. 1: Разрядный приказь, Московский столь 1571–1634, Санктпетербургь 
1890, c. 202–203.
18 Efektem tej współpracy miał być przeprowadzony za cichym przyzwoleniem Turcji zimo-
wy najazd Mehmeda III z 1626 r. J. Kwak, Sejm warszawski 1626 roku, Opole 1985, s. 61–62; 
J. Szelągowski, O ujście Wisły. Wielka Wojna Pruska, Warszawa 1905, s. 42–43. O wzajem-
nych relacjach na linii Szwecja – Siedmiogród – Bachczysaraj i Stambuł zob. B. Baranowski, 
Polska a Tatarszczyzna..., s. 56–60.
19 J. Kwak, Sejm..., s. 34–36.
20 Pilne uregulowanie kwestii kozackiej sugerować mogła choćby celowa absencja rejestro-
wych podczas najazdu Mehmeda III, J. Zbaraski do Zygmunta III, 27 III 1626 r. [w:] Listy 
księcia Jerzego Zbaraskiego kasztelana krakowskiego z lat 1621–1631, oprac. A. Sokołowski, 
Kraków 1880, s. 102 (=Archiwum Komisyi Historycznej, t. 2). Kwestią kluczową dla Kozaków 
było wypłacenie im m.in. uzgodnionego żołdu; J. Kwak, Sejm..., s. 84–85.
21 Obawy owe okazały się zgodne z założeniami dyplomacji Gustawa Adolfa, gdyż hamo-
wały koncepcję wojny ofensywnej ze Szwecją; J. Kwak, Sejm..., s. 76–77.
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Uchwały dotyczące sposobu obrony, zawarte w punkcie drugim konstytucji, 
zwyczajowo nie publikowano, lecz przechowywano w tzw. skrypcie do ar-
chiwum, co wynikało z tajności postanowień tam zawartych22. Wedle nich 
na Ukrainie stacjonować miało około 8 tys. wojska kwarcianego. Konstytu-
cja zapewniać miała także środki na opłacenie rejestrowych23. Potencjalnie 
wzmocnić to miało wojska ukrainne o 6 tys. Zaporożców, którzy zobowią-
zani przysięgą winni stawić się na wezwanie do dyspozycji hetmana. Za-
warte postanowienia wystarczająco wzmacniały zatem potencjał obronny 
Ukrainy. Potrzeba było jednak czasu na ich realizację.

Jednocześnie obawy przed tatarską inkursją od strony Mołdawii, które prócz 
hetmana wyrażali i inni urzędnicy24, uległy wkrótce dezaktualizacji, czego po-
wodów należało szukać w  nagłym pogorszeniu sytuacji militarnej zarówno 
Chanatu, jak i Turcji25, co też nie pozwalało na ich większe zaangażowanie na 
Ukrainie. Wskazują na to m.in. dalsze poczynania Mehmeda III26, który rezy-
gnując z osobistego poprowadzenia kolejnego najazdu, udał się niezwłocznie 
wraz z częścią wojsk na Krym, pozostawiając jednak znaczne siły pod wodzą Ali 
murzy. Część urzędników koronnych, na czele z Zamoyskim i Koniecpolskim, 
czyniło starania zmierzające do likwidacji owego zagrożenia27. Pomimo sprzy-
jających okoliczności problem stanowiło zebranie sił niezbędnych do takowej 
wyprawy. Projekty Zamoyskiego w tym względzie nie spotkały się z aprobatą, 
toteż koncepcja została ostatecznie zarzucona28. Rzeczpospolita poprzestać mia-
ła na koncepcji wojny obronnej, popartej mało skutecznymi zabiegami dyplo-
matycznymi hetmana29. Kolejne informacje o wkroczeniu ordy pojawiły się już 
w maju30. Pojedynczy czambuł złupił wówczas okolice Mohylewa i Szarogrodu31. 

22 Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX Pijarów w  Warszawie, wyd. 
J.  Ohryzka, Petersburg 1859, s. 492.
23 Szczegóły dotyczące sposobu finansowania zob. J. Kwak, Sejm..., s. 109–110.
24 List Jerzego Zbaraskiego do króla, 27 III 1626 r. ..., s. 102. Wedle hetmana Mołdawia stać się 
miała bazą wypadową dla kolejnego, mającego wkrótce nastąpić najazdu. AGAD, AZ, sygn. 
341, List Stanisława Koniecpolskiego do Tomasza Zamoyskiego, Bar 13 III 1626 r., k. 17.
25 AGAD, AZ, sygn. 341, List Stanisława Koniecpolskiego do Tomasza Zamoyskiego, Bar 
13 III 1626 r., k. 17.
26 Informację hetman czerpał z raportów agenta, pozostającego w bliskim otoczeniu chana. 
Ibidem.
27 A. Szelągowski, O ujście Wisły..., s. 43–44.
28 BN, BOZ, sygn. 1602, List Tomasza Zamoyskiego do Stanisława Koniecpolskiego, 19 III 
1626 r., k. 332.
29 B. Baranowski, Polska a Tatarszczyzna..., s. 51; J. Kwak, Sejm..., s. 63.
30 BN, BOZ, sygn. 1602, List Tomasza Zamoyskiego do Stanisława Koniecpolskiego, Za-
mość 18 V 1626 r., k. 339; M. Horn, Chronologia..., s. 50.
31 M. Horn, Chronologia..., s. 50.
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Równolegle ożywiono kontakty pomiędzy Szahinem Girejem a Gábor Bethle-
nem. Nie umknęły one uwadze strony polskiej, gdzie zdawano sobie sprawę, iż 
udany napad stanowić może z kolei preludium do najazdu siedmiogrodzkie-
go32. Komplikowało to sytuację militarną, zmuszając Rzeczpospolitą, w obli-
czu niemal pewnego najazdu, do podziału sił33. Otwartą pozostawała kwestia 
odpowiedniej ich dyslokacji. Istotniejszy, z  punktu widzenia tak gospodar-
czego, jak i politycznego, stawał się teatr północny, stąd też na tym odcinku 
zdecydowano skupić większość wojsk, co też potwierdzały osobne wezwania 
Zygmunta III, kierowane do urzędników ukrainnych. W sposób bezpośredni 
wpływały one na potencjał obronny kresów z uwagi na wymuszoną absencję 
pocztów prywatnych34. Potencjał ów mimo wszystko jeszcze w sierpniu 1626 r. 
przedstawiał się dość korzystnie. Pod komendą Koniecpolskiego znajdowało 
się 9010 żołnierzy wedle stawek żołdu35 plus pewna część pocztów prywatnych. 
Formalnie wojsko wspierać też winno również 6 tys. rejestrowych. Ogólna licz-
ba żołnierzy mogła się zatem wahać pomiędzy 15 a 20 tys. ludzi. 

Już od lipca chorągwie kwarciane strzegły Czarnego szlaku, stacjonując 
w obozie na Płoskiej, nieopodal Winnicy36. Wkrótce z Koniecpolskim po-
łączył się również Chmielecki37. Jego doniesienia potwierdzały, że to tym 
właśnie szlakiem postępować miała orda38. Skoncentrowanie znacznych 
sił koronnych zdawało się hamować nieprzyjaciela. Postępująca ofensy-
wa szwedzka skutkować jednak musiała zmianą dotychczasowej dysloka-
cji wojsk. 5  września Zygmunt III wzywał listownie hetmana na północny 
teatr działań. Owa korespondencja jest dość ciekawa z  dwóch względów. 

32 BN, BOZ, sygn. 1602, List Tomasza Zamojskiego do J.M. Hetmana Polnego Koronnego, 
Zamość 18 V 1626 r., k. 339; List Jerzego Zbaraskiego do króla, 18 VII 1626 r. ..., s. 104.
33 List Jerzego Zbaraskiego do króla, 18 VII 1626 r. ..., s. 105.
34 S. Żurkowski, Żywot Tomasza Zamojskiego..., s. 107; BN, BOZ, sygn. 1602, List Toma-
sza Zamoyskiego do Księdza Podkanclerzego Koronnego, 24 VII 1626 r., k. 344. Od udziału 
w obronie wprost wymawiali się bracia Zbarascy. Zob. List Jerzego Zbaraskiego do króla, 13  V 
1626 r. ..., s. 102–103. 
35 Taką też liczbę podaje J. Wimmer, co faktycznie stanowiło około 8400 żołnierzy wraz 
z  oddziałami Ordynacji Ostrogskich i  jedną rotą wolentarską. J. Wimmer, Wojsko i  skarb 
Rzeczypospolitej u  schyłku XVI i  w  pierwszej połowie XVII w., SMHW 1968, t. XIV, cz. 1, 
s. 42–43.
36 S. Gołębiowski, Stefan Chmielecki..., s. 529.
37 Chmielecki, jeszcze jako sługa Zamoyskiego, już od 1621 r. miał pod swoimi rozkazami 300 
ludzi z  Krasnego i  300 z  Szarogrodu, zobowiązanych do służby wojskowej na rzecz ordynata. 
Stanowili oni podstawę oddziału chorążego bracławskiego w służbie u wojewody. Ibidem, s. 521. 
Nie natrafiłem jednakże na ślad, aby oddział ten towarzyszył Chmieleckiemu w omawianej wy-
prawie.
38 AGAD, AZ, sygn. 720, List Stefana Chmieleckiego do Tomasza Zamoyskiego, 23 VII 
1626 r., k. 37.
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Po pierwsze, jednoznacznie potwierdza, który kierunek był dla dworu 
pierwszorzędny, po drugie – pokazuje, że ostateczną decyzję co do dowódz-
twa i  dyslokacji sił na Ukrainie podjąć miał hetman. Naciski, jakie dwór 
wywierał na Koniecpolskiego, były jednak wyraźne39. Zygmunt III sugeruje 
nawet hetmanowi, jakie jednostki powinien z sobą zabrać do Prus. Wskazu-
je tu na tysiąc husarzy i drugie tyle piechoty, chcąc tym samym pozostawić 
jednostki kozackie na Ukrainie na wypadek tatarskiego najazdu bądź też 
ewentualnej dywersji siedmiogrodzkiej40. Byłoby to rozwiązanie, zważywszy 
na sytuację militarną kraju, dość rozsądne. Ostatecznie jednak Koniecpolski 
zadecydował o wymarszu do Prus na czele praktycznie wszystkich chorągwi 
kwarcianych. Być może pewien wpływ na decyzję hetmana miały deklara-
cje Gábor Bethlena o pokojowych względem Rzeczpospolitej zamiarach41. 
W świetle tych zapewnień planowana od dłuższego czasu wyprawa traciła 
swoją rangę i mogła być traktowana jako zwykły najazd stricte rabunkowy. 

Nie ulegało wątpliwości, że w przeddzień najazdu ziemie południowo-
-wschodnie pozbawione zostały zarówno wodza, jak i wojska. Wyznaczając 
dowódcę, należało oprzeć się nie tylko na doświadczeniu, lecz również na 
jego popularności wynikającej z  dotychczasowych sukcesów militarnych. 
Prawdopodobnie od połowy lipca trwały już pertraktacje w sprawie objęcia 
regimentarstwa42. Funkcję tę powierzono chorążemu bracławskiemu Stefa-
nowi Chmieleckiemu – zagończykowi, posiadającemu już doświadczenie 
w  dowodzeniu większymi zgrupowaniami wojsk43. Liczne sukcesy w  wal-
kach z ordą determinować miały awans prywatnego żołnierza Zamoyskich 
do jednej z najwyższych funkcji wojskowych44. Prawdopodobnie, jak wska-
zuje Przemysław Gawron, wybór Chmieleckiego stanowił samodzielną 

39 AGAD, Metryka Koronna (dalej: MK), Libri Legationum (dalej: LL) 30, List Zygmunta 
III do Stanisława Koniecpolskiego, Toruń, 7 IX 1626 r., k. 292v–293.
40 Ibidem.
41 A. Szelągowski, O ujście Wisły..., s. 48–49.
42 AGAD, AZ 720, List Stefana Chmieleckiego do Tomasza Zamoyskiego, obóz na Płoskiej, 
3 VIII 1626 r., k. 39.
43 W. Dobrowolska, Chmielecki Stefan, „Polski Słownik Biograficzny” (dalej: PSB), t. 3, Kra-
ków 1937, s. 318–320; S. Gołębiowski, Stefan Chmielecki..., s. 517–549; A Rolle, Niewiasty 
kresowe. Opowiadania historyczne, Warszawa 1883, s. 61–100. 
44 Nie bez znaczenia w owej nominacji było to, iż rotmistrz był sługą Zamoyskich. Z dru-
giej strony dość niskie pochodzenie budziło słuszne wątpliwości u samego zainteresowane-
go: „mówił o  tym [Koniecpolski – M. D.] ze mną, z  czego się wymawiam znowu nie dla 
nieochoty mej jakiej, ale dla samego niedostatku, a  ubogiemu zlecać wielkie rzeczy, albo 
przedsiębrać się ich, nie bardzo do rzeczy. Kiedy by nie chleb i łaska Waszej Miłości, Mego 
Miłościwego Pana, którą znam, służąc darmo Rzeczpospolitej i nie stawało by bijać na ten 
czas”. AGAD, AZ 720, List Stefana Chmieleckiego do Tomasza Zamoyskiego, obóz na Pło-
skiej, 3 VIII 1626 r., k. 39.
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decyzję Koniecpolskiego, zatwierdzoną post factum przez Zygmunta III45. 
Tytuł regimentarza zobowiązywał rotmistrza do przejęcia obowiązków het-
mana w zakresie m.in. obrony kresów. W ramach jego kompetencji znajdo-
wało się zarówno dowodzenie oddziałami, jak również utrzymanie dyscy-
pliny, ale tylko w zakresie wojsk państwowych46. Kandydatura Chmieleckie-
go była z pewnością dobrze przemyślana. Rotmistrz, jako dowódca prywat-
nych oddziałów Zamoyskiego, posiadał doskonałe rozeznanie co do sytuacji 
militarnej na południowym wschodzie. Wiadomo, iż Zamoyski utrzymywał 
agenturę blisko ośrodków decyzyjnych w Bachczysaraju i Stambule47, która 
też utrzymywała stały kontakt z Chmieleckim z racji pełnionej przez niego 
u ordynata funkcji48. Pozwalało to na przekazanie mu dowództwa bez ko-
nieczności wdrażania go w aktualną sytuację, tym bardziej że czekające re-
gimentarza zadania nie wymagały od niego zdolności stricte strategicznych, 
lecz taktycznych i  operacyjnych, w  których się sprawdził i  na którym też 
poziomie działał przeciwnik. Niejako wartością dodaną było również po-
łączenie dwóch źródeł informacji, pochodzących z agentury Zamoyskiego 
i hetmańskiej, oraz bieżąca w takiej sytuacji ich weryfikacja.

8 sierpnia podjazd Bajbuzy dostarczył wieść o  marszu nieprzyjaciela 
w górę Bohu49. Pozornie nie potwierdzałoby to więc wcześniejszego rapor-
tu chorążego bracławskiego o  posuwających się wzdłuż Czarnego szlaku 
ordyńcach. W okresie tym na Ukrainie operowało jednakże kilka oddzia-
łów, mających wysondować na różnych kierunkach przygotowania kraju do 
obrony, a jednocześnie oswoić ludność z ciągłymi alarmami. Wypady, w sile 
nie więcej niż stu jeźdźców, były permanentne i  trwały od połowy lipca, 
kiedy to raportował o  nich Chmielecki, aż do wymarszu spod Oczakowa 
głównych sił tatarskich. Informacje, jakie uzyskały podjazdy nieprzyjaciela, 
wskazywały na niski poziom przygotowań do odparcia najazdu. Wiadomo, 
że jeszcze przed jej rozpoczęciem znano już na Krymie wieść o wymarszu 
hetmana wraz z całym wojskiem kwarcianym i co istotne – z Kozakami do 
Prus. Utwierdzało to w  przeciwniku przekonanie o  słabości Chmieleckie-
go50. W takich to okolicznościach zapadła decyzja o  walnej wyprawie na 
Ukrainę. 

45 P. Gawron, Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646, 
Warszawa 2010, s. 138.
46 Ibidem, s. 433–434.
47 A. Rolle, Niewiasty kresowe..., s. 75; S. Żurkowski, Żywot..., s. 87.
48 AGAD, AZ, sygn. 720, List Stefana Chmieleckiego do Tomasza Zamoyskiego, Nowy 
Międzybórz, 23 VII 1626 r., k. 37.
49 S. Gołębiowski, Stefan Chmielecki..., s. 529.
50 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., k. 146. 
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W walnej wyprawie, na czele której stanął nuradyn sołtan – bratanek cha-
na i zarazem drugi po nim dygnitarz – wzięło udział jeszcze trzech dostojni-
ków z najbliższego otoczenia chana, tj. Sewegierym – sołtan, Buchar – sołtan 
i Stangieriami – sołtan51. Postać głównodowodzącego jest dość kontrowersyjna. 
Urząd nuradyna sprawował bowiem wówczas nieślubny syn chana – Feth Girej, 
zwany Czoban Mustafą, czyli pastuchem. Warto zauważyć, iż awans ów, jako 
źle postrzegany w kręgach arystokracji krymskiej, mógł mieć negatywny wpływ 
na autorytet Feth Gireja w wojsku52. Nuradyn prowadził armię, której liczeb-
ność pośrednie źródła kronikarskie szacują nawet na 100 tys. wojowników53. 
Sam regimentarz określał ogólną liczbę nieprzyjaciół na około 40 tys. Nie jest 
to liczba realna i Chmielecki z pewnością zdawał sobie z tego sprawę. Jednak-
że tak znacząca dysproporcja sił mogła znacznie podnieść rangę odniesionego 
przezeń zwycięstwa. Dlatego też, chcąc uwiarygodnić informację, zaznaczał, iż 
są to szacunki nie jego, lecz wziętych do niewoli jeńców54. Niemniej nie można 
brać przekazu Chmieleckiego zbyt dosłownie. Można zgodzić się za to z liczbą 
maksymalnie do 15 tys. ludzi, którą zamieszcza w swej pracy Baranowski55. In-
formacją pomagającą pośrednio ustalić rzeczywistą liczbę ordyńców jest treść 
zeznań jeńców, na które powoływał się Chmielecki. Ujawnili oni, że liczba prze-
bywających na Krymie wojsk przekroczyć miała 100 tys. ludzi. Z tych 40 tys. 
udało się wraz z nuradynem na Ukrainę56. Powołując się zatem na wyliczenia 
Olgierda Górki zakładające zdolności mobilizacyjne chanatu na maksymalnie 
18 tys. wojowników57 i przyjmując proporcjonalnie około 40% tej liczby, daje to 
sumę 7200 ordyńców z Krymu. Wraz z nimi szła pewna część ordy budziackiej 
Kantymira pod wodzą m.in. dwóch jego synów58. Razem zatem z koczownika-
mi z Budziaku liczba wojsk nuradyna sięgnąć mogła 12,5 tys. wojowników59. 

51 Relacyja prawdziwa..., s. 242; Сборник летописей..., s. 256.
52 D. Milewski, Mołdawia..., s. 64.
53 Źródła zwyczajowo różnie przedstawiają siłę wojsk tatarskich. Wedle panegiryku Do-
brocieckiego, ewidentnie literacko przesadzonego, siły nuradyna dochodzić miały do 100 
tys. wojowników. Zob. Relacyja prawdziwa..., s. 242. Żurkowski przytacza liczbę koczowni-
ków 80 tys. Zob. S. Żurkowski, Żywot..., s. 114. Piasecki zaś 30 tys. Zob. Kronika..., s. 326.
54  Сборник летописей..., s. 257.
55 Autor ów szacuje ją z przebiegu walk. B. Baranowski, Polska a Tatarszczyzna..., s. 61.
56 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 149v.
57 O. Górka, Liczebność Tatarów krymskich i  ich wojsk, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 
1936, nr 2, s. 102. 
58 Wzajemne stosunki obu ord były od pewnego czasu na tyle znośne, iż pozwalały na 
zorganizowanie wspólnej operacji militarnej. B. Baranowski, Polska a  Tatarszczyzna..., 
s. 61–62.
59 Przy liczebności ordyńców z Budziaku na poziomie 5–6 tys. O. Górka, Uwagi orientacyj-
ne o Tatarach polskich i obcych, „Rocznik Tatarski” 1935, t. 2, s. 190. Podobną liczbę podaje 
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Całość podzielona miała być na 16 pułków60. Są to tylko szacunkowe dane. 
Warto podkreślić, iż opierają się one jedynie na założeniach głoszonych przez 
Górkę, co do których nie można mieć całkowitej pewności. Również zezna-
nia jeńców, jako zbyt ogólnikowe, budzić mogą wątpliwości. Niemniej jed-
nak zważywszy, iż na czele wyprawy nie stali bezpośrednio Mehmed i Szahin 
Girejowie, zaś większość wojsk pozostawała przy chanie na Krymie, powyższe 
szacunki wydają się wiarygodne.

Wojska tatarskie, choć w liczbie znacznie odbiegającej od informacji kroni-
karskich, kilkakrotnie przeważały zatem nad oddziałami koronnymi, zwłasz-
cza w początkach kampanii. Do połączenia obu ord doszło pod Oczakowem, 
prawdopodobnie w drugiej połowie września. Wedle założeń Tatarzy posuwać 
się mieli Kuczmańskim szlakiem w kierunku na Bar. Wynikało to z wiedzy, 
jaką o oddziałach koronnych posiadało dowództwo tatarskie. Nuradyn trwał 
w przekonaniu, iż dysponujący zaledwie kilkuset jeźdźcami Chmielecki cofnął 
się z dotychczasowej pozycji pod Oratowem, a następnie zatrzymał w warow-
nym obozie pod Barem. Tam też, lekceważąc przeciwnika, kierował się Feth 
Girej, delegując trzy oddziały mające szachować Chmieleckiego, gdyby ten 
chciał podjąć jakiekolwiek działania. Następnie nieniepokojona orda wraz z łu-
pem miały wycofać się na Wołoszczyznę. Plan wydawał się dość realny i mający 
wszelkie szanse powodzenia, tym bardziej iż rzeczywiście na krótko przed kam-
panią Chmielecki miał pod komendą jedynie około 1,5 do 2 tys. żołnierzy61.

Sytuacja w  obozie polskim w  przeddzień najazdu nie napawała optymi-
zmem. Koniecpolski, odchodząc na północ, pozostawił pod komendą Chmie-
leckiego jedynie około 600 żołnierzy z zaciągu państwowego i tylko tymi woj-
skami oraz – jak można przypuszczać – prywatnymi jednostkami Zamoyskiego 
pod Janem Dzikiem62 mógł rotmistrz swobodnie dysponować. Wedle ustaleń 
Jana Wimmera w skład jednostek państwowych wchodziło wówczas pięć chorą-
gwi kwarcianych63: własna Chmieleckiego – 150 stawek żołdu, Jana Mieleszki64 

Beauplan. Eryka Lassoty i  Wilhelma Beauplana opisy Ukrainy, red. Z. Wójcik, Warszawa 
1972, s. 123–134.
60 Szymona Starowolskiego Wojownicy Sarmaccy, oprac. J. Starnawski, Warszawa 1978, s. 288.
61 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 146–146v.
62 Klient domu Zamoyskich. Po Stefanie Chmieleckim dowódca oddziałów ordynackich. 
Z. Lasocki, Jan Dzik, PSB, t. 6, Kraków 1948, s. 181–182. O zażyłych relacjach pomiędzy 
Chmieleckim a Dzikiem zob. A. Rolle, Niewiasty kresowe..., s. 81–83.
63 J. Wimmer, Wojsko i skarb..., s. 45.
64 Rotmistrz. Pochodził z rodu Mieleszków herbu Korczak. Jego ród, zamieszkujący pier-
wotnie smoleńszczyznę, już w XVI w. przeniósł się i osiadł na terenach województw podol-
skiego i bracławskiego. Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego, wyd. J. N. Bobrowicz, t. 6, Lipsk 
1841, s. 396–398. 
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– 100, Jana Goślickiego65 – 150, Stefana (Semena) Bajbuzy66 – 100 oraz nowo-
zaciężna chorągiew wołoska pod Chocimierskim67 – 100 stawek żołdu. Wedle 
założeń z wojskiem koronnym powinni połączyć się również rejestrowi oraz 
oddziały utrzymywane przez Ordynację Ostrogskich. Można było również li-
czyć na wolontariuszów oraz pewną liczbę pocztów prywatnych, które – choć 
w uszczuplonej jak wykazano wyżej liczbie – nadal przedstawiały pewną siłę. 
W przypadku jednak tych oddziałów sprawowanie faktycznego dowództwa 
stanowiło kwestię dość problematyczną. Należy pamiętać, iż kompetencje tak 
hetmańskie, jak i  regimentarskie ograniczały się do wojsk państwowych, zaś 
średniego szczebla tytuł chorążego bracławskiego oraz brak klienteli wojskowej 
z pewnością nie zapewniał Chmieleckiemu dostatecznej powagi. W takiej sytu-
acji podporządkowanie się wojsk prywatnych i wolontariuszów nie było spra-
wą oczywistą i w dużej mierze zależało od osobowości głównodowodzącego. 

Wedle przekazu źródłowego tuż przed najazdem regimentarz miał pod 
swą komendą pięć chorągwi kwarcianych, wspartych przez 1 tys. wolontariu-
szów68. Niezwłocznie, po powzięciu pewnej informacji o pochodzie nieprzy-
jaciela Chmielecki zwołuje w trybie nagłym pozostałych ochotników i poczty 
prywatne. Dotychczasowa zwłoka była zrozumiała i  mogła wynikać z  chęci 
dezinformowania przeciwnika co do rzeczywistego potencjału obronnego, ja-
kim regimentarz dysponował69. Fakt ów mógł do pewnego stopnia zaważyć na 
przebiegu całej operacji, o czym szerzej w dalszej części. Punktem zbornym 
wojsk polskich był obóz założony przez Chmieleckiego pod Oratowem, po-
między szlakiem Czarnym i Kuczmańskim70. Tutaj też poczęły ściągać posiłki 
magnackie i wolontariusze. Z powodów, jakie przytoczono wyżej, udział wojsk 

65 Jan Goślicki – rotmistrz. W omawianym okresie strażnik koronny. Urzędnicy centralni 
i nadworni Polski XVI–XVIII wieku, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992, s. 154.
66 Semen Bajbuza – rotmistrz koronny. Pochodził z rodu Bajbuzów, osiadłego na terenach 
województwa kijowskiego i bracławskiego. Był młodszym bratem Tychona Bajbuzy – starsze-
go wojska zaporoskiego z 1597 r. Semen Bajbuza pośredniczył m.in. w rokowania hetmana 
Koniecpolskiego z  Kozakami w  1630 r. M. Andrusiak, Bajbuza Tychon, PSB, t. 1, Kraków 
1935, s. 218–219.
67 Aleksander Chocimierski, starościc lubecki wywodzący się z województwa ruskiego. Rot-
mistrz chorągwi kwarcianej, a zarazem szwagier Stefana Chmieleckiego. Herbarz Polski. Wia-
domości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, cz. I, wyd. A. Boniecki, t. 1, Warszawa 
1900, s. 13; Źródła dziejowe, t. 5: Lustracye królewszczyzn ziem ruskich Wołynia, Podola i Ukra-
iny z pierwszej połowy XVII wieku, wyd. A. Jabłonowski, Warszawa 1877, s. 88. O pochodzeniu 
Teofili Chmieleckiej z domu Chocimierskiej zob. A Rolle, Niewiasty kresowe..., s. 65. 
68 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 146. Wolontariuszami (wolentarzami) nazywano szla-
checkie formacje ochotnicze.
69 A. Gliwa, Działania asymetryczne..., s. 717.
70 Oratovo – miasto położone na wschód od Winnicy, w  pobliżu Czarnego szlaku. Dziś 
Oratów. W omawianym okresie wspólna własność Oratowskich i  Kleszczewskich. B. 
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prywatnych nie mógł być znaczący, zwłaszcza w porównaniu z innymi kampa-
niami ostatnich lat. Autor w końcowej części relacji szczegółowo wymienia od-
działy, które znalazły się w obozie, w tym poczty magnackie. Wspomina o nich 
również Dobrociecki. Chmieleckiego, oprócz szlachty i oddziałów Zamoyskie-
go, wsparły rody Wiśniowieckich i Zasławskich71. Te trzy domy przyprowadzi-
ły w sumie około 640 jazdy. Do tego należy doliczyć również dość pokaźny 
kontyngent, jaki wystawiła Ordynacja Ostrogskich. Składało się nań 400 jaz-
dy i 200 piechoty72, nad którymi komendę sprawował Tomasz Szkliński – rot-
mistrz, a zarazem klient Ostrogskich73. Relacja wspomina również o piechocie 
księcia Koreckiego74. Z Chmieleckim połączyła się także spora rzesza okolicz-
nej szlachty. Ogółem pod Oratów ściągnęło 580 wolentarzy75 prowadzonych 
przez panów Mikulińskich76, Rohozińskiego77, Wierzchowskiego78, Lukiana 
i Blocha79. Z racji swych powinności wojskowych w obozie znalazło się również 
300 wybrańców oraz 150 bojarów, osadzonych na zasadach służby ziemskiej 

Chlebowski, F. Sulimierski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-
skich (dalej: SGKP), t. 7, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1886, 
s. 572.
71 Relacyja prawdziwa..., s. 243. Wedle ustaleń D. Wyrskyja na czele ludzi Konstantego Wi-
śniowieckiego – starosty czerkaskiego – stanął wspomniany u  Dobrocieckiego Świadcki – 
podstarości czerkaski. D. S. Wyrskyj, Bitwa pid Biłoju Cerkwoju..., s. 154.
72 „najjaśniejszego księcia Ostrogskiego świętej pamięci Pana Krakowskiego 400 jazdy, pie-
szych 200”, BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartaro-
rum cohortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 149v.
73 Tomasz Szkliński był jednocześnie dziedzicem po ojcu miasteczka Tetyjów, jak również 
podstarościm Białej Cerkwi w  latach 1618–20. A. Haratym, Szkliński Tomasz, PSB, t. 48, 
Warszawa – Kraków 2012–2013, s. 323–325. 
74 Prawdopodobnie chodzić może o Karola Koreckiego – kasztelana wołyńskiego. J. Maci-
szewski, Korecki Karol, PSB, t. 14, Wrocław – Warszawa – Kraków 1968–1969, s. 59.
75 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 149v.
76 Ród osiadły w województwie bracławskim. Herbarz Polski..., t. 6, s. 410. Wedle anoni-
mowej relacji w  bitwie uczestniczyło dwóch Mikulińskich, prawdopodobnie braci. Byli to 
Aleksander i Roman. BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profliga-
tis Tartarorum cohortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 148. 
77 Rohozińscy – szlachta zamieszkująca głównie województwo wołyńskie. Herbarz Polski..., t. 8, 
Lipsk 1841, s. 129; O Rohozińskim – uczestniku kampanii z 1626 r. – brak jest bliższych informacji.
78 Prawdopodobnie z  Wierzchowskich herbu Korczak – rodu osiadłego w  województwie 
wołyńskim. Herbarz Polski..., t. 9, Lipsk 1842, s. 322.
79 Postać Lukiana, choć wspominają ją obie relacje, nie została zidentyfikowana. Podobnie jak 
panowie Bloch, występujący w anonimowej relacji, oraz Skiba wymieniony u Dobrocieckiego. 
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w okolicach Baru80. Tym przewodzić miał niejaki Sefer81. Łącznie siły jakimi 
rozporządzał Chmielecki wzrosły w krótkim czasie do 2970 żołnierzy, w roz-
biciu na 2370 jazdy i przynajmniej 600 piechoty. Biorąc pod uwagę fakt, że na 
liczbę ową składały się przeważnie poczty prywatne i wolontariusze, przez tzw. 
ślepe porcje liczebność w nieznacznej tylko części mogła być zaniżona82.

Pokaźną część sił, składających się wedle założeń na ogólną liczbę wojsk 
strzegących Ukrainy, stanowić mieli Kozacy. Od współpracy z nimi, a w szcze-
gólności hetmanem Michałem Doroszenką, zależeć miało powodzenie całej 
operacji. Zaporożcy stanowili niezwykle ważne ogniwo w  systemie obrony 
ziem południowo-wschodnich z uwagi na prowadzony zwiad, a także pokaź-
ną siłę zbrojną, jaką reprezentowali83. Tymczasem udział wojska zaporoskiego 
w wyprawie był sprawą dość enigmatyczną. Wiadomo, iż regimentarz usilnie 
zabiegał o pomoc kozacką. Jednakże ich ostateczny udział w wyprawie autor 
relacji przypisuje swoistemu przypadkowi. Bezpośrednim impulsem, jaki skło-
nić miał Doroszenkę do działania, miała być masakra pięciu osaczonych przez 
ordę mołojców. Ta informacja zdeterminować miała hetmana, aby na czele 
ośmiuset znajdujących się przy nim konnych mołojców oraz z dwunastoma 
działami wyruszył natychmiast w celu połączenia się z regimentarzem, o czym 
też niezwłocznie go poinformował. Tak ową sprawę widział Chmielecki, na 
którego relacji autor opierał swój raport84. W świetle innych, poznanych oko-
liczności można przyjąć, iż udział w wyprawie był przez starszego kozackiego 
dość dobrze wykalkulowany.

Doroszenko, postrzegany w  łonie kozaczyzny jako polityk ugodowy, 
skłaniający się w kierunku współpracy z Rzeczpospolitą, świadom był tego, 

80 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 149v. Dobrociecki podaje nieco mniejszą liczbę – 
100 bojarów, pod dowództwem Sefera. Relacyja prawdziwa..., s. 245; Сборник летописей..., 
s. 257.
81 Jest to postać, której nie udało się zidentyfikować, choć wyraźnie wspominają o niej oby-
dwie relacje. D. Wyrskyj sugeruje, iż chodzić mogło o  przedstawiciela ormiańskiego rodu 
patrycjuszy z Kamieńca Podolskiego. D. S. Wyrskyj, Bitwa pid Biłoju Cerkwoju..., s. 154. 
82 Dość zbieżna pod względem liczby wojsk jest tutaj informacja podana przez Piaseckiego: 
„[Chmielecki] zebrawszy dwa tysiące zaciężnego żołnierza, tysiąc nadwornej różnych panów 
milicyi i sześć tysięcy Kozaków zaporoskich”. Co do ogólnej liczby wojsk koronnych, z wyłącze-
niem Kozaków, suma podana przez kronikarza jest zbieżna z rejestrem zamieszczonym w re-
lacji. Wątpliwości budzą jedynie skład poszczególnych kontyngentów oraz zbyt wygórowana 
liczba Zaporożców. W tym drugim przypadku autor przyjął zapewne sumę obejmującą cały, 
obowiązujący wówczas, rejestr kozacki. Zob. P. Piasecki, Kronika..., s. 326–327.
83 M. Nagielski, Udział kozaczyzny zaporoskiej w wysiłku zbrojnym Rzeczypospolitej w I  po-
łowie XVII wieku [w:] Rzeczpospolita Obojga Narodów i  jej tradycje. Studia i  szkice, red. 
M.  Wagner, J. Wojtasik, Siedlce 2004, s. 105–106.
84 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 146.
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iż jego pozycja zależy od stopnia realizacji postanowień ugody. Nastroje 
ogółu mołojców były jednak zgoła odmienne. Niezadowolona była zwłasz-
cza duża rzesza wypiszczyków, spadająca w świetle postanowień kurukow-
skich do roli chłopów. Oczekiwania zaś samych rejestrowych dotyczyły 
zwłaszcza obiecanego żołdu, a także prochu, kul, sukna i innych materiałów 
wojennych. Najlepszym środkiem umożliwiającym zaspokojenie potrzeb 
kozaczyzny było dla Doroszenki wejście na drogę współpracy. Kolejne prze-
jawy lojalności rejestrowych stanowić miały kartę przetargową, dzięki której 
możliwe będzie wytargowanie ze strony Rzeczpospolitej kolejnych ustępstw. 
Rejestr kozacki, dość szybko utworzony, dawał hetmanowi podstawę do 
realizacji kolejnych celów. Już w  następnych miesiącach rejestrowi poczę-
li dość skutecznie powstrzymywać wypiszczyków od większych wypraw 
morskich. W czerwcu, kiedy to udało się powstrzymać przygotowania do 
kolejnego czarnomorskiego wypadu, Doroszenko nie omieszkał wykorzy-
stać tego argumentu w negocjacjach z Koniecpolskim85. Wyprawa nurady-
na stanowić więc mogła następną okazję do pozyskania przychylności ze 
strony Zygmunta III. Świadczą o  tym późniejsze poczynania Doroszenki. 
Tuż po zwycięstwie Kozacy wysłali w darze królowi buńczuk, dziesięć cho-
rągwi oraz dwudziestu jeńców86. Wkrótce zaś potem w  liście z  3 stycznia 
1627 r. Doroszenko wypomina Zygmuntowi III kozacki udział w wyprawie, 
oczekując w zamian ustępstw, „abyśmy z onych się ciesząc i na one zawsze 
patrząc, szczodrobliwie uznawając, ochotnie posługi naszemi nagradzali”87. 
Słowa te mogą potwierdzać pogląd o  pewnej celowości działań hetmana. 
Z pewnością był on przygotowany do działań zbrojnych, o czym świadczy 
podkreślany w raporcie natychmiastowy wymarsz Kozaków. Można zatem 
przyjąć, iż przekonanie autora relacji o swego rodzaju zrządzeniu losu nie 
jest do końca zgodne z prawdą. Masakra mołojców świadczyła niewątpliwie 
o rozpoczęciu najazdu88. Napad ów stanowić mógł zatem impuls do wymar-
szu, nie przesądzał zaś o decyzji co do samego współdziałania z wojskiem 
koronnym.

Wieść o  zbliżaniu się ordy dotarła do obozu kozackiego 2 październi-
ka, skąd Doroszenko wysłał gońca do Chmieleckiego. Wiadomość o  roz-
poczęciu najazdu mogła dotrzeć do Oratowa prawdopodobnie już 3 lub 4 

85 Michał Doroszenko, hetman wojska zaporoskiego (1623–1628) [w:] Hetmani zaporoscy 
w służbie króla i Rzeczpospolitej, red. P. Kroll, M. Nagielski, P. Wagner, Zabrze 2010, s. 158.
86 Сборник летописей..., s. 258.
87 List Michała Doroszenki do Zygmunta III, 3 I 1627 r. [w:] Żerela do istorii Ukraini – Rusi, 
t. 8, wyd. I. Kripiakievic, Lviv 1908, s. 298–299.
88 Stały element początków inkursji stanowiły starania o skryte przejście przez strefę gra-
niczną. Obejmowało to również likwidowanie ewentualnych świadków. A. Gliwa, O wojsko-
wości tatarskiej..., s. 98.
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października. Do tego momentu regimentarz, wierząc iż przeciwnik posu-
wać się będzie Kuczmańskim szlakiem w  kierunku Baru, na tym właśnie 
odcinku oczekiwał napadu. Prawdopodobnie nie wiedział jeszcze wówczas 
o  nagłej zmianie planu, jaka nastąpiła w  gronie dowództwa tatarskiego. 
Pierwotnie, jak wspomniano wyżej, Tatarzy planowali osaczyć częścią sił 
Chmieleckiego, przebywającego wedle ich wiedzy pod Barem, a następnie 
rozpuścić czambuły uzyskujące w  obliczu zaszachowania strony polskiej 
całkowitą swobodę operacyjną89. Zmiana planów, jak wynikało z zeznań Ar-
słan murzy, nastąpić miała na skutek perswazji jednego ze starszych murzów, 
a zarazem weterana poprzednich najazdów, świadomego reprezentowanej do-
tąd przez Chmieleckiego taktyki walki90. Wątpił on zwłaszcza w przekonanie 
o defensywnej postawie polskiego dowódcy. W przeświadczeniu murzy regi-
mentarz, znając trasę marszu ordy, będzie dążył do przejęcia inicjatywy, czemu 
sprzyjać mogła przewidywalność działań dowództwa tatarskiego. Murza, bę-
dąc świadom realiów panujących na Ukrainie, obalał jednocześnie argument 
o szczupłości sił polskich, twierdząc że Chmielecki w jeden dzień byłby w sta-
nie zwielokrotnić liczbę wojska. Nuradyn wraz z resztą starszyzny, przyjmując 
przedłożone wyżej argumenty, zdecydowali o zmianie kierunku marszu, co-
fając wojska i przerzucając je na Czarny szlak. Było to dość dobre posunięcie. 
Pomijając fakt wymanewrowania oddziałów koronnych, to – jak argumento-
wał murza – tamtejsza kraina od niepamiętnych czasów niedoświadczona na-
jazdem pozostawała cała przy swoich zasobach91. Nie wiadomo wszak, czy rze-
czywiście zmiana szlaku była efektem powyższej narady, czy też był to z góry 
wykalkulowany i typowy manewr, mający na celu zdezorientowanie przeciw-
nika92. Jednostronność źródeł nie pozwala na pewny osąd w tym zakresie. 

Manewr strony tatarskiej spowodował opóźnienie całej operacji o dwa 
dni. Nuradyn bowiem, przeszedłszy jednodniowy etap marszu w  kierun-
ku Baru, musiał tą samą drogą zawrócić, aby przerzucić wojska na Czar-
ny szlak. Dało to regimentarzowi czas na rozpoznanie sytuacji, dokończe-
nie koncentracji i  przedsięwzięcie odpowiednich działań. 5 października, 
po potwierdzeniu wiadomości co do ostatecznego kierunku pochodu ordy, 

89 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 146v.
90 Nie jest podana tożsamość owego murzy. Należy jednak przypuszczać, iż był to człowiek 
szanowany w gronie starszyzny i cieszący się dość sporym autorytetem, skoro zdołał przeko-
nać grono dowódcze do zmiany planów.
91 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum cohorti-
bus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 146v. Decyzja była zgodna z ogólnie przyjętą przez ordę strate-
gią, stanowiącą konsekwencję działań asymetrycznych. Polegała ona na sukcesywnym przesuwa-
niu obszarów penetracji na kolejne, niewyeksploatowane tereny. A. Gliwa, Działania asymetrycz-
ne..., s. 726–727.
92 A. Gliwa, O wojskowości tatarskiej..., s. 98–99.
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Chmielecki zarządził pospieszny wymarsz w  kierunku północno-wschod-
nim. Tuż przed tym rozesłał gońców z ostrzeżeniami o napadzie93. Wojska 
koronne skierowały się na Antonów94. Opodal tej miejscowości, wedle in-
formacji posiadanych przez stronę polską, przechodzić miał nuradyn, zmie-
rzając na Konstantynów jako docelowy punkt wyprawy95. Już następnego 
dnia, 6 października, Chmielecki znalazł się w  Tetyjowie96. Tam też dołą-
czył do niego Doroszenko z 800-konnym oddziałem97. Wybór miejsca obo-
zowania nie wydaje się przypadkowy. Była to bowiem własność Tomasza 
Szklińskiego – uczestnika wyprawy, a zarazem byłego podstarościego Białej 
Cerkwi. Szkliński, jako człowiek obeznany z terenem działań, z pewnością 
uczestniczył w  planowaniu marszu. Jego głos był również ceniony przez 
Chmieleckiego, co też miał wkrótce pokazać przebieg dalszych działań. Siły 
regimentarza wzrosły tymczasem do 3770 ludzi, co stwarzało już pewną 
możliwość podjęcia działań zaczepnych. Jedna z przewidywanych w takim 
wypadku koncepcji polegała na klasycznej metodzie ataku na kosz, po wyj-
ściu z niego czambułów, a następne likwidacji poszczególnych, powracają-
cych z łupem oddziałów. Taktyka ta w znaczący sposób niwelowała bowiem 
przewagę ilościową wojsk tatarskich. Było to rozwiązanie proponowane 
przez teoretyków wojskowości już kilkadziesiąt lat wcześniej i  co istotne, 
wciąż się sprawdzało98. Działania miały być prowadzone w oparciu o jazdę, 
przy jednoczesnym wykorzystaniu osłony taboru. 

Tuż przed wymarszem z  Tetyjowa, 7 października, regimentarz nakazał 
sporządzić szyk z wozów, kładąc przy tym nacisk na to, aby wozy niczym nie 
były obciążone99. Wynikało to z doświadczeń poprzednich walk. Wprawdzie 
odpowiednio dociążone wozy utrudniały rozerwanie taboru, lecz jednocześnie 
czyniły cały szyk powolnym i mniej manewrowym. Tutaj zaś tabor miał uzu-
pełniać działania jazdy, stąd nacisk na jego mobilność. W kontekście planów 

93 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 146v.
94 Osada leżąca 5 mil na południowy zachód od Białej Cerkwi. W omawianym okresie na-
leżała do starostwa biało-cerkiewskiego. SGKP, t. 1, Warszawa 1882, s. 43.
95 Сборник летописей..., s. 257.
96 Relacyja prawdziwa..., s. 243.
97 Ibidem. Autor anonimowej relacji podkreśla, iż Kozacy w ewidentny sposób wykazywali 
wolę współdziałania z  wojskiem koronnym. BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a  Chmielecio 
obtenta caelis & profligatis Tartarorum cohortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 147.
98 M. Bielski w traktacie z 1569 r. pisał o Tatarach: „Kto by je chciał gromić, albo porazić wten-
czas, najlepiej trafić na ich wojsko, gdy się w zagony rozejdą, poraziwszy kosz, czekać zagonów, 
ostrożnie, jakoby nie obaczyli, którzy przyjdzie oskoczyć je wkoło prędko, aby nie uciekli”. Cyt. 
za: T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. 1, Warszawa – Lwów – Kraków 1923, s. 328. 
99 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 147.
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taktycznych dowództwa tatarskiego było to posunięcie niezwykle trafne100, 
o czym w dalszej części. Kolejnym etapem marszu wojsk koronnych była wieś 
Koszów101, leżąca w rejonie objętym działaniem wrogich podjazdów. Wieczo-
rem 7 października na rozpoznanie z obozu polskiego wyruszyła wołoska cho-
rągiew Aleksandra Chocimierskiego. Podjazd nie spełnił swojego zadania, a to 
z uwagi na czujność ordyńców, którzy wiedzieli już o blisko postępujących cho-
rągwiach polskich102. Dla Chmieleckiego zaś kluczowe było uzyskanie informa-
cji o dyslokacji wojsk przeciwnika oraz o jego planach taktycznych, co stanowić 
miało o powodzeniu kampanii. 

W czasie, gdy Chmielecki maszerował w kierunku na Tetyjów i Koszów, 
ordyńcy dokonali ponownej rejterady. Posunięcie przeciwnika wynikać 
mogło z chęci przygotowania się do spotkania i przyjęcia bitwy w znanym 
sobie i przystosowanym do obranej taktyki terenie. Prawdopodobnie 8 paź-
dziernika Tatarzy wycofali się na powrót za Roś i  dopiero tam rozpuścili 
zagony, każąc im w  ciągu trzech dni wracać103. Kosz pozostał zaś na tzw. 
Katońskim Polu, na prawym brzegu Rosi naprzeciwko Białej Cerkwi. Plany 
tatarskie były tu dość jasno sprecyzowane. Znajdujące się w koszu doboro-
we oddziały miały przyjąć na siebie uderzenie polskich chorągwi i w sprzy-
jających okolicznościach rozbić je. Temu celowi służyć miało odpowiednio 
dobrane miejsce przyszłej bitwy. Dolina rzeki Rosi, na której stał kosz, była 
błotnista i  dość trudna do podejścia104. Ponadto osłonięta była naturalnie 

100 Ibidem, k. 147v. Podobna sytuacja miała miejsce pod Szmańkowcami w  1624 r., kiedy 
to komunik, ominąwszy postępującą z przodu jazdę polską, uderza na tabor. A. Czołowski, 
Rozprawa szczęśliwa z Tatary Jego Mości Pana Stanisława Koniecpolskiego Hetmana Polnego 
Koronnego na Podolu pod Szmańkowcami w roku 1624 6ta Februarii, „Kwartalnik Historycz-
ny”, Lwów 1892, nr 4, s. 97–98.
101 Wieś na prawym brzegu Rosi. Dziś Kosowka; SGKP, t. 4, Warszawa 1883, s. 486.
102 Dzień wyruszenia Chocimierskiego nie jest do końca znany. W anonimowej relacji autor 
pisał wyraźnie, iż podjazd wyruszył 7 października, t.j. drugiego dnia wieczorem po połą-
czeniu się z Doroszenką. BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & pro-
fligatis Tartarorum cohortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 147. Tymczasem, wedle relacji 
Dobrocieckiego, chorągiew wołoska wyruszyła zaraz po wymarszu z Oratova, czyli jeszcze 
przed połączeniem się z  wojskami kozackimi. Relacyja prawdziwa..., s. 243. Wiarę w  tym 
momencie należałoby dać anonimowemu autorowi. Na jego korzyść przemawia fakt, iż rela-
cja w tym miejscu jest o wiele bardziej szczegółowa w stosunku do Dobrocieckiego. Ponadto 
w  sposób jednoznaczny wskazuje, iż z  Chocimierskim prócz Wołochów wysłano również 
sotnię Kozaków. Doroszenko zatem musiał się już w polskim obozie wówczas znajdować.
103 Сборник летописей..., s. 257. Szczegółową datę wysłania czambułów poznajemy z  re-
lacji, w której autor, opisując przygotowania do bitwy, wspomina o wysłanych dzień wcze-
śniej czambułach, którym kazano w  ciągu trzech dni ściągnąć na powrót do kosza. BN, 
BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum cohortibus 
9.  Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 147.
104 D. Wyrskyj zwraca uwagę, iż miejsce obrane przez nuradyna doskonale nadawało się do 
obrony. W przypadku jednak jej przełamania dolina rzeki Rosi utrudniała szybkie wycofanie 
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stworzonym wałem, stanowiącym newralgiczny punkt, z którym nuradyn 
wiązał duże nadzieje. Główne siły w  pogotowiu oczekiwać miały bowiem 
za wałem. Dowództwo tatarskie planowało, iż podczas trudnej przeprawy 
jazda polska zbyt oddali się od postępującego za nią taboru. W powstałą 
tym sposobem lukę uderzyłoby kilka czambułów, które skrycie rozesłano 
na flanki podchodzących wojsk polskich. Te miały rozerwać osamotniony 
szyk wozów, pozbawiając jazdę osłony105. Sytuacja, w  jakiej znalazłby się 
wówczas regimentarz, byłaby niezwykle trudna. Przewaga taktyczna, wobec 
pozbawienia osłony i osaczenia jazdy polskiej z dwóch stron, byłaby wów-
czas zdecydowanie po stronie nuradyna. Jednym z kluczowych elementów 
składających się na powodzenie operacji stanowiła informacja, kiedy i w ja-
kiej sile chorągwie polskie będą podchodzić pod tatarski obóz. Wiadomości 
takie uzyskać mieli zwiadowcy.

Ostatni etap marszu Chmieleckiego stanowił zatem swego rodzaju grę, 
w której podjazdy obu stron usiłowały zdobyć jak najwięcej informacji o prze-
ciwniku, starając się przy tym zachować w tajemnicy swoje działania106. Nie-
powodzenia podjazdu Chocimierskiego wynikały z  faktu, iż podchodzony 
przez niego przeciwnik nie pozwolił, aby jakikolwiek ordyniec oddalił się od 
oddziału, stając się źródłem informacji107. Skłoniło to regimentarza do wysłania 
kolejnego, większego pojazdu. W jego skład weszła chorągiew Jana Mieleszki, 
Doroszenko z Kozakami oraz wysłani poprzednio Wołosi, którzy przeprawiw-
szy się przez Rosię, operowali na jej prawym brzegu. Była to dość znaczna siła, 
wystarczająca w razie potrzeby do rozbicia pomniejszego oddziału i zdobycia 
informatorów. Doroszence i Mieleszce udało się jednak porwać trzech jeńców 
bez konieczności staczania walki. Musieli w tym celu podejść blisko, pod samą 
gwardię tatarską, gdzie nie spodziewano się polskiego podjazdu. Wysłanie sil-
nego zgrupowania przyniosło też wartość dodaną w postaci rozbicia powra-
cającego tatarskiego oddziału zwiadowczego. Duża siła polskiego podjazdu 
pozwoliła na osaczenie ordyńców i niedopuszczenie, aby którykolwiek z nich 
wymknął się z pułapki. Jeńcy zaś powiększyli grono informatorów108. Tatarzy 
podjęli jeszcze jedną próbę zdobycia „języka”. Kolejny podjazd, postępując 
bezpośrednio za Chmieleckim, zdołał schwytać jedynie pewnego wieśniaka. 

się. Niewątpliwie świadczy to, iż dowództwo tatarskie nie przewidywało fiaska powziętych 
planów taktycznych. D. S. Wyrskyj, Bitwa pid Biłoju Cerkwoju..., s. 153.
105 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 147–147v.
106 Zob. A. Gliwa, Działania asymetryczne..., s. 716.
107 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 147; Relacyja prawdziwa..., s. 243–244.
108 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 147; Relacyja prawdziwa..., s. 244.
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Mimo wszystko ordyńcy orientowali się co do kierunku marszu oddziałów 
koronnych. Tymczasem Chmielecki, m.in. dzięki zeznaniom jeńców, mógł już 
powziąć pewne przypuszczenia co do założeń taktycznych strony przeciwnej. 

Regimentarz w tym czasie skierował wojska na wschód, w kierunku do-
godnej przeprawy w Wołodarce109, oddalonej od obozu przeciwnika o około 
3 mile110 na południe. Tam, nocą z 8 na 9 października, przerzucił wojska 
na przeciwległy brzeg rzeki, gdzie oczekiwało już 1500 Kozaków wezwa-
nych wcześniej przez Doroszenkę. Ogólna liczba wojsk regimentarza wzro-
sła zatem do 5270 ludzi111. Fakty sugerują, że Wołodarka była już wcześniej 
typowana jako miejsce ewentualnej przeprawy, którą obecność Zaporożców 
na przeciwległym brzegu czyniła niewątpliwie bezpieczniejszą. Wojska ko-
ronne, wzmocnione przez silny kontyngent kozacki, ruszyły nocą dwie mile 
na północ, w bezpośrednie sąsiedztwo kosza112. 

Chmielecki, uprzedzony o planach ataku na tabor, położył duży nacisk 
na zwartość i  zabezpieczenie szyku. Za dobrze uzbrojonym taborem po-
stępowała piechota, zaś po obu jego stronach postawiono najbardziej do-
świadczonych żołnierzy. Regimentarz kilkakrotnie ponawiał rozkaz, aby 
szyk wozów szedł z  tą samą prędkością co jazda, co znacznie ułatwiało 
ich wcześniejsze odciążenie113. Tak ustawione oddziały dotarły wkrótce do 
wału, za którym w pewnym oddaleniu stał obóz tatarski. Pokonanie oko-
pów stanowiło najbardziej ryzykowny etap całej operacji, o czym świadczyć 
może postępowanie przeciwnika. Nuradyn bowiem nie decydował się na 

109 Osada na lewym brzegu Rosi, leżąca pośród typowo równinnego po tej stronie rzeki 
krajobrazu; SGKP, t. 13, Warszawa 1893, s. 883.
110 Należy przyjąć, iż chodziło tu o mile ukraińskie, które idąc za opisem Zygmunta Gloge-
ra, mierzyły po 10 wiorst, t.j. około 10 tys. metrów każda. Z. Gloger, Encyklopedia staropol-
ska ilustrowana, t. 3, Warszawa 1958, s. 216. 
111 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 147. Wedle zaś relacji Dobrocieckiego Kozaków mia-
ło być w Wołodarce „więcej, jak dwieście”. Słowa te nie stanowią więc jasnego przekazu co 
do liczby Zaporożców. W dalszej części pisze jednak wyraźnie o wojsku koronnym, liczącym 
w sumie około 5 tysięcy ludzi. Biorąc pod uwagę fakt, iż Dobrociecki w początkach relacji 
wymienia te same oddziały kwarciane i wolentarskie, których liczebność ustalono na około 
2970 ludzi, pozostałą część musieli więc stanowić Kozacy. 800 konnych Zaporożców, przy-
prowadzonych przez Doroszenkę, oraz oddział 1500 Kozaków w Wołodarce stanowiło liczbę 
2300 ludzi, co w połączeniu z wojskami zgromadzonymi przez Chmieleckiego dawało około 
5270 żołnierzy: „Których w liczbie nie mając jedno pięć tysięcy, Zaporożców, kwarcianych, 
alboli co więcej”. Cyt. za: Relacyja prawdziwa..., s. 244–245.
112 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 147. Jedną milę, wedle relacji Dobrocieckiego. Relacyja 
prawdziwa..., s. 244.
113 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 147–147v; Relacyja prawdziwa..., s. 244.
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atak, przyjmując postawę wyczekującą. Pozostając na bezpiecznej pozycji za 
wałami, liczył na rozerwanie taboru pokonującego trudne podejście. Wobec 
jednak stanowczych rozkazów i starań Chmieleckiego chorągwie jazdy wraz 
z  wozami dość swobodnie pokonały przeszkodę, aby po chwili stanąć już 
w  obrębie wału. Zachowanie zwartego szyku wynikało z  wcześniej opra-
cowanej koncepcji, wedle której najlżejsze i  tym samym najszybsze wozy 
jechały z przodu, co pozwalało na dość sprawne niwelowanie ewentualnych 
luk pomiędzy taborem a jazdą. Tatarski komunik stał już wówczas w goto-
wości, niemniej nagłe pojawienie się przeciwnika, i  co za tym idzie fiasko 
pierwotnych planów, wprowadziło w  szeregi ordyńców pewne zamiesza-
nie114. Jak wspominali jeńcy, morale Tatarów obniżać miały liczne opowie-
ści o przebiegłości Chmieleckiego. Potęgować je miały kolejne zmiany pla-
nów w gronie dowództwa oraz niepowodzenia oddziałów zwiadowczych115. 
Można zatem przyjąć, iż Tatarzy, choć z pewnością dorównywali, a praw-
dopodobnie przewyższali liczebnie wojska polskie, pod względem morale 

114 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 147–147v.
115 Ibidem, k. 146v.

Pierwszy etap kampanii – marsz polskiego zgrupowania w rejon Białej Cerkwi  
w dniach 5–9 X 1626 r. Źródło: opracowanie własne autora
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ustępowali wówczas oddziałom Chmieleckiego i  nie byli w  stanie stawiać 
długotrwałego oporu, co też wkrótce ukazał przebieg bitwy.

Wojska koronne, przygotowując się do walki, stanęły w  szyku zgod-
nie z dyspozycjami regimentarza116. Lewe skrzydło usytuowano na wprost 
doborowych jednostek przeciwnika, w których to znajdować się miał sam 
nuradyn. Tutaj w  pierwszym rzucie stanęły dwie chorągwie kwarciane – 
Chmieleckiego i Chocimierskiego, oddział Zamoyskiego pod Dzikiem oraz 
Sefer. Pułk ów liczyć mógł około 500–550 ludzi. W drugim stanęli ochot-
nicy Mikulińskich, Rohożyńskiego i Kochowińskiego117, wsparci przez Do-
roszenkę z doborowym oddziałem Kozaków. Siła tego pułku nie jest znana 
z uwagi na lakoniczność informacji co do liczby Zaporożców118. Pierwszy 
rzut prawego skrzydła w przeważającej części stanowiły chorągwie kwarcia-
ne. Znalazły się w nim roty Mieleszki, Goślickiego i Bajbuzy, wsparte przez 
duży oddział wolontariuszy Wierzchowskiego. Całość pułku liczyć mogła 
nawet 750 żołnierzy. Posiłkować ich mieli wolontariusze Lukiana i  Skiby 
oraz Kozacy. Tutaj również, z uwagi na brak skonkretyzowanej liczby Zapo-
rożców, trudno jednoznacznie ustalić siłę drugiego rzutu jazdy. Dobrociecki 
podkreśla dużą moc hufu walnego, który też dokonać miał przełamującego 
uderzenia119. Znalazł się w  nim dość spory, 400-osobowy kontyngent jaz-
dy Ostrogskich oraz Kozacy. Zaporożców w ostatniej linii mogło być około 
900, co razem dawałoby dość pokaźną siłę 1300 jeźdźców. Zabezpieczeniem 
i oparciem dla jazdy był ruchomy tabor. Wyraźne rozkazy stanowiły, aby po-
suwał się on tuż za nacierającymi chorągwiami. Tutaj znalazła się praktycz-
nie cała piechota. Poza pozostającymi na wozach strzelcami, wśród których 
znaleźli się piesi wolontariusze Lukiana i Wierzchowskiego, tabor zabezpie-
czony był przez piechotę, postępującą zarówno z przodu, z tyłu, jak i z bo-
ków szyku120. Czoło taboru obsadzono artylerią, która wraz z postępującą 

116 Relacyja prawdziwa..., s. 245.
117 Postać Kochowińskiego nie jest wymieniona w żadnym innym dostępnym źródle. Wy-
stępuje tylko w  tym jednym miejscu anonimowej relacji. BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria 
a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum cohortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., 
k. 148. Nie udało się zidentyfikować tej osoby.
118 Co do liczby Zaporożców nie można tu przyjąć liczby 800 Kozaków, z którymi hetman 
przybył do obozu. W anonimowej relacji jest wprawdzie mowa o doborowym oddziale Do-
roszenki. BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartaro-
rum cohortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 148. Dobrociecki jednak dzieli ową liczbę, 
przesuwając część Kozaków na prawe skrzydło. Relacyja prawdziwa..., s. 245–246.
119 Relacyja prawdziwa..., s. 246.
120 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 148.
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tuż przed piechotą Koreckiego zapewniała dość dużą siłę ognia. Część arty-
lerii wraz z piechotą pozostawiono również z tyłu taboru121.

Ustawione w trzy linie oddziały koronne gotowe były do stoczenia bitwy. 
Kwestią otwartą pozostawało zaś morale żołnierzy oraz stopień, w  jakim 
poszczególne oddziały skłonne były podporządkować się decyzjom regi-
mentarza. W anonimowej relacji autor wyraźnie opisuje moment, w  któ-
rym część wojska bliska była zwątpieniu w sens staczania bitwy. Przyczyną 
była ulewa, która rozpętała się tuż przed rozpoczęciem ataku. Stanowiła 
ona okoliczność nad wyraz niekorzystną. Teren dzielący oba wojska stał się 
jeszcze bardziej podmokły, co utrudniać mogło rozwinięcie szarży. Ponadto 
padający deszcz ograniczać mógł możliwość użycia broni palnej, co zwięk-
szało przewagę przeciwnika. Część polskiej kadry dowódczej perswadowa-
ła Chmieleckiemu, aby wobec niesprzyjających okoliczności wstrzymał się 
z działaniami122. Argumenty były tu dość poważne. Wątpliwości, poza wy-
mienionymi wyżej, budził zaproponowany przez regimentarza szyk, stwa-
rzający wrażenie ustawienia stricte obronnego. Co się zaś tyczyło kwestii 
operacyjnych, bitwa w niesprzyjających dla strony polskiej okolicznościach 
mogła zakończyć się całkowitą klęską wojsk koronnych. Wówczas nie ist-
niałaby już żadna bariera powstrzymująca ordę przed rozwinięciem działań 
w kierunku stanowiącym pierwotny cel wyprawy. Trwające zaś w gotowości 
oddziały polskie, nawet bez staczania bitwy, mogły szachować nuradyna, 
nie pozwalając mu wyjść poza obszar kijowszczyzny123. Chmielecki zdawał 
się być dalekim od podejmowania pochopnych, autorytarnych decyzji. Do-
brociecki wskazuje wyraźnie, iż regimentarz brał pod uwagę argumenty ofi-
cerów. Mimo to, mając zapewne w pamięci nieudane działania Koniecpol-
skiego sprzed paru miesięcy, nie chciał stracić okazji do otwartego starcia124. 
Udany atak na kosz stanowiłby z pewnością ogromny sukces i to na samym 
początku jego kariery regimentarskiej. 

Chmielecki zdecydowany był podjąć ryzyko ataku. Tuż przed walką, na 
co wskazują obydwa cytowane źródła, chorąży bracławski wygłosił mowę do 
żołnierzy. Odwołując się w niej do argumentów religijnych, przekonywał, iż 
błędem byłoby nie wykorzystać szansy na atak. Bronił zarazem, powołując 

121 Relacyja prawdziwa..., s. 246.
122 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 148.
123 Taki też w efekcie był obszar działań wysłanych przez nuradyna czambułów. M. Horn, 
Chronologia..., s. 51.
124 Przykładem działań, w  których przeciwnik, wymanewrowawszy stronę polską, zdo-
łał bezpiecznie wycofać się, był zimowy najazd Mehmeda III. List xięcia Czetwertyńskiego 
podkomorzego bracławskiego, do xięcia Jerzego Zbaraskiego, kasztelana krakowskiego, strony 
rozprawy z hanem, d. 23 lutego r. 1626, [w:] Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej 
Polski, t. 1, wyd. A. Grabowski, Kraków 1845, s. 61–62; S. Żurkowski, Żywot..., s. 104–106.
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się na swoje doświadczenie, koncepcji ustawienia wojska. Zwracając się 
zaś prawdopodobnie do ochotników szlacheckich, stwierdził, iż jeśli ktoś 
nie zgadza się z obraną przez niego koncepcją walki, może odejść. Zabra-
nia jednak otwartej, wobec reszty wojska, krytyki swoich działań125. Było 
to niewątpliwie słuszne posunięcie. Odejście kilku czy kilkunastu szlachty 
nie osłabiłoby w sposób znaczący ogólnego potencjału wojsk. Publiczne zaś 
poddawanie w  wątpliwość celowości podjętych działań skutkować mogło 
ogólnym upadkiem dyscypliny zwłaszcza w sytuacji, gdy przeważająca część 
wojsk składała się z wolontariuszów. Mowa Chmieleckiego, wedle przeka-
zów źródłowych, zdawała się odnieść pożądany skutek, wzbudzając ogólny 
entuzjazm. Warto jednak pamiętać, iż w przypadku opisu Dobrocieckiego 
mamy do czynienia z panegirykiem. Słowa o płomiennej mowie regimen-
tarza doskonale zatem wpisywały się w  charakter tekstu126. Wedle anoni-
mowej relacji za przykładem Chmieleckiego również Doroszenko starał się 
pobudzić zapał wojenny Zaporożców127. Z powodu wspomnianej wcześniej 
jednostronności źródeł trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki wpływ na 
podniesienie zapału bojowego miały wystąpienia Chmieleckiego i  Doro-
szenki. Przebieg bitwy, a zwłaszcza jej początek, wskazuje jednak wyraźnie, 
iż żołnierze w momencie spotkania „śmiałość na się wzięli”128.

Tuż przed rozpoczęciem uderzenia Chmielecki ponownie dokonał przeglą-
du oddziałów, lustrując jednocześnie ustawienie wojsk przeciwnika. Do tego 
czasu nuradyn nadal nie podejmował działań, wciąż prawdopodobnie licząc na 
sukces oddziałów zgrupowanych i ukrytych na tyłach wojsk koronnych. Wska-
zuje bowiem na to późniejszy przebieg bitwy. Dopiero godzinę po południu 
chorągwie ruszyły do ataku. Bitwa miała rozpocząć się od uderzenia pierwsze-
go rzutu lewego skrzydła na prawe skrzydło wojsk tatarskich, gdzie w otocze-
niu gwardii i wyższych dostojników znajdować się miał nuradyn. Pierwsza ru-
szyła, podprowadzana osobiście przez regimentarza, jego własna – licząca 150 
jeźdźców – chorągiew. Dalej posiłkować ją miała reszta oddziałów zgrupowa-
nych w obu rzutach lewego skrzydła. W podobnym czasie ruszyły chorągwie 
prawego skrzydła129. Istotne, że w pierwszym rzucie tego zgrupowania Chmie-
lecki ustawił bardziej zdyscyplinowane trzy chorągwie kwarciane. Dopiero za 
nimi, w drugim rzucie postępować mieli wolontariusze i Kozacy. Rozstrzyga-
jące uderzenie zadać miały oddziały zgromadzone w hufie walnym. Tutaj, jak 
wykazano, znajdować się mogło około 1300 jeźdźców – głównie Kozaków. 

125 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 147v.
126 Relacyja prawdziwa..., s. 245.
127 Сборник летописей..., s. 258.
128 Relacyja prawdziwa..., s. 245.
129 Ibidem, s. 245–246.
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Szturm chorągwi okazał się skuteczny. Pierwsza linia nieprzyjacielska została 
złamana. Pozostała część wojsk rzuciła się do ucieczki. Chorągwiom polskim 
udało się odciąć drogę części uciekinierów, zapędzając ich następnie w stronę 
taboru, gdzie Tatarzy dostali się pod ogień zgromadzonej tam artylerii i pie-
choty. Co istotne, obie relacje jednoznacznie wskazują, iż ze strony polskiej pro-
wadzono dość intensywny ostrzał z broni palnej130, co przeczy wcześniejszym 
obawom o jej wykorzystanie. Przeciwnie. Intensywny deszcz zadziałać miał na 
niekorzyść Tatarów, rozmiękczając rzekomo cięciwy łuków, co wydaje się tezą 
dość mocno przesadzoną. Klęska gwardii i sił głównych skłoniła do ucieczki 
część ordyńców z oddziałów ukrytych na tyłach wojsk koronnych. Odkrycie 
tych oddziałów, o których wcześniej dowództwo polskie nie wiedziało, skłoniło 
Chmieleckiego do ostrożności. Nadal bowiem istniało niebezpieczeństwo, iż 
wojska znajdujące się na tyłach zajmą nagłym wypadem lukę pomiędzy tabo-
rem a podejmującymi w tym momencie pościg chorągwiami, doprowadzając 
do okrążenia polskiego zgrupowania131. Regimentarz cofnął zatem część wojsk 
pod tabor132. W tym czasie sam zlikwidował jeden z  oddziałów tatarskich, 
ukrytych na tyłach. Źródło wskazuje wyraźnie, że dokonał tego w  boju, nie 
zaś podczas pościgu. Wynikać więc z tego mogło, iż rzeczywiście oddział ten 
wysłany był w celu zajęcia newralgicznej przestrzeni pomiędzy taborem a jaz-
dą. Operujący w tym miejscu, nawet nieduży, oddział stworzyć mógł atmosfe-
rę okrążenia, doprowadzając do zamieszania, które w atmosferze walki łatwo 
mogło przerodzić się w panikę. To wyjaśniać by mogło wyczekującą postawę 
nuradyna tuż przed bitwą. Zagrożenie było z pewnością poważne, tym bardziej 
iż niektóre z ukrytych oddziałów poczęły atakować już sam tabor. Chmielecki, 
zachodząc od tyłu, sukcesywnie je likwidował, eliminując również te oddziały, 
które do tej pory jeszcze się nie ujawniły. Oczyszczając w ten sposób pole bitwy, 
oczekiwał następnie na powrót chorągwi pościgowych133.

Bitwa łącznie z pościgiem trwała około 4 godzin. Regimentarz nie podjął 
już tego dnia, pomimo namowy części dowódców, żadnych akcji z uwagi na 
wyczerpanie trwających od dwóch dni w  pogotowiu oddziałów. Konieczne 
również, z punktu widzenia dalszych działań, stało się przegrupowanie wojsk. 
Obóz założono dokładnie w miejscu stacjonowania kosza, co pozwalało na wy-
korzystanie zgromadzonych tam zapasów i nie zmuszało do rozsyłania czela-
dzi po żywność. Chmielecki podzielił swoje wojska na trzy, działające niezależ-
nie, zgrupowania. Pierwsze, na którego czele stanął rotmistrz Bajbuza, zostało 

130 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 148–148v; Relacyja prawdziwa..., s. 245–247.
131 Zob. K. Wójcicki, Tatarzy, „Biblioteka Warszawska” 1842, nr 1, s. 179.
132 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 148–148v.
133 Pogoń trwać miała przez 2 mile, kończąc się dopiero o zmierzchu; ibidem.
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wysłane w rejon miasteczka Chwastów, około 4  mil na północny zachód od 
obozu134. Na położonym nieopodal tzw. Kamiennym Brodzie spodziewano się 
bowiem powrotu czambułu, operującego w rejonie Kijowa. Zgrupowanie, we-
dle przekazu, liczyć miało około 1000 jazdy. Składały się na nie chorągiew Baj-
buzy, wolentarze oraz kilkuset Zaporożców135. Kolejną grupę wysłano w celu 
obsadzenia dwóch położonych nieopodal brodów. Tutaj Chmielecki kieru-
je Wierzchowskiego wraz z piechotą. Przeprawy schodziły ciasno z wysokich 
i niedostępnych brzegów, toteż obsadzone przez strzelców stanowić mogły nie-
zwykle trudną do pokonania przeszkodę. Trzecie zgrupowanie, na którego czele 
stanął sam regimentarz, operować miało wzdłuż brzegów Rosi, schodząc w dół 
rzeki w kierunku na Osuchów136. Na przestrzeni dwóch mil od obozu zamierza-
no obsadzić wszystkie możliwe przeprawy i znosić poszczególne, przechodzące 
nimi zagony. Do operacji tej wykorzystano m.in. tabor oraz artylerię. Regimen-
tarz w ostatniej chwili zmienił jednak rozkaz, wysyłając wojska w górę rzeki.

Drugi etap kampanii – likwidacja powracających czambułów w dniach 10–11 X 1626 r.  
Źródło: opracowanie własne autora

134 B. Baranowski, Polska a tatarszczyzna..., s. 64. 
135 BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum cohorti-
bus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 148 v; Relacyja prawdziwa..., s. 247.
136 Prawdopodobnie dzisiejsza miejscowość Ostrów, na co wskazuje przybliżona, podana 
w  źródle, odległość 2 mil od obozu. BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a  Chmielecio obtenta 
caelis & profligatis Tartarorum cohortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 148v.
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Mimo iż rajd czambułów trwać miał trzy dni, już 10 października część 
ordyńców poczęła ściągać do obozu. Powracający Tatarzy wykorzystali 
jednakże brody w dole Rosi, które wskutek nagłej zmiany decyzji Chmie-
leckiego nie zostały obsadzone. Autor relacji uwalnia tu od odpowiedzial-
ności głównodowodzącego, przypisując winę staroście, a  ściślej mówiąc 
prawdopodobnie podstarościemu Białej Cerkwi137, którego błędnym radom 
miał ulec regimentarz138. Mowa tu prawdopodobnie o Tomaszu Szklińskim. 
Dobrociecki, choć również podnosi w swym opisie ów błąd, nie wskazuje 
jednakże żadnego winnego, czego by z pewnością nie omieszkał, gdyby rze-
czywiście ogół wojska winą obarczał podstarościego. Potwierdza jednak, że 
pierwotnie wojsko posuwać się miało w dół rzeki, a zmiana rozkazu nastą-
piła w ostatniej chwili139. Chmielecki z jazdą galopem przemieścił się w re-
jon przeprawy, znosząc oczekujących tam ordyńców. Spora liczba Tatarów 
zdążyła już jednak przejść rzekę. Ci, bez żadnej kontrakcji strony polskiej, 
zdołali bezpiecznie wycofać się wraz z  łupem. Sukces zatem był połowicz-
ny. Jako plus należy tu jedynie przypisać zdecydowanie i szybkość działania 
Chmieleckiego w  momencie, gdy dowiedział się o  popełnionym błędzie. 
Teren pomiędzy wojskiem a  przeprawą był prawdopodobnie dość dobrze 
spenetrowany przez oddziały polskie, toteż regimentarz mógł bez obaw po-
zwolić chorągwiom na szybki, nieubezpieczony przemarsz140. 

Niepowodzenia przy przeprawie pozornie mogą wskazywać na przypad-
kowość działań Chmieleckiego, próbującego następnie brawurą naprawiać 
popełniane błędy. Późniejsze działania regimentarza negują jednak ową tezę. 
Prawdopodobnie pod wieczór 10 października posłańcy z dzierżawy w Ro-
kitnie141 donieśli, że w  ich okolicy nocuje orda. Tatarom przewodzić mieli 
Urcz murza i  Tuchtymir murza – dwaj synowie odpowiednio Kantymira 
i Buchar sołtana. Siła, jaką rozporządzali, nie jest znana, niemniej można 
przyjąć, iż mogło to być maksymalnie 1,5 tys. wojowników, większość zaś 

137 Starostą Białej Cerkwi był wówczas Stanisław Lubomirski. J. Długosz, Latyfundium Lu-
bomirskich w XVII wieku, Opole 1997, s. 34. Wiadomo jednakże, iż w omawianym okresie 
organizował on obronę woj. krakowskiego przed spodziewaną interwencją siedmiogrodzką. 
Nie mógł zatem przebywać w obozie Chmieleckiego, tym bardziej iż nie wspomina o nim 
żadne ze źródeł. W. Czapliński, Lubomirski Stanisław 1583–1649, PSB, t. 18, s. 42–45. Praw-
dopodobnie zatem chodzić mogło o podstarościego, który to urząd sprawował do niedawna 
Tomasz Szkliński – uczestnik wyprawy.
138 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 148v.
139 Relacyja prawdziwa..., s. 247.
140 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 148 v. „Wróciwszy nazad wojsko na przestrzał bieża-
ło”. Cyt. za: Relacyja prawdziwa..., s. 247.
141 SGKP, t. 9, Warszawa 1888, s. 704–708.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/4. ARTYKUŁY I STUDIA36

oddziału stanowiła orda budziacka142. Cztery godziny po zmierzchu Chmie-
lecki poderwał chorągwie, chcąc, korzystając z ciemności, wykorzystać efekt 
zaskoczenia. Docierając pod obozowisko Tatarów, regimentarz wstrzymał 
jednak działania, niepokojąc się o podejście – zbyt grząskie do rozwinięcia 
szarży. Rozpoznania dokonać miał Doroszenko z kilkoma Kozakami, którzy 
potwierdzili, iż teren jest wyjątkowo bagnisty i niedostępny143. Wobec tych 
informacji Chmielecki postanowił osobiście odbyć rekonesans i  wybadać 
najdogodniejsze obejście. Nasuwa się w tym momencie myśl, iż czuł się on 
jeszcze nadal bardziej zagończykiem niż naczelnym dowódcą wojsk. Rze-
czywiste powody wydają się jednak nieco inne. Osobiście przeprowadzony 
zwiad wyrażać mógł troskę regimentarza o jak najbardziej staranne rozpo-
znanie terenu, a co za tym idzie – szybkie przygotowanie odpowiedniej do 
niego koncepcji taktycznej. Tezę tę potwierdzają kolejne działania strony 
polskiej. 

Chmielecki po powrocie do wojsk od razu poderwał je do marszu, ob-
chodząc stanowiska nieprzyjaciela, nieprzewidującego jakiejkolwiek kontr-
akcji z  tego kierunku. Przechodzące przez Rokitno chorągwie postępowa-
ły ze zwyczajnym dla konnicy hałasem, co miało wyrobić w  przeciwniku 
przekonanie o typowym dla porannej pory zwyczaju pędzenia bydła. Temu 
też fortelowi zawdzięczać miano udane podejście pod obóz. Teren w bez-
pośrednim sąsiedztwie kosza nie był rozpoznany, toteż ponownie wysłano 
na zwiad Doroszenkę. Po uzyskaniu potwierdzenia, iż obszar nadaje się do 
rozwinięcia szarży, oraz, co istotne, upewniwszy się, że orda nie spodziewa 
się wojsk polskich, Chmielecki jeszcze bardziej podsuwa się pod stanowiska 
nieprzyjaciela. Mająca nastąpić szarża nie była bowiem celem samym w so-
bie. Regimentarz, będąc powiadomionym przez Doroszenkę o dość znacz-
nej sile czambułu, pragnął poprzez zaskoczenie wzbudzić panikę w obozie, 
tak jak uczynił to parę miesięcy wcześniej pod Tarnopolem144. Atakując od 
strony Rokitna, planował zepchnąć ordyńców w  kierunku przepraw oraz 

142 Autor relacji przytacza tu mało realną liczbę 7 tys. wojowników. BN, BOZ, sygn. 1173, 
Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum cohortibus 9. Octob., Bar 28 X 
1626 r., k. 148v. Z kolei u Dobrocieckiego odnaleźć można liczbę już 4 tys. ordyńców. Rela-
cyja prawdziwa..., s. 247–248. Co do rzeczywistej liczby operować można jedynie przypusz-
czeniami. Przyjmując, iż w koszu znajdować się mogła zwyczajowo połowa wojowników, to 
łączna liczba Tatarów wysłanych w zagonach wynosić mogła od 5 do 7,5 tys. Źródła podają 
cztery przejęte i rozbite przez wojska koronne czambuły, dające średnią statystycznie pomię-
dzy 1,5 a 2 tys. wojowników w oddziale. Takiej też liczebności czambuły operowały podczas 
wcześniejszych wypraw na Ukrainę. Źródła nie dają jednak całkowitej pewności, czy poza 
czterema rozbitymi czambułami nie istniały inne. Stąd też przypuszczenie, iż 1,5 tys. Tatarów 
stanowić mogło maksymalną siłę tego oddziału.
143 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 148v.
144 S. Żurkowski, Żywot..., s. 105–106.



Michał Depta: Biała Cerkiew. Uwarunkowania, przebieg i skutki jesiennego najazdu 1626 roku 37

brzegów Rosi na tyłach. Pozycje te obsadził wcześniej Kozakami na czele 
z Doroszenką. Jedyne, wolne przejście stanowiłyby wówczas zbadane wcze-
śniej przez Zaporożców niedostępne bagna. Kluczowy w całym planie był 
zatem czynnik zaskoczenia. Kiedy więc nastało podejrzenie, iż przeciw-
nik mógł zorientować się w  sytuacji, Chmielecki zarządził atak. Ordyńcy, 
zaskoczeni niespodziewaną szarżą, nie stawiali oporu. Znaczna ich część 
skierować się miała w stronę stanowisk Doroszenki, gdzie natrafili na silny 
ostrzał prowadzony przez Zaporożców. Przy próbie sforsowania stanowisk 
kozackich duża część Tatarów zginęła, spora zaś grupa trafiła do niewoli. 
Jedynie, idąc za źródłem, około dwudziestu, przechodząc przez bagna, zdo-
łało ujść z zasadzki. Pomijając aż tak skrajne dane dotyczące strat, taktyka 
Chmieleckiego sprawdziła się. Zamieszanie, jakie zapanowało w szeregach 
tatarskich, oraz poczucie osaczenia niwelowało ewentualną przewagę ilo-
ściową ordyńców. Zamknięte zaś przejścia skutkowały metodycznym eli-
minowaniem kolejnych fal uciekinierów, przynosząc też wartość dodaną 
w postaci odzyskania prawdopodobnie całego zagrabionego mienia. Warto 
też zauważyć, iż plan działania dostosowywany był na bieżąco do zaistnia-
łej sytuacji. Podsumowując, zwycięstwo Chmieleckiego pod Rokitnem było 
efektem starannego planowania oraz szybkiego i zdecydowanego działania. 

Regimentarz okazał się biegły nie tylko w  zakresie taktyki. Również 
w szerszym ujęciu strategicznym jego decyzje okazują się trafione. 11 paź-
dziernika oczekujące przy Carskim Brodzie zgrupowane Bajbuzy rozbija 
próbujący przeprawić się tą drogą czambuł. Przebieg tej krótkiej potyczki 
sugerować może, iż rotmistrz, obsadzając oba brzegi, wpędził przeprawia-
jących się ordyńców w  zasadzkę. Pozwoliło mu to na wybicie większości 
oddziału i prawdopodobnie odzyskanie łupów145. Podobny sukces stać się 
miał udziałem grupy dowodzonej przez Wierzchowskiego. Oczekiwał on 
nieprzyjaciela na brodzie, znajdującym się w dość bliskiej odległości od sta-
nowisk Bajbuzy. Ten zaś, niedługo po odniesionym sukcesie, opuścić miał 
miejsce potyczki, z  czego skorzystała kolejna grupa Tatarów, właśnie tym 
brodem zamierzająca się przeprawić. Idąc za źródłem, zostali jednak w porę 
dostrzeżeni przez straże Wierzchowskiego. Odległość dzieląca oba brody 
nie mogła być przy tym duża, skoro Wierzchowski, dysponujący głównie 
piechotą, zdołał w porę dotrzeć na miejsce walki146. Przebieg bitwy sugero-
wać jednak może, iż przynajmniej część jazdy Bajbuzy musiała nadal trwać 
na stanowisku. W przeciwnym razie trudno przypuszczać, aby dysponujący 

145 BN, BOZ sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 148v; Relacyja prawdziwa..., s. 247.
146 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 149; Relacyja prawdziwa..., s. 247.
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głównie piechotą Wierzchowski zdołał z marszu skutecznie osaczyć tatarską 
konnicę147. 

Brak źródeł tatarskich nie pozwala stwierdzić, w  jakim stopniu poszcze-
gólne czambuły świadome były niebezpieczeństwa i jak dużą klęskę poniosły. 
Wiadomo, iż niewielkie grupy zwiadowców poprzedzały działania nawet na 
poziomie niewielkich, samodzielnych oddziałów148. Jeśli więc przyjąć, idąc za 
źródłem, iż czambuły zostały rozbite, trudno sądzić, aby były całkowicie za-
skoczone obecnością wojsk polskich, zwłaszcza że zbiegowie spod Katońskiego 
Pola byli w stanie odpowiednio wcześniej powiadomić dowództwo poszcze-
gólnych zagonów. Fakt ów sugeruje zatem, aby dość ostrożne podchodzić do 
jednostronnych w tym względzie źródeł narracyjnych. 

Działania wojsk regularnych kończą się ostatecznie 12 października. 
Tego dnia Chmielecki ściągnął wszystkie oddziały do Białej Cerkwi, gdzie 
nastąpiła prezentacja zdobytych chorągwi, buńczuków i  jeńców149. Żadne 
ze źródeł nie wspomina o  jakimkolwiek innym czambule, który zdołałby 
się w całości wymknąć oddziałom polskim. Rozbici Tatarzy w rozproszeniu 
próbowali przedostać się na stepy. Oddziały regularne nie angażowały się 
w ściganie pojedynczych wojowników czy też pomniejszych grup uciekinie-
rów. Z powodzeniem zaś zadanie to wykonywali chłopi i okoliczna szlach-
ta150. W sumie w wyniku działań armii koronnej miało zginąć lub dostać się 
do niewoli od 11 tys.151 do nawet 25 tys. ordyńców152. Są to jednak relacje 
kronikarskie, których autorzy nie byli bezpośrednimi świadkami wydarzeń, 
zaś zawarte przez nich dane są konsekwencją zawyżonych wcześniej liczb. 
Bardziej wiarygodna jest informacja przekazana dla cara Michała Romano-
wa przez wojewodę biełogrodzkiego Michaiła Kozłowskiego. Ten bowiem, 
chwytając dwóch Tatarów – uczestników wyprawy, podczas tortur uzyskał 

147 Ciąg zdarzeń przedstawiony przez autora relacji nie jest tu dość jednoznaczny. Informuje 
on bowiem, iż żołnierze Wierzchowskiego nie dość czujnie się rozłożyli, ale poznawszy wro-
ga, szybko się przemieścili i uderzyli na niego w tym samym miejscu, gdzie wcześniej pobił 
ordyńców Bajbuza. Tak przedstawiona wersja zdarzeń sugerować może, iż albo drugi czam-
buł natknął się na wciąż czyhające oddziały Bajbuzy, a piechota Wierzchowskiego przyszła 
im na pomoc, albo też, co mniej prawdopodobne, oddziały Wierzchowskiego działały samo-
dzielnie. Niestety dostępne źródła nie dają w tym względzie jednoznacznej odpowiedzi. BN, 
BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum cohortibus 
9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 149.
148 A. Gliwa, O wojskowości tatarskiej..., s. 100–101.
149 Relacyja prawdziwa..., s. 248; BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis 
& profligatis Tartarorum cohortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 149.
150 Chłopi z dzierżawy w Rokitnem przyprowadzić mieli 50 takich uciekinierów. Poszukiwa-
nie zbiegów w okolicy trwać miało 4 dni; ibidem.
151 Latopisiec albo kroniczka..., s. 35.
152 P. Piasecki, Kronika..., s. 326–327.
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od nich informację o  w  sumie 10 tys. pojmanych i  zabitych ordyńców153. 
Szacunki owe, choć z  całą pewnością również zawyżone, są najbardziej 
zbliżone do rzeczywistości. Mimo to trudno uwierzyć w  straty sięgające 
niemal 80% zakładanej liczby wojsk. Co do zabitych, wielu ordyńców paść 
mogło podczas polskiego ataku na kosz i później podczas ucieczki154. Spo-
ro ofiar po stronie Tatarów musiała również pochłonąć próba rozerwania 
taboru i udana kontrakcja Chmieleckiego. Mimo to, podczas samego ata-
ku na kosz, nie ma raczej mowy o  większym pogromie ordyńców, którzy 
po przełamaniu pierwszej linii rzucili się do ucieczki. Najwięcej zatem strat 
orda poniosła podczas osaczania powracających czambułów. Oddział Buhar 
sołtana i  synów Kantymira, jeżeli wierzyć przekazom, miał zostać zlikwi-
dowany niemal całkowicie155, choć trudno przypuszczać, by tak rzeczywi-
ście było. Również Bajbuza mógł zadać ordzie dość poważne straty. Co do 
dwóch pozostałych czambułów, przechwyconych przez Chmieleckiego oraz 
Wierzchowskiego, to z  uwagi na spóźnioną akcję strony polskiej znaczna 
część ordyńców zdołała umknąć. Nie oznaczało to wszak, że wszyscy byli 
w  stanie bezpiecznie wycofać się w  stepy z  uwagi na działania chłopów. 
Wielu jeńców mordowało również wojsko156. Ogólnie zatem straty strony 
tatarskiej, choć nie tak ogromne jak podają kronikarze, musiały być znacz-
ne. Trudno jednakże pokusić się tu o  przybliżone szacunki. Autor relacji 
ogólnikowo pisze, iż nie było domu na Ukrainie, w  którym nie mianoby 
jeńca tatarskiego. Wszyscy zaś piesi wolentarze kończyli kampanię wzboga-
ceni o jednego lub dwa bachmaty157. Po stronie polskiej paść miało 8 boja-
rów, 1 towarzysz z roty Mieleszki oraz 30 Zaporożców158.

Samo zwycięstwo pod Białą Cerkwią, choć z pewnością spektakularne, 
nie było celem samym w sobie. Na cel ów składało się wiele innych działań, 
których efektem miało być, jeśli nie powstrzymanie najazdu ordy, to przy-
najmniej minimalizowanie skutków najazdu. Działalność Chmieleckiego 
doskonale wpisywała się w ogólną koncepcję zabezpieczenia kresów, w któ-
rej zawierało się m.in. rozpoznanie czasu i  miejsca najazdu, ostrzeżenie 

153 Sprawozdanie wojewody biełogrodzkiego [w:] Акты Московскаго Гасударства..., s. 202–203. 
154 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 148.
155 Ibidem, k. 148v. Dobrociecki dodaje, iż wśród uciekinierów znaleźć mógł się sam Buhar 
sołtan, którego – rannego – z pola bitwy unieśli towarzysze, Relacyja prawdziwa..., s. 248.
156 Сборник летописей..., s. 257–258; Relacyja prawdziwa..., s. 248.
157 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 149. To samo pisano o bojarach barskich; Сборник 
летописей..., s. 257.
158 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 149.
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ludności, odpowiednia dyslokacja wojsk i znoszenie czambułów159. W świe-
tle relacji źródłowych przy rozgromionych na przeprawach Tatarach nie 
znaleziono zbyt wiele jasyru ani zagrabionego mienia, co przypisywać 
miano właśnie wysyłanym odpowiednio wcześnie uniwersałom ostrzegaw-
czym160. Zaś co do konkretnych działań nasuwa się pytanie: na ile posunię-
cia Chmieleckiego były zabiegami zamierzonymi i konsekwentnie realizo-
wanymi w toku kampanii, na ile zaś wynikały z elastycznego reagowania na 
zaistniałą sytuację? Przyjęcie bitwy przez nuradyna dawało Chmieleckiemu 
okazję do realizacji pierwszego, podstawowego celu kampanii – rozbicia 
komunika. Sukces ów dawał mu bowiem podstawę do dalszych działań, 
tj. sukcesywnej likwidacji czambułów. Analizując źródła, daje się więc za-
uważyć pewną spójność działań. Chmielecki postępował wedle ściśle okre-
ślonego planu, elastycznie korygowanego w miarę rozwoju sytuacji. Mimo 
to należy przyznać, iż gdyby nie fiasko koncepcji taktycznej nuradyna oraz 
jego pasywna postawa w początkach spotkania, sukces strony polskiej byłby 
o wiele trudniejszy do osiągnięcia. Momentem kluczowym całej kampanii 
była zatem decyzja dowództwa tatarskiego o przyjęciu bitwy.

Analizując przebieg wyprawy nuradyna i  jego działania, można je po-
dzielić zasadniczo na dwa etapy. W pierwszym Feth Girej ewidentnie lek-
ceważył stronę polską, uznając, iż wobec odejścia wojsk koronnych na pół-
noc szachowanie Chmieleckiego nie nastręczać będzie większych trudności. 
Błędne założenia miał wkrótce, wedle przekazu, skorygować, przechodząc 
do drugiego etapu, w którym koncentrujące się wojska polskie zaczęły stwa-
rzać realne zagrożenie dla wyprawy. Po nieudanej próbie wymanewrowa-
nia wojsk koronnych Tatarzy decydują się rozpuścić zagony, jednocześnie 
zaś zwabiając przeciwnika na przygotowany do bitwy komunik. Przeczyło 
to stosowanej dotąd koncepcji działań, wedle której orda starała się unikać 
konfrontacji z wojskami polskimi161. Działania dowództwa tatarskiego za-
sługują mimo to na uznanie. Zwabienie Chmieleckiego w rejon Białej Cer-
kwi pozwalało kontrolować jego poczynania, a w sprzyjających okoliczno-
ściach stwarzało możliwość rozbicia polskiego zgrupowania. Paradoksalnie 
zadziałało to na niekorzyść ordy. Zmiana pierwotnych założeń spowodo-
wała opóźnienie, wskutek którego Chmielecki mógł zakończyć koncentra-
cję i przejść do działań zaczepnych. Nuradyn, oczekując regimentarza pod 
Białą Cerkwią, nie przewidywał, że plany taktyczne przenikną do przeciw-
nika m.in. wskutek działań zwiadowczego oddziału Doroszenki i Mieleszki. 
W świetle tych faktów trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy pierwszy 

159 Zob. R. Majewski, Z problematyki walk z Tatarami w pierwszej połowie XVII wieku, „Ślą-
ski Kwartalnik Historyczny «Sobótka»” 1975, nr 2, s. 237–238.
160 Сборник летописей..., s. 257.
161 A. Gliwa, O wojskowości tatarskiej..., s. 102.
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etap sukcesu regimentarza wynikał z  celowości jego zabiegów, czy też był 
efektem błędów przeciwnika oraz przypadku. Wątpliwości w  tym zakresie 
nie budzą zaś kolejne etapy kampanii. Spójna koncepcja i  staranne plano-
wanie pozwoliły osaczyć i  zlikwidować większość czambułów. Dyslokacja 
zgrupowań Bajbuzy i Wierzchowskiego okazała się trafioną. Sam Chmielec-
ki zaś, mimo początkowych niepowodzeń, dzięki bieżącemu korygowaniu 
planów oraz szybkiemu działaniu również osiągnął sukces. Na uwagę zasłu-
guje m.in. osobiście przeprowadzony zwiad, pozwalający na szybkie dosto-
sowanie koncepcji taktycznej do istniejących realiów.

W kontekście osoby regimentarza początki jego kariery nie należały 
do najłatwiejszych. Chmielecki musiał zmierzyć się nie tylko z  ordą, lecz 
również z problemem, jaki stworzył brak oddziałów państwowych. Wojska 
skoncentrowane przez regimentarza stanowiły swoisty zlepek, w  którym 
większość stanowiły poczty prywatne, wolontariusze oraz Kozacy. Na pod-
stawie dostępnych źródeł trudno wnioskować o poziomie dyscypliny w tych 
oddziałach oraz o  ich stopniu podporządkowania się decyzjom Chmielec-
kiego. Relacja daje nam jednak wskazówkę, iż wobec opozycyjnych postaw 
niektórych wojskowych Chmielecki reagował z całą stanowczością162. Potra-
fił zatem narzucać swoją wolę, pomimo braku nominalnych kompetencji. 
Wypada tu jednak ponownie podnieść problem pewnej jednostronności 
źródeł, w świetle których mankamenty dowódcze po stronie regimentarza 
mogły być przemilczane. Podejmując kwestię samego ataku na kosz jako 
kluczowego elementu całej kampanii, należy wziąć pod uwagę motywację 
regimentarza. Niewątpliwie Chmielecki w początkach swej kariery potrze-
bował spektakularnego sukcesu, co też do pewnego stopnia determinowało 
jego decyzje, obciążone – jak wiadomo – dość sporym ryzykiem. Zdecydo-
wany postawić wszystko na jedną kartę, potwierdził jednak słuszność doko-
nanego przez hetmana i króla wyboru. 

O skali sukcesu regimentarza świadczyli pojmani jeńcy. Wśród więź-
niów znalazł się wspomniany już Arsłan murza, czwarty po nuradynie 
dostojnik, wraz z  pewną liczbą starszyzny tatarskiej. Od nich też Chmie-
lecki dowiedział się wielu interesujących szczegółów, dotyczących dalszych 
planów dowództwa tatarskiego. Owe zeznania stanowią niezwykle istotną 
wskazówkę w kontekście potencjalnego współdziałania Krymu z Gustawem 
Adolfem w zakresie działań dywersyjnych. Otóż jeńcy wyraźnie zeznawali 
o dalekosiężnych planach Fetha Gireja. Przeprowadzona wyprawa w założe-
niach stanowić miała rekonesans mający wysondować potencjał obronny na 
Ukrainie w momencie przerzucenia ciężaru działań do Prus. Jeśli okazałoby 
się, iż jest on niewielki, a operujący samodzielnie Chmielecki nie stwarza 

162 BN, BOZ, sygn. 1173, Victoria a Chmielecio obtenta caelis & profligatis Tartarorum co-
hortibus 9. Octob., Bar 28 X 1626 r., k. 147v.
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realnego zagrożenia, wówczas południowo-wschodnie województwa czekał-
by nie jeden, lecz cała seria najazdów, co wobec trwającej wojny w Prusach 
oraz groźby interwencji siedmiogrodzkiej diametralnie pogorszyłoby sytu-
ację militarną kraju. Wobec tychże faktów sukces wojsk koronnych nabierał 
daleko większego znaczenia, niż można by przypuszczać, sądząc po poten-
cjale użytych sił. Chmielecki zaś dzięki ryzykownym a  trafnym decyzjom 
pozbawił Szwecję i  Siedmiogród możliwości szachowania Rzeczpospolitej 
groźbą tatarskiej dywersji.

STRESZCZENIE

Michał  Depta, Biała Cerkiew. Uwarunkowania, przebieg i skutki 
jesiennego najazdu 1626 roku

Tematyka niniejszego artykułu związana jest z  jesienną wyprawą tatarską 
z 1626 r. oraz bitwą pod Białą Cerkwią. Publikacja ma na celu ukazanie, jaką rolę 
w kontekście ogólnej sytuacji militarnej kraju odgrywał najazd nuradyna Feth Gi-
reja oraz jakie znaczenie pod względem uwarunkowań międzynarodowych mieć 
mogło spektakularne zwycięstwo Stefana Chmieleckiego. Autor podjął próbę od-
tworzenia realiów kampanii z uwzględnieniem opartej na dostępnym materiale 
źródłowym liczebności obu walczących stron, a także planowanej i zastosowanej 
przez nie koncepcji działań taktycznych i strategicznych. Bitwa pod Białą Cerkwią 
nierozerwalnie związana jest z osobą regimentarza Stefana Chmieleckiego. Jednym 
z postulatów artykułu było zatem podniesienie kwestii jego kompetencji, osobowo-
ści, a przede wszystkim motywacji, jakie nim kierowały. Te bowiem determinowały 
głównodowodzącego do podejmowania konkretnych, śmiałych decyzji, skutkują-
cych pełnym triumfem strony polskiej.

Słowa kluczowe: Biała Cerkiew, Tatarzy, Kozacy, Stefan Chmielecki, chorągiew, 
tabor, hetman, inkursja, obóz

SUMMARY

Michał  Depta, Bila Tserkva. Determinants, course and consequences  
of the raid of autumn 1626 

The topic of this article is connected with the Tatar autumn incursion of 1626 
and with the battle of Bila Tserkva. It is aimed at showing what part the nuredin 
Feth Girej raid played in the general situation of the country and how significant 
the spectacular victory of Stefan Chmielecki might have been regarding interna-
tional determinants. The author tries to reconstruct the realities of the campaign, 
taking into consideration the numerical strength of both fighting sides basing on 
the available source material, as well as the concept of tactical and strategic actions 
planned and taken by the sides. The battle of Bila Tserkva is inextricably linked 
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with the person of regimentarz (i.e. substitute of a hetman) Stefan Chmielecki. One 
of the objectives of the article is to bring up the issue of his competence, personal-
ity, and above all motivation that directed him, as it determined the main com-
mander to make concrete, bold decisions resulting in a  full triumph of  the Polish 
side. 

Keywords: Bila Tserkva, Tatars, Cossacks, Stefan Chmielecki, chorągiew (ban-
ner), wagon fort, hetman, incursion, military camp

РЕЗЮМЕ

Мих а л Депт а, Белая Церковь. Причины, течение и следствия 
осенних нападений 1626 гoдa

Тема данной статьи связана с осенней агрессией татар в 1626 г. и битвой 
под Белой Церковью. Целью публикации является выявление роли этой аг-
рессии нуреддина Фетих Гирея в контексте общей милитаристской ситуации, 
а также ответ на вопрос – какое значение с точки зрения международной 
ситуации могла иметь спектакулярная победа Стефана Хмелецкого. Автор 
пытается пролить свет на события кампании с учетом численности обеих во-
юющих сторон (согласно данным имеющихся источников), а  также на плани-
руемые и воплощенные ими концепции тактических и стратегических дейст-
вий. Битва под Белой Церковью неразрывно связана с региментарем Стефа-
ном Хмелецким. Одним из нескольких ключевых моментов этой статьи было 
поднятие вопроса о его компетенции, личности, и прежде всего – мотивации, 
которая им управляла. Все это влияло на принятие главнокомандующим кон-
кретных, смелых решений, приводящих в итоге к полному триумфу польской 
стороны. 

Ключевые слова: Белая Церковь, татары, казаки, Стефан Хмелецкий, 
хоругвь, табор, гетман, нападение, лагерь

 



Karol Jad czyk

Koncepcja wojny partyzanckiej w planach 
powstańczych z lat 1862–1863

W polskiej historiografii zajmującej się powstaniem styczniowym przez 
dziesięciolecia badań upowszechnił się pogląd, iż było ono od samego po-
czątku przygotowywane jako wojna partyzancka. Czy rzeczywiście można 
się z  tym poglądem zgodzić? By odpowiedzieć na to pytanie, postanowi-
łem poddać szczegółowej analizie najważniejsze plany powstańcze, jakie od 
1862 r. do chwili wybuchu zrywu styczniowego wysuwało kierownictwo 
organizacji spiskowej „czerwonych” skupionej wokół Komitetu Miejskiego, 
a później Komitetu Centralnego Narodowego. 

Do czasów Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym koncepcja 
prowadzenia walki narodowowyzwoleńczej innymi metodami niż poprzez 
wojnę regularną była Polakom niemal zupełnie obca. Jedyny wyjątek sta-
nowiła broszura wydana w 1800 r. przez Józefa Pawlikowskiego, z inicjaty-
wy Tadeusza Kościuszki, zatytułowana: Czy Polacy wybić się mogą na nie-
podległość? W piśmie tym autor po raz pierwszy wysunął postulat podjęcia 
działań zbrojnych przeciw armiom zaborczym bez armii regularnej, drogą 
przewlekłej i prowadzonej zaczepnie małej wojny. Przy czym naród polski 
w tej walce miał się oprzeć wyłącznie na własnych siłach, których trzon sta-
nowić miały rzesze włościan uzbrojonych w  kosy osadzone na sztorc. Te 
ostatnie uznane zostały w manifeście za broń doskonalszą od broni palnej 
i znacznie efektywniejszą od bagnetów przy walce wręcz. Mimo iż broszura 
zyskała początkowo spory rozgłos, z  czasem poszła w  zapomnienie, gdyż 
wśród społeczeństwa polskiego zrodziły się najpierw nadzieje na wskrzesze-
nie ojczyzny w oparciu o napoleońską Francję, zaś po jej upadku nastąpił 
okres względnego uspokojenia nastrojów niepodległościowych1.

1 J. Wojtasik, Problematyka partyzancka w polskiej myśli wojskowej XIX w., „Studia i Ma-
teriały do Historii Wojskowości” [dalej: SMHW] 1986, t. 29, s. 163–164; T. Grab, Kosa 
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Idea wojny podjazdowej zaczęła przeżywać swój renesans po ponad 30 
latach, kiedy to wśród przedstawicieli polskiej teoretycznej myśli wojskowej 
na wychodźstwie rozgorzał zacięty spór o kształt przyszłej walki o niepod-
ległość Polski. Ścieranie się w  okresie 1832–1862 różnych poglądów teo-
retyków wojskowych – wyłożonych m.in. w  pracach: Wojciecha Chrza-
nowskiego, O wojnie partyzanckiej, Paryż 1835; Aleksandra Jełowickiego, 
O powstaniu, Paryż 1835; Józefa Bema, O powstaniu narodowym w Polsce, 
Paryż 1846; Ludwika Bystrzonowskiego, Myśli przydatne do powstania 
w Polszcze, Paryż 1863; przede wszystkim zaś Karola Bogumiła Stolzma-
na, Partyzantka czyli wojna dla ludów powstających najwłaściwsza, Paryż 
1844 oraz w  trzech publikacjach Henryka Kamieńskiego: O prawdach 
żywotnych narodu polskiego przez Filareta Prawdowskiego, Bruksela 1844, 
Katechizm demokratyczny czyli opowiadanie słowa ludowego przez Filareta 
Prawdowskiego, Paryż 1846 i Wojna ludowa przez XGZ pisana w roku 1863, 
Bendlikon 1866 – spowodowało ostateczne wykrystalizowanie się teorii 
partyzantki i  wojny partyzanckiej oraz wojny ludowej2. Naturalnie nadal 
nie brakowało zwolenników wojny o  charakterze regularnym, której nie-
przejednanie bronił przyszły niefortunny wódz zrywu styczniowego Ludwik 
Mierosławski3. Bardzo szeroko swoje tezy przedstawił w pracy Rozbiór kry-
tyczny kampanii 1831 roku i wywnioskowane z niej prawidła do wojny na-
rodowej, t. 1–2, Paryż 1845. Jego poglądy stawały się jednak coraz bardziej 
odosobnione, a  dominować zaczynały dwie pierwsze teorie. Zastanówmy 
się zatem, co oznaczała według ówczesnej terminologii owa partyzantka czy 
też wojna partyzancka?

Opierając się na poglądach wyżej wymienionych autorów, wnioskować 
można, że partyzantka, zwana inaczej małą wojną, nie obejmowała głów-
nego teatru działań zbrojnych, a  oddziały partyzanckie spełniały w  niej 
jedynie rolę pomocniczą w  stosunku do armii regularnej, gdyż to na tej 
ostatniej spoczywał główny ciężar realizacji celów strategicznych4. „Party-
zantka, czyli mała wojna” – pisał Marian Kukiel w artykule Wojna, czy par-
tyzantka?– „zwana inaczej jeszcze wojną podjazdową, różni się od wojny 
zwyczajnej, czyli regularnej ze względu na cel, na miejsce, na czas działania 

– zwycięska broń polskich wizji zbrojnych XIX wieku [w:] Rok 1863 w kilku odsłonach, red. 
E.  Niebelski, Lublin 2017, s. 13–15.
2 L. Ratajczyk, Powstanie styczniowe jako wojna partyzancka, SMHW 1964, t. 10, s. 184–
185; T. Grab, Kosa – zwycięska broń..., s. 16–19.
3 J. Wojtasik, Główne koncepcje powstania w polskiej teoretycznej myśli wojskowej lat 1832–
1862 i  próby ich realizacji w  praktyce powstańczej (1833–1864), SMHW 1972, t. 18, cz. 2, 
s. 216–218.
4 L. Ratajczyk, Powstanie styczniowe..., s. 185–186; idem, Polska wojna partyzancka 1863–
1864. Okres dyktatury Romualda Traugutta, Warszawa 1966, s. 17.
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i na stosunek sił, które w działaniu tem udział biorą. Celem działań bojo-
wych w zwyczajnej, regularnej wojnie, jest pobicie wroga, lub obrona przed 
jego natarciem. Celem działań partyzanckich bywa maskowanie poruszeń 
wojsk własnych, mylenie przeciwnika, niepokojenie go, lub wyrządzanie mu 
szkód możliwie największych przez napady na jego odosobnione oddziały, 
na transporty, na drobne punkty obronne, przez niszczenie kolei i  linii te-
legraficznych, zdobywanie lub niszczenie zapasów, przeszkadzanie prowa-
dzonym robotom, wywoływanie powstań w danych okolicach itp. Jednym 
słowem, zmierza partyzantka do paraliżowania działań wroga i osłabienia 
go, nie zaś do zwalczenia go w  otwartym i  stanowczym boju”5. Identycz-
ną niemal definicję partyzantki możemy znaleźć w  instrukcji powstańczej 
z 1863 r. zatytułowanej Powstanie pod względem wojennym. „Bezpośrednim 
celem wielkiej wojny – czytamy w  niej – jest pobicie armii nieprzyjaciel-
skiej, małej zaś nużenie wojska nieprzyjacielskiego przez ciągłe alarmowa-
nie, zabieranie żywności, amunicji, bagażów itp., niepokojenie go w marszu 
i obozie, utrudzanie komunikacji, znoszenie oddziałów mniejszych, patroli, 
rekonesansów itp., zgoła staranie się wszelkimi środkami szkodzenia mu”6.

Odmienną nieco rolę spełniać miała wojna partyzancka. Jak pisał jej 
teoretyk Karol Bogumił Stolzman: „Wojnę partyzancką małe muszą rozpo-
czynać oddziały, bo im łatwiej oka rządu unikać. Im więcej ich naraz po-
wstanie i im właściwiej punkta, na których działania swoje rozpoczną, będą 
od natury do tego rodzaju wojny usposobione i tak rozłożone, aby nieprzy-
jaciel na każdym niemal kawałku ziemi polskiej był niepokojony i szarpa-
ny, tym działania, wzrost i  rozwijanie się powstania będą skuteczniejsze”7. 
O ile zatem formy walki w  początkowej fazie były niemal identyczne jak 
w partyzantce i polegały na maksymalnym wyniszczaniu wroga, to jednak 
pomiędzy partyzantką a wojną partyzancką rysowały się zasadnicze różnice. 
Przede wszystkim oddziały partyzanckie w  tej drugiej metodzie walki nie 
stanowiły już tylko czynnika wspomagającego armię regularną (zresztą nie 
mogły jej stanowić, gdyż armia taka nie istniała), lecz całkowicie samodziel-
nie egzystującą siłę zbrojną, na której spoczywał główny ciężar prowadze-
nia działań militarnych8. Ponadto twórcy tej koncepcji prowadzenia działań 
zbrojnych wyróżniali w wojnie partyzanckiej dwie fazy. W pierwszej, ma-
jącej charakter przejściowy, główny ciężar prowadzenia działań zbrojnych 
spoczywać miał na niewielkich improwizowanych oddziałach partyzanc-
kich, które organizując „utarczki, zasadzki, napady, podejścia, podchwyty”, 

5 S. Zawierucha [M. Kukiel], Wojna, czy partyzantka?, „Przedświt” 1910, R. 29, s. 517–518.
6 Powstanie pod względem wojennym, oprac. L. Ratajczyk, Warszawa 1959, s. 30–31.
7 K. B. Stolzman, Partyzantka czyli wojna dla ludów powstających najwłaściwsza, oprac. 
M.  Anusiewicz, Warszawa 1959, s. 46.
8 L. Ratajczyk, Powstanie styczniowe..., s. 185–186; idem, Polska wojna..., s. 17.
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niszcząc niewielkie oddziały, paraliżując środki łączności wroga oraz od-
cinając go od żywności i  furażu, zmusić miały nieprzyjaciela do – jak to 
określił Stolzman –„strawienia samego siebie”9. Zdając sobie jednak spra-
wę z tego, że nieustanne trwanie przy taktyce małej wojny nie doprowadzi 
do celu ostatecznego, jakim było wyzwolenie kraju od najeźdźców, zarów-
no Stolzman, jak i Kamieński wyróżniali fazę drugą, tj. przejście do wojny 
regularnej10. „Niepodobna przypuścić – pisał Henryk Kamieński – ażeby 
można było wrogów pokonać, nie koncentrując sił powstania, nie stawiając 
wojska przeciw wojsku, bo inaczej siłami skupionymi nasze porozpraszane 
by razili i jedne po drugich sprzątali. Musimy także, jak rewolucja francuska 
93 roku, w walnych bitwach zwyciężać, aby nasz byt narodowy ustalić. To 
stanowi drugi okres wojny ludowej”11. Również przeciwnik w  partyzantce 
był inny niż w wojnie partyzanckiej. Podczas gdy w tej pierwszej nieprzyja-
ciel do zwalczania oddziałów partyzanckich mógł użyć tylko miejscowych 
sił policyjnych i  specjalnie wydzielonych do tego celu jednostek, central-
ną uwagę skupiając na głównym teatrze wojennym, w wojnie partyzanckiej 
zaborca mobilizował już przeciw powstańcom całą swoją armię regularną, 
koncentrując wyłącznie swą uwagę na walce z partyzantami12. 

Jak zaznaczyłem na wstępie, wydaje się, że powstanie styczniowe nie 
było z  góry zaplanowane jako wojna partyzancka, a  wręcz przeciwnie, do 
ostatnich dni przed wybuchem kreowane było przez jego organizatorów 
na wojnę o charakterze regularnym. Wymowny przykład na potwierdzenie 
tej tezy stanowić mogą programy nauczania emigracyjnych polskich szkół 
wojskowych, jakie powstały w okresie przedpowstaniowym w Liege, Paryżu 
oraz Genui i Cuneo. W każdej z nich szkolenie elewów odbywało się we-
dług regulaminów obowiązujących w armiach regularnych. Instrukcje dla 
piechoty, jazdy oraz artylerii tworzone przez polskich instruktorów wymie-
nionych szkół wzorowane były na regulaminach armii zachodnich, głównie 
francuskiej. Jedyny wyjątek stanowił regulamin musztry kosynierskiej opra-
cowany przez Ludwika Mierosławskiego, który w dużej mierze odpowiadał 
wymogom szkolenia oddziałów partyzanckich13. Kwestie te miały jednakże 
nieco mniejsze znaczenie.

9 K. B. Stolzman, Partyzantka..., s. 4; J. Wojtasik, Problematyka partyzancka..., s. 171.
10 K. B. Stolzman, Partyzantka..., s. 45; L. Ratajczyk, Powstanie styczniowe..., s. 189; J. Woj-
tasik, Problematyka partyzancka..., s. 171.
11 F. Prawdowski [H. Kamieński], O prawdach żywotnych narodu polskiego, Bruksela 1844, 
s. 162–163; Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, z. 13, oprac. M. Anusiewicz, 
Warszawa 1959, s. 284–285.
12 L. Ratajczyk, Polska wojna..., s. 18.
13 J. Moliński, Przygotowania wojskowe do wybuchu powstania styczniowego (w okresie luty 
1861 – początek stycznia 1863), SMHW 1962, t. 8, cz. 2, s. 93–97; zob. E. Kozłowski, Piechota 
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Kluczowe natomiast dla potwierdzenia powyższej tezy wydają się zało-
żenia przedstawione i  forsowane przez kierownictwo wojskowe powstania 
w  planach insurekcyjnych wykrystalizowanych w  latach 1862–1863. Jak 
słusznie niegdyś zauważył Janusz Wojtasik, ojcem duchowym wszystkich 
planów, które nie wyszły nigdy ze sfery projektów lub tylko po części zo-
stały wcielone z życie, był Ludwik Mierosławski, człowiek, który – jak pa-
miętamy – nigdy nie odżegnywał się od koncepcji wojny regularnej, a par-
tyzantkę i wojnę partyzancką zawsze zaciekle zwalczał14. „Czerwony gene-
rał”, jak go nazywano, uwzględniał w swoich teoriach wojennych działania 
partyzanckie w pierwszym etapie walki o niepodległość, nigdy jednak nie 
potrafił w wojnie partyzanckiej – jako samodzielnej metodzie walki – od-
naleźć jakichkolwiek pozytywnych wartości15. „Wojny [...] podjazdowej – 
stwierdzał – jako udzielnego systemu, jako zasadniczego środka insurekcji 
w Polsce, nie rozumiem i nienawidzę”16 i dalej, nazywając wojnę partyzanc-
ką: „stanem przechodnim [...] niedoczynem prawdziwej wojny, kalectwem, 
które jak najprędzej uleczyć będzie każdego dowódcy interesem i obowiąz-
kiem”, z wielką pasją głosił: „Chcę, ażeby wojna podjazdowa nigdy i nigdzie 
ukonstytuować się nie mogła w kunszt sprzeczny z planem istotnej kampa-
nii, ażeby nie wyrodziła się na obyczaj niezawisły od woli i  rozporządzeń 
centralnych [...], ażeby słowem była tylko jednym z  trybów taktycznych, 
jakie wola przewodząca ma na swoje zawołanie, a nie jakimś wynalazkiem 
udzielnym i konkurencją klasycznej strategii”17. Ogromny wpływ na takie, 
a nie inne poglądy wojskowe Mierosławskiego wywarli najznakomitsi ówcze-
śni teoretycy wojskowi, których dzieła z zapałem pochłaniał: Carl von Clau-
sewitz, Antoine-Henri de Jomini, Karl Wilhelm von Willisen oraz Mathieu 
Dyumas i Marquis de Chambray. Wszyscy oni zagadnienie wojny rozpatry-
wali przede wszystkim w kategoriach wojny regularnej, kwestii „małej wojny” 
nie poruszając w ogóle bądź poświęcając jej znacznie mniej miejsca18.

„Szlachecki demagog” – jak ironicznie nazywali Mierosławskie-
go niektórzy jego przeciwnicy – oponując przeciwko wojnie partyzanc-
kiej, wysuwał automatycznie własne teorie na temat przyszłej walki 

w powstaniu 1863–1864 r. (Zarys organizacji), SMHW 1963, t. 9, cz. 2, s. 261–262; J. Wojta-
sik, Główne koncepcje..., s. 238–239.
14 J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 216; idem, Aspekty militarne..., s. 25. Szerzej o poglą-
dach i planach wojennych Mierosławskiego zob. A. Nowak, Teorie wojenne Ludwika Miero-
sławskiego, SMHW 1981, t. 23, s. 187–210.
15 J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 217; A. Nowak, Teorie wojenne..., s. 209.
16 L. Mierosławski, Rozbiór krytyczny..., s. 54; zob. J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 216.
17 L. Mierosławski, Rozbiór krytyczny..., s. 48–50; zob. M. Żychowski, Ludwik Mierosławski 
1814–1878, Warszawa 1963, s. 187; J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 217.
18 J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 217.
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narodowowyzwoleńczej. Uważał, że zryw narodowy należy rozpocząć od 
razu od działań zbrojnych prowadzonych przez improwizowane oddziały 
regularne. Formacje te w początkowej fazie powstania miały dokonać napa-
dów na ośrodki władzy zaborczej, wyzwolić określone rejony kraju i zdobyć 
tym samym podstawę operacyjną, czyli, według pojęć stosowanych przez 
Mierosławskiego, tzw. place d’armée. Od tego momentu miał nastąpić proces 
„przemieniania martwych prowincji w żywe bataliony”. „Czerwony generał” 
chciał stworzyć silnie ufortyfikowane obozy, w oparciu o które w zaledwie 
kilka dni zostałyby zorganizowane pospiesznie wyszkolone i uzbrojone wie-
lotysięczne armie regularne. Z racji niewystarczającej ilości broni podstawę 
tych formacji stanowić miały oddziały kosynierów uzupełnione tylko w nie-
wielkim stopniu tyralierą wyposażoną w broń palną oraz jazdą uzbrojoną 
w  piki. Według koncepcji Mierosławskiego armie te rozpocząć powinny 
od razu działania zbrojne z zaborcą według kanonów tradycyjnej strategii 
obowiązującej w wojnie regularnej19. Tak rysujące się założenia strategiczne 
Mierosławskiego, mimo iż bardzo utopijne, znalazły swoich propagatorów. 
Okazali się nimi kolejni pomysłodawcy planów powstańczych wysuwanych 
w latach 1862–1863.

Pierwszy plan zbrojnego powstania opracował i  przedstawił na posie-
dzeniu Komitetu Miejskiego organizacji „czerwonych” latem 1862 r. Ja-
rosław Dąbrowski ps. „Łokietek”, dwudziestosześcioletni absolwent Aka-
demii Sztabu Generalnego w  Petersburgu, ówczesny sztabskapitan armii 
carskiej, a zarazem członek wspomnianego komitetu20. Sporządzony przez 
niego plan zakładał w momencie wybuchu powstania jednoczesne uderze-
nie spiskowców na dwie główne twierdze rosyjskie: Cytadelę Warszawską 
i twierdzę Nowogieorgiewsk (Modlin). Pomoc w opanowaniu obu warowni 
zapewnić mieli polscy i rosyjscy spiskowcy służący w szeregach armii car-
skiej. W przełomowym momencie zadaniem ich było udzielenie wsparcia 
powstańcom od wewnątrz poprzez otwarcie bram twierdzy i  obezwład-
nienie stawiających opór członków załogi21. Od zewnątrz atak na Modlin 
miał przeprowadzić oddział liczący około 2 tys. spiskowców dowodzonych 
przez samego Dąbrowskiego. Takie samo zgrupowanie powstańców uzbro-
jonych „w sztylety i rewolwery oraz wszelką broń, jaką będzie w możności 

19 L. Ratajczyk, Powstanie styczniowe..., s. 190; J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 218; idem, 
Problematyka partyzancka..., s. 173.
20 Kieniewicz podaje, że Dąbrowski swój plan przedstawił na posiedzeniu Komitetu Miej-
skiego tuż przed 15 VI 1862 r.; zob. S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, 
s. 216. Zdaniem natomiast Wojtasika miało to miejsce wiosną 1862 r.; zob. Główne koncep-
cje..., s. 239.
21 J. Piłsudski, Zarys historii militarnej powstania styczniowego, Warszawa 1929, s. 21–22; 
W. Djakow, I. Miller, Ruch rewolucyjny w armii rosyjskiej a powstanie styczniowe, Wrocław 
1967, s. 210–211.
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Komitet rozporządzać” miało podjąć szturm na Cytadelę Warszawską22. Co 
do terminu planowanego wybuchu powstania źródła nie są zgodne. Z rela-
cji współczesnych wyłaniają się trzy daty: koniec czerwca 1862 r., połowa 
lipca 1862 r. bądź też połowa sierpnia 1862 r.23

Kluczową rolę w całym planie przygotowanym przez „Łokietka” odgry-
wała Twierdza Modlin. Dlaczego miała ona tak ogromne znaczenie? Otóż 
w  murach tej warowni Rosjanie przetrzymywali bardzo pokaźne zapasy 
broni i  amunicji. W magazynach znajdowało się: 706 dział fortecznych, 
109 dział polowych, 74  444 karabiny piechoty, 426 karabinów kawaleryj-
skich, 49 tys. pudów24 prochu, 38 tys. pudów ołowiu oraz 8,4 mln goto-
wych ładunków. Zdobycie przez oddziały powstańcze tak znaczącej liczby 
broni i amunicji stawiałoby powstanie i  jego kierownictwo w diametralnie 
lepszej sytuacji25. Wobec powszechnej konfiskaty broni przeprowadzonej 
przez władze carskie w  latach przedpowstaniowych, wojskowa broń palna 
stanowiła w rękach spiskowców towar szczególnie deficytowy. Mogli oni co 
najwyżej liczyć na, często kiepskiej jakości, strzelby myśliwskie pozostające 
na wyposażeniu większości dworów ziemiańskich. Dlatego też opanowanie 
przez powstańców Twierdzy Nowogieorgiewsk stwarzało przede wszystkim 
możliwość – na co Jarosław Dąbrowski szczególnie liczył – zorganizowania 
w krótkim czasie blisko siedemdziesięciotysięcznej armii powstańczej. Po-
nadto powstańcze dowództwo w postaci trudnodostępnej warowni modliń-
skiej zyskiwało idealne miejsce na zorganizowanie, uzbrojenie oraz wstępne 
przeszkolenie rekrutów wstępujących do wojsk narodowych. W dłuższej zaś 
perspektywie Modlin mógł stać się dla powstańców swego rodzaju podsta-
wą operacyjną do prowadzenia działań zaczepnych przeciwko armii car-
skiej.

Niezależnie od głównego kierunku uderzenia jakim był Modlin, plan 
Dąbrowskiego zakładał również działania o  znaczeniu pomocniczym. 
Charakter taki przyjmowały, zapożyczone zapewne z  teorii wojennych 

22 Wypisy źródłowe..., s. 21–22; S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe..., s. 239; idem, Powsta-
nie styczniowe 1863–1864 [w:] Trzy powstania narodowe, red. W. Zajewski, Warszawa 1997, 
s. 324–325; zob. też J. Piłsudski, Zarys..., s. 22.
23 Według Władysława Daniłowskiego Dąbrowski na termin wybuchu powstania wyzna-
czył 26 VI 1862  r., innego zdania jest Agaton Giller, podający jako datę wybuchu 14 VII 
1862 r., trzecią datę przytacza Zdzisław Janczewski, który stwierdza, że za początek zrywu 
przewidywano dzień 20 VIII 1862 r. Z. Janczewski, et al., Zeznania śledcze o powstaniu stycz-
niowym, opr. S. Kieniewicz, Wrocław 1956, s. 25; A.  Giller, Historia powstania narodu pol-
skiego w 1861–1864 r., Paryż 1867, t. 1, s. 68–69, t. 2, s. 209; Zbiór zeznań śledczych o prze-
biegu powstania styczniowego, Wrocław 1965, s. 11; W.  Djakow, I. Miller, Ruch rewolucyjny..., 
s. 212–213.
24 1 pud ≈ 40 funtów ≈ 16,38 kg.
25 J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 239.
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Mierosławskiego, napady na prowincjonalne garnizony rosyjskie rozmiesz-
czone na terenie całego Królestwa. Przy czym pierwszorzędne znaczenie 
miały w  tym wypadku miasta gubernialne i powiatowe. Myśląc podobnie 
jak „czerwony generał”, Dąbrowski liczył na to, iż przy wykorzystaniu atutu 
zaskoczenia uda się maksymalnie zdezorganizować wroga i  zmusić go do 
samoobrony. Taki rozwój wypadków zapewni z kolei czas i podstawę opera-
cyjną do zorganizowania regularnej armii powstańczej26. 

Taka wizja powstania skłania do stwierdzenia, że kierownictwo spisku re-
prezentowane w  tym przypadku przez Jarosława Dąbrowskiego – nawiasem 
mówiąc jedynego wojskowego w łonie Komitetu Miejskiego – nie liczyło się 
jeszcze w tym czasie z możliwością prowadzenia wojny o charakterze party-
zanckim. Wręcz przeciwnie, Dąbrowski zdawał się mieć cały czas nadzieję na 
to, że po zdobyciu modlińskich magazynów wojskowych i zorganizowaniu ar-
mii powstańczej insurekcja przybierze postać wielkiej wojny regularnej27.

Plan przygotowany przez Jarosława Dąbrowskiego, mimo że w  pierw-
szej chwili został przez Komitet Ruchu zdecydowaną większością głosów 
zaakceptowany (czterema głosami przeciw jednemu), to jednak nigdy nie 
wszedł w życie. Zadecydowało o tym kilka czynników. Z jednej strony coraz 
wyraźniej oponowała przeciwko niemu opozycja umiarkowanego skrzydła, 
która wykrystalizowała się wewnątrz komitetu (Witold Marczewski, Włady-
sław Daniłowski, Karol Majewski oraz Agaton Giller), z drugiej zaś trudno 
było myśleć o  realizacji tak ryzykownego przedsięwzięcia w  sytuacji, kie-
dy jego główny pomysłodawca został 14 sierpnia 1862 r. aresztowany28. Nie 
bez znaczenia była także słabość organizacji spiskowej w  armii rosyjskiej, 
na której poparcie Dąbrowski tak mocno stawiał, a która w rzeczywistości 
nie przedstawiała żadnej realnej siły29. Właśnie ten ostatni czynnik znaczą-
co wpłynął na powstanie wspomnianej opozycji, a w rezultacie przesądził 
o upadku całego projektu.

Drugi plan strategiczny powstania, którego twórcę trudno jednoznacznie 
ustalić, również miał niewiele wspólnego z koncepcją wojny partyzanckiej. 
Zakładał on raczej przeprowadzenie kampanii według klasycznego schema-
tu wielkiej wojny regularnej. Jego autorstwo przypisuje się zwykle Zygmun-
towi Padlewskiemu bądź Józefowi Narzymskiemu30. Jerzy Moliński sugeruje 

26 Wypisy źródłowe..., s. 21; E. Kozłowski, Wojskowość polska w latach 1832–1864 [w:] Zarys 
dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. 2, Warszawa 1966, s. 480.
27 J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 240.
28 W. Djakow, I. Miller, Ruch rewolucyjny..., s. 211–212; S. Kieniewicz, Powstanie stycznio-
we..., s. 241–244.
29 J. Piłsudski, Zarys..., s. 22.
30 Józef Narzymski (1839–1872) – ur. 8 II 1839 r. w  Radzikach Małych w  pow. lipnow-
skim, właściciel majątku Bogate, poeta, dramaturg, powieściopisarz, publicysta, spiskowiec 
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ponadto możliwość, że opracowali go wspólnie Padlewski i  Narzymski31. 
Zasadniczo plan ten przyjmował postać niezwykle skomplikowanej ope-
racji wojskowej, której oprócz przejętej z  planu Dąbrowskiego koncepcji 
opanowania głównych twierdz rosyjskich w Królestwie Polskim, tj. Modli-
na, Dęblina i Cytadeli Warszawskiej, naczelną dewizą było przerwanie sieci 
komunikacyjnej wroga na odcinku łączącym Kongresówkę z  Cesarstwem 
Rosyjskim oraz rozwinięcie natarcia w kierunku Litwy i Białorusi32. 

W kwestii realizacji pierwszej części projektu nic się nie zmieniło – atak 
na twierdze rosyjskie przewidywano przeprowadzić przy wykorzystaniu po-
mocy oficerów–spiskowców rosyjskiej I Armii Czynnej. Druga natomiast 
część, stanowiąca swego rodzaju nowość w  planach powstańczych, miała 
zostać wykonana w oparciu o dwa wielkie zgrupowania sił powstańczych: 
pierwsze skoncentrowane w  rejonie północno-wschodnim Królestwa Pol-
skiego pomiędzy Bugiem a Narwią (rejon Łomży, Białegostoku i Podlasia), 
drugie zaś w rejonie południowym, w tzw. trójkącie granicznym, jaki two-
rzył obszar pomiędzy Olkuszem, Sosnowcem a  Częstochową. O ile zada-
niem pierwszego zgrupowania powstańczego było przecięcie szlaków ko-
munikacyjnych z Rosją i rozszerzenie zbrojnego zrywu na Litwę i Białoruś, 
o  tyle zasadniczym celem drugiego pozostawało – zdaniem Józefa Piłsud-
skiego – podjęcie ataku na Warszawę33. 

Całość tak ułożonego planu uzupełniać miały, uwzględniane już w pro-
jekcie Dąbrowskiego, napady na garnizony rosyjskie. Tym razem jednak 
potraktowane one zostały marginalnie, co również może świadczyć o  ni-
kłym zainteresowaniu kierownictwa wojskowego powstania koncepcją woj-
ny partyzanckiej. Atak na placówki rosyjskie wiązał się z  rozdrobnieniem 
sił powstańczych i  prowadzeniem niewielkich starć z  wrogiem, tymcza-
sem plan Padlewskiego–Narzymskiego zmierzał wręcz przeciwnie – do 

organizacji „czerwonych” i zwolennik idei zbrojnego powstania przeciw Rosji. Od paździer-
nika 1862 r. członek Komitetu Centralnego Narodowego, a w 1863 r. dwukrotnie powstań-
czego Rządu Narodowego. Zm. 5 VII 1872 r. w  Jaworzu, pochowany na cmentarzu Rako-
wickim w  Krakowie; zob. T. Kaczorowska, Karmazyn wykołysany na aksamicie czyli Józef 
Narzymski (1839–1872), Ciechanów 2013, s. 5–9, 86–89.
31 Ibidem s. 23; J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 240; zob. J. Moliński, Przygotowania woj-
skowe..., s. 122.
32 J. Moliński, Przygotowania wojskowe..., s. 122; S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe..., 
s. 329; J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 241. Kozłowski, w przeciwieństwie do wymienio-
nych autorów, stwierdza, iż w planie Padlewskiego-Narzymskiego nie było mowy o opano-
wywaniu przez spiskowców twierdz rosyjskich; zob. E. Kozłowski, Zarys historii militarnej 
powstania styczniowego [w:] Powstanie styczniowe 1863–1864: Wrzenie. Bój. Europa. Wizje, 
red. S. Kalembka, Warszawa 1990, s. 306. 
33 J. Piłsudski, Zarys..., s. 23–24; S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe..., s. 329; J. Moliński, 
Przygotowania wojskowe..., s. 122–123; J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 241; T. Kaczorow-
ska, Karmazyn wykołysany..., s. 32–33.
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maksymalnego skupienia sił powstania i sprowadzenia go na drogę wielkiej 
operacji strategicznej34. 

Autorem kolejnego, nieco mniej znanego w  historiografii, planu po-
wstańczego był Zygmunt Sierakowski, wówczas trzydziestopięcioletni oficer 
armii rosyjskiej, absolwent Akademii Sztabu Generalnego w  Petersburgu 
i założyciel tamtejszego Koła Oficerów Polskich powiązanego z organizacją 
„czerwonych” w  Kongresówce35. W przedłożonym Komitetowi Centralne-
mu Narodowemu w  końcu 1862 r. planie zakładał on wybuch zbrojnego 
powstania na wiosnę 1863 r. Projekt Sierakowskiego znacznie odbiegał 
w swych założeniach od teorii wojennych wysuniętych przez jego poprzed-
ników. Przede wszystkim zauważalne w nim było wyraźne wyodrębnienie 
przez autora teatrów działań wojennych, zapewne w celu łatwiejszego ko-
ordynowania działań zbrojnych przez władze centralne. Łącznie na tery-
torium dawnej Rzeczypospolitej przewidywał utworzenie pięciu okręgów 
wojskowych, w tym trzech w granicach Kongresówki i dwóch na terenach 
tzw. Kresów Wschodnich (obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego, Podola, 
Wołynia i  Inflant Polskich), włączonych bezpośrednio w  skład Cesarstwa 
Rosyjskiego. Kluczowy obszar Królestwa Polskiego podzielił na trzy mniej-
sze okręgi: lewy brzeg Wisły (gub. radomska i  gub. warszawska), prawy 
brzeg Wisły (gub. lubelska) oraz część północną obejmującą gub. augustow-
ską i  gub. płocką. W każdym z  tych wydzielonych regionów wystąpienia 
zbrojne inicjować miały drobne oddziały partyzanckie. Dopiero z czasem, 
w  wyniku koncentracji, ulec one miały przeistoczeniu w  większe kolum-
ny. W kolejnej fazie celem tych zgrupowań było stopniowe opanowywanie 
poszczególnych obszarów Królestwa Polskiego, tak by stały się one bazą do 
zorganizowania armii powstańczej36.

Plan Sierakowskiego, mimo że zdawał się wykazywać spore zrozumienie 
prawideł wojny partyzanckiej – podobnie jak dwa poprzednie projekty – ni-
gdy nie wszedł w życie. Jego realizacji przeszkodził niekorzystny dla organi-
zacji spiskowej rozwój wypadków. Otóż z inicjatywy szefa rządu cywilnego 
w Królestwie Polskim, margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, władze car-
skie 6 października 1862 r. zapowiedziały przeprowadzenie w najbliższych 
miesiącach poboru do wojska. Pobór rekruta miał się odbyć nie jak do-
tychczas drogą losowania, lecz w  oparciu o  specjalnie przygotowaną listę 
proskrybowanych, obejmującą osoby podejrzane politycznie, przeważnie 

34 J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 241.
35 S. Kieniewicz, Sierakowski Zygmunt (1827–1863) [w:] Polski słownik biograficzny, t. 37, 
Warszawa – Kraków 1996–1997, s. 318–321.
36 W. Przyborowski, Historia dwóch lat, t. 5, Kraków 1896, s. 424–425; J. Moliński, Przygo-
towania wojskowe..., s. 134; L. Ratajczyk, Powstanie styczniowe..., s. 190; J. Wojtasik, Główne 
koncepcje..., s. 241. 



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/4. ARTYKUŁY I STUDIA54

będące członkami organizacji spiskowej. Cel, jaki przyświecał Wielopol-
skiemu, był jasny. Efektem tzw. „branki” miało być w  pierwszej kolejno-
ści rozbicie organizacji „czerwonych” i udaremnienie wybuchu powstania. 
Przy innym scenariuszu rozwoju wypadków miała ona zmusić spiskowców 
do przedwczesnego wystąpienia zbrojnego, co wobec złego stanu przygoto-
wań i tak prowadziło do nieuchronnej klęski powstania i rozbicia struktur 
podziemnego państwa polskiego. Komitet Centralny Narodowy stosunkowo 
nieźle orientujący się w  całej sytuacji stanął przed dylematem, czy mimo 
złego stanu przygotowań rozpocząć powstanie już teraz, ratując tym posu-
nięciem najbardziej wartościowych członków organizacji, czy też kosztem 
przyzwolenia na przeprowadzenie poboru przez władze carskie poprawić 
stan przygotowań i  powstanie rozpocząć dopiero na wiosnę. Ostatecznie, 
ulegając nastrojom społeczeństwa, głównie zaś presji wywieranej przez 
zagrożoną „branką” młodzież domagającą się natychmiastowego podjęcia 
walki, Komitet Centralny Narodowy dał sygnał do natychmiastowego roz-
poczęcia zrywu. Rzecz jasna wraz z tą decyzją zarysowany wyżej plan Siera-
kowskiego stracił rację bytu37.

W tak krytycznym dla władz powstańczych momencie z  nowym pro-
jektem – powstania częścią sił – wystąpił Zygmunt Padlewski, były porucz-
nik artylerii armii carskiej, absolwent Akademii Artylerii w  Petersburgu 
i  członek Koła Oficerów Polskich zorganizowanego w  tym mieście przez 
Sierakowskiego. W opracowanym przez niego, w  stanie wielkiej depresji 
psychicznej, planie trudno było odnaleźć chociażby niewielkie znamiona 
realizmu38. Padlewski zakładał przeprowadzenie koncentracji zagrożonych 
branką spiskowców na obszarze Gór Świętokrzyskich (rejon Kielc i Dąbro-
wy Górniczej) i następnie utworzenie z nich dziesięciotysięcznej regularnej 
„armii zrozpaczonych” czy też „armii desperatów” – jak sam ją nazywał. Na 
miejsce zgrupowania miała zostać przerzucona broń oraz skierowana kadra 
oficerska39. „W innych miejscowościach Królestwa” – podaje w myśl planu 
Padlewskiego Walery Przyborowski – „spokojność ma być ściśle zachowana 
do pewnego czasu. Armia «zrozpaczonych», uorganizowawszy się jako tako 
w lasach kieleckich, ma rozpocząć wojnę zaczepną, czynną i energiczną. Je-
żeli działanie jej będzie pomyślne, jeżeli otrzyma jedno lub dwa zwycięstwa 
to [...] Komitet Centralny ogłosi powszechne powstanie. W razie zaś gdy-
by armia ta rozbitą i  pokonaną została, to wystąpienie jej uważanem być 
ma za krwawy protest przeciw brance wyjątkowej. Kraj za to, ani Komitet 

37 L. Ratajczyk, Powstanie styczniowe..., s. 190; J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 241.
38 J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 242.
39 W. Przyborowski, Historia..., t. 5, s. 427; M. Berg, Zapiski o polskich spiskach i powsta-
niach, cz. 5, Warszawa 1906, s. 101; J. Kozolubski, O prowadzeniu wojny 1863 roku, „Prze-
gląd Historyczny” 1937–1938, t. 34, z. 2, s. 482.
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Centralny odpowiadać nie będzie, rzeczy wrócą do swego dawnego stanu, 
przygotowania do powstania z lepszym skutkiem prowadzić się będą, i gdy 
właściwa pora nadejdzie wybuch powszechny nastąpi”40. 

Plan Zygmunta Padlewskiego uzupełniony został poprawką Józefa Na-
rzymskiego, który wysunął wniosek o  utworzenie „armii straceńców” 
również w  północnej części Królestwa. Na miejsce koncentracji drugiego 
zgrupowania sił powstańczych wyznaczał, wyróżniający się dogodnymi wa-
runkami naturalnymi, obszar w widłach Bugu i Narwi, gdzie rozciągała się 
Puszcza Myszyniecka41. Wskazanie dodatkowego punktu zbornego w zamy-
śle projektodawcy zmierzało do wyeliminowania konieczności uciążliwych 
przemarszów proskrybowanych z terenów północnych i północno-wschod-
nich. Po tym uzupełnieniu plan został w całości zaaprobowany przez człon-
ków komitetu42. W projekcie przedstawionym przez Padlewskiego doszukać 
się można było wielu słabych stron. Przede wszystkim poważnym błędem 
wydawała się wysunięta przez niego propozycja podjęcia walki częścią sił 
(jedynie 10 tys. ludzi zagrożonych poborem do wojska), podczas gdy reszta 
społeczeństwa pozostawać miała bierna aż do powszechnego zrywu na wio-
snę. Takie rozwiązanie nie dość, że zdecydowanie ułatwiało rozbicie wojsk 
powstańczych przez wroga, to automatycznie bardzo komplikowało dalsze 
przygotowania wojskowe i sam wybuch ogólnego powstania w późniejszych 
miesiącach. Podejmując akcję zbrojną częścią sił, organizacja spiskowa tra-
ciła na przyszłość arcyważny element zaskoczenia, władze carskie bowiem, 
widząc opór stawiany przez proskrybowanych, wzmogłyby niewątpliwie 
czujność i zwiększyły liczebność wojsk okupujących Królestwo. Ponadto po-
niesiona przez „armię desperatów” klęska, co było rzeczą wielce prawdopo-
dobną, wpłynęłaby niewątpliwie bardzo przygnębiająco na nastroje wśród 
społeczeństwa43.

Abstrahując już jednak od nierealności wcielenia w życie planu Padlew-
skiego44, musimy koniecznie zaznaczyć, że emanowała z niego wyraźna nie-
chęć do działań o charakterze partyzanckim. Pomimo iż plan zakładał po-
wstanie zbrojne jedynie niewielką częścią sił, Padlewski zdecydowanie od-
żegnywał się od tej formy walki, a stawiał na wojnę regularną. Wojna par-
tyzancka była dla niego ostatecznością. „Jeżeli zaś przewaga sił rosyjskich 

40 W. Przyborowski, Historia..., t. 5, s. 427; zob. M. Berg, Zapiski..., cz. 5, s. 101–102.
41 J. Moliński, Przygotowania wojskowe..., s. 138; J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 242.
42 M. Berg, Zapiski..., cz. 5, s. 102; J. Moliński, Przygotowania wojskowe..., s. 138.
43 J.  Moliński, Przygotowania wojskowe..., s. 138–139; J. Wojtasik, Główne koncepcje..., 
s. 242.
44 Plan Padlewskiego „nazwano «samobójstwem», gdyż wynikiem takiej operacji mogła być 
jedynie klęska i wyniszczenie organizacji narodowej bez żadnego pożytku dla kraju”; zob. W. 
Karbowski, Zygmunt Padlewski (1835–1863), Warszawa 1969, s. 165.
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zmusi powstańców do odwrotu i armia straceńców zacznie się zmniejszać 
liczebnie, wówczas rozdzieli się ją na drobne partyzanckie oddziały, lub też 
po prostu ukryje w lasach i na tajnych kwaterach aż do czasu ogólnego po-
wstania”45.

Projekt powstania częścią sił proponowany przez Padlewskiego upadł osta-
tecznie na posiedzeniu Komitetu Centralnego Narodowego 3 stycznia 1863 r. 
Przesądziło o tym utrzymane w ostrym tonie przemówienie Stefana Bobrow-
skiego, włączonego w  tym dniu do składu komitetu46. Widząc nierealność 
całego przedsięwzięcia dowodził, że plan Padlewskiego wcale nie likwiduje 
ewentualności samorzutnego wybuchu powstania i nadal stwarza groźbę roz-
bicia organizacji spiskowej oraz przekreślenia jej dotychczasowej działalności 
i przyszłości ruchu narodowego47. W konkluzji Bobrowski wystąpił z sugestią, 
aby: „Komitet chwilę poboru uznał za hasło do powstania i  by natychmiast 
przystąpił do wszelkich możliwych przygotowań”. Propozycja, poza sprzeci-
wem Agatona Gillera, uzyskała ogólną aprobatę48. Nie oznaczało to jednak, że 
ustalono dokładny termin wybuchu powstania, ten był bowiem uzależniony od 
daty branki, a jej jeszcze wówczas nie znano49.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu zrywu narodowego w chwili spodziewa-
nego w najbliższym czasie poboru rekruta wymogło na Komitecie Central-
nym Narodowym konieczność wzmożenia przygotowań oraz opracowania 
chociażby ogólnikowego planu działania. Z racji tego, że jedynym wojsko-
wym w  gronie organu naczelnego „czerwonych” był Zygmunt Padlewski, 
misję tę powierzono właśnie jemu. Ostatecznie nowy plan powstańczy 
opracowany został pomiędzy 4 a 12 stycznia 1863 r. w porozumieniu z na-
czelnikami wojskowymi województw. W  rezultacie powstał dosyć rozbu-
dowany projekt, który stanowił zlepek różnych koncepcji zaczerpniętych 
z wcześniejszych planów powstańczych50. 

Janusz Wojtasik wyodrębnił w planie Padlewskiego trzy zasadnicze czę-
ści51. Pierwszą z  nich stanowiła, zapożyczona zapewne z  „Instrukcji po-
wstańczej” Mierosławskiego, koncepcja napadów na garnizony rosyjskie 

45 M. Berg, Zapiski..., cz. 5, s. 101–102.
46 Treść przemówienia Stefana Bobrowskiego oraz przebieg całego posiedzenia Komitetu 
Centralnego Narodowego z 3 I 1863 r. najpełniej podaje Józef Kajetan Janowski; zob. J. K.  Ja-
nowski, Pamiętniki o powstaniu styczniowym, t. 1, Lwów 1923, s. 27–31.
47 J. Moliński, Przygotowania wojskowe..., s. 141.
48 J. K. Janowski, Pamiętniki..., t. 1, s. 30–31.
49 J. Moliński, Przygotowania wojskowe..., s. 141.
50 Ibidem, s. 142; J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 243.
51 J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 243. W przeciwieństwie do Wojtasika Moliński wspo-
mina jedynie o dwóch elementach planu Padlewskiego, tj. o ataku na garnizony i projekcie 
opanowania twierdzy Modlin; zob. J. Moliński, Przygotowania wojskowe..., s. 142–144.
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rozlokowane w  różnych częściach Królestwa. W  myśl tych założeń ataki 
na określone w każdym z województw punkty przeprowadzone miały być 
w oparciu o siły lokalnych organizacji spiskowych52. Trudno jest z całą pew-
nością stwierdzić, czy plan powstańczy przedstawiony przez Padlewskiego 
wyznaczał konkretne miejsca ataku, źródła bowiem wzajemnie sobie za-
przeczają. Rosyjski historyk Mikołaj Berg podał tylko ogólne założenia, na 
których bazować powinno powstanie w chwili wybuchu, co sugerowałoby, 
iż kwestię doboru obiektów ataku pozostawiał komitet w gestii naczelników 
wojskowych poszczególnych województw. Tymczasem jeden z  członków 
Komitetu Centralnego Narodowego i późniejszy sekretarz stanu w powstań-
czym Rządzie Narodowym Józef Kajetan Janowski umieścił w swych wspo-
mnieniach dokładny wykaz ośrodków wojewódzkich, które miały zostać za-
atakowane przez powstańców. Według niego plan przewidywał następujące 
miejsca ataku: „W województwie Sandomierskim na główne ognisko wy-
brany został Suchedniów i sąsiednie miasta Wąchock, Szydłowiec, Końskie 
i Góry Świętokrzyskie; w Krakowskiem: Ojców, Olkusz, Miechów; w Podla-
skiem: Łuków, Biała i Radzyń; w Lubelskiem: Lubartów, Końska Wola, Pu-
ławy i Chełm; w Płockiem: Płock, Płońsk, Radzanów i Puszcza Myszyniec-
ka; w Mazowieckiem: Rawa, Kutno, Łęczyca i Piotrków; Augustowskie na 
razie pozostawiono bez oznaczonych miejscowości”53. Zastanawiające jest 
jedynie pominięcie przez Janowskiego w powyższym wykazie województwa 
kaliskiego. Przypuszczam, że mogło to wynikać z jego niedopatrzenia, gdyż 
wymieniony w spisie Piotrków Trybunalski, w myśl powstańczego podziału 
administracyjnego (24 lipca 1862 r.), nie leżał w granicach woj. mazowiec-
kiego, lecz pominiętego woj. kaliskiego54.

Drugim elementem planu opracowanego przez Padlewskiego był pro-
jekt opanowania twierdzy Modlin z  jej bogatymi magazynami wojskowy-
mi. Zasadniczo opierał się on na założeniach sformułowanych jeszcze przez 
Jarosława Dąbrowskiego w  planie powstańczym z  końca 1862 r. Uzupeł-
niono go jednak cennymi wskazówkami nadesłanymi przez „Łokietka” 
z Cytadeli Warszawskiej. Gryps przekazany przez Dąbrowskiego, podobnie 
jak poprzednio, zakładał zdobycie Modlina w  oparciu o  ścisłe współdzia-
łanie z  rosyjską organizacją spiskową, której trzon stanowili stacjonują-
cy wewnątrz twierdzy oficerowie szkoły junkrów55. W całej akcji odegrać 
oni mieli decydującą rolę, rozbrajając w  przełomowym momencie warty 

52 J. Moliński, Przygotowania wojskowe..., s. 142; J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 243.
53 J. K. Janowski, Pamiętniki..., t. 1, s. 34–35.
54 F. Ramotowska, Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863–1864. Struktura 
organizacyjna, Warszawa 1999, s. 16–17.
55 J.  Moliński, Przygotowania wojskowe..., s. 144; W. Karbowski, Zygmunt Padlewski..., 
s. 185.
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i otwierając bramy przed szturmującymi fortyfikacje powstańcami. „Załoga 
fortecy – jak pisał Józef Kajetan Janowski – powinna być jednocześnie przez 
odpowiednie środki, których obmyślenie i  przeprowadzenie byłoby zada-
niem należących do spisku oficerów, pozostawiona w stanie niemożliwości 
bronienia się, tak żeby forteca mogła być zajęta bez wystrzału i bez przele-
wu krwi”56. Z zewnątrz atak zakładano wykonać zgrupowaniem liczącym 
około 4 tys. sprzysiężonych, rekrutujących się spośród młodzieży warszaw-
skiej i  woj. płockiego zagrożonej poborem do wojska57. Całość „korpusu” 
powstańczego dzieliła się na dwa oddziały. Pierwszy pod dowództwem sa-
mego Padlewskiego miał się sformować na lewym brzegu Wisły w rejonie 
Puszczy Kampinoskiej, drugi zaś dowodzony przez Roberta Skowrońskie-
go, byłego oficera legionów włoskich Giuseppe Garibaldiego i wychowan-
ka Polskiej Szkoły Wojskowej w Genui i Cuneo, na prawym brzegu Wisły 
w lasach nieporęckich58. 

W myśl założeń Dąbrowskiego i  Padlewskiego zdobycie twierdzy mo-
dlińskiej z ogromnymi zapasami broni, amunicji i wszelkiego rodzaju ma-
teriałów wojennych dawało podstawę do zorganizowania i wyekwipowania 
siedemdziesięciotysięcznej regularnej armii powstańczej, która niemalże 
natychmiast powinna rozpocząć walkę z nieprzyjacielem. Jednocześnie Mo-
dlin, oprócz bazy zaopatrzeniowej dla wojsk powstańczych, miał stać się 
siedzibą Rządu Narodowego59.

Trzecia, ostatnia część planu nawiązywała do słynnej koncepcji Miero-
sławskiego zdobycia place d’armée. Pomysł stworzenia głównej bazy opera-
cyjnej powstania pojawił się już w pierwszym planie Komitetu Centralne-
go Narodowego z 1862 r., teraz Padlewski postanowił do niego powrócić. 
W celu realizacji tego założenia twórca projektu, po zwycięskim szturmie 
na Modlin, w następnej kolejności zakładał opanowanie Płocka, pod osłoną 
którego miały powstać trzy silne zgrupowania wojsk powstańczych: I  Kor-
pus w rejonie Płocka i Puszczy Kampinoskiej, II Korpus w województwie 
podlaskim i  III Korpus w województwie sandomierskim i  lubelskim. Do-
wództwo nad każdym z  korpusów mieli objąć odpowiednio: Kazimierz 
Błaszczyński ps. „Bończa”, Walenty Lewandowski oraz Marian Langiewicz. 
Zadaniem dwóch pierwszych oddziałów było prowadzenie działań za-
czepnych w  kierunku północno-wschodnim w  celu jak najszybszego wy-
wołania powstania na Litwie i  przerwania łączności pomiędzy Warszawą 

56 J. K. Janowski, Pamiętniki..., t. 1, s. 32, 37.
57 Ibidem, s. 32, 37.
58 J.  Moliński, Przygotowania wojskowe..., s. 144; W. Karbowski, Zygmunt Padlewski..., 
s. 187–188.
59 J.  Moliński, Przygotowania wojskowe..., s. 144; W. Karbowski, Zygmunt Padlewski..., 
s. 185; J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 243.
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a  Petersburgiem. Identyczną rolę do spełnienia miał Korpus III Mariana 
Langiewicza, z tym że operować on miał w kierunku Rusi60.

Nie wnikając w  ocenę szans realizacji planu opracowanego przez Pa-
dlewskiego, nie będzie chyba błędem stwierdzenie, że projekt ten w zdecy-
dowanie większym stopniu nawiązywał do teorii wojennych Mierosławskie-
go, preferującego idę wielkiej wojny, niż do doktryny wojny partyzanckiej. 
Podobnie jak „czerwony generał”, Padlewski liczył na to, że poprzez napady 
na garnizony zdobędzie podstawę operacyjną, a następnie w oparciu o ma-
gazyny wojskowe Modlina w bardzo krótkim czasie stworzy kilkudziesięcio-
tysięczną regularną armię powstańczą. Od tego momentu działania zbrojne 
przebiegać już będą według schematu wielkiej operacji regularnej. Taką for-
mę zdaje się miały również przybrać działania trzech korpusów mających 
operować w  kierunku Litwy i  Rusi w  celu wywołania tam zbrojnych po-
wstań i przerwania komunikacji z Cesarstwem Rosyjskim. 

Reasumując, wydaje się, że kierownictwo organizacji narodowej, mimo 
złego stanu przygotowań, braku regularnej armii oraz broni, amunicji i wy-
kwalifikowanej kadry dowódczej, na parę dni przez rozpoczęciem zrywu 
nadal uparcie tkwiło przy koncepcji powstania przybierającego charakter 
wojny regularnej. Miało się to zmienić dopiero na skutek przymusowej 
modyfikacji wyżej zarysowanego planu. Ciosem dla projektu Padlewskiego 
okazało się wykrycie organizacji spiskowej wśród załogi twierdzy modliń-
skiej. Władze carskie, nie bagatelizując tego faktu, natychmiast zarządziły 
wymianę garnizonu, co całkowicie storpedowało zamiar opanowania for-
tecy. Tym sposobem na pięć dni przed zaplanowanym na noc z  22 na 23 
stycznia 1863 r. wybuchem powstania plan Padlewskiego uległ dezaktuali-
zacji61. Opanowanie Modlina, a następnie stworzenie regularnej armii po-
wstańczej w  oparciu o  jego magazyny wojskowe nie mogło już wchodzić 
w  grę. Przed Padlewskim postawiono w  tej sytuacji zadanie opracowania 
nowego planu działania: „W tym celu pozlepiał części dotychczasowego pla-
nu z «Instrukcją powstańczą» Mierosławskiego, z czego powstała niejedno-
lita i nie przemyślana w szczegółach konstrukcja”62.

Nowy projekt Padlewskiego był w  zasadzie powtórzeniem omówione-
go wcześniej planu Sierakowskiego, ale tylko w  odniesieniu do Królestwa 
Polskiego. Nie uległ zmianie pomysł podjęcia szturmu na garnizony rosyj-
skie. Zalecano jednak, by operacje na nieco większą skalę przeprowadzo-
no na Podlasiu, dla przerwania komunikacji pomiędzy Rosją a Królestwem 
(chodziło głównie o połączenia Warszawy z Brześciem Litewskim i Peters-
burgiem) oraz w  Płockiem i  Kieleckiem, które odznaczały się szczególnie 

60 W. Karbowski, Zygmunt Padlewski..., s. 189; J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 243–244.
61 J. K. Janowski, Pamiętniki..., t. 1, s. 46–48; W. Karbowski, Zygmunt Padlewski..., s. 206.
62 W. Karbowski, Zygmunt Padlewski..., s. 206–207.
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dogodnymi warunkami naturalnymi. Na terytorium tych ostatnich zakła-
dano utworzenie korpusów powstańczych, które miały podjąć ofensywę 
na Warszawę. Koordynowanie działań zbrojnych w  poszczególnych woje-
wództwach pozostawiono w  gestii specjalnie w  tym celu powołanych na-
czelników wojskowych63. Tymi ostatnimi zostali: Marian Langiewicz – woj. 
sandomierskiego, Walenty Lewandowski – woj. podlaskiego, Kazimierz 
Błaszczyński „Bończa” – woj. płockiego, Apolinary Kurowski – woj. kra-
kowskiego oraz Józef Adam Grekowicz – woj. kaliskiego. Pozostałe trzy wo-
jewództwa nie zostały obsadzone64.

Jednocześnie Padlewski, nie mogąc zdobyć Modlina, wysunął postu-
lat opanowania Płocka, który miał stać się zarówno bazą powstania (place 
d’armée), jak i siedzibą mającego się tutaj ujawnić Rządu Narodowego. Wy-
bór padł na Płock, gdyż, jak podaje Józef Kajetan Janowski, w wojewódz-
twie płockim organizacja spiskowa była wówczas najsilniejsza. Opanowanie 
miasta wojewódzkiego zostało zlecone oddziałowi Błaszczyńskiego „Boń-
czy”, złożonego ze spiskowców woj. płockiego. Wspomagać go miały dwa 
zgrupowania powstańcze rekrutujące się z  młodzieży warszawskiej, która 
uciekła w lasy przed branką. Pierwsze – jak to było już ustalone we wcze-
śniejszym planie Padlewskiego – sformowane miały być przez Roberta 
Skowrońskiego w rejonie Serocka na prawym brzegu Wisły, drugie zaś do-
wodzone przez samego Padlewskiego miały powstać w Puszczy Kampino-
skiej na lewym brzegu Wisły65. 

Tak w  ogólnym zarysie kształtował się ostatni z  planów powstańczych. 
Mimo iż pozornie wydaje się on bardzo podobny do poprzednich projektów, 
to jednak dostrzegalny jest w nim brak jednego bardzo istotnego elementu, na 
którym bazowały niemal wszystkie (z wyjątkiem planu Sierakowskiego) wcze-
śniejsze plany powstańcze. Otóż nie ma już w nim mowy o zdobyciu twierdzy 
modlińskiej ani też żadnej innej fortecy z zapasami broni i amunicji. Wykrycie 
spisku wśród garnizonu modlińskiego, a tym samym upadek – forsowanej naj-
pierw przez Dąbrowskiego, a później długi czas przez Padlewskiego – koncep-
cji opanowania zasobnych w broń magazynów wojskowych położył ostatecznie 
kres idei błyskawicznego stworzenia wielotysięcznej regularnej armii powstań-
czej. Przesądziło to w dużej mierze o zmianie stanowiska kierownictwa woj-
skowego powstania i odejściu od koncepcji wojny regularnej. 

63 Ibidem, s. 207; L. Ratajczyk, Powstanie styczniowe..., s. 196; J. Wojtasik, Główne koncep-
cje..., s. 244.
64 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe..., s. 347; idem, Powstanie styczniowe 1863–1864 [w:] 
Trzy powstania narodowe, red. W. Zajewski, Warszawa 1997, s. 349.
65 J. K. Janowski, Pamiętniki..., t. 1, s. 48; M. Kukiel, Zagadnienia wojskowe powstania stycz-
niowego, „Teki Historyczne” 1962–1963, t. 12, s. 103; W. Karbowski, Zygmunt Padlewski..., 
s. 207; J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 244; S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe..., s. 366.
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Na przechylenie się szali na korzyść wojny partyzanckiej wpływ nie-
wątpliwie miały również inne czynniki. Nie bez znaczenia pozostawał fakt 
aresztowania w  Paryżu, tuż przed wybuchem powstania, agentów odpo-
wiedzialnych za zakup i sprowadzenie do kraju broni z zagranicy. W nocy 
21  grudnia 1862 r. policja francuska aresztowała w Hotelu Corneille w Pa-
ryżu czterech agentów Komitetu Centralnego Narodowego odpowiedzial-
nych za zakup broni dla powstania: Józefa Ćwierczakiewicza, Włodzimie-
rza Milowicza, Ignacego Chmieleńskiego i Franciszka Godlewskiego. Wraz 
z nimi w ręce policji wpadła ważna dokumentacja oraz 60 tys. franków na 
zakup broni66. W tej sytuacji organizacja spiskowa mogła jedynie liczyć na 
niewielką ilość przestarzałej broni (głównie myśliwskich dubeltówek i poje-
dynek), którą udało się zgromadzić na miejscu własnymi środkami. Przy-
puszczalnie z  chwilą wybuchu zrywu styczniowego w rękach powstańców 
znajdowało się około kilku tysięcy sztuk tego typu broni palnej67. Mając do 
dyspozycji tak mizerne uzbrojenie, trudno było nadal myśleć o stworzeniu 
chociażby zalążka regularnej armii powstańczej. Tym bardziej że niedobór 
broni i amunicji nie stanowił jedynej bolączki organizatorów powstania. 

Równie dotkliwie dawał się odczuć brak zarówno wyćwiczonego i  za-
hartowanego w bojach żołnierza, jak i wykwalifikowanej kadry dowódczej. 
Należy zdać sobie sprawę, że powstanie styczniowe wybuchało w diametral-
nie odmiennych warunkach, niż to miało miejsce w 1794 i 1830 r. Wtedy 
do dyspozycji władz powstańczych pozostawali żołnierze i korpus oficerski 
bądź to Armii Koronnej, bądź też Armii Królestwa Polskiego, w 1863 r. na-
tomiast nie istniała od ponad 30  lat chociażby namiastka wojska polskiego. 
W tym wypadku jedyny wartościowy element mogli stanowić weterani walk 
narodowowyzwoleńczych z lat 1831 i 1848–1849, żołnierze i oficerowie ar-
mii państw zaborczych i innych państw europejskich oraz wychowankowie 
Polskiej Szkoły Wojskowej we Włoszech68. Wszystko to jednak było jedynie 
„kroplą w morzu” w stosunku do istniejących potrzeb i nie mogło pozostać 
bez wpływu na kształt działań zbrojnych w  1863 r. Fakt znikomej liczby 
oficerów wyższego szczebla sprawił, iż zabrakło w decydującym momencie 
zrywu narodowego ludzi, którzy wzięliby na swoje barki odpowiedzialność 
i uchwycili w swoje ręce wojskowy ster powstania. Nigdy praktycznie w cza-
sie walk 1863–1864 r. nie wykształciła się żadna naczelna władza wojskowa 
powstania – nie powołano do życia instytucji sztabu głównego wojsk po-
wstańczych, władza natomiast dyktatorów była iluzoryczna i ograniczała się 

66 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe..., s. 339–340.
67 Ibidem, s. 368.
68 S. Płoski, O taktyce oddziałów powstańczych, „Przegląd Historyczny” 1937–1938, t. 34, 
z.  2, s. 496–497; J. Moliński, Przygotowania wojskowe..., s. 93–97; J. Wojtasik, Główne kon-
cepcje..., s. 238. 
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właściwie do sprawowania nadzoru nad własną partią powstańczą. Rezulta-
tem tych niedomagań było przeistoczenie się insurekcji 1863 r. w niekoor-
dynowaną przez nikogo wojnę partyzancką, w której dominował powszech-
ny chaos spowodowany brakiem ogólnego planu operacyjnego69. Działania 
zbrojne 1863–1864 r. przybrały ostatecznie postać niepowiązanych ze sobą 
luźnych walk, setek bitew i potyczek rozsianych po całym terytorium Kró-
lestwa Polskiego, prowadzonych przez źle zorganizowane i słabo uzbrojone, 
a do tego rzadko ze sobą współpracujące oddziały powstańcze.

STRESZCZENIE

Karol  Jadczyk, Pojęcie oraz koncepcja wojny partyzanckiej w planach 
powstańczych 1862–1863

Autor niniejszego artykułu rozpoczyna swoje rozważania od wyjaśnienia poję-
cia wojny partyzanckiej, następnie zaś dokonuje szczegółowej analizy planów po-
wstańczych, jakie wykrystalizowały się w  łonie organizacji „czerwonych” w latach 
1862–1863. Swoje rozważania ukierunkowuje w stronę odpowiedzi na pytanie: czy 
powstanie styczniowe z góry zaplanowane było jako wojna partyzancka, czy też do 
przyjęcia takiej formy walki zmusiły kierownictwo powstania inne okoliczności? 
Analizując pod tym kątem kolejne projekty powstańcze: Ludwika Mierosławskiego, 
Jarosława Dąbrowskiego, Zygmunta Padlewskiego i Józefa Narzymskiego oraz Zyg-
munta Sierakowskiego, autor stara się odnaleźć odpowiedź na powyżej postawio-
ne pytanie. Przy czym sama ocena realności poszczególnych planów powstańczych 
stanowi jedynie tło głównego wątku rozważań.

Słowa kluczowe: powstanie styczniowe 1863–1864, wojna partyzancka, plany 
powstańcze 1862–1863, Ludwik Mierosławski, Jarosław Dąbrowski, Zygmunt Pa-
dlewski, Zygmunt Sierakowski

SUMMARY

Karol  Jadczyk, The notion and concept of guerilla warfare  
in the insurrection plans of 1862–1863

The author of the article begins his considerations with explaining the no-
tion of guerilla warfare and then carries out a  detailed analysis of the insurrec-
tion plans that crystallized within the „red” organizations in 1862–1863. He directs 
the discussion towards answering the following question: was the January Uprising 
planned in advance as guerilla warfare or was taking on this form of fight enforced 
on the uprising leaders by some other circumstances? Analyzing the subsequent 

69 J. Wojtasik, Główne koncepcje..., s. 245; K. Jadczyk, Dowódcy powstania styczniowego. 
Portret zbiorowy, Łódź 2016, s. 318.
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projects of the uprising: by Ludwik Mierosławski, Jarosław Dąbrowski, Zygmunt 
Padlewski and Józef Narzymski, as well as Zygmunt Sierakowski, the author tries 
to find the answer to the question posed above. At the same time, the assessment 
of the plausibility of individual uprising plans is only a background for the main 
thread of the analysis. 

Keywords: January Uprising 1863–1864, guerilla warfare, insurrection plans 
1862–1863, Ludwik Mierosławski, Jarosław Dąbrowski, Zygmunt Padlewski, Zyg-
munt Sierakowski

РЕЗЮМЕ

Кар оль Ядчик, Понятие и концепция партизанской войны 
в  повстанческих планах 1862–1863 гoдов

В начале данной статьи автор выясняет понятие партизанской войны, 
а  затем подробно анализирует повстанческие планы, какие сформировались 
в организации „красных” в 1862–186 гг. Автор ищет ответ на вопрос: 
планировалось ли январское восстание изначально как партизанская война, 
или же к такой его форме его привело командование и прочие обстоятельства? 
Автор анализирует с этой точки зрения и другие повстанческие проекты 
(Людвика Мерославского, Ярослава Домбровского, Зыгмунта Падлевского 
и  Юзефа Нажимского, а также Зыгмунта Сераковского), стараясь найти ответ 
на этот вопрос. При этом сама оценка реальности отдельных повстанческих 
планов является лишь фоном для главного направления этого поиска. 

Ключевые слова: январское восстание 1863–1864, партизанская 
война, повстанческие планы 1862–1863, Людвик Мерославский, Ярослав 
Домбровский, Зыгмунт Падлевский, Зыгмунт Сераковский



Kamil Stasiak

Geneza i rozwój szkolenia lotniczego 
Amerykańskich Sił Ekspedycyjnych 

w Europie w czasie I wojny światowej

Zarys problematyki

Pierwsze amerykańskie doświadczenia z wykorzystaniem lotnictwa do ce-
lów wojskowych datują się jeszcze na 1861 r., co stawia USA w gronie pionierów 
w tej dziedzinie. Wówczas to, podczas wojny secesyjnej, przeprowadzono pró-
by z balonami obserwacyjnymi1. Aerostaty Stanów Zjednoczonych w 1898 r. 
wzięły udział w działaniach podczas wojny hiszpańsko-      amerykańskiej na Ku-
bie2. Mimo tych doświadczeń w 1912 r. ze służby wycofano ostatni sterowiec, 
w związku z czym USA przystępowały do I wojny światowej, nie posiadając 
w armii ani jednego statku powietrznego lżejszego od powietrza3. Spowodo-
wało to sytuację, w której ten rodzaj lotnictwa musiał być tworzony zupełnie 
od podstaw. Inaczej sytuacja kształtowała się w przypadku samolotów. Jeszcze 
w latach 1898–1899 Departament Wojny zaakceptował raport komisji zajmu-
jącej się badaniem przydatności lotnictwa silnikowego dla celów wojskowych. 
Sekretarz Smithsonian Institution4 Samuel P. Langley otrzymał wówczas 50 tys. 
USD, jednak jego Aerodrome nie okazał się sukcesem5. 17 grudnia 1903 r. na 

1 J. A. Hennessy, The United States Army Air Arm, April 1861 to April 1917, Maxwell 1958, s. 1.
2 Ibidem, s. 13.
3 Ibidem, s. 19.
4 Smithsonian Institution – instytucja naukowa, powstała w  1846 r. dzięki funduszom 
z zapisu testamentowego Jamesa Smithsona. Jest największym na świecie kompleksem placó-
wek muzealnych i badawczych, zlokalizowanych przede wszystkim w Waszyngtonie.
5 D. Simons, T. Withington, Historia lotnictwa, od pierwszych dwupłatowców po podbój ko-
smosu, tłum. D. Misiura, Bath 2008, s. 36–37. Aerodrome był dwupłatowym samolotem, ze 
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plażach Kitty Hawk bracia Orville i Wilbur Wright polecieli po raz pierwszy na 
sterowanym, silnikowym statku cięższym od powietrza. Niemal natychmiast 
zapragnęli zainteresować swoim wynalazkiem koła wojskowe.

W 1907 r. Major6 George O. Squier, który wcześniej przeszedł m.in. szko-
lenie w teorii aerodynamiki i był pierwszym w historii pasażerem samolotu7, 
przekonał dowódcę Signal Corps8 Brigadier Generala9 Jamesa Alena, by sfor-
mować Aeronautical Division10. Stało się to faktem 1 sierpnia, dając początek 
pierwszej sformalizowanej strukturze amerykańskiego lotnictwa wojskowego, 
z której swoją historię wywodzi współczesne US Air Force11. W Aeronautical 
Division służyli początkowo trzej żołnierze: dowódca Capitain12 Charles deFo-
rest Chandler, Corporal13 Edward Ward i First Class Private14 Joseph E. Berret. 
We wrześniu dołączył do nich First Lieutenant15 Frank P. Lahm. Na początku 
1908 r. ogłoszono specyfikację 486, na podstawie której na dostawcę samolo-
tów wybrano firmę Wrightów. Z czasem do służby zaczęły wchodzić Wright 
Model A, B i C. W tym czasie rozwijające się lotnictwo stawiało kolejne kroki, 
czego symbolem jest przelot Louisa Bleriota z Francji do Wielkiej Brytanii nad 
kanałem La Manche 25 lipca 1909 r.16

skrzydłami w układzie tandem. Mimo zainwestowania dużych środków projekt nie przyniósł 
oczekiwanych efektów.
6 Polski odpowiednik: major. W tekście podawane są stopnie w  oryginalnym zapisie, 
w przypisach podane są polskie odpowiedniki. 
7 A. E. Kennelly, Biographical Memoir of George Owen Squier 1865–1934 [w:] Biographical 
Memoirs, t. XX, Washington 1938, s. 152.
8 Signal Corps – rodzaj amerykańskich sił zbrojnych powstały w 1860 r. z inicjatywy majo-
ra Alberta J. Myera dla prowadzenia systemu łączności wizualnej tzw. wig-wag. Funkcjonuje 
aż do dzisiaj. W czasie swojej działalności odpowiadał m.in. za testowanie i wprowadzanie 
nowych systemów łączności i rozpoznania.
9 Polski odpowiednik: generał brygady.
10 Aeronautical Division – działający w ramach Signal Corps pierwszy amerykański związek 
taktyczny operujący statkami powietrznymi cięższymi od powietrza. A. F.  Hurley, W. C. Heim-
dahl, The Roots of U.S. Military Aviation [w:] Winged Shield, Winged Sword: A History of the 
United States Air Force, t. 1, Washington 1997, s. 10; Ch. C.  Mooney, M. E. Layman, Organiza-
tion of Military Aeronautic 1907–1935, Maxwell 1944, s. 3–4.
11 H. A. Johnson, Wingless Eagle. U.S. Army Aviation through World War I, Chapel Hill – 
London 2001, s. 217.
12 Polski odpowiednik: kapitan.
13 Polski odpowiednik: kapral.
14 Polski odpowiednik: starszy szeregowy. 
15 Polski odpowiednik: porucznik.
16 K. Mroczkowski, A. Olejko, K. Zielińska, Skrzydła i  ludzie Wielkiej Wojny 1914–1918, 
t. 1, Kraków 2013, s. 17.
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Jeszcze w 1912 r. zaczęły pojawiać się głosy postulujące zwiększenie roli 
lotnictwa wojskowego, nadanie mu większej autonomii i stworzenie osobne-
go korpusu w ramach US Army. Jednym ze skutków podjętej dyskusji było 
przekształcenie Departamentu w  Sekcję Lotniczą Signal Corps, co zostało 
zatwierdzone przez Kongres 9 lipca 1914 r., a stało się faktem dziewięć dni 
później17. W chwili powstania formacja liczyła 19 oficerów oraz 101 podofi-
cerów i  szeregowych18. W skład Sekcji Lotniczej wchodziły: sztab główny, 
szkoła lotnicza w San Diego, sztab 1st Aero Squadron i dwie kompanie tejże 
jednostki. W tym czasie szkoła lotnicza posiadała jeden samolot Curtiss G, 
1 Kompania 3 samoloty typu Burgess H., a 2 Kompania po jednym samo-
locie Martin T i Burgess H oraz maszynę nieznanego typu19. Amerykańska 
armia w momencie wybuchu Wielkiej Wojny posiadała więc jedynie siedem 
płatowców, pozostając daleko w tyle za europejskimi mocarstwami. Francja 
dysponowała wówczas 560 maszynami, Niemcy 300, Wielka Brytania 272, 
Rosja 263, a Włochy 14320. Sytuacji nie zmieniał fakt, że w 1915 r. budżet 
lotnictwa US Army został podwojony i wyniósł 250 tys. USD21. 

Pierwszym bojowym doświadczeniem Aviation Section of Signal Corps 
był udział w ekspedycji karnej przeciw Pancho Villi prowadzonej przez gen. 
Johna Pershinga w Meksyku. Do operacji zostało wydzielone 8 samolotów 
typu Curtiss JN-3 z 1st Aero Squaron22. Na późniejszym etapie walk zosta-
ły one zastąpione przez maszyny o  wyższych parametrach Curtiss R-223. 

17 E. R. McClendon, Autnomy of the Air Arm, Bolling 1996, s. 3; C. C. Mooney, M. E. Lay-
man, Organization...., s. 18.
18 J. Hennessy, The United States Army Air Arm...., s. 111.
19 Ibidem, s. 120; 1908–1921 USASC–USAAS Serial Numbers, http://www.joebaugher.com/
usaf_serials/1908-1920.html (dostęp 8 IV 2015 r.). Hennessy podaje, że w 2 Kompanii znaj-
dował się samolot z nr. taktycznym 20. Samolotem o tym numerze był Wright D, który zo-
stał spisany ze stanu jeszcze w lutym 1914 r., przed powstaniem jednostki.
20 H. Mordawski, Siły Powietrzne w I wojnie światowej, Wrocław 2008, s. 31. Podane liczby 
mają jedynie charakter informacyjny, ponieważ wśród badaczy historii lotnictwa pojawia-
ją się różne, niekiedy mocno rozbieżne, dane dotyczące wyposażenia w samoloty poszcze-
gólnych państw na początku I wojny światowej. H. Potempa (The Royal Bavarian Flying 
Corps. Aspects of the aerial War 1914–1918, „Over The Front” 2000, nr 15, s. 101) podaje, że 
w  1914 r. Niemcy wystawiły 232, Austro-Węgry – 48, Francja – 165, Wielka Brytania – 63, 
Belgia – 16 i Rosja 263 samoloty wojskowe. A. Chwalba (Samobójstwo Europy, Kraków 2014, 
s. 499) podaje, że w chwili wybuchu Wielkiej Wojny w poszczególnych państwach było: Ro-
sja – 263, Niemcy – 232, Francja – 156, Wielka Brytania – 130, Austro-Węgry – 65, Włochy 
– 30, Belgia – 25, Serbia – 3 samoloty. Podkreśla jednocześnie, że dane różnią się w zależno-
ści od żródła i metodologii liczenia.
21 M. Maurer, The U.S. Air Service in World War I, cz. 2, Washington 1978, s. 411.
22 J. Hennessy, The United States Army Air Arm..., s. 167; The War of 1898 and U.S. Inven-
tions 1898–1934, red. B. R. Beede, New York 1994, s. 8–9.
23 P. M. Bowes, Curtiss Aircraft 1907–1947, London 1979, s. 122.
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Rodzina płatowców Curtiss JN, a zwłaszcza JN-4, stała się podstawą szkole-
nia lotniczego w Stanach Zjednoczonych w latach Wielkiej Wojny. Samoloty 
te miały przeciętne osiągi, jednak były relatywnie proste w produkcji i pi-
lotażu, co predestynowało je do pełnionej roli24. W 1915 r. kurs podzielono 
na trzy etapy, w których piloci przesiadali się na samoloty o coraz wyższych 
parametrach, co przybliżało Amerykanów do technik nowoczesnego szko-
lenia lotniczego. Sformalizowano również szkolenie balonowe, zakładając 
w  listopadzie 1916 r. Szkołę Balonową U.S. Army w  Fort Omaha. Mimo 
tych działań, gdy 6 kwietnia 1917 r. Stany Zjednoczone przystąpiły do woj-
ny, lotnictwo wojskowe było słabo przygotowane do prowadzenia działań 
bojowych. W maju francuski premier Alexandre F. Ribot zwrócił się do 
prezydenta Wilsona o  wysłanie 5 tys. pilotów i  53 tys. mechaników, pod-
czas gdy Amerykanie dysponowali jedynie 96 oficerami lotnictwa25. W lip-
cu 1917 r. amerykański Kongres przyznał nadzwyczajną dotację na rzecz 
lotnictwa, która objęła astronomiczną, w porównaniu z dotychczasowymi 
wydatkami, sumę 640 mln USD26. 

Jednym z podstawowych zadań, jakie stanęło przed lotnictwem wojsko-
wym USA, było wyszkolenie odpowiedniej liczby lotników i mechaników. 
Biorąc pod uwagę dotychczasowe skromne doświadczenia, nieocenioną 
i  wręcz konieczną pomocą służyli sojusznicy: Francja, Wielka Brytania 
i  Włochy. W krótkim czasie po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do 
wojny do Europy przybył Captain Joseph E. Carberry, który wizytował fran-
cuskie szkoły lotnicze, by odbyć rozmowy mające doprowadzić do jak naj-
szybszego otwarcia kursów dla lotników zza oceanu. Francuzi byli skłonni 
do współpracy, jednak trudności zaopatrzeniowe wymagały, by Amerykanie 
dostarczyli materiały konieczne do rozbudowy starych ośrodków i powsta-
nia nowych27. Szybko stwierdzono jednak, że szkolenie pilotów amerykań-
skich w  ośrodkach francuskich nie może być w  pełni efektywne, choćby 
ze względu na barierę językową28. Amerykanie uznali więc za konieczne 
stworzenie własnych szkół. W związku z tym część amerykańskich oficerów 
wizytowało ośrodki francuskie, podpatrując ich metody szkolenia.

24 M. Sharpe, Dwupłatowce, trójpłatowce i  wodnosamoloty, tłum. A. Gałązka, Warszawa 
2001, s. 124.
25 B. Ashcroft, We wanted wings. A History of the Aviation Cadet Program, Randolph 2005, s. 8. 
J. Hudson podaje, że było ich jedynie 65, J. J. Hudson, Hostile Skies, A Combat History of the 
American Air Service in World War I, Syracuse 1996, s. 26.
26 D. T. Courthwright, Sky as Frontier. Adventure, Aviation and Empire, Washington 2005, 
s. 40.
27 US National Archives at College Park (dalej US NA), ID:631692, Gorell’s History – AEF Air 
Service (dalej: GH-AEF AS), Series: J, Vol.: 1, s. 3; http://www.fold3.com/image/1/19174293/ 
(dostęp 2 III 2015 r.)
28 J. J. Cooke, The U.S. Air Service in the Great War, 1917–1919, Westport 1996, s. 30.
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Przy Amerykańskich Siłach Ekspedycyjnych w Europie powstał Air Servi-
ce29, który uzyskał znaczną autonomię. Jedną z pierwszych decyzji było utwo-
rzenie Training Section (Sekcja Szkolenia), którą powołano rozkazem nr 2 
z 2  lipca 1917 r. Wtedy też promowany wcześniej do stopnia Majora Carberry 
został oficerem ds. szkolenia, odpowiadając bezpośrednio przed dowódcą lot-
nictwa Amerykańskich Sił Ekspedycyjnych. W tym okresie planowano stwo-
rzenie czterech szkół: myśliwskiej, bombowej, strzeleckiej i obserwacyjno-łącz-
nikowej. Pomysł stworzenia szkoły strzeleckiej w okolicy ośrodka powstającego 
w Issoudun został jednak zarzucony ze względu na problemy ze znalezieniem 
odpowiedniego terenu. Trwały również spory dotyczące wypracowania wspól-
nej koncepcji szkolenia, przede wszystkim podziału jego zakresu między kursy 
w USA i w Europie. Jasne było, że zaawansowane kursy dla pilotów, obserwa-
torów i bombardierów miały być prowadzone na Starym Kontynencie30. Nim 
żołnierze zostali przydzieleni do poszczególnych szkół, przechodzili przez obóz 
rozdzielczy w St. Maixent, gdzie fasowano (wydawano) ich wyposażenie oso-
biste. Znajdujące się tam lotnisko służyło również jako etap przejściowy dla 
jednostek operacyjnych. W styczniu 1919 r. baza została zdemobilizowana, 
w związku z tym jej zadania przejęły inne ośrodki m.in. Issoudun31.

14 września szefem Sekcji Szkolenia został Colonel32 Thomas D. Mil-
ling. Poza trudnościami w zaopatrzeniu, problemem, z którym borykały się 
szkoły lotnicze, była zbyt mała liczba mechaników. Częściowym rozwiąza-
niem okazało się wysłanie ich na szkolenie do ośrodków francuskich. W lu-
tym i marcu 1918 r. stworzono plan zmiany struktury Sekcji Szkolenia. Od 
tej pory jej zadania określono następująco:
„a) wybór miejsc na centra szkoleniowe,
b)  wszczynanie procesu budowy w centrach szkoleniowych,
c)  wszczynanie procesu pozyskiwania wyposażenia dla centrów szkolenio-

wych,
d) rozwój systemu śledzenia dostaw, z uwzględnieniem obserwowania ich 

terminowości,
e)  zgłaszanie czasowych potrzeb wyszkolenia,
f)  zamawianie personelu niezbędnego do szkolenia z autoryzowanego źró-

dła,

29 Związek operacyjny działający przy Amerykańskich Siłach Ekspedycyjnych w  Europie 
odpowiadający za działania lotnicze. Nie jest on tożsamy z  United States Army Air Service, 
który powstał 24 V 1918 r.
30 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.:1, s. 8; http://www.fold3.com/image/ 
1/19174391/ (dostęp 2 III 2015 r.).
31 St. Maixent American Air Service Concentration Barracks is no More, „Plane News”, 11 I 
1919, s. 5–6.
32 Polski odpowiednik: pułkownik.
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g)  zachowywanie korespondencji związanej ze szkoleniem; zachowywanie 
dokumentacji personelu objętego szkoleniem,

h) przygotowanie kursów dla obserwatorów i pilotów,
i)  determinowanie egzaminowania, testów lub kursów które powinny być 

ukończone przez wszystkich obserwatorów i pilotów,
j)  koordynacja potrzeb szkoleniowych z potrzebami frontu,
k) [...] tworzenie rekomendacji dla koordynacji szkolenia w Stanach Zjed-

noczonych i Amerykańskich Siłach Ekspedycyjnych”33. 
Mimo iż przygotowanie kursów zostało scedowane na Training Section, 

to poszczególne ośrodki w dalszym ciągu posiadały w tym zakresie pewną 
autonomię. Wspomniany plan został zaakceptowany 20 kwietnia 1918 r.34

Stałym problemem, zwłaszcza na początku działalności, było zaopatrze-
nie w sprzęt lotniczy. W styczniu 1918 r. na stanie Training Section znajdo-
wały się zaledwie 24 samoloty35. Przez cały czas priorytetem były potrzeby 
frontu, a w szkołach Amerykańskich Sił Ekspedycyjnych wykorzystywano 
głównie maszyny francuskie i brytyjskie, co tym bardziej komplikowało sy-
tuację. Podpisana z Francuzami umowa dotycząca zakupu samolotów obej-
mowała również trzymiesięczne dostawy części zamiennych. Miały być one 
dostarczane według przygotowanych wcześniej zestawień uwzględniających 
dotychczasowe doświadczenia w zużywaniu się poszczególnych elementów. 
W rzeczywistości system nigdy w  pełni nie wszedł w  życie, a  opóźnienia 
były znaczne36. Rozwiązaniem było podjęcie szerszej produkcji w Stanach 
Zjednoczonych. Dotyczyło to zwłaszcza samolotów typu D.H.4 wytwa-
rzanych na brytyjskiej licencji. Te jednak pojawiły się w  większości szkół 
dopiero pod sam koniec wojny. 11  listopada 1918 r. w  ośrodkach szkole-
niowych było ich 270, podczas gdy ponad 2 tys. czekało na transport mor-
ski w USA37. Jeszcze w 1917 r. stwierdzono, że system dostaw jest wadliwy 
i zbyt słabo kontrolowany. Zdecydowano więc o utworzeniu Supply Depar-
tament, a z początkiem lutego 1918 r. o likwidacji Material Section38.

33 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 1, s. 15; http://www.fold3.com/image/ 
1/19174586/ (dostęp 8 III 2015 r.).
34 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 1, s. 14; http://www.fold3.com/image/ 
1/19174569/ (dostęp 2 III 2015 r.).
35 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 1, s. 30; http://www.fold3.com/image/ 
1/19174937/ (dostęp 16 III 2015 r.).
36 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 1, s. 28; http://www.fold3.com/image/ 
1/19174907/ (dostęp 16 III 2015 r.).
37 P. Hare, U.S. Aircraft Production: Success or Scandal?, „Relevance” 1996, nr 3, http://www.
worldwar1.com/tgws/relairprod.htm (dostęp 12 IV 2015 r.).
38 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 1, s. 17; http://www.fold3.com/image/ 
1/19174638/ (dostęp 8 III 2015 r.).
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30 kwietnia 1918 r. na dowódcę Training Section został powołany Lieute-
nant Colonel39 Walter G. Killner, który wcześniej kierował Third Instruction 
Aviation Center w  Issoudun. Objął on nowe stanowisko 15 maja, zastępując 
Lieutenanta Colonela Josepha E. Carberry’ego40. Szefowie wydziałów: myśliw-
skiego, bombardierskiego, obserwacyjnego i strzelań lotniczych mieli za zada-
nie badać i definiować potrzeby szkolenia. W tym czasie w strukturę Training 
Section wchodziły ponadto oddziały: wywiadu, dokumentacji, zaopatrzenia, 
nawigacyjny i inżynieryjny41. W maju 1918 r. na spotkaniu z udziałem Walte-
ra Killnera i szefa szkolenia w USA Lieutenanta Colonela Byrona Q. Johnsona 
podkreślono konieczność „wzmożenia aktywnej łączności między służbami 
we Francji, Wielkiej Brytanii i  Stanach Zjednoczonych”42. Było to związane 
z planem, by coraz większą odpowiedzialność za wstępne szkolenie i elementy 
kolejnych etapów cedować na ośrodki w USA. Pomysł ten nie doczekał się peł-
nej realizacji i do końca wojny przyjeżdżający zza oceanu lotnicy wymagali nie 
tylko odbycia kursów odświeżających nawyki pilotażowe, ale często konieczne 
było również uzupełnienie wcześniejszych etapów szkolenia przeprowadzone-
go z niewystarczającą starannością. Przyczyną tej sytuacji był przede wszyst-
kim brak odpowiednich samolotów dostępnych w Stanach Zjednoczonych.

20 maja 1918 r. Sekcja Lotnicza Signal Corps została przekształcona w Di-
vision of Military Aeronautics, a już cztery dni później w U.S. Army Air Service. 
Pod tą nazwą funkcjonowała do 1926 r.43 Pod koniec wojny bazy szkolenia mu-
siały się zmierzyć z poważnym wyzwaniem sanitarnym i medycznym, którym 
była epidemia grypy hiszpanki. W październiku 1918 r. Lieutenant Colonel 
Hiram Bingham wydał instrukcje, w których zwracano szczególną uwagę na 
utrzymanie higieny baraków, ale także na dbałość o dobrą kondycję żołnierzy44. 

Pewnym problemem pozostawało ujednolicenie statusu pilotów, któ-
rzy przeszli początkowe szkolenie w  różnorodnych ośrodkach. I tak: oso-
by wstępnie przeszkolone w USA uzyskiwały status Reserve Military Pilot45 

39 Polski odpowiednik: podpułkownik
40 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 1, s. 21; http://www.fold3.com/image/ 
1/19174729/ (dostęp 8 III 2015 r.).
41 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 1, s. 23; http://www.fold3.com/image/ 
1/19174800/ (dostęp 16 III 2015 r.).
42 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 1, s. 43; http://www.fold3.com/image/ 
1/19175243/ (dostęp 16 III 2015 r.).
43 D. R. Mortensen, The Air Service in the Great War [w:] Winged Shield, Winged Sword: 
A History of the United States Air Force, cz. 1, Washington 1997, s. 51.
44 Watch Your Step to Prevent Flu; Post Order, „Plane News”, 9 X 1918, s. 1.
45 Pilot wojskowy rezerwy – status przyznawany po przejściu wstępnego szkolenia lotnicze-
go w Stanach Zjednoczonych, poświadczający nabycie wszystkich podstawowych umiejętno-
ści pilotażowych i umożliwiający przejście szkolenia specjalistycznego. 
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(RMA). Początkowo osoby w ośrodkach francuskich zdawały francuski test 
patentowy, a we Włoszech zobowiązane były do zdania włoskiego, drugiego 
testu patentowego. By zlikwidować te różnice, ostatni egzamin uznano za 
tożsamy z uzyskaniem RMA. Dla reszty szkolenia Amerykańskich Sił Eks-
pedycyjnych wytyczono harmonogram wymagań koniecznych dla uzyska-
nia tego samego statusu46. W związku z planami większego zaangażowania 
się w działania frontowe w sierpniu 1918 r. zadecydowano o zintensyfiko-
waniu szkolenia, co miało zapewnić odpowiednią liczbę personelu. By było 
to możliwe, zaczęto sprowadzać dodatkowych instruktorów, rozbudowywać 
szkoły i zwiększać liczbę samolotów, ale także części zamiennych. Właściwie 
jedynym elementem, który udało się w pełni zrealizować, była rozbudowa 
baz i w pewnym stopniu dostawy samolotów. Najsłabiej wypadało zwiększe-
nie liczby instruktorów, gdyż nowo przeszkoleni w Europie nie wystarczali, 
a ci ze Stanów Zjednoczonych byli potrzebni na miejscu47. 

Już kilka tygodni po przystąpieniu USA do wojny w Waszyngtonie po-
jawiła się brytyjska misja, która zgodnie z  rzeczywistością stwierdziła, że 
amerykańskie lotnictwo nie jest gotowe do działania48. Podpisano amery-
kańsko-brytyjską umowę, która umożliwiła rozpoczęcie szkolenia lotnicze-
go na Wyspach Brytyjskich, w tym przede wszystkim kursów mechaników 
i techników lotniczych. W przypadku osób, które miały już doświadczenia 
w pilotażu, Stany Zjednoczone płaciły jedynie za koszty wyżywienia. Za po-
zostałych obowiązywała zryczałtowana opłata od każdej osoby49. Natomiast 
w przypadku mechaników uiszczano całość opłat, poza kosztami zakwate-
rowania. Zadecydowano, że kolejna grupa kursantów miała przybywać dwa 
tygodnie przed zakończeniem szkolenia przez poprzednią. Oparto się na 
brytyjskich doświadczeniach wskazujących, że średni czas konieczny do 
wyszkolenia mechanika na dowolny typ maszyny wynosi około 3 miesię-
cy50. Pierwszym dowódcą amerykańskiego lotnictwa w  Wielkiej Brytanii 
był Colonel Raynal Bolling, po powrocie do Francji zastąpiony przez Cap-
taina Johna Armstronga Drexlera. Pierwszy oddział żołnierzy amerykań-
skiego lotnictwa przybył do Liverpoolu na pokładzie statku „Aurania”. We 

46 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 1, s. 30; http://www.fold3.com/image/ 
1/19174937/ (dostęp 16 III 2015 r.).
47 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 1, s. 36; http://www.fold3.com/image/ 
1/19175066/ (dostęp 16 III 2015 r.).
48 R. G. Miller, The Tail to Tooth Ratio-Royal Flying Corps and Air Service Co-operation in Ma-
intence Training During WWI, „Royal Air Force Society Journal” 2004, t. 32, s. 8.
49 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: B, Vol.: 11, s. 2; http://www.fold3.com/image/ 
1/19057365/ (dostęp 22 II 2015 r.).
50 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: B, Vol.: 11, s. 21; http://www.fold3.com/image/ 
1/19057839/ (dostęp 22 II 2015 r.).
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wrześniu 1917 r. został on wysłany do Military Aviation School w  Oxfor-
dzie51. Kolejne grupy trafiały tam na 2–3 tygodnie, by zapoznać się z bry-
tyjskim systemem szkolenia, a  później rozsyłane były do poszczególnych 
stacji. W Wielkiej Brytanii amerykańscy żołnierze spotkali się z bardzo do-
brym przyjęciem, zwłaszcza wśród wyższych sfer Zjednoczonego Królestwa. 
Byli chętnie zapraszani na bankiety wystawiane na ich cześć, a dziewczęta 
z zamożnych rodzin często zgłaszały się jako wolontariuszki w filiach Young 
Men’s Christian Association (YMCA) i innych instytucji służących Amery-
kanom52. Od 29 grudnia 1917 r. brytyjskim oddziałem lotnictwa Sił Ekspe-
dycyjnych dowodził Lieutenant Colonel James C. Marrow.

Tymczasem 20 października 1917 r. pierwsi kadeci z  Oxfordu trafili do 
No.1 Training Depot Station w Stamford. Początkowo amerykańskie bazy na 
Wyspach borykały się z brakami sprzętowymi i złą pogodą, co powodowało 
opóźnienia. Amerykańscy oficerowie i  instruktorzy mający odpowiadać za 
szkolenie mechaników na Wyspach zaznajamiali się z  brytyjskim systemem 
szkolenia, podręcznikami itd. w  Mechanic Training School w  obozie Halton 
Park (Wendover)53. Wśród najważniejszych brytyjskich ośrodków szkolenia 
pilotów, w  tym morskich, w których szkolili się Amerykanie, były: Gosport, 
Turnberry, Ayr, Grantham i Northolt54. 15 sierpnia 1918 r. rozpoczęło się szko-
lenie w Chichester. Baza wyposażona była w cztery pola wzlotów. Kurs miał 
na celu finalne szkolenie na ciężkich bombowcach wytwórni Handley Page 
dla pilotów, nawigatorów i strzelców pokładowych. Dowódcą amerykańskiego 
oddziału został Lieutenant Colonel O.D. Filley. Szkolenie odejmowało również 
nocne loty, w tym kurs nawigacji i obsługi wyposażenia pokładowego, a także 
karabinów maszynowych po zmierzchu. Szkolenie zostało zakończone już po 
zawieszeniu broni 15 listopada 1918  r.55 Wcześniej, w  lecie, Amerykanie po-
stanowili wysłać grupę pilotów do szkoły Royal Air Force we francuskim Ven-
dome. Ośrodek stosował metody wypracowane przez Special School of Flying 
w Gosport, uznawane za jedne z najskuteczniejszych w szkoleniu podstawo-
wego pilotażu, a to ze względu na dużą swobodę dawaną kursantom56. Duża 

51 J. Hudson, Hostile Skies..., s. 33.
52 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: B, Vol.: 2, s. 6; http://www.fold3.com/image/ 
1/14542467/ (dostęp 23 II 2015 r.).
53 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: B Vol.: 5, s. 68; http://www.fold3.com/image/ 
1/14546391/ (dostęp 23  II 2015 r.).
54 Hero of Angry Sky: The World War I Diary and Letters of David S. Ingalls, red. G. L. Ros-
sano, Athens (Ohio) 2013, s. 92; J. S. Ballard, War Bird Ace. The Great War Exploits of  Capt. 
Field., Kindley 2007, s. 23.
55 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: B, Vol.: 1, s. 60; http://www.fold3.com/image/ 
1/19175630/ (dostęp 23 II 2015 r.).
56 J. Hudson, Hostile Skies..., s. 33.
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część Amerykanów przechodziła skrócony kurs ze względu na to, że mieli już 
doświadczenie nabyte we włoskiej Foggii.

W maju 1918 r. na Wyspach było już ponad 15 tys. żołnierzy amerykań-
skiego lotnictwa: personelu i kadetów. Pierwotnie do marca miano wyszkolić 
15  tys. mechaników, stolarzy i innych specjalistów związanych z techniką lotni-
czą, jednak problemy z transportem morskim pozwoliły na realizację tego pla-
nu dopiero w sierpniu57. Rok po podpisaniu amerykańsko-brytyjskiej umowy 
na terenie Wielkiej Brytanii było nie mniej niż 71 stacji treningowych58. Ame-
rykanie szkolili się tam na różnych typach maszyn, w tym m.in. na B.E.2 E i C. 
S.E.5, Bristolach Fighter, D.H.4, 9 i 10, Sopwith Camelach oraz na bombow-
cach Handley Page59. W lipcu, sierpniu i wrześniu 1918 r. udało się wysłać do 
Francji 50 dywizjonów wyszkolonych w Wielkiej Brytanii. Z czasem zdecydo-
wano o scentralizowaniu szkolenia i ograniczeniu ilości stacji treningowych do 
41 lub 4260. Kursy w Wielkiej Brytanii i przenoszenie wyszkolonego personelu 
do jednostek liniowych miało szczególne znaczenie w przypadku mechaników 
lotniczych, bo to oni głównie szkoleni byli na Wyspach. Problemem w szkole-
niu mechaników pozostawał chaos, m.in. brak podziału jeszcze w USA grup na 
osoby z doświadczeniem i te, które były go pozbawione61. W przeciwieństwie 
do niektórych baz szkoleniowych we Francji, w Wielkiej Brytanii niemal na-
tychmiast po zakończeniu działań wojennych zaczęto wygaszać działania stacji 
i przeprowadzono transfer personelu62. Do 1 grudnia 1918 r. większość żołnie-
rzy Air Service została zaokrętowana i wysłana do Stanów Zjednoczonych, a na 
Wyspach została tylko niewielka liczba żołnierzy i personelu medycznego63.

Jednym z  największych problemów lotnictwa Sił Ekspedycyjnych po za-
angażowaniu się w  wojnę był niedobór mechaników lotniczych, wyszkolo-
nych w obsłudze nowoczesnych silników oraz montażu płatowców. Szczegól-
nie trudno było znaleźć osoby z  jakimkolwiek doświadczeniem w  obsłudze 
silników rotacyjnych. Wobec tego powołane zostało First Air Instructional 
Center w Paryżu, które zapoczątkowało numerację amerykańskich jednostek 

57 R. G. Miller, The Tail to Tooth Ratio..., s. 18.
58 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: B, Vol.: 2, s. 3; http://www.fold3.com/image/ 
1/19057839/ (dostęp 23 II 2015 r.).
59 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: B, Vol.: 2, s. 25; http://www.fold3.com/image/ 
1/14542579/ (dostęp 23 II 2015 r.).
60 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: B, Vol.: 2, s. 31; http://www.fold3.com/image/ 
1/14542579/ (dostęp 23 II 2015 r.).
61 R. G. Miller, The Tail to Tooth Ratio..., s. 12–13.
62 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: B, Vol.: 2, s. 40; http://www.fold3.com/image/ 
1/14542676/ (dostęp 23 II 2015 r.).
63 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: B, Vol.: 2, s. 45; http://www.fold3.com/image/ 
1/14542704/ (dostęp 23 II 2015 r.).



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/4. ARTYKUŁY I STUDIA74

szkoleniowych na Starym Kontynencie, mimo że podobnie jak wiele innych 
Centrów w rzeczywistości prowadzone było przez Francuzów. Członkowie od-
działu szybko zostali skierowani do zakładów najważniejszych producentów 
lotniczych: Nieuport, Brasier, Breguet, Hispano-Suiza, Renault, Gnome i Ble-
riot64. Traktowani byli praktycznie jak normalni pracownicy, równolegle ob-
serwując wszystkie etapy produkcji. Szybko okazało się, że skoncentrowanie 
żołnierzy w Paryżu nastręcza dużych problemów i zostali oni przeniesieni na 
kwatery bliżej poszczególnych fabryk. Kursy w First Air Instructional Center 
trwały po 4–6 tygodni65. Jednostka istniała jedynie kilka miesięcy, po czym 
szkolenie mechaników podzielono między jednostki prowadzone przez Ame-
rykanów, zwłaszcza Issoudun. Zdobyte wówczas podwaliny stały się podsta-
wą dla sprawnego funkcjonowania lotnictwa Sił Ekspedycyjnych w Europie. 
Mechanicy trafili również do francuskiej szkoły mechaników w Bron. Sformo-
wany tam oddział stał się Fifth Air Instructional Center. Teoretycznie dobrze 
przygotowany kurs zawiódł oczekiwania. Szkoła cierpiała na niedobór silników, 
na których ćwiczyć mogliby kursanci. Doszły do tego poważne problemy z za-
kwaterowaniem i warunkami sanitarnymi. W niedługim czasie kursanci zostali 
rozdysponowani między Tours a Issoudun66. Krótki epizod ze szkoleniem me-
chaników miała także baza w Pau, gdzie stworzono Sixth Air Instructional Cen-
ter. Uczyli się tam ogólnej obsługi płatowców oraz silników La Rhone i Clarget, 
po czym i oni trafili do Issoudun. W Pau planowano także szkolenie w pilotażu 
zaawansowanym, jednak pomysł ten zarzucono. Przed przystąpieniem USA 
do wojny nieoficjalnie przeszło tam kurs kilkudziesięciu Amerykanów. Część 
z nich trafiła następnie do Eskadry Lafayette67. 

Kolejną francuską bazą, w której szkolili się Amerykanie, było Avord, gdzie 
sformowano Fourth Air Instructional Center. Stało się ono częścią École d’A-
viacion d’Avord, jednej z najważniejszych francuskich szkół lotniczych. Mieli 
w nim uzupełniać umiejętności piloci, którzy przeszli już wstępne szkolenie 
lotnicze, a kurs obejmował jedynie pilotaż, z pominięciem specjalizacji (nauki 
rozpoznania, bombardowania itd.)68. W nieregularnych odstępach czasu trafiły 
tam trzy grupy Amerykanów. Każda z nich odbyła inny cykl szkolenia, z czego 

64 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 7; s. 3; http://www.fold3.com/image/ 
1/19214128/ (dostęp 6 XII 2014 r.).
65 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 7, s. 5; http://www.fold3.com/image/ 
1/19214143/ (dostęp 7 XII 2014 r.).
66 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 10, s. 7; http://www.fold3.com/image/ 
1/21584876/ (dostęp 3 I 2015 r.).
67 J. Hudson, Hostile Skies..., s. 38. Eskadra Laffayette: oddział francuskiego lotnictwa skła-
dający się z amerykańskich ochotników, którzy zgłosili się jeszcze przed przystąpieniem USA 
do I wojny światowej.
68 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 7, s. 250; http://www.fold3.com/image/ 
1/19214128/ (dostęp 6 XII 2014 r.).
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część kończyła się już w bazach prowadzonych przez Amerykanów. Najważniej-
szą z baz, w których szkolili się Amerykanie, a która do końca administrowa-
na była przez Francuzów, było Cazaux Aviation Instruction Center. W związku 
z przeciągającymi się pracami nad stworzeniem wyspecjalizowanej amerykań-
skiej szkoły prowadzącej kursy w strzelaniach powietrznych konieczne okazało 
się skorzystanie z ośrodka sojusznika69. Pierwsi czterej piloci trafili do szkoły 
na podstawie osobistego porozumienia z komendantem bazy. Był wśród nich 
Captain James Miller, jeden z pierwszych pilotów Amerykańskich Sił Ekspedy-
cyjnych poległych na froncie. Pierwsze oficjalne grupy pojawiły się w bazie na 
początku 1918 r. By zwiększyć tempo szkolenia, Amerykanie przysłali własnych 
mechaników i należące do nich samoloty typu Nieuport 24 i 2770. Na początku 
lata 1918 r. Francuzi przenieśli się na lądowisko oddalone o ok. 20  km, pozosta-
wiając gości zza Atlantyku w starym miejscu i dając im niemal pełną samodziel-
ność. Dopóki bazę wykorzystywali zarówno Amerykanie, jak i Francuzi, korzy-
stali oni ze wspólnych posiłków w oficerskiej stołówce, co było sposobnością 
do nawiązania jeszcze bardziej zażyłych stosunków. Tuż po ucieczce z niewoli 
w Cazaux przebywał również Roland Garros71, zawierając znajomość z wieloma 
żołnierzami Sił Ekspedycyjnych. Na początku października 1918 r. większość 
kadry, kursantów i wyposażenia bazy, z samolotami włącznie, zostało przenie-
sione do już w pełni amerykańskiej St. Jean-de-Monts Aerial Gunnery School72.

Od grudnia 1917 r. piloci Sił Ekspedycyjnych szkolili się w École d’Aviation 
Chateaureux. Początkowo ze względu na zimową porę i dużą odległość mię-
dzy miejscem zakwaterowania a polami wzlotów nastroje w jednostce nie były 
najlepsze, jednak z czasem sytuacja normalizowała się. Pełny kurs trwał 75 dni 
i obejmował loty samolotami typu Caudron G.3 i Morane Rouleur. W prakty-
ce okazało się, że Amerykanie zwykle mieli już pewne lotnicze doświadczenia 
i w porównaniu z przychodzącymi „prosto z okopów” francuskimi kolegami 
byli w stanie skończyć szkolenie szybciej73. Od sierpnia 1918 r. do Chateaureux 

69 US NA, ID:631692, GH-AEF AS; Series: J, Vol.: 10, s. 48; http://www.fold3.com/image/ 
1/21585884/ (dostęp 5 I 2015 r.).
70 US NA, ID:631692, GH-AEF AS; Series: J, Vol.: 10, s. 57; http://www.fold3.com/image/ 
1/21586394/ (dostęp 6 I 2015 r.).
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trafiało jeszcze więcej kursantów z Sił Ekspedycyjnych, dzięki czemu do 20 li-
stopada tego roku szkolenie przeszło 297 osób74. W maju 1918 r. Amerykanie 
pojawili się w  École d’Aviation Militaire de Chartes w  Voves, jednak zabawi-
li tam jedynie trzy miesiące. Kurs miał charakter podobny do odbywanego 
w ośrodku w Tours, natomiast egzaminy przypominały te, które odbywały się 
w  Chateaureux75. Jedna niewielka grupa Amerykanów szkoliła się w  szkole 
bombardierskiej w Le Crotoy. Dalsze plany związane z tą bazą zostały zarzuco-
ne ze względu na rozwój innych ośrodków.

Z czasem główny ciężar szkolenia lotniczego Sił Ekspedycyjnych spadał na 
położone na terenie Francji bazy przejmowane przez Amerykanów lub two-
rzone przez nich samodzielnie. Pierwszym takim miejscem było Second Air 
Instructional Center w Tours, które początkowo miało służyć do szkolenia pod-
stawowego, by z czasem przekształcić się w ośrodek szkolenia obserwatorów 
lotniczych. Pierwsza grupa amerykańskich kursantów dotarła do Centrum 
15  sierpnia 1917 r.76 Francusko-amerykańskie porozumienie przewidywa-
ło przekazanie Amerykanom szkoły wraz z budynkami i polami wzlotów do 
1  września 1917 r.77 Okazało się jednak, że proces organizacji i  przejmowa-
nia kontroli jest czasochłonny i termin ten był niemożliwy do dotrzymania78. 
Mimo że Amerykanie formalnie przejęli kontrolę nad Centrum, w praktyce to 
Francuzi kontynuowali szkolenie według własnych metod. Punktem zwrotnym 
działania Centrum był 26 listopada 1917 r., kiedy to dowódcą został Major Ar-
thur R. Christie. Właśnie w  listopadzie Amerykanie przejęli pełną kontrolę. 
Wydział Szkolenia zakładał osiągnięcie poziomu wypuszczania 100 pilotów 
miesięcznie79, co było mało realne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w rekor-
dowym momencie, gdy Centrum pozostawało jeszcze pod kierownictwem 
francuskiej administracji, liczba ta osiągnęła poziom 82 lotników. W tym cza-
sie Centrum dysponowało tylko jednym polem wzlotów (z czasem ich liczba 
wzrosła do czterech podstawowych i czterech małych, pomocniczych) i stale 
wykruszającymi się samolotami Caudron G.380.
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Od stycznia 1918 r. w Tours stopniowo szkoliło się coraz mniej pilotów, 
gdyż baza przekształcała się w  ośrodek dla obserwatorów lotniczych. Do 
jednostki zostali przydzieleni francuscy instruktorzy, którzy mieli zapew-
nić wsparcie przy rozwijaniu bazy81. Rozbudowano również zaplecze, m.in. 
poprzez stworzenie dwóch poligonów służących do strzelań z  powietrza. 
W Second Air Instructional Center powstały również szkoły: strzelecka, ra-
diowa i fotograficzna, które kształciły specjalistów. W połowie 1918 r. sztab 
U.S. Army Air Service założył, że Centrum będzie wypuszczać 210 obser-
watorów miesięcznie82. Ten ambitny plan udało się zrealizować tylko raz, 
w  listopadzie. W czasie istnienia ośrodka kurs obserwatorów lotniczych 
ukończyło 861 osób, a w listopadzie i grudniu 1918 r. baza służyła za obóz 
przejściowy dla Amerykanów wracających do ojczyzny.

Third Air Instructional Center w  Issoudun było dla Sił Ekspedycyjnych 
najważniejszym ośrodkiem tego typu, a  jednoczenie jednym z  niewielu 
stworzonych od podstaw przez samych Amerykanów83. Bazę zlokalizowano 
na dość podmokłym terenie. W deszczowych miesiącach (zwłaszcza pod 
koniec jesieni i w zimie) grząski grunt uniemożliwiał loty przez wiele dni84. 
Początki Centrum były trudne, żołnierze pracujący przy budowie obiektów 
musieli spać w namiotach, brakowało samolotów, a gdy już zostały dostar-
czone w  częściach, nie było ich komu złożyć. Na pierwszym etapie dzia-
łalności Amerykanie zostali wsparci przez niewielką grupę Francuzów85. 
Pierwszy lot miał miejsce 15 października 1917 r., jednak szkolenie zaczęło 
się dopiero dziewięć dni później. Tymczasem warunki w bazie wciąż były 
trudne. Jak wspominał Reed Chambers: „w Issoudun panował bałagan. Pra-
ce budowlane były nieukończone. Nie było podestów. Brodziło się wszędzie 
w błocie po kostki. Morale było chyba najniższe w całej mojej początkowej 
karierze”86.

Zima stała się przełomowym okresem dla Issoudum. Komendantem zo-
stał Lieutenant Colonel Walter G. Killner. Często szkolenie musiało obej-
mować podstawowy kurs pilotażu, ponieważ do jednostki przybywali pi-
loci z  bardzo różnymi doświadczeniami: od osób, które nie wykonywały 

81 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 7, s. 37; http://www.fold3.com/image/ 
1/19214643/ (dostęp 23  XII 2014 r.).
82 Second A.I.C. Has Huge Advence, „Plane News”, 4 I 1919, s. 6.
83 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 9, s. 1; http://www.fold3.com/image/ 
1/21575854/ (dostęp 26 V 2014 r.).
84 M. Maurer, The U.S. Air Service..., cz. 1, s. 97.
85 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 9, s. 4; http://www.fold3.com/image/ 
1/21575903/ (dostęp 26 V 2014 r.).
86 B. Frandsen, Hat in the Ring. The Birht of American Air Power in the Great War, Wa-
shington 2003, b.p.
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jeszcze żadnych lotów, po kadetów odkomenderowanych z kursu marynarki 
w Wielkiej Brytanii, gdzie latali na zupełnie innych typach samolotów. Wraz 
z  rozbudową bazy powstawały nowe pola wzlotów, mimo to początkowo 
codziennie rano samoloty startowały z  lotniska głównego, gdyż tylko na 
nim znajdowały się hangary. Ostatecznie kilkanaście pól wzlotów służących 
Centrum uzyskało infrastrukturę i każde pełniło określoną funkcję w syste-
mie szkolenia. Rozpoczęto prace przy dwóch kolejnych polach, ale nie zdą-
żyły one wejść do pełnego użytku87. Third Air Instructional Center wysyłało 
swoich kursantów na szkolenie strzeleckie do francuskiego Cazaux, a  na-
stępnie do amerykańskiego ośrodka w St. Jean-de-Monts. W końcu jednak 
otwarte zostało Pole nr 14, które mogło wypełnić tę lukę88.

Intensywność szkolenia w Issoudun wzrastała w wysokim tempie. O ile 
pod koniec 1917 r. nie przekraczano wartości 2 tys. godzin lotów miesięcz-
nie, o  tyle w szczytowym okresie – w październiku 1918 r. – wylatano już 
17 113 godzin89. Pod koniec wojny morale w  Issoudun było bardzo wyso-
kie. Otoczenie Centrum stało się właściwie samowystarczalnym miastem. 
Na nastroje wpływały również frontowe osiągnięcia wychowanków szkoły. 
Third Air Instructional Center wyszkoliło 2409 lotników. Z 63 amerykań-
skich asów lotnictwa myśliwskiego aż 38 było absolwentami Centrum, 
w  tym dwóch najskuteczniejszych: Eddie Rickenbacker i  Frank Luke90. 
O sukcesie jednostki świadczyły ówczesne nagłówki prasowe i  opinie lu-
dzi, którzy mieli okazję zobaczyć zmianę, jaką przeszło Centrum w  ciągu 
kilkunastu miesięcy, a którzy stwierdzali, że „Największa błotna dziura we 
Francji stała się najlepszym, światowym centrum lotniczym”91 i wizytówką 
Amerykańskich Sił Ekspedycyjnych92.

15 listopada 1917 r. Amerykanie oficjalnie przejęli opuszczone przez Fran-
cuzów lotnisko w  Clermont-Ferrand93, na którym stworzono Seventh Air 
Instructional Center. Początkowo nie posiadało ono samolotów, a  pierwsze 

87 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 9, s. 13; http://www.fold3.com/image/ 
1/21576064/ (dostęp 16 VI 2014 r.); Resume of Work of Various Departaments od 3rd A.I.C., 
„Plane News”, 25 I 1919, s. 1.
88 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 9, s. 60; http://www.fold3.com/image/ 
1/21576808/ (dostęp 29 IX 2014 r.).
89 H. Birgham, An Explorer in Air Service, New Heaven 1920, s. 127.
90 Issoudun Product Constitute Major Portion of Flyer Aces, „Plane News”, 3 II 1919, s. 1.
91 „Worst Mudhole in France in France” Becomes World’s Greatest Flying Center, „Plane 
News”, 23 X 1918, s. 5.
92 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 9, s. 164; http://www.fold3.com/image/ 
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93 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 7, s. 211; http://www.fold3.com/image/ 
1/19217519/ (dostęp 30  XII 2014 r.).
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dwie stare maszyny zostały przekazane przez zakłady Michelina. Na przeło-
mie 1917/1918 r. udało się w końcu pozyskać 20 płatowców. Pełny kurs bom-
bardierski wykonywany na samolotach typu Breguet 14 E2 (później również 
D.H.4) trwał miesiąc, choć w przypadku pierwszych grup przeciągnął się do 
sześciu tygodni i trwał tyle samo dla pilotów oraz bombardierów94. Centrum 
było również pierwszą amerykańską bazą, w  której przeprowadzono próby 
i szkolenie w lotach z komendami głosowymi podawanymi przez radiostacje95. 
Baza korzystała z poligonu, na którym ćwiczono zrzucanie bomb, natomiast 
próby strzeleckie prowadzono do celów ustawionych na rzece Allier. Baza 
w Clermont-Ferrand była jednym z przykładów, gdzie w praktyce wybranym 
mechanikom udało się dostać na kursy lotnicze96.

Mimo francuskiego wsparcia w  postaci kursu strzeleckiego w  Cazaux, 
Amerykanie w  dalszym ciągu poszukiwali miejsc na własny ośrodek tego 
typu. Trudność polegała na znalezieniu miejsca jednocześnie dobrze sko-
munikowanego i na tyle słabo zaludnionego, by móc wyznaczyć bezpieczne 
poligony strzeleckie i awaryjne lądowiska. W końcu wybór padł na miejsce 
na wybrzeżu Zatoki Biskajskiej, 2 km od miejscowości St. Jean-de-Monts. 
Region ten zasugerowali francuscy lotnicy z Les Sables d’Olonne97. Pierwsze 
samoloty w Aerial Gunnery School pojawiły się 27 czerwca 1918 r. W związ-
ku z problemami z infrastrukturą transportową większość samolotów zosta-
ła sprowadzona drogą powietrzną. 20 lipca bazę nawiedził sztorm. Bliskość 
plaży spowodowała rodzaj burzy piaskowej, uszkadzającej maszyny i ranią-
cej ludzi. Zniszczeniu uległo również kilka znajdujących się w fazie budowy 
baraków98. Jako pięć podstawowych celów szkolenia w ośrodku określono: 
zaznajomienie z  konstrukcją broni, amunicji i  synchronizatorów, koordy-
nację zachowań samolotu i broni, praktykę w wyczuciu dystansu, usuwanie 
zacięć broni w powietrzu i zapoznanie się z zasadami celowania. Zakładano, 
że najlepsze efekty zostaną osiągnięte, jeśli będzie wykonywać się relatywnie 
proste ćwiczenia, łączące wiedzę z  jak największej ilości z  wymienionych 
dziedzin. W trakcie praktyki wykonywano strzelania do celów nawodnych, 
małych zakotwiczonych balonów, naziemnych sylwetek i rękawów holowa-
nych przez samoloty. Mimo krótkiego okresu działania szkoły kurs zakoń-
czyło 266 osób, w tym: 54 pilotów myśliwskich, 157 pilotów obserwatorów, 
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1/19217721/ (dostęp 31 XII 2014 r.).
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96 Two Mechanic of This Field Leave to Become Flyers, „Flights and Landings”, 2 XI 1918, s. 1.
97 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol.: 10, s. 78; http://www.fold3.com/image/ 
1/21587250/ (dostęp 17 II 2015 r.).
98 Suterday’s Storm Play Havroc Here, „The Flying Papers”, 29 VII 1918, s. 1.
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20 obserwatorów artyleryjskich i  35 obserwatorów samolotów pościgo-
wych99.

Wymienione amerykańskie ośrodki uzupełniane były przez ośrodki ćwi-
czące w  lotniczej obserwacji artyleryjskiej w  Coëtquidan, Souge, Mailly, 
Meucon i Valdahon. Te pracujące z różną intensywnością bazy zlokalizowa-
ne były zwykle w pobliżu szkół artyleryjskich i prowadziły kursy dla obser-
watorów lotniczych, którzy mieli korygować ogień artylerii. Swoje ośrodki 
prowadziły również I i II Korpus, przy czym większe znaczenie miał jedy-
nie ten ostatni. Umieszczono go w  Chatillon-sur-Seine, w największej skali 
w  Air Service prowadzono tam szkolenie w  łączności między lotnictwem 
a piechotą. Szeroki program szkolenia zawierał także ćwiczenia w korygo-
waniu ognia artylerii, fotograficzne i strzeleckie.

Mimo bogatych historycznych doświadczeń z wykorzystaniem aerostatów 
w celach militarnych Stany Zjednoczone rozpoczynały I wojnę światową bez 
wojsk balonowych. Nie istniały również nowoczesne metody szkolenia obser-
watorów. Podobnie jak w przypadku lotnictwa silnikowego początkowo zakła-
dano, że gros szkolenia będzie odbywało się w Stanach Zjednoczonych. Jednak 
i w tym wypadku okazało się, że gdy pierwsza grupa trafiła do Francji, jej wy-
szkolenie było niewystarczające i musiało zostać uzupełnione. Różnica polegała 
jedynie na tym, że gdy 3 listopada 1918 r. na Stary Kontynent przybyła ostat-
nia wyszkolona w USA kompania, jej umiejętności były odpowiednie i dalsze 
utrzymywanie kursów we Francji nie było już niezbędne100. Początkowo wy-
słano Amerykanów do szkoły balonowej prowadzonej przez francuską armię, 
jednak okazało się, że po szkoleniu teoretycznym kadeci wysyłani są na front na 
rodzaj kursu polowego, co nie zadowalało Sił Ekspedycyjnych. Pierwsza ame-
rykańska szkoła balonowa zlokalizowana została w Cupery, ale ze względu na 
przesuwającą się linię frontu musiała zostać przeniesiona do Marigny-le-Chatel. 
Miejsce to nie miało potencjału rozwojowego i  szybko zaczęto szukać nowe-
go. W tym też czasie przetłumaczona została treść wykładów ze szkoły francu-
skiej101. Ostatecznie zdecydowano wybrać obóz Souge, a czynnikiem decydują-
cym okazało się sąsiedztwo Artillery Aerial Observation School. Regularny kurs 
obserwatorów rozpoczął się 5 maja. Do końca wojny ośrodek w Souge wyszko-
lił 199 oficerów oraz dokonał przeszkolenia 623 podoficerów i szeregowych102. 
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Dodatkowo wszystkie kompanie balonowe ze Stanów Zjednoczonych, po przy-
byciu do Francji były przydzielane do jednego z sześciu centrów instruktarzu 
artyleryjskiego. Tam przez 2–3 tygodnie miały okazję do odnowienia nawyków, 
poprawienia metod współpracy z artylerią i oswojenia się z różnicami w wypo-
sażeniu. Wówczas też często dotychczasowi dowódcy kompanii zastępowani byli 
przez oficerów z doświadczeniem frontowym103. Kurs dla strzelców balonowych 
trwał 15 dni i był podzielony między ośrodek w Souge i Aerial Gunnery School 
w Cazaux. W lecie 1918 r. okazało się, że szkolenie strzeleckie w Stanach Zjed-
noczonych jest już na tyle efektywne, że kurs we Francji okazał się niekonieczny. 

1 listopada 1918 r. do struktury Training Section włączono oddziały fo-
tograficzny i  inspekcyjny. Po zakończeniu działań wojennych, inaczej niż 
w  przypadku szkolenia w  Wielkiej Brytanii, część ośrodków we Francji 
działała nadal. Część z nich kontynuowała kursy grup, które rozpoczęły je 
przed 11 listopada, inne spełniały głównie funkcje obozów dla żołnierzy 
oczekujących na transport do Stanów Zjednoczonych.

Wkrótce po podpisaniu porozumień z  Francuzami analogiczne umowy 
na szkolenie amerykańskich lotników zostały podpisane z  rządem włoskim. 
W wrześniu 1917 r. Major Earl L. Naiden został wysłany, by parafować je i przy-
gotować kurs. Włoska Królewska Szkoła Lotnicza położona była koło Foggii, 
gdzie planowano szkolenie 500 osób104. Lotnicy, którzy trafili do ośrodka, byli 
też pierwszą większą grupą amerykańskich żołnierzy we Włoszech. Z racji tego, 
że przez pewien czas kadeci z Foggii byli jedynym amerykańskim oddziałem 
we Włoszech, oddalonym od linii zaopatrzeniowych Sił Ekspedycyjnych we 
Francji, zabezpieczenie środków finansowych i dostaw pozostawało ogromnym 
problemem105. W połowie października 1917 r. do Foggii przybyła druga grupa 
kursantów pod dowództwem amerykańskiego oficera z włoskimi korzeniami, 
Captaina Fiorello H. LaGuardii106. Po przeszkoleniu na samolotach jednosilni-
kowych lotnicy przesiadali się na ciężkie bombowce typu Caproni Ca.3, zde-
cydowanie największe płatowce, z jakimi w tamtym czasie mieli do czynienia 
Amerykanie. W Foggii prowadzono również szkolenie w lotach nocnych. Poza 
wykorzystaniem innych samolotów kurs we Włoszech był podobny do tego 
odbywanego w  Clermont-Ferrand. Ósme Centrum nie spełniło wszystkich 
pokładanych w nim nadziei, ostatecznie podstawowe szkolenie lotnicze zakoń-
czyło 406 osób. 128  kadetów przeszło przez kurs zaawansowany, a 106 zostało 
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bombardierami107. 96  absolwentów z Foggii wzięło udział w działaniach lotni-
czych na froncie włoskim108.

Na włoskim wybrzeżu, niedaleko Civitavecchia, zlokalizowana była Kró-
lewska Szkoła Lotniczego Strzelectwa w  Furbara. Kurs przechodziło tam 52 
amerykańskich lotników. Ośrodek został założony w 1918 r. i  jego głównym 
celem była konwersja pilotów samolotów bombowych na pilotów myśliwskich. 
Kurs obejmował teorię, loty zapoznawcze, strzelanie do pełnowymiarowych 
sylwetek samolotów, balonów i strzelanie testowe109. Włoskie szkolenie uwa-
żane było za przestarzałe. Amerykańskie sugestie spowodowały wprowadzenie 
zmian, które były stosowane nawet po ich odejściu. Wielu amerykańskich lot-
ników wyszkolonych w Foggii zostało wysłanych na front włoski. Zbiegło się to 
w czasie z przezbrajaniem jednostek bojowych z samolotów typu Caproni Ca.3, 
na których odbywano szkolenie, na Caproni Ca.4. Postanowiono, że pierwsze 
załogi trafią na front do jednostek wykorzystujących jeszcze stare bombowce 
i już na miejscu, po pewnym czasie przeszkolą się na nowym modelu. Kolejni 
kursanci już po zakończeniu kursu w Foggii mieli trafiać na szkolenie konwer-
syjne do Malpensa. Ukończyło je 75 osób.

Wśród problemów, które ograniczały skuteczność szkolenia, Major Mil-
ton F. Davis wskazał szczególnie dysproporcje parametrów między samo-
lotami używanymi w  trakcie kursów a  tymi, którymi latano na froncie110. 
Z kolei Walter Killner zwracał uwagę na konieczność zwiększenia liczby 
mechaników i inżynierów w bazach szkoleniowych i zaostrzenia kryteriów 
ich doboru. Podkreślał również konieczność poprawy szkolenia strzeleckie-
go, dopatrując się w nim wysokiej efektywności niemieckiego lotnictwa111. 
W innym raporcie dotyczącym wniosków z działalności Sekcji Szkoleniowej 
Air Service podkreślono ogromne znaczenie morale i konieczność usuwania 
czynników, które mogą je obniżać. Zwracano uwagę na konieczność elimi-
nacji opóźnień i czasu szkolenia w ogóle. Transfer między kolejnymi etapami 
szkolenia oraz zbędnie rozbudowane elementy, takie jak musztra typowa dla 
piechoty, powodowały, że od rekrutacji do skierowania do jednostki linio-
wej często mijał ponad rok. Spowalniało to napływ nowych lotników na 
front, ale wpływało również na ich morale112. Znajduje to potwierdzenie 
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w prasie wydawanej w bazach szkoleniowych i wspomnieniach lotników113. 
W raporcie podkreślono także konieczność wypracowywania odpowie-
dzialności lotników już na etapie szkolenia, zwłaszcza poprzez dawanie 
im większej samodzielności. Za wzór stawiano tu przykład brytyjski, który 
przynosił szczególnie pozytywne rezultaty114. Adaptowany stamtąd system 
Gosport starano się wykorzystać w szkołach na terenie Stanów Zjednoczo-
nych. 25  powstałych tam ośrodków, z Kelly Field na czele, stanowiło ważne 
ogniwo amerykańskiego szkolenia115. Bazy szkoleniowe powstawały w opar-
ciu o kluby lotnicze oraz przy uczelniach. Za najszybszą metodę pozyska-
nia kadetów i przeprowadzenia ich szkolenia naziemnego uznano oparcie 
ich właśnie na amerykańskich szkołach wyższych. System wymyślony przez 
Hirama Bighama zdał egzamin116. Istotne były również kursy prowadzone 
w  Kanadzie. Wzorzec organizacji szkół zapożyczono właśnie z  tamtejszej 
University of Toronto School of Military Aeronautic117.

Amerykańskie lotnictwo pełniło pionierską rolę w  rozwoju aeronauty-
ki. Jednak przed przystąpieniem do I wojny światowej nie udało się stworzyć 
powietrznego korpusu z prawdziwego zdarzenia. Dopiero zaangażowanie się 
w Wielką Wojnę dało impuls do podjęcia działań. Korzystając z doświadczeń 
i  pomocy zaprawionych w  walkach sojuszników: Francji, Wielkiej Brytanii 
i Włoch, możliwe stało się bardzo szybkie, wręcz gwałtowne, powstanie liczą-
cych się wojsk lotniczych118. W ciągu półtora roku nadrobiono praktycznie cały 
dystans, jaki dzielił w tej dziedzinie USA od innych mocarstw zaangażowanych 
w wojnę. Działania będące w kompetencji Sekcji Szkolenia to nie tylko sprowa-
dzenie sprzętu i wyszkolenie kadetów, to dobór i stworzenie lotnisk, baz, infra-
struktury, systemu zaopatrzeniowego, zapewnienie personelowi odpowiednich 
warunków, przygotowanie programów szkolenia, ale także zapewnienie życia 
kulturalnego za pośrednictwem YMCA, opieki medycznej z  pomocą Czer-
wonego Krzyża, czy umożliwienie wydawania aż trzech tytułów prasowych. 
Skutkiem tych wszystkich działań do 11 listopada 1918 r. europejskie ośrodki 
podległe i współpracujące z U.S. Air Service wypuściły 1674 pilotów (w tym 
766 myśliwskich) i 851 obserwatorów119. Wyzwanie było tym większe, że jak 

113 L. L. Kaylor, The First World War Diary, Silver Spring 1997, s. 25.
114 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: A, Vol.: 15, s. 49; http://www.fold3.com/image/ 
1/14544476/ (dostęp 2 III 2015 r.).
115 B. Ashcroft, We wanted wings..., s. 8.
116 J. Hudson, Hostile Skies..., s. 28–29.
117 B. Ashcroft, We wanted wings..., s. 10.
118 T. H. Greer, The Development of Air Doctrine in the Army Air Arm 1917–1941, Washing-
ton 1985, s. 7.
119 US NA, ID:631692, GH-AEF AS, Series: J, Vol. 1, s. 51; http://www.fold3.com/image/ 
1/19175444/ (dostęp 21 III 2015 r.).
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wspomina David S.  Ingalls w grudniu 1917 r.: „ogromna liczba wysłanych lu-
dzi nie miała lub praktycznie nie miała szkolenia. Większość z nich było ludź-
mi [...] natychmiastowo zaokrętowanymi niezależnie od ich przydatności lub 
nieprzydatności dla lotnictwa”120. Starania włożone w rozwój szkolenia lotni-
czego zaowocowały w trakcie ostatnich ofensyw I wojny światowej, w których 
brały udział Amerykańskie Siły Ekspedycyjne. Lotnictwo oddało cenne usługi 
w trakcie bitwy o Saint-Mihiel i ofensywy Muse-Argone121. Dwie kompanie ba-
lonowe trafiły w obszar bitwy o Saint-Mihiel prosto z ośrodka szkolenia w So-
uge122. W listopadzie 1918 r. formacja, która jeszcze półtora roku wcześniej 
w porównaniu z europejskimi potęgami stanowiła siłę mniej niż symboliczną, 
mogła się pochwalić zestrzeleniem 756 wrogich samolotów i 76 balonów123. Nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie zaplecze, w tym to szkoleniowe.

STRESZCZENIE

Kamil  Stasiak, Geneza i rozwój szkolenia lotniczego Amerykańskich 
Sił Ekspedycyjnych w Europie w czasie I wojny światowej.  

Zarys problematyki

Mimo że Stany Zjednoczone pełniły pionierską rolę w rozwoju techniki lotni-
czej, przystępując do I wojny światowej, dysponowały bardzo skromnym poten-
cjałem w dziedzinie lotnictwa wojskowego. Wśród licznych wyzwań, jakie stanęły 
przed amerykańskimi wojskowymi, było przygotowanie sprawnego systemu szko-
lenia zarówno lotników, jak i kadry technicznej. Aby było to możliwe, niezbędna 
okazała się pomoc sojuszników: Francji, Wielkiej Brytanii i  Włoch. Korzystając 
z ich doświadczeń, a często również baz, sprzętu i instruktorów, Amerykanie stop-
niowo wypracowali własny system szkolenia lotniczego.

W tekście przedstawione zostały główne koncepcje rozwoju amerykańskiego 
szkolenia lotniczego w  trakcie I wojny światowej, napotkane problemy i  sposoby 
ich rozwiązywania. Opisane zostały również najważniejsze ośrodki szkoleniowe na 
terenie Europy, zakres i metody ich działania, ale również problemy życia codzien-
nego instruktorów i kursantów. 

Słowa kluczowe: lotnictwo, szkolenie lotnicze, I wojna światowa, front zachod-
ni, siły ekspedycyjne

120 Hero of Angry Sky: The World War I Diary and Letters of David S. Ingalls, Athens (Ohio) 
2013, s. 81.
121 H. Johnson, Winless Eagle..., s. 219.
122 M. Maurer, The U.S. Air Service..., cz. 3, Washington 1979, s. 10.
123 J. C. Fredriksen, The United States Air Force: A Chronology, Santa Barbara 2011, s. 7.



Kamil Stasiak: Geneza i rozwój szkolenia lotniczego Amerykańskich Sił Ekspedycyjnych w Europie... 85

SUMMARY

Kamil  Stasiak, The origin and development of aviation training 
of  the American Expeditionary Forces in Europe during World War I. 

An  outline of issues

Despite the fact that the USA played a  pioneering role in the development 
of  aircraft engineering, entering World War I they had only very limited potential 
in the field of the military aviation. Among the many challenges American mili-
tary men had to face was preparing an efficient system of training for both pilots 
and technicians. To enable that, help from the allies: France, Great Britain and Italy 
turned out essential. Using their experience and often also bases, equipment and in-
structors, Americans little by little worked out their own system of aviation training. 

In the text the main concepts of the development of American aviation train-
ing during World War I were presented, as well as the problems encountered and 
the ways they were solved. The most important training centers in Europe were 
described too, including the range and methods of their work, but also everyday 
life problems of the instructors and course participants.

Keywords: aviation, aviation training, World War I, western front, expedition-
ary forces

РЕЗЮМЕ

Камиль Ст асяк, Генезис и развитие обучения авиационного  
дела Американских Экспедиционных Сил в Европе во время 

Первой мировой войны. Очерк проблемы

Несмотря на то, что Соединенные Штаты играли ведущую роль 
в  развитии авиации, к моменту вхождения в Первую мировую войну они 
располагали очень скромным потенциалом в области военной авиации. 
Среди многочисленных вызовов, которые встали перед американскими 
военными, была подготовка слаженной системы обучения среди пилотов 
и  технических кадров. Чтобы это стало возможным, необходима была 
помощь союзников – Франции, Великобритании и Италии. На основе их 
опыта, а также с помощью их баз, техники и инструкторов американцы 
постепенно разработали собственную систему обучения авиационному делу. 

В тексте представлены главные концепции развития американской 
системы обучения авиационному делу во время Первой мировой войны, 
проблемы, с которыми пришлось столкнуться, и способы их решения. Также 
были описаны важнейшие средства обучения на территории Европы, область 
и методы их применения, проблемы повседневной жизни инструкторов 
и  курсантов. 

Ключевые слова: авиационное дело, обучение авиационному делу, Первая 
мировая война, Западный фронт, Экспедиционные Силы



Tomasz Gliniecki

Rola i działania korespondentów wojennych 
Armii Czerwonej podczas ofensywy 

2  Frontu Białoruskiego zimą 1945 roku

Po wybuchu wojny z Niemcami, w czerwcu 1941 r. państwowa machina 
informacyjna Związku Sowieckiego została nagle przestawiona, ponieważ 
trzeba było pokazać w złym świetle dotychczasowego sojusznika, aktualnie 
zaś wiarołomnego najeźdźcę i  śmiertelnego wroga. To był już drugi raz, 
między sierpniem 1939 a czerwcem 1941 r., kiedy doszło do propagando-
wej wolty zmieniającej publiczny ogląd na nazistowskie Niemcy, bo w  la-
tach zbliżenia obu państw pokazywano narodowy socjalizm Hitlera jako 
system polityczny przyjazny bolszewizmowi Stalina1.

Skuteczną zmianę z pierwszych dni wojny zawdzięczali Sowieci dobrze 
już sprawdzonym od czasów rewolucji zabiegom propagandowym i rozbu-
dowanej strukturze administracji politycznej w wojsku, którą sprawnie na-
kierowano na potrzeby nowego konfliktu. Już w początku lat trzydziestych 
XX w. bolszewicy prowadzili intensywne przygotowania do przyszłej wojny 
informacyjnej na wielką skalę, kiedy utworzyli wyspecjalizowaną grupę pi-
sarzy dla wojska, ćwicząc literatów, najpierw w  przygotowaniu poligono-
wym, później sprawdzając ich umiejętności w  prawdziwych walkach, po-
cząwszy od konfliktu o Chałchyn-Goł, a następnie podczas agresji na Polskę 
i wojny zimowej z Finlandią2.

Nadzór nad przygotowywaniem i  publikowaniem informacji w  woj-
skowych mediach uzyskało powołane nazajutrz po hitlerowskiej agresji 

1 Zob. Н. Волковский, История информационных войн, cz. 2, Санкт-Петербург 2003, 
s. 289–299.
2 D. Beyrau, Propaganda als Mechanismus der Selbstmobilisierung [w:] Советская 
пропаганда в  годы Великой Отечественной войны, oprac. А. Лившин, И. Орлов, 
Москва 2007, s. 26–27.
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Sowinformbiuro. Władzom zależało na utrzymaniu pełnej kontroli nad 
dostępnymi sowieckim obywatelom informacjami z frontu, by pokazać po-
żądany, a  nie rzeczywisty obraz zmagań. Naczelnym obowiązkiem nowej 
centrali informacyjnej było więc przekazywanie wyselekcjonowanych i za-
twierdzonych przez partię wiadomości ogólnych, pozyskanych ze sztabów 
i  dowództw wojskowych. Informacje, które znalazły się w  oficjalnych ra-
portach biura, miały pierwszeństwo w rozpowszechnianiu, a dokładniejsze 
dane o walkach mogły być publikowane dopiero po ogłoszeniu odpowied-
niej dla nich, codziennej porcji wieści z Sowinformbiura3. 

Niezadowoleni z tego powodu byli redaktorzy poszczególnych pism, któ-
rzy często mieli informacje dokładniejsze i uzyskane szybciej, niż spływały 
raporty ze zdezorganizowanych i niedoinformowanych w aktualnej sytuacji 
sztabów. W dodatku doniesienia te były mniej atrakcyjne w treści niż arty-
kuły dziennikarzy przebywających w oddziałach, bo pozbawione szczegóło-
wych opisów walk czy bohaterskich dokonań poszczególnych żołnierzy. Da-
wid Ortenberg, ówczesny redaktor naczelny „Krasnoj Zwiezdy”, największej 
gazety żołnierskiej, wydawanej w  latach wojny także dla cywilów, pisał, że 
oczekiwanie na raport Sowinformbiura było dla redakcji podwójnym kło-
potem, bo oficjalne doniesienia nie były wolne od opóźnień, błędów czy też 
celowych przemilczeń. Ortenberg był niezadowolny, bo jego koresponden-
ci znajdowali się często na linii frontu i zdobywali najświeższe informacje 
z narażeniem życia, natomiast redakcja musiała czekać, aż siedzący w szta-
bach współpracownicy Sowinformbiura przekażą swoje raporty do Moskwy 
i tam dopiero po zakwalifikowaniu ich do druku i opublikowaniu nadawa-
no bieg kolejnym artykułom4.

Oficjalne informacje były też dystrybuowane za pośrednictwem kolej-
nej państwowej instytucji – Telegraficznej Agencji Związku Sowieckiego. 
Upowszechniała ona wiadomości, plakaty i zdjęcia, przekazując je w odpo-
wiednio spreparowanej formie do redakcji gazet, czasopism i radia, rozgra-
niczając swoje pakiety informacyjne dla mieszkańców stołecznej Moskwy, 
gazet regionalnych, jak i dla redakcji zagranicznych, dla żołnierzy z frontu, 
cywilów na tyłach, a także dla partyzantów i  ludności z terenów okupowa-
nych przez wroga5.

Mimo że wieści z frontu były silnie reglamentowane, autorami wielu pu-
blikacji prasowych nie byli wówczas zawodowi dziennikarze, lecz eksper-
ci: historycy, filozofowie, ekonomiści, ale też ludzie sztuki słowa – pisarze, 
publicyści, poeci, dramaturdzy. Aby ujednolicić status osób relacjonujących 

3 Szerzej w: Ю. Петров, Строительство политорганов, партийных и комсомольских 
организаций Армии и  Флота, Москва 1968.
4 Д. Ортенберг, Сталин, Щербаков, Мехлис и другие, Москва 1995, s. 104.
5 И. Панарин, СМИ, пропаганда и информационные войны, Москва 2012, s. 19–21.
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działania wojenne, w 1942 r. Zarząd Propagandy i Agitacji Komitetu Cen-
tralnego Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) oraz Na-
czelne Dowództwo Armii Czerwonej wydały rozporządzenie „O pracy ko-
respondentów wojennych na froncie”6.

Rozpowszechnione w czasach porewolucyjnych wspieranie zawodowych 
dziennikarzy siecią korespondentów piszących do gazet dawało pozorną 
dostępność obywatela Związku Sowieckiego do wypowiadania się na naj-
ważniejsze nawet tematy. Żołnierzom czy też robotnikom na zapleczu fron-
tu oddawano w gazetach miejsce przeznaczone do prezentowania ich relacji 
i opinii, jednocześnie starannie dobierając i cenzurując treść. Koresponden-
ci z oddziałów wojskowych pisali do wydawanych w jednostkach gazet naj-
prostsze doniesienia, informowali o sukcesach i jubileuszach, w imieniu ko-
legów zadawali przełożonym pytania7, natomiast sieć wojennych korespon-
dentów mediów centralnych została ściśle wyznaczona i  ulokowana przy 
zarządach politycznych poszczególnych frontów. Prawo do uzyskiwania te-
legraficznych relacji od swych wysłanników miały jedynie: Sowinformbiuro, 
centralna agencja informacyjna, radio, redakcje gazet ogólnokrajowych oraz 
te gazety regionalne, na terenie których toczyły się walki.

Tuż po wybuchu wojny z Niemcami partia komunistyczna podjęła de-
cyzję o  wsparciu mediów wojskowych liczną grupą ideowych literatów. 
Wszystkie redakcje frontowe potrzebowały łącznie kilku tysięcy wykwa-
lifikowanych dziennikarzy, a  sprawdzeni politycznie pisarze byli dla nich 
znakomitą pomocą, ponieważ potrafili w artykułach sprawnie łączyć propa-
gandowo postulowaną fikcję z rzeczywistością działań bojowych. W efekcie 
przeprowadzonej akcji mobilizacyjnej co trzeci literat ze Związku Pisarzy 
trafił w  szeregi wojska w  charakterze korespondenta lub redaktora prasy 
frontowej. W całej Armii Czerwonej i  Marynarce Wojennej Związku So-
wieckiego wydawano podczas wojny 1357 gazet i czasopism, których łączny 
nakład jednorazowy sięgał 6  mln 256 tys. egzemplarzy. Największą grupę 
pism stanowiły gazety dywizyjne i  okrętowe – liczyły niemal 900 tytułów 
i do nich głównie posłano kadrowe uzupełnienia8.

Ponad stu pisarzy zostało skierowanych przez władze do wsparcia re-
dakcji „Krasnoj Zwiezdy”. Skupiono tam takie sławy sowieckiej literatury, 
jak Konstanty Simonow, który obok licznych korespondencji wsławił się 
powszechnie uznanym przez żołnierzy wierszem Czekaj na mnie, ckliwie 

6 Tekst rozporządzenia w publikacji: О партийной и советской печати, радиовещании 
и телевидении, red. А. Окороков, oprac. Л. Климанова, Москва 1972, s. 214–216.
7 J. Morawiecki, Produkcja radzieckich korespondencji gazetowych w czasie II Wojny Świa-
towej   – o niektórych trudnościach badawczych [w:] Korespondent wojenny. Etyka – historia 
– współczesność, red. J. Snopek, K. Bernat, W. Furman, Kielce 2012, s. 144–148.
8 Н. Волковский, История..., s. 363. 
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opowiadającym o kobiecie, której mężczyzna walczy na froncie. Simonow 
pisał wówczas nie tylko artykuły, ale też wiersze, sztuki sceniczne, a  także 
powieści, które przyniosły mu wielką sławę już po wojnie9. Do grona repor-
terów gazety trafił i  Wasilij Grossman, o  którym Ortenberg, wspomniany 
już redaktor „Krasnoj Zwiezdy” pisał we wspomnieniach, że siła artykułów 
pisarza polegała na wspólnym, razem ze swymi bohaterami przeżywaniu 
trudów i niebezpieczeństw walki. Według redaktora dzięki tej umiejętności 
Grossman zyskiwał prawo, by opisywać nie tylko fakty i dokonania żołnier-
skie, ale też przytaczać w korespondencjach myśli i odczucia czerwonoar-
mistów10. W redakcji „Krasnoj Zwiezdy” znalazł się także Ilia Erenburg, 
sowiecki Żyd, szybko uznany za czołowego korespondenta frontowego11. 
Ten znany pisarz, publicysta i poeta otwarcie nawoływał do bezprzykładnej 
zemsty na wrogu, wskazując cały niemiecki naród jako agresora odpowie-
dzialnego za wyrządzone Sowietom zło. Już w  początkach wojny między 
oboma państwami Erenburg, w  zdaniach artykułu Zabij Niemca!, nawo-
ływał: „Jeśli zabiłeś jednego Niemca, zabij drugiego – nie ma dla nas nic 
weselszego od niemieckich trupów. Nie licz dni. Nie licz kilometrów. Licz 
jedno – zabitych przez ciebie Niemców. Zabij Niemca! – prosi stara matka. 
Zabij Niemca! – prosi cię dziecko. Zabij Niemca! – krzyczy Ojczyzna. Nie 
odpuszczaj. Nie przegap. Zabij!”12.

Centralna gazeta żołnierska była w latach wojny nie tylko nośnikiem in-
formacji, ale też przewodnikiem, pismem metodycznym dla redakcji pism 
frontowych. Orientowała dziennikarzy w kwestiach ideologicznych i uczyła 
opisywania aktualnych zagadnień. W specjalnych artykułach dla kolegów, 
przekazujących relacje telegrafem z frontu, specjaliści z centrali wskazywali 
właściwe sposoby działania partii i  Komsomołu w  warunkach bojowych. 

9 Zob. Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиогра-
фический словарь, t. 3, red. Н. Скатов, Москва 2005, s. 327–330.
10 Д. Ортенберг, Год 1942, Москва 1988, s. 415.
11 Dla wybranych osób, prezentowanych w  artykule, przygotowano krótkie informacje 
biograficzne. Ilia Erenburg (właściwie Eliasz Hirszewicz Erenburg) urodził się w  1891 r. 
W  1908 r. został aresztowany za działalność rewolucyjną, po czym wyemigrował do Paryża. 
Tam zajął się poezją, ale też dziennikarstwem. Pisał do rosyjskich gazet w  latach I wojny 
światowej, a podczas rewolucji lutowej 1917 r. wrócił do Rosji, po czym po zwycięstwie re-
wolucji październikowej znów wyemigrował i działał jako pisarz bolszewicki w zachodniej 
Europie, coraz częściej uczestnicząc w kongresach kultury, pisząc wiersze i powieści, a tak-
że relacjonując do prasy, np. przebieg wojny hiszpańskiej dla „Izwiestii”. Powrócił do ZSRR 
w  1940 r. po podbiciu Francji przez Hitlera i szybko stał się jednym z czołowych dziennika-
rzy antyfaszystowskich. W czasie wojny 1941–1945 opublikował około 3 tys. artykułów. Zob. 
Исторический словарь, red. А. Орлов, Н. Георгиева, В. Георгиев, Москва 2012, s. 582.
12 И. Эренбург, Убей [w:] Война. 1941–1945, Москва 2004, s. 256–257. Oryginał w: 
„Красная звезда”, 24 VII 1942, s. 3. Użyte w tekście cytaty są tłumaczeniami autorskimi 
z  języka rosyjskiego.
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Wydano też zarządzenie wymagające od dziennikarzy frontowych stałego 
podnoszenia znajomości sztuki wojennej i techniki wojskowej tak, by publi-
kowane opisy zdarzeń były jak najbardziej kompetentne. „Krasnaja Zwiez-
da” wyjaśniała obowiązki pisarzy i  dziennikarzy towarzyszących jednost-
kom bojowym, podając, że głównym ich zadaniem jest pokazanie żołnierzy 
i dowódców jako ludzi walczących odważnie, ale też biegłych w obsłudze 
sprzętu i  taktyce walki, pełnych inicjatywy, sprytu i  nienawiści do wroga 
oraz nieustannej sumienności w realizacji stawianych im przez dowództwo 
rozkazów13.

Według wytycznych nadzorującego prace indoktrynacyjne w wojsku Głów-
nego Zarządu Politycznego Armii Czerwonej gazety frontowe miały tworzyć 
wokół siebie jak najszersze grono zaufanych dowódców, służb politycznych 
i  szeregowych żołnierzy, za podstawę do pracy przyjmując aktyw partyjny 
jednostek. Te wskazania szczegółowo wyjaśniła centralna prasa wojskowa, pu-
blikując artykuł zatytułowany Dla kogo powinna być przygotowywana gazeta 
frontowa, w  którego treści wyjaśniono, że podstawowymi odbiorcami pism 
wydawanych w poszczególnych jednostkach wojskowych mieli być szeregowcy 
i młodsi oficerowie, których liczebnie było w armii najwięcej14.

Doświadczeni korespondenci nieraz pisali o swych kolegach i znaczeniu 
ich relacji z  miejsc walk dla wiedzy i  postaw odbiorców. Powtórnie przy-
wołując Ilię Erenburga, warto wskazać wyłączność informacyjną mediów 
sowieckich, kiedy: „miliony ludzi pożądliwie szukają w gazetach artykułu 
z dopiskiem «Od korespondenta wojennego». Chcą znaleźć wyjaśnienie do 
skąpych słów raportów. [...] Korespondenci wojenni – to oczy kraju i zara-
zem skromni ludzie – kapitanowie, majorowie lub podpułkownicy, którzy 
dzielą z armią wszystkie trudy polowego życia”15. 

Z założenia sowieccy korespondenci frontowi starali się wypełnić sta-
wiane przed nimi przez partię komunistyczną zadania tak, jak żołnierze na 
froncie, kołchoźnicy na polach czy robotnicy w  fabrykach. W czasie starć 
korespondent był zazwyczaj w miejscu, skąd padały rozkazy, a kiedy bój się 
kończył, czekał na spływające meldunki lub osobiście objeżdżał pole wal-
ki, po czym siadał do pisania artykułu, by po ukończeniu tekstu przeka-
zać go do redakcji. Emocje zawarte w treści miały być równe walce z orę-
żem w  dłoniach. Piszący z  frontu musiał informować nie tylko o  samych 
zdarzeniach bojowych, ale i  o  ich uczestnikach, ludziach wyróżniających 
się w  starciach, a  jednak wciąż będących trybikiem sowieckiej machiny 

13 [Anonim], Сделать фронтовую печать важнейшим центром политической 
работы, „Красная звезда”, 30 V 1943, s. 3.
14 [Anonim], На кого должна быть рассчитана фронтовая газета, „Красная звезда”, 
8 VII 1943, s. 3.
15 И. Эренбург, Сила слова, „Правда”, 6 V 1944, s. 3.
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wojennej. Wyszukiwał ich i  przedstawiał publicznie jako wzorce, których 
wyczyny należy naśladować. Bohaterem wskazanym w mediach mógł stać 
się każdy żołnierz, wykazujący się wyjątkowymi zasługami, najczęściej jed-
nak stawał się nim ten nieliczny, który w  niecodzienny sposób oddał ży-
cie w  walce za ojczyznę, np. rzucając się na strzelnicę nieprzyjacielskiego 
bunkra16.

Korespondenci wojenni podlegali wojskowemu pionowi politycznemu, 
który odpowiadał za indoktrynację i  informację wśród żołnierzy. Z szere-
gów wojska nie mogły wyjść na zewnątrz żadne niepotwierdzone politycznie 
i niesprawdzone kontrwywiadowczo wiadomości. Relacjonujący walki mieli 
zazwyczaj nadane stopnie wojskowe, nosili mundury i  broń osobistą, nie-
rzadko brali bezpośredni udział w walkach. Jednak główną ich rolą nie było 
narażanie życia w bojach, lecz przekonywujące prezentowanie czytelnikom 
potrzeby walki i poświęcenia dla ojczyzny, wykształcenie u odbiorców pożą-
danych postaw i przekonań, jawnie świadczących o słuszności prowadzonej 
walki i bezwzględnym podporządkowaniu rozkazom. Emocjonalny przekaz 
informacyjny wywoływać miał poczucie miłości do rodziny i kraju, jak też 
odwrotnie – nienawiści i chęci zemsty wobec wroga, którego pokazać nale-
żało w czarnych barwach jako obiekt niewart litości. W charakterze obrońcy 
ludu przedstawiana była w mediach partia komunistyczna, która realizowała 
to zadanie poprzez swe zbrojne ramię – bezwzględnie podległą armię. W re-
alizacji przekonania społeczeństwa oraz samego wojska do słuszności takich 
rozwiązań silnie rozwiniętą prasę wspomagały audycje radiowe i kroniki fil-
mowe, dla upowszechnienia których przygotowano rozległy aparat dystrybu-
cyjny. Komórki partyjne i komsomolskie, funkcjonujące w Armii Czerwonej, 
kierowane były przez zawodowych organizatorów i agitatorów politycznych. 
Działały w każdej kompanii piechoty, baterii armat, eskadrze samolotów, na 
każdym okręcie wojennym. Najpowszechniej użytkowana była wobec wojska 
propaganda wizualna, wykorzystująca, obok gazet, plakaty, ulotki, tablice in-
formacyjne i transparenty, a na potrzeby frontu pracowały nie tylko poważne 
redakcje massmediów, ale też cała sfera dostarczanej wojsku rozrywki17.

Gazety wojskowe, które w  czasie wojennym otrzymały zadania prio-
rytetowe, miały dokładnie określoną treść, wypełnianą na podstawie 
wskazań dekretu Komitetu Centralnego WKP(b) i Sownarkomu Związku 
Sowieckiego z  29 czerwca 1941 r.18 Prasa wojskowa rosła w  tym czasie 
kosztem zamykanych wydawnictw cywilnych i  komsomolskich. Część 

16 Е. Сенявская, Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России, Москва 
1999, s. 68–69.
17 Zob. Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны, cocт. А.  Лившин, 
И. Орлов, Москва 2007, s.  6 i n. 
18 Н. Волковский, История..., s. 367.
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tytułów z  zaplecza frontu przestała się ukazywać, wielu innym ograni-
czono objętość, zmniejszono nakłady lub częstotliwość wydawania. Woj-
sku natomiast nie żałowano papieru – gazety armijne miały zazwyczaj 
2 kolumny, nakład 8–10 tys. egzemplarzy i  6 dni wydawniczych w  ty-
godniu, a podobne wielkością gazety dywizyjne wychodziły w nakładach 
500–2000 sztuk19.

Prasa i  inne publikacje podlegały wówczas starannej kontroli, strze-
gącej przed naruszaniem wskazanych prawideł i  upowszechnianiem 
informacji niepożądanych, przede wszystkim wadliwych politycznie. 
Dziennikarzy frontowych ostrzegano też przed błędami i  brakiem czuj-
ności kontrwywiadowczej, by nie ujawniali szczegółów uzbrojenia ani nie 
wskazywali lokalizacji jednostek, co mogło być źródłem informacji dla 
wroga. Odpowiedzialność za naruszanie tajemnic politycznych i  wojsko-
wych ponosił redaktor na równi ze współpracującym z  nim cenzorem. 
W jednostkach wojskowych specjaliści od cenzury funkcjonowali przy 
wydziałach politycznych, w których odgrywali znaczącą rolę przy spraw-
dzaniu poprawności korespondencji pisanej przez żołnierzy z  frontu do 
rodzin. Ich praca dodatkowo zyskała na znaczeniu po wyjściu z walkami 
poza granice kraju, bo wówczas główny wydział cenzury wojskowej prze-
kształcono w nowy oddział Sztabu Generalnego Armii Czerwonej20.

Największą rolę indoktrynacyjną przypisywano wówczas prasie, gdyż 
była ona najbardziej rozpowszechnionym z publikatorów, a radio i kroniki 
filmowe dopiero zdobywały sobie popularność. Według leninowskiej teo-
rii społecznej własności massmediów będące w  rękach partii gazety mia-
ły wywiązywać się z  trzech podstawowych, postawionych im przez władze 
komunistyczne ról: organizatora, agitatora i propagandysty. Wśród najważ-
niejszych obowiązków propagandy drukowanej było ciągłe pokazywanie 
wroga jako obiektu nienawiści. Gazety wskazywały też nowych aliantów 
oraz publikowały materiały służące do zrozumienia i wzmocnienia koalicji 
antyhitlerowskiej. Spełniając jednocześnie potrzebę powrotu do rosyjskiej 
przeszłości narodowej, prezentowały historyczne przykłady ratowania kra-
ju dzięki zjednoczeniu żołnierzy rosyjskiej armii i  jej dowódców, wskazu-
jąc jako analogię aktualną potrzebę zwycięstwa nad III Rzeszą21.

Wojenne informacje dla wojska, szczególnie zaś korespondencje pisane 
z  frontu, cechowały się olbrzymią dawką prezentowanych emocji. Piszący 

19 Ibidem, s. 369.
20 Zob. Г. Костырченко, Советская цензура в 1941–1952 годах, www.elar.urfu.ru/bitstream/ 
10995/203/1/ kostyrchenko.pdf  (dostęp 10 IX 2017).
21 Zob. В. Тихонов, Колесо истории работает в нашу пользу: историк как пропагандист 
в годы Великой Отечественной войны, „Былые годы. Российский исторический журнал” 
2012, nr 3, s. 58.
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był dla odbiorów relacjonującym zarówno dokumentalny opis starć, jak 
i szerzącym idee, za które walczono w wojnie. Dziennikarz stawał się dzięki 
temu centrum narracji, stojącym w  jednym szeregu z  żołnierzem, które-
go zasługi opisywał. W ten sposób próbował zbliżyć się do poziomu per-
cepcji odbiorcy. Z punktu widzenia zarządzających przekazem zarówno 
informacje, jak i  postulowane poglądy prezentowane były w  gazecie na 
ważnym miejscu, lecz przy kierowaniu do druku były one starannie selek-
cjonowane – publikowano tylko takie i  tyle wiadomości, ile władzy było 
aktualnie potrzeba. Pisano według zaleceń, z odrzuceniem indywidualnych 
potrzeb odbiorcy, za to dla szerokiej grupy społecznej, wypowiadając się 
zarazem w  jej imieniu. Zarówno dziennikarz, jak i  gazeta wypełniali lukę 
po cenzurowanej korespondencji indywidualnej, pozbawionej opisu walk. 
Chcieli uchodzić za bliskich czytającego, którzy przynoszą najwięcej wia-
domości i wyjaśniają wojenną rzeczywistość, jednak w zamian oczekują od 
niego bezwzględnego zaufania. W ten sposób korespondenci realizowali 
w  tekstach oczekiwania partii i  armii na konkretne opowieści, narzucają-
ce postulowane przez władze postawy. W obowiązujący schemat kreowania 
bohaterów wtłaczano poszczególne epizody walk, wskazując herosów, ich 
odwagę i rezolutność, ale jednocześnie wplatając ich losy w działania całych 
oddziałów, podtrzymując przez to sowiecki kult masowości. Wskazywano 
jednocześnie na absolutne podporządkowanie zasłużonych w boju czerwo-
noarmistów swym dowódcom oraz przewodniej roli partii komunistycznej 
i personalnie osobie Stalina, jako nieomylnego wodza22.

Zarząd Polityczny 2 Frontu Białoruskiego kierowany był przez gen. lt. An-
drieja Okorokowa23, który był jednocześnie zastępcą do spraw politycznych 
dowódcy frontu, marsz. Konstantego Rokossowskiego24 i członkiem trzyoso-
bowej Rady Frontu. Odpowiadał on za pracę informacyjną i propagandową 

22 Zob. Е. Сенявская, Героические символы: реальность и мифология войны, „Отечест-
венная история” 1995, nr 5, s. 30 i n.
23 Okorokow Andriej Dmitriewicz, generał-lejtnant (polski odpowiednik: generał dywizji), 
dowódca Zarządu Politycznego 2  Frontu Białoruskiego. Urodzony w 1905 r. Rosjanin. Par-
tyjny od 1927 r. Od tego też czasu służył w Armii Czerwonej. Oficer kadrowy. Na wojnie 
ojczyźnianej od początku, raz był ranny. Za walki w Prusach odznaczony orderem Lenina. 
Центральный Aрхив Министерства Oбороны Российской Федерации (dalej: ЦАМО), 
фонд 33, опись 686046, единица хранения 40, s. 123–124.
24 Rokossowski Konstanty Konstantynowicz, marszałek Związku Sowieckiego, dowodzący 
2  Frontu Białoruskiego. Urodzony w 1896 r. Od 1918 r. w RKKA, od 1944 r. marszałek. W la-
tach 1937–1940 stalinowski więzień. Po przywróceniu na stanowisko jeden z bardziej błysko-
tliwych dowódców sowieckich. Kolejno dowódca kilku frontów, przed ofensywą styczniową 
1945 r. przesunięty przez Stalina z  głównego na wspomagający kierunek uderzenia. Po woj-
nie był przez kilka lat (1949–1956) ministrem obrony narodowej w Polsce, po czym wrócił do 
ZSRR. Zob. A. Seaton, Wojna totalna. Wehrmacht przeciw Armii Czerwonej 1941–1945, tłum. 
P.  Mikietyński, Kraków 2010, s. 803.
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we wszystkich oddziałach 2 Frontu Białoruskiego, nacierających zimą 1945 r. 
w  kierunku północnym, od wideł Wisły i  Narwi ku wybrzeżu Morza Bał-
tyckiego25. Głównym zadaniem zarządu było dbanie o dyscyplinę żołnierską 
i prawidłowe postawy w szeregach wojska. Według gen. Okorokowa, jednym 
z trudniejszych elementów pracy z massmediami na froncie było dostarczanie 
wojsku prasy codziennej na czas. W przypadku gazet centralnych było to za-
danie niezwykle trudne, gdyż tej samej nocy, od razu z drukarni, prosto z Mo-
skwy samoloty specjalnej 73 Dywizji Transportu Lotniczego przenosiły paczki 
na węzły łączności poszczególnych frontów, skąd były dystrybuowane do ar-
mii i jednostek niższego szczebla tak, że nie traciły na aktualności. Nocny lot 
i lądowanie przed świtem były dla pilotów zadaniami wymagającymi nie lada 
umiejętności, a przecież powtarzały się każdej doby26.

Działania korespondentów frontowych koordynował zastępca gen. Oko-
rokowa, płk Iwan Diaczenko27. Dowodząc Wydziałem Agitacji i Propagandy 
Zarządu Politycznego 2 Frontu Białoruskiego kontrolował wszystkie informa-
cje opuszczające front i publikowane na zewnątrz. Za przyzwoleniem lub z in-
spiracji płk. Diaczenki dziennikarze przesyłali artykuły do redakcji w stolicy. 
Oficerowie polityczni frontu dysponowali własnymi urządzeniami nadawczo-
-odbiorczymi oraz zaufanymi maszynistkami, pracującymi zazwyczaj nocami. 
Dłuższe artykuły powstawały zwykle ze sporym opóźnieniem, dopiero po wi-
zytach specjalistów od szkicu wojennego, a na ich opublikowanie trzeba było 
czekać nieraz i miesiącami. Dokładnie taki był los reportażu Jewgienija Krige-
ra28 dla „Izwiestii”, prezentującego bohaterów rajdu sowieckich czołgów przez 
Elbląg z 23  stycznia 1945 r., który w gazecie ukazał się dopiero pod koniec mar-
ca29. Zdjęcia z terenu walk docierały natomiast do stolicy za pomocą wojsko-
wej poczty lotniczej, mając status przesyłek priorytetowych. Czasem leciały do 

25 Sowieci uważali wybrzeże Zatoki Świeżej, czyli współczesnego Zalewu Wiślanego, za tere-
ny nadmorskie, będące częścią Zatoki Gdańskiej. Tak też zapisywali ich rolę oraz nazewnictwo 
w dokumentach z 1945 r. Nomenklatura ta utrzymała się do połowy lat sześdziesiątych XX  w. 
Zob. К. Рокоссовский, На Берлинском и Восточнопрусском направлениях. „Военно-
исторический журнал” 1965, nr 2, s. 25 i n.
26 А. Окороков, Слово, ведущее в бой, Москва 1980, s. 273.
27 Diaczenko Iwan Tarasowicz, pułkownik, zastępca dowódcy Zarządu Politycznego 2 Fron-
tu Białoruskiego. Rocznik 1901. Ukrainiec. W partii bolszewickiej od listopada 1920 r. Ofi-
cer kadrowy Armii Czerwonej, w której służył od 1922 r. ЦАМО, фонд 33, опись 686196, 
единица хранения 113, s. 19–20. 
28 Kriger Jewgienij Gienrychowicz, korespondent gazety „Izwiestia”. Urodzony w 1906 r., major, 
Rosjanin. Kriger był zasłużonym dziennikarzem frontowym. 22 XII 1942 roku odznaczono go 
Medalem za obronę Stalingradu, zaś rok później Orderem Czerwonej Gwiazdy, o który wniosko-
wał naczelnik Wydziału Propagandy i Agitacji Zarządu Politycznego Frontu Centralnego, pod-
pułkownik Prokofiew. ЦАМО, фонд 33, опись 682526, единица хранения 1157, s. 6–7.
29 Е. Кригер, Так началось, „Известия”, 30 III 1945, s. 3.
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Moskwy razem z ich autorami, którzy osobiście przeprowadzać chcieli proces 
obróbki chemicznej błon fotograficznych i odbitek, by właściwie przedstawić 
i skadrować uchwycone obrazy30.

Zdobycie kolejnych terenów przez Armię Czerwoną zazwyczaj opisy-
wane było oficjalnie nazwami geograficznymi zajętych miast i  pojawiało 
się na czołówkach gazet, a w niektórych przypadkach podkreślano je wiel-
ką czcionką tuż przy winietach pism. Redaktorzy umieszczali te elementy 
wśród najważniejszych wiadomości minionego dnia. Wszystkie tytuły gazet 
prezentowały na pierwszej stronie wydany dzień wcześniej rozkaz Stalina 
do wojsk, które zdobyły wskazane miasta. Tuż za nimi następowała lista 
dowódców jednostek walczących o dany teren, którym dziękowano za zwy-
cięskie starcia.. Redakcje publikowały też treść raportu operacyjnego So-
winformbiura za miniony dzień, również drukując jego treść na pierwszej 
stronie, tuż pod rozkazami dziękczynnymi Stalina. Rozkazy wodza i raporty 
agencji obowiązkowo prezentowały też wszystkie codzienne gazety żołnier-
skie, wydawane w jednostkach Armii Czerwonej31.

O działaniach bojowych i postaciach zasłużonych w walkach styczniowej 
ofensywy 2 Frontu Białoruskiego dość szybko donosiły pisma wydawane 
w poszczególnych oddziałach. Podczas kilkudniowego, forsownego uderze-
nia wojsk szybkich frontu w stronę Elbląga i Tolkmicka z pola walki pisał 
kpt. Dimitrij Fiedorin32, korespondent gazety „Za odwagę”, pisma przezna-
czonego dla żołnierzy 29 Korpusu Pancernego (dalej: 29 KPanc.), będące-
go częścią funkcjonującej na frontowej szpicy 5 Armii Pancernej Gwardii 
(dalej: 5 APanc. Gw.). Fiedorin służył w charakterze korespondenta od lip-
ca 1944 r. i wziął udział w dwóch kolejnych kampaniach wojennych. Jego 
zwierzchnikiem był mjr Iwan Kotenko33, redaktor pisma.

Zdaniem zwierzchników gazeta, którą Kotenko nieprzerwanie kiero-
wał od sierpnia 1943 r., była dobrze przygotowana do wypełniania zadań. 

30 А. Окороков, Слово..., s. 273.
31 Diaczenko Iwan Tarasowicz, pułkownik, zastępca dowódcy Zarządu Politycznego 2 Fron-
tu Białoruskiego. Rocznik 1901. Ukrainiec. W partii bolszewickiej od listopada 1920 r. Ofi-
cer kadrowy Armii Czerwonej, w której służył od 1922 r. ЦАМО, фонд 33, опись 686196, 
единица хранения 113, s. 19–20. 
32 Fiedorin Dimitrij Nikanorowicz, specjalny korespondent gazety „Za odwagę” – pisma 
żołnierzy 29 KPanc. Urodzony w  1919 r., kapitan, Rosjanin. Członek partii bolszewickiej. 
W Armii Czerwonej od 1939 r. Wezwany do wojska spod Tuły w safronowskim Rajwojen-
komacie. 20 II 1945 r. redaktor naczelny gazety korpuśnej, major Kotenko wnioskował dla 
Fiedorina o Order Wojny Ojczyźnianej 2 stopnia. ЦАМО, фонд 33, опись 690155, единица 
хранения 3662, s. 42–43.
33 Kotenko Iwan Filipowicz, redaktor naczelny gazety „Za odwagę” – pisma żołnierzy 
29  KPanc. Urodzony w  1909 r., major, Ukrainiec. Członek partii bolszewickiej. W armii 
od 1929 r., na wojnę wezwany w  sierpniu 1942 r. w  sumskim Rajwojenkomacie. ЦАМО, 
фонд  33, опись 690155, единица хранения 3662, s. 20–21.
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Zabezpieczono możliwość codziennego jej druku, nawet w  warunkach bo-
jowych. Redaktor był chwalony za odpowiedni dobór współpracowników, 
zarówno redakcji, jak i  ekipy drukarskiej. Wysoko oceniona została też sieć 
korespondentów w oddziałach, w której byli reprezentanci szeregowców, sier-
żantów i oficerów, tak by gazeta mogła być głosem każdej z tych grup w opi-
sywaniu życia korpusu. Według dokumentów redaktora Kotenki „Za odwagę” 
była gazetą lubianą i chętnie czytaną przez żołnierzy. Tytuł nazywany był nawet 
„sputnikiem” – gwiazdą prowadzącą za sobą myśli czerwonoarmistów34.

Artykuł Fiedorina, symbolicznie traktujący o przejeździe sowieckich czoł-
gów po ulicach Elbląga, kończył się słowami patosu: „Chwała czołgistom – su-
worowcom kapitana Diaczenki35, osławiającym nieśmiertelnym wyczynem 
nasz bojowy Czerwony Sztandar! Chwała bohaterom Wielkiej Wojny Ojczyź-
nianej!”36. Według redaktora Kotenki kpt. Fiedorin przejawiał w czasie przeło-
mu nad Bałtykiem śmiałość i odwagę, kiedy pod ostrzałem przeciwnika razem 
z oddziałem przednim z 31 Brygady Pancernej (dalej: 31 BPanc.) dotarł na wy-
brzeże i stamtąd przygotowywał materiał dla gazety o bohaterach przełamania 
wrogiej obrony. Jak zapisano w dokumentach korespondenta, w trudnych wa-
runkach walk osobiście i umiejętnie pracował nad artykułem37. 

Szybko też reagowały na wydarzenia gazety wydawane na poziomie ar-
mijnym. W przypadku 5 APanc. Gw., której czołgi szły na przedzie wojsk 
2 Frontu Białoruskiego, pracami redakcji gazety armijnej kierował ppłk gw. 

34 Charakterystyka gazety i zasługi redaktora opisane zostały we wniosku odznaczeniowym 
Kotenki. Zob. ЦАМО, фонд 33, опись 690155, единица хранения 3662, s. 20.
35 Diaczenko Giennadij Lwowicz, dowódca III batalionu czołgów 31 BPanc. Urodzony 
w 1918 r., kapitan gwardii, Rosjanin. Był członkiem Wszechrosyjskiej Partii Komunistycznej. 
Dwa razy był lekko ranny i kontuzjowany. W Armii Czerwonej służył od 1940 r., wezwany 
przez chasański Rajwojenkomat z Primorskiego Kraju. Wcześniej nagrodzony orderami Woj-
ny Ojczyźnianej 2 stopnia, Aleksandra Newskiego i Medalem za Obronę Moskwy. Po rajdzie 
na Elbląg dowódca brygady ppłk Pokołow złożył wniosek o przyznanie Diaczence tytułu Bo-
hatera Związku Sowieckiego. Tytuł i Złota Gwiazda nie zostały jednak przyznane. Nagrodę 
osobiście obniżył do Orderu Czerwonego Sztandaru dowódca 2 Frontu Białoruskiego marsz. 
Rokossowski. 13 III 1945 r. marszałek zatwierdził przyznanie orderu niższej rangi. ЦАМО, 
фонд 33, опись 690155, единица хранения 2553, s. 3–4; ЦАМО, фонд 33, опись 690155, 
единица хранения 2219, s. 9–13.
36 29 Korpus Pancerny był odznaczony w 1944 r. orderem Suworowa 2 stopnia za forsowa-
nie Dniestru. Stąd jego żołnierzy – bojców, zwano suworowcami. Zob. И. Кулан, История 
и боевой путь 29-го Знаменского ордена Ленина Краснознамённого ордена Суворова 
II  степени танкового корпуса, Минск 2013, s. 119.
37 Zbieżność nazwisk wcześniej wspomnianego płk. Diaczenki z  kpt. gw. Diaczenką, so-
wieckim bohaterem walk o Elbląg, mającym poprowadzić czołgi przez miasto ku wybrze-
żu, jest prawdopodobnie przypadkowa. Jednak to pułkownik odpowiadał za medialne upo-
wszechnienie sławy młodego oficera o tym samym nazwisku i stworzenie zeń postaci boha-
terskiej. Szerzej w: T. Gliniecki, Echa pancernego rajdu, Gdańsk 2017, s. 86.
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Leonid Smirnow38. Pismo, noszące tytuł „Na szturm”, miało koresponden-
tów w każdym z większych oddziałów armii. Ich obowiązkiem było dostar-
czanie codziennych informacji z pierwszej linii walk39. Ważnym elementem 
wpływu gazety na wojsko było prezentowanie odpowiednich postaw, szcze-
gólnie w czasie walk na wrogiej ziemi. Linia redakcyjna „Na szturm”, zda-
niem jej opiekuna politycznego z dowództwa armii, od długiego czasu była 
zgodna z potrzebami politycznymi, stawiając przed czytelnikami właściwe 
zadania i utrzymując samodyscyplinę wśród żołnierzy40. 

Prace nad prasą armijną opisują dokumenty wystawione przez Wydział Po-
lityczny 5 Apanc. Gw i  jego szefa, płk. gw. Aleksandra Kostylewa41. Każdego 
ranka do godziny ósmej gazeta „Na szturm” była wydrukowana i wyjeżdżała 
transportem do jednostek, również do będących na linii walk. Nawet podczas 
szybkiego tempa ofensywy, kiedy czołgi posuwały się po kilkadziesiąt kilome-
trów dziennie, a walki prowadzono w głębi obrony przeciwnika, redakcja cały 
czas znajdowała się przy sztabie armii. W dniach ofensywy codziennie rozkła-
dano i  pakowano osprzęt techniczny i  maszyny drukarni polowej. Redakcja 
była sprawnym w działaniu kolektywem, a zwierzchnicy byli dumni, że gazeta 
jest blisko swoich czytelników. Dokumenty oficerów zawierają zapewnienia, że 
aparat polityczny armii potrafił, również poprzez prasę, mobilizować do walki 
członków partii i komsomolców, a także i wielu bezpartyjnych żołnierzy, któ-
rzy w czasie ataku dawali z siebie więcej niż zwykłe wypełnianie postawionych 
przez dowództwo rozkazów42.

Redakcje tytułów ogólnozwiązkowych, ukazujących się w  całym kra-
ju, a mające swych korespondentów na 2 Froncie Białoruskim, do oschłego, 
kilkuzdaniowego opisu Sowinformbiura dołożyć mogły artykuły nadesłane 

38 Smirnow Leonid Wasiliewicz, redaktor gazety 5 APanc. Gw. „Na szturm”. Urodzo-
ny w  1906 r., podpułkownik gwardii, Rosjanin. Członek partii komunistycznej od 1927  r. 
W Armii Czerwonej od 1939 r., uczestniczył wówczas w wojnie z Finami. Na wojnie ojczyź-
nianej od czerwca 1941 r. Za dobre wypełnanie redaktorskich zadań podczas styczniowej 
ofensywy w stronę Elbląga został odznaczony 12 II 1945 r. Orderem Czerwonego Sztandaru. 
ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 1740, s. 21–22.
39 А. Лившин, И. Орлов, Пропаганда и политическая социализация, „Отечественная 
история” 2008, nr 1, s. 100–101.
40 ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 1740, s. 21.
41 Kostylew Aleksander Michajłowicz, szef Wydziału Politycznego 5 APanc. Gw. Urodzony 
w 1907 r., pułkownik gwardii, Ukrainiec. Od 1929 r. w partii komunistycznej. W armii w la-
tach 1928  –1930 i  później od początku wojny ojczyźnianej – 22  VI 1941 r. W walkach był 
ranny i kontuzjowany. Za działania polityczne podczas ofensywy mławsko-ebląskiej dowódz-
two 5 APanc. Gw. wskazało go do odznaczenia Orderem Lenina, lecz otatecznie otrzymał 
jedynie Order Czerwonego Sztandaru. ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 
462, s. 15–16.
42 ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 1740, s. 47–48; ЦАМО, фонд 33, 
опись 686196, единица хранения 462, s. 5–6.
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telegraficznie z terenów walk. Pierwsze teksty z ofensywy, rozpoczętej 14  stycz-
nia 1945 r., ukazały się w trzeciej dekadzie stycznia, a największe ich nasilenie 
przyszło w lutym jako podsumowanie krótkiego, ale błyskawicznego uderze-
nia. Zrozumiałe, że w stosunku do terminarza starć informacje miały kilku, 
a nawet kilkunastodniowe opóźnienie, by spełniać surowe wymogi kontrwy-
wiadowcze. Wyjątkiem były relacje o zdobyciu Elbląga, opublikowane 11 lutego 
i podane we wszystkich ważniejszych gazetach nawet z niewielkim wyprzedze-
niem wobec rzeczywistości zdarzeń, ale to było warunkowane maskowaniem 
informacyjnym ważniejszego, odbywającego się wtedy wydarzenia, jakim była 
konferencja jałtańska. Spotkanie przywódców mocarstw koalicji antyhitlerow-
skiej na Krymie ogłoszono publicznie i zaprezentowano jego ustalenia dopie-
ro po zakończeniu obrad, z kilkudniowym poślizgiem, w kolejnym wydaniu 
wszystkich sowieckich pism43.

Na łamach „Krasnoj Zwiezdy” korespondencje prosto z walk armii pod-
ległych marsz. Rokossowskiemu publikował najczęściej dziekan korpusu 
korespondenckiego 2 Frontu Białoruskiego, ppłk Paweł Miłowanow44. Był 
najbardziej doświadczonym z dziennikarzy znajdujących się w grupie przy-
dzielonej do tego frontu. Bez wątpienia miał też najdokładniejsze informa-
cje i był zaufanym człowiekiem sowieckiej władzy. Doskonale wiedział, jaką 
rolę pełni prasa podczas wojny i nie było przypadku w żadnych sformuło-
waniach zapisanych w  jego relacjach, skoro tekst korespondencji z  frontu 
miał być gruntownie pozbawiony elementów niebezpiecznych politycznie 
i wywiadowczo. Miłowanow służył w Armii Czerwonej od napaści Niemiec 
na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 r. i przez cały ten czas opisywał walki, 
będąc w terenie, bezpośrednio przy oddziałach bojowych. W jego wniosku 
odznaczeniowym złożonym w 1945 r. wskazano, że umiejętnie kierował ze-
społem korespondentów 2 Frontu Białoruskiego – pisali swe relacje z frontu 
według uznanych zasad. Także jego własne artykuły – jak raportował o nim 
przełożony – we właściwy sposób przedstawiały czyny bojowe oddziałów 
oraz bohaterów walk45.

Miłowanow wielokrotnie pisał w  czasie styczniowej ofensywy kore-
spondencje dla gazety. Pierwszy tekst o warunkach prowadzonej ofensywy 
i walkach oddziałów 2  Frontu Białoruskiego w rejonie Przasnysza i Modlina 

43 Zob. „Известия”, 13 II 1945, s. 1; „Красная звезда”, 13 II 1945, s. 1; „Комсомолская 
правда”, 13 II 1945, s. 1.
44 Miłowanow Paweł Konstantynowicz, starszy korespondent gazety „Красная Звезда”, 
dziekan korpusu korespondenckiego przy 2 Froncie Białoruskim. Urodzony w  1913 r., 
podpułkownik, Rosjanin. Członek Wszechrosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewickiej). 
W  armii od 1939 r. Zmobilizowany na wojnę przez komitet centralny partii w  czerwcu 
1941 r. W styczniu 1945 r. autor korespondencji gazetowych z  frontu, opisujący operację 
mławsko-elbląską. ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 2907, s. 20–21.
45 Ibidem, s. 20.
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ukazał się 19  stycznia 1945 r., zaledwie kilka dni po rozpoczęciu działań 
nad Narwią46. Niewiele później, 25 stycznia, w  tekście Na drogach Prus 
korespondent donosił o  przekroczeniu przedwojennej granicy Niemiec. 
Relacja dotyczyła rozbitych niemieckich pojazdów i  porzuconego sprzętu 
bojowego, walającego się na drogach. Drugim elementem tego tekstu było 
wskazanie bohaterów z  jednostek pancernych, będących forpocztą wojsk 
Rokossowskiego w uderzeniu na północ. Przykładami były czołgowe grupy 
zwiadowcze, dowodzone przez młodszych oficerów47.

27 stycznia gazeta opublikowała tekst Miłowanowa pod tytułem Przedar-
cie się do morza, opisujacy dotarcie czołgów nad brzegi Zatoki Gdańskiej, 
przez co rozumiano wybrzeże Zalewu Wiślanego. Piszący z frontu zauważał 
wielki sukces ofensywy, kiedy po zdobyciu Pasłęka i Tolkmicka sowieckie 
oddziały pancerne odcięły Niemcom wszystkie lądowe drogi umożliwiające 
wycofanie się z Prus Wschodnich. W tekście jest mowa m.in. o udanej akcji 
jednego z oddziałów zwiadowczych, jak też o oswobodzeniu grupy kilku-
set więźniów sowieckich48. Już kolejnego dnia następny artykuł ppłk. Mi-
łowanowa roszerzał wiedzę czytelników o dalsze obrazy ofensywy, wska-
zując działania koło miast Tolkmicko, Olsztyn, Chełmno i  Toruń oraz 
przy przełamaniu słabnącej obrony przeciwnika w rejonie wielkich jezior 
mazurskich. Za przykład bohaterstwa posłużyła tu załoga pojedynczego 
czołgu49. 

Kolejne teksty dziekana frontowego korpusu korespondenckiego ukazały 
się już w  lutym, ale warto zauważyć, że dla większości piszących z  fron-
tu dopiero wówczas nadszedł moment bezpiecznego publikowania relacji 
z walk, prowadzonych w dwóch poprzednich tygodniach. 1 lutego Miłowa-
now donosił o sytuacji wywołanej kontruderzeniem niemieckich sił, skupiając 
się na opisie walk na północ od Olsztyna50. Następnego dnia podsumowywał 
walki o  twierdzę Toruń, zakończone rozbiciem niemieckiego zgrupowania, 
które opuściło wcześniej bronione miasto51. Po kilku dniach doświadczony 
korespondent przygotował omówienie dotychczasowych walk frontu, opisując 
manewr przegrupowania wojsk, co wydarzyło się podczas ofensywy mław-
sko-elbląskiej po zmianie planów Najwyższego Dowództwa Armii Czer-
wonej, które 21 stycznia skierowało gros wojsk marsz. Rokossowskiego na 
pomoc słabnącemu natarciu 3 Frontu Białoruskiego, dowodzonemu przez 

46 П. Милованов, Высокий темп наступления, „Красная звезда”, 19 I 1945, s. 2.
47 Idem, На дорогах Пруссии, „Красная звезда”, 25 I 1945, s. 4.
48 Idem, Прорыв к морю, „Красная звезда”, 27 I 1945, s. 2.
49 Idem, Упорные наступательные бои, „Красная звезда”, 28 I 1945, s. 2.
50 Idem, Путь к Данцигской бухте, „Красная звезда”, 1 II 1945, s. 2.
51 Idem, Бои за крепость Торунь, „Красная звезда”, 2 II 1945, s. 2.
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gen. armii Iwana Czerniachowskiego52, nie zaś ku portom Gdańska i Gdyni, 
które były pierwotnym celem uderzenia 2 Frontu Białoruskiego53.

Dla „Krasnoj Zwiezdy”, obok ppłk. Miłowanowa, od czerwca 1944 r. pi-
sał z  2 Frontu Białoruskiego także kpt. Michaił Makuchin54. Wielokrotnie 
przekazywał gazecie cenne informacje, sporo czasu spędzał w oddziałach na 
pierwszej linii. Za właściwą postawę w dniach ofensywy otrzymał specjalne 
podziękowania od moskiewskiej redakcji. „Podczas walk o Elbląg przekazał 
stamtąd cenny materiał o przebiegu walk ulicznych” – napisał Miłowanow 
we wniosku odznaczeniowym, 20 lutego zgłaszając Makuchina do odzna-
czenia Orderem Wojny Ojczyźnianej 2 stopnia55.

W czasie ofensywy z początków 1945 r. Makuchin przygotował dla centrali 
kilka tekstów. Pierwszy z nich został opublikowany już 20 stycznia i prezento-
wał zdobycie niemieckich umocnień w rejonie Mławy oraz marsz ku południo-
wej granicy Prus Wschodnich, co było głównie zasługą czołgistów 5  Apanc. 
Gw., operujących klinem wbijającym się na zaplecze frontu56. Dwa tygodnie 
później na pierwszej stronie gazety ukazała się korespondencja W Prusach 
Wschodnich, w której Makuchin podumowywał dotychczasowe starcia i wska-
zywał nieudane próby niemieckiego kontruderzenia. „Każdy kontratak powo-
duje u hitlerowców dotkliwe straty. Na polach i leśnych polanach można zoba-
czyć setki trupów wroga” – wyjaśniał czytelnikom57. Kilka dni później Maku-
chin zaprezentował zdobycie Elbląga w obszernej relacji, wyjątkowo opubliko-
wanej jednocześnie z podaniem raportu Sowinformbiura i rozkazami Stalina 
chwalącymi wyróżniające się jednostki58. 

52 Czerniachowski Iwan Daniłowicz, dowódca 3 Frontu Białoruskiego. Urodzony w 1906 r., 
generał armii, Rosjanin. Jeden z najszybciej awansujących, młodych oficerów Armii Czer-
wonej. Od 1944 r. gen. armii i  dowódca frontu – najpierw Zachodniego, a  później 3 Bia-
łoruskiego. Zginął w nie w pełni wyjaśnionych okolicznościach 17 II 1945 r. podczas walk 
w rejonie Pieniężna (Mehlsack). Zob. A. Seaton, Wojna totalna..., s. 772.
53 П. Милованов, Использование частного успеха, „Красная звезда”, 6 II 1945, s. 2.
54 Makuchin Michaił Jeremiejewicz, kapitan, korespondent „Красной звезды” na 2 Fron-
cie Białoruskim. Rocznik 1918. Rosjanin spod Kurska. W Armii Czerwonej od 1940 r. Na 
wojnie ojczyźnianej od czerwca 1941 r. Członek partii komunistycznej od 1942 r. Dwa razy 
był ranny. Wcześniej odznaczony medalami: Za Odwagę i Za Obronę Moskwy. Po odzna-
czeniu Orderem Wojny Ojczyźnianej 2 stopnia w lutym 1945 r., tuż po zakończeniu wojny 
awansował na majora i otrzymał też 1 stopień tego orderu. Zasłużył się wówczas korespon-
dencjami z  forsowania Odry przez wojska sowieckie, jak też ze spotkania marszałka Ro-
kossowskiego z brytyjskim marszałkiem Montgomerym. ЦАМО, фонд 33, опись 686196, 
единица хранения 2907, s. 52–53; ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 
2574, s. 11–12.
55 ЦАМО, фонд 33, опись 686196, s. 11.
56 М. Макухин, К границе Германии, „Красная звезда”, 20 I 1945, s. 3.
57 Idem, В Восточной Пруссии, „Красная звезда”, 4 II 1945, s. 1.
58 Idem, Бои за город Эльбинг, „Красная звезда”, 11 II 1945, s. 2.
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3 lutego 1945 r. pierwszą korespondencję z ówczesnego południa Prus 
Wschodnich opublikował, przysłany przez redakcyjną centralę na krót-
ki czas specjalista od reportaży, ppłk Nikołaj Szwankow59. Napisał artykuł 
o artylerzystach zasłużonych podczas ofensywy, prezentowanych bohaterów 
nazywając tytułowymi Mistrzami ognia60. W kolejnym reportażu skupił się 
na jednej, bohaterskiej załodze czołgu o  numerze 132, wskazując na nie-
zbędność działań zespołowych w  wojsku i  ważność zgrania, wzajemnego 
zaufania kolektywu bojowego61. Wrócił też Szwankow do opisu walk o El-
bląg, kiedy plastycznym językiem, acz nie wymieniając wprost nazwy mia-
sta, pochylił się nad wyjaśnieniem czytelnikom specyfiki walk ulicznych, 
prowadzonych w przystosowanych do obrony obiektach murowanych i gę-
stwinie ulic. Nowo nabyte w boju umiejętności sowieckich żołnierzy zapre-
zentował 17 lutego w artykule Walki w mieście62.

Także do walk czołgistów, prowadzących armie 2 Frontu Białoruskie-
go ku północy, powtórnie nawiązał Szwankow w reportażu omawiającym 
kilka dni ofensywy i  trasę od Działdowa, przez Nidzicę i  Iławę, po wy-
brzeże przy Tolkmicku. Również i  ten artykuł szerzej zatrzymywał się na 
propagandowym symbolu operacji, prezentując bohaterów nagłego prze-
jazdu kilku wozów pancernych przez niespodziewający się sowieckiego 
ataku Elbląg, co było rozpoczęciem trzytygodniowych walk o miasto, ale 
nie zauważał problemów, jakie z  tego wynikły dla wojsk marsz. Rokos-
sowskiego. Jednocześnie tekst symbolicznie podsumowywał aktualne wy-
darzenie, którym było rozbicie niemieckiego zgrupowania na południo-
wym brzegu Zalewu Wiślanego, w  okolicach Świętej Siekierki, co stało 
się pod koniec lutego63.

Korespondentem wojennym ogólnozwiązkowej gazety codziennej 
„Izwiestia” był w oddziałach frontu nacierającego na linii Wisły Konstan-
tin Taradankin64. Przysłano go tu przed rozpoczęciem ofensywy zimowej 
z  zadaniem opisania najważniejszych momentów walk i  przybliżenia ich 

59 Szwankow Nikołaj Parfienowicz, korespondent gazety „Красная звезда”. Urodzony 
w 1915 r., podpułkownik, Białorusin. W armii od 1939 r., rok później wstąpił do partii ko-
munistycznej. Jako korespondent wojenny służył od 1942 r. W ostatnim roku wojny pisał 
reportaże z 2 i 3 Frontu Białoruskiego. ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 
5549, s. 463–464.
60 Н. Шванков, Мастера огня, „Красная звезда”, 3 II 1945, s. 2.
61 Idem, Танк 132, „Красная звезда”, 6 II 1945, s. 2.
62 Idem, Бой в городе, „Красная звезда”, 17 II 1945, s. 2.
63 Idem, Рейд танков к морю, „Красная звезда”, 28 II 1945, s. 3.
64 Taradankin Konstantin Michajłowicz, intendent 2 rangi, korespondent gazety „Izwie-
stia” na 2 Froncie Białoruskim. Urodzony w  1906 r. Rosjanin. Bezpartyjny. Wezwany do 
wojska przez Główny Zarząd Polityczny Armii Czerwonej. Na wojnie od czerwca 1941 r., 
wcześniej odznaczony Medalem za Obronę Stalingradu. Dwa kolejne stopnie Orderu Wojny 
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bohaterów. Korespondent z  przednimi oddziałami czerwonoarmistów 
wchodził do zdobywanych miast, by przygotować stamtąd jak najciekaw-
sze relacje. W lutym 1945 r. ppłk Miłowanow zgłosił Taradankina do od-
znaczenia Orderem Wojny Ojczyźnianej 2 stopnia65.

Podobnie jak Makuchin Taradankin był stałym korespondentem swej 
redakcji z  2 Frontu Białoruskiego. Przesyłał korespondencje do Mo-
skwy, gdzie korzystano z nich według aktualnych potrzeb. Pierwszy tekst 
o  ofensywie na Prusy opublikował 2 lutego, wskazując na kilka epizo-
dów bojowych66. Dwa dni później w  kolejnym artykule zauważał, że na-
cisk wojsk sowieckich z dwóch frontów białoruskich doprowadził do za-
mknięcia Niemców w  kotle67. Po kolejnych kilku dniach z  dumą pisał, 
że przeciwnika zepchnięto jeszcze dalej, na linię miedzy Ornetą a  Tolk-
mickiem68. Także i on obszerną korespondencją, opublikowaną 11 lutego, 
skwitował zdobycie Elbląga69.

Również redakcja „Izwiestii”, obok stałego korespondenta, czasowo 
przysłała na tereny walk 2 Frontu Białoruskiego specjalistę od reporterskich 
szkiców, mieszających frontową prawdę z postulowaną politycznie fantazją 
i pokazujących bohaterów jako postaci do naśladowania. Za każdym razem 
teksty Jewgienija Krigera otrzymywały bardzo ogólne tytuły, ale w  treści 
kryły konkretne przykłady herosów zwycięskich walk. Seria wschodnio-
pruskich szkiców pisarza zaczęła się 1 lutego tekstem Twój czas nadchodzi, 
Germanio!, przynoszącym uzasadnienie zemsty za krzywdy doznane przez 
Sowietów na wschodzie70. Dwa kolejne reportaże ukazały się dzień po dniu. 
Pierwszy, opublikowany 22 lutego, nosił tytuł Ogień i postęp, a prezentował 
sytuację podczas walk o  Welawę (dziś rosyjski Znamiensk)71. Kolejny był 
zatytułowany Głębia frontu i składał się z mozaiki sytuacji bojowych, w tym 
opisu akcji czołgu, który mimo ogarnięcia płomieniami rozgniatał nie-
mieckie armaty, a dopiero potem jego załoga zadbała o własne bezpieczeń-
stwo72. 11 lutego Kriger opublikował szkic Bitwa w  Prusach. Pisał w  nim, 
że: „Miło jest zobaczyć martwego Prusaka na jego własnej ziemi, a tuż obok 

Ojczyźnianej dostał w 1945 r. ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 2907, 
s. 56–57; ЦАМО, фонд 33, опись 686196, единица хранения 2574, s. 15–16.
65 ЦАМО, фонд 33, опись 686196, s. 15.
66 К. Тараданкин, На Втором Белорусском, „Известия”, 2 II 1945, s. 2. 
67 Idem, Кольцо сжимается, „Известия”, 4 II 1945, s. 1.
68 Idem, Бои на уничтожение противника, „Известия”, 8 II 1945, s. 2.
69 Idem, В Эльбинге, „Известия”, 11 II 1945, s. 2.
70 Е. Кригер, Твой час наступает, Германия!, „Известия”, 1 II 1945, s. 2.
71 Idem, Огонь и движение, „Известия”, 22 II 1945, s. 2.
72 Idem, Глубина фронта, „Известия”, 23 II 1945, s. 3.
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wskazywał – Pod ziemią jest właściwe miejsce dla Niemców. Zagonimy ich 
do grobu!”73.

Tekst o zdobyciu Elbląga, opublikowany na łamach następnej z ogólno-
związkowych gazet „Komsomolskiej Prawdy” 11 lutego 1945 r., sygnowany 
był nazwiskiem A. Kondratiewa. Próżno jednak szukać tego autora wśród 
oficerów–korespondentów przy Zarządzie Politycznym 2 Frontu Białoru-
skiego. Prawdopodobnie artykuł ten wysłał do redakcji dziennikarz, który 
podpisał się pseudonimem, co w  latach wojny było niekiedy aprobowane 
przez władze. Niektórzy korespondenci pracowali więc dla kilku gazet, bo 
przecież liczba piszących, przebywających na terenie walk, była ograniczo-
na. Co prawda „Komsomolska Prawda” była na liście tytułów, które miały 
prawo do wysyłania swoich korespondentów na front, ale nie musiała mieć 
oddzielnego dziennikarza na 2 Froncie Białoruskim i  mogła korzystać ze 
współpracy74. Autorem opublikowanej relacji był najprawdopodobniej Mi-
chaił Bragin75, oficjalnie piszący korespondencje dla „Prawdy”. Potwierdza 
to przypuszczenie informacja, że identycznych scen i nazwisk, padających 
we wskazanej korespondencji, użył Bragin w swej późniejszej książce z wo-
jennymi szkicami literackimi76.

Także Ilia Erenburg uczestniczył w działaniach ofensywnych, toczących 
się od połowy stycznia 1945 r. na ziemiach Prus Wschodnich. W tekście za-
tytułownym Zapłata Erenburg opisywał w „Krasnoj Zwiezdie” wojenny kra-
jobraz regionu: „Spędziłem dwa tygodnie w Germanii, ogarniętej terrorem, 
płonącej i dymiącej. Długimi drogami, w śniegu lub błocie, ciągną Niemcy 
i Niemki. Palą się miasta. W opuszczonych ratuszach buszują zdziczałe świ-
nie. Wiatr łopoce strzępami miejskich sztandarów z orłami, lwami, jelenia-
mi. Można by powiedzieć: każdemu to, na co zasłużył. Ale daleko nam do 
złorzeczenia. Inne uczucie nas unosi: widzimy triumf sprawiedliwości. Mó-
wiąc o karaniu, wielu myślało tylko o paragrafach i umowach. Nie wiem, 
jaki będzie werdykt dyplomatów. Bezsprzecznie, faszystowskie mroki znajdą 
swoich obrońców – zwolenników równowagi między światłem a  ciemno-
ścią. Bez względu na to, jak zbudowany będzie przyszły świat, jedno wiado-
mo: zemsta już się zaczęła. Germania poznała, czym jest wojna”77.

73 Idem, Битва в Пруссии, „Известия”, 11 II 1945, s. 2.
74 Н. Волковский, История..., s. 374.
75 Bragin Michaił Grigoriewicz, korespondent gazety „Prawda”. Urodzony w 1906 r., major, 
narodowości żydowskiej. Członek partii bolszewickiej. W Armii Czerwonej od 1932 r., na 
wojnie od listopada 1941 r. Oficer kadrowy. Odznaczony dwukrotnie Orderem Czerwonej 
Gwiazdy, Orderem Czerwonego Sztandaru i Medalem za Obronę Stalingradu. ЦАМО, фонд 
33, опись 686196, единица хранения 6042, s. 3–4.
76 Zob. M. Bragin, Od Moskwy do Berlina, tłum. A. Koral, Warszawa 1949.
77 Idem, Настала расплата, „Красная звезда”, 31 I 1945, s. 3.
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W szkicu pod tytułem W Germanii Erenburg opisywał oswobodzonych 
jeńców wojennych, których w olbrzymiej liczbie i wielu narodowościach wi-
dział na terenie zajętych Prus. Tu też rozwiewał wątpliwości, jaką rolę pełnić 
miała aktualnie Armia Czerwona i  jak ewoluowała jej misja w czasie tych 
walk – z poziomu bezprzykładnej zemsty do powracającej nuty internacjo-
nalizmu, wspartego siłą bagnetów. „Wyzwoliliśmy to miasto w początkach 
lutego – powiedział kapitan i  od razu się poprawił. – Nie wyzwoliliśmy, 
a zdobyliśmy. Mówię tak z przyzwyczajenia... Pomyślawszy, dodał: – Moż-
na jednak powiedzieć, że i wyzwoliliśmy, dlatego, że tu było więcej jeńców, 
jak Niemców – i nasi, i Polacy, i Francuzi. To znaczy, że wyzwoliliśmy...”78. 
W tekście Nadeszła zapłata korespondent pisał do „Krasnoj Zwiezdy”, że 
oto czerwonoarmiści zajęli w Prusach okolice Grunwaldu (Tannenbergu), 
gdzie w poprzedniej wojnie armia Cesarstwa Rosji poniosła klęskę w walce 
z Niemcami. Teraz jednak powodzenie w boju zmieniło się, bo carskie woj-
sko to nie armia sowiecka, a tamtejszy pomnik ku czci marszałka Hinden-
burga stał już w ruinie, przekazując chwałę nowym zwycięzcom79. 

Teksty Erenburga informowały, że w  zdobywanych Prusach napotykał 
zwyciężonych Niemców, którzy uniżenie, acz fałszywie, przyjmowali czer-
wonoarmistów. Pisarz przypominał jednak, że przecież oni zaczęli wojnę, 
trzymali ludzi w obozach, mordowali. Jako kontrast wskazywał mieszkania 
pełne bibelotów i wielkie łóżka, w których – co uchodzić miało za zbytek 
– Niemcy przykrywali się pierzynami. Pisarz wyjaśniał, że takie luksusy 
niewiele są warte dla ludzi sowieckich, a zgromadzone przez niemieckie ro-
dziny dobra zapewne zostały nakradzione w  całej podbitej Europie, także 
na wschodzie. Ogłaszał zatem, że: „w takim barłogu nie da się żyć! Kultury 
nie wyznacza się odkurzaczami i maszynkami do mięsa. Widzimy prawdzi-
wą twarz Germanii i jesteśmy dumni z tego, że splądrowaliśmy barłóg tego 
potwornego zwierza”80. Znalezione dobra wolno było odebrać byłym gra-
bieżcom, a czego zabrać się nie dało, można było zniszczyć w zwycięskim 
upojeniu. W pierwszych tygodniach ofensywy Ilia Erenburg usprawiedli-
wiał też drastyczne zachowania czerwonoarmistów wobec ludności cywilnej 
na podbitej ziemi i dziękował wodzowi za doprowadzenie do napawającego 
dumą zwycięstwa nad wrogiem: „Zaczęła się zemsta. To będzie do końca 
udowodnione. Nic więcej nie ujdzie Germanii bezkarnie. A dla mnie – dla 
obywatela sowieckiego, dla rosyjskiego pisarza, dla człowieka, który widział 
Madryt, Paryż, Orzeł, Smoleńsk, dla mnie największe szczęście to deptać tę 
złodziejską ziemię i wiedzieć: nie przypadek, nie fortuna, nie rzeczy i nie 

78 Idem, В Германии, „Красная звезда”, 22, 23, 25 II 1945, s. 2.
79 Idem, Настала расплата, „Красная звезда”, 31 I 1945, s. 3.
80 Idem, Возмездие [w:] Война..., s. 720.
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kraje uchroniły ten świat od faszyzmu, tylko nasz naród, nasza armia, nasze 
serce, nasz Stalin”81.

Wśród stosowanych w mediach zabiegów propagandowych najbardziej 
skuteczne okazały się te, które prezentowały postaci bohaterów oraz czę-
ściową dokumentalność przedstawianych zdarzeń. Odbiorców, zarówno 
żołnierzy na froncie, jak i cywilów na tyłach, najpełniej przekonywały pu-
blikowane w  gazetach reportaże – szkice i  literatura paradokumentalna, 
znajdująca coraz szersze zastosowanie w  postaci artykułów w  odcinkach, 
broszur i książek. Piszący nie zważali na oderwanie produktu finalnego od 
prawdy i realności zdarzeń, ponieważ to efekt przekonania, uzyskania wła-
ściwych postaw był miarą wypełniania zadania przez dziennikarza wojsko-
wego i redakcję pisma frontowego. Ten sam skuteczny model przekonywa-
nia odbiorców przy pomocy wybranych fragmentów prawdy, wymieszanych 
z  elementami indoktrynacyjnie postulowanymi, wykorzystywały również 
słuchowiska radiowe oddające grozę walk i kreowane na dokumentalne ma-
teriały z wojennych kronik filmowych. Ważne jest podkreślenie, że celowo 
zawierały one w sobie część wojennej rzeczywistości i  zręby prawdziwych 
postaci, by zwiększyć wiarygodność, a przez to identyfikowanie się odbior-
ców z  treściami propagowanymi i perswazyjnym tłumaczeniem, jak inter-
pretować mają przedstawiony w mediach świat walki i heroizmu, wskazując 
na oddanie armii, ojczyźnie i partii82.

Najskuteczniejsza z wykorzystanych metod wpływu na czytelników, któ-
rą nazwano propagandą faktów, nie nakazywała ludziom postępowania we 
wskazany sposób, tylko dyskretnie podpowiadała, jak mogą osiągnąć miej-
sce lub stan, w którym odbiorcy powinni się ostatecznie znaleźć. Zostawiała 
więc pozorną autonomię jednostki i wolną wolę każdemu poddanemu in-
doktrynacji, jak gdyby sam miał decydować o podejmowanych działaniach. 
Jednak, mimo że nie ujawniano mu oficjalnie elementu przymusu, alter-
natywy też nie wskazywano, zostawiając tylko jedną drogę. W przekony-
waniu o charakterze politycznym najlepiej sprawdzały się teksty z parado-
kumentalnymi zapisami autentycznych zdarzeń, zaś w warstwie społecznej 
– zachowujące formę dramatyczną prezentacje ludzkich zachowań, a nawet 
opisy przemyśleń83.

Odbiorca komunikatów pochodzących z  massmediów miał być prze-
konany, że to nie specjaliści od propagandy wymagają od niego akcepta-
cji przekazu, lecz same opisane fakty skłaniają do ich przyjęcia za prawdę 

81 Ibidem.
82 А. Горлов, Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны, http://
www.globalissues.org/article/157/war-propaganda-and-the-media (dostęp 10 IX 2017).
83 Zob. M. Mrozowski, Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass mediów, 
Warszawa 1991, s. 157 i n.
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i okazania zaufania nadawcom. W tym celu wykorzystawano schemat do-
boru i ułożenia faktów wyjątkowych dla odbiorcy, łatwo przez niego zauwa-
żalnych i  szybko rozprzestrzeniających się w  szerszym gronie. Te właśnie, 
jaskrawe fakty były najważniejsze dla właściwego odbioru przekazu i doce-
lowo skutecznej zmiany postaw oraz zachowań84. A skoro nie było koniecz-
ności udowadniania przez zaangażowanych w proces indoktrynacji twórców 
i pełniące głównie propagandową rolę redakcje medialne, że wszystkie pre-
zentowane zdarzenia to fakty, często powstawały skomplikowane konstruk-
cje narracyjne, mieszające rzeczywistość z fałszem, kreowanym na potrzeby 
wpasowania zdarzeń w ustalone klisze zwycięstwa i bohaterstwa. O praw-
dziwość relacji nikt więc nie pytał, zaś informacje bez problemu wpisywały 
się w potrzebny do upowszechnienia kanon propagandowy, personalizujący 
heroiczność obrońców ojczyzny, mścicieli, a z czasem też zwycięzców–wy-
zwolicieli jako bohaterów bez skazy. 

Zazwyczaj fałszywie prezentowano więc frontowe życiorysy bohaterów 
walk, skrupulatnie wybranych przez oficerów politycznych do powszech-
nego pokazania jako wzory do naśladowania przez innych. Mieszano 
opisy walki tak, by z kilku mniej eksponowanych zdarzeń utworzyć jedną 
opowieść o  wartkiej akcji, podkreślającej heroiczne walory jej uczestni-
ków, a  wykorzystując wizualność fotografii i  filmu, aranżowano w  praw-
dziwych miejscach walk sztuczne warunki bojowe. Napisane wówczas 
szkice reportażystów, wykonane przez fotokorespondentów zdjęcia czy 
nagrane kamerami sekwencje kronik filmowych zyskiwały odpowiednią 
symbolikę, której podczas realnych walk uchwycić się nie dało. Na ba-
zie takich przedstawień powstawały wojenne mity, które przez kolejne 
dziesięciolecia, również w powojennej Polsce, podtrzymywały i utrwalały 
fałszywy obraz wojny, stając się częścią obowiązującego kanonu histo-
rycznego, niedopuszczającego do upowszechnienia informacji przedsta-
wiających rzeczywisty przebieg ówczesnych zdarzeń. Było to możliwe, 
ponieważ pozbawione alternatywnych źródeł informacji społeczeństwo 
sowieckie i  poddane historiograficznemu dogmatowi kraje sąsiednie bez 
przeszkód przyjmowały przekazywane przez propagandę i  przez lata in-
doktrynacyjnie utrwalane zmitologizowane symbole, wierząc, że boha-
terowie Armii Czerwonej byli naprawdę tacy, jakimi ich zaprezentowali 
dziennikarze z wojennych massmediów85. 

84 R. Sulzmann, Die Propaganda als Waffe im Kriege. Bilanz des zweiten Weltkriege, Olden-
burg 1953, s. 12 i n.
85 Zob. И. Кузнецов, История отечественной журналистики (1917–2000), Москва 
2002, s. 260 i n.
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STRESZCZENIE

Tomasz Gliniecki , Rola i działania korespondentów wojennych Armii 
Czerwonej podczas ofensywy 2 Frontu Białoruskiego zimą 1945 roku

Walkom Armii Czerwonej z Wehrmachtem towarzyszyły działania informacyj-
no-propagandowe. W początkach 1945 r. zmieniły swój główny cel ideologiczny 
z  dotychczasowego wzbudzania w  żołnierzach nienawiści do wroga i  wzywania 
do zemsty na nim na powrót internacjonalizmu, objawiającego się upowszechnia-
niem hasła wyzwolenia narodów Europy, również Niemców, od faszyzmu. Jedną 
z  głównych grup dokonujących zmiany postaw społecznych byli korespondenci 
wojenni, przedstawiający obraz konfliktu w sowieckich massmediach. W artykule 
autor prezentuje funkcjonowanie systemu korespondenckiego w Armii Czerwonej 
w  latach wojny oraz działalność dziennikarzy w  ramach 2 Frontu Białoruskiego. 
Front ten nacierał wówczas znad Narwi w kierunku Zalewu Wiślanego, czyli przez 
Prusy Wschodnie, wówczas traktowane przez czerwonoarmistów jako matecznik 
niemieckiego militaryzmu, a  dopiero później jako część przynależna powojennej 
Polsce. 

Słowa kluczowe: propaganda, korespondenci wojenni, Armia Czerwona, 2  Front 
Białoruski, 1945

SUMMARY

Tomasz Gliniecki , The role and activities of the Red Army war 
correspondents during the 2nd Belorussian Front offensive in the winter 

of 1945

The Red Army’s struggle with the Wehrmacht was accompanied by informa-
tion and propaganda activities. In the beginning of 1945 those activities changed 
its main ideological goal from the incurring of hatred for the enemy in the soldiers 
and the call for revenge on him to the return of internationalism, manifesting itself 
in the dissemination of the slogan of the liberation of European nations, including 
Germans, from fascism. One of the main groups tasked with changing the social 
attitudes were war correspondents, depicting the conflict in the soviet mass-media. 
In the article, the author presents the functioning of the „correspondent system” 
in the Red Army during the war and the activity of journalists in the ranks of the 
2nd Belarusian Front. 2nd Belarusian Front at that time was advancing from the line 
of the Narew river in the direction of the Vistula Lagoon, that is, trough the East 
Prussia, treated by the Red Army’s soldiers as a lair of German militarism and only 
later as a part of the post-war Poland.

Keywords: propaganda, war correspondents, the Red Army, 2nd Belarusian 
Front, 1945
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РЕЗЮМЕ

Томаш Глинецки, Роль и действия военных корреспондентов 
Красной Армии во время наступления 2-го Белорусского фронта 

зимой 1945 года

Битвам Красной Армии с Вермахтом сопутствовали информационно-
пропагандистские действия, в начале 1945 года поменявшие свою главную 
идеологическую цель. Подогревание в солдатах ненависти к врагу 
и  желания отомстить ему сменилось возвращением интернационализма, 
проявляющегося в распространении лозунгов об освобождении народов 
Европы, в том числе и немцев, от фашизма. Одной из главных групп, 
работающих в направлении изменения общественных настроений, были 
военные корреспонденты, представляющие образ конфликта в средствах 
массовой информации. В данной статье автор исследует функционирование 
журналистской системы Красной Армии во время войны и действия 
журналистов на 2-м Белорусском фронте, атакующим в то время со стороны 
Нарева по направлению к Вислинскому (Калининградскому) заливу, то есть 
на территории Восточных Пруссов, воспринимаемых тогда красноармейцами 
как место концентрации немецкого милитаризма, а позднее – как часть, 
принадлежащая послевоенной Польше. 

Ключевые слова: пропаганда, военные корреспонденты, Красная Армия, 
2-й Белорусский фронт, 1945
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Wydarzenia marca 1968 r. spowodowały dość spore przesunięcia ka-
drowe w polskim środowisku historycznym. Część usuniętych naukowców 
w latach 1968–1972 zdecydowała się na wyjazd z Polski. Jednym z nich był 
Emanuel Halicz (1921–2015). Jego postać została już przedstawiona w nie-
długim okresie po jego śmierci1. 

Historyk urodził się w  żydowskiej rodzinie we Lwowie w  1921 r. jako 
Emanuel Halpern. Od 1939 r. studiował na Wydziale Historycznym na 
ukraińskim Uniwersytecie we Lwowie. Od 1940 r. był członkiem Komso-
mołu. W czerwcu 1941 r. został ewakuowany do Maryjskiej Autonomicz-
nej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, gdzie w 1942 r. ukończył studia 
historyczne. Od października 1943 r. służył w 1 Korpusie Polskim w ZSRR 
jako oficer polityczny. W 1950 r. już był podpułkownikiem – szefem Wy-
działu Propagandy Zarządu Politycznego Dowództwa Okręgu Wojskowego 
nr V w Krakowie. Od kwietnia 1945 r. był członkiem PPR, następnie PZPR. 
W 1947 r. nostryfikował dyplom ukończenia studiów na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, na którym w 1950 r. obronił doktorat pod kierunkiem Henry-
ka Mościckiego. W październiku 1950 r. Główny Zarząd Polityczny Wojska 
Polskiego skierował go na studia do Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych. 
Jako ciekawostkę można podać fakt, iż razem z nim został tam skierowany 
Bronisław Baczko. Od 1952 r. był zatrudniony tam na pół etatu. W 1954 r. 

1 M. Kozłowski, Emanuel Halicz – sylwetka nie tylko naukowa, „Studia z  Dziejów Rosji 
i Europy Środkowo-Wschodniej” 2017, nr 52, z. 1, s. 251–261 = Emanuel Halicz – More than 
Scientist’s Profile, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2017, nr 52, z. 1 
(English Issue), s. 213–223; idem, Pro memoria – Emanuel Halicz (1921–2015), „Archiwum 
Emigracji; Studia – Szkice – Dokumenty” 2015 [2017], z. 1/2 (22/23), s. 261–269; http://
kulturaparyska.com/pl/ludzie/pokaz/e/emanuel_halicz?q=emanuel%20halicz (dostęp 10 III 
2018 r.). 
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został kandydatem nauk historycznych oraz docentem. Następnie, aż do 
rozwiązania w 1956 r., był pracownikiem Instytutu Nauk Społecznych przy 
KC PZPR2. 

Od 1957 r. głównym miejscem jego pracy była Wojskowa Akademia Po-
lityczna (WAP) w Warszawie (wykładał tam jednak już od 29 maja 1952 r.3). 
Uczelnia powstała w  1951 r. pierwotnie jako Akademia Wojskowo-Politycz-
na. W czerwcu 1957 r. minister obrony narodowej zmienił jej nazwę na Woj-
skowa Akademia Polityczna. Jej patronem był Feliks Dzierżyński. WAP była 
kopią Akademii im. Włodzimierza Lenina w Moskwie. Kadra uczelni począt-
kowo rekrutowała się wyłącznie z  oficerów politycznych Wojska Polskiego. 
W grudniu 1958 r. utworzono fakultet historyczny (później wydział). Szkoła 
kształciła słuchaczy początkowo na poziomie studiów magisterskich. Halicz, 
w chwili zatrudnienia w WAP był jednym z kilku wojskowych pracowników 
posiadających stopień doktora4! Miejscem jego pracy był Wydział Historycz-
no-Polityczny. Dziekanem w latach 1957–1968 był zasłużony historyk dziejów 
nowożytnych – Janusz Woliński. Pułkownik Halicz w okresie 1958–1968 był 
tam kierownikiem Katedry Historii Polski5. Z jego katedrą byli związani też hi-
storycy partyjni, tacy jak: płk Tadeusz Jędruszczak, mjr Józef Lewandowski czy 
Maria Turlejska, a także uczeń Oskara Haleckiego – Władysław Tomkiewicz. 
Wobec braku wojskowej kadry WAP zmuszona była zatrudnić cywilnych hi-
storyków na co dzień pracujących na Uniwersytecie Warszawskim. Inicjatorem 
tej praktyki był ówczesny komendant WAP – płk Adam Uziembło. Należy tu 
wspomnieć o takich historykach, jak: Stanisław Arnold, Ludwik Bazylow, Ju-
liusz Bardach, Jerzy Dowiat, Stanisław Herbst czy Andrzej Zahorski. Oprócz 
nich miejsce zatrudnienia znalazły tam osoby z grupy tzw. historyków partyj-
nych, np. Tadeusz Cieślak, Karol Lapter6 czy Marian Leczyk. W odróżnieniu 
od innych placówek nauki partyjnej, takich jak Wyższa Szkoła Nauk Społecz-
nych czy Zakład Historii Partii przy KC PZPR, w WAP wykładali początkowo 
historycy z  uznanym dorobkiem. Efektem szeroko zakrojonych badań były 

2 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), sygn. 1507/79/118, akta personalne Ema-
nuela Halicza. 
3 Ibidem, k. 31. 
4 A. Ciupiński, Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego 1951–1986, Warsza-
wa 1986, s. 61; D. S. Kozerawski, Wyższe szkolnictwo wojskowe w Polsce w latach 1947–1967, 
Warszawa 2005, s. 295, przyp. 18.
5 E. Horoszko, P. Kaczmarska, Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego 
1951–1990 w świetle akt Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, „Rocznik Archiwalno-Hi-
storyczny Centralnego Archiwum Wojskowego” 2011, nr 4, s. 167–206; O historii i historykach 
w Wojskowej Akademii Politycznej, „Zeszyty Naukowe WAP im. F. Dzierżyńskiego” 1981, nr 107. 
6 Za magisterium uznano artykuł, który opublikował w „Nowych Drogach”.
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wartościowe publikacje7. Była to oczywiście zasługa zatrudnionych pracowni-
ków naukowych spoza wojska. W momencie, gdy Główny Zarząd Polityczny 
Wojska Polskiego objął gen. Wojciech Jaruzelski (1965), rozpoczął się proces 
usuwania cywilnych pracowników z WAP. Ostatecznie rok 1968 doprowadził 
do zmiany większości kadry. Wykorzystano w tym celu ustawowy zakaz wie-
loetatowości pracowników naukowych. Miejsce znanych historyków z dorob-
kiem zajęli wojskowi, często niemający stopni naukowych8. 

W odróżnieniu od części tzw. „historyków partyjnych” Emanuel Halicz 
publikował solidne źródłowo prace, a nie propagandowe broszury9. Kariera 
historyka rozwijała się szybko. W 1960 r. Halicz został profesorem nadzwy-
czajnym, jako pierwszy wojskowy w dziejach WAP. Był uznanym badaczem, 
często recenzował prace doktorskie powstałe na seminarium u Stefana Kie-
niewicza w  Instytucie Historycznym UW. Sam Kieniewicz niewątpliwie 
cenił prace Halicza, o czym świadczą jego późniejsze recenzje jego prac10. 
Podobnego zdania byli też Stanisław Herbst i Janusz Woliński11. 

Będąc członkiem PZPR, pułkownikiem WP, historykiem zajmującym 
się dziejami powstania styczniowego oraz profesorem, zapewne niespodzie-
wał się nagłego załamania swojej kariery w Polsce Ludowej. Rok 1968 był 
w istocie dla niego i wielu innych katastrofą. 

W Archiwum Wojskowym w Nowym Dworze Mazowieckim zachowa-
ły się materiały przedstawiające kulisy końca kariery Halicza w Wojskowej 
Akademii Politycznej12. Już 12 kwietnia 1968 r. odbyło się pierwsze zebranie 
dotyczące politycznej postawy „towarzysza” Emanuela Halicza. Było ono 
wstępem do totalnej rozprawy z nim. Ton spotkania był jeszcze dość spo-
kojny. Halicz próbował się bronić przed atakami, głosząc, „że imperializm 
zmienił formę ataku. Przeszedł do wojny psychologicznej, głosi teorię woj-
ny lokalnej. Jako odpowiedź na rzekomą agresję Izraela uważał, iż musi być 

7 Bibliografia publikacji pracowników naukowych Wojskowej Akademii Politycznej im. 
F.  Dzierżyńskiego, oprac. i red. Z. Urbańska, Warszawa 1966; Z. Urbańska, M. Harz, E. Lenik, 
Bibliografia publikacji pracowników Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego za 
lata 1951–1971, Warszawa 1972; K. Graczyk, Z. Urbańska, Wojskowa Akademia Polityczna 
im. F. Dzierżyńskiego. Bibliografia (wybór materiałów z lat 1951–VI.1976), Warszawa 1976.
8 Szerzej o koncepcjach Jaruzelskiego na funkcjonowanie WAP zob. L. Kowalski, Generał 
ze skazą. Biografia wojskowa gen. Armii Wojciecha Jaruzelskiego, Warszawa 2001, s. 225–228. 
9 Wyjątek może stanowić publikacja Kształtowanie się ludowego charakteru Wojska Pol-
skiego w  latach drugiej wojny światowej [w:] Z dziejów ludowego Wojska Polskiego, red. I. 
Pawłowski, Warszawa 1965, s. 26–41.
10 Odmiennego zdania był Henryk Wereszycki, zob. S. Kieniewicz, H. Wereszycki, Kore-
spondencja z lat 1947–1990, wstęp i oprac. E. Orman, Kraków 2013, s. 679 (list Wereszyckie-
go do Kieniewicza z 30 IX 1984 r.). 
11 CAW, sygn. 1507/79/118, k. 38–40. 
12 Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim (dalej AWNDM), sygn. 800/93/266. 
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przygotowanie na arenie międzynarodowej. Pierwszym krokiem jest praca 
Bartoszewskiego”. Historykowi zarzucono głównie podtrzymywanie kontak-
tów z ludźmi usuniętymi już z partii13. 

27 kwietnia 1968 r. podjęto pierwszą uchwałę w sprawie Emanuela Ha-
licza na zebraniu Podstawowej Organizacji Partyjnej WAP. Stwierdzono 
w  niej, że Halicz razem z  usuniętymi już wcześniej z  WAP płk. Zygmun-
tem Hoffmanem14 i płk. Fryderykiem Malczewskim15 był współtwórcą za-
kulisowej grupy działającej na uczelni. Ich działalność miała się przyczynić 
do próby dyskredytacji prodziekana Tadeusza Jędruszczaka16. Haliczowi 
zarzucono częste podróże służbowe za granicę i  kontakty z  obywatelami 
państw obcych. Dodatkowo zarzucono mu brak walki o dobre imię narodu 
polskiego w okresie okupacji. Wnioskowano o  jak najszybsze wykluczenie 
z szeregów PZPR17. Pod wnioskiem podpisało się m.in. trzech historyków: 
płk  Mieczysław Jaworski18, ppłk Kazimierz Krzos19 i ppłk Marian Leczyk20. 

Protokół z  zebrania POP Wydziału Historyczno-Politycznego z 2 maja 
1968 r. rzuca ciekawe światło na okoliczności usunięcia Halicza z  par-
tii. Kazimierz Sobczak stwierdził, iż historyk wraz ze wspomnianymi już 

13 AWNDM, sygn. 800/93/266, Emanuel Halicz, k. 72–78. 
14 Zygmunt Hoffman (1911–1992) – pułkownik, historyk. Pracownik WAP. 
15 Fryderyk Malczewski (ur. 1920) – pułkownik. Absolwent WAP (1960), dr pedagogiki 
(„Założenia teoretyczne i praktyczne amerykańskiej strategicznej i taktycznej wojny psycho-
logicznej”, 1964); AWNDM, sygn. 1907/02/1855. 
16 Tadeusz Jędruszczak (1924–1993) – pułkownik, historyk. Od 1944 w  WP. W latach 
1951–1954 aspirant w IKKN/INS, kandydat nauk historycznych – 1955. W latach 1954–1968 
wykładowca w WAP (1962–1963 kierownik Katedry Historii Polski, 1963–1968 prodziekan 
Wydziału Historyczno-Politycznego). Od 1955 zatrudniony też w  Instytucie Historii PAN 
(od 1973 kierownik Zakładu Historii Politycznej Polski XIX i XX wieku). Habilitacja w 1961, 
profesor nadzwyczajny – 1968, profesor zwyczajny – 1978. W latach 1968–1973 komendant 
Wojskowego Instytutu Historycznego (dalej: WIH); CAW, sygn. 1783/90/1301, akta perso-
nalne Tadeusza Jędruszczaka.
17 AWNDM, sygn. 800/93/266, k. 33–35. 
18 Mieczysław Jaworski (ur. 1929) – pułkownik WP, historyk. Pracownik WAP, doktorat – 
1970, habilitacja – 1979. W latach 1981–1990 kierownik Katedry Historii Polski i Polskiego 
Ruchu Robotniczego w WAP. 
19 Kazimierz Krzos (1931–2003) – pułkownik WP, historyk. Absolwent ekonomii WAP 
(1956) i historii UW (1959). Pracownik WAP, doktorat – 1964, docent – 1968. Od 1970 do 1973 
zastępca komendanta WIH; CAW, sygn. 1840/94/1157, akta personalne Kazimierza Krzosa.
20 Marian Leczyk (ur. 1926) − pułkownik WP, historyk. Absolwent historii UW (1957). W la-
tach 1958–1990 pracownik WAP. Doktorat – 1963, habilitacja – 1973. Docent – 1968, profesor 
nadzwyczajny – 1979, profesor zwyczajny – 1985. Kierownik Katedry Historii Polski WAP 1970–
1981, dziekan Wydziału Nauk Politycznych 1981–1990. Kierownik Zakładu Historii Stosunków 
Polsko-Radzieckich w Instytucie Krajów Socjalistycznych PAN (1974–1981). Po 1990 wykładowca 
uniwersytetu w Białymstoku; AWNDM, sygn. 799/93/1922, akta personalne Mariana Leczyka.
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Hoffmanem i  Malczewskim traktował WAP jak „prywatny folwark”. Ma-
rian Leczyk przypomniał, iż postawa Halicza podczas wojny sześciodnio-
wej w  1967 r. była także niezadowalająca. Leszek Grot21 pracujący w  tej 
samej katedrze co Halicz uznał wcześniej, że uczciwie zachował się ich 
kolega z katedry Artur Leinwand22, który odciął się od syjonizmu i rozstał 
się z WAP ze względu na stan zdrowia. Mieczysław Jaworski uznał, że wy-
jaśnienia Halicza, którego zna co prawda krótko, są niezdecydowane, ma-
łostkowe oraz nie do przyjęcia. Inny kolega z Katedry Historii Polski Leon 
Ziaja23 stwierdził, iż wobec ataku kół imperialistycznych i  syjonistycznych 
czekano dość długo na zajęcie stanowiska przez Halicza od 1967 r., niestety, 
nadaremnie. Michał Pirko24 zauważył, że o kontaktach zagranicznych par-
tia musi wiedzieć i ma do tego prawo. Jako przykład podał członków SED, 
którzy nie jeżdżą kolejką przez teren Berlina Zachodniego, choć mogliby 
w ten sposób skrócić sobie drogę do pracy lub domu. Nawet pracujący w tej 
samej Katedrze Historii Polski Ignacy Pawłowski25 uznał, że w ostatnich la-
tach współpraca z ich szefem nie układała się dobrze. Z kolei Antoni Szcze-
śniak zainteresował się seminarium doktorskim Halicza, uważając, że nie 
jest kwestią przypadku, iż znalazły się tam osoby żydowskiego pochodzenia, 
takie jak np. Ignacy Blum26. Zauważył, iż z powodu odejścia kilku ludzi Ka-
tedra Historii Polski się nie rozpadnie. Józef Borgosz27 stwierdził, iż Halicz 

21 Leszek Grot (1933–2005) − pułkownik WP, historyk. Absolwent historii UW (1954). 
Pracownik WAP 1957–1972, doktorat – 1964. Od 1972 pracownik WIH; CAW, sygn. 
1840/94/677, akta personalne Leszka Grota.
22 Artur Leinwand (1923–1995) − pułkownik WP, historyk. Absolwent historii UW (1956). 
Pracownik WAP 1951–1968, doktorat – 1961. W 1968 usunięty z  wojska; CAW, sygn. 
1642/79/310, akta personalne Artura Leinwanda.
23 Leon Ziaja (ur. 1929) – pułkownik WP, historyk. Absolwent historii WAP (1961). Pracow-
nik WAP 1961–1990, doktorat – 1969, docent – 1971; CAW, sygn. 1849/95/2649, akta personal-
ne Leona Ziaji. 
24 Michał Pirko (1917–1993) – pułkownik WP, historyk. Absolwent historii Uniwersytetu 
Lwowskiego (1940), doktorat na UW w 1960. Pracownik WAP 1951–1985, habilitacja – 1963, 
profesor nadzwyczajny – 1974; CAW, sygn. 1783/90/2883, akta personalne Michała Pirko.
25 Ignacy Pawłowski (1916–1998) – pułkownik WP, historyk. Absolwent historii UW 
(1951). Pracownik WAP, habilitacja – 1962. Od 1968 wykładowca WSP w Opolu (dyrektor 
Instytutu Historii 1978–1981). Profesor zwyczajny – 1976; CAW, sygn. 1562/74/331, akta 
personalne Ignacego Pawłowskiego. 
26 Ignacy Blum (1913–1994) – generał brygady WP. Od 1943 jako oficer polityczny. Ab-
solwent historii UW (1955). Pracownik WAP, doktorat – 1962. W 1968 usunięty z wojska; 
CAW, sygn. 1600/76/19, akta personalne Ignacego Bluma.
27 Józef Borgosz (1928–1997) – polski filozof. Absolwent filozofii UW (1957). Pracownik 
WAP od 1953, doktorat – 1965, habilitacja – 1972, docent – 1972, profesor nadzwyczajny – 
1978. W latach 1978–1990 kierownik Katedry Filozofii WAP. W 1983 był konsultantem SB 
w strategii manipulacji śledztwem w sprawie śmiertelnego pobicia Grzegorza Przemyka. 
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jako historyk, twierdząc, że powstania narodowe XIX w. są z góry skazane 
na klęskę, powtarzał starą reakcyjną tezę. Według niego inne katedry uczyły 
odwrotnie i  to jest według niego słuszne. Halicz w odpowiedzi na zarzuty 
ogłosił, iż: „spotkał się z  niezrozumieniem ze strony towarzyszy (...) Wo-
bec kierownictwa wojskowego i partyjnego był szczery. Starał się realizować 
wytyczne władz i Komitetu Centralnego. Kierował się wyłącznie zasadą, że 
komunista nie może godzić się ze złem, które pleni. Starał się postępować 
zgodnie z leninowską etyką partyjną. Jest przekonany, że ci towarzysze, któ-
rzy go bezpodstawnie atakowali dziś, w przyszłości stwierdzą, iż zrobili mu 
krzywdę. Wynik głosowania zna już z dyskusji. Jest jednak przekonany, że 
w szeregach partii znajdzie się ponownie”28. Następnie historyk został wy-
dalony z PZPR. Powodami wydalenia było: „niezabranie publicznie głosu 
w  przedmiocie antypolskiej kampanii kół syjonistycznych pomawiających 
Polaków o rzekomy współudział w eksterminacji Żydów podczas okupacji. 
Nie uczyniła również tego żona płk. rez. Halicza, która ocalała jedynie dzię-
ki Polakom. Postawa płk. rez. Halicza jest tym bardziej wymowna, że jest 
on z zawodu historykiem”. Ponadto stwierdzono: „naruszył etykę pracow-
ników nauki podczas przewodu doktorskiego gen. Bednarza29, ponieważ 
przyjął od wymienionego pracę niespełniającą wymogów pracy doktorskiej, 
celowo ją utajnił i dobrał odpowiednio wąskie grono uczestników obrony”. 
Halicz miał też: „jako promotor popierać doktorantów o wątpliwej posta-
wie ideowo-politycznej [...] oraz współtworzyć [...] w uczelni grupę, która 
poza wiedzą komendanta akademii czyniła wysiłki prowadzenia własnej 
polityki personalnej. Wyrazem tej grupy była w 1966 r. walka o sukcesję po 
prof. J.  Wolińskim, kiedy to w sposób nielicujący z etyką partyjną próbowa-
no pod nieobecność płk. Jędruszczaka pozbawić go sprawowanej funkcji, 
przedstawiając go bezpodstawnie w jak najgorszym świetle”30. 

6 maja 1968 r. Komitet Uczelniany PZPR WAP podjął kolejną uchwa-
łę w sprawie wydalenia Halicza z partii. W uchwale stwierdzono, iż Halicz 
„utrzymywał wbrew oczywistej prawdzie i  wbrew swym zaprzeczeniom 
kontakty z  ludźmi wydalonymi z  partii za poglądy syjonistyczne. Histo-
ryka oskarżono też o: milczenie w  czasie ohydnej antypolskiej kampa-
nii kół syjonistycznych pomawiających Polaków o  rzekomy współudział 

28 AWNDM, sygn. 800/93/266, k. 44–71. 
29 Bronisław Bednarz (1924–2016) – generał brygady od 1958. W okresie 1944–1958 
w WP. W latach 1953–1954 szef Zarządu Politycznego Krakowskiego Okręgu Wojskowego. 
Doktorat na WAP w  1967. W latach 1964–1968 komendant Wojskowego Instytutu Histo-
rycznego. W 1968 oskarżony o rewizjonizm i liberalizm, został wydalony z PZPR oraz zwol-
niony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy, a później w stan spoczynku; 
CAW, sygn. 1783/90/17, akta personalne Bronisława Bednarza. 
30 AWNDM, sygn. 800/93/266, k. 2–3. 
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w eksterminacji Żydów w czasie okupacji”. Naukowiec miał też utrzymywać 
wraz z żoną kontakty z przedstawicielami państw kapitalistycznych, prowa-
dzić seminarium doktoranckie, które kształciło wielu skompromitowanych 
ludzi. Miał też tworzyć na WAP tzw. triumwirat, który za plecami komen-
danta rządził akademią. Dobitnie stwierdzono, że wszystko, co robił płk 
Halicz, nie było niczym innym, jak złem31. 

Halicz odwołał się od decyzji. 4 października 1968 r. miała miejsce kon-
frontacja Halicza z instancją odwoławczą, w skład której wchodzili: płk Ju-
lian Starzec, płk dr Józef Borgosz i gen. Jan Czapla. Zespół orzekający po 
dłuższej dyskusji podtrzymał decyzję o wydaleniu Halicza z PZPR32. 

Główną podstawą usunięcia Halicza była kwestia doktoratu gen. Bro-
nisława Bednarza. Bednarz był ówcześnie komendantem Wojskowego In-
stytutu Historycznego. Halicz w WAP prowadził seminarium doktoranckie 
z zakresu dziejów Wojska Polskiego. Jego uczestnikami były osoby wojsko-
we, które w  ten sposób zdobywały tytuł doktora historii z  pominięciem 
zapewne trudniejszej drogi z  innej dziedziny w  Akademii Sztabu Gene-
ralnego im. Karola Świerczewskiego w  Rembertowie. Znajomość Halicza 
z  generałem (obaj pochodzili ze Lwowa) była na pewno zażyła od prze-
łomu lat czterdziestych i początku lat pięćdziesiątych. Bednarz sprawował 
wtedy różne funkcje w  Zarządzie Wojska Polskiego, gdzie też do 1950 r. 
służył Emanuel Halicz. Temat doktoratu Bednarza napisanego pod kierun-
kiem Halicza brzmiał „Polityka wojskowa PPR w okresie: maj 1945–styczeń 
1947”. W celu zbadania sprawy w  WAP powołano komisję składającą się 
z płk. dr. Sobczaka33, ppłk. Sześniaka34 i płk. Wiesława Szoty35. Wyżej wy-
mieniona trójka stwierdziła, iż praca ma charakter kompilacyjny i nie jest 
oparta na źródłach. Dodatkowo zarzucono Haliczowi wyjątkowy charakter 
i  wręcz ekskluzywność obrony doktorskiej w  1967 r. Miała się ona odbyć 
w  trybie tajnym ze specjalną listą zaproszonych gości z  kawą i  herbatą. 

31 Ibidem, k. 28–32. 
32 Ibidem, k. 4–6.
33 Kazimierz Sobczak (1923– 2004) – pułkownik WP, historyk. Absolwent historii WAP 
(1959). Pracownik WAP od 1954, doktorat – 1961, habilitacja – 1967, profesor nadzwyczaj-
ny – 1972, profesor zwyczajny – 1982. W latach 1968–1970 prodziekan, a następnie w latach 
1970–1977 dziekan/komendant Wydziału Historyczno-Politycznego WAP. W latach 1977–
1981 dziekan/komendant Wydziału Nauk Politycznych WAP. W latach 1981–1990 komen-
dant WIH; CAW, sygn. 1849/95/2129, akta personalne Kazimierza Sobczaka. 
34 Antoni B. Szcześniak (ur. 1928) – pułkownik WP, historyk. Absolwent WAP (1961). 
Doktorat w WAP w 1968. W latach 1965–1970 pracownik WAP. W latach 1970–1972 pra-
cownik WIH; CAW, sygn. 1849/95/2248, akta personalne Antoniego B. Szcześniaka. 
35  Wiesław Z. Szota (1929–1978) – podpułkownik WP, historyk. W latach 1957–1959 pra-
cownik Biura Historycznego WP. Doktorat w WAP w 1965. W latach 1957–1978 pracownik 
WIH; CAW, sygn. 1663/82/872, akta personalne Wiesława Zygmunta Szoty. 
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Odpowiedzialnością obarczono nie tylko Halicza, lecz także dziekana Janu-
sza Wolińskiego. Recenzje Franciszka Ryszki i Marii Turlejskiej uznano za 
niewystarczające wobec miażdżącej recenzji Henryka Jabłońskiego36. 

Usunięcie z partii było wstępem do wyrzucenia historyka z miejsca pra-
cy. Emanuel Halicz został zwolniony z  WAP 15 lipca 1968 r. Odszedł też 
z wojska, formalnie ze względu na stan zdrowia. Od tego czasu Halicz i jego 
rodzina utrzymywali się głównie z renty, która w 1968 r. wynosiła wysoką 
jak na owe czasy kwotę 7085 zł miesięcznie37. Dopiero w 1970 r. odwołano 
go z członkostwa w komisji do wydania źródeł z okresu powstania stycznio-
wego przy Polskiej Akademii Nauk i Akademii Nauk ZSRR (był jej człon-
kiem od 1956 r.). Ostatecznie 2 kwietnia 1971 r. Halicz wraz z żoną, synem 
Ludwikiem (ur. 1947)38 i  córką Beatą (ur. 1958) wyemigrował do Danii. 
Rok później – 26 kwietnia – został zdegradowany (rozkaz personalny MON 
nr  087) do stopnia szeregowca. 

W Danii Halicz był profesorem uniwersytetu w  Odense (1972–1982) 
i  w  Kopenhadze (1982–1990). Podjął też współpracę z  „Zeszytami Histo-
rycznymi”. W 1989 r. został zaproszony przez Polską Akademię Nauk, Uni-
wersytet Jagielloński i Towarzystwo Polonia na III Kongres Uczonych Pol-
skiego Pochodzenia – odmówił jednak przyjazdu. 18 stycznia 1995 r. Hali-
czowi przywrócono utracony stopień pułkownika.

Usunięcie Halicza z  PZPR, a  następnie z  WAP było jedynie epizodem 
większej czystki przeprowadzonej w 1968 r. wobec środowiska naukowego. 
Z partii oraz miejsc pracy usuwano nie tylko osoby pochodzenia żydow-
skiego, lecz także te, które po prostu były niewygodne dla władz. Łącznie 
w wyniku wydarzeń marcowych w latach 1969–1972 wyemigrowało z Polski 
ponad dwudziestu historyków. Dość duża grupa wywodziła się z partyjnych 
ośrodków nauki – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR (prof. 
Karol Lapter, prof. Bolesław Drukier, doc. Stefania Stanisławska), Zakładu 
Historii Partii przy KC PZPR (dr Aleksander Litwin, Edwarda Mark). Czte-
ry osoby związane były z Instytutem Historii PAN (doc. Łukasz Hirszowicz, 
dr Lucjan Dobroszycki, dr Dawid Fajnhauz, dr Józef Lewandowski), trzy 
osoby były wcześniej pracownikami Instytutu Historii UŁ (prof. Henryk 
Katz, doc. Leon Tadeusz Błaszczyk, doc. Paweł Korzec), były też w  więk-
szości zaangażowane w  działalność PZPR i  miały opinię tzw. historyków 
partyjnych. Do tej listy należy dodać jeszcze pracowników Żydowskiego 

36  AWNDM, sygn. 800/93/266, k. 10–20. 
37 CAW, sygn. 1507/79/118, k. 62.
38 Warto podkreślić, że syn Ludwik (ur. 1947) grał w  polskich filmach tego okresu: Król 
Maciuś I (1957), Szatan z  7 klasy (1960), Spotkania w  mroku (1961), Bitwa o  Kozi Dwór 
(1961), Koniec naszego świata (1964). 
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Instytutu Historycznego39 i kilka osób związanych z warszawską szkołą hi-
storii idei (Instytut Filozofii UW)40. Wyjazd emigrantów marcowych spowo-
dował objęcie ich miejsc pracy przez nowych historyków. Z drugiej strony 
wyjeżdżający naukowcy potrafili odnaleźć się na zachodnich uniwersyte-
tach. Ich wcześniejsze zaangażowanie w komunizm spowodowało, iż polscy 
historycy emigranci, którzy pozostali na emigracji po 1945 r., patrzyli na 
nich raczej nieufnie41. 

STRESZCZENIE

Michał  Kozłowski ,  Marcowy przełom w życiu prof. Emanuela Halicza

Pułkownik Emanuel Halicz (1921–2015) był historykiem XIX w. Od 1952 r. 
był pracownikiem Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego 
w Warszawie. Od 1960 r. profesor nadzwyczajny. W wyniku wydarzeń marcowych 
1968 r. jego kariera uległa załamaniu. W Archiwum Wojskowym w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim zachowały się materiały przedstawiające kulisy końca kariery hi-
storyka w  Wojskowej Akademii Politycznej. Naukowiec został najpierw usunięty 
z szeregów PZPR, a następnie ze stanowiska wykładowcy. W 1971 r. wyemigrował 
wraz z rodziną do Danii. Decyzją Wojciecha Jaruzelskiego został zdegradowany do 
stopnia szeregowca. W latach 1972–1982 był profesorem uniwersytetu w Odense, 
1982–1990 uniwersytetu w  Kopenhadze. Był współpracownikiem emigracyjnych 
„Zeszytów Historycznych”. 

Słowa kluczowe: Emanuel Halicz, marzec 1968 r., Wojskowa Akademia Poli-
tyczna, antysemityzm

 SUMMARY

Michał  Kozłowski , The March turning point in the life  
of prof. Emanuel Halicz

Colonel Emanuel Halicz (1921–2015) was a historian of the 19th century. Since 
1952 he worked at the Feliks Dzerzhinsky Military Political Academy in Warsaw, 
since 1960 as associate professor. As a result of the events of March 1968 his career 
broke. In the Military Archive in Nowy Dwór Mazowiecki materials presenting the 
inside story of the end of this historian’s career at the Military Political Academy 
survived. In 1971 he emigrated to Denmark and Wojciech Jaruzelski decided to 
demote him to the rank of private. In 1972–1982 he was a  professor at Odense 

39 Między innymi Tatiana Brustin-Berenstein (1908–1997), Danuta Dąbrowska (1925–
2015), Stefan (Shmuel) Krakowski (ur. 1926), Adam Rutkowski (1912–1987).
40 Bronisław Baczko, Leszek Kołakowski, Krzysztof Pomian.
41 Wyjątkiem jest środowisko skupione wokół paryskiej „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”. 
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University, in 1982–1990 at the University of Copenhagen. He collaborated with 
the Polish emigration periodical „Zeszyty Historyczne”.

Keywords: Emanuel Halicz, March 1968, Military Political Academy, anti-
Semitism

РЕЗЮМЕ

Мих а л Козлов ский, Мартовский прорыв в жизни  
проф. Эмануэла Галича

Полковник Эмануэль Халич (1921–2015) был историком XIX века. 
С  1952  г. он был работником Армейской Политической Академии им. Фелик-
са Дзержинского в Варшаве. С 1960 г. – профессор „надзвычайны”. В резуль-
тате мартовских событий 1968 г. его карьера перестала идти в гору. В Армей-
ском Архиве (Новы Двур Мазовецки) сохранились материалы, проливающие 
свет на закулисье последнего этапа карьеры историка в Армейской Полити-
ческой Академии. Ученый был сначала отстранен от деятельности Польской 
объединенной рабочей партии, а затем уволен с должности преподавателя. 
В  1971 г. он эмигрировал вместе с семьей в Данию. По решению Войцеха Яру-
зельского он был разжалован до звания рядового. В 1972–1982 гг. был про-
фессором в  университете в Оденсе, а в 1982–1990 – в университете в Копен-
гагене. Также он был сотрудником эмиграционных „Исторических тетрадей”.

Ключевые слова: Эмануэль Халич, март 1968, Армейская Политическая 
Академия, антисемитизм
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Adam Wołoszyn

Projekt komputu armii litewskiej z 1703  r. 
wraz z podziałem na poszczególne 

chorągwie i regimenty

Źródła do historii armii litewskiej w  okresie wielkiej wojny północnej 
są rozproszone po archiwach i bibliotekach w Polsce oraz za granicą. Nie 
występują również w  tak dużej liczbie, jak w  przypadku armii koronnej. 
Z tych względów ich gromadzenie jest niezwykle czasochłonne, co znajduje 
odzwierciedlenie w stanie badań polskiej historiografii nad armią litewską 
okresu wielkiej wojny północnej. Praca Jana Wimmera, choć zatytułowana 
Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej (1700–1717), poświęcona 
jest w  głównej mierze armii koronnej, natomiast wojsko litewskie zostało 
potraktowane w  niej w  sposób marginalny, co autor podkreślił w  przed-
mowie: „Stan i działania armii litewskiej zostały uwzględnione w znacznie 
skromniejszym stopniu. Przyczyną tego był przede wszystkim brak odpo-
wiedniego materiału archiwalnego, który – co się tyczy armii litewskiej – 
znajduje się w naszych archiwach i bibliotekach jedynie ułamkowo”1. Dla-
tego też za jedno z bardziej kompleksowych studiów należy uznać artykuł 
na temat finansowania i  liczebności armii Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w latach 1698  –1709 autorstwa Tomasza Ciesielskiego2. Drugim jest artykuł 

1 J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej w  dobie wojny północnej (1700–1717), Warszawa 
1956, s. 8.
2 T. Ciesielski, Wojsko litewskie w  latach 1698–1709 [w:] Wojny północne w  XVI–XVIII 
wieku w czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem, red. B. Dybaś, Toruń 2007, s. 165–182. Na-
leży zwrócić także uwagę na inną pracę tego badacza, dotyczącą przeobrażeń armii litew-
skiej po sejmie niemym w  1717 r.: Armia Wielkiego Księstwa Litewskiego w  latach 1717–
1775. Komput, budżet i  struktury organizacyjne oddziałów [w:] Studia z  dziejów Wielkiego 
Księstwa Litewskiego (XVI–XVIII wieku), red. S. Górzyński, M. Nagielski, Warszawa 2014, 
s. 59–94; a także na artykuł litewskiego badacza Jonasa Daujotasa, LDK (Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės) kariuomenė XVIII A., „Karo archyvas” (Vilnius) 1997, t. 14, s. 5–25.
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mojego autorstwa poświęcony przeobrażeniom struktury komputu armii li-
tewskiej na przestrzeni lat 1698–1717, który ukazał się w języku rosyjskim3. 

W Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk znajduje się komput 
wojska litewskiego z  1703 r. W inwentarzu rękopisów zapisano go jednak 
jako Comput woysk [...] W.X.Litt. anni 1706 pod sygnaturą BK PAN rkps 
953 (k. 111–112v). Bliższa analiza neograficzna wykazała, że sporządzający 
inwentarz archiwista źle odczytał datę. Wydaje się, że uczynił to na skutek 
słabej znajomości neografii łacińskiej lub też niedbałości, ponieważ nie do-
konał analizy porównawczej całej treści dokumentu. Występująca na jego 
kartach cyfra trzy (3) na tyle znacząco różni się od cyfry sześć (6), że nie 
tylko doświadczony badacz jest w stanie łatwo wychwycić ten błąd. 

Poza analizą neograficzną nieprawidłowość datacji pozwala wykryć 
rozbiór krytyczny treści komputu. Zauważyć można w  nim kilka charak-
terystycznych rzeczy, które upewniły mnie w  przekonaniu, że jest to etat 
wojska tworzonego ma mocy uchwał sejmu lubelskiego z  1703 r. Chodzi 
mianowicie o godności piastowane przez poszczególnych dowódców jedno-
stek. W pierwszej kolejności zwraca uwagę fakt, że w chorągwiach husar-
skich jako nominalni dowódcy występują hetman polny litewski, starosta 
żmudzki i kanclerz wielki litewski. Odpowiednio byli nimi Michał Serwacy 
Wiśniowiecki (sprawował ten urząd od 16 stycznia 1702 r.), Grzegorz (Hre-
hory) Antoni Ogiński (od 23 czerwca 1698 r.) i Karol Stanisław Radziwiłł 
(od 17 lipca 1699 r.). Wskazuje to, że komput ten powstał na pewno przed 
27  listopada 1703 r., a więc po wprowadzeniu w życie ostatecznych decyzji 
zapadłych na radzie senatu w Jaworowe (16–24 listopada 1703 r.), dotyczą-
cych pozbawienia Sapiehów urzędów za zdradę. Wiśniowiecki dostał wów-
czas buławę wielką, a Ogiński buławę polną (wygrał rywalizację z Ludwi-
kiem Konstantym Pociejem)4. 

Na posiedzeniu izby poselskiej 4 lipca 1703 r. przedstawiciele Wielkiego 
Księstwa Litewskiego zgodzili się na podniesienie komputu armii litewskiej 
do 12 000 koni i porcji5, ale zamieszanie związane z walką o urzędy wojsko-
we i  przetasowania, do jakich doszło, sprawiły, że projekt komputu mógł 
powstać między sierpniem a październikiem. Bardziej prawdopodobne jest 

3 А. Волошин, Преобразования в структуре компута литовской армии в 1698–
1717  гг. [w:] Труды Восьмой Международной научно-практической конференции 17–19 
мая 2017 года, ч. 2, ред. С. В. Ефимов, Санкт-Петербург 2017, s. 11–30.
4 A. Rachuba, Sprawa obsady urzędów litewskich po Sapiehach w  początkach XVIII wie-
ku [w:] Między wielką polityką a szlacheckim partykularyzmem. Studia z dziejów nowożytnej 
Polski i Europy ku czci Profesora Jacka Staszewskiego, red. K. Wajda, Toruń 1993, s. 260. 
5 Dyaryusz sejmu lubelskiego extraordynaryjnego dwuniedzielnego die 19 Junii anno 1703 
zaczętego [w:] Teka Gabryela Junoszy Podoskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, t. 1, wyd. K. Ja-
rochowski, Poznań 1854, s. 104; J. Poraziński, Sejm lubelski w 1703 roku i jego miejsce w kon-
fliktach wewnętrznych na początku XVIII wieku, Warszawa–Poznań–Toruń 1988, s. 98.
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jednak, że został on sporządzony przed samym sejmem lub w  jego trak-
cie. Wynikać to mogło z  rosyjsko-litewskich porozumień subsydialnych, 
w ramach których zakładano, że w armii litewskiej służyłoby realnie 10 000 
żołnierzy6. W scripta ad archivum sejmu lubelskiego zapisano zaś jedynie 
podział koni i porcji na poszczególne rodzaje wojsk wraz z oszacowaniem 
kosztów wystawienia armii takiej wielkości (dane w tabelach 1–3). 

Tabela 1:  Komput armii litewskiej w  1703 r. (wg uchwał sejmu lubel-
skiego) i procentowy udział poszczególnych formacji oraz ich 
koszt

Rodzaj formacji Ilość koni 
i porcji

Udział % 
w danym 

rodzaju wojsk

Udział % 
w ogóle

Szacowany 
koszt (zł)

Jazda
Husaria (koni) 430 6,72 3,58 215 000
Petyhorcy i pancerni (koni) 3300 51,56 27,50 1 320 000
Rajtaria (koni) 900 14,06 7,50 270 000
Lekka jazda (kozacka, 
tatarska, wołoska)

(koni) 1770 27,66 14,75 531 000

Suma 6400 100,00 53,33 2 336 000
Piechota

Dragonia (porcji) 2000 35,71 16,67 500 000
Piechota niemiecka (porcji) 3300 58,93 27,50 495 000
Piechota węgierska (porcji) 300 5,36 2,50 60 000

Suma 5600 100,00 46,67 1 055 000
Razem wszystkiego 12 000 – 100,00 3 391 000

Źródło: opracowanie własne. Źródła: Archiwum Główne Akt Dawnych w  Warszawie, Ar-
chiwum Warszawskie Radziwiłłów, Dział II (publica), 2033, Skrypt ad Archivum na 
Seymie Extraordynaryinym w  Lublinie A[nno] 1703, s. 1–4; Archiwum Narodowe 
w  Krakowie, Archiwum Sanguszków. Rękopisy, rkps 387, Skrypt ad Archivum na 
Seymie Extraordynaryinym w  Lublinie A[nno] 1703, s. 52–55; Biblioteka Książąt 
Czartoryskich w  Krakowie, rkps 3996/III, Skrypt ad archivum na Seymie Extraor-
dynaryinym Die July A[nno] 1703, s. 441, 464–467; Biblioteka Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 2023/II, Comput Woyska W[ielkiego] X[ięstwa] 
L[itewskiego] według scripts ad Archivum na Seymie Lubelskim danego ustanowiony 
1703, s. 341–344.

6 G. Sliesoriūnas, Starania dyplomacji rosyjskiej o wciągnięcie Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów do wojny ze Szwecją w roku 1702 a problem integralności państwa polsko-litewskiego 
[w:] Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i  stosun-
ków międzynarodowych w XV–XVIII wieku, red. R. Skowron, Kraków 2009, s. 470. Chodzi 
tutaj o tzw. pierwszy układ republikantów litewskich z Rosją podpisany przez kanonika wi-
leńskiego Krzysztofa Białłozora w Moskwie 3 IV 1702 r. Zob. J. B. Nowicki, Piotr I, August II 
i Rzeczpospolita 1697–1706, Kraków 2013, s. 310–342.
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Tabela 2: Autorament narodowy i  cudzoziemski w  kompucie z  1703 r. 
(wg uchwał sejmu lubelskiego) i  procentowy udział poszcze-
gólnych formacji

Rodzaj 
autoramentu

Ilość 
koni

Ilość 
porcji

Udział % w Ilość 
koni 

i porcji 
w ogóle

Udział % 
w ogóle

Kawaleria Piechota Kawaleria Piechota

Narodowy 5500 300 85,94 5,36 5800 48,33
Cudzoziemski 900 5300 14,06 94,64 6200 51,67
Suma 6400 5600 100,00 100,00 12 000 100,00

Źródło:  opracowanie własne (zob. źródło tabela 1).

Tabela 3: Koszt wystawienia poszczególnych formacji wojsk w  ra-
mach autoramentu narodowego i  cudzoziemskiego 1703 r. 
(wg  uchwał sejmu lubelskiego)

Rodzaj 
autoramentu

Ilość 
koni

Koszt 
(zł)

Ilość 
porcji

Koszt 
(zł)

Ilość 
koni 

i porcji 
w ogóle

Całkowity 
koszt (zł)

Kawaleria Piechota

Narodowy 5500 2 066 000 300 60 000 5800 2 126 000
Cudzoziemski 900 270 000 5300 995 000 6200 1 265 000
Suma 6400 2 366 000 5600 1 055 000 12 000 3 391 000

Źródło: opracowanie własne (zob. źródło tabela 1).

Z przedstawionych w  tabelach danych wynika, że zbudowanie tak dużej 
armii przekraczało możliwości finansowe Wielkiego Księstwa Litewskiego7. 
Wpływ na to miały wyższe niż w armii koronnej stawki żołdowe wojska litew-
skiego, na co uwagę zwrócił Jan Wimmer. Według niego większe uposażenie 
w wojsku litewskim od swoich koronnych odpowiedników mieli żołnierze słu-
żący w: husarii o 92 zł, jeździe pancernej o 68 zł, kozackich chorągwiach lek-
kich o 68 zł, dragonii o 26 zł i piechocie węgierskiej o 56  zł. Niższy żołd mieli 
jedynie rajtarzy – o 48 zł i żołnierze piechoty cudzoziemskiej – o 34 zł8. 

W projekcie komputu znajdującym się w  Bibliotece Kórnickiej Pol-
skiej Akademii Nauk armię litewską podzielono na: 3 chorągwie husarskie, 
35  pancernych, 49 kozackich, 14 rajtarskich, 28 kornetów dragońskich, 

7 Zob. M. Nycz, Geneza reform skarbowych Sejmu Niemego (Studium z dziejów skarbowo-
-wojskowych z lat 1697–1717), Poznań 1938. 
8 J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej..., s. 251–252.
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4  regimenty piechoty cudzoziemskiej (po 12, 8, 4, 3 chorągwie), 3 chorą-
gwie węgierskie, 1 janczarską oraz 2 kornety dragonii wyprawnej i 18 pan-
cernych chorągwi wyprawnych9. Nie przy wszystkich oddziałach została 
podana ilość koni lub porcji – brak ich w przypadku jednostek kozackich, 
rajtarskich i grenadierów (tj. frejkomapnii). Odwołując się do poprzedniego 
komputu litewskiego z  1700 r.10, można wysunąć przypuszczenie, że mia-
ły one po 100 koni lub porcji, aczkolwiek chorągwie kozackie służące pod 
buńczukiem hetmańskim miały po 150 koni11. W poszczególnych forma-
cjach było: 1) husarii: 330 koni; 2) pancernych: 3550 koni; 3) kozackich: 
4950 koni; 4) rajtarii: 1400 koni; 5) dragonii: 2800 porcji; 6) piechocie cu-
dzoziemskiej i dwóch frejkompaniach łącznie: 2900 porcji; 7) piechocie wę-
gierskiej i janczarskiej: 500 porcji.

Dawałoby to ogółem 16 430 koni i porcji, a więc o 4430 więcej niż prze-
widywały założenia komputowe sejmu lubelskiego, co może wskazywać, że 
postanowiono stworzyć armię litewską, w  której służyłoby realnie 10 000 
żołnierzy lub więcej, aczkolwiek i  tak przekraczałoby to znacząco możli-
wości finansowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. Problem tkwi w składzie 
chorągwi kozackich. W komputach litewskich niespotykane było, aby miały 
one mniej niż 100 koni. Do tego doliczyć trzeba zawarte w dokumencie 200 
porcji dragonii wyprawnej i 1800 koni wyprawnych chorągwi pancernych 
powiatów i  województw12, stanowiących dodatkowe, ale jedynie doraźne 

9 Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk (dalej: BK PAN), rkps 953, Komput Woysk 
J[ego] K[rólewskiej] M[ości] W[ielkiego] X[ięstw]a Litt[ewskieg]o Anni 1703, k. 111–112v. 
W przypadku armii koronnej dysponujemy edycją źródłową komputu z 14 VI 1703 r. opra-
cowaną przez Marka Wagnera. Zawierał on w sobie: 22 chorągwie husarskie (od 60 do 120 
koni) o  łącznej liczbie 1600 koni; 89 chorągwi pancernych (od 40 do 120 koni) o  łącznej 
liczbie 5430 koni; 7 chorągwi wołoskich (od 50 do 330 koni) o  łącznej liczbie 890 koni; 
4  chorągwie arkebuzerii (od 100 do 300 koni) o łącznej liczbie 1000 koni; 3 regimenty dra-
gonii (od 600 do 1000 porcji) o  łącznej liczbie 2200 porcji; 25 regimentów piechoty cu-
dzoziemskiej (od 100 do 800 porcji) o  łącznej liczbie 6940 porcji; 3 frejkompanie (po 100 
porcji) o  łącznej liczbie 300 porcji; 4 chorągwie piechoty węgierskiej (od 50 do 200 porcji) 
o łącznej liczbie 470 porcji; 15 chorągwi wyprawnych (od 10 do 100 koni). Łącznie daje to 
(z pominięciem chorągwi wyprawnych) 18 830 koni i porcji (tj. 8920 koni oraz 9910 porcji). 
Zob. M.  Wagner, Komput wojsk koronnych Rzeczypospolitej w kampanii 1703 roku, „Studia 
i Materiały do Historii Wojskowości” (dalej: SMHW) 1998, t. 39, s. 231–240.
10 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Warszawskie 
Radziwiłłów (dalej: AR), Dział VII, 81, Comput Woyska Erygowanego W[ielkiego] X[ięstwa] 
Litt[ewskiego] in A[nn]o 1700, s. 17–20.
11 Chodzi tutaj o pierwszą chorągiew rotmistrzostwa Pakosławskiego. 
12 BK PAN, rkps 953, Komput Woysk J[ego] K[rólewskiej] M[ości] W[ielkiego] 
X[ięstw]a Litt[ewskieg]o Anni 1703, k. 111–112v. Fragment innego projektu komputu z po-
działem na poszczególne chorągwie, ale bez daty, znajduje się w  AGAD, AR, Dz. VII, 81, 
Komput Woysk J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci W[ielkieg]o X[ięstw]a L[itewskieg]o, s. 65–68. 
Przedstawione zostały w  nim jednak tylko chorągwie husarskie, pancerne i  kozackie. Nie 
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wsparcie dla jednostek państwowych, głównie w postaci husarii, kozaków 
(pancernych) czy ewentualnie rajtarii lub dragonii13. Wydaje się więc, że jest 
to wstępna koncepcja, która ostatecznie podlegała redukcji do stanu prze-
widzianego w uchwałach sejmowych. 

Powyższy komput litewski (16 430 koni i porcji) wielkością znacznie nie 
odbiega od etatu armii koronnej z 14 czerwca 1703 r. (18 830 koni i porcji). 
W pierwszym więcej jednostek żołdowych przeznaczono na oddziały auto-
ramentu narodowego (9330 koni i porcji) niż cudzoziemskiego (7100 koni 
i porcji). Odwrotnie w armii koronnej, gdzie na autorament cudzoziemski 
oszacowano 10 440 koni i  porcji, a  na narodowy 8390 koni i  porcji. Nie 
ma natomiast różnic w kompucie litewskim oraz koronnym w przedmiocie 
przewagi autoramentu narodowego w kawalerii, a cudzoziemskiego w pie-
chocie. Tradycyjnie w jeździe najwięcej przeznaczano na jednostki zaciągu 
narodowego (Litwa – 8830 koni; Korona – 7920 koni), a  nie cudzoziem-
skiego (Litwa – 1400 koni; Korona – 2200 koni). Inaczej było w piechocie, 
gdzie dominował autorament cudzoziemski (Litwa – 5700 porcji; Korona 
– 9440 porcji), a na jednostki zaciągu narodowego wydatkowano niewiele 
(Litwa – 500 porcji; Korona – 470 porcji)14. 

W kompucie litewskim widać znaczną przewagę kawalerii (10 230 koni) 
nad piechotą (6200 porcji), a  ich proporcję należy określić na niemal 2:1. 
Natomiast w koronnym projekcie stosunek kawalerii (10 120 koni) do pie-
choty (9910 porcji) wynosi niemal 1:1. Widać więc, że litewska koncepcja 
komputu opierała się w przeważającej mierze na lekkich chorągwiach ko-
zacko-tatarskich (4950 koni; Korona – 890 koni) oraz pancernych (3550 
koni; Korona – 5430 koni), a w niewielkim stopniu na jednostkach husarii 
(330 koni; Korona – 1600 koni) i  rajtarii (1400 koni; Korona – 1000 ko-
ni)15. Wywnioskować można z zawartych danych, że piechota miała w armii 
litewskiej dość marginalne znaczenie. Wynikało to z uwarunkowań teatru 
wojennego Wielkiego Księstwa Litewskiego i specyfiki prowadzenia działań 
podjazdowych przez dowódców litewskich, w których sprawdzała się kawa-
leria, a zwłaszcza chorągwie kozacko-tararskie jako rozpoznanie oraz doko-
nujące przełamujących uderzeń jednostki pancerne16. Piechota w znacznej 
mierze stanowiła natomiast załogę twierdz. 

zawiera on danych liczbowych. Analiza porównawcza dowódców poszczególnych chorągwi 
pozwoliła stwierdzić, że jest to projekt komputu z 1703 r.
13 A. Rachuba, Siły zbrojne Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII w., „Przegląd Wschodni. 
Historia i Współczesność Polaków na Wschodzie” 1994, t. 3, z. 3(11), s. 393.
14 Zob. przyp. 9.
15 Ibidem. 
16 W komputach litewskich obok chorągwi pancernych występowały jednostki kozackie, 
a właściwie kozacko-tatarskie. W pierwszym przypadku była to uzbrojona w pancerze ciężka 
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Należy jeszcze w tym miejscu dokonać krótkiej prezentacji dwóch pro-
jektów komputów przedstawionych na Trybunał Skarbowy, który sądził 
najpierw w  Wilnie, a  potem w  Mińsku od 10 stycznia 1704 r. przez sześć 
tygodni17. W przypadku projektu ze stycznia 1704 r. znajdującego się w Ar-
chiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Wimmer dokonał błędne-
go zliczenia chorągwi. Podał, że w  skład armii litewskiej miały wchodzić: 
3  chorągwie husarskie, 49 pancernych (faktycznie 37), 49 kozackich (wła-
ściwie 61), 8 rajtarskich, 18 kornetów dragonii (poprawnie 20), 4 regimenty 
piechoty cudzoziemskiej (po 12, 8, 4 i  3 chorągwie), 2 frejkompanie pie-
choty, 5 chorągwi piechoty węgierskiej (zasadniczo to 3 chorągwie piechoty 
węgierskiej, 1 janczarska i 1 kozacka)18. 

Po właściwym zliczeniu ten projekt komputu wydaje się bliski innemu, 
znalezionemu przez Przemysława P. Romaniuka w  Bibliotece Litewskiej 
Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie (Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka) w księdze grodzkiej wiłkomierskiej z lat 1697–1707 
(fondas 7, k. 410–411v), który w swoim artykule wykorzystał Ciesielski. Wy-
liczono w nim jako wchodzące w skład armii litewskiej: 3 chorągwie husar-
skie, 36 pancernych, 61 kozackich, 8 rajtarskich, 21 kornetów dragońskich, 
3 regimenty i szwadron piechoty cudzoziemskiej, 2 frejkompanie piechoty, 
4 chorągwie piechoty węgierskiej i  1 janczarską19. Prawdopodobnie kom-
put ten został ostatecznie przyjęty do rozliczenia na Trybunale Skarbowym 
i w porównaniu z projektem ze stycznia 1704 r. zmniejszono liczbę chorą-
gwi pancernych o  jedną, dodając natomiast kornet dragonii. Tymczasem 

jazda kozacka (zwana także petyhorcami, kiedy na jej wyposażeniu znajdowały się rohaty-
ny), natomiast drugie stanowiły formacje lekkie bez uzbrojenia ochronnego. Istniało kilka 
przyczyn, dla których jazdę tatarską klasyfikowano jako kozacką. W dużej mierze wiązało 
się to z uprzedzeniami szlachty, która kilkakrotnie w konstytucjach sejmowych zakazywała 
zaciągania jazdy tatarskiej. Należy zwrócić uwagę także na to, że nazwa chorągiew tatarska 
i kozacka były używane zamiennie. Zob. H. Wisner, Wojsko litewskie I połowy XVII wieku 
(cz.  III), SMHW 1978, t. 21, s. 104; A. Rachuba, Siły zbrojne Wielkiego Księstwa Litewskie-
go..., s. 401–403; P. Borawski, Ziemska służba wojskowa Tatarów Wielkiego Księstwa Litew-
skiego w XV–XVIII wieku, Zabrze–Tarnowskie Góry 2015, s. 188–211.
17 A. Filipczak-Kocur, Litewski Trybunał Skarbowy (1591–1717), „Studia z Dziejów Państwa 
i Prawa Polskiego” 2002, t. 7, s. 191. 
18 J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej..., s. 258; AGAD, AR, Dz. II, ks. 44, Comput Woyska 
J[ego] K[rólewskiej] M[o]ści W[ielkieg]o  X[ięstwa] Lytt[ewskieg]o  dawnieyszy pro infor-
matione na Trybunał Skarbowy W[ielkiego] X[ięstwa] Lytt[ewskieg]o w Mińsku podany die 
17  January 1704, s. 59–63. Przechowywany w Bibliotece Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu, 
rkps 2023/II, Comput woysk J[ego] K[rólewskiej] M[ości] W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] 
dawniejszy proinformatione na Trybunał Skarbowy W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] podany, 
s. 342–344. Wersja tego komputu nieznacznie różni się i zawiera: 3 chorągwie husarskie, 37 pan-
cernych, 61 kozackich, 8 rajtarii, 21 kornetów dragonii, 4 regimenty piechoty cudzoziemskiej (po 
12, 8, 4, 3 chorągwie) i 2 frejkompanie, 3 chorągwie piechoty węgierskiej, 1 janczarską i 1 kozacką.
19 T. Ciesielski, Wojsko litewskie w latach 1698–1709..., s. 172.
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w  piechocie cudzoziemskiej zamiast regimentu pojawił się szwadron, co 
może być związane z faktem, że jeden z regimentów prezentował niewielkie 
rozmiary. Nie ma też chorągwi piechoty kozackiej, przez co zwiększyła się 
liczba chorągwi węgierskich do czterech.

W niniejszej edycji projektu, czy też planu, komputu przechowywanego 
w Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk zrezygnowano z uwspółcze-
śnienia pisowni, aby zachować pierwotny przekaz źródła. Tam, gdzie było to 
konieczne, w przypisie wskazano zmodernizowany wariant wyrazu, dla lepszej 
orientacji w temacie. Wszystkie zawarte w nawiasach kwadratowych wyraże-
nia są uzupełnieniem autora – od rozwinięcia skrótów po identyfikacje osób 
piastujących godności państwowe, a  będących dowódcami poszczególnych 
oddziałów. W tym zakresie korzystałem z  następujących pozycji: Urzędnicy 
Wielkiego Księstwa Litewskiego20, Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII 
wieku21, Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego22, Sena-
torowie i  dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386–179523, biogramów 
zawartych w  Polskim słowniku biograficznym24 oraz wszelkiego rodzaju her-
barzy. W przypadku niektórych oficerów autoramentu narodowego (zwłasz-
cza chorągwi kozacko-tatarskich) oraz cudzoziemskiego (rajtaria i dragonia) 
nie udało się dokonać pozytywnej identyfikacji. W znacznej mierze wynika to 
z braku badań nad problematyką oficerów wojska litewskiego w początkach 
XVIII w., a także ograniczonej bazy źródłowej i wiążących się z tym trudności, 
na co zwrócił uwagę Andrzej Rachuba25.

20 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 1: Województwo wileńskie XIV–XVIII 
wiek, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz et al., Warszawa 2004; Urzędnicy Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego. Spisy, t. 2: Województwo trockie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. 
H. Lulewicz et al., Warszawa 2009; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 3: Księ-
stwo żmudzkie XV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz et al., Warszawa 2015; 
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 4: Ziemia smoleńska i województwo smo-
leńskie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. H.  Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk, 
Warszawa 2003. 
21 Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, t. 1–11, 
Kórnik 1985–2002 – w tym Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 
XIV–XVIII w. Spisy, red. H. Lulewicz i A. Rachuba, Kórnik 1994. 
22 Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582–1696. Spis, red. 
A.  Rachuba, oprac. A. Rachuba, H. Lulewicz, Warszawa 2007; Deputaci Trybunału Głównego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697–1794. Spis, red. A. Rachuba, oprac. A. Rachuba et al., 
Warszawa 2004.
23 J. Wolff, Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386–1795, Kraków 1885.
24 Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. 1–51, Kraków–Wrocław–Warszawa 1935–2017.
25 A. Rachuba, Oficerowie cudzoziemskiego autoramentu w  armii Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego w  latach 1648–1667 [w:] Od armii komputowej do narodowej (XVI–XX w.), red. 
Z.  Karpus, W. Rezmer, Toruń 1998, s. 57–58.
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Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, rkps 953, k. 111–112v.

Komput Woysk J[ego] K[rólewskiej] M[ości]
W[ielkiego] X[ięstw]a Litt[ewskieg]o Anni 1703

Chorągwie Usarskie26

Jaś[nie] Ośw[ieconeg]o X[ię]cia J[ego]m[oś]ci Hetmana Polnego  
W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskieg]o [Michała Serwacego 
Wiśniowieckiego] Koni 130

Jaś[nie] Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] Pana Starosty Żmudzkiego 
[Grzegorza (Hrehorego) Antoniego Ogińskiego] Koni 100

Jaś[nie] Ośw[ieconeg]o Xięcia J[ego]m[ości] Pana Kanclerza W[ielkiego] 
X[ięstwa] L[itewskieg]o [Karola Stanisława Radziwiłła] Koni 100

Chorągwie Pancerne
Jaś[nie] Ośw[ieconeg]o Xięcia J[ego]m[ości] Hetmana Poln[ego] 

[Wielkiego Xięstwa Litewskiego Michała Serwacego Wiśniowieckiego]
[1] Poruczeństwa J[ego]m[ości] P[ana] Starosty Uszwiackiego27 

[Kazimierza Czartoryskiego28] Koni 100
2 Poruczeństwa J[ego]m[ości] Pana Baranowicza29 Koni 150
3 Poruczeństwa J[ego]m[ości] Pana Białłozora30 Koni 100
4 Poruczeństwa J[ego]m[ości] Pana Szyrwińskiego31 Koni 100
5 Poruczeństwa J[ego]m[ości] Pana Leśniewskiego32 Koni 100
Jaś[nie] Ośw[ieconeg]o Xięcia J[ego]m[ości] Pana [Kasztelana] 

Wileńskiego [Janusza Antoniego Wiśniowieckiego] Koni 100
Jaś[nie] W[ielmożnego] J[ego]m[ości] Pana Kasztelana Trockiego 

[Kazimierza Aleksandra Pocieja] Koni 100

26 Husarskie.
27 Uświacki.
28 Czartoryski otrzymał tę godność w 1701 r., a od 1704 r. piastował ją Aleksander Ogiński.
29 Łukasz Baranowicz.
30 Z dopisku przy wersji komputu przechowywanego w AGAD (AR, Dz. VII, 81, Komput 
Woysk J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci W[ielkieg]o X[ięstw]a L[itewskieg]o, s. 65) wynika, że 
chodzi bez wątpienia o  podkomorzyca wiłkomierskiego Franciszka Białłozora, syna Wła-
dysława Białłozora podkomorzego wiłkomierskiego. Drugim synem rzeczonego podkomo-
rzego był K. Białłozor kanonik litewski. Można jednak też znaleźć informacje o Stanisławie 
Montwidzie Białłozorze, deputacie Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego ze 
Smoleńska, który w 1710 r. tytułowany jest podkomorzym wiłkomierskim. Deputaci Trybu-
nału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697–1794..., s. 77.
31 Franciszek Ignacy Kazimierz Szyrwiński chorąży wiłkomierski.
32 Prawdopodobnie Michał Liniewski (Lyniewski) kasztelan lubaczowski.
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Jaś[nie] Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[ana] Starosty Żmudzkiego 
[Grzegorza (Hrehorego) Antoniego Ogińskiego]

[1] Por[uczeństwa] J[ego]m[ości] P[ana] Wilgi33 Koni 100
2 Tegosz J[ego]m[ości] P[an]a [starosty żmudzkiego Grzegorza 

(Hrehorego) Antoniego Ogińskiego] Poruczeństwa J[ego]m[ości]  
P[an]a Oleńskiego34 Koni 100

Jaś[nie] Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Kasztelana Witebskiego 
[Marcjana Michała Ogińskiego35] Koni 100

Jaś[nie] Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Kasztelana Mścisławskiego 
[Marcjana Antoniego Ogińskiego36] Koni 100

Jaś[nie] Ośw[ieconego] Xięcia J[ego]m[ości] P[an]a Kanclerza  
W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] [Karola Stanisława  
Radziwiłła] Koni 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] Pana Pisarza W[ielkiego] X[ięstwa] 
L[itewskiego] [Marcjana Dominika Wołłowicza] Koni 100

Jaś[nie] Ośw[ieconego] Xięcia J[ego]m[ości] Krayczego W[ielkiego] 
X[ięstwa] Litt[ewskieg]o [Jana Mikołaja Aleksandra Radziwiłła] Koni 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Podskarbiego Nadwornego 
W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] [Mikołaja Franciszka  
Ogińskiego] Koni 100

[Pierwsza] Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] Pana Strażnika W[ielkiego] 
X[ięstwa] L[itewskiego] [Ludwika Konstantego Pocieja] Koni 100

Druga Tegoż J[ego]m[ości] [Pana Strażnika Wielkiego Xięstwa  
Litewskiego Ludwika Konstantego Pocieja] Poruczeństwa  
J[ego]m[ości] P[an]a Szpikowskiego37 Koni 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Kuchmistrza W[ielkiego]  
X[ięstwa] L[itewskiego] [Jakuba Kazimierza Grużewskiego] Koni 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Miecznego W[ielkiego]  
X[ięstwa] L[itewskiego] [Krzysztofa Kazimierza Sienickiego] Koni 100

33 Prawdopodobnie chodzi o Adama Wilgę, starostę miciańskiego, pułkownika armii litew-
skiej zmarłego w 1709 r. Był on bratankiem Baltazara (Balcera) Wilgi (zm. 1709 r.), który 
miał chorągiew pancerną w wojsku koronnym. Zob. M. Wagner, Baltazar Wilga Godzimir-
ski – ostatni komisarz kozacki Rzeczypospolitej (1692–1699, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2016, t. 143, z. 2, s. 332–333. W 1704 r. chorągiew pan-
cerną w armii koronnej miał posiadać Stanisław Wilga. AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, 
16, s. 151.
34 Krzysztof Olędzki (Olendski, Olendzki) marszałkowic wołkowyski. 
35 Oficjalnie urząd kasztelana witebskiego objął 10 V 1703 r., choć już w styczniu tak go 
tytułowano. Miecznikostwo wielkie litewskie objął po nim Siennicki. 
36 Zmarł w  listopadzie 1703 r., a  jego urząd otrzymał Michał Kamiński (kasztelan mści-
sławski w latach 1703–1715).
37 Daniel (lub Ludwik?) Szpakowski.
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Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Cześnika W[ielkiego] X[ięstwa] 
Litt[ewskieg]o [Krzysztofa Benedykta Niemirowicza Szczytta] Koni 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Starosty Oszmiańskiego  
[Krzysztofa Deszpota Zenowicza] Koni 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Starosty Starodubowskiego  
[Jana Kazimierza Karola Biegańskiego] Koni 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Marszałka Grodzieńskiego  
[Jana Antoniego Massalskiego] Koni 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Marszałka Upitskiego38  
[Aleksandra Jana Podberskiego] Koni 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Marszałka Kowieńskiego  
[Bogusława Kazimierza Ogińskiego] Koni 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Marszałka Starodubowskiego 
[Aleksandra Jerzego Vorbeka Lettowa] Koni 100

J[ego]m[ości] Pana Podkomorzego Lidzkiego [Władysława Jana  
Narbutta] Koni 100

J[ego]m[ości] Pana Chorążego Trockiego [Mateusza Römera]. Koni 100
J[ego]m[ości] Pana Chorążego Grodzień[skieg]o [Hrehorego  

Józefa Kotowicza] Koni 100
J[ego]m[ości] Pana Chorążego Mińskiego [Jana Jerzego Zawiszy] Koni 100
   [k. 111]
J[ego]m[ości] Pana [Fabiana Kazimierza] Borcha Chorążego Inflanskiego39 

Koni 100
J[ego]m[ości] Pana Stolnika Włodzimierskiego [Szymona  

(Symeona) Druckiego Lubeckiego40] Koni 100
J[ego]m[ości] Pana Starosty Gorżdowskiego [Kazimierza  

Dominika Ogińskiego] Koni 100
J[ego]m[ości] Pana Starosty Krasnosielskiego [Kazimierza  

Ludwika Kmicica41] Koni 100

38 Upickiego. 
39 Inflancki.
40 Urząd ten miał wówczas nie funkcjonować, ale jako pierwszy posługiwał się nim właśnie 
Drucki Lubecki. Zob. Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku, oprac. M. Wolski, Kórnik 2007, 
s. 124; Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697–1794..., s. 48.
41 Kmicic spisał testament 27 III 1703 r., a miesiąc później zmarł zob. Dzieje rodziny Cie-
chanowieckich herbu Dąbrowa. XIV–XXI wiek, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz et al., 
Warszawa 2013, s. 163. Oprócz tej chorągwi pancernej posiadał także kornet dragoński 
(co potwierdza również komput z 1700 r. i  list przypowiedni z  lutego 1703 r. na chorągiew 
pancerną oraz dragońską. Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Driewnich Aktow, f. 389 
(Litowskaja Metrika), op. 1, kn. 533, nr 427. Andrzej Rachuba napisał w  biogramie Sien-
nickiego w PSB, że to właśnie on otrzymał je 30 kwietnia po Kmicicu. Wydaje się bardzo 
prawdopodobne, że miecznik wielki litewski mógł faktycznie dowodzić chorągwią pancerną 
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J[ego]m[ości] Pana Starosty Płungiańskiego [Kazimierza  
Kryszpina-Kirszenszteina] Koni 100

Kozackie
Jaś[nie] Ośw[ieconego] Xięcia J[ego]m[ości] Hetmana [polnego Wielkiego 

Xięstwa Litewskiego Michała Serwacego Wiśniowieckiego]
[1] Rotmistrzostwa J[ego]m[ości] P[an]a Pakosławskiego
2 Rotmistrzostwa J[ego]m[ości] P[an]a Kropińskiego
3 Rotmistrzostwa P[an]a Budnego
4 Rotmistrzostwa P[an]a Chałaima
5 Rotmistrzostwa P[an]a Ordy
6 Rotmistrzostwa P[an]a Giedroycia
7 Rotmistrzostwa P[an]a Horodeńskiego
8 Rotmistrzostwa P[an]a Szachmeta
9 Rotmistrzostwa P[an]a Madalińskiego
10 Rotmistrz[ostwa] Pana Nosiłowskiego
11 Rotmistrz[ostwa] Pana Baranowskiego Starego
12 Rotmistrz[ostwa] P[an]a Baranowskiego Młodego
13 Rotmistrz[ostwa] P[an]a Koryckiego
Jaś[nie] Ośw[ieconeg]o Xięcia J[ego]m[ości] P[an]a [Kasztelana] 

Wileńskiego [Janusza Antoniego Wiśniowieckiego]
[1] Rotm[istrzostwa] P[an]a Doktorowicza
2 Rotmistrzostwa P[an]a Koryckiego
Jaś[nie] Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Kasztelana Trockiego 

[Kazimierza Aleksandra Pocieja]
[1] Rotm[istrzostw]a P[an]a Moskiewicza
2 Rotmistrzostwa P[an]a Boreyszy
3 Rotmistrzostwa P[an]a Wieczora
4 Rotmistrzostwa P[an]a Kryczyńskiego
5 Rotmistrzostwa Drugiego P[an]a Kryczyńskiego
6 Rotmistrzostwa P[an]a Kieńskiego
7 Rotmistrzostwa P[an]a Talkowskiego
Jaś[nie] Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] Pana Starosty Żmudzkiego 

[Grzegorza (Hrehorego) Antoniego Ogińskiego]
[1] Rotm[istrzostw]a P[an]a Pisarskiego
2 Rotm[istrzostw]a Pana Szukały
3 Rotm[istrzostw]a Pana Dłuskiego
4 Rotmistrz[ostwa] P[an]a Tomaszewskiego
5 Rotmistrz[ostwa] P[an]a Godlewskiego

i kornetem dragońskim zmarłego starosty krasnosielskiego w imieniu jego syna Jana, który 
pozostał dowócą tytularnym, ale miał wówczas 13 lat.
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6 Rotm[istrzostw]a P[an]a Karadzi
7 Rotm[istrzostw]a P[an]a Szczodry
8 Rotm[istrzostw]a P[an]a Kuleszy
9 Rotm[istrzostw]a P[an]a Piora
10 Rotm[istrzostw]a Pana Kornickiego
   [k. 111v]
11 Rotmistrzostwa Pana Rykarzewskiego
12 Rotmistrzostwa Pana Olejewskiego
13 Rotmistrzostwa P[an]a Krzyczewskiego
14 Rotmistrzostwa P[an]a Ochmatowicza
15 Rotmistrz[ostwa] P[an]a Azulewicza
16 Rotmistrzostwa P[an]a Okmińskiego
17 Rotmistrzostwa P[an]a Koryckiego
Jaś[nie] Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] Pana [Kasztelana] Witebskiego 

[Marcjana Michała Ogińskiego42]
[1] Rotm[istrzostwa] Pana Korzeniewskiego
2 Rotmistrzostwa Pana Baranowskiego
Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Referendarza W[ielkiego] X[ięstwa] 

Litt[ewskieg]o [Jana Władysława Brzostowskiego] Rotm[istrzostwa] 
P[an]a Szostaka

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Pisarza W[ielkiego] X[ięstwa] 
Litt[ewskieg]o [Marcjana Dominika Wołłowicza]

[Pierwsza] Rotm[istrzostwa] P[an]a Kandzierskiego
Druga Tegoż J[ego]m[ości] P[an]a Pisarza W[ielkiego] X[ięstwa] 

Litt[ewskieg]o [Marcjana Dominika Wołłowicza] Rotm[istrzostwa] 
P[an]a Protasewicza

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] Pana Strażnika W[ielkiego] X[iętwa] 
L[itewskiego] [Ludwika Konstantego Pocieja] Rotm[istrzostwa] 
P[an]a Reyżewskiego

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[ana] Marszałka Starodubowskiego 
[Aleksandra Jerzego Vorbeka Lettowa] Rot[mis]t[rzostwa] 
P[an]a Lulewicza

J[ego]m[ości] Pana Chorążego Grodzieńskiego [Hrehorego Józefa 
Kotowicza] Rotm[istrzostwa] P[an]a Paszkowskiego

J[ego]m[ości] P[an]a Starosty Mozyrskiego [Michała Chaleckiego]
[1] Rotm[istrzostwa] P[an]a Ruczyńskiego
2 Rotmistrz[ostwa] P[an]a Borllewskiego
J[ego]m[ości] P[an]a Starosty Nowosielskiego [Gedeona Aleksandra 

Chaleckiego] Rotm[istrzostwa] P[an]a Dłuskiego
Pod buńczukiem Hetmańskim Koni 150

42 Zob. przyp. 35.
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Raytarskie43

J[ego]m[ości] Pana Bandomiera44 Pułkownika J[ego] Kr[ólewskiej]  
M[oś]ci Chorągwi 4

J[ego]m[ości] P[an]a Teydera45 Pułkownika J[ego] Kr[ólewskiej]  
M[oś]ci Chorągwi 4

J[ego]m[ości] P[an]a Kielera46 Oberszteleytnanta Chorągiew 1
J[ego]m[ości] P[an]a Kiena Oberszteleytnantostwa Chorą[giew] 1
J[aśnie] O[świeconego] J[ego]m[ości] Hetmana [polnego Wielkiego 

Xięstwa Litewskiego Michała Serwacego Wiśniowieckiego] 
Rotm[istrzostwa] P[an]a Zdanowicza47 Chorą[giew] 1

J[aśnie] Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] Pana Starosty Żmuydzkiego48 
[Grzegorza (Hrehorego) Antoniego Ogińskiego] Chorągwi 3

Granadierów49

J[ego]m[ości] P[an]a Starosty Upickiego  
[Krzysztofa Dominika Puzyny] Chorągiew 1

J[ego]m[ości] P[an]a Starosty Płungiańskiego  
[Kazimierza Kryszpina-Kirszenszteina] Chorągiew 1

Dragońskie
Regiment N[ajjaśniejszego] Króla J[ego]m[ości] Generał[ostwa]  

J[ego]m[ości] P[an]a [Krzysztofa Kazimierza z Bończy]  
Sienickiego Chorążego Nowogródka Siewierskiego Por[cy] 800

J[aśnie] O[świeconego] Xięcia J[ego]m[ości] P[an]a Hetmana [polnego 
Wielkiego Xięstwa Litewskiego Michała Serwacego Wiśniowieckiego] 
Oberszteleytnant[ostwa] P[ana] Mnichauza50 Porcy 200

J[aśnie] O[świeconego] Xięcia J[ego]m[ości] P[an]a Kasztelana 
[Wileńskiego Janusza Antoniego Wiśniowieckiego] Porcy 100

J[aśnie] W[ielmożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Starosty Żmudzkiego 
[Grzegorza (Hrehorego) Antoniego Ogińskiego]

43 Rajtarskie.
44 Zygmunta Ernest von Bandemera (Bandymira, Bandemira, Bandobiera). Został rozstrze-
lany 20 VII 1704 r. za brankę (raptus pullae), znieważenie kościoła i użycie siły zbrojnej. 
45 Prawdopodobnie chodzi o Ernesta Tegedera (Theydera, Tejdera), a nie Jana. W wersjach 
komputów na Trybunał Skarbowy w 1704 r. występuje chorągiew rajtarska Teydera starszego 
i Teydera młodszego. 
46 Kieller, Keller.
47 Ewentualnie Żdanowicz.
48 Żmudzkiego.
49 Grenadierów.
50 Karol Münchausen (Minhauzen, Minhauz, Minihauz, Minichawz, Minhaus).
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[1] Puł[kownikostwa] P[an]a Josoby51 Porcy 100
2 Oberszteleytnantostwa J[ego]m[ości] P[an]a Bandobiera52 Porcy 100
   [k. 112]
Jaś[nie] Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] Pana W[ojewo]dy Brzeskiego 

[Krzysztofa Komorowskiego] Kap[itaństwa] P[an]a Ulfa53 Por[cy] 100
Jaś[nie] Wielm[ożnego] J[ego]m[ości] Pana Kasztelana Witebskiego 

[Marcjana Michała Ogińskiego54] Porcy 100
Wielm[ożnego] J[ego]m[ości] P[an]a Pisarza W[ielkiego]  

X[ięstwa] L[itewskieg]o [Marcjana Dominika Wołłowicza] 
Kap[itaństwa] P[an]a Szperbera Porcy 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Strażnika W[ielkiego]  
X[ięstwa] L[itewskieg]o [Ludwika Konstantego Pocieja] Porcy 200

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Miecznika W[ielkiego]  
X[ięstwa] Litt[ewskieg]o [Krzysztofa Kazimierza z Bończy 
Siennickiego] Porcy 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Kuchmistrza W[ielkiego]  
X[ięstwa] L[itewskiego] [Jakuba Kazimierza Grużewskiego] Porcy 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Starosty Starodubowskiego  
[Jana Kazimierza Karola z Bieganowa Biegańskiego] Porcy 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Starosty Oszmiańskiego  
[Krzysztofa Deszpota Zenowicza] Porcy 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Marszałka Kowieńskiego  
[Bogusława Kazimierza Ogińskiego] Porcy 100

Wielm[ożneg]o J[ego]m[ości] P[an]a Chorążego Żmuydzkiego55 
[Kazimierza Jana Zaranka Horbowskiego] Porcy 100

J[ego]m[ości] Pana Starosty Tyrkszlewskiego56 [Aleksandra  
Nestora Skarbka-Ważyńskiego] Porcy 100

J[ego]m[ości] Pana Starosty Płungiańskiego [Kazimierza  
Kryszpina-Kirszenszteina] Porcy 100

J[ego]m[ości] Pana Starosty Krasnosielskiego [Kazimierza  
Ludwika Kmicica57] Porcy 100

51 Jauba. 
52 Jerzy von Bandemer (Bandymir, Bandemir, Bandobier). Tak jak brat Zygmunt Ernest 
został rozstrzelany 20 VII 1704 r. za udział w brance (raptus puellae), znieważenie kościoła 
i użycie siły zbrojnej.
53 Wolff, Wolf, Wulf (von Ludinghausen, von Lüdinghausen).
54 Zob. przyp. 35.
55 Żmudzkiego.
56 Tyrkszlańskiego.
57 Zob. przyp. 41. 
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J[ego]m[ości] Pana Sędziego Grodzk[iego] Żmudzkiego [Michała 
Kazimierza z Lubcza (Lubeckiego) Kniażewicza (Kniaziewicza)] Porcy 100

Dragoniey58 z Powiatu Pińsk[ieg]o Wyprawy Porcy 200

Infanterie
Regiment J[aśnie] O[świeconego] Xięcia J[ego]m[ości] Hetmana  

[polnego Wielkiego Xięstwa Litewskiego Michała Serwacego 
Wiśniowieckiego] Porcy 1200

Regiment J[aśnie] W[ielmożnego] P[an]a Kasztelana Trockiego 
[Kazimierza Aleksandra Pocieja] Por[cy] 400

Regiment J[aśnie] O[świeconego] Xięcia J[ego]m[ości] Kanclerza 
W[ielkiego] X[ięstw]a L[itewskieg]o [Karola Stanisława  
Radziwiłła] Porcy 300

Regiment J[ego]m[ości] P[an]a [Fabiana Kazimierza] Borcha  
Chorąż[eg]o Infl[anckiego] Porcy 800

Węgierskich trzy [3] Janczarska iedna [1] Porcy 500

Wyprawne
Pancerna W[ojewó]dztwa Wileńskiego Koni 100
Pancerna Powiatu Bracławskiego Koni 100
Pancerna W[ojewó]dztwa Trockiego Koni 100
Pancernych Xięstwa Żmudzkiego Chorągwi 10
 [Koni 1000]
Pancernych W[ojewó]dztwa Brzeskiego Chorągwi 4 Ko[ni] 400
Pancerna Powiatu Rzeczyckiego Koni 100
   [k. 112v]

STRESZCZENIE

Adam Wołoszyn, Projekt komputu armii litewskiej z 1703 r. 
wraz z podziałem na poszczególne chorągwie i regimenty

W niniejszym artykule zostaje wprowadzone do obiegu naukowego nowe źró-
dło do badań nad historią armii litewskiej w  okresie wielkiej wojny północnej 
(1700–1721), którym jest projekt komputu z  1703 r. Znajduje się on w  Bibliote-
ce Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk w rękopisie o  sygnaturze 985. W inwenta-
rzu rękopisów biblioteki widnieje natomiast jako komput z 1706 r. Trudno jednak 
ustalić faktyczną datę jego powstania. Możliwe jest jedynie oszacowanie pewnych 
cezur. Sporządzony został na pewno przed 27 listopada 1703 r. (wprowadzenie 
w życie postanowień rady senatu w Jaworowie o pozbawieniu urzędów Sapiehów). 

58 Dragonii.
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Natomiast prawdopodobnie powstał przed lub w  trakcie sejmu lubelskiego (11 
czerwca – 19 lipca 1703 r.).

Słowa kluczowe: armia litewska, wielka wojna północna (1700–1721), regiment, 
chorągiew, kawaleria, piechota, komput, porcja, koń, husaria, petyhorcy, pancerni, 
rajtaria, dragonia, lekka jazda, jazda kozacka, jazda tatarska, jazda wołoska, piecho-
ta cudzoziemska (niemiecka), piechota węgierska, piechota janczarska, autorament, 
sejm lubelski w 1703 r., Sapieha, Wiśniowiecki, Ogiński, Radziwiłł

SUMMARY

Adam Wołoszyn, Draft of the Lithuanian army komput of 1703 
broken down into individual banners units and regiments

The article introduces the academic world to a new resource for research on the 
history of the Lithuanian army during the Great Northern War (1700–1721), that 
is a  draft of the komput (conscription plan) of 1703. The document is deposited 
in the Kórnik Library of Polish Academy of Sciences as manuscript number 985. 
However, in the library’s manuscript inventory, it is labelled as the komput of  1706. 
Determining the actual dating of the document poses serious difficulties. It is pos-
sible only by means of approximation of the timeframe. It was certainly written pri-
or to 27th November 1703 (implementation of the council resolution of  the senate 
in Jaworów, on removing the Sapiehas from their offices). Most probably, the docu-
ment was made prior to or during the Sejm of Lublin (11th June – 19th July 1703).

Key words: Lithuanian army, Great Northern War (1700–1721), regiment, ban-
ner, cavalry, infantry, komput, portion, horse, hussars, petyhorcy, pancerni, reiters, 
dragoons, light cavalry, Cossack cavalry, Tartar cavalry, Vlach cavalry, foreign in-
fantry (German), Hungarian infantry, Janissary infantry, autorament, Sejm of Lub-
lin in 1703, Sapieha, Wiśniowiecki, Ogiński, Radziwiłł

РЕЗЮМЕ

Адам Волошин, Проект компута литовской армии 1703 г. 
вместе с разделением на отдельные хоругви и полки

В настоящей статье вводится в научное обращение новый источник 
для исследований истории литовской армии в период Великой Северной 
войны (1700–1721), которым является проект компута 1703 г. Он находится 
в Курницкой Библиотеке Польской Академии Наук в рукописи № 985. 
Однако в библиотечном каталоге рукописей компут датирован 1706 
годом. Фактическую дату его создания сложно установить. Возможным 
представляется лишь примерное обозначение временных отрезков. 
Очевидно, что компут был составлен до 27 ноября 1703 г. (вступление в  силу 
постановлений совета сената в Яворове о лишении правления Сапегов). 
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Вполне возможно, что его составление пришлось на период существования 
люблинского сейма (11 июня – 19 июля 1703 г.) или еще до него. 

Ключевые слова: литовская армия, Великая Северная война (1700–1721), 
полк, хоругвь, кавалерия, пехота, компут, порция, конь, гусары, пятигорцы, 
панцерные, рейтары, драгуны, легкая кавалерия, казацкая кавалерия, 
татарская кавалерия, итальянская кавалерия, иностранная пехота (немецкая), 
венгерская пехота, янычарская пехота, авторамент, люблинский сейм 
в  1703  г., Сапега, Вишневецкий, Огинский, Радзивилл



Piotr Cichoracki ,  Janusz Mierzwa

Akcja asystencyjna jednostek Wojska 
Polskiego w zachodniej części województwa 

lwowskiego (czerwiec–lipiec 1933 r.)1

Problematyka użycia formacji wojskowych w pacyfikowaniu masowych 
wystąpień ludności, do jakich doszło w pierwszej połowie lat trzydziestych 
na terenie II Rzeczypospolitej, jak dotąd nie doczekała się monograficznego 
ujęcia2. Tymczasem w  latach 1932–1933 doszło na terenie Rzeczypospoli-
tej do co najmniej trzykrotnego zaangażowania jednostek Wojska Polskiego 
w podobne przedsięwzięcia na poważniejszą skalę. Jako taką należy rozu-
mieć doraźne sformowanie oddzielnie dowodzonych grup pododdziałów, 
liczących co najmniej kilkuset żołnierzy. Celem tych działań było stłumie-
nie „zbiorowych aktów gwałtu publicznego, zbrojnych wystąpień przeciwko 
państwu” i  „bezpieczeństwu życia i  całości mienia obywateli”3. W 1932 r. 
taka sytuacja miała miejsce dwukrotnie. Pierwszym chronologicznie 

1 Publikacja powstała w wyniku prac prowadzonych przy realizacji projektu badawczego 
„Oblicza buntu społecznego w II RP doby Wielkiego Kryzysu (1930–1935). Uwarunkowania, 
skala, konsekwencje”, finansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humani-
styki (edycja III, projekt nr 11H 13 0200 82).
2 Można natomiast wskazać na ujęcie cząstkowe, niestanowiące jednak wydzielonego 
formalnie fragmentu większej całości, P. Cichoracki, Polesie nieidylliczne. Zaburzenia po-
rządku publicznego w  województwie poleskim w  latach trzydziestych XX wieku, Łomianki 
2007, s. 47–56; J. Mierzwa, Starostowie Polski międzywojennej, Kraków 2012, s. 447–451. Ze 
względu na genezę wypadków jako akcję nieco innego typu należy traktować udział wojska 
w akcji pacyfikacyjnej na terenie województw południowo-wschodnich w 1930 r. Najszerzej 
na ten temat w polskiej historiografii wypowiedział się ostatnio A. A. Ostanek, Wydarzenia 
1930 roku w  Małopolsce Wschodniej a  bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, 
s. 122–132. 
3 Regulamin służby wewnętrznej, cz. VIII: Przepisy o  udzielaniu pomocy wojskowej wła-
dzom cywilnym, Warszawa 1925, s. 3.
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wypadkiem było tzw. „powstanie leskie”4, drugim ruch zbrojny na pogra-
niczu województw poleskiego i  wołyńskiego5. Do trzeciej sytuacji o  zbli-
żonym charakterze doszło w  czerwcu 1933 r. na tle wystąpień chłopskich 
w zachodnich powiatach województwa lwowskiego i właśnie tego epizodu 
dotyczy prezentowany materiał.

Wystąpienia mieszkańców wsi wskazanego terenu miały miejsce w dniach 
19–24 czerwca6. Zostały one w mniejszym lub większym zakresie opisane w li-
teraturze dotyczącej postaw ludności chłopskiej w pierwszej połowie lat trzy-
dziestych, dlatego zbędne wydaje się odtwarzanie tu sekwencji tychże wypad-
ków. Wystarczy zasygnalizować, że przełomowym momentem dla zaangażo-
wania wojska w akcję asystencyjną wydają się wydarzenia z 22  czerwca 1933 r. 
w Grodzisku Dolnym (powiat Łańcut), kiedy to w wyniku starcia z  tłumem 
zginęło dwóch policjantów. Od tego momentu temperatura nastrojów wśród 
chłopów zaczęła opadać, na co zapewne wpływ miała i obecność oddziałów 
wojskowych7. 

W celu wsparcia organów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeń-
stwa stworzono doraźną Grupę Asystencyjną (GA) „Łańcut” dowodzoną 
przez płk. dypl. Zygmunta Trzaskę-Durskiego, wówczas stojącego na cze-
le 39 pp. Złożona była ona z  różnych broni. Należy przy tym podkreślić, 
że oddziały nie były angażowane bezpośrednio do czynności o charakterze 
policyjnym. Nie uczestniczyły w  rewizjach, zapewniając pośrednią asystę 
Policji Państwowej (PP) i wywierając nacisk moralny na ludność samą swo-
ją obecnością. W akcji wykorzystane zostały zarówno piechota, kawaleria, 
jak i  wojska techniczne (samochodowe). W ramach wsparcia wojskowe-
go zastosowano również lotnictwo. Sięgnięto zapewne po maszyny jednej 
z eskadr 6 Pułku Lotniczego (p. lotn.), ponieważ jako miejsce stacjonowa-
nia wykorzystanych samolotów wskazany został Lwów. Trzy aparaty wystar-
towały 25 czerwca, a  ich zadaniem było rozrzucenie ulotek nad terenem 

4 Na temat udziału wojska w  wypadkach: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (da-
lej: AIPN) w Rzeszowie, IPN Rz 055/15, Likwidacja zajść w powiecie Leskim, Lwów 1932. 
Ostatnio na ten temat wzmianka o objętości jednego akapitu ukazała się w popularnym, po-
zbawionym odwołań źródłowych, opracowaniu dotyczącym 22 Dywizji Piechoty Górskiej 
(DPG), P. Sulich, 22 Dywizja Piechoty Górskiej, [Warszawa] 2018, s. 17. 
5 Na temat udziału wojska w wypadkach: P. Cichoracki, Polesie..., s. 47–56.
6 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), Prokuratura Sądu Okręgowego w Kra-
kowie, 64, Kronika wydarzeń w związku z rozruchami chłopskimi, jakie zaistniały na tere-
nie powiatów rzeszowskiego, łańcuckiego i przeworskiego w dniach od 20 do 24 VI 1933 r., 
k.  399–400. 
7 Szerzej na temat zajść w  Galicji Środkowej w  1933 r.: Historia chłopów polskich, red. 
S.  Inglot, Wrocław 1992, s. 269–270; J. Hampel, Stronnictwo Ludowe i antysanacyjne wystą-
pienia chłopów powiatów ropczyckiego i dębickiego 1931–1939, Kraków 1977; J. Borkowski et 
al., Zarys historii ruchu ludowego, t. II: 1918–1939, Warszawa 1970, s. 379–380; J. Borkowski, 
Postawa polityczna chłopów polskich w latach 1930–1935, Warszawa 1970, s. 110–121.
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objętym niepokojami. Były one sygnowane przez starostów i wzywały lud-
ność do zachowania spokoju. Dzień użycia lotnictwa został wybrany o tyle 
celowo, że wypadał on w  niedzielę, dzięki czemu ulotki miały dotrzeć do 
opuszczających świątynie po nabożeństwie8. 

W sumie użyto 1120 żołnierzy9. Grupa Asystencyjna „Łańcut” miała 
do dyspozycji 229 koni, z czego 150 w 10 Pułku Strzelców Konnych (psk), 
13  samochodów i doraźnie 3 samoloty. Można więc przyjąć, że było to naj-
większe zgrupowanie Wojska Polskiego, jakie zostało użyte w akcji asysten-
cyjnej w  pierwszej połowie lat trzydziestych10. W powiecie leskim użyto 
zapewne tylko pododdziałów 2 pułku strzelców podhalańskich (psp), nato-
miast na pograniczu polsko-wołyńskim mieszana grupa Korpusu Ochrony 
Pogranicza (KOP) i wojska liczyła około 600 żołnierzy. O skali sił zaanga-
żowanych na terenie zachodniej części województwa lwowskiego w 1933 r. 
świadczy również to, że grupa płk. dypl. Zygmunta Trzaski-Durskiego była 
prawdopodobnie liczniejsza również od tych, które formowano doraźnie 
w  1924 r.11 Te zaś były przecież stosowane w  akcjach pościgowych, jakie 
prowadzono po poważnych sowieckich atakach dywersyjnych w wojewódz-
twach północno-wschodnich (ataki na Stołpce i  pociągi w  województwie 
nowogródzkim i  poleskim). Miano więc wtedy do czynienia z  przeciwni-
kiem jawnie występującym zbrojnie, zorganizowanym, wreszcie dowodzo-
nym na modłę wojskową przez kadrowych oficerów sowieckich.

Odnieść można wrażenie, że doświadczenia 1932 r., jakie zebrano w są-
siadujących ze sobą powiatach koszyrskim (województwo poleskie) i  ko-
welskim (województwo wołyńskie), miały wpływ zarówno na organizację 
samej Grupy Asystencyjnej „Łańcut”, jak i dowodzenia nią. Formacja użyta 
rok wcześniej na pograniczu Polesia i Wołynia tworzona była ad hoc, pod-
oddziały ją tworzące włączano doń tylko z tego względu, że przebywały na 
poligonach położonych w  obrębie obszarów objętych wypadkami. O cha-
osie towarzyszącym jej powoływaniu świadczy najlepiej to, że właściwie do 

8 Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego we Lwowie (dalej: PAOL), f. 121, o. 2, 
e.  149, Sprawozdanie wojewody lwowskiego z przebiegu zajść w zachodnich powiatach wo-
jewództwa lwowskiego w czerwcu 1933 r. z 12 VII 1933 r., k. 57v. 
9 Liczba nie uwzględnia lotników 6 p. lotn. Nie można jej określić, ponieważ nieznany jest 
typ (typy?) samolotów użytych w akcji.
10 Co ciekawe, w  innym dokumencie wojewoda krakowski stał na stanowisku, że wojska 
w czasie omawianych zajść nie użyto. Być może jednak to stwierdzenie odnosiło się wyłącz-
nie do obszaru powiatu ropczyckiego. ANK, Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Krakowie, 
2, Pismo wojewody krakowskiego do Dyrektora Departamentu I Politycznego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych w Warszawie w przedmiocie: Zajścia w powiecie ropczyckim, Nr BB.II-
/5/c/33, Kraków 4 VII 1933 r., k. 32. 
11 P. Cichoracki, Stołpce – Łowcza – Leśna 1924. II Rzeczypospolita wobec najpoważniejszych in-
cydentów zbrojnych w województwach północno-wschodnich, Łomianki 2012, s. 78, 81, 177, 237. 
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końca nie ustalono formalnych relacji z odpowiednim dowództwem okręgu 
korpusu12. Grupa Asystencyjna „Łańcut”, choć liczniejsza, stworzona zosta-
ła z pododdziałów mniejszej liczby jednostek, które miały swoje garnizony 
w najbliższym sąsiedztwie terenu, na jakim planowano działać. Po raz kolej-
ny zastosowano lotnictwo, co wydaje się świadczyć o korzystnej ocenie jego 
użycia latem 1932 r. Tym razem miało ono nie tylko zadania rozpoznaw-
cze, ale także propagandowe. Zwraca uwagę, że do objęcia funkcji dowódcy 
Grupy Asystencyjnej powołano oficera o dużym i  różnorodnym doświad-
czeniu. Płk dypl. Trzaska-Durski w  momencie formowania GA „Łańcut” 
był co prawda dowódcą piechoty, miał jednak bardzo świeżą praktykę na 
wyższych stanowiskach dowódczych. W pierwszej połowie 1933 r. sprawo-
wał w zastępstwie stanowisko dowódcy piechoty dywizyjnej i całej 24 Dy-
wizji Piechoty (DP).

Prezentowane źródło wydaje się interesujące z  kilku względów. Przede 
wszystkim ilustruje mechanizm organizacji grupy asystencyjnej oraz wpro-
wadzenia jej do akcji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego. 
Odtwarza różnorodne formy jego zastosowania w podobnym wypadku. Sta-
nowi wreszcie przyczynek do historii jednostek, których pododdziały zosta-
ły wykorzystane w  akcji asystencyjnej. Sądząc na podstawie znanej wyżej 
podpisanym literatury, kwestie te nie są obecne w historiografii poświęconej 
międzywojennym dziejom tychże formacji13. 

Publikowany dokument przechowywany jest w Archiwum Narodowym 
w Krakowie w zespole Prokuratury Sądu Okręgowego w Krakowie. Ujed-
nolicono zapis miesięcy, stosując ich pełne nazwy. Uzupełnienia i uwagi do 
tekstu autorów opracowania umieszczono w nawiasach kwadratowych. Za-
łączniki wymienione w dokumencie są zlokalizowane w tej samej jednostce 
archiwalnej, ale w teczce nie sąsiadują z nim. 

***

12 P. Cichoracki, Polesie nieidylliczne..., s. 50.
13 Z. Kubrak, 39 pułk piechoty, Pruszków 1999, s. 8–21; L. Kukawski, Historia pułku [w:] 10 
pułk strzelców konnych. Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918–1939, Warszawa 2013, s. 30–
43; J. Majka, 17 pułk piechoty, Pruszków 1992, s. 14–21; A. A. Ostanek, VI Lwowski Okręg 
Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921–1939, Warszawa 2013. 
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1933, sierpień 10, Lwów – Pismo naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu 
Wojewódzkiego Lwowskiego do prokuratora Sądu Okręgowego w Tarnowie. 

Do Pana Prokuratora Mariana Spólnika14 w Tarnowie.
Stosownie do życzenia przesyłam w załączeniu opracowanie dotyczące 

udziału i  działalności wojskowych oddziałów asystencyjnych podczas ak-
cji likwidacji rozruchów chłopskich w zachodnich powiatach województwa 
lwowskiego.

Za wojewodę
Sochański15 

Naczelnik Wydziału [Bezpieczeństwa 
Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego]

W związku z  ostatnimi wypadkami na terenie zachodnich powia-
tów województwa lwowskiego użyte zostały w  czasie od 21.6[.1933 r.] do 
30.6[.1933 r.] – w myśl ustnego porozumienia sią Pana Wojewody16 z Pa-
nem Dowódcą O[kręgu] K[orpusu] nr X17 – dla celów asystencyjnych na-
stępujące oddziały wojskowe:

Z 39 pp18. 
D[owód]ca Grupy Asystencyjnej19 i  szef Sztabu Grupy oraz 1 strzel[ec] 

od dnia 24 czerwca godz. 20.00.
Z 17 pp20. 
Od dnia 23 czerwca godz. 24.00 do dnia 29 czerwca godz. 12.00 baon 

asystencyjny w  składzie: 9 oficerów, 15 podoficerów, 320 strz[elców], 21 
koni.

14 Marian Spólnik (1890–1940): w 1933 r. prokurator Sądu Okręgowego w Tarnowie, odde-
legowany do Rzeszowa w związku z zajściami w zachodniej części województwa lwowskiego.
15 Marian Sochański (1899–1954): od listopada 1931 r. do września 1933 r. naczelnik Wy-
działu Bezpieczeństwa Publicznego (Społeczno-Politycznego) w  Urzędzie Wojewódzkim 
Lwowskim.
16 Władysław Belina-Prażmowski (1888–1938): od stycznia 1933 r. do kwietnia 1937 r. wo-
jewoda lwowski. 
17 Był nim Janusz Głuchowski (1888–1964): generał WP, od marca 1933 r. do października 
1935 r. dowódca Okręgu Korpusu nr X. 
18 39 Pułk Piechoty stacjonował w  Lubaczowie i  Jarosławiu. Jego dowódcą w  czerwcu 
1933 r. był Zygmunt Trzaska-Durski (1895–1939): płk dypl., w  l. 1914–1918 w  Legionach 
Polskich (LP), a  następnie II Korpusie Wschodnim. Od 9 V do 14 VI 1933 r. dowódca 
24  DP, od 1934 dowódca piechoty dywizyjnej 22 DPG. 
19 Dowódcą Grupy Asystencyjnej (Grupy Asystencyjnej „Łańcut”) był płk dypl. Zygmunt 
Trzaska-Durski. 
20 17 Pułk Piechoty stacjonował w  Rzeszowie. Jego dowódcą w  czerwcu 1933 r. był płk 
Rudolf Kaleński (ur. 1886).
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Od dnia 29 czerwca godz. 12 kompania asystencyjna w składzie: 5 ofice-
rów, 7 podoficerów, 123 strz[elców], 9 koni.

Z 3 pp Leg.21

Od dnia 23 czerwca godz. 24.00 baon asystencyjny w składzie: 15 ofice-
rów, 32 podoficerów, 539 strz[elców], 49 koni.

Z 10 psk22.
Od dnia 23 czerwca godz. 22.00 do dnia 26 czerwca godz. 20.00 szwa-

dron w składzie: 6 oficerów, 119 strz[elców], 150 koni oraz 2 oficerów łącz-
nikowych do dyspozycji Sztabu.

Z 10 Dyonu Samochodów23.
Dnia 26 czerwca od godziny 1-szej do godz. 23.00 w składzie: 1 podofi-

cer, 6 strz[elców], 3 samochody.
Z 6 Dyonu Samochodów24.
Od dnia 25 czerwca godz. 24.00 kolumna w składzie: 1 oficer, 1 podofi-

cer, 23 strz[elców], 10 samochodów.
Z Plutonu Żandarmerii Jarosław.
Od dnia 24 czerwca godz. 8-ma do dnia 26 czerwca godz. 20.00 3 żan-

darmów. 
Od dnia 26 czerwca godz. 8-ma do dn. 28 czerwca godz. 20.00 1 oficer, 

3 żandarmów.
Od dnia 28 czerwca godz. 20.00 3 żandarmów.
Z 24 kompanii telegraficznej25. 
Od dnia 23 czerwca godz. 23.00 drużyna łączności w składzie 2 podofi-

cerów, 7 strzelców.
Z 22 p[ułku] a[rtylerii] l[ekkiej]26.
Od dnia 23 czerwca godz. 20.00 drużyna łączności w składzie 2 podofi-

cerów, 13 kanonierów.

21 3 Pułk Piechoty Legionów stacjonował w  Jarosławiu. Jego dowódcą w czerwcu 1933 r. 
był płk Leon Grot (1890–1974): przed 1922 r. Machonbaum–Grot, w l. 1914–1917 w LP, od 
października 1929 r. do października 1935 r. dca 3 pp Leg.
22 10 Pułk Strzelców Konnych stacjonował w Łańcucie. Jego dowódcą w czerwcu 1933 r. 
był ppłk Kazimierz Plisowski (1896–1962): w 1921 rotmistrz, od 1937 r. dowódca 2 Pułku 
Ułanów, z którym wyruszył na wojnę we wrześniu 1939 r., 9 IX 1939 r. objął dowództwo 
Suwalskiej BK, a 22 września Brygady Kawalerii „Plis”. 
23 Właściwie Kadra 10 Dywizjonu Samochodów. Oddział stacjonował w Przemyślu. 
24 6 Dywizjon Samochodów stacjonował we Lwowie. Jego dowódcą w czerwcu 1933 r. był 
ppłk Władysław Damski.
25 24 kompania telegraficzna wchodziła w skład 24 DP. Stacjonowała w Jarosławiu.
26 22 pal stacjonował w Rzeszowie i Przemyślu. W czerwcu 1933 r. jego dowódcą był płk 
Roman Woll.
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Oddziały te tworzyły Grupę Asystencyjną Łańcut pod dowództwem płka 
dypl. Trzaski-Durskiego. 

Przebieg akcji asystencyjnej poszczególnych oddziałów przedstawiał się 
następująco:
1) 17 pp.

17 pp sformował baon w składzie: 2 kompanie strzeleckie, 1 pluton kara-
binów maszynowych w stanie: 9 oficerów, 15 podoficerów, 302 strzelców, 21 
koni.

23 czerwca
Po zaalarmowaniu pułku o godz. 12 kompania Szkoły Podchorążych Rezer-

wy wyjeżdża do Łańcuta i o godz. 13.00 przybywa do miejsca przeznaczenia.
24 czerwca
O godz. 13.00 reszta baonu wyrusza marszem podróżnym do m[iej-

scowości] Łańcut i o godz. 18.00 osiąga miejsce przeznaczenia. Kompania 
podchorążych asystuje przy rewizji w m. Rakszawa. Początek akcji – godz. 
11.00, koniec 25 czerwca godz. 4.00.

25 czerwca
Postój w m[iejscowości] Łańcut.
26 czerwca
Batalion w  pełnym składzie w  związku z  oddziałem policji prowadzi 

akcję w  rejonie Czarnawski Las, Stobierna (asystuje przy przeszukiwaniu 
kompleksu leśnego od wschodniej lizjery27 do m[iejscowości] Medynia Gło-
gowska). Wymarsz o godz. 2.00, powrót samochodami o godz. 17.00. Kom-
pania podchorążych zostaje na noc w m[iejscowości] Rzeszów. 

27 czerwca
Batalion w pełnym składzie w związku z baonem 3 pp Leg[ionów]. Pro-

wadzi akcję w kompleksie Brzoza Królewska – Brzoza Stadnicka. Baon wy-
ruszył na samochodach przez Rzeszów, Sokołów do m[iejscowości] Trzeboś, 
skąd marszem pieszym osiągnął zachodni skraj wymienionego kompleksu 
leśnego. Po ukończeniu akcji nocował w m[iejscowości] Żołynia. Początek 
akcji – godz. 5.00, koniec godz. 23.00.

28 czerwca
Baon w pełnym składzie prowadzi akcję w związku z baonem 3 pp Leg. 

i  szwadronem 10 psk. Asystuje przy przeszukiwaniu kompleksu leśnego 
J.H.28 Zmysłówka i m. Grodzisko. Nocuje w m. Grodzisko. Początek akcji – 
godz. 7.00, koniec godz. 21.00.

29 czerwca

27 lizjera – pas graniczny, brzeg. 
28 J. H. – Jäger Haus (niem.) – leśniczówka [przyp. red.]
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Postój w m. Grodzisko i dalszy ciąg asystencji przy rewizji. Odjazd kom-
panii podchorążych do stałego garnizonu o godz. 10.00. Z 17 pp pozostaje 
kompania w stanie: 5 oficerów, 7 podoficerów, 123 strzelców i 9 koni. 

30 czerwca 
Kompania 17 pp w  związku z  baonem 3 pp Leg. asystuje przy rewizji 

w m. Wierzawice. Początek akcji godz. 2.00, koniec akcji i odjazd do stałego 
garnizonu o godz. 14.00.

2)  3 pp Leg.
3 pp Leg. sformował baon29 w składzie: 4 kompanie strzeleckie, 1 kom-

pania km w stanie: 15 oficerów, 32 podoficerów, 519 strzelców, 49 koni.
23 czerwca
Po zaalarmowaniu pułku o godz. 12 1 kompania strzelecka wyjechała do 

m[iejscowości] Łańcut o  godz. 16.00. Do miejsca przeznaczenia przybyła 
o godz. 18.00. 

24 czerwca 
O godz. 14.30 baon wyjechał do m[iejscowości] Przeworsk, dokąd przy-

był o godz. 15.00. O godz. 18 dołączyła do baonu kompania strzelecka, wy-
słana dnia poprzedniego do Łańcuta. 

25 i 26 czerwca
Postój w  m[iejscowości] Przeworsk do godz. 21.00. O godz. 21.00 26 

czerwca odjazd i nocleg w m. Leżajsk. 
27 czerwca
Baon asystuje przy rewizji w  m[iejscowości] Leżajsk–Wierzawice–Gie-

dlarowa i przeszukiwaniu Lasówka zachód od m[iejscowości] Leżajsk i lesi-
stych jarów na północnym wschodzie od m[iejscowości] Grodzisko. Nocleg 
w m[iejscowości] Giedlarowa. Początek akcji godz. 4.00, koniec godz. 19.00.

28 czerwca
Baon asystuje w związku z baonem 17 pp przy rewizji w m[iejscowości] 

Grodzisko. Wyrusza z m[iejscowości] Giedlarowa, przechodzi pas między 
torem kolejowym a  m[iejscowością] Grodzisko. Nocuje w  m. Grodzisko. 
Początek akcji godz. 5.00, koniec godz. 19.00.

29 czerwca
Postój w m. Grodzisko i asystencja przy dalszej rewizji. 
30 czerwca
Baon w związku z kompanią 17 pp asystuje przy rewizji w m[iejscowo-

ści] Wierzawice i maszeruje do stacji Leżajsk, skąd jedzie do m[iejscowości] 

29 Dowódcą baonu 3 pp Legionów użytego w opisywanej akcji asystencyjnej był kpt. Józef 
Bieniek (1897–1941): w 1933 kpt. WP, w latach 1914–17 żołnierz LP; na początku lat trzy-
dziestych – komendant przysposobienia wojskowego w 3 pp Leg., a pod koniec lat trzydzie-
stych – dowódca baonu w 39 pp.
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Łańcut. Jedna kompania strzelecka zwolniona z asystencji wraca marszem 
podróżnym do stałego garnizonu. 

3)  10 psk
10 psk sformował początkowo szwadron asystencyjny w składzie: 6 ofi-

cerów, 119 strzelców i 150 koni. 
21 czerwca
Po zaalarmowaniu pułku wyrusza szwadron asystencyjny o godz. 15.00 

do m. Podzwierzyniec. Powrót o godz. 21.00.
24 czerwca 
Po zaalarmowaniu pułku o godz. 11.00 wyrusza szwadron asystencyjny 

w marsz po osi Łańcut – Markowa – Przeworsk – Łańcut. Powrót o godz. 
21.00.

26 czerwca
Szwadron asystencyjny wykonuje marsz po osi Łańcut – Wola Bliższa–

Wola Dalsza – Dębina – Głuchów – Sonina – Wysoka – Tłoki – Łańcut. 
Powrót o godz. 16.00.

27 czerwca
Szwadron asystencyjny w stanie: 2 oficerów, 6 podoficerów, 39 strzelców, 

56 koni maszeruje do m[iejscowości] Żołyni[a], gdzie pozostaje na nocleg 
razem z baonem 17 pp. Wymarsz o godz. 6.00, przyjazd godz. 10.

28 czerwca
Szwadron asystencyjny działa w związku z baonem 17 pp na jego skrzy-

dłach podzielony na dwa plutony dla utrzymania łączności z baonem 3 pp 
Leg. na północy od lasu Zmysłówka, oraz z oddziałem policji działającym 
na południe od lasu Zmysłówka. Nocleg w  m. Grodzisko. Początek akcji 
godz. 7.00, koniec godz. 21.00.

29 czerwca
O godz. 6.00 powrót szwadronu asystencyjnego do stałego garnizonu 

zniesienia dla 10 psk stanu pogotowia.

4)  [6] Dy[wizj]on Samochodów30

6 Dy[wizj]on Samochodów sformował kolumnę w  składzie: 1 oficer, 
1  podoficer, 23 strzelców, 10 samochodów.

26 czerwca 
Po zaalarmowaniu Dy[wizj]onu o  godz. 22.30 dnia 25 czerwca odjazd 

kolejką do m. Łańcut o  godz. 1.00. Przybycie do miejsca przeznaczenia 
godz. 8.00. Po ukończeniu akcji 17 pp w  rejonie m[iejscowości] Medynia 

30 Zapewne jedną z przyczyn wykorzystania samochodów wojskowych były przypadki blo-
kowania przez protestujących przejazdu autobusów policyjnych. Zajścia w Nockowej na tym 
tle (19/20 VI 1933 r.) zakończyły się 6 zabitymi i 12 rannymi (z których 3 zmarło). 
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Głogowska przewozi kompanię podchorążych d. m. Rzeszów, a  resztę ba-
onu i oddział policji do m[iejscowości] Łańcut. 

27 czerwca 
Kolumna samochodowa przewozi w dwóch turach baon 17 pp i oddział 

policji przez Rzeszów–Sokołów do m[iejscowości] Trzeboś, aresztowanych 
z  m[iejscowości] Giedlarowa i  zaopatrzenie dla szwadronu 10 psk i  baonu 
17  pp, oddział policji w sile jednej kompanii do rejonu Korniaków–Białobrzegi. 

28 czerwca
Przewozi aresztowanych i zaopatrzenie dla szwadronu 10 psk i baonu 17 pp.
29 i 30 czerwca
Postój i doprowadzanie maszyn do porządku. Poza tym dowóz wyżywie-

nia i przewożenie drobnych oddziałów. 

Przebieg akcji do dnia 15 czerwca godz. 3.00 jest podany według wia-
domości uzyskanych od dowódców wymienionych oddziałów. Od chwili 
uruchomienia Sztabu Grupy Asystencyjnej (25 czerwca godz. 3.00) ściśle 
według danych Sztabu Grupy Asystencyjnej.

Ponadto Grupa Asystencyjna „Łańcut” współdziałała tylko jako asysta 
przy aresztowaniach i rewizjach dn[ia] 2 lipca 1933 (odpis zał[ącznik] 1.).

Wreszcie użyte były 3 samoloty, które w dniu 25 czerwca 1933 rozrzuca-
ły ulotki (odpis zał. nr 2 i nr 3). 

Archiwum Narodowe w  Krakowie, Prokuratura Sądu Okręgowego 
w Krakowie, 64, k. 425–431, maszynopis.

[Załącznik nr 1]
[Rozkaz dowódcy Grupy Asystencyjnej „Łańcut” z 1 lipca 1933 r., godz. 11.30] 
I. 2 VII godz. 2 rano rozpocznie się wykonanie akcji Łopuszka dla aresz-

towania agitatorów. Aresztowanie i  rewizje prowadzi tylko policja: wojsko 
daje jedynie asystę stwarzając podstawę dla czynności policji. Użycie broni 
może nastąpić jedynie na wypadek zbrojnego napadu i na żądanie policji. 
Poza tym żadnych represji nie wolno stosować. 

II. Wojsko otoczy miejscowość Łopuszka W[iel]K[a] zamykając wyjścia 
ze szczególnym uwzględnieniem dostępów do zalesionego rejonu na połu-
dnie od m[iejscowości] Łopuszka W[iel]K[a]. Od północy wkroczy policja 
i wykona rewizję i aresztowania. 

III. D[owód]ca baonu 3 pp Leg. – kpt. Bieniek. Baon 3 pp Leg. bez kom-
panii k[arabinów] m[aszynowych]. Oddział policji inspektora Kamali31.

31 Józef Kamala-Kurhański (1884–1941): podinspektor PP, od 1928 w  komendzie woje-
wódzkiej PP w  Warszawie, a  następnie we Lwowie. Od grudnia 1934 komendant miejsca 
odosobnienia w Berezie Kartuskiej. 
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D[owód]ca Grupy Asystencyjnej Durski-Trzaska płk dypl.
Archiwum Narodowe w  Krakowie, Prokuratura Sądu Okręgowego 

w Krakowie, 64, k. 285, maszynopis.

[Załącznik nr 2]
[Pismo wojewody lwowskiego do Dowódcy Okręgu Korpusu nr VI we 

Lwowie z 24 czerwca 1933]

Proszę o  zarządzenie wysłania trzech samolotów w  dniu 25-go czerw-
ca 1932 [sic!] w godzinach rannych, względnie południowych, dla rozrzu-
cenia ulotek na terenie zachodnich powiatów Województwa Lwowskiego, 
a  w  szczególności w  okręgu przeworskim, łańcuckim, rzeszowskim. Wy-
dział Bezpieczeństwa tut. Urzędu Wojewódzkiego porozumie się we wła-
snym zakresie w krótkiej drodze z Panem Pułk[ownikiem] Dyplomowanym 
Lepiarzem32, co do godzin użycia samolotów oraz trasy lotu.

Archiwum Narodowe w  Krakowie, Prokuratura Sądu Okręgowego 
w Krakowie, 64, k. 287, maszynopis.

[Załącznik nr 3]
[Meldunek z 25 VI 1933 r.]
Na podstawie trasy Nr 1 wyznaczonej przez Kierownictwo akcji samolot 

dotarł do Kraczkowej, następnie wskutek idącej od zachodu burzy, zmuszo-
ny był skręcić na południe aż nad Błażową. Lotnik wszędzie widział wsie 
puste, żadnych zgromadzeń nie zaobserwował. Ulotki zostały na trasie roz-
rzucone. [Trasa nr] 2. Lecąc według trasy wyznaczonej lotnik dotarł do Bud 
Łańcuckich, dalej na zachód z powodu burzy nie leciał. Żadnych ruchów, 
ani skupień ludzi nie zaobserwował, jedynie we wsiach koło kościołów małe 
grupki. Ulotki rozrzucił. [Trasa nr] 3. Lecąc według wyznaczonej trasy do-
tarł lotnik do Leżajska rozrzucając po drodze ulotki. Żadnych ruchów nie 
zaobserwował. Na zachód z  powodu burzy nie leciał. Wracając, widział 
duże zebranie ludzi na szosie w Medyce. 3[000?] – 4000 ulotek przywieźli 
lotnicy z powrotem, gdyż reszty naznaczonej trasy nie zrobiono. Ulotki są 
zdeponowane u oficera służbowego 6-go pułku lotniczego.

Archiwum Narodowe w  Krakowie, Prokuratura Sądu Okręgowego 
w Krakowie, 64, k. 289, maszynopis.

32 Właśc. ppłk dypl. Ludwik Lepiarz (1891–1937): od 18 VI 1932 do 28 III 1934 szef sztabu 
DOK VI, złapany na szpiegostwie na rzecz Związku Sowieckiego – popełnił samobójstwo.
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STRESZCZENIE

Piotr  Cichoracki ,  Janusz  Mierzwa, Akcja asystencyjna jednostek 
Wojska Polskiego w zachodniej części województwa lwowskiego 

(czerwiec–lipiec 1933)

Na prezentowane źródło składa się korespondencja władz administracji ogól-
nej z władzami wojskowymi dotycząca organizacji Grupy Asystencyjnej powołanej 
do życia pod koniec czerwca 1933 r. w związku z eskalacją niepokojów, do jakich 
doszło na tle sytuacji społeczno-politycznej w  zachodnich powiatach wojewódz-
twa lwowskiego. Grupa ta miała charakter kombinowany i  składała się z  oddzia-
łów piechoty, kawalerii, artylerii, wojsk samochodowych. Zaznaczyć należy, że do 
uśmierzenia niepokojów użyte zostało przez władze również lotnictwo. Dokumenty 
zawierają opis podjętych przez wojsko działań, jak również informacje pochodzące 
od lotników odbywających służbę nad obszarem ogarniętym zajściami. Omawiany 
przypadek był trzecim, gdy w latach 1932–1933 w służbie asystencyjnej dla likwi-
dacji poważnych zaburzeń porządku publicznego użyto kilkusetosobowego zgrupo-
wania złożonego z różnych rodzajów broni. 

Słowa kluczowe: Druga Rzeczpospolita, Wojsko Polskie, działania asystencyjne, 
sytuacja w województwie lwowskim w 1933 r.

SUMMARY

Piotr  Cichoracki ,  Janusz  Mierzwa, Assistant action of Polish 
Army units in the western part of Lviv voivodeship (June–July 1933)

The source presented here consists of the correspondence between the general 
administration and military authorities concerning the organization of the As-
sistance Group, set up at the end of June 1933 in connection with the escalation 
of  the unrest caused by the political and social situation in the western parts of 
Lviv voivodeship. The group was of mixed character and consisted of infantry, 
cavalry, artillery, and motor army units. We should stress that air force was also 
used by the authorities to quell the unrest. The documents contain a description 
of the actions taken by the army as well as the information coming from the pi-
lots serving over the area where the incidents spread. The case discussed here was 
the third when in 1932–1933 in the assistance service a several hundred people 
group of various kinds of units was used to calm grave disturbances of the public 
order. 

Keywords: Second Polish Republic, Polish Army, assistance actions, situation in 
the Lviv voivodeship in 1933
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РЕЗЮМЕ

Пе т р Чихор ацки,  Ян у ш Межв а,  Ассистирующие действия 
подразделений Войска Польского в западной части Львовского 

воеводства (июнь–июль 1933 г.)

Материалом для статьи послужила корреспонденция власти с военным 
командованием, касающаяся организации Ассистирующей Группы, 
созданной в конце июня 1933 г. в связи с эскалацией беспорядков, какие 
имели место быть на фоне общественно-политической ситуации в западных 
повятах Львовского воеводства. Эта группа имела смешанный характер 
и состояла из отрядов пехоты, кавалерии, артиллерии и автомобильных 
войск. Следует отметить, что для устранения беспорядков властями была 
использована в том числе и авиация. Документы содержат описание 
предпринятых властями действий и данные, взятые от работников авиации, 
которые проходили службу на территории, охваченной этими действиями. 
Исследуемый случай был уже третьим по счету, поскольку в 1932–1933 г. 
в  рамках совместных действий военных и властей для ликвидации серьезных 
нарушений общественного порядка были использованы различным образом 
вооруженные группы, насчитывающие несколько сотен человек. 

Ключевые слова: Вторая Речь Посполитая, совместные действия, ситуация 
во Львовском воеводстве 1933



Michał Kuchciak

Nieznane relacje dotyczące Warszawskiej 
Brygady Pancerno-Motorowej w 1939 roku

Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa (WBPM) dowodzona przez 
płk. Stefana Roweckiego była jednym z dwóch zmotoryzowanych1 związków 
taktycznych (obok 10 Brygady Kawalerii płk. Stanisława Maczka), które mia-
ły stanąć na drodze nieprzyjacielskich wielkich jednostek szybkich. Prace nad 
jej sformowaniem zostały podjęte w czerwcu 1939 r. We wrześniu jednostka, 
jeszcze nie w pełni zorganizowana i nieprzeszkolona, została włączona w skład 
improwizowanej Armii „Lublin” gen. Tadeusza Piskora i w jej ramach uczest-
niczyła w obronie linii środkowej Wisły. 13 września gros brygady usiłowało 
odrzucić Niemców z zajętego przez nich przyczółka w Annopolu. Po niepo-
wodzeniu tej akcji, WBPM została skierowana przez trudno dostępne tereny 
Roztocza w kierunku Tomaszowa Lubelskiego, gdzie w dniach 18–20 września, 
wraz z  innymi jednostkami połączonych Armii „Lublin” i „Kraków”, uczest-
niczyła w próbach przebicia się przez niemieckie kleszcze w kierunku Lwowa. 
Zmagania te zakończyły się fiaskiem i 20  września brygada skapitulowała wraz 
z innymi jednostkami wspomnianych armii.

Jedyną dotychczas pozycją omawiającą dzieje Warszawskiej Brygady 
Pancerno-Motorowej jest książka Stanisława Maksimca wydana w 2014 r.2 
Wprawdzie jeszcze wcześniej ukazała się książka autorstwa Wacława Za-
leskiego3, nie można jej jednak uznać za monografię w pełnym znaczeniu 
tego słowa, z  uwagi na fakt, że ma ona formę wspomnień uzupełnionych 
komentarzami i  skupia się w głównej mierze na losach 1 Pułku Strzelców 

1 Niewielka ilość czołgów i artylerii w składzie brygad nie pozwala na określanie ich „pan-
cernymi”.
2 S. Maksimiec, Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa 1939, Oświęcim 2014. 
3 W. Zaleski, W Warszawskiej Brygadzie Pancerno-Motorowej 1939. Z dziejów 1 Pułku 
Strzelców Konnych, Warszawa 1988.
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Konnych (autor był oficerem tego pułku), inne zagadnienia traktując bar-
dziej ogólnie. 

Wspomnieć należy również o  wydanych drukiem wspomnieniach do-
wódcy brygady – płk. Stefana Roweckiego4. Doskonałym uzupełnieniem 
tych publikacji jest piąty tom serii „Wojskowe Teki Archiwalne” poświęcony 
właśnie tytułowej jednostce5. Zawiera on prócz dużej liczby dokumentów 
i ich reprodukcji również pokaźną ilość, bo aż 77 relacji żołnierzy zarówno 
WBPM, jak i innych oddziałów przydzielonych do brygady płk. Roweckie-
go bądź z nią współdziałających.

Wydawać by się mogło, że z  uwagi na zawartość takiej ilości archiwa-
liów, książka ta wyczerpuje tematykę. Jednakże w czasie poszukiwań dodat-
kowych materiałów źródłowych do historii WBPM, udało mi się odnaleźć 
kilka dokumentów i relacji dotyczących tej jednostki, które dotychczas nie 
były nigdzie publikowane. Ich wartość jako źródeł do dziejów brygady jest 
bezsporna. W związku z  tym chciałbym zaprezentować treść relacji szer-
szemu ogółowi czytelników. Zanim jednak do tego dojdzie, kilka słów o sa-
mych przekazach i ich autorach.

Pierwsza z  relacji, autorstwa Mieczysława Szymanowskiego, pochodzi 
z  zasobu Instytutu Polskiego i  Muzeum im gen. Sikorskiego w  Londynie. 
Ma ona formę maszynopisu i  spisana została w  1942 r., a  więc niedługo 
po wydarzeniach wrześniowych. Z uwagi na obszerność materiału ograni-
czyłem się tylko do najciekawszych fragmentów dotyczących mało znanego 
procesu mobilizacji motorowego batalionu saperów WBPM oraz jego orga-
nizacji. 

Autor, syn Leona i  Stefanii, urodził się 30 października 1898 r. w  Ni-
kołajewie (Rosja, gubernia chersońska). W latach 1910–1917 uczęszczał do 
Korpusu Kadetów w Odessie, w 1917 r. do Wojskowej Szkoły Inżynieryjnej 
w Kijowie, zaś w 1918 r. służył w kompanii inżynieryjnej Armii Ochotni-
czej gen. Antona Denikina. 16 kwietnia 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego 
i  znalazł się w  kompanii inżynieryjnej 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. 
Lucjana Żeligowskiego. W tym samym roku został przeniesiony do bata-
lionu saperów 10 DP. Ukończył Szkołę Podchorążych Saperów w Warsza-
wie i 1  listopada 1920 r. został mianowany podporucznikiem saperów. Od 

4 S. Rowecki, Wspomnienia i  notatki. Czerwiec–wrzesień 1939, Warszawa 1957; idem, 
Wspomnienia i notatki autobiograficzne (1906–1939), Warszawa 1988.
5 Wojskowe Teki Archiwalne, t. 5: Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa (dalej cyt.: 
WTA, t. 5), Warszawa 2014. Seria „Wojskowe Teki Archiwalne” jest wydawana od 2011 r. 
wspólnym wysiłkiem Centralnego Archiwum Wojskowego (CAW) z Warszawy oraz Instytu-
tu Polskiego i Muzeum im gen. Sikorskiego (IPiMS) z Londynu. W każdym tomie zamiesz-
czane są dokumenty archiwalne i relacje znajdujące się w zasobach obu wymienionych pla-
cówek, a  związane z  różnymi aspektami działalności Wojska Polskiego zarówno w okresie 
międzywojennym, jak i podczas walk obronnych we wrześniu 1939 r.
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1921 r. odbywał służbę w 2 Pułku (potem batalionie) Saperów w Puławach 
na stanowiskach: dowódca kompanii, adiutant i  oficer ewidencji perso-
nalnej. W 1923 r. awansowany został na stopień porucznika (starszeństwo 
1  grudnia 1920 r.), zaś 1 stycznia 1930 r. na stopień kapitana w  korpusie 
osobowym saperów i w  tym samym roku został przeniesiony na stanowi-
sko dowódcy kompanii szkolnej 2 batalionu saperów. Od 1932 r. służył jako 
kwatermistrz tegoż batalionu. W roku 1935 odbył w Rembertowie kurs uni-
fikacyjno-doskonalący dla kapitanów i w  tym samym roku został komen-
dantem parku saperskiego 2 batalionu saperów. Rok później ponownie zo-
stał przeniesiony na stanowisko kwatermistrza tegoż batalionu i funkcję tę 
piastował już do wybuchu wojny. W 1938 r. awansował na majora ze star-
szeństwem na dzień 19 marca. 

Po wybuchu wojny został kwatermistrzem Ośrodka Zapasowego Sa-
perów nr 2. Z 18 na 19 września przedostał się na Węgry, a  stamtąd do 
Wielkiej Brytanii. Służył jako oficer sztabu I Korpusu Polskiego w Szkocji. 
Do 25 września 1940 r. znajdował się w Centralnym Obozie Wyszkolenia 
w  Crawford, następnie na stanowisku kwatermistrza 1 batalionu saperów. 
Po zakończeniu wojny pozostał w  Wielkiej Brytanii. Zmarł 9 październi-
ka 1984 r. w  Birmingham. Ze związku z  Lubowią Czerwienną miał córkę 
Halinę (ur. 1923 r.) i syna Lucjana (ur. 1925 r.). Był odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi6.

Relacja Mieczysława Szymanowskiego jest bardzo istotna, gdyż doty-
ka ważnych kwestii związanych z organizacją i mobilizacją oddziałów pu-
ławskiego 2 batalionu saperów kaniowskich, w tym motorowego batalionu 
saperów WBPM. Dzięki temu może być doskonałym punktem wyjścia do 
badań nad tymi, niezbyt często poruszanymi, aspektami działań jednostki. 
Dotyka również kwestii rozpoczętej w lecie 1939 r. reorganizacji batalionu 
do stanu pułku, co wiązało się między innymi z rozbudową infrastruktury 
i  niezbędnego zaplecza dla oddziałów zmotoryzowanych saperów. Relacja 
jest tym cenniejsza, że jako komendant parku saperskiego i wieloletni kwa-
termistrz batalionu (II zastępca dowódcy) mjr Szymanowski znajdował się 
stosunkowo blisko opisywanych przez siebie procesów, co zresztą potwier-
dza analiza prezentowanej przez niego organizacji motorowego batalionu 
saperów WBPM. Po porównaniu z etatami zachowanymi w CAW okazuje 
się, że autor relacji dosyć dobrze odtworzył jego organizację. 

W 1947 r., na wniosek Biura Historycznego WP, została spisana druga 
spośród prezentowanych relacji. Jej autorem jest dowódca 33 kompanii sa-
nitarnej z Zamościa, przydzielonej do WBPM w czasie działań wojennych 
– Jan Karol Hauslinger. Tekst ma postać rękopisu i z tego względu niektóre 

6 CAW, Kolekcja Akt Personalnych i Odznaczeniowych, sygn. AP 5052; Rocznik Oficerski 
1923, Warszawa 1923, s. 910; Rocznik Oficerski 1932, Warszawa 1932, s. 255. 
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jego fragmenty mogą sprawiać trudności w odczytaniu i poprawnym zro-
zumieniu. Relacja znajduje się w zbiorach Centralnego Archiwum Wojsko-
wego w Warszawie.

Jan Karol Hauslinger urodził się 25 grudnia 1902 r. w Tarnowie jako syn 
Ludwika i Marii. W latach 1909–1912 uczęszczał do publicznej szkoły po-
wszechnej w Tarnowie, następnie od 1913 do 1921 r. do tamtejszego gim-
nazjum, gdzie uzyskał maturę. W latach 1920–21 odbywał służbę wojskową 
w 3 Pułku Strzelców Konnych. Ukończył Szkołę Podchorążych Sanitarnych 
w Warszawie oraz Oficerską Szkołę Piechoty w Warszawie i w 1922 r. dostał 
się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom lekarza uzy-
skał w roku 1928. Po ukończeniu studiów wstąpił do Oficerskiej Szkoły Sa-
nitarnej w Warszawie (po reorganizacjach, od 1930 r. – Centrum Wyszko-
lenia Sanitarnego), gdzie został promowany na stanowisko podporucznika 
(starszeństwo 1 marca 1928 r.). Dowodził plutonem i  kompanią. 1 marca 
1929 r. awansowany na porucznika, zaś 1 stycznia 1933 r. na kapitana. Od 
1934 r. był zawodowym wojskowym lekarzem w 3 Pułku Artylerii Lekkiej 
Legionów w Zamościu, a także pracował jako lekarz okulista w zamojskiej 
przychodni powiatowej. W lipcu i sierpniu 1939 r. odbywał kurs dla majo-
rów w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego.

We wrześniu 1939 r. był dowódcą 33 kompanii sanitarnej przeznaczonej 
dla 39 DPRez., ostatecznie włączonej w skład Warszawskiej Brygady Pancer-
no-Motorowej. Po kapitulacji zgrupowania gen. Piskora pod Tomaszowem 
Lubelskim kompania wraz z innymi oddziałami sanitarnymi Armii „Kraków” 
utworzyła Centrum Szpitalne „Zamość”, gdzie leczeni byli żołnierze polscy 
oraz w mniejszym stopniu, niemieccy, ranni w walkach toczonych w rejonie 
Tomaszowa Lubelskiego. Kpt. Hauslinger zajmował tam stanowiska kwatermi-
strza i ordynatora. Po zwolnieniu z Centrum pozostał w Zamościu, kontynu-
ując zawód lekarza–okulisty, działał również w PCK. Równocześnie pracował 
w konspiracji jako lekarz 9 pp AK oraz w wywiadzie AK (pseud.: „Znachor”, 
„Pióro”). W październiku 1944 r. wstąpił do Wojska Polskiego, po czym wy-
jechał do Bydgoszczy, gdzie pracował w służbie zdrowia w Szpitalach Ewaku-
acyjnych nr 67 i nr 1796, Szpitalu Garnizonowym i Szpitalu Okręgowym nr 2, 
a także wykładał w Szkole Podoficerów Sanitarnych. W 1945 r. został miano-
wany majorem, zaś w 1949 r. awansował na stopień podpułkownika. Przenie-
siony do rezerwy w 1954 r. z powodu „kompromitującej przeszłości i niewła-
ściwej postawy politycznej”. Zmarł w Bydgoszczy w 1983 r. Żonaty z Gabrielą 
Siczyńską. Ze związku urodzili się dwaj synowie: Jerzy (ur. 1934 r.) i Grzegorz 
(ur. 1950 r.) oraz córka Krystyna (ur. 1936 r.). Odznaczony dwukrotnie Srebr-
nym Krzyżem Zasługi7.

7 CAW, Teczki Akt Personalnych, sygn. 695/61/97; Rocznik Oficerski 1928, Warszawa 
1928, s. 74; Rocznik Oficerski 1932, Warszawa 1932, s. 333. Krótki biogram Jana Hauslingera 
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Przedstawiona poniżej relacja autorstwa Jana Hauslingera z uwagi na in-
teresujące, nieznane dotychczas fakty została przytoczona praktycznie w ca-
łości. Jest ona cennym źródłem dotyczącym nie tylko działań 33 kompanii 
sanitarnej i  Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, ale również róż-
nych pododdziałów sanitarnych. Wynika z niej jasno, że sytuacja materiało-
wa wojskowej służby zdrowia we wrześniu 1939 r. była często dramatyczna. 
Również warunki, w  jakich przyszło działać autorowi przekazu w  rejonie 
Tomaszowa Lubelskiego (improwizowany szpital w  szkole w  Zielonem), 
były fatalne.

Dwie kolejne relacje zostały zarejestrowane w  związku ze śledztwami 
Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącymi zbrodni popełnionych przez żoł-
nierzy 29 DZmot. Wehrmachtu na żołnierzach polskich, która miała miej-
sce w rejonie Ciepielowa w dniach 8–9 września. Mają one postać maszy-
nopisów i pochodzą z 1969 r., w którym to okresie odbywało się pierwsze 
śledztwo8. Drugie toczyło się w latach 2010–2014. Autorem pierwszej z pre-
zentowanych relacji jest dowódca dywizjonu rozpoznawczego WBPM – mjr 
Konstanty Kułagowski, zaś drugiej por. Jan Kolenda – w 1939 r. zajmujący 
stanowisko dowódcy plutonu pionierów w pułku strzelców pieszych, nale-
żącym również do WBPM.

Pierwszy z  relacjonujących był synem Stanisława i  Kazimiery. Urodził 
się 10  marca 1898 r. w  Chmielniku (woj. kieleckie). W latach 1908–1914 
uczęszczał do Szkoły Handlowej w  Kielcach, od 1914 do 1917 r. służył 
w  1  pp Leg. W następstwie kryzysu przysięgowego został internowany 
w obozach w Szczypiornie i Łomży. Zwolniony w 1918 r., wstąpił do POW, 
a następnie do WP i odbył kurs podoficerski ckm w Jabłonnie. Jako kapral 
został zastępcą dowódcy plutonu ckm w 7 Pułku Ułanów. W latach 1920–
1921 uczył się również w  gimnazjum realnym we Lwowie, gdzie uzyskał 
maturę. Powrócił do pułku na stanowisko dowódcy plutonu ckm. W 1921 r. 
został mianowany podporucznikiem kawalerii i urlopowany – w tym czasie 
rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego. W 1922 r. przerwał studia i powrócił do pułku, otrzymując awans 
na porucznika (zweryfikowany ze starszeństwem z 1 października 1920 r.). 
Skierowany został do Obozu Szkolnego Kawalerii w  Grudziądzu, gdzie 
w 1929 r. został awansowany na rotmistrza (starszeństwo z 1 stycznia). Po 
odbyciu kursu dowódców w  Centrum Wyszkolenia Kawalerii w  Grudzią-
dzu w  latach 1929–1930 objął stanowisko dowódcy szwadronu w 7 Pułku 

można znaleźć również w  publikacji: A. Kędziora, Encyklopedia ludzi Zamościa, Zamość 
2007, s. 101.
8 Więcej na ten temat m.in.: S. Piątkowski, Walka i masowy mord na żołnierzach Wojska 
Polskiego pod Dąbrową koło Ciepielowa we wrześniu 1939 roku [w:] Z dziejów walk o Niepod-
ległość, t. 3, red. M. Gałęzowski, J. Kirszak, D. Koreś, Warszawa 2015, s. 182–221.
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Ułanów, następnie w  1933 r. został przeniesiony do KOP, gdzie dowodził 
szwadronami „Iwieniec” i „Hnilice Wielkie”. W 1937 r. odbył kurs unifika-
cyjny w Rembertowie i 19 marca został awansowany na stopień majora ka-
walerii. W latach 1937–1939 był dowódcą szwadronu zapasowego 8 Pułku 
Ułanów. 

Po rozpoczęciu formowania Warszawskiej Brygady Pancerno-Motoro-
wej objął dowództwo nad jej dywizjonem rozpoznawczym. We wrześnio-
wych walkach o  Tomaszów Lubelski został ranny pod Rogóźnem. Dostał 
się do niewoli niemieckiej, z której wkrótce zbiegł. W czasie okupacji pra-
cował jako buchalter w  przedsiębiorstwie „Książnica-Atlas” i  innych war-
szawskich firmach prywatnych, jak również prowadził działalność konspi-
racyjną. W 1942 r., jako oficer AK (między innymi szef Wydziału Zrzutów, 
pseud. „Rareż”), został awansowany do stopnia podpułkownika. Brał udział 
w powstaniu warszawskim, po upadku którego wyjechał z miasta, ukrywa-
jąc się w Opocznie i w Kielcach, gdzie podejmował zatrudnienie w różnych 
prywatnych firmach. Do stolicy powrócił w 1945 r. i  rozpoczął pracę jako 
buchalter w  firmie „Orłow i  Przewrocki”. W związku z  problemami zdro-
wotnymi zmuszony był zrezygnować z niej i od 1946 do 1947 r. pozostawał 
na leczeniu. Z końcem 1947 r. wyjechał do Łodzi, gdzie w Szkole Głównej 
Handlowej ukończył roczne studium buchalteryjne i statystyczne. Pracował 
w  różnych firmach do 1964 r. (m.in. w  Centralnym Zarządzie Przedsię-
biorstw Mięsnych jako kierownik statystyczny), kiedy przeszedł na rentę. 
W tym czasie, w 1956 r., został uznany za inwalidę i zwolniony od obowiąz-
ku wojskowego. Zmarł w 1977 r. w Łodzi. Ze związku małżeńskiego z Zofią 
Gajewską miał córkę Marię (ur. 1934 r.) i  syna Andrzeja (ur. 1936 r.). Był 
odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl., czterokrotnie Krzyżem Walecz-
nych, Krzyżem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzy-
żem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami9.

Jan Kolenda był synem Benedykta i  Franciszki. Urodził się 14 maja 
1905 r. w Lipsku nad Wisłą, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej w la-
tach 1915–1919. W 1921 r. rozpoczął naukę w  Państwowym Seminarium 
Nauczycielskim w Solcu nad Wisłą, które ukończył w 1928 r. W tym samym 
roku wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w  Ostrowi Mazowieckiej. 
Jako jej absolwent został promowany 15 sierpnia 1931 r. do stopnia podpo-
rucznika piechoty. Został przydzielony do 7 pp Leg., gdzie objął stanowisko 
dowódcy plutonu pionierów. Awansowany został do stopnia porucznika 
1  stycznia 1934 r. W następnym roku odbył 5-miesięczny kurs dowódców 
plutonów pionierów, a następnie w 1938 r. kurs dowódców kompanii. 

9 CAW, Teczki Akt Personalnych, sygn. 724/61/171; Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 
1923, s. 705; Rocznik Oficerski 1932, Warszawa 1932, s. 152. Zob. też jego biogram w: WTA, 
t. 5, s. 455–456.
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W lipcu 1939 r. został przeniesiony do nowo formowanej Warszawskiej 
Brygady Pancerno-Motorowej na stanowisko dowódca plutonu pionie-
rów w  pułku strzelców pieszych. Uniknął niewoli po kapitulacji brygady 
pod Tomaszowem Lubelskim i w latach 1940–1944 pracował jako gatrowy 
w tartaku w Skarżysku Kamiennej oraz jako robotnik w firmie budowlanej 
„Pałys”. Po zakończeniu wojny pracował w przemyśle garbarskim, między 
innymi w Radomiu i Braniewie, zaś od 1947 r. w Centrali Skór Surowych 
w Olsztynie. Powrócił do Lipska w 1956 r. Zatrudnił się w Kieleckim Przed-
siębiorstwie Skupu Surowców Włókienniczych i Skór, zaś od 1958 w Przed-
siębiorstwie Jajczano-Drobiarskim Radom jako kierownik wylęgarni w Lip-
sku. W 1950 r. został przeniesiony do rezerwy, zaś w  1966 r. zwolniony 
z  powszechnej służby wojskowej. Żonaty z  Anną Staniewską. Ze związku 
miał córki: Janinę (ur. 1953 r.) i Bogdę (ur. 1955 r.)10.

Oba prezentowane poniżej protokoły przesłuchań przedstawiają trasy 
rozpoznania podjazdów wysyłanych przez pułk strzelców pieszych i dywi-
zjon rozpoznawczy na lewy brzeg Wisły oraz przebieg wypadków rozgry-
wających się w rejonie Ciepielowa. Przy okazji naświetlają również ogólną 
sytuację na froncie.

Autor ostatniej relacji pozostaje nieznany, aczkolwiek sygnatura, pod 
jaką jest ona zachowana w  londyńskim IPiMS, wskazuje na oficera sztabu 
brygady. Również data jej powstania nie została ustalona. Przekaz ma po-
stać maszynopisu i  opisuje działania bojowe brygady do chwili podejścia 
pod Tomaszów Lubelski. Zakończenie sugeruje, że mogła mieć ciąg dalszy 
dotyczący samej bitwy o to miasto, którego jednak nie udało się odnaleźć. 

Przygotowując poniższe materiały do publikacji, oparłem się na  zasa-
dach edytorstwa historycznego opracowanych przez Ireneusza Ihnatowi-
cza11. Relacje ułożone zostały chronologicznie, zgodnie z datą ich spisania 
(ostatnia, niedatowana, została umieszczona na końcu). Starając się jak 
najwierniej oddać ich treść, poprawiłem jedynie interpunkcję oraz wyeli-
minowałem literówki i  błędy ortograficzne. Ujednoliciłem również formę 
niektórych skrótów oraz zapisy w załącznikach graficznych dołączonych do 
relacji nr 1. Uzupełnienia w tekście zostały umieszczone w nawiasach kwa-
dratowych. Własne komentarze, niezbędne wyjaśnienia oraz informacje na 
temat osób i mniej znanych miejscowości przywoływanych w relacjach zo-
stały umieszczone w przypisach. Zachowano oryginalne wyróżnienia. Usu-
nięte zostały niewpływające na treść relacji kapitaliki. 

10 CAW, Teczki Akt Personalnych, sygn. 1449/70/160; Rocznik Oficerski 1932, Warszawa 
1932, s. 136.
11 I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX 
w., „Studia Źródłoznawcze” 1962, t. 7, s. 99–124.
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[Nr 1]
Relacja mjr. Mieczysława Szymanowskiego, kwatermistrza 2 batalionu/
pułku saperów w Puławach, dotycząca organizacji i mobilizacji 2 pułku 

saperów kaniowskich, Falkirk (Anglia) 1942 r.
(...)12

Część IV.
Przebieg mobilizacji pułku jako jednostki mobilizującej i jego pododdzia-

łów mobilizowanych.
(...)13

2. Częściowa mobilizacja jednostek mobilizowanych i reorganizacja pułku.
(...)14

W maju 1939 roku pułk otrzymał rozkaz sformowania w  terminie do 
dnia 1 VIII zmotoryzowanego batalionu saperów dla Warszawskiej Brygady 
Pancerno-Mot[orowej] w składzie:

– D[owód]ca baonu, 
– Z[astęp]ca d[owód]cy baonu,
– D[owódz]two batalionu – zmotoryzowane,
– 1 kompania minerska – zmotoryzowana,
– 2 kompania budowlana – zmotoryzowana,
– pluton pontonowy – zmotoryzowany.
Batalion ten wstawiony został do elaboratu mob[ilizacyjnego] pułku.
Oficerowie: 
– służby stałej na stanowiskach d[owód]cy bat[alionu], z[astęp]cy d[o-

wód]cy, d[owód]ców pododdziałów i 75% d[owód]ców plutonów, reszta – 
wyspecjalizowani ofic[erowie] rezerwy.

Kadra zawodowa podoficerów: 
– do sformowanego batalionu przydzielono 20 podoficerów zawodo-

wych, przeniesionych do pułku z 3, 7, 8 batalionów sap[erów] (pokojowych) 
oraz 40 st[arszych] saperów – absolwentów Szkoły dla Małoletnich Saperów 
przy C[entrum] W[yszkolenia] Sap[erów]. Niezbędnych speców w  liczbie 
około 10-ciu wydzielił pułk.

Szeregowi:
– 40% szeregowych zawodowych, nadterminowych, starszego i młodsze-

go rocznika służby czynnej, 60% szeregowych rezerwy z  liczby odbywają-
cych 10-tygodniowe ćwiczenia. Szeregowi rezerwy wymieniani w okresach 
10-tygodniowych.

12 Pominięto wcześniejsze części sprawozdania.
13 Pominięto fragmenty tekstu niedotyczące WBPM.
14 Pominięto fragmenty tekstu niedotyczące WBPM.
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Brakujące stanowiska podoficerskie obsadzone podchorążymi rezerwy 
i absolwentami pułkowej szkoły podoficerskiej.

Pomieszczenia:
– w niewykończonym, jednak zdatnym do zamieszkania nowo budują-

cym się bloku koszarowym.
Sprzęt kwaterunkowy:
– przydzielony z D[owództwa] O[kręgu] K[orpusu] I w miesiącu czerwcu.
Umundurowanie i ekwipunek:
– z przydziału Szefostwa Int[endentury] O[kręgu] K[orpusu] I w  lipcu 

1939 roku, do tego czasu wykorzystano zapasy użytku bieżącego.
Wyposażenie wyjściowe żywn[ości], mat[eriałów] pędnych, uzbrojenia, 

mat[eriałów] łączności, sanit[arnych] itd.:
– z  przydziału odnośnych Szefostw O[kręgu] K[orpusu] I w  czerwcu 

i lipcu.
Sprzęt samochodowy i sap[erski]:
– gros sprzętu samochodowego i saperskiego przydzieliło D[owódz]two 

Saperów M[inisterstwa] S[praw] Wojsk[owych] w czerwcu, resztę w  lipcu 
1939 roku. Konieczne adaptacje były wykonane w pułku na czas.

Reasumując, na 1 VIII batalion zmotoryzowany był całkowicie zorgani-
zowany. Ilość sprzętu samochod[owego] i technicznego w okresie organiza-
cji pozwalała na intensywne szkolenie i specjalizację.

Na rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych batalion około 25 sierpnia 
został oddany do dyspozycji Warszawskiej Bryg[ady] Panc[erno] Mot[oro-
wej] w dotychczasowym miejscu postoju. Dnia 3 lub 4 IX odszedł z Puław.

(...)15

Część V.
Organizacja wojenna, wyposażenie i obsada personalna zmobilizowanych 

pododdziałów.

1. Zmotoryzowany batalion saperów Warszawskiej Brygady Pancerno-
-Motorowej.

a) Schemat organizacji batalionu wykazują zał. 6, 6a, 6b, 6c16, zestawienie 
stanów – zał. 13.

b) Charakterystyka batalionu:
Batalion całkowicie zmotoryzowany. Organizacja i  wyposażenie d[o-

wódz]twa batalionu zapewniały:
– funkcjonowanie dowodzenia, przekazywanie meldunków i rozkazów,

15 Pominięto fragmenty tekstu niedotyczące WBPM.
16 Załączniki graficzne zostały zamieszczone za tekstem relacji.
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– możność przeprowadzenia rozpoznania przewidywanych prac przy 
pomocy plutonu rozpoznawczego,

– zaopatrywanie podległych pododdziałów,
– możność naprawy poważniejszych uszkodzeń sprzętu samochodowego 

i saperskiego pododdziałów w warsztacie rep[eracyjnym] batalionu.
Kompania minerska pod względem organizacji i wyposażenia była na-

stawiona na wykonanie zapór komunikacyjnych. Posiadała ona własne roz-
poznanie. Do wykonania prac minerskich służył pluton minerski, składają-
cy się z pięciu patroli. Każdy z patroli posiadał dwa wozy – jeden dla ludzi, 
drugi na sprzęt i mat[eriał] wybuchowy. 

Pluton techniczno-gospodarczy kompanii posiadał specjalne wozy zwa-
ne „bazą” kompanii, których zadaniem było uzupełnianie patroli w czasie 
akcji w sprzęt i materiał.

W wyniku tej organizacji kompania była bardzo podzielna i bardzo ła-
twa w użyciu. Wyposażenie patroli minerskich pozwalało na uruchomienie 
ich do pracy bez straty czasu. Posiadany patrol rep[eracyjny] zapewniał na-
prawy sprzętu samoch[odowego] i zmech[anizowanego] kompanii.

Kompania saperów budowlana nastawiona była na budowę i odbudowę 
komunikacji, z tym że posiadała również sprzęt minerski i materiały wybu-
chowe, mogła zatem być używana również do zniszczeń.

Kompania posiadała 3 plutony liniowe po 4 drużyny: I i II plutony posiada-
ły przy każdym wozie przyczepki 4-kołowe na sprzęt i materiał, plutony te były 
jednakowe; III pluton nie posiadał przyczepek ze sprzętem. Pluton parkowy 
(techniczny) jako IV-ty w kompanii stanowił jej część gospodarczą i zawierał 
sprzęt ciężki, jak: kafar, elektrownię, motopompy, części zamienne itd.

Kompania ta była zarówno pod względem stanu ludzi, jak i wyposażenia 
odpowiednikiem normalnej kompanii saperów nowego typu z tą różnicą, że 
była całkowicie zmotoryzowana, poza tym posiadała na wyposażeniu dwa 
mostki torowe (dł. 7 m każdy) do przekraczania lejów.

Wyposażenie plutonu pontonowego pozwalało na budowę 30 m mostu 
5/8 t kozłowo-pontonowego bądź dwóch przystani i  jednego członu poru-
szanego motorem przyczepnym. Cały materiał był załadowany na 10-ciu 
wozach pontonowych i 8-miu wozach kozłowych. 

Batalion posiadał etatowo 5 radiostacji, z których jedna łączności wzwyż 
i cztery w dół oraz 5 patroli łączności.

c) Obsada personalna (niekompletna):
Mjr Golcz Adam – dowódca batalionu;
Kpt. dypl. Barański Bolesław – z[astęp]ca d[owód]cy batalionu;
Por rez. Ostapowicz17 – adiutant;

17 Pomyłka. Adiutantem był ppor. rez. sap. Mieczysław Andrzej Okołowicz (ur. 28 XI 
1906 r.). WTA, t. 5, s. 653.
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Kpt. Wolański Jerzy – d[owód]ca 1 kompanii;
Ppor. sł. st. Kozłowski Roman Jan18 – d[owód]ca plutonu 1 kompanii;
Kpt. Jaxa-Rożen Stanisław Ludwik – d[owód]ca 2 kompanii;
Ppor. sł. st. Jaroszek Nikodem Józef19 – d[owód]ca plutonu 2 kompanii;
Kpt. br. panc. Iwański20 – d[owód]ca plutonu pontonowego.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

Oryginał, maszynopis; IPiMS, sygn. B.I.111/C. 

[Nr 2]
Relacja mjr. dr. Jana Hauslingera z działań 33 kompanii sanitarnej we 

wrześniu 1939 r., Bydgoszcz 30 IX 1947 r.

(...)21

ad. 2
O[rdre] de B[ataille] wyższej jednostki tj. Brygady Motor[owej] War-

sz[awskiej]22, do której miałem przydział, nie było mi znane, na odprawy 
sztabu nie byłem wzywany, a rozkazy, które otrzymywałem, dotyczyły jedy-
nie kierowania kompanią sanitarną bez podawania sytuacji ogólnej.

ad. 3
D[owód]ca Brygady Mot[orowej] Warsz[awskiej] płk [Stefan] Rowecki, 

nazwiska szefa sztabu nie znam.

ad. 4
Wyposażenie mojej kompanii sanit[arnej] nr 33 było istotnie niekom-

pletne, braki dotyczyły zarówno stanów liczbowych ludzi, koni, wozów, 
jak też i  sprzętu sanit[arnego], wozy z  rekwizycji – furmanki w  złym 

18 Pomyłka. Ppor. sap. Roman Jan Kozłowski (ur. 13 VIII 1913 r.) był dowódcą I plutonu 
w 2 kompanii. Ibidem.
19 Pomyłka. Ppor. sap. Nikodem Józef Jaroszek (ur. 5 III 1914 r.) był dowódcą I plutonu 
w 1  kompanii. Ibidem.
20 Nieścisłe. Dowódcą plutonu pontonowego był kpt. br. panc. Antoni Iwanicki (ur. 10 VI 
1895 r.). Ibidem, s. 654.
21 Pominięto wstęp i pierwszy punkt niezwiązany z WBPM.
22 Chodzi o Warszawską Brygadę Pancerno-Motorową.
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stanie, uprząż niedopasowana. Zestawy sanit[arne] pobierane w  skład-
nicy sam[ochodów] sanit[arnych] Okr[ęgu Korpusu] nr II w  Lublinie 
niepełne. Na usprawiedliwienie składnicy muszę podać, że w  czasie mo-
bilizacji mojej komp[anii] w dniach 6–10 IX składnica uległa bombardo-
waniu lotniczemu.

ad. 5
Służba sanitarna funkcjonowała tak, jak to było w warunkach tej kampa-

nii możliwe. Związki taktyczne ulegały ustawicznym zmianom, rozkazy nie 
dochodziły, zadania sanitarne musieli odnośni d[owód]cy jednostek sani-
tarnych sami sobie wyznaczyć.

ad. 6
Straty (zabici i  ranni nazwiskami [...]23) zostały Centrum leczniczemu 

WP24, które po kapitulacji mieściło się w  Zamościu. Zaraz po likwidacji 
Centrum zabrał do Krakowa komendant Centrum płk dr [Adam] Szebe-
sta25.

ad. 7
Ze względu na szybki odwrót najczęściej do ewakuacji nie dochodziło. 

Ranni po zaopatrzeniu [...]26 byli lub pozostawiani szpitalom cywilnym.

ad. 8
W akcji, w której brałem udział, zetknąłem się z 2-ma szpitalami polo-

wymi nierozwiniętymi, pociągów sanitarnych nie spotkałem.

ad. 9
Działalność PCK z  [...]27 personelem pielęgniarskim szpitali polowych. 

Punkty sanitarne na [...]28, pomoc w  organizowaniu zaopatrzenia w  żyw-
ność i pomoc szpitalną.

(...)29

23 Słowo nieczytelne.
24 Chodzi o Centrum Szpitalne „Zamość”, utworzone w tym mieście po kapitulacji zgrupo-
wania gen. Piskora.
25 Płk dr. Adam Szebesta (24 XII 1893 – 3 VII 1973) był szefem sanitarnym Grupy Opera-
cyjnej „Śląsk”, a następnie komendantem Centrum Szpitalnego „Zamość”.
26 Słowo nieczytelne.
27 Słowo nieczytelne.
28 Słowo nieczytelne.
29 Pominięto punkt nr 10, niewnoszący niczego do treści relacji.
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ad. 11
Początek wojny zastał mnie w Zamościu na stanowisku naczelnego le-

karza 3 pal Leg. W czasie do 5 IX poprowadziłem mobilizację nakazaną 
elaboratem mob[ilizacyjnym] 2ich pułków artyl[erii]. 

Po ukończeniu mobilizacji, zgodnie z  kartą powołania, zameldowałem 
się w  dn. 5 IX w  Lublinie w  Kadrze 2go Szpit[ala] Okręg[owego]. Tam 
otrzymałem polecenie sformowania 33 komp[anii] sanit[arnej] z terminem 
gotowości 11 IX, miejsce mobilizacji Głusk30 pod Lublinem, a  potem, ze 
względu na zagrożenie z powietrza, Kurów. Kompania składała się z 5 of., 
w  tym d[owód]ca w  stopniu kapitana of. zaw., d[owód]ca I plut. of. zaw. 
w stopniu kapitana oraz 3 ppor. lek. rezerwy, 190 ludzi, 136 koni, 56 wozów 
chłopskich, w tym 33 transportowe. Wyposażenie z Kadry Szpit[ala] Okrę-
g[owego] niekompletne, braki w zestawach.

W dniu 10 IX szef sanit[arny] OK II płk [Bolesław] Błażejewski wy-
dał rozkaz zakończenia mobilizacji i wyruszenia w tym dniu na północ od 
Lublina w  rejon lasów Dąbrowieckich, gdzie miała się znajdować dywizja 
(jaka, nie podano31) i wejść w  jej skład. Mapy nie otrzymałem. Po dojściu 
w nakazany rejon żadnych oddziałów wojskowych nie stwierdziłem, wobec 
czego przez of. sztab[owego] lekarza, który również w tym rejonie poszuki-
wał szpitala polowego, a dysponował samochodem, zwróciłem się do szefa 
san[itarnego] OK II po nowe rozkazy. Przez łącznika otrzymałem w dniu 
11 IX rozkaz przemaszerowania do Opola z zadaniem „obsługiwania strat 
Wisły”, bez przydziału do jakiejś określonej większej jednostki.

Marszem nocnym, a  częściowo dziennym przez Nałęczów, Wąwolnicę 
osiągnąłem m. Opole w dn. 12 IX, gdzie znów prócz garstki rozbitków zza 
lewego brzegu Wisły nie zastałem żadnego zgrupowania wojsk. Niedobitki 
te zresztą miały tegoż dnia opuścić Opole, miejsce zbiórki dla nich miało 
być bardziej na wschód położone. Ponieważ szpital miejski w Opolu prze-
pełniony był rannymi, a  personel i  środki miał ograniczone, rozwinąłem 
I  pluton, który wszystkich rannych obsłużył. 

W dn. 13 IX szef sanit[arny] Armii gen. Piskora32 polecił mi, pozostawiając 
II pluton w Opolu, zorganizować główny punkt opatrunkowy w Urzędowie, 
przydzielając organizacyjnie do Brygady Motor[owej] Warszaw[skiej]. Wie-
czorem tego dnia, kiedy punkt opatr[unkowy] był już całkowicie rozwinięty, 
komendant placu w Urzędowie powiadomił mnie, że brygada opuszcza Urzę-
dów i maszeruje na Kraśnik. Szef sztabu brygady, do którego zwróciłem się po 

30 Obecnie dzielnica Lublina.
31 Kompania miała wejść w skład 39 DPRez. L. Głowacki, Działania wojenne na Lubelsz-
czyźnie w roku 1939, Lublin 1976, s. 300.
32 Gen. Tadeusz Ludwik Piskor (1 II 1889 – 22 III 1951) był dowódcą improwizowanej 
Armii „Lublin”.



Michał Kuchciak: Nieznane relacje dotyczące Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej w 1939 roku 165

rozkazy, polecił mi [...]33 miałem rozkaz szefa sanit[arnego] rozwinąć gł[ówny] 
p[un]kt opatr[unkowy] w Urzędowie [i] trwać na stanowisku, mimo że bry-
gada, do której zostałem przydzielony i która w tej chwili strat nie posiadała, 
odmaszerowała na Kraśnik i  Biłgoraj. W ostatniej chwili zmienił decyzję [i] 
polecił zwinąć p[unk]t opatr[unkowy] i przemieścić się za brygadą w kierunku 
na Kraśnik. Ostatni był to moment, bo kiedy po zwinięciu się ogon mojej ko-
lumny opuszczał Urzędów, wojska niemieckie wkraczały do niego od północy. 
Forsownym wczesnym marszem, robiąc 65 km, dołączyłem do brygady trasą 
przez Kraśnik, Modliborzyce, Janów Lubelski, Frampol, Biłgoraj. W Biłgoraju 
w dn. 14 IX w godz. popołudniowych nieprzyjaciel ostrzelał ogniem artyleryj-
skim zgrupowanie taborów. Kompania moja, zjeżdżając z szosy w las, również 
poniosła straty.

Zajęty organizacją rozproszonej kompanii, [założyłem]34 łączność z bry-
gadą. 15 IX ruszyłem na Zwierzyniec i Józefów. Ponieważ tak Zwierzyniec, 
jak i  Józefów były tego dnia zajęte przez n[ie]p[rzyjacie]la, omijając Zwie-
rzyniec i  Rudkę35 skierowałem się na Krasnobród, gdzie dołączyłem do 
brygady. Z Krasnobrodu brygada zrobiła wypad w kierunku na Tomaszów 
Lubelski, który się nie powiódł [i] wróciła w rejon Zielonki36, gdzie znajdo-
wało się w okrążeniu liczne zgrupowanie wojsk z grupy gen. [Antoniego] 
Sikorskiego37. W zgrupowaniu tym spotkałem się z 1 kompanią sanit[arną] 
i 2ma szpitalami polowymi. Całość służby zdrowia pod kierownictwem sze-
fa sanit[arnego] Armii [„Kraków”] płk. [Władysława] Gergowicha38. Kiedy 
natarcia 23 DP i Brygady Mot[orowej] Warszawa w dn. 18 i 19 IX nie prze-
biły się, ppłk dr Szebesta wydał rozkaz wszystkim jednostkom sanitarnym 
pozostać na miejscu i obsługiwać straty zgrupowania. 

Kiedy ścisły sztab Armii i  formacje liniowe miały bez taborów wykonać 
próbę przebicia się z  pierścienia okrążającącego i  usiłować przedrzeć się do 
Rumunii. Próba przebicia się nie powiodła się i  20 IX nastąpiła kapitulacja 
zgrupowania. Trzydniowy bój w tym rejonie był i dla Niemców ciężki, bo jak 
później kapelan niemiecki oświadczył w Centrum leczniczym Zamość, w dniu 
kapitulacji armii polskiej Niemcy byli zdecydowani kapitulować, ich zamiar 
został jednak przez siły polskie uprzedzony. Jednostki sanitarne, a  w  tym 

33 Słowo nieczytelne.
34 Brzmienie prawdopodobne.
35 Rudka – wieś położona 2 km na wsch. od Zwierzyńca.
36 Pomyłka. Chodzi o Zielone – wieś leżącą na trasie Krasnobród – Tomaszów Lubelski.
37 Gen. Antoni Sikorski (13 VI 1893 – 18 XI 1987) był dowódcą Grupy „Sandomierz”.
38 Właściwie płk Władysław Stanisław Gergovich (ur. 16 IV 1893 r.) – szef służby sanitar-
nej Armii „Kraków”.
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i moja kompania [...]39, w Zielonce miały 1200 rannych, których po kapitu-
lacji Niemcy nakazali przetransportować do Zamościa [i] tam sformować 
szpital. Powstał więc w Zamościu duży ośrodek leczniczy na 1700 rannych 
żołnierzy polskich pod komendą ppłk. lek. Szebesty, który funkcjonował do 
grudnia 1939. Akta tego szpitala Centrum leczniczego zabrał ppłk dr Szebe-
sta do Krakowa, gdzie przypuszczalnie przekazane zostały PCK. W Centrum 
pełniłem początkowo funkcję kwatermistrza, potem ordynatora.

Oryginał, rękopis; CAW, sygn. II/3/3.

[Nr 3]
Protokół przesłuchania Konstantego Kułagowskiego, dotyczący działań 

podjazdu z dywizjonu rozpoznawczego w dniu 8 września 1939 r.,  
23 lipca 1969 r.

Przed 1939 r. i  w  czasie kampanii wrześniowej byłem wojskowym za-
wodowym oficerem w  stopniu majora kawalerii. Bezpośrednio przed wy-
buchem wojny dowodziłem dywizjonem rozpoznawczym Warszawskiej 
Brygady Pancerno-Motorowej. Od 3 września 1939 r. brygada obsadzała 
odcinek Wisły od Dęblina do Annopola, a mój dywizjon od Kazimierza do 
Annopola wyłącznie. Zadaniem głównym dywizjonu było bronić dojścia do 
wojennego (drewnianego) mostu na Wiśle w rejonie Solec–Kamień. Do wy-
konania tego zadania dywizjon był wzmocniony jeszcze piechotą, artylerią 
i artylerią przeciwlotniczą (4 działa 40 mm). Zadanie swoje wykonywałem 
do dnia 10 września na przedpolu Wisły działaniami zaczepnymi patroli 
zmotoryzowanych i rozpoznaniem zachodniego brzegu Wisły. 

Między innymi w dniu 8 września 1939 r. wysłałem pluton motocykli-
stów w  składzie 25 motorów i  75 ludzi, 12 rkm i  2 kbppanc, z  zadaniem 
patrolowania rejonu miasta Lipsko i osłony patrolu minerów ppor. [Tade-
usza] Laskowskiego40, którzy mieli zaminować dojścia do Lipska. W tym 
czasie moje miejsce dowodzenia znajdowało się w miejscowości Kamień na 
wschodniej stronie Wisły i mostu. 

W dniu 9 września 1939 r. do Kamienia przybyło około 20 żołnierzy wysła-
nego poprzedniego dnia plutonu motocyklistów. Przybyli przeważnie po cy-
wilnemu i bez broni. Na podstawie zeznań przybyłych żołnierzy i podoficerów 
ustaliłem, co następuje. Pluton dotarł do miejscowości Lipsko. Od miejscowej 
ludności uzyskał wiadomość, że w  kierunku na Ciepielów41 przejechał nie-

39 Słowo nieczytelne.
40 Ppor. kaw. Tadeusz Laskowski (ur. 24 V 1914 r.) był dowódcą plutonu pionierów dywi-
zjonu rozpoznawczego. WTA, t. 5, s. 652.
41 Ciepielów – wieś w woj. mazowieckim, położona ok. 13 km na pd. od Zwolenia.
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wielki oddział zmotoryzowany wojsk niemieckich. Wówczas pluton pojechał 
w kierunku Ciepielowa i dopędził Niemców w lesie przy wsi Anusin42. Podjął 
z Niemcami walkę, którzy już spieszeni walczyli z jakimś oddziałem polskim 
w lesie. W czasie walki od strony Lipska nadjechał duży oddział niemiecki pan-
cerno-motorowy, zajął tyły plutonu i włączył się do walki. W wyniku wkro-
czenia większych niemieckich sił pancernych pluton został rozbity, a żołnierze 
rozproszyli się. Byli następnie ścigani, wyłapywani i zabijani przez Niemców na 
polach, zwłaszcza z prawej strony szosy przy wsi Anusin, gdzie były pola karto-
flane i buraki. Część żołnierzy uratowała się dzięki pomocy ludności Anusina, 
a następnie wycofała się w nocy w stronę Wisły i przeprawiła się na drugi brzeg 
do mp dywizjonu. Uzyskałem informację, że Niemcy zabijali rannych i prowa-
dzili formalne polowanie. Rozstrzeliwani byli również wzięci do niewoli. Do 
dywizjonu nie wrócił żaden oficer ani też nawet lekko ranny żołnierz. Uzy-
skałem również wiadomość, że w lesie koło wsi Anusin walczyła z Niemcami 
piechota 74 pp43. Również kilku żołnierzy z tego pułku przybyło na mój punkt 
dowodzenia. Od nich dowiedziałem się, że ich właśnie pułk, a raczej szczątki 
batalionu tego pułku walczyły z Niemcami. 

Po wyzwoleniu dowiedziałem się, że w tym terenie Niemcy zabili oko-
ło 200 żołnierzy mojego plutonu i batalionu 74 pp. Po wyzwoleniu od re-
daktora Jerzego Piastowskiego44 (...)45 dowiedziałem się, że działała tu na 
tym terenie w dniu 8 września 1939 r. dywizja zmechanizowana z Erfurtu. 
Żołnierze tej dywizji dopuścili się zbrodni na żołnierzach mojego pluto-
nu i  74  pp pod Anusinem, podobno na rozkaz jakiegoś pułkownika nie-
mieckiego, który mścił się w  ten sposób za straty poniesione w  tej bitwie. 
O zbrodniach na ludności cywilnej Lipska i Ciepielowa wiadomości nie po-
siadam. W dniu 11 września 1939 r. dywizjon został z pozycji na Wiśle wy-
cofany na wschodni brzeg rzeki. Brałem udział w walkach do 21 września 
1939 r. i  dostałem się do niewoli pod Tomaszowem Lubelskim. Z niewoli 
zbiegłem po upływie 24 godz. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu 
jako zgodny ze złożonymi zeznaniami podpisano.

Oryginał, maszynopis; IPN Oddział w Radomiu, sygn. S. 25/09/Zn, tom 1.

42 Anusin – wieś w woj. mazowieckim, położona ok. 19 km na pd. od Zwolenia.
43 Chodzi o batalion zbiorczy żołnierzy pochodzących z 74 pp i  innych pułków 7 DP, li-
czący w sumie około 600 ludzi, dowodzony przez mjr. Pelca. Ostatnie badania prowadzone 
przez regionalistę Wiesława Pietrzkiewicza wskazują, że mjr Pelc poległ w  innym miejscu 
i czasie, https://forum.historia.org.pl/topic/4102-mord-pod-ciepielowem-zbrodnia-wojenna-
wehrmachtu-w-1939r/?page=174 (dostęp 20 XI 2017 r.).
44 Jerzy Pelc-Piastowski – autor artykułów i książek poświęconych walkom i zbrodni pod 
Ciepielowem, syn mjr. Józefa Pelca. 
45 Pominięto informacje dotyczące Jerzego Pelca-Piastowskiego. 
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[Nr 4]
Protokół przesłuchania Jana Kolendy dotyczący działania podjazdów 
rozpoznawczych pułku strzelców pieszych w dniu 8 września 1939 r., 

19  września 1969 r.

W 1939 r. dowodziłem kompanią techniczną Warszawskiej Brygady 
Motorowo-Pancernej46. W dniu 8 września 1939 r. dozorowałem w bliskim 
rejonie Puław. Tegoż dnia otrzymałem rozkaz wysłania patroli rozpoznaw-
czych na lewy brzeg Wisły. Wysłałem pluton z  działkiem przeciwpancer-
nym szosą do Zwolenia i  jeden motocykl z przyczepą drogą wzdłuż Wisły 
na Chotczę47 do Lipska48.

Pluton wysłany do Zwolenia wrócił tego samego dnia i dowódca zamel-
dował mi, że miał starcie z  Niemcami w  Zwoleniu oraz w  Wólce Profec-
kiej49, gdzie urządził zasadzkę na Niemców ściągających ze Zwolenia. Nato-
miast motocykl wysłany do Lipska nie wrócił.

O wydarzeniach, które miały miejsce w tym czasie w lesie Dąbrowa50 – 
Struga51 oraz w Lipsku i okolicy, dowiedziałem się dopiero po wojnie.

Na tym protokół zakończono i przed podpisaniem odczytano.

Oryginał, maszynopis; IPN Oddział w Radomiu, sygn. S. 25/09/Zn, t. 1.

[Nr 5]
Relacja nieustalonego autora z działań Warszawskiej Brygady Pancer-

no-Motorowej we wrześniu 1939 r.

Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa

46 W rzeczywistości dowódca plutonu pionierów pułku strzelców pieszych wchodzącego 
w skład tejże brygady. WTA, t. 5, s. 648.
47 Chotcza – wieś w woj. mazowieckim, leżąca ok. 19 km na południowy wschód od Zwo-
lenia.
48 Kolenda rozmija się w kwestii wykorzystanych do rozpoznania sił z oficjalnymi doku-
mentami zachowanymi w  CAW, według których patrol motocyklistów z  kompanii rozpo-
znawczej kpt. Horodyskiego miał przeprowadzić zwiad okolic Zwolenia, zaś inny patrol z tej 
samej kompanii (dowódca plut. Siekanowicz) rekonesans Lipska. Oba podjazdy natknęły się 
na Niemców i po krótkich potyczkach wycofały się. Ogółem straty kompanii wyniosły 5 ran-
nych, 2 motocykle zniszczone oraz stracone 2 kbk, 1 rkm i 1016 sztuk amunicji. CAW, Akta 
Armii „Lublin”, sygn. II/17/2, Meldunek sytuacyjny dowódcy kompanii rozpoznawczej psp 
kpt. J. Horodyskiego nr 4 z dnia 8 IX 1939 r.
49 Wólka Profecka – obecnie dzielnica Puław.
50 Dąbrowa – wieś w woj. mazowieckim, położona ok. 16 km na pd. od Zwolenia.
51 Struga – wieś w woj. mazowieckim, położona ok. 18 km na pd. od Zwolenia.



Michał Kuchciak: Nieznane relacje dotyczące Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej w 1939 roku 169

Decyzja sformowania brygady pancerno-motorowej powzięta została 
w końcu maja 1939. Dnia 10 czerwca na dowódcę został wyznaczony płk 
dypl. Stefan Rowecki, który otrzymał zadanie zorganizowania jej do dnia 
15  sierpnia 1939 roku.

Zarządzenia wstępne uruchomiły szkolenie 660 kierowców oraz prze-
szkolenie motorowe 1 pułku strzelców konnych. Drugi pułk, wchodzący 
w skład brygady – 1 pułk strzelców pieszych52, sformowany został z batalio-
nu manewrowego Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie.

19 czerwca ustalono nazwę brygady „Warszawska Brygada Pancerno-
-Motorowa” oraz wydano rozkaz o utworzeniu jej dowództwa w Warszawie. 
Formowanie brygady postępowało powoli i  dopiero 5 sierpnia wszystkie 
oddziały wchodzące w jej skład przeszły pod rozkazy płk. dypl. Roweckiego.

Organizacja, ustalona Rozkazem Ogólnym z 14 sierpnia 1939 r., przed-
stawiała się jak następuje:
–  dowódca brygady  – płk dypl. Stefan Rowecki,
–  szef sztabu     – ppłk dypl. Franciszek Stachowicz,
–  szwadron łączności   – NN53,
–  pluton regulacji ruchu  – NN54,
–  dywizjon rozpoznawczy – mjr Konstanty Kułagowski,
– dowódca kompanii55 czołgów  

rozpoznawczych TKS – kpt. Antoni Czechowicz56,
–  batalion przeciwpancerny – mjr Michał Bilik,
–  dowódca 1 pułku strzelców  

konnych    – ppłk dypl. Stanisław Lewicki,
–  zastępca dowódcy   – NN57,
–  dowódca 1 pułku strzelców 
 pieszych    – ppłk dypl. Zenon Wzacny,
–  zastępca dowódcy   – ppłk [Otton] Zieliński,

52 W rzeczywistości pułk strzelców pieszych nie posiadał numeru. Świadczy o  tym m.in. 
pismo gen. Bronisława Regulskiego następującej treści: „Dla pułku strzelców pieszych, utwo-
rzonego rozkazem MSWojsk. Dep. Dow. Og. L.8063/Org.Tjn.39, ustalam skrót nazwy na 
«p.strz.piesz.» CAW, Biuro Inspekcji GISZ, sygn. I.302.4.240, Skrót nazwy dla pułku strz. 
pieszych – ustalenie, L.dz.10198/Org.Tjn., 9 VIII 1939 r.
53 Dowódcą szwadronu łączności WBPM był por. Władysław Mancewicz (ur. 18 II 1907 r.). 
WTA, t. 5, s. 654. 
54 Dowódcą plutonu regulacji ruchu WBPM był por. Stanisław Tatur (ur. 10 XII 1907 r.). 
Ibidem, s. 644.
55 Właściwie szwadron czołgów rozpoznawczych.
56 Pomyłka. Dowódcą szwadronu był kpt. br. panc. Karol Czechowski (ur. 26 IV 1900 r.). 
Ibidem, s. 652. 
57 Zastępcą dowódcy 1 Pułku Strzelców Konnych WBPM w chwili wybuchu wojny był mjr 
Włodzimierz Białobłocki (ur. 18 I 1894 r.). Ibidem, s. 645. 
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–  dowódca batalionu czołgów  – kpt. Czesław Blok, 
 (batalion zorganizowany doraźnie z otrzymanych 31 sierpnia 1939 r. 

dwóch kompanii czołgów Vickers i TKS).
–  dowódca 11 samodz[ielnej] komp[anii]  

czołgów rozpozn[awczych] TKS  – kpt. Stanisław Łętowski,
–  dowódca 12 samodz[ielnej] komp[anii]  

czołgów lekkich Vickers  – por. Józef Pieniążek58,
–  dowódca dywizjonu artylerii motorowej   – mjr Franciszek Rafacz,
–  dowódca batalionu saperów  – mjr [Adam] Golcz,
–  dowódca baterii dział przeciwlotniczych 40 mm59 – NN,
–  dowódca plutonu lotnictwa towarzyszącego  – NN60.

Dowódca brygady uważał za główne zadanie swego oddziału powstrzy-
mywanie nieprzyjacielskich związków pancerno-motorowych. Brygada, 
rzucana w miejsca przełamania frontu przez nieprzyjaciela, będzie musiała 
wiązać i opóźniać jego marsz, zanim własne jednostki piechoty czy kawale-
rii zdążą nieprzyjaciela pobić.

Wybuch wojny zastał Warszawską Brygadę Pancerno-Motorową nie-
przygotowaną do działań ani pod względem wyszkolenia, ani pod wzglę-
dem mobilizacyjnym. Oddziały nie były jeszcze wewnętrznie zgrane. Wy-
szkolenie zaś brygady jako całości nie było w ogóle rozpoczęte. Szczególną 
bolączką był brak doświadczonych kierowców. Brakowało sprzętu, uzbro-
jenia, 2 jednostek ognia. Nie były zorganizowane tyły i  kolumny przewo-
zowe. Zapasy benzyny pozwalały na przebycie najwyżej 200 km. Zamiast 
przewidywanego batalionu czołgów przybyły dwie samodzielne kompanie 
czołgów: jedna lekkich Vickers, druga czołgów rozpoznawczych TKS.

58 Dowódcą 12 samodzielnej kompanii czołgów lekkich był pierwotnie kpt. Czesław Blok. 
Po objęciu przez niego dowództwa batalionu czołgów komendę nad kompanią przejął por. 
Józef Pieniążek. IPiMS, B.I.85/E, Historia baonu panc. Warszawskiej Brygady Panc.-Mot. 
płk. dypl. gen. Roweckiego. Relacja dowódcy baonu kpt. Czesława Bloka, s. 1.
59 Brygada nie otrzymała takowej. W trakcie działań bojowych włączono do niej: 7 i  22 
motorowe baterie artylerii przeciwlotniczej typu A (dowódcy odpowiednio: kpt. art. Stani-
sław Tomasz Piotr Marczak i por. rez. art. Janusz Makarczyk) oraz improwizowaną, zbior-
czą baterię przeciwlotniczą dowodzoną przez ppor. rez. Janusza Dietrycha, w składzie 1007 
fabrycznego plutonu z  Ostrowca oraz plutonu sformowanego w  trakcie działań wojen-
nych z załóg Starachowickich Zakładów Górniczych S.A. CAW, Akta Armii „Lublin”, sygn. 
II/17/1, Pismo dowódcy brygady z dn. 5 IX 1939 r. do dowódcy 7. baterii przeciwlotniczej, 
L.dz.15/Op.; ibidem, Akta Armii „Kraków”, sygn. II/15/14, Ogólny rozkaz operacyjny nr 4 
dowódcy armii „Lublin”, gen. T. Piskora, do natarcia wojsk na Tomaszów Lubelski i  prze-
bijania się na Rawę Ruską, 17 IX 1939 r., godz. 16.45, L.dz.1/III; Wojskowe Teki Archiwalne, 
t. 3: Polska obrona przeciwlotnicza 1939, cz. 4, Warszawa 2014, s. 140–141; A. Bernaś, Bojowy 
szlak robotników ostrowieckich, „Za Wolność i Lud” 1979, nr 47, s. 10.
60 Dowódcą zaimprowizowanego plutonu lotniczego był kpt. obs. Julian Łagowski (ur. 9 X 
1896 r.). WTA, t. 5, s. 655.
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Dodatnią stroną była doborowa kadra oficerska i podoficerska oraz wy-
sokie morale żołnierzy. 

W dniu wybuchu wojny dowódca brygady, w  obawie przed działania-
mi lotnictwa niemieckiego, skierował brygadę do rejonu na południowy 
wschód od Garwolina, gdzie przez dzień 2 września uzupełniane były stany 
osobowe i wyposażenie.

W dniu 5 września nadszedł rozkaz Naczelnego Wodza nakazujący bry-
gadzie zamknięcie przejść na Wiśle w Puławach, Dęblinie i Maciejowicach, 
(co później zmieniono na: Kozienice, Puławy, Dęblin, Solec i Sandomierz). 
Dowódca brygady zarządził, pogotowie marszowe oraz wydał po południu 
Rozkaz Operacyjny nr 1 organizujący obronę. Rozkaz ten przewidywał:
–  zamknięcie przepraw na odcinku Dęblin – Solec,
–  dozorowanie rejonów Maciejowic i Annopola,
– podział na 2 odcinki: „Irena”, od Dęblina (włącznie) do Kazimierza 

(włącznie); d[owód]ca ppłk dypl. Z[enon] Wzacny, obsada: 1 psp + 
kompania przeciwpancerna i „Opole”, od Kazimierza (wyłącznie) do Jó-
zefowa (włącznie); d[owód]ca mjr K[onstanty] Kułagowski, obsada: dy-
wizjon rozpoznawczy.
Dowódcy odcinków otrzymali zadania: zamknąć biernie przeprawy 

i przygotować mosty do zniszczenia, rozpoznać przeprawy, przejścia, brody 
i  dojazdy do brzegu, ściągnąć wszelkie środki przeprawowe na wschodni 
brzeg Wisły. 

W odwodzie dowódcy brygady pozostały: 1 psk, batalion przeciwpan-
cerny (bez jednej kompanii) i batalion czołgów.

W ciągu nocy z 3/4 września oddziały przemaszerowały do wyznaczo-
nych rejonów. Dowództwo brygady w  m. Kurów, odwód w  lasach Wola 
Osińska61 – Kozi Bór.

W ciągu dnia 4 września oddziały objęły wyznaczone odcinki, przy 
czym odcinek „Irena” został podzielony na 2 pododcinki:
–  północny „Dęblin” – d[owód]ca ppłk [Otton] Zieliński z 2 kompaniami 

1 psp, 6 ckm i 5 działkami przeciwpancernymi;
–  południowy „Puławy” – d[owód]ca kpt. [Roman] Kania z jedną kompa-

nią 1 psp, 3 ckm i 5 działkami przeciwpancernymi.
Odwód dowódcy 1 psp – jedna kompania strzelecka i kompania rozpo-

znawcza w lasku przy Nowym Dęblinie.
Odcinek „Opole” wzmocniony został plutonem piechoty i  plutonem 

strzelców przysposobienia wojskowego.
Dowódca brygady przeprowadził inspekcję w Dęblinie, Puławach i Solcu 

oraz nakazał rozpoznanie po osi Radom, Iłża, Ostrowiec.

61 Wola Osińska – wieś w woj. lubelskim, położona ok. 46 km na pn. od Lublina.
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Przybyły z Puław do m. Końskowola62 batalion saperów zmotoryzowa-
nych (mjr [Adam] Golcz) przystąpił do przygotowania zniszczenia mo-
stów na Wiśle oraz ściągania wszystkich środków przeprawowych na prawy 
brzeg rzeki.

W ciągu dnia 5 września przybyła 7 bateria przeciwlotnicza ze składu 7 DP, 
której płk dypl. Rowecki nakazał zorganizowanie obrony przeciwlotniczej mo-
stu w Puławach. Dowódca brygady nakazał zbudowanie barykad i założenie 
min przeciwpancernych u wejść na mosty oraz wysunięcie na zachodni brzeg 
silnych oddziałów rozpoznawczych z bronią przeciwpancerną.

Brygada została podporządkowana gen. dyw. T[adeuszowi] Piskorowi, 
dowódcy Armii „Lublin”.

6 września nastąpiło bombardowanie przez lotnictwo niemieckie linii 
Wisły – przepraw i  mostów w  Puławach i  Dęblinie. Napływ uchodźców 
cywilnych wzrósł, powodując zatarasowanie dróg. Wysłane w  nocy z  6/7 
września rozpoznanie na Iłżę, gdzie według wiadomości od ludności cy-
wilnej mieli już dotrzeć Niemcy, nie stwierdziło nieprzyjaciela. Nawiązano 
łączność z Armią „Kraków”, której sztab znajdował się w Koszycach63.

7 września intensywność bombardowań lotniczych mostów w  rejonie 
Dęblina, Puław i Solca wzrosła. Brygada otrzymała ponownie zadania trzy-
mania za wszelką cenę mostów na Wiśle, by umożliwić wycofanie się od-
działów własnych, zwłaszcza nadciągających jednostek rozbitej Armii „Pru-
sy” gen. dyw. [Stefana] Dęba-Biernackiego. Naczelne Dowództwo wzmoc-
niło obronę odcinka Dęblin – Puławy, kierując w ten rejon oddziały 39  Dy-
wizji Piechoty.

8 września o  godz. 15.00 nastąpiło pierwsze zetknięcie z  nieprzyjacie-
lem w lesie na południe od Ciepielowa. Podjazd dywizjonu rozpoznawczego 
natknął się na czołowe elementy niemieckiej 3 Dywizji Lekkiej w  marszu 
z Lipska na Zwoleń. Szwadron motocyklistów64 powstrzymał niemiecki ba-
talion zmotoryzowany i ustąpił dopiero po zaciętej walce.

Wkrótce później patrol motocyklistów z  kompanii rozpoznawczej na 
kierunek Radom – Ciepielów – Kazanów65 natknął się na rynku w Lipsku 
na 3 samochody pancerne i  2 czołgi nieprzyjaciela i  wycofał się po krót-
kiej walce. Kompania po dojściu do m. Zwoleń została zaskoczona ogniem 
5  czołgów niemieckich, ponosząc straty: 5 rannych, 2 motocykle zniszczo-
ne.

62 Końskowola – wieś w woj. lubelskim, położona ok. 8 km na wsch. od Puław.
63 Koszyce – wieś w woj. małopolskim, położona ok. 50 km na wsch. od Krakowa.
64 Nieścisłe. W walce brał udział pluton motocyklistów z dywizjonu rozpoznawczego z bli-
żej nieustalonym pododdziałem plutonu pionierów i pocztem dowódcy szwadronu strzelców 
(dowódca rtm. Podrez).
65 Kazanów – wieś w woj. mazowieckim, położona ok. 23 km na pd.-zach. od Zwolenia.
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Dywizjon rozpoznawczy mjr. Kułagowskiego został wzmocniony bata-
lionem marszowym 15 pp, przesuniętym z Dęblina do Solca. Ppłk. Zieliń-
skiemu podporządkowano I batalion 95 pp.

W ciągu nocy z 8 na 9 września pierwsze oddziały Armii „Prusy” dotar-
ły do mostów pod Puławami i Maciejowicami.

Po południu 9 września oddział niemiecki (pluton motocyklistów i plu-
ton czołgów) wzięty za resztę własnego 1 batalionu czołgów lekkich 7TP, 
zaskoczył ubezpieczenie i podszedł do samego mostu pod Dęblinem. Udało 
się jednak saperom most zniszczyć – Niemców zaś zmuszono do odwrotu.

Odcinek pod Puławami obsadziły 3 bataliony 5 DP (+ 20 dział), które 
przekroczyły Wisłę i zostały podporządkowane dowódcy brygady. Jeden ba-
talion ubezpieczał lewe skrzydło pod Kazimierzem.

Próba zaskoczenia obsady mostu pod Solcem (batalion marszowy 15  pp) 
przez oddział motocyklistów i  jeden czołg, została zlikwidowana. Czołg 
zniszczono granatami, motocyklistów rozproszono ogniem.

10 września gen. Piskor nakazał Brygadzie przesunąć się w nocy z 10 na 
11 września na odcinek Solec – Zawichost (wyłącznie) i  stanąć na zachód 
od Urzędowa w gotowości do uderzenia na nieprzyjaciela, któremu udałoby 
się przekroczyć Wisłę. Około południa 39 DP gen. B[runona] Olbrychta 
rozpoczęła obejmowanie odcinka Dęblin – Puławy – Kazimierz.

W nocy z  10 na 11 września Brygada przeszła do rejonu m. Chodel 
z wyjątkiem 1 psp, który dołączył po zluzowaniu go przez nadchodzące od-
działy 39 DP. 

Od rana 11 września do godz. 19.00 Niemcy ostrzeliwali przyczółek 
i most w Solcu trzymane przez dywizjon rozpoznawczy brygady, batalion 
piechoty i baterię artylerii. Wieczorem wyszło natarcie piechoty niemieckiej 
wspartej 5 czołgami. Jeden z czołgów wyleciał na minie przeciwpancernej, 
inne zawróciły, a  piechotę odparto. Ubezpieczenie z  zachodniego brzegu 
Wisły jednak trzeba było wycofać, a most wysadzić i spalić.

Ogólny Rozkaz Operacyjny nr 1 wydany 12 września przez dowódcę ar-
mii „Lublin” przewidywał użycie brygady „bądź na kierunku Lublin – Lu-
bartów, bądź na przeprawy na Wiśle (Annopol – Solec)”. W ciągu tego dnia 
do Wisły podeszły oddziały niemieckiego IV korpusu, mianowicie: 4 DP 
pod Annopol i Zawichost, 14 DP pod Solec. Wieczorem, odrzuciwszy słabą 
obsadę pod Annopolem, Niemcy utworzyli przyczółek na prawym brzegu 
Wisły.

W nocy z 12 na 15 zluzowany 1 psp przeszedł w rejon Michowa66. Od 
rana 13 września niemiecka 4 DP rozszerzyła przyczółek pod Annopolem, 
zaś 14 DP przekroczyła Wisłę pod Solcem i Józefowem, tworząc przyczółek 
na prawym brzegu rzeki. Własne uderzenie 1 psk, wspartego dwoma kom-

66 Michów – wieś w woj. lubelskim, położona ok. 43 km na pn. od Lublina.
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paniami czołgów i dywizjonem artylerii, z Dzierzkowic na Annopol zawio-
dło, czołgi bowiem nie doszły do szosy Annopol – Kraśnik, wsparcie zaś 
artylerii okazało się zbyt słabe. Około godz. 22.00 brygada wycofała się do 
rejonu Kraśnika.

W nocy z 13 na 14 gen. Piskor otrzymał rozkaz skupienia swej „Armii” 
w rejonie Lublina, skąd 14 września całością sił miała ruszyć w kierunku na 
Lwów, ewentualnie na Chełm.

Równocześnie dowódca Brygady zameldował dowódcy Armii „Lublin”, 
że stoczył walkę, w której Niemcy zostali powstrzymani, ale nie odrzuceni 
za Wisłę – a brygada odeszła bez nacisku ze strony nieprzyjaciela do rejo-
nu Kraśnika. Gen. Piskor zatrzymał 1 psp maszerujący na Opole i rozkazał 
ppłk. Wzacnemu zorganizowanie osłony Lublina od zachodu na wysokości 
rozwidlenia szos pod Konopnicą67.

Dnia 14 września brygada ugrupowała się obronnie na zachód od Kra-
śnika. Czołowe elementy niemieckiej 4 DP podeszły pod Kraśnik i naciera-
ły na stojący tam 8 pułk ułanów.

Wieczorem brygada otrzymała rozkaz przejścia w rejon lasów pod Fram-
polem i, po nocnym marszu w  bardzo ciężkich warunkach, przedzierając 
się przez zatłoczone drogi, w godzinach rannych osiągnęła nakazany rejon.

Następnej nocy brygada przeszła w okolice Józefowa i Rudki.
16 września około godz. 10.00 gen. Piskor przybył do sztabu Armii 

„Kraków” i objął dowództwo nad całością. W wyniku narady zdecydowano 
przebijanie się na Lwów przez Tomaszów Lubelski – Bełżec.

Wojska gen. Piskora w kotle na obszarze Kosobudy68 – Zwierzyniec – Jó-
zefów – Rogóźno69 naciskane były od południa i zachodu przez niemieckie 
VII i VIII korpus, a od pd. wschodu i północy, na linii Bełżec – Tomaszów 
Lubelski – Zamość, zamykały im drogę oddziały XXII korpusu pancernego.

Około godz. 15.00 na odprawie dowódców gen. [Tadeusz] Piskor wydał 
szczegółowe rozkazy dla poszczególnych wielkich jednostek na noc z 17 na 
18 i dzień 18 września. Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa otrzyma-
ła zadanie opanowania Tomaszowa i dalszego nacierania na Rawę Ruską.

Oddziały niepokojone były przez czołgi niemieckie z  kierunku Szcze-
brzeszyna i ogień artylerii z kierunku Zamościa.

Ze względu na brak paliwa zdecydowano likwidację taboru samocho-
dowego, przelewając benzynę do sprzętu pancernego, i zniszczono kilkaset 
samochodów.

67 Konopnica – wieś w woj. lubelskim, położona ok. 13 km na zach. od Lublina.
68 Kosobudy – wieś w woj. lubelskim, położona ok. 18 km na pd.-wsch. od Zamościa.
69 Rogóźno – wieś w woj. lubelskim, położona ok. 3 km na pn.-zach. od Tomaszowa Lubel-
skiego.
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17 września brygada przeszła częścią sił pod m. Ciotuszę70, a większość 
oddziałów pod m. Zielone i  Podklasztor71, wyplątując się z  masy taborów 
i uchodźców zalegających drogi.

18 września o godz. 7.00 brygada wyruszyła do natarcia na Tomaszów 
Lubelski, dla otwarcia drogi nadchodzącym 23 i  55 DP oraz grupie ppłk. 
Sikorskiego. 

Opis bitwy pod Tomaszowem Lubelskim na stronie [...]72. 

Oryginał, maszynopis; IPiMS, sygn. B.I.85/D.
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Przedmiotem edycji źródłowej jest pięć nieznanych dotąd relacji i protokołów 
poświęconych mobilizacji, organizacji oraz działaniom bojowym Warszawskiej 
Brygady Pancerno-Motorowej i  jej oddziałów: motorowego batalionu saperów, 
dywizjonu rozpoznawczego oraz przydzielonej brygadzie 33 kompanii sanitarnej. 
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SUMMARY

Michał  Kuchciak, Unknown reports concerning Warsaw Armored 
Motorized Brigade in 1939

The object of the source edition are five so-far unknown reports and protocols 
devoted to the mobilization, organization and military actions of the Warsaw Ar-
mored Motorized Brigade and its units: motorized battalion of sappers, reconnais-
sance battalion and the 33rd sanitary company assigned to the brigade. The authors 
of the sources are the unit’s officers: Konstanty Kułagowski and Jan Kolenda, as well 
as officers connected with it, such as Jan Karol Hauslinger and Mieczysław Szyma-
nowski. The author of the last source remains unknown.
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70 Ciotusza – wieś w woj. lubelskim, położona ok. 19 km na zach. od Tomaszowa Lubel-
skiego.
71 Podklasztor – obecnie dzielnica Krasnobrodu.
72 Brak dalszej części tekstu.
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РЕЗЮМЕ

Мих а л Ку хчяк,  Неизвестные отчеты, касающиеся Варшавской 
броне-моторизированной бригады в 1939 гoдa

Предметом анализа источников являются пять неизвестных до этого 
времени отчетов и протоколов, посвященных мобилизации, организации 
и деятельности Варшавской броне-моторизированной бригады и ее 
подразделений: моторизированному батальону саперов, разведывательному 
дивизиону и приписанной к бригаде 33 санитарной компании. Авторами 
документов являются офицеры бригады: Константин Кулаговский и Ян 
Коленда, а также связанные с ней офицеры – Ян Кароль Хауслингер 
и  Мечислав Шимановский. Автор последнего документа по-прежнему 
неизвестен.

Ключевые слова: война, танковые войска, войско польское, Вторая 
мировая война, история Польши



Alex Maskalík

Operation „Krkonoše” – 
part of real preparations for an intervention 

or a psychological play?

The idea of misusing the Czechoslovak People’s Army (Československá 
ľudová armáda – ČSĽA) to overcome an internal crisis was based on how 
the communist regime perceived the role of the army. The regime consid-
ered the army (apart from other security bodies) as a  tool for direct con-
trol of the society. The Central Plan for Extraordinary Security Measures was 
prepared at the beginning of the 1970s to overcome possible „difficulties” 
and to gain awareness, preparedness and coordination of all tools of power. 
It summarized all regular and special actions and proceedings to be applied 
in three directions: 1) in intelligence and information, 2) in preemption and 
warning or 3) in repression1. The plan included several special operations 
(subsequent) that had impact on all spheres of social and political life2.

1 Archives of the Chambers of Deputies Prague (ACD), f. Chambers of Deputies of the 
Parliament of the Czech Republic (CDPCR) – 1st Electoral Term, box No. 198, inventory No. 
1487, Zásady Centrálního plánu mimořádných bezpečnostních opatření, 28 IV 1971.
2 These actions included operations such as Norbert (isolation of the persons imposing 
a „threat” on the internal order and security of the state), Vlna (Wave) (protection of the live 
radio and TV broadcast from „misuse”), Stráž (Guard) (protection of the strategic objects 
from „sabotage”), Cínovec (Tinstone) (isolation of the foreigners and persons without citi-
zenship), Klín (Trig) (prevention of the program unification of the anti-Socialist elements), 
Kolora (Colora) (correspondence censorship), Dalibor (protection of the diplomatic missions 
and diplomats), or Zásah (Hit) (use of the armed forces to ensure „peace and order”). ČSĽA 
was to participate from 4th degree above. The highest – 7th – degree included all armed for-
ces and meant deployment of all units and means available to the ČSĽA. ACD, f. CDPCR 
– 1st Electoral Term, box No. 197, inventory No. 1474, Operačně-bezpečnostní úkoly, jejich 
právni úprava a způsob realizace, Undated.
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Until the fall of the communist regime in 1989, all related information 
was labeled strictly confidential3. A special Investigation Committee of  the 
Chamber of Deputies of the Parliament of Czech Republic worked in April 
1993 – February 1995 to analyze and describe individual operations in more 
details4. While fulfilling the assigned task, the committee cooperated with 
different state bodies, especially Ministry of Interior, Ministry of Defense, 
Ministry of Justice, Office of the General Prosecutor and Security Informa-
tion Service. It had a very difficult position though, as due to very precise 
shredding of documents it had to depend mostly on very subjective testi-
monies of witnesses and fragments of related archival documents stored in 
many different archives located all over the former Czechoslovak Republic.

As part of the investigation of the extraordinary safety measures, the 
Investigation Committee also examined the Operation „Krkonoše”, covering 
the special military exercise of the Czechoslovak People’s Army (ČSĽA) tak-
ing place from 6th to 9th December 1980. However, unlike the other Op-
erations, it did not have an „internal character” and fell under the compe-
tence of the Ministry of National Defence (instead of the Ministry of Interi-
or). It was related directly to the events in the neighbouring Poland, where 
the activities of Solidarność (the Independent Self-governing Labour Union 
„Solidarity”) grew into a  mass-supported social movement opposing the 
Communist regime. This imposed a threat not only on the strategic military 
communications and the overall Warsaw Pact potential but also represented 
a serious risk of spreading to the other socialist countries. Exercises of the 
Warsaw Pact armies around Poland became a well-established means of co-
ercion, in this particular case also with the participation of ČSĽA5.

3 Archives of Institute of Contemporary History Prague, f. Archives of Coordination Cen-
tre of Civic Forum, Uncategorized.
4 The Chairman of the Commission became Vice-Chairman of the Chamber of Deputies 
of the Czech Republic Pavel Tollner.
5 The allied exercises with code mark Sojuz ‘80 were „agreed upon” on 1st December 1980 
at the General Staff of the Armed Forces of the Soviet Union in Moscow and were suppo-
sed to clearly demonstrate the willingness and readiness to defend Socialism. Officially, they 
were presented as regular divisional tactical exercises with deployment of the troops (lasting 
for 5 to 6 days in the territory of the state of each of the participating armies), in the Polish 
territory supposedly to grow into a joint front commanding and staff exercise with the signal 
means and partial deployment of the troops. The attendance of 5 to 6 Soviet divisions was 
expected (whereof 1 from the formation of the Central Group of Forces of the Soviet army 
in ČSSR), along with 4 divisions of the Polish People’s Army (PĽA), 2 divisions of ČSĽA (1th 
and 9th tank division) and 1 division of the German People’s Army. Attendance of additio-
nal units of the Group of Soviet Forces in Germany was also possible. ACD, f. CDPCR – 
1st Electoral Term, box No. 186, inventory No. 1066, Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké 
sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna a Zásah, případně 
obdobnými akcemi, 8 II 1995.
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The Committee’s starting position was complicated, since the heuristic 
database was significantly limited. Presumably, the majority of the decisions 
(contributing to the actions) were made verbally. Most of the issued docu-
mentation was destroyed by its processors6. Therefore, the final report only 
maps the „CS manoeuvres” briefly. It points out the non-standard aspects 
(underlining their political dimension), however, not answering the ques-
tion what was actually covered by them and what they were actually part 
of – real preparations for an intervention or a psychological play. The un-
ambiguous interpretation of the Operation (allowing for speculations about 
its real purpose) persisted in the work of historians as well7.

6 At present, there are only transcriptions of the Investigation Committee documents ava-
ilable. ACD, f. CDPCR – 1st Electoral Term, box No. 186–195; Archives of Security Folders 
Prague, f. Documentation files of the Office of Documentation and Investigation of the Cri-
mes of Communism (169/2007) „Operation Krkonoše”. The torso of the existing archival so-
urces is only found in the special „Krkonoše” file, deposited in the Administrative Archives 
of the Ministry of Defence CR in Prague. This is the only preserved primary source which 
has been subject to secrecy since 2008. Central Military Archives – Aministrative Archives 
of the Ministry of Defence CR Prague (CMA – AA Prague). A fragment of the materials is 
found in an extensive edition of documents: Ł. Kamiński, Przed i po 13 grudnia. Państwa 
bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, t. 1, Warszawa 2006. There are also me-
diated sources available from the Warsaw Pact and the Headquarters of the Western Military 
District funds. CMA – AA Prague, Central Military Archives – Aministrative Archives of 
Army CR in Olomouc (CMA – AA Olomouc).
7 A more in-depth analysis of the „Krkonoše” exercise was first offered by A. Kříž who ac-
tively participated in the gathering of documents for the Investigation Committee (A.  Kříž, 
Krkonoše 80: cvičení, nebo...?, Brno 1995). However, due to the absenting footnotes, its scien-
tific contribution is objectionable (in spite of the informative value). Pavel Minařík also ba-
sed his work on the aforementioned analysis (http://vojenstvi.cz/vasedotazy_91.htm). After-
wards, the historians were long not paying attention to the military dimension of the CS 
participation at the allied exercises: A. Maskalík, Akcia Krkonoše, „Vojenská história” 2017, 
nr 2, s. 135–161; P. Tomek, Akce Krkonoše: československé vojenské souvislosti polské krize, 
„Historie a  vojenství” 2017, nr 3, s. 4–19. Only the international-political context of the 
„Polish crisis” with consequences for the political development and the safety situation in 
Czechoslovakia, where the power apparatus developed significant activity within the actions 
such as Kruh (Circle) (protection of the important objects and preparation of preventive 
measures against strike organisers) and Sever (North) (monitoring of the political situation 
in Poland, checking the opinions of Polish and domestic citizens, organising operations to 
support the conservative powers in Poland, were actually processed). O. Tůma, The Cze-
choslovak Regime and the Polish Crisis 1980–1981, „Cold War International History Project 
Bulletin” 1998, nr 11, s. 60–76; A. Kobus, Czechosłowacja wobec narodzin, rozwoju i  dele-
galizacji „Solidarności” (1980–1982), Toruń 2006; P. Blažek, Československo a  polská krize 
1980–1981, „Securitas imperii” 2012, nr 1, s. 58–75; idem, Akce „Sever”. Státní bezpečnost 
a polská krize 1980–1984. t. 1, Praha 2017; idem, Státní bezpečnost a krize Polské lidové repu-
bliky 1980–1984. t. 2, Praha 2017. To the wider international political context of the „Polish 
crisis”: V. Mastný, The Soviet Non-invasion of Poland in 1980–1981 and the End of  Cold War, 
„Europe – Asia Studies” 1999, nr 2, s. 189–211; T. Diedrich et al., Der Warschauer Pakt. Von 
der Gründung bis zum Zusammenbruch (1955–1991), Bonn 2009; Ł. Kamiński, „O vstupu 
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In spite of the missing relevant source basis, the Committee did not use 
up all the options. What is crucial is the perception of the Operation in the 
context of the allied manoeuvres and the international situation, consider-
ing the military-political and military-professional viewpoints. The Com-
mittee‘s serious deficiency was that it failed to cooperate with any experts in 
the fields of international history, military history or operational planning. 
Therefore, several controversial moments were not interpreted in an unbi-
ased way or were omitted altogether. If confronted therewith, the manoeu-
vres could be seen from a different perspective while several actions could 
have been irrelevant in relation to their declared invasive focus and point to 
its formal nature due to their illogicality.

The short preparation period and absence of the planning documenta-
tion could be the proof that the military-professional tasks of the Opera-
tion were reduced to the achievement of full combat alert and deployment 
of  troops that were sufficient to create the impression needed. Even the 
deployment of the detached units did not have to be the result of the ef-
fort to send the best resources. If it was needed to get the troops ready as 
quickly as possible, it was necessary to use the divisions of permanent com-
bat alert fully instead of the reduced numbers, even if they were closest to 
the borders8. An obscurity was the replacement of the tank units with the 
mechanized infantry units (which in the event of an actual invasion weak-
ened the impact of the invasion forces). Those were armed with the OT-64 
armoured personnel carriers whereas the organic mechanized infantry regi-
ments of  the tank divisions were armed with the BVP-1 infantry fighting 
vehicles. This was threatening to the technical equipment of the deployed 
troops since there were no spare parts or specialists needed in the tank di-
visions (which has also impacted the manoeuvres)9.

Another unknown is why the troops were armed with water cannons 
and batons. Was an intervention against demonstrators considered, howev-
er, without taking into account the risk of fighting with PĽA? The fact is that 
in the event of an intervention, the forces deployed were insufficient; there 
was no second line ready to develop the progress of the front line troops, 
no transfer of focus to a new direction of the main thrust or increase of the 
defence resistance in the case of failure. There were no reserves to block the 

vojsk nemůže být řeč”. Sovětská vláda a krize v Polsku v letech 1980–1981, „Securitas Imperii” 
2012, nr 1, s. 39–43; M. Bílý, „Bratrská pomoc” Polsku? Role Varšavské smlouvy v první fázi 
polské krize (červenec–prosinec 1980), „The Twentieth Century – Dvacáté století” 2012, nr 1, 
s. 159–182.
8 There were 4th tank division and 3th mechanized infantry division (headquarters were 
located at Havlíčkův Brod and Kroměříž).
9 A. Maskalík, Akcia..., s. 150–151.
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spots and garrisons. The size of the territory the CS troops would be enter-
ing to exceeded the actual capacities of their control and the ratio of  pow-
ers was disadvantageous for them. The detachment of  the CS divisions into 
an area overcrowded by Soviet troops also pointed to the theatricality of 
the whole situation (along with the effort to involve the CS part into the 
manoeuvres)10. It remained a  mystey why they were not moved closer to 
the borders in an effort to create a more suitable entry space and what the 
point in pretending an invasion preparation by organising the exercise was. 
However, there are several hints pointing out that this was rather a demon-
stration of power and a camouflage manoeuvre, where the threat of military 
invasion became an efficient means of coercion interfering with the events 
in Poland. 

There are several points supporting this theory. The key one is a  rela-
tively low number of troops involved in the manoeuvres. 30 divisions were 
attending the intervention in the smaller Czechoslovakia. According to the 
Soviet planners, at least 45 divisions would be necessary to pacify Poland11. 
Even the fact that everything could have been prepared within such a short 
time is unrealistic – the invasion of allies in the CSSR in August 1968 took 
4 months to prepare. The meeting at the General Staff in Moscow on 1st 
December 1980, where the participants were informed about the manoeu-
vre preparation without specifying the operational intent and the military-
professional goals, may be considered a proof of its formality and camou-
flaging the intervention by a series of exercises. However, the attending par-
ties could have implicitly perceived the manoeuvres as a „precursor” of an 
invasion and may have been left in such impression intentionally. Kremlin 
did need actors who believed in their assigned roles and were acting them 
out fully (regardless of the reserves), in order to induce the atmosphere, i.e. 
to make everything „only” look like preparations for an intervention. At 
the meeting, the orders were only issued verbally, which was unrealistic in 
the event of such a substantial military and political decision and with, po-
tentialy, international impact of such a magnitude12. Therefore, the meeting 
could have served as an efficient pressure, the main goal of which was to 
show the attending Poles the readiness and commitment to enter their ter-
ritory, should they fail to adopt the measures to suppress the „anti-Socialist 
forces”. This was even more pronounced by the approaching date of  the 

10 There were dislocated 15th Guards Tank Division (headquarters were located at Milovice) 
and 18th Guards Mechanized Infantry Division (headquarters were located at Mladá Bole-
slav) from Central Group Forces.
11 V. Mastný, The Soviet Non-invasion of Poland in 1980–1981 and the End of Cold War, 
„Europe – Asia Studies” 1999, nr 2, s. 194.
12 A. Maskalík, Akcia..., s. 154.
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meeting of the leading representatives of the Warsaw Pact countries, 4th to 
5th December in Moscow, where the Polish delegation was confronted13.

Any documentation at the management level was also absent. Such 
a  complicated military operation can hardly be imagined without at least 
preliminary instructions for the individual armies‘ command. No organisa-
tion of a general provision of the combat activity was prepared, neither the 
command of the troops in the Polish territory that would determine the 
method and sequence of the combat tasks of the forces and their means as 
well as the method of their cooperation. There were no operational guide-
lines specifying the evaluation of the situation and the opponent’s forces in 
the zone of combat activity, the combat tasks of the units, direction of the 
main effort, speed of transfer or impetus of the attack14. What also needs 
to be considered is the fact that the Polish political leadership, the radically 
thinking part of the PĽA brass as well as the decisive part of the Soviet elite 
preferred solving the crisis by their own forces. This was also confirmed by 
the subsequent course of events, when the power solution was not pushed 
forward until the declaration of a state of emergency in December 198115. 
The possibilities of Kremlin were limited as well. In the context of the im-
pending new Cold War escalation, the alarming economic situation and the 
increasing dependence on the West, the Kremlin was substantially interest-
ed in preventing the new arms races, which was apparent already from its 
efforts in the disarmament process. The possible military action would also 
bring up considerable extension of the economic sanctions imposed follow-
ing the Afghanistan invasion a year earlier16. Even the experience with the 
political failure of the CSSR intervention and the opposite success of the 
later „normalisation” politics played its role. Therefore, the attitude of the 
Soviet Union towards the events in Poland was probably clear since the be-
ginning and its principle was to refrain from any decisive actions – even if 
the question of intervention resonated in the political circles in the opening 
phase of the „Polish crisis”17.

The Polish translation of the final report of the Investigation Committee 
of 28 February 1995 is published in its original wording. It contains seve-
ral deficiencies arising from the translation as well as a number of factual 

13 ACD, f. CDPCR – 1st Electoral Term, box No. 195, inventory No 1384, Záznam ze 
setkání vedoucích stranických a  státních představitelů členských států Varšavské smlouvy, 
11  XII 1980.
14 A. Maskalík, Akcia..., s. 155–156.
15 The allied exercise Sojuz ‘81 (carried out between 16 March and April 1981) was a simi-
lar pressure action as Sojuz ‘80.
16 K. Durman, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964–1991, Praha 1998, s. 294–295.
17 Ł. Kamiński, „O vstupu vojsk..., s. 39–43.



Alex Maskalík: Operation „Krkonoše” – part of real preparations for an intervention or a psychological play? 183

mistakes, which is surprising considering the severity of the report submit-
ted to the Polish party18.

Sprawozdanie Komisji Śledczej Izby Poselskiej badającej 
okoliczności związane z akcjami „Norbert”, „Vlna” i „Zásah”, 
ew. z innymi podobnymi akcjami.

Sprawozdanie przedstawi członek Komisji Śledczej, poseł Pan Tomaš 
Fejfar, którego proszę o zabranie głosu.

Poseł Tomaš Fejfar19: Panie przewodniczący, szanowni koledzy, szanow-
ne koleżanki, pozwolę sobie przedstawić Państwu bieżące sprawozdanie 
o wynikach pracy Komisji Śledczej objaśniające okoliczności związane z ak-
cjami „Norbert”, „Vlna” i „Zásah” oraz innymi podobnymi akcjami. Proszę 
pozwolić, że zapoznam Państwa z dotychczasową działalnością Komisji oraz 
aktualnymi wynikami dochodzenia, które w  ostatnim okresie ukierunko-
wane było w szczególności na działania prowadzone przez Czechosłowacką 
Armię Ludową w roku 1980 pod kryptonimem „Karkonosze”.

W okresie od ostatniego bieżącego sprawozdania Komisji Śledczej 
przedłożonego na 16 sesji Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej 
w dniu 18 lutego 1995 roku odbyło się ogólnie dwadzieścia posiedzeń Ko-
misji. W okresie tym Komisja wysłuchała do chwili obecnej 50 osób oraz 
zorganizowała szereg wyjazdów w celu zgromadzenia informacji oraz prze-
studiowania dokumentów archiwalnych.

Nastąpiły również zmiany w składzie osobowym Komisji Śledczej. Izba 
Poselska Parlamentu Czeskiego odwołała z  Komisji Śledczej na  swoim 23 
posiedzeniu, na własną prośbę, posłów Jaromíra Šimanka, Jana Deckera 
i Stanislava Kozáka oraz powołała na ich miejsce posłankę Miladu Kadleco-
vou z klubu ODS20 i posła Josefa Krupika z klubu KDU–CSL21. Na podsta-
wie wyników oraz informacji uzyskanych w trakcie prawie dwuletniej dzia-
łalności Komisji Śledczej można jednoznacznie i w sposób odpowiedzialny 
oświadczyć, że zadanie postawione dla Komisji wymaga więcej czasu i pra-
cy, niż mogliśmy oczekiwać. Stwierdzono, że istniały również inne akcje, 
które z danym zadaniem były integralnie związane.

18 ACD, f. CDPCR – 1st Electoral Term, box No. 186, inventory No. 1066.
19 Tomáš Fejfar, member of the Chamber of Deputies of the Czech Republic. He was spe-
cialized in security and military issues.
20 ODS – Občanská demokratická strana (Civic Democratic Party).
21 KDU–ČSL Křesťanská a demokratická unie – Česká strana lidová (Christian and Demo-
cratic Union – Czech People’s Party).



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2017/4. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE184

Na podstawie zdobytych doświadczeń mogę stwierdzić, że aczkolwiek 
niektóre akcje były wzajemnie powiązane, każdą akcję należy badać osobno 
w  celu jej objektywnego objaśnienia i  realnego zakończenia dochodzenia. 
Oczywiście nie wyklucza to możliwości wzajemnego korzystania ze zgro-
madzonych informacji i  dowodów. Przy czym jedynymi możliwymi źró-
dłami informacji są z  reguły niekompletne dokumenty archiwalne, często 
nieuporządkowane i umieszczone w kilkudziesięciu archiwach różnych in-
stytucji na całym terytorium byłej CSRS22, jak również w archiwach państw 
byłej wspólnoty socjalistycznej; następnie zeznania setek uczestniczących 
świadków, z których liczni nie pamiętają dokładnie badanej akcji ze wzglę-
du na długi czas, jaki upłynął od tamtych wydarzeń, a  inni z różnych po-
wodów nie chcą o tym pamiętać lub odmawiają składania zeznań zgodnie 
z prawem.

Teraz skoncentrujmy naszą uwagę na najistotniejszym zagadnieniu 
przedkładanego sprawozdania, którym są fakty stwierdzone w  stosunku 
do akcji „Karkonosze”. Przedstawione fakty uzyskano z  licznych archiwów 
siedmiu instytucji centralnych, po przejrzeniu setek tysięcy dokumentów 
oraz przestudiowaniu dziesiątek tysięcy dokumentów archiwalnych oraz na 
podstawie wypowiedzi 47 świadków23.

22 CSRS – Czechosłowacka Republika Socjalistyczna (Czechoslovak Socialist Republic).
23 Witnesses included many leading officials of the army and security apparatus, e. g. chief 
of the General Staff – 1st Deputy of the minister of national defense Colonel general Milo-
slav Blahník, commander of the Western Military District Colonel general František Veselý, 
minister of interior and his deputy Major generals Jaromír Obzina and Vladimír Hrušecký. 
Other high ranking officials who gave their testimonies were commander of the Main Di-
rectorate of Military Counterintelligence Major general Cyril-Method Ohrablo and his 1st 
deputy Colonel Miroslav Volf, commander of the Directorate of Military Training – deputy 
commander of the Western Military District Major general (later promoted to Lieutenant 
general) Jaroslav Gottwald, deputy commander of the 4th Army of the Western Military Di-
strict Major general František Mikan, Czechoslovak flight and military attachés in Moscow, 
Warsaw and Berlin Major general Jozef Novisedlák, Lieutenant general Vlastislav Raichl and 
Colonel Čestmír Podzemný, commander of the Group of Operational Planning of the Ope-
rational Department of the Operational Directorate of the General Staff Colonel Vladimír 
Kovář, commander of the Operational Directorate – deputy chief of staff of the Western Mi-
litary District Colonel (later promoted to Major general) Ján Martinský, commander of the 
9th tank division Colonel (later promoted to Major general) Josef Kylar, commander of Par-
ty-Administrative Department of the Political Directorate of the Western Military District 
Colonel (later promoted to Lieutenant general) Oskar Marek, commander of the Depart-
ment of Operational Training of the Operational Directorate of the Western Military District 
Lieutenant colonel (later promoted to Lieutenant general) František Podešva, or commander 
of the Directorate of Military Counterintelligence of the Western Military District Colonel 
Vladimír Navrátil. Some refused to testify, e. g. chief of staff – 1st deputy of the commander 
of the Western Military District (later promoted to minister of national defense) Lieutenant 
general (later promoted to Army general) Milán Václavík, or commander of the 1st tank di-
vision Colonel (later promoted to Lieutenant general) Josef Vincenc. For more information 
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Wyboru osób, które miały być wysłuchane, dokonano tak, aby były one 
reprezentacyjne, tzn. aby reprezentowały wszystkie rodzaje sił zbrojnych 
oraz stopnie, które brały udział lub uczestniczyły w badanej akcji.

1 grudnia 1980 r. ówczesny szef Sztabu Generalnego Czechosłowackiej 
Armii Ludowej, pierwszy wiceminister obrony narodowej CSRS, generał 
broni Miroslav Blahník24, został wysłany za zgodą sekretarza generalnego 
Komitetu Centralnego KPC25 i  prezydenta CSRS Gustava Husáka na roz-
mowy do Moskwy z  szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich marszałkiem Ogarkowem26. W roz-
mowach uczestniczyli oprócz wysokiej kadry oficerskiej Armii Radzieckiej 
i Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego ówczesny dowódca 
sił lądowych Armii Narodowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej ge-
nerał broni Stuchbart27 oraz pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego lu-
dowego Wojska Polskiego generał armii Kupolowski28. Celem rozmów było 
objaśnienie celu ćwiczeń sojuszniczych, które miały się odbyć na terytorium 
CSRS i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej29. Po powrocie z Moskwy 2 grud-
nia 1980 r. zwołano w Sztabie Generalnym Ministerstwa Obrony Narodo-
wej w Pradze spotkanie kadry oficerskiej Ministerstwa Obrony Narodowej 
i  dowództwa Zachodniego Okręgu Wojskowego oraz wytyczono wstępne 
zadania związane z nieplanowanymi ćwiczeniami pod kryptonimem „Kar-
konosze”. Wszyscy uczestnicy spotkania podpisali na zakończenie oświad-
czenie o zachowaniu w ścisłej tajemnicy informacji związanych z przygoto-
wywanymi ćwiczeniami, choć tego rodzaju oświadczenia przy podobnych 
akcjach nigdy nie były podpisywane a jednocześnie przy obejmowaniu sta-
nowiska podobne oświadczenie już podpisali.

regarding military careers of the abovementioned officials see: A. Maskalík, Elita armády. 
Československá vojenská generalita 1918–1992, Banská Bystrica 2012.
24 Correctly Colonel general (1980) Miloslav Blahník, General Staff – 1st Deputy of the 
minister of national defense between 1979–1987.
25 KPC – Komunistyczna Partia Czechosłowacka (Communist Party of Czechoslovakia).
26 Nikolai Vasilyevich Ogarkov, Marshal of the Soviet Union (1977); between 1977–1984 
chief of the General Staff – 1st Deputy of the minister of defense of the Union of Soviet So-
cialist Republics.
27 Correctly Colonel general (1976) Horst Stechbarth, between 1972–1989 commander 
Land Forces – Deputy of the minister of defense of the German Democratic Republic.
28 Correctly generał dywizji (1972) Tadeusz Hupałowski, 1st deputy of the chief of the Ge-
neral Staff between 1973–1981.
29 Consultations held at the general staff in Moscow were attended by 1st deputy of the 
chief of the General Staff colonel general Michail N. Tereščenko who represented the staff 
of the Joint Armed Forces of the Warsaw Treaty and colonel general Viktor J. Abolins, com-
mander of the Main Administrative and Mobilization Directorate – deputy chief of the Ge-
neral Staff who represented the Soviet Army.
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Pisemne rozporządzenie o rozpracowaniu ćwiczeń na temat: Postawienie 
wojska w stan wyższej gotowości bojowej, przemieszczenie i włączenie związ-
ku do kontrataku, rozwinięcie ataku w głębi operacyjnej wydał ówczesny mi-
nister obrony narodowej, generał armii Martin Dzúr, dowódcy Zachodnie-
go Okręgu Wojskowego 5 grudnia 1980 r. pod nr 0022534/130.

Celem akcji „Karkonosze” było w zasadzie przeprowadzenie dwóch ćwi-
czeń. Pierwsze jako dywizyjne ćwiczenie taktyczne z pierwszą i dziewiątą 
dywizją pancerną osobno na terytorium CSRS i terytorium Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej, trwające 5–6 dni31.

Drugie ćwiczenie nawiązywało do pierwszego i  miało przebiegać jako 
frontowe dowodzące ćwiczenie sztabowe w  terenie ze środkami łączności 
i częściowym wprowadzeniem wojska na terytorium Polskiej Rzeczpospo-
litej Ludowej. Do realizacji całej akcji były przygotowane, wg dostępnych 
informacji, 4–5 dywizji Armii Radzieckiej, 1 dywizja Narodowej Armii Lu-
dowej NRD32, 4 dywizje ludowego Wojska Polskiego i  2 wzmocnione dy-
wizje pancerne Czechosłowackiej Armii Ludowej oraz 1 radziecka dywizja 
pancerna rozmieszczona na terytorium ówczesnej CSRS33. Nie można wy-
kluczyć, że udział miały wziąć również dywizje gwardyjskie Armii Radziec-
kiej, które działały w tym czasie na terytorium NRD w ramach grupy wojsk 
radzieckich stacjonujących w NRD.

Dywizyjne ćwiczenie taktyczne miało się zgodnie z  planem składać 
z dwóch części. W części pierwszej trwającej 2–3 dni dwie czechosłowac-
kie dywizje pancerne po przemieszczeniu miały zająć pozycje na określo-
nym obszarze przy granicy z  Polską Rzeczpospolitą Ludową. Konkretnie 
pierwsza dywizja pancerna na poligonie wojskowym Mimoň oraz dziewiąta 

30 Martin Dzúr, Army general (1972); minister of national defense Czechoslovak Socialist 
Republic between 1968–1985.
31 Elite units of the ČSĽA took part; in particular 1st tank division of the 1st Army and 9th 
tank division of the 4th Army of the Western Military District. Both of them were held in 
permanent military preparedness, ready to fulfill assigned fighting tasks as they were at full 
war strength. The 1st tank division (headquarters were located at Slaný) consisted of 1st and 
2nd tank regiment, 3rd mechanized infantry regiment and instead of 21st tank regiment it had 
74th mechanized infantry regiment incorporated, taken from 20th mechanized infantry divi-
sion (headquarters were located at Karlovy Vary). The 9th tank division (headquarters were 
located at Tábor) consisted of 14th and 17th tank regiment, 79th mechanized infantry regiment 
and instead of 18th tank regiment it had 11th mechanized infantry regiment incorporated, 
taken from 2nd mechanized infantry division (headquarters were located at Sušice).
32 NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna (German Democratic Republic, or East 
Germany).
33 Specifically, it was the 31st tank division (headquarters were located at Bruntál) of the 
Central Groupe of Forces in Czechoslovakia.
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dywizja pancerna na terenie między miastami Trutnov, Náchod, Opočno 
i Jaromęř34.

Datę i  czas przekroczenia granicy państwowej z Polską Rzeczpospolitą 
Ludową miał ustalić szef Szabu Generalnego Sił Zbrojnych Związku Ra-
dzieckiego.

Tym samym miała się rozpocząć także część druga dywizyjnych ćwiczeń 
wojskowych.

W trakcie ich trwania pierwsza dywizja pancerna miała prowadzić ćwi-
czenia z jedenastą dywizją pancerną Ludowego Wojska Polskiego na żagań-
skim poligonie wojskowym, natomiast dziewiąta dywizja pancerna miała 
się przesunąć na południowy zachód od Katowic. Po odpoczynku plano-
wano rozpoczęcie frontowych ćwiczeń sztabu dowodzenia, w ramach któ-
rych miano utworzyć z wojsk Układu Warszawskiego zgrupowanych na te-
rytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 5–6 armii ogólnowojskowych, 
a  z  nich tzw. front koalicyjny, którego dowództwo miał objąć dowódca 
Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego35.

Dokumenty o  przeprowadzonych ćwiczeniach na terytorium Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej nie są dostępne i nie jest znany zamiar ćwiczeń. 
Szczegółowe przygotowania miały zostać zrealizowane prawdopodobnie 
w dniach od 8 do 12 grudnia 1980 r. Według wypowiedzi marszałka Ogar-
kowa 1 grudnia 1980 r. kierownictwo polityczne Związku Radzieckiego 
miało podjąć decyzję o przeprowadzeniu ćwiczeń. Rzekomo ćwiczenia mia-
ły być prowadzone w zgodzie z dokumentem końcowym konferencji helsin-
skiej, aczkolwiek okres trwania ćwiczeń był krótszy niż ustalonych 21 dni.

O  tym, że ćwiczenia miały przebiegać na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, świadczą nie tylko częściowo zachowane dokumenty, włącznie 
z  mapami wojskowymi z  oznaczonymi osiami ruchów wojsk i  obszarami 
zgrupowania wojsk w Republice Czechosłowackiej oraz Polskiej Rzeczpo-
spolitej Ludowej, ale również udokumentowane pisemnie i  przez zezna-
nia świadków rozpoznania terenu przeprowadzone na terytorium polskim 
w dniach 4–5 grudnia 1980 r. przez grupę zwiadowczą dowództwa Zachod-
niego Okręgu Wojskowego we współdziałaniu z oficerami Śląskiego Okręgu 
Wojskowego lWP36. W podsumowaniu przeoprowadzonego rozpoznania, 
które miało za cel również zbadanie sytuacji i atmosfery w społeczeństwie 

34 9th tank division finally was deployed in a different area Kolín – Pardubice – Jaroměř – 
Čáslav.
35 Viktor Georgiyevich Kulikov, Marshal of the Soviet Union (1977); between 1971–1977 
chief of the General Staff – 1st Deputy of the minister of defense Union of Soviet Socialist 
Republics, between 1977–1989 supreme commander Joint Armed Forces of the Warsaw Tre-
aty – 1st Deputy of the minister of defense of the Union of Soviet Socialist Republics.
36 LWP – ludowe Wojsko Polskie (Polish People’s Army).
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w tej części Polski, gdzie miały operować oba ugrupowania CSAL, podane 
jest, że w przypadku wkroczenia wojsk CSAL na terytorium Polski należy 
oczekiwać prowokacji ze strony mieszkańców dlatego, że ćwiczenie nie bę-
dzie uważane za zwyczajne, ale za przygotowanie do interwencji37.

Ćwiczenia „Karkonosze”, którymi dowodził dowódca Zachodniego 
Okręgu Wojskowego František Veselý ze swoim sztabem, zostały rozpo-
częte postawieniem związków w stan wyższej gotowósci bojowej 6 grudnia 
1980 r. o godzinie 15.0038. W godzinach nocnych z 6 na 7 grudnia 1980 r. 
wojska uczestniczące w ćwiczeniach dokonały przemieszczenia siłami wła-
snymi, włącznie z  gąsienicowym sprzętem, z  garnizonów wojskowych na 
wspomniane miejsce blisko granicy państwowej z PRL39, gdzie praktyczna 
część ćwiczeń została zakończona 8 grudnia 1980 r. o godzinie 14.0040. Po 
dwóch dniach na rozkaz ministra obrony narodowej CSRS generała armii 
Martina Dzúra rozpoczęto przesuwanie wojska częściowo siłami własnymi, 
częściowo transportem kolejowym, do garnizonów wojskowych. Przesunię-
cie wojsk zostało zakończone 21 grudnia 1980 r.41

Należy wspomnieć, że podczas prowadzonego dochodzenia nie znalezio-
no ani jednego bezpośredniego dowodu świadczącego o tym, że planowane 
ćwiczenia sojusznicze, w większości nieukończone, miały być przygotowa-
niem do tzw. pomocy internacjonalistycznej państw członkowskich Ukła-
du Warszawskiego dla Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w której w owym 
czasie kryzys społeczno-polityczny i gospodarczy osiągnął szczytową fazę, 
w  celu utrzymania i  wzmocnienia zagrożonego ustroju socjalistycznego 
lub nawet, udzielenia bezpośredniej pomocy internacionalistycznej. Acz-
kolwiek cele wytyczone dla ćwiczeń „Karkonosze” były z punktu widzenia 
wojskowego i specjalistycznego charakterystyczne również dla innych ćwi-
czeń o  podobnym rodzaju i  zakresie, to znaczy dla dywizyjnych ćwiczeń 

37 Reconnaissance was carried out through Harrachov and Náchod. In first case, staff in 
uniforms carried it out (allegedly with assistance of a representative of the Joint Armed For-
ces of the Warsaw Treaty to the Western Military District). In second case, the reconnaissan-
ce was carried out by personnel in plain clothes. This group was headed by commander of 
the Directorate of Military Training – deputy commander of the Western Military District 
Major general J. Gottwald and apart from others chief of staff – 1st deputy of the comman-
der of the 1st Army of the Western Military District (later promoted to minister of national 
defense) Major general (later promoted to Army general) Miroslav Vacek was it’s member. 
CMA – AA Prague, f. Warsaw Pact, General Staff / Operational Directorate 1980, box No. 
584, Uncategorized.
38 František Veselý, Colonel general (1975); commander of the Western Military District 
between 1971–1985.
39 PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa (Polish People’s Republic).
40 Correctly the military exercise was completed on 9 XII 1980.
41 Correctly the movement of troops to the barracks was completed at 12 XII 1980.
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taktycznych z  wyprowadzeniem wojsk, nie można uwierzyć, że nie miały 
żadnych politycznych zamiarów. O tym, że badana akcja wyrażała politycz-
ne cele i w zasadzie była dokładnie zaplanowaną manifestacją siły wojsk so-
juszniczych państw Układu Warszawskiego w związku z sytuacją międzyna-
rodową i powstałą w PRL wewnętrzną sytuacją polityczną, świadczy szereg 
następujących oznak, stwierdzonych i udokumentowanych, które świadczą 
o różnicy między tymi ćwiczeniami i  innymi ćwiczeniami o takim samym 
stopniu i charakterze.

Ćwiczenia były przygotowane i  przeprowadzone poza planem przygo-
towania bojowego i  politycznego, przy czym okres opracowania ćwiczeń 
był niezwykle krótki i  był w  sprzeczności z  przyjętymi zasadami dla tego 
rodzaju ćwiczeń. Inaczej mówiąc, chodziło o  nadzwyczajne ćwiczenia so-
jusznicze. Ich przygotowanie i  częściowe przeprowadzenie było wywoła-
ne przez Zjednoczone Dowództwo Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego, 
a o przeprowadzeniu głównej części ćwiczeń, tzn. wkroczeniu ćwiczących 
wojsk sojuszniczych na terytorium polskie, miało zadecydować kierownic-
two polityczne Związku Radzieckiego, z pewnością za wiedzą najwyższych 
przedstawicieli politycznych CSRS, PRL i  NRD42. Tylko z  tego jedynego 
faktu wypływa, że ćwiczenia oprócz celów wojskowych miały również cele 
polityczne.

Świadzy o  tym także informacja pisemna, bez daty, ministra obrony 
narodowej CSRS, do prezydenta i  sekretarza KC KPC Husáka43. Nadzwy-
czajny charakter tych ćwiczeń potwierdza także ten fakt, że nie zostały one 
omówione w Radzie Obrony Kraju. Należy również wspomnieć o  tym, że 
na ćwiczenia te była wybrana pierwsza i dziewiąta dywizja pancerna, które 
pod względem zawodowym, organizacyjnym politycznym i  ideologicznym 
należały do najlepszych dywizji w  CSAL44. Poza tym do dywizji tych zo-
stały włączone również najlepsze pułki piechoty zmechanizowanej z innych 

42 Preparations for this special military exercise were not initiated by the command of the 
Joint Armed Forces of the Warsaw Treaty. Plan of the military exercise of the joint armies 
was prepared by the Soviet general staff and Joint Command was represented exclusively by 
Soviet officers.
43 Gustáv Husák, First Secretary of the Communist Party of Czechoslovakia (1969–1987) 
and President of Czechoslovakia (1975–1989).
44 The military exercise became an unplanned demonstration of preparedness and overall 
fighting capacity of the ČSĽA. It showed many significant shortfalls that were even more 
surprising in case of such elite units. Both divisions were not able to stick to the standards 
while on the move and their deployment was delayed from two and half to six and half ho-
urs. Serious shortfalls occurred in planning work of its staffs, in achieved level of training, 
organization of units, preparedness of military equipment and supplies for winter conditions 
that were deployed to the operational area with 12–24 hours delays. Central Military Ar-
chives – Administrative archives of Army of Czech Republic Olomouc, f. Headquarters of 
Western Military District 1981, box No. 19, signature No. 4–194.
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dywizji Zachodniego Okręgu Wojskowego, a  liczba żołnierzy biorących 
udział w ćwiczeniach przekroczyła 14 tysięcy45. Liczba ta nie była wystar-
czająca i dlatego przeprowadzono jeszcze specjalny wybór, przy którym naj-
ważniejszym warunkiem udziału w ćwiczeniach była niekaralność, poziom 
zawodowy oraz dojrzałość polityczna i  ideowa. Żołnierze, którzy nie speł-
niali tych wymogów, byli zastępowani innymi, którzy je spełniali.

Ostateczna decyzja przy wyborze żołnierzy nie należała do dowódców 
oddziałów biorących udział w ćwiczeniach, ale do pracowników politycz-
nych i  kontrwywiadu wojskowego. Aktywność aparatu politycznego oraz 
kontrwywiadu wojskowego, która przejawiała się między innymi w  dużej 
ilości tych pracowników oraz w  środkach specjalnej propagandy przy za-
bezpieczeniu całej akcji, przekraczała przyjęte zwyczaje i  normy dla tego 
rodzaju ćwiczeń. O  tym, jakie znaczenie miała akcja dla Zjednoczonego 
Dowództwa Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego, świadczy również to, 
że udział dwóch wspomnianych dywizji pancernych Zachodniego Okręgu 
Wojskowego uzupełnionych pułkami piechoty zmotoryzowanej, niewątpli-
wie spowodował osłabienie obrony granicy państwowej z RFN i tym samym 
granicy całej wspólnoty socjalistycznej46. Również wyposażenie związków 
biorących udział w ćwiczeniach w większe kalibry amunicji ostrej, przydział 
porcji żywnościowych, materiałów pędnych, części zamiennych oraz środ-
ków specjalnych – armatki wodne, sztucery, pałki gumowe, wypożyczone 
w jednostkach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, podkreślają nadzwyczaj-
ny charakter całej akcji. Wszystkie środki techniczne, włącznie z gąsienico-
wymi, były przemieszczone własnymi siłami po głównych trasach komu-
nikacyjnych, bez względu na ich uszkodzenie i  w  asyście funkcjonariuszy 
służby drogowej Milicji Obywatelskiej.

Należy również wspomnieć o  rozmowie dowódcy naczelnego Zjedno-
czonych Sił Zbrojnych Państw Układu Warszawskiego w obecności świad-
ków marszałka Kulikowa z ministrem obrony narodowej CSRS generałem 
armii Martinem Dzúrem, która miała miejsce na jesieni 1981 r. na ćwicze-
niach sojuszniczych na terytorium NRD. W rozmowie tej marszałek Kuli-
kow wspomniał, że wojskowe rozwiązanie problemu polskiego z udziałem 
armii zaprzyjaźnionych stanowiłoby problem, a z ulgą oświadczył, że dzięki 
energicznej postawie ministra obrony narodowej PRL Wojciecha Jaruzel-
skiego nie będzie konieczna interwencja wojskowa47. Biorący udział w roz-
mowie minister obrony narodowej CSRS wspomniał, że zrezygnowanie 

45 17 309 soldiers, 541 tanks, 261 infantry fighting vehicles, 335 armored personal carriers 
and 139 artillery systems were deployed.
46 RFN – Republika Federalna Niemiec (Federal Republic of Germany, or West Germany).
47 Wojciech Witold Jaruzelski, generał armii (1973); minister of national defense of Polish 
People’s Republic between 1968–1983.
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z  interwencji wojskowej w Polsce mającej na celu udzielenie poparcia ist-
niejącemu reżimowi było najlepszym rozwiązaniem, jakie w  danej chwili 
można było przyjąć.

Cały szereg powyżej podanych faktów, które są tak bardzo nietypowe 
dla akcji tego rodzaju, uzupełnia również ten fakt, że po powrocie wojsk 
uczestniczących w ćwiczeniach do garnizonów przez prawie pół roku więk-
szość z nich była podwójnie przydzielona bojowo, raz do normalnych od-
działów i drugi raz do akcji „Karkonosze”. Akcja „Karkonosze” po powrocie 
wojsk do garnizonów została dopracowana i przekazana do przechowania 
jako dokument o najwyższym stopniu tajemnicy. Mówiąc innymi słowami, 
został opracowany system pewnego rodzaju tajnej mobilizacji oraz metody-
ka wraz z harmonogramem, której celem było ponowne zajęcie określonych 
terenów przy granicy państwowej z PRL po ogłoszeniu sygnału „Karkono-
sze” maksymalnie od „Č” + 36 godzin i  gotowości do spełnienia kolejne-
go zadania, to znaczy przekroczenia granicy państwowej z PRL. Realizacja, 
w ten sposób przygotowanej i częściowo powyżej opisanej, akcji „Karkono-
sze” nigdy nie nastąpiła. W roku 1982 i w następnych latach do roku 1984 
przeważająca część dokumentów dotyczących akcji „Karkonosze” została 
zniszczona, a protokoły przekazano do archiwów.

Dla uzupełniania należy dodać, że o oficjalnie podanym celu całej akcji 
i  miejscu jej przebiegu wiedziała prawdopodobnie tylko mała grupa naj-
wyższego dowództwa armii oraz prezydent CSRS, ale nawet oni nie wiedzi-
li, jak długo cała akcja będzie trwać i  czy przebiegnie w pełnym zakresie, 
to znaczy włącznie z  wkroczeniem wojsk na terytorium PRL. Aczkolwiek 
nikt z najwyższego dowództwa nie powiedział żołnierzom biorącym udział 
w ćwiczeniach nic bliższego (oprócz tego, że chodzi o ruchy wojsk na dużą 
odległość), liczni żołnierze zawodowi i służby zasadniczej domyślali się na 
podstawie podanych anomalii, że cała akcja związana jest z przebiegającymi 
wydarzeniami społeczno-politicznymi w Polsce. Jak wypływa z  ich zeznań 
jako świadków, nic konkretnego nie wiedzieli i nie wiedzą do dzisiaj.

Na podstawie wszystkich stwierdzonych faktów można wnioskować, że 
akcja „Karkonosze” jako część składowa nieplanowanych ćwiczeń sojusz-
niczych zrodziła się i  w  mniejszym stopniu została zrealizowana na pod-
stawie decyzji Zjednoczonego Dowództwa Wojsk Państw Układu Warszaw-
skiego. Inicjatywa ta wyszła ze strony kierownictwa politycznego w ówcze-
snym Związku Radzieckim, które trzymało się przyjętej w owym czasie we 
wspólnocie socjalistycznej doktryny Breżniewa ograniczonej suwerenności 
państw Układu Warszawskiego. Wyniki dochodzenia potwierdzają, że przy-
gotowywane i  częściowo przeprowadzone ćwiczenia miały służyć co naj-
mniej jako akt groźby użycia siły wojskowej lub nawet jako manewr ma-
skujący interwencję na terytorium obcego państwa w celu utrzymania przy 
sterze rządów istniejący reżim zagrożony siłami demokratycznymi.
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Możemy się tylko domyślać, dlaczego nie doszło do interwencji. Niemałą 
rolę odegrała tutaj postawa Wojska Polskiego pod dowództwem Wojciecha 
Jaruzelskiego, który w grudniu 1981 r. ogłosił w PRL stan wojenny. Wkład 
do objaśnienia tej sprawy może wnieść także wypowiedź samego Wojciecha 
Jaruzelskiego, z którym Komisja Śledcza nawiązała kontakt w lecie 1994 r. 
Według ostatnich informacji wyżej wymieniony jest chętny złożyć zeznanie, 
ale okoliczności ewentualnego wysłuchania muszą być jeszcze uzgodnio-
ne z  członkami Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu, którzy 
w najbliższym czasie odwiedzą nasz kraj. Należy wspomnieć, że nasz kraj 
już raz odwiedzili i zostały z nimi przeprowadzone rozmowy48.

Na zakończenie Komisja uważa za wskazane zwrócić uwagę na osobi-
stą odwagę niektórych żołnierzy zawodowych, którzy w 1980 r. odmówili 
wzięcia udział w sojuszniczych nadzwyczajnych ćwiczeniach uświadamia-
jąc sobie możliwość poniesienia kary, co się w kilku przypadkach zdarzyło 
i żołnierze zostali zwolnieni z CSAL.

Dziękuję Państwu za uwagę i  jednocześnie pozwolę sobie przedłożyć 
Izbie Poselskiej projekt uchwały, w której mówi się, że Izba Poselska przyję-
ła do wiadomości bieżące sprawozdanie o wynikach badań Komisji Śledczej 
mające na celu objaśnienie okoliczności związanych z  akcjami „Norbert”, 
„Vlna”, „Zásah” oraz innymi podobnymi akcjami.

Dziękuję.

STRESZCZENIE

Alex Maskal ík , Operacja „Karkonosze” – część prawdziwych 
przygotowań do interwencji czy gra psychologiczna?

Niniejsze studium źródłowe poświęcone jest nadzwyczajnym ćwiczeniom woj-
skowym Czechosłowackiej Armii Ludowej (CzAL) przeprowadzonym w pierwszej 
dekadzie grudnia 1980 r. i ich związkom z „kryzysem polskim”. Ćwiczenia były bez-
pośrednio powiązane z wydarzeniami rozgrywającymi się w sąsiedniej Polsce, gdzie 
działania Solidarności nie tylko zagrażały strategicznym połączeniom militarnym 
i w ogóle Układowi Warszawskimu, ale też niosły ryzyko rozprzestrzenienia się do 
innych krajów socjalistycznych. Studium zawiera raport końcowy Komisji Śledczej 
Parlamentu Republiki Czeskiej na temat operacji „Karkonosze”. Biorąc pod uwagę 
zawarte w  raporcie wnioski, studium stara się przedstawić pełen kontekst wyda-
rzeń z odmiennej perspektywy i wskazuje, opierając się na konkretnych aspektach 
sprawy, że mogło nie chodzić o potencjalną interwencję wojskową i że same ma-
newry miały naturę czysto formalną służacą kamuflażowi. Studium wykazuje, że 

48 The investigation committee succeeded to obtain testimonies of generals Wojciech Ja-
ruzelski and Tadeusz Hupałowski in April 1995. ACD, f. CDPCR – 1st Electoral Term, box 
No.  188, inventory No. 1095, Záznam z rozhovoru členů VK PsP PČR s Wojciechem Jaruzel-
skim, 13 IV 1995.
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ćwiczenia armii Układu Warszawskiejgo wokół Polski stały się środkiem nacisku, 
w tym przypadku również z udziałem CzAL.

Słowa kluczowe: operacja „Karkonosze”, specjalne ćwiczenia wojskowe, Cze-
chosłowacka Armia Ludowa, lata osiemdziesiąte, zimna wojna, pakt warszawski, 
„kryzys polski”

SUMMARY

Alex Maskal ík , The „Krkonoše” Operation – part of real preparations 
for an intervention or a psychological play?

The material study examines the special military exercise of the Czechoslovak 
People’s Army (ČSĽA) in the first decade of December 1980 in relation to the „Pol-
ish Crisis”. It was directly related to the events in the neighbouring Poland, where 
the activities of Solidarność not only imposed a  threat on the strategic military 
communications and the overall Warsaw Pact potential but also represented a se-
rious risk of spreading to the other Socialist countries. Study contains the final 
report of the Investigation Committee of Parliament of Czech Republic about the 
„Krkonoše” operation. In confrontation with its conclusions, the study tries to un-
cover the whole context from a different perspective and point out, on the specific 
aspects, that it might not have been a case of potential military intervention and 
that the manoeuvres themselves were of formal nature and had a camouflage fo-
cus. The study shows that the exercises of the Warsaw Pact armies around Poland 
became a well-established means of coercion, in this particular case also with the 
participation of ČSĽA.

Keywords: „Krkonoše” Operation, Special military exercise, Czechoslovak Peo-
ple’s Army, 1980’s, Cold War, Warsaw Pact, „Polish crisis”

РЕЗЮМЕ

Алекс Маска лик, Операция „Карконоше” – элемент реальной 
подготовки к интервенции или психологическая игра?

Данная статья посвящена специальным военным тренировкам 
Чехословацкой Народной Армии в первой декаде декабря 1980 года, 
связанных с „польским кризисом”. Тренировки были напрямую связаны 
с событиями в Польше, в которой действия „Солидарности” не только 
угрожали стратегическим военным расстановкам и в целом Варшавскому 
договору, но еще и несли за собой риск распространения в других 
социалистических странах. Статья содержит итоговый рапорт Следственной 
комиссии Парламента Чешской республики на тему операции „Карконоше”. 
Принимая во внимание содержащиеся в рапорте выводы, автор статьи 
старается представить полный контекст событий с альтернативной точки 
зрения и указывает, опираясь на конкретные аспекты вопроса, что речь могла 
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идти не о потенциальном военном вмешательстве и что сами маневры могли 
быть только формальностью, служащей для маскировки. В данной статье 
показано, как тренировки армии Варшавского договора вокруг Польши 
стали средством давления, в том числе при участии Чехословацкой Народной 
Армии. 

Ключевые слова: операция „Карконоше”, специальные военные 
тренировки, Чехословацкая Народная Армия, холодная война, Варшавский 
договор, „польский кризис”
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Przemysł aw Benken 

Jarema Słowiak, Khe Sanh 1968. Amery-
kańskie i  wietnamskie poszukiwania roz-
strzygającej bitwy, Zabrze – Tarnowskie 
Góry 2017, s. 229.

Upływające lata sprawiają, że historycy wojskowości w coraz większym 
stopniu zaczynają się interesować wojnami i  konfliktami zbrojnymi po 
1945 r. To naturalne, a więc i zrozumiałe zjawisko staje się w ostatnim cza-
sie na gruncie polskim szczególnie widoczne w kontekście II wojny indo-
chińskiej1. Co godne odnotowania, wzrastającą aktywność na owym polu 
wykazują nie tylko doświadczeni badacze o uznanym już dorobku nauko-
wym, jak Krzysztof Kubiak czy Łukasz Mamert Nadolski, lecz także młodsi 
historycy. Dobitnym tego przykładem jest recenzowana publikacja pt. Khe 
Sanh 1968. Amerykańskie i wietnamskie poszukiwania rozstrzygającej bitwy 
wydana nakładem wydawnictwa Infort Editions w  serii „Bitwy/Taktyka” 
w 2017 r. Dzieło to poświęcono oblężeniu amerykańskiej bazy bojowej Khe 
Sanh przez jednostki Wietnamskiej Armii Ludowej (WAL) i walkom w jej 
rejonie prowadzonym od 21 stycznia (rozpoczęcie przez artylerię WAL 
ostrzeliwania bazy) do 9 lipca 1968 r. (opuszczenie Khe Sanh przez Amery-
kanów). Autor książki, Jarema Słowiak, jest doktorantem na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i przygotowuje rozprawę na temat delegacji polskiej w Mię-
dzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie (1954–1973). Re-
cenzowana publikacja jest pierwszą monografią w jego dorobku, aczkolwiek 
jeszcze przed jej wydaniem Słowiak opublikował szereg interesujących ar-
tykułów i  recenzji, przeważnie poświęconych I i  II wojnie indochińskiej, 
o których będzie jeszcze mowa.

Książka składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia, aneksów, 
bibliografii, spisu map i schematów oraz indeksu.

1 Szczegółowego omówienia dorobku polskiej historiografii wojskowej w kontekście kon-
fliktu w Indochinach dokonano niedawno w: J. Maroń, Konflikt w Wietnamie (1945–1975) 
w polskim piśmiennictwie historyczno-wojskowym. Kilka refleksji [w:] Biblioteka strategiczna, 
t. 1, red. V. Filip, M. Nagielski, Warszawa 2017, s. 123–132.
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We wstępie autor szczegółowo przedstawił swoje zamierzania, wskazał 
na trudności, z  jakimi muszą się borykać badacze II wojny indochińskiej 
(niewielka liczba lub zgoła brak miarodajnych źródeł północnowietnam-
skich)2, a  także wyczerpująco omówił wykorzystane źródła anglojęzyczne 
i literaturę przedmiotu oraz konstrukcję pracy. Było to niezbędne, gdyż za-
kres chronologiczny omawianych przez niego wydarzeń wykraczał niekiedy 
znacznie poza 1968 r. (same tylko walki w rejonie Khe Sanh poprzedzające 
oblężenie rozpoczęły się już w 1967 r.).

W rozdziale pierwszym ukazano szerokie tło historyczne konfliktu 
w Indochinach, zwracając uwagę na okres kolonialny, znaczenie obu wojen 
światowych dla rozwoju sytuacji na półwyspie oraz I wojnę indochińską. 
Rozdział ten zwieńczono krótkim, lecz treściwym opisem bitwy pod Dien 
Bien Phu. Starcie owe pod pewnymi względami przypominało późniejsze 
oblężenie z  1968 r., a  amerykańskie media i  opinia publiczna nazywały 
wręcz Khe Sanh „drugim Dien Bien Phu”.

W rozdziale drugim zawarto opis dwóch państw wietnamskich powsta-
łych w  rezultacie I wojny indochińskiej i  niewprowadzenia w  życie (na 
skutek rozgrywki między wielkimi mocarstwami) postanowień układów 
genewskich. W pierwszym (Demokratycznej Republice Wietnamu – DRW) 
brutalne rządy objęli komuniści. Drugie (Republika Wietnamu – RW) pró-
bowało się stopniowo rozwijać w oparciu o pomoc Stanów Zjednoczonych 
i implementację pod presją Waszyngtonu systemu demokratycznego według 
wzorców Zachodu. To ostatnie jednakże – z  uwagi m.in. na systematycz-
nie wzrastającą aktywność komunistycznej partyzantki, silną opozycję we-
wnętrzną wobec pierwszego prezydenta Ngo Dinh Diema i niesprzyjające 
uwarunkowania kulturowe – okazało się przedwczesne i doprowadziło kraj 
do potężnego kryzysu wewnętrznego, do którego doszło po wspieranym 
przez Amerykanów przewrocie wojskowym i  zamordowaniu prezydenta 
Diema w listopadzie 1963 r.

Rozdział trzeci poświęcono na analizę wydarzeń rozgrywających się 
w  Republice Wietnamu po śmierci prezydenta Diema, które doprowadzi-
ły do amerykańskiej interwencji zbrojnej w  Wietnamie, zapoczątkowanej 
w  marcu 1965 r. Ukazano również genezę założenia przez Amerykanów 
na górzystym pograniczu DRW, RW i  Laosu obozu sił specjalnych, który 
następnie rozrósł się do postaci silnej bazy bojowej Khe Sanh. Baza owa, 
w zamyśle amerykańskich wojskowych, miała w przyszłości – po zgroma-
dzeniu w RW odpowiednio licznych wojsk – odegrać decydującą rolę (jako 

2 Na temat problematyki źródeł do badań na II wojną indochińską zob. np.: P. Benken, 
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej jako narzędzie do badań wojen i konfliktów zbrojnych 
po 1945 roku na przykładzie II wojny indochińskiej [w:] Wojny i  konflikty zbrojne po 1945 
roku. Zbiór studiów, t. 4, red. M. Giętkowski, Ł. Nadolski, Bydgoszcz 2017, s. 149–167.
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punkt wyjścia i składnica zaopatrzenia) w planowanym ataku na biegnący 
w  pobliżu laotański odcinek tzw. Szlaku Ho Chi Minha. Służył on do za-
opatrywania przez DRW sił Narodowego Frontu Wyzwolenia (NFW) Wiet-
namu Południowego walczących na Południu. Khe Sanh stanowiło ponadto 
potencjalne zagrożenie dla terytoriów DRW położonych bezpośrednio na 
północ od strefy zdemilitaryzowanej, która po zakończeniu I wojny indo-
chińskiej została, wbrew pierwotnym intencjom sformułowanym w Gene-
wie, faktyczną granicą między dwoma państwami wietnamskimi.

Kwestie powyższe sprawiły, że baza bojowa Khe Sanh była obiektem nie-
zwykle dużego zainteresowania oficerów WAL, którzy w planowanej na po-
czątek 1968 r. pierwszej tzw. generalnej ofensywie przeciw RW przewidzieli 
dla niej miejsce szczególne. Słowiak już we wstępie słusznie zauważył, że 
wielu anglojęzycznych badaczy przejawiało błędną tendencję do tego, aże-
by walki pod Khe Sanh traktować w najlepszym razie jako „suplement” do 
Ofensywy Tet. Tymczasem ich znaczenie dla przebiegu działań wojennych 
w 1968 r. było o wiele większe.

W rozdziale trzecim opisano także pierwsze boje, do jakich doszło w re-
jonie Khe Sanh w  1967 r. (tzw. walki o  wzgórza) na skutek postępującej 
koncentracji jednostek WAL i  dążeniu do zdobycia przez nie dogodnych 
pozycji wyjściowych przed podjęciem dalszych, decydujących działań 
w styczniu 1968 r.

Rozdział czwarty poświęcono ciężkim bojom prowadzonym o bazę bojową 
Khe Sanh i w jej rejonie od 21 stycznia do połowy kwietnia 1968 r. Autor zwró-
cił także uwagę na analizę głównych celów, jakie stawiały sobie obie strony, 
m.in. próbując udzielić odpowiedzi na pytanie, czy działania WAL były jedynie 
dywersją obliczoną na odciągnięcie z głębi RW i zgromadzenie w rejonie Khe 
Sanh jak największej liczby wojsk amerykańskich, by zapewnić dzięki temu 
sukces prowadzonej niemal równolegle Ofensywie Tet? Warto byłoby w tym 
momencie przypomnieć, iż pod koniec stycznia kilkadziesiąt tysięcy partyzan-
tów NFW i żołnierzy WAL zaatakowało miasta Południa, dążąc do zniszcze-
nia osłaniających je wojsk rządowych, wywołania „powstania ludowego” oraz 
zmuszenia Amerykanów do opuszczenia Indochin. Według innej koncepcji, do 
której przychylił się Słowiak (s. 114–115) dowódcy WAL gen. Vo Nguyen Gia-
powi zależało przede wszystkim na zdobyciu wysuniętej bazy bronionej przez 
kilkutysięczny garnizon, ażeby odnieść zwycięstwo militarne i propagandowe 
na miarę Dien Bien Phu i zniechęcić Stany Zjednoczone do dalszego prowa-
dzenia wojny, jak miało to wcześniej miejsce w przypadku Francuzów. Sukces 
taki służyłby także odbudowie morale NFW i WAL, które znacznie ucierpiało 
na skutek przedłużającego się konfliktu i strat poniesionych w toku amerykań-
skich operacji „oczyszczających” prowadzonych w 1967 r., jak również zrekom-
pensować ewentualne fiasko Ofensywy Tet w głębi kraju, którego gen. Giap się 
obawiał. Kwestia poszukiwania przez dowódcę WAL pod Khe Sanh przełomu 
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w wojnie w sposób zaprezentowany przez Słowiaka była zdaniem recenzenta 
problematyczna i niżej poddano ją bardziej szczegółowej analizie.

Koncentracja sił WAL w  rejonie bazy bojowej, która nie uszła uwadze 
Amerykanów, stała się źródłem koncepcji stoczenia z WAL pod Khe Sanh 
wielkiej bitwy konwencjonalnej. Dowodzący jednostkami Stanów Zjedno-
czonych w RW gen. William Westmoreland sądził, że przewaga jego wojsk 
w sile ognia, a zwłaszcza całkowite panowanie w powietrzu, zapewni Ame-
rykanom zwycięstwo, które okaże się być może decydujące dla dalszego 
przebiegu wojny. Zmasowanie kilku dywizji WAL w  rejonie bazy bojowej 
i  stwarzane przez to zagrożenie dla jej garnizonu tylko w  ograniczonym 
stopniu niepokoiło gen. Westmorelanda. Zamierzał on w pełni wykorzystać 
nadarzającą się okazję do tego, by zadać ciężkie straty przeciwnikowi, który 
do tej pory skutecznie uchylał się od tego rodzaju starcia, preferując działa-
nia asymetryczne. Ewentualny sukces Amerykanów mógł być ponadto do-
skonałym wstępem do przekroczenia granicy z Laosem i przerwania tam-
tejszego odcinka Szlaku Ho Chi Minha. Rację miał zatem Słowiak, pisząc 
o  tym, że Stany Zjednoczone, nieprzygotowane na Ofensywę Tet w  głębi 
RW i całkowicie nią zaskoczone, właśnie w rejonie strefy zdemilitaryzowa-
nej poszukiwały okazji do stoczenia decydującej bitwy.

Autor recenzowanej monografii słusznie zwrócił uwagę na medialny obraz 
walk o Khe Sanh, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem amerykań-
skiej opinii publicznej, a w którym wspomniane już nawiązania do „drugiego 
Dien Bien Phu” pojawiały się często, nawet jeśli nie miały one dużego pokry-
cia w faktach. Oddziaływało to silnie nie tylko na zwykłych obywateli Stanów 
Zjednoczonych, lecz również na najważniejszych waszyngtońskich decyden-
tów z prezydentem Lyndonem B. Johnsonem na czele.

W rozdziale czwartym Słowiak wiele miejsca poświęcił, oprócz opisów 
kolejnych ataków odpieranych przez garnizon bazy, na analizę decydujących 
dla rezultatów bitwy działań amerykańskiego lotnictwa (bombardowania 
ześrodkowanych w rejonie Khe Sanh jednostek WAL, dostarczanie dla od-
ciętej bazy niezbędnego zaopatrzenia drogą powietrzną z wykorzystaniem 
nowatorskich rozwiązań), szturmu na pobliski obóz sił specjalnych w Lang 
Vei (w którym WAL po raz pierwszy w toku II wojny indochińskiej wyko-
rzystała z pewnym powodzeniem broń pancerną), warunkom życia żołnie-
rzy obu stron w trakcie oblężenia oraz lądowej deblokadzie bazy bojowej.

W rozdziale piątym omówiono ogólny przebieg Ofensywy Tet, dla której 
walki w  rejonie Khe Sanh, niezależnie od przesłanek, jakimi kierował się 
gen. Giap, miały odegrać niemałą rolę. Słowiak zawarł w nim m.in. skró-
towe opisy walk miejskich w Sajgonie i Hue, a  także przedstawił olbrzymi 
kryzys w Waszyngtonie, jaki powstał na skutek nieoczekiwanego potężne-
go zwrotu zaczepnego komunistów i  stronniczych relacji amerykańskich 
mediów, wyolbrzymiających początkowe sukcesy jednostek NFW i  WAL 
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atakujących miasta RW. Autor recenzowanej publikacji zwrócił również 
uwagę na fakt, że prezydent Johnson i wielu jego doradców, ulegając emo-
cjom lub celowym działaniom członków rządu i przedstawicieli armii, po-
strzegali sytuację pod Khe Sanh w o wiele ciemniejszych barwach, aniżeli 
wyglądała ona w rzeczywistości. Przesadne obawy o  losy odciętego garni-
zonu, któremu po zażegnaniu kryzysu zaopatrzeniowego w pierwszej fazie 
oblężenia nie zagrażało duże niebezpieczeństwo, doprowadziły wręcz ame-
rykańskiego przywódcę do rozstroju nerwowego.

Rozdział szósty przeznaczono na opis walk toczonych w  rejonie bazy 
bojowej od połowy kwietnia i zakończonego w lipcu 1968 r. procesu ewa-
kuacji Khe Sanh. To ostatnie było rezultatem wspomnianego wyżej kryzysu 
w Stanach Zjednoczonych i gwałtownego spadku poparcia Amerykanów dla 
dalszego prowadzenia konfliktu w Indochinach. W konsekwencji koncepcja 
uderzenia na laotański odcinek Szlaku Ho Chi Minha, a więc eskalacja woj-
ny, nie uzyskała już akceptacji Waszyngtonu3, wobec czego utrzymywanie 
wysuniętej bazy bojowej stało się zbyt kosztowne. W rozdziale tym dokona-
no również szczegółowej analizy strat poniesionych przez obie strony.

W lapidarnym zakończeniu Słowiak przedstawił swe najważniejsze 
wnioski na temat opisanych w książce zagadnień.

W aneksach znalazły się informacje dotyczące spisu jednostek obu stron 
biorących udział w walkach oraz lista skrótów występujących w tekście.

Przechodząc do uwag szczegółowych, należałoby zacząć od tego, że cho-
ciaż koncepcja pracy niewątpliwie została dobrze przemyślana, to jednak 
można się zastanowić, czy Słowiak nie poświęcił zbyt wiele miejsca zagad-
nieniom luźno związanym z tytułową batalią? Opis oblężenia bazy bojowej 
Khe Sanh i  późniejszych działań w  jej rejonie zaczyna się na s. 108, czyli 
mniej więcej w połowie książki, a kończy na s. 164. Nawet biorąc pod uwa-
gę, że informacje na temat bazy bojowej i walk prowadzonych w jej rejonie 
w  1967 r. można było znaleźć również we wcześniejszych partiach tekstu 
(s. 87–98), należałoby skonstatować, że tytułowemu zagadnieniu poświęco-
no około siedemdziesięciu stron, a więc mniej więcej 1/3 książki. Czy takie 
rozłożenie proporcji musi skłaniać do formułowania negatywnych ocen? 
Niekoniecznie. Odpowiednio szerokie zarysowanie tła wydarzeń, zwłaszcza 
po 1965 r. i  w  rejonie strefy zdemilitaryzowanej, gdzie założono bazę bo-
jową, było wręcz niezbędne dla zrozumienia genezy i  przebiegu zdarzeń, 
które miały miejsce w  latach 1967–1968. Ponadto odwołanie się do I woj-
ny indochińskiej, a zwłaszcza do bitwy pod Dien Bien Phu, również miało 
uzasadnienie, gdyż umożliwiło lepsze zrozumienie zamierzeń obu stron, 
a  także ich nadziei i  obaw wynikających z  wcześniejszych doświadczeń. 

3 Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w 1971 r., jednakże realia II wojny indochińskiej były 
już wówczas zupełnie inne.
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Wątpliwości budzić mogło natomiast bardzo szczegółowe nakreślenie sy-
tuacji społeczno-politycznej w  obu państwach wietnamskich po układach 
genewskich, a także relatywnie rozbudowany opis walk miejskich w Sajgo-
nie i Hue podczas Ofensywy Tet. Być może byłoby to uzasadnione, gdyby 
nie istniała na ten temat polskojęzyczna literatura przedmiotu4, w  której 
zawarto bardziej szczegółowe informacje5. Zdaniem recenzenta opis sygna-
lizowanych wydarzeń można byłoby ograniczyć, tym bardziej że w różnych 
częściach książki podano podstawowe informacje na temat liczebności, or-
ganizacji, taktyki oraz uzbrojenia jednostek stron konfliktu, jednakże za-
brakło bardziej pogłębionej analizy tego zagadnienia, którą można było 
przeprowadzić w osobnym rozdziale, wydzielonym kosztem nazbyt rozbu-
dowanego  tła.

Wykorzystanie przez Słowiaka źródeł i  literatury przedmiotu dostęp-
nych do 2010 r. włącznie należałoby ocenić pozytywnie. Szczególne uzna-
nie budzić musi obfite korzystanie z materiałów anglojęzycznych. Za dosyć 
istotny mankament należałoby jednak uznać śladowe wręcz wykorzystanie 
literatury przedmiotu opublikowanej po 2010 r., a także nowych źródeł, jak 
m.in. cenne materiały z  zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 
w Warszawie, które do naukowego obiegu zaczęto wprowadzać w 2012 r.6 
Powodem zaistnienia takiej sytuacji był zapewne fakt, że Słowiak ukoń-
czył pisanie swojej książki w  okolicach 2010 r., a  tekst, który ukazał się 
w 2017 r., został przez niego rozwinięty w niewielkim stopniu. Fakt ten tłu-
maczy niemal wszystkie ważne zastrzeżenia, jakie można wysunąć wobec 
recenzowanej monografii. Długi okres oczekiwania na wydanie książki spo-
wodował ponadto, że niektóre jej fragmenty, z większymi lub mniejszymi 
zmianami, w  ciągu kilku ostatnich lat zostały opublikowane przez autora 
w formie artykułów7. Słowiak zaznaczył w książce ten fakt. Również zasięg 

4 Zob. m.in. P. Benken, Ofensywa Tet 1968, Warszawa 2010; idem, Ofensywa Tet 1968. 
Studium militarno-polityczne, Szczecin 2014.
5 Co godne uwagi, autor najnowszej monografii bitwy o Hue z 1968 r. również relatyw-
nie dużo miejsca poświęcił na zarysowanie tła Ofensywy Tet, walk pod Khe Sanh, a nawet 
w Sajgonie; zob. P. Benken, O bitwie o Hue z 1968 r. na kanwie najnowszej książki Patryka 
Masnego, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2016, nr 4 (258), s. 168.
6 Zob. m.in. P. Benken, Wojna wietnamska w latach 1966–1967 w zeszytach Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej” 2012, t. 13, 
s. 109–122; idem, Ofensywa Tet 1968 w dokumentach Attachatu Wojskowego przy Ambasa-
dzie PRL w  Hanoi w  latach 1968–1969 [w:] Studia nad wojnami w  Indochinach, t. 1, red. 
P.  Benken, Oświęcim 2013, s. 66–78; idem, Ofensywa Tet 1968. Studium..., passim.
7 Zob. m.in.: J. Słowiak, Ngo Dinh Diem – pierwszy prezydent Republiki Wietnamu [w:] 
Studia nad wojnami w Indochinach..., t. 1, s. 100–121; idem, Khe Sanh – niespełnione Dien 
Bien Phu drugiej wojny indochińskiej [w:] Studia nad wojnami w Indochinach..., t. 1, s. 33–65; 
idem, I wojna indochińska [w:] Studia nad wojnami w Indochinach, t. 2, red. P. Benken, J.  Sło-
wiak, Zabrze – Tarnowskie Góry 2015, s. 10–29; idem, Wojna na własne życzenie. Polityka 
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oddziaływania owych tekstów z uwagi na niskie nakłady publikacji, w  ja-
kich się ukazywały, był niewielki, niemniej znająca je osoba musiała w toku 
lektury recenzowanej monografii odnieść momentami wrażenie powtarza-
nia tych samych informacji. Z drugiej strony dla większości czytelników 
nie będzie to problemem, a ponadto badając przez lata określoną tematy-
kę i publikując teksty jej poświęcone, bardzo trudno uniknąć powtarzania 
przynajmniej części wcześniejszych ustaleń i recenzent także nie jest w tej 
kwestii wyjątkiem. Należy również podkreślić, że po 2010 r. nie doszło do 
rewolucji w  badaniach prowadzonych na temat walk o  bazę bojową Khe 
Sanh i w jej okolicach. Z pewnością można by na niektóre aspekty spojrzeć 
w nieco innym świetle lub też przedstawić je bardziej szczegółowo, lecz naj-
ważniejsze ustalenia i pytania, na które wciąż brak ostatecznych odpowie-
dzi, pozostają te same.

Do mocnych stron recenzowanej publikacji, obok już wyżej sygnalizowa-
nych, należały niewątpliwie: rzetelność autora widoczna w opisach zagma-
twanych i niejednoznacznych wydarzeń (w książce trudno byłoby wskazać 
istotne potknięcia merytoryczne) i  dobry styl. Opis walk jest zrozumiały, 
a  tekst wzbogaciły liczne zdjęcia oraz grafiki ukazujące przebieg działań 
bojowych. Zwłaszcza te ostatnie miały duże znaczenie z uwagi na skompli-
kowane ukształtowanie terenu w okolicach bazy bojowej. Szczególnie inte-
resujące były fragmenty, w których opisano drugą połowę oblężenia, ope-
rację deblokady oraz działanie prowadzone po jej zakończeniu i w związku 
z przygotowaniami do opuszczenia Khe Sanh – zagadnieniom tym nie po-
święcano w dotychczasowej polskojęzycznej literaturze przedmiotu tak wie-
le uwagi. Słowiak nie stronił również od wielkiej polityki, ukazując walki 
o bazę bojową w szerszym kontekście i dokonując oceny wpływu bitwy na 
dalszy przebieg wojny.

Nieco więcej miejsca poświęcić należy na odpowiedź autora na najważ-
niejsze pytanie, jakie postawił sobie we wstępie książki: „Istotne jest [...] 
kluczowe pytanie o  prawdziwe intencje komunistycznego kierownictwa 
w Hanoi względem Khe Sanh. Czy atak na bazę był tylko sprytną dywersją, 
mającą odciągnąć uwagę od Ofensywy Tet, jak twierdzi spora część amery-
kańskiej historiografii, czy też osobną, równoległą operacją?”8. W zakończe-
niu pracy została ona zdefiniowana następująco: „fakty bardziej przemawia-
ją za postawieniem tezy, że oblężenie Khe Sanh było operacją równoległą 

administracji prezydenta Kennedy’ego wobec Wietnamu Południowego i  jej konsekwencje [w:] 
Wojny i konflikty po 1945 roku. Zbiór studiów, t. 2, red. M. Giętkowski, M. Nadolski, Byd-
goszcz 2016, s. 229–257; idem, Trudne początki Wietnamu Południowego [w:] Studia nad 
wojnami w Indochinach, t. 3, red. P. Benken, Zabrze – Tarnowskie Góry 2016, s. 119–150.
8 J. Słowiak, Khe Sanh. Amerykańskie i  wietnamskie poszukiwania rozstrzygającej bitwy, 
Zabrze – Tarnowskie Góry 2017, s. 7.
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do Ofensywy Tet, być może nie równorzędną, ale w żadnym wypadku nie 
mogącą uchodzić za banalną dywersję. Gdyby tak faktycznie było, ozna-
czałoby to, że sam koncept wybiegu odwracającego uwagę nie był przez 
komunistów zbyt dobrze rozumiany. Jak bowiem inaczej wyjaśnić fakt, że 
kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy z elitarnych dywizji WAL wiązało walką za-
ledwie jeden wzmocniony pułk amerykańskiej piechoty morskiej ponosząc 
przy tym horrendalne straty? Byłaby to chyba najgorzej przygotowana i zre-
alizowana dywersja w dziejach ludzkich konfliktów”9.

Jak już wspomniano, według Słowiaka generałowie Westmoreland i Giap 
poszukiwali pod Khe Sanh, jeśli nie rozstrzygającej bitwy, to przynajmniej 
potężnego impulsu, który nadałby II wojnie indochińskiej nową dynamikę. 
W pierwszym przypadku trudno się z  tym nie zgodzić. W drugim wszak-
że, m.in. z uwagi na brak dostępu do miarodajnego materiału źródłowego, 
sprawa okazała się, w ocenie recenzenta, bardziej skomplikowana.

Faktem jest, że WAL zgromadziła w  okolicach bazy bojowej potężne 
wojska, które poddano oddziaływaniu amerykańskiej siły ognia, zadając im 
wielkie straty. Bez wątpienia przemawiałoby to za przyjęciem tezy, iż walki 
w rejonie strefy zdemilitaryzowanej nie miały służyć wyłącznie odciągnię-
ciu Amerykanów z głębi RW, ażeby zapewnić Ofensywie Tet większe szanse 
na sukces. Byłby to bowiem, jak słusznie zauważył Słowiak, niezwykle kosz-
towny gambit. Wydzielenie przez gen. Giapa tak wielkich sił i skierowanie 
ich pod Khe Sanh, jak celnie pisał autor recenzowanej publikacji, powinno 
skłaniać do zdecydowanego odrzucenia postrzegania tej bitwy jako wyłącz-
nie „suplementu” do Ofensywy Tet. Niemniej Słowiak uznał także, że być 
może oblężenie było „operacją równoległą” do Ofensywy Tet w głębi RW, 
a  celem jej stało się opanowanie bazy bojowej i  wywalczenia zwycięstwa, 
które przynajmniej w wymiarze propagandowym można byłoby przyrów-
nać do Dien Ben Phu. Świadczyć za tym miały, prócz wspomnianych wyżej 
argumentów, także kolejne szturmy podejmowane przez WAL na pozycje 
obrońców. Autor recenzowanej publikacji odrzucił tym samym oficjalną 
narrację północnowietnamską podkreślającą znaczenie walk o  Khe Sanh 
jako „dywersji”, zapewne nie bez racji podejrzewając, że sformułowano ją 
post factum, by wytłumaczyć fiasko w dążeniach do opanowania bazy bojo-
wej. W tym momencie jednakże, zdaniem recenzenta, Słowiak posunął się 
w swym wnioskowaniu nieco zbyt daleko.

Biorąc pod uwagę dotychczasową wiedzę na temat bitwy, recenzent 
byłby skłonny uznać, że walki pod Khe Sanh nie były „operacją równo-
ległą” do Ofensywy Tet, lecz raczej integralną jej częścią. Wprawdzie gen. 
Giap miał zapewne na uwadze kwestię zdobycia bazy bojowej, lecz nie wy-
kluczało to przecież, że oblegając Khe Sanh, liczył na ściągnięcie w  rejon 

9 Ibidem, s. 207.
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strefy zdemilitaryzowanej znacznych sił amerykańskich przed atakiem 
NFW i WAL na miasta Południa, co mu się zresztą udało. W ocenie recen-
zenta, to właśnie odciągnięcie wojsk amerykańskich z głębi RW, a następnie 
absorbowanie ich w rejonie strefy zdemilitaryzowanej było głównym zada-
niem wojsk oblegających Khe Sanh przynajmniej w  pierwszej fazie walk. 
Jednocześnie gen. Giap zgromadził w rejonie bazy bojowej tak znaczne siły, 
by w przypadku wystąpienia sprzyjających temu okoliczności, jakie mogły 
się pojawić w rezultacie sukcesów Ofensywy Tet w głębi RW, dążyć do zdo-
bycia bazy, jak również pobicia wspierającego ją zgrupowania wojsk ame-
rykańskich. To ostatnie, w przypadku powodzenia Ofensywy Tet zmuszone 
przynajmniej do wydzielenia znacznych sił do walki z NFW i WAL na Po-
łudniu i pozbawione bezpiecznego zaplecza, znalazłoby się w trudnej sytu-
acji. Los obrońców bazy bojowej stanąłby wówczas pod znakiem zapytania.

Jedynie sukces w głębi RW dawał komunistom nadzieje na rozstrzyga-
jące zwycięstwo (także zwycięstwo pod Khe Sanh) i wszystko wskazywało 
na to, że Hanoi właśnie tam go oczekiwało. Walki o bazę bojową również 
były bardzo ważne, niemniej miały charakter pomocniczy w  stosunku do 
głównego wysiłku, który jednostki NFW i WAL realizowały bardziej na po-
łudnie, m.in. w Hue.

Powyższa rekonstrukcja planów gen. Giapa w  ocenie recenzenta lepiej 
tłumaczyłaby potężną koncentrację wojsk północnowietnamskich w rejonie 
Khe Sanh. Trudno byłoby też nie odnieść wrażenia, że kolejnych szturmów 
nie prowadzono z intencją opanowania bazy bojowej, lecz raczej w celu po-
prawy stanowisk wyjściowych do dalszych działań. Nawet atak na Lang Vei, 
chociaż spektakularny, służył prawdopodobnie głównie próbie wywabienia 
części garnizonu Khe Sanh z umocnień i wprowadzenia ich w pułapkę, co 
zakończyło się fiaskiem, gdyż obozowi sił specjalnych nie udzielono po-
mocy. Hipotezy o prowadzeniu przez WAL w rejonie bazy bojowej działań 
pozoracyjnych nie należałoby całkowicie odrzucać. Co zaś do stwierdze-
nia Słowiaka na temat „najgorzej przygotowanej i  zrealizowanej dywersji 
w  dziejach ludzkich konfliktów”, to: po pierwsze – w  historii zdarzały się 
większe katastrofy z bardziej kuriozalnych przyczyn, po drugie – wcześniej-
sze doświadczenia, w tym m.in. bitwa pod Dien Bien Phu, wskazywały na 
to, że wojska ukryte w dżungli, na wzgórzach i dosłownie wkopane w zie-
mię nie muszą się bardzo obawiać panowania wroga w  powietrzu. Aż do 
1968 r. nie było jednoznacznych przesłanek świadczących o  tym, że jed-
nostki gen. Giapa, okopane i  przebywające w  trudnodostępnym terenie, 
mogą zostać tak poważnie nadwyrężone przez amerykańską siłę ognia. Je-
dynym starciem o porównywalnej skali, którego rezultaty zapewne skłaniały 
Hanoi raczej do optymizmu w owej materii, była bitwa pod Dien Bien Phu.

Największym błędem gen. Giapa okazało się to, że nie zwinął oblęże-
nia wcześniej i nie ograniczył w ten sposób swych strat, niemniej być może 
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uważał, że wspiera w ten sposób słabnącą z każdym dniem Ofensywę Tet, 
przeciwko której Amerykanie mogliby w  przypadku odwrotu WAL spod 
Khe Sanh skierować całą swoją potęgę? W Hanoi nie doceniono również 
mobilności amerykańskich wojsk przygotowywanych do walk o  bazę bo-
jową, które były w  stanie włączyć się do walki o  miasta RW, jak miało to 
miejsce w przypadku niezbyt odległego Hue, będącego jednym z głównych 
celów Ofensywy Tet. Tym samym komunistom nie udało się zrealizować 
swych najważniejszych zamierzeń zarówno pod Khe Sanh, jak i  w  głębi 
RW – pod względem militarnym ponieśli oni potężną klęskę. Na paradoks 
zakrawa zatem fakt, że z  uwagi na wspomniane uwarunkowania społecz-
no-polityczne w  Stanach Zjednoczonych ataki sił NFW i  WAL na miasta 
Południa w  pierwszej połowie 1968 r. faktycznie zapewniły DRW solidne 
podstawy pod ostateczny tryumf w 1975 r.

Powyższa polemika recenzenta ze Słowiakiem ma naturalnie charakter 
wymiany opinii i nie rozstrzyga dyskusji, jak również nie świadczy o błę-
dach merytorycznych popełnionych przez autora książki. Tam, gdzie bra-
kuje dostatecznej podbudowy w miarodajnych źródłach, siłą rzeczy otwiera 
się pole do różnych interpretacji wydarzeń.

Podsumowując uwagi dotyczące recenzowanej publikacji, należy stwier-
dzić, iż jest to praca udana. Stanowi ona obecnie najlepsze kompendium 
wiedzy na temat tytułowej bitwy i bez wątpienia posłuży nie tylko history-
kom, lecz będzie również doskonale popularyzować opisywane w niej za-
gadnienia. Na ten ogólnie pozytywny obraz niewielki cień rzuciła jedynie 
konstrukcja pracy, którą być może należałoby nieco zmodyfikować, a także 
brak szerszego wykorzystania najnowszej literatury przedmiotu i  źródeł, 
które pojawiły się w ostatnich latach (AIPN)10. Mimo to Słowiakowi wypa-
da życzyć dalszych owocnych badań nad konfliktem w Indochinach, które 
zaowocują w przyszłości kolejnymi cennymi publikacjami.

10 Autor recenzowanej publikacji znał jednak te publikacje i dokumenty, gdyż wspomniał 
o nich np. we wstępie; zob. ibidem, s. 11.
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Litewska Akademia Wojskowa generała Jonasa Žemaitisa (Generolo 
Jono Žemaičiu Lietuvos karo akademija) utworzona w 1994 r. w Wilnie – 
cztery lata po ogłoszeniu niepodległości – prowadzi nie tylko działalność 
dydaktyczną, kształcąc i doszkalając kadry dla litewskich sił zbrojnych, lecz 
również szerzy, popularyzuje i utrwala wiedzę o historii litewskiego wojska, 
szczególnie w XX w. Jednym z najistotniejszych narzędzi, który służy temu 
celowi, jest sprężysta działalność edytorska. Od kilkunastu lat akademia 
wydaje bowiem specjalistyczną serię pod nazwą „Historia litewskiego woj-
ska” („Lietuvos kariuomenės istorja”), w  ramach której do chwili obecnej 
przekazano do rąk czytelników już 27 publikacji, głównie monografii. Po-
czątkiem serii były dwie prace, które ukazały się w 2003 r. Pierwsza z nich 
miała charakter źródłowy, ponieważ zamieszczono w niej rozkazy dyrektora 
generalnego Departamentu Obrony Krajowej wydane od 1990 do 1991 r., 
czyli w trudnym początkowym okresie formowania własnego narodowego 
wojska1, druga natomiast to klasyczna monografia historyczno-wojskowa, 
która przedstawia dzieje litewskiej marynarki wojennej w latach 1935–1940, 
w końcowym okresie istnienia niepodległej Litwy2. 

W następnych latach we wspomnianej serii publikowane były biogra-
fie wybitnych organizatorów i  dowódców litewskiego wojska, m.in. gen. 

1 Krašto apsaugos departamento generalinio direktoriaus įsakymai. 1990–1991, red. G. Sur-
gailis, Vilnius 2003.
2 G. Surgailis, Lietuvos karinis laivynas. 1935–1940, Vilnius 2003.



Waldemar Rezmer [rec.]: Monografia 5 Pułku Piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego Kiejstuta 207

Silvestrasa Žukauskasa3, gen. Jonasa Galvydis-Bykauskasa4 i  oficera Anta-
nasa Juozapavičiusa5 (dowódca 1 Pułku Piechoty, zginął 13 lutego 1919 r. 
w boju z bolszewikami o most na Niemnie w Olicie). Kontynuowano edy-
cję materiałów źródłowych, m.in. wydrukowano najistotniejsze dokumenty 
prezentujące proces wycofywania wojsk sowieckich (rosyjskich) z  teryto-
rium Litwy6, rozkazy najwyższych litewskich władz wojskowych (Minister-
stwa Obrony Krajowej) z lat 1991–19927. Ukazały się także dzieła z dziedzi-
ny bronioznawstwa, munduroznawstwa i falerystyki wojskowej8, wydruko-
wano opracowania prezentujące wojsko litewskie w okresie wojen o niepod-
ległość i granice 1918–19209, monografie międzywojennej wojskowej służ-
by sprawiedliwości10 i  ochrony granicy państwowej w  latach 1990–199411 
oraz kilka innych prac o różnej tematyce historyczno-wojskowej. Ostatnio 
ukazały się w dwóch tomach wspomnienia generała Vincasa Grigaliūnasa-
Glovackisa, absolwenta rosyjskiej Wileńskiej Szkoły Wojskowej, uczestnika 
I wojny światowej, jednego z organizatorów litewskich sił zbrojnych jesienią 
1918 r., dowódcy 2 Pułku Piechoty, a podczas walk z Polakami w sierpniu 
i wrześniu 1920 r. dowódcy 2 Dywizji Piechoty12.

W okresie międzywojennym i w czasach współczesnych trzon litewskich 
sił zbrojnych stanowiły i stanowią wojska lądowe. Publikacje dotyczące tych 
właśnie wojsk dominują więc w serii „Lietuvos kariuomenės istorija”. Wśród 
nich znajduje się pięć monografii międzywojennych litewskich pułków pie-
choty: 1 Pułku Piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego Gedymina13, 2  Pułku 

3 J. Aničas, Generolas Silvestras Žukauskas. 1861–1937, Vilnius 2006.
4 Generolas Jonas Galvydis-Bykauskas, Vilnius 2014.
5 J. Aničas, Karininkas Antanas Juozapavičius. 1894 02 13–1919 02 13, Vilnius 2004.
6 Rusijos kariuomenės išvedimas.dokumentuose, red. A. Balaišis, G. Surgailis, Vilnius 2005.
7 Krašto apsaugos ministro įsakymai, t. 1: 1991, nr 222–355 i 1992, nr 01–479, red. G. Sur-
gailis, Vilnius 2004; Krašto apsaugos ministro įsakymai, t. 2: 1992, nr 480–749, red. G. Surga-
ilis, Vilnius 2006; Krašto apsaugos ministro įsakymai, t. 3: 1992, nr 750–975, red. G.  Surgailis, 
Vilnius 2006.
8 E. Raubickas, Ženklas ant munduro, Vilnius 2005; A. Katilius, V. Tininis, Lietuvos 
kariuomenės karių uniformos, ženklai ir vėliavis 1990–2010, Vilnius 2014.
9 V. Lesčius, Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose. 1918–1920, Vilnius 2004; J.  Ju-
odagalvis, Švenčionių krašto savanori. 1918–1920 m., Vilnius 2005.
10 A. Stoliarovas, Lietuvos Respublikos karinė justicija 1919–1940, Vilnius 2015.
11 G. Surgailis, Valstybės sienos apsauga 1990–1994 metais, Vilnius 2008.
12 V. Grigaliūnas-Glovackisa, Generolo atsiminimai, cz. I: Carų imperijoje, Vilnius 2017; 
cz.  II: Lietuvoje, cz. III część: Demokratijos sūkuriuose, Vilnius 2017.
13 G. Surgailis, Pirmasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikšcio Gedimino pulkas, Vilnius 
2011.
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Piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego Algirdasa14, 3 Pułku Piechoty Wiel-
kiego Księcia Litewskiego Witolda Wielkiego15, 4 Pułku Piechoty Króla Li-
tewskiego Mendoga16 i świeżo wydana monografia 5 Pułku Piechoty Wiel-
kiego Księcia Litewskiego Kiejstuta (Penktasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Kęstučio pulkas, Vilnius 2017). 

Autorem wszystkich pułkowych monografii jest płk. ltn. dr Gintautas 
Surgailis, w chwili obecnej oficer Akademii Wojskowej gen. Jonasa Žema-
itisa w Wilnie, wcześniej przez kilka lat dyrektor Muzeum Wojska Witolda 
Wielkiego (Vytauto Didžiojo karo muziejus) w  Kownie. Płk Surgailis jest 
także naczelnym redaktorem informacyjnego periodyku „Kariūnas” („Ka-
det”) wydawanego przez wspomnianą akademię. Pismo ma bogatą tradycję, 
gdyż pierwszy jego numer ukazał się 25 października 1932 r., jako niepe-
riodyczna gazeta ówczesnej litewskiej Szkoły Wojskowej (Karo Mokyklos). 
Płk Surgailis jest również długoletnim redaktorem „Karo archyvas” („Archi-
wum Wojskowe”), najpoważniejszego litewskiego periodyku historyczno-
-wojskowego, który powołano do życia w 1925 r. w celu dokumentowania 
militarnych dziejów Litwy. Do lata 1940 r., tj. do chwili zajęcia Litwy przez 
Armię Czerwoną, przekazano czytelnikom dwanaście dość obszernych to-
mów. W sumie ich objętość przekroczyła 3,5 tys. stron, na których zapisano 
mnóstwo historycznych studiów i rozpraw oraz wprowadzono do naukowe-
go obiegu wiele ważnych dokumentów. Po rozpoczęciu okupacji sowieckiej 
nowe władze zaczęły egzemplarze „Karo archyvas” usuwać z bibliotek i nisz-
czyć, gdyż niektóre drukowane tam materiały uznały za szkodliwe politycz-
nie i  ideologicznie. „Karo archyvas” reaktywowano na początku lat dzie-
więćdziesiątych (zachowując ciągłą numerację), a  jego redaktorem został 
wtedy mjr (płk ltn.) dr Surgailis. W 1992 r. ukazał się w Wilnie tom XIII, 
a później sukcesywnie kolejne – w 2017 r. był to już XXXII tom. Od 2002 r. 
„Karo archvas” stał się czasopismem naukowym Akademii Wojskowej 
gen.  Jonasa Žemaitisa. Jednak zadanie postawione zespołowi redagującym 
periodyk nie uległo zmianie: publikowanie materiałów dotyczących historii 
wojskowej Litwy. O ile jednak w okresie międzywojennym ze zrozumiałych 
powodów dominowały źródła i opracowania dotyczące dawnej historii woj-
skowej i okresu walk o niepodległość 1918–1920, to w chwili obecnej sporo 
miejsca poświęca się zagadnieniom militarnym lat 1921–1940, problemom 
II wojny światowej i walki Litwinów z okupantem sowieckim.

Płk ltn. dr Ginatautas Surgailis ma wielkie osiągnięcia nie tylko na 
polu kierowania i  zarządzania periodykami historyczno-wojskowymi oraz 
w zakresie muzealnictwa wojskowego i dydaktyki wojskowej. Jest również 

14 Idem, Antrasis Lietuvos Didžiojo kunigaikščio pėstininkų Algirdo polkas, Vilnius 2014.
15 Idem, Trečias pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas, Vilnius 2013.
16 Idem, Ketvirtas pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas, Vilnius 2016.
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jednym z najaktywniejszych badawczo litewskich historyków specjalizują-
cych się w XX-wiecznych dziejach litewskich sił zbrojnych. Jego studia są 
niezmiernie owocne naukowo i  edytorsko. Opublikował bowiem kilkana-
ście książek: dzieł źródłowych, monografii i  prac popularno-naukowych, 
a  także wiele artykułów w  periodykach naukowych i  prasie, szczególnie 
wojskowej. Miał również ogromny udział w przygotowaniu i ostatecznym 
zredagowaniu dwutomowego, monumentalnego dzieła zawierającego bio-
gramy hetmanów litewskich, przywódców powstań na Litwie – kościusz-
kowskiego, listopadowego i styczniowego, litewskich ministrów obrony kra-
jowej i  naczelnych wodzów w  XX i  pierwszej dekadzie XXI w.17 W dziele 
tym kilka biogramów jest jego autorstwa, są to biogramy gen. ltn. Pranasa 
Liatukasa, płk. Konstantinasa Žukasa, gen. Silvestrasa Žukauskasa, gen. Jo-
nasa Galvydisa-Bykauskasa, gen. ltn. Juozasa Kraucevičiusa, gen. ltn. Juoza-
sa Stanaitisa, gen. dyw. Stasysa Raštikisa i  gen. dyw. Vincasa Vitkauskasa. 
Nie ma więc najmniejszej wątpliwości, iż płk ltn. dr Gintautas Surgailis miał 
odpowiednie przygotowanie historyczne i wojskowe do stworzenia mono-
grafii 5  Pułku Piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego Kiejstuta.

Podstawowym materiałem spożytkowanym przez Surgailisa do napisania 
monografii wspomnianego oddziału – podobnie jak w  przypadku innych 
jego opracowań dziejów litewskich pułków piechoty – były akta przecho-
wywane w  Lietuvos centrinis valstybės archyvo (Litewskim Centralnym 
Państwowym Archiwum – LCVA) w  Wilnie. Kwerendę przeprowadził 
w zespole akt Krašto apsaugos ministeria (Ministerstwa Obrony Krajowej) 
i  Kariuomenės štabas (Sztabu Wojskowego) oraz w  zespołach akt Pirmo-
ji pėstininkų divizija (1 Dywizji Piechoty) i Penktasis pėstininkų Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Kęstučio pulkas (5 Pułku Piechoty Wielkiego Księcia 
Litewskiego Kiejstuta). Ważną kopalnią informacji były Įsakymai kariuome-
nei (Rozkazy do wojska) z lat 1918–1940 wydane przez litewskie najwyższe 
władze wojskowe. Sięgnięcie do tych rozkazów pozwoliło autorowi skorygo-
wać wiele błędów i nieścisłości występujących w dotychczasowej literaturze 
przedmiotu. 

Uzupełniającą rolę odegrały drukowane źródła pisane (wspomnienia 
i  relacje). Ich wartość jest jednak ograniczona, ponieważ gros została spi-
sana i wydrukowana kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat po likwidacji litew-
skiego wojska przez władze sowieckie w  1940 r. Spore walory poznawcze 
mają natomiast artykuły o 5 Pułku Piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego 
Kiejstuta zamieszczane w  litewskich międzywojennych czasopismach woj-
skowych, a  później drukowane także w  periodykach wydawanych na Za-
chodzie. Pisali je bowiem często oficerowie ściśle związani z dziejami pułku, 

17 Ministrai irkariuomenės vadai, t. 1: LDK didieji etmonai ir suklimų vadai, t. 2: Krašto 
apsaugos ministrai Ir kariuomenės vadai, red. G. Surgailis, Vilnius 2008. 
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np. Kazys Škirpa, organizator i pierwszy jego dowódca, zrelacjonował on na 
łamach „Karysa” przebieg walk z Polakami na Suwalszczyźnie w 1920 r.18

Na Litwie, podobnie jak w  Polsce, w  latach międzywojennych bardzo 
popularne były gazetki – najczęściej jednodniówki – poszczególnych jedno-
stek wojskowych. Pierwsza z nich ukazała się 17 listopada 1919 r. Była to ga-
zetka 9 Pułku Piechoty Księcia Litewskiego Witenesa (Devintas pėstininkų 
Lietuvos Kunigaikščio Vytenio pulkas), który w  tym czasie przebywał na 
froncie dyneburskim (nad Dźwiną). Wspomniane gazetki były bardzo uży-
teczne w  procesie patriotycznego wychowania żołnierzy. Ich istnienie nie 
było zbyt długie, gdyż najczęściej z chwilą odejścia z oddziału pomysłodaw-
cy i redaktora gazetka przestawała wychodzić. Najczęściej gazetki te miały 
niski poziom redakcyjny, ale artykuły w nich zamieszczone zawierały spo-
ro wiadomości o  składzie osobowym oddziału, jego uzbrojeniu i wyposa-
żeniu oraz duży ładunek żołnierskiej serdeczności, życzliwości i  wartości 
duchowych19. Mogą więc być cennym źródłem informacji o wartości bojo-
wej jednostki, nastrojach mas żołnierskich i morale oddziału. Taką gazetkę 
– „Kęstutietis” – wydawano także w latach 1925–1926 w 5 Pułku Piechoty 
Wielkiego Księcia Litewskiego Kiejstuta. W spisie wykorzystanych tytułów 
prasowych pomocnych do napisania monografii gazetki tej nie znalazłem. 
W wykazie źródeł i literatury zamieszczonym na końcu monografii w dziale 
„Artykuły” („Straipsniai”) znajdziemy tylko 1 numer biuletynu pułkowego 
z 1934 r. („5 pėstininkų D. L. K. Kęstučio pulko laikraštėlis”). Autor mono-
grafii skoncentrował bowiem swoją uwagę na litewskiej wojskowej prasie 
centralnej, wydawanej w  okresie międzywojennym, a  później – w  latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku – reaktywowanej na Litwie. Były to: „Karys” 
(„Żołnierz”), „Kardas” („Miecz”), „Mūsų žinynas” („Nasze Wiadomości”) 
i wymienione wcześniej „Karo archyvas”. Z nieznanych przyczyn pominął 
jednak „Trymitas” („Trąbka”), periodyk Litewskiego Związku Strzelców 
– Związku Szaulisów (Lietuvos Šaulių Sąjunga) wydawany w  Kownie od 
1  czerwca 1920 r. do 11 lipca 1940 r. Z „Trimitasem” współpracowała więk-
szość znanych przedwojennych litewskich pisarzy, poetów, twórców sztu-
ki, przedstawicieli władz i administracji oraz wielu oficerów służby czynnej 
i rezerwy. Pisali oni artykuły historyczno-wojskowe i opisywali bohaterskie 
czyny żołnierzy litewskich. Np. w marcu 1939 r. ukazał się w „Trimitasie” 
okolicznościowy artykuł o 5 Pułku Piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego 
Kiejstuta, w którym przedstawiono historię pułku, wymieniono wszystkich 

18 K. Škirpa, 5 pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinai 1920 metais, „Karys” 1971, 
nr 3, s. 74–80; nr 4, s. 109–116; nr 5, s. 155–163; nr 6, s. 198–200; nr 7, s. 219–225, nr 8, 
s. 253–260.
19 Zob. P. Jakštas, Lietuvos karinė spauda 1918–1938, „Mūsų Žinynas” 1938, nr 11–12, 
s. 843.
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dowódców pułku oraz zamieszczono fotografię i  krótki biogram płk. Szt. 
Gen. Albinasa Čepauskasa, ostatniego dowódcy pułku w  międzywojennej 
niepodległej Litwie20.

Dopełnieniem źródeł i prasy są monografie, których wykaz zawiera bi-
bliografia (Šaltiniai ir literatūra) zamieszczona na końcu książki. W wyka-
zie tym są tylko opracowania litewskojęzyczne, w tym także opublikowane 
w USA dzieła Kazysa Ališauskasa21 i Vytenisa Statkusa22. 

Monografia 5 Pułku Piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego Kiejstuta 
napisana przez Surgailisa składa się z krótkiego wstępu, siedmiu rozdziałów 
merytorycznych i  zakończenia. Rozdziały są zróżnicowane pod względem 
wielkości: najobszerniejszy jest rozdział IV, który liczy 56 stron, najmniejszy 
jest rozdział VI – ma tylko 10 stron.

W rozdziale pierwszym autor przedstawia genezę pułku. 2 marca 1919 r. 
minister obrony krajowej oficer Mykolas Velykis rozkazał bowiem oficero-
wi Kazysowi Škirpie, dotychczasowemu pomocnikowi komendanta miasta 
Kowna, sformować Samodzielny Batalion (Atskiruoju batalionas) i  objąć 
jego dowództwo23. Batalion ten miał powstać z  sił komendantury wileń-
skiej, która na początku stycznia 1919 r. znalazła się w  Kownie. Trzonem 
batalionu miały być podległe kowieńskiej komendanturze 5 i  6 kompania 
piechoty oraz 2 szwadron huzarów, który zaczęto formować w Kownie już 
4 lutego24. Škirpa bardzo energicznie zajął się organizowaniem batalionu, 
do którego ściągnął większość ochotników wileńskich. Pod koniec marca 
rozrósł się on do trzech kompanii piechoty, szwadronu huzarów, podod-
działu żandarmerii i służb. 2 kwietnia 1919 r. Samodzielny Batalion pod do-
wództwem Škirpy skierowano do rejonu Żyżmory (Žiežmariai) niedaleko 
Koszedar (Kaišiadorys) przeciwko oddziałom „czerwonej” Litewskiej Dy-
wizji Strzelców. W następnych tygodniach oddział Škirpy walczył z  siłami 
podległymi dowódcy Armii sowieckiej Łotwy25, gdyż jemu podporządko-
wano 30 kwietnia 1919 r. Litewską Dywizję Strzelców. 20 czerwca 1919 r. 
Samodzielny Batalion przekształcono w Wileński Batalion (Vilniaus bata-
lionas). W lipcu 1919 r. Wileński Batalion po raz pierwszy starł się z siłami 

20 Zob. L. Lynas, 5-jo pėst. D.L.K. Kęstučio pulkas 1919–1939 m., „Trymitas” 1939, nr 9, 
s. 203–204.
21 K. Ališauskas, Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, t. 1, Chicago 1972.
22 V. Statkus, Lietuvos ginkluotosios pajėgos 1918–1940, Chicago 1986.
23 Ibidem, Įsakymas KAM nr 41, 2 III 1919 r. punkt 7.
24 W. Rezmer, 1 Pułk Huzarów Armii Litewskiej im. Hetmana Janusza Radziwiłła [w:] 
W kraju i  na wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Ka-
lembce w sześćdziesięciopięciolecie urodzin, Toruń–Olsztyn 2001, s. 796–797. 
25 9 V 1919 r. Armia sowieckiej Łotwy przekształcona została w 15 Armię, a Białorusko-
-Litewska Armia w 16 Armię.
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polskimi w rejonie Kozakiszki (Kazokiškes), miejscowości położonej około 
6 km na północ od miasteczka Jewie (Vievis), na trasie wiodącej z Wilna do 
Kowna. Nie było w tym nic nadzwyczajnego, gdyż polsko-litewskie zbrojne 
potyczki w rejonie Merecza, Jewia i Szyrwint (Širvintos) rozpoczęły się już 
w kwietniu 1919 r. W Wilnie bowiem, ostatecznie opanowanym przez Po-
laków po trzech dniach walk, pozostała tylko niewielka załoga, reszta zaś 
oddziałów poszła dalej na zachód, północny zachód i północ, odrzucając aż 
do rejonu Wiłkomierza dotychczasowego przeciwnika – sowiecki 153 Pułk 
Strzelców z 17 Dywizji Strzelców oraz spotkane na drodze oddziały „czer-
wonej” Litewskiej Dywizji Strzelców. Dalej na zachód i  północny zachód 
były już siły podległe litewskiemu rządowi w Kownie. Powstała w ten spo-
sób linia zetknięcia się oddziałów polskich i  litewskich, na której od czasu 
do czasu dochodziło do starć i potyczek.

W końcowych partiach tego rozdziału autor przedstawia działania Wi-
leńskiego Batalionu przeciwko bolszewikom w obszarze przylegającym do 
Łotwy, następnie opisuje ich poczynania na polskim froncie we wrześniu 
1919 r. w rejonie Żyżmory – Jewie, czyli na głównym kierunku operacyjnym 
prowadzącym z Wilna do Kowna. 11 października 1919 r. Wileński Bata-
lion skierowano ponownie do walki, tym razem z nowym przeciwnikiem, 
którym była wspierana przez Niemców „biała” rosyjska Zachodnia Ochot-
nicza Armia (Западная Добровольческая Армия) gen. Pawła Bermondta-
-Awałowa. Boje toczone w obszarze Bejsagoła (Baisogala) – Radziwiliszki 
(Radviliškis) – Możejki (Mažeikai) zakończyły się 15 grudnia 1919 r. rozbi-
ciem bermontowców i wzięciem bogatej zdobyczy w postaci broni i sprzętu. 
Podczas walk batalion wciąż rozbudowywał się liczebnie i wzbogacał mate-
rialnie. Powstały więc warunki do rozbudowania go w pułk piechoty.

Proces formowania pułku oraz kwestie jego podległości organizacyjnej 
i  udział w  walkach o  utrzymanie niepodległości i  o  granice państwa pre-
zentuje autor w  rozdziale II. 10 listopada 1919 r. litewskie Ministerstwo 
Obrony Krajowej, w ramach zarządzonej reorganizacji sił zbrojnych, pod-
jęło bowiem decyzję przekształcenia samodzielnego Wileńskiego Batalionu 
w 5 Pułk Piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego Kiejstuta (5 Pestininku Di-
džiojo Lietuvos Kunikaikšcio Kęstučio Pulkas). Podobnie postąpiono z inny-
mi litewskimi samodzielnymi batalionami, które również zaczęto rozwijać 
w pułki. 

W styczniu 1920 r. dowództwo litewskie przystąpiło do łączenia pułków 
w  związki taktyczne. W ten sposób powstały trzy brygady piechoty. Do-
wodzony przez kpt. Škirpę 5 Pułk Piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego 
Kiejstuta wszedł w skład II Brygady, w której były jeszcze: 2 Pułk Piechoty 
Wielkiego Księcia Litewskiego Algirdasa (Antras Pestininkų Didžiojo Letu-
vos Kunigaikščio Algirdo Pulkas) i  8 Pułk Piechoty Księcia Kowieńskiego 
Wojdata (Aštunas Pestininkų Kauno Kunigaikščio Voidato Pulkas). 14  lutego 
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1920 r. brygady przekształcono w dywizje o tej samej numeracji. Dowodzo-
ny przez Škirpę 5 Pułk Piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego Kiejstuta 
wszedł w skład 2 Dywizji Piechoty. Jednak aż do lata dywizje były związ-
kami tylko organizacyjnymi, taktycznie bowiem posługiwano się poszcze-
gólnymi pułkami, które – po wzmocnieniu – były trzonem formowanych 
doraźnie grup operacyjnych. 17 kwietnia Škirpa objął dowództwo Grupy 
Mariampol, która zabezpieczała odcinek przeciwko Polakom od granicy 
z  Prusami Wschodnimi koło Jeziora Wisztynieckiego (Vištytis) do Dru-
skiennik. W składzie tej Grupy był także 5 Pułk Piechoty Wielkiego Księcia 
Litewskiego Kiejstuta. 

W ostatnim podrozdziale zatytułowanym „Lemiamos kovos su Lenkijos 
kariuomene” („Walna bitwa z Wojskiem Polskim”) autor dość dokładnie przed-
stawia przebieg walk toczonych z siłami polskimi najpierw na Suwalszczyźnie 
w sierpniu i we wrześniu 1920 r., a później w październiku i w listopadzie z od-
działami dowodzonymi przez gen. Lucjana Żeligowskiego. 29 listopada 1920 r. 
podpisano protokół rozejmowy, który sprawił, że działania wojenne pomiędzy 
siłami Litwy kowieńskiej a wojskami gen. Żeligowskiego (Litwą Środkową) zo-
stały zakończone następnego dnia o godz. 24.00. 

W rozdziale III autor przedstawia historię pułku od 1 grudnia 1920 r., 
czyli po wstrzymaniu działań wojennych, do lutego 1923 r., kiedy to nastą-
piła likwidacja pasa neutralnego pomiędzy Polską a Litwą. W okresie tym 
najważniejszym zadaniem pułku było zabezpieczenie polsko-litewskiej linii 
demarkacyjnej. 

Najobszerniejszy jest rozdział IV, który liczy aż 56 stron. Jest to jednak 
zrozumiałe, gdyż prezentowane są w nim kilkunastoletnie dzieje pułku: od 
marca 1923 r. do sierpnia 1939 r. W tym pokojowym czasie pułk stacjo-
nował w stolicy kraju, w Kownie. W rozdziale tym, bogato zaopatrzonym 
w interesujące, wcześniej niepublikowane, fotografie, znajdziemy wiele, nie-
kiedy drobiazgowych, wiadomości na temat składu organizacyjnego i oso-
bowego pułku, uzbrojenia i wyposażenia, udziału w ćwiczeniach, manew-
rach i najrozmaitszych uroczystościach. Szukałem szerszej informacji o roli 
pułku w  przewrocie wojskowym dokonanym w  grudniu 1926 r., niestety, 
temu ważnemu wydarzeniu autor poświęcił tylko cztery zdania. To dziwi, 
gdyż Kowno, gdzie rozgrywały się decydujące wydarzenia, było pokojowym 
garnizonem właśnie 5 Pułku Piechoty.

W krótkim dwunastostronicowym rozdziale V znajdziemy skonden-
sowaną historię pułku w  początkowym okresie II wojny światowej, tj. od 
chwili jej rozpoczęcia 1 września do 14 czerwca 1940 r. W składzie Gru-
py „Vilnius” pod dowództwem gen. dyw. Vincasa Vitkauskasa, która miała 
przejąć Wilno od Armii Czerwonej w październiku 1939 r., nie było 5 Puł-
ku Piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego Kiejstuta. Tylko II jego batalion 
wziął udział w operacji zajęcia Wileńszczyzny przez Litwinów. 
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W podobnie niewielkim (tylko 10 stron) rozdziale VI zatytułowanym 
„Pulkas SSRS okupacijos sąlygomis” autor przedstawia losy pułku pod oku-
pacją sowiecką – od chwili wkroczenia Armii Czerwonej na Litwę 15 czerw-
ca 1940 r. do momentu likwidacji pułku 27 października 1940 r. Zgodnie 
bowiem z  decyzją Komitetu Centralnego WKP(b) i  Rady Komisarzy Lu-
dowych podjętą 17 sierpnia 1940 r. wojsko litewskie (w tym czasie była to 
już Litewska Armia Ludowa) miało zostać przekształcone w 29  Terytorialny 
Korpus Strzelców, w którego składzie miały znaleźć się dwie dywizje: 179 
i 184 Dywizja Strzelców. W skład tej drugiej miał wejść 262 Pułk Strzelców 
sformowany z komponentów dwóch dotychczas istniejących pułków: 4 i 5 
Pułku Piechoty.

Ostatni rozdział zatytułowany „Pulko vadai” ma odrębny charakter. 
Zawiera bowiem syntetyczne biogramy wszystkich dowódców pułku. Są 
oni prezentowani w układzie chronologicznym, począwszy od pierwszego 
– kpt. Kazysa Škirpy. Był to oficer nietuzinkowy, pierwszy spośród byłych 
oficerów rosyjskich, którzy powrócili na Litwę, aby podjąć działania, które 
miały zaowocować powstaniem litewskiego wojska. Już 25 kwietnia 1918 r. 
przekazał do Prezydium Taryby memoriał „Lietuvos kariuomenės klausimu. 
Sumanymas”, w którym przedstawił swoje poglądy na sposób formowania 
narodowych sił zbrojnych26. Od czerwca 1926 r. aż do przewrotu wojsko-
wego w  grudniu 1926 r. był naczelnikiem (szefem) Sztabu Najwyższego. 
24  grudnia został zwolniony z tego stanowiska. Nie oddano go jednak pod 
sąd polowy, jak donosiła „Polska Zbrojna”27. Nie odszedł nawet z  wojska. 
16 lutego 1928 r. awansował na stopień pułkownika szt. gen., a niecały mie-
siąc później – 13 marca – został wyznaczony na litewskiego attaché woj-
skowego w  Berlinie. Był nim aż do 30 czerwca 1937 r., kiedy mianowano 
go przedstawicielem Litwy przy Lidze Narodów. Po nawiązania stosunków 
dyplomatycznych między Polska a Litwą, w marcu 1938 r. władze w Kow-
nie postanowiły wysłać do Warszawy jako posła właśnie płk. szt. gen. Ka-
zysa Škirpę. Przyjechał on do Warszawy w ostatnich dniach marca 1938 r. 
W październiku 1938 r. w Kownie zdecydowano przeprowadzić zmianę na 
tym stanowisku. Odwołanego z Polski Škirpę skierowano jako litewskiego 
posła do Berlina.

Oprócz Kazysa Škirpy w monografii zamieszczone są biogramy pozosta-
łych dowódców 5 Pułku Piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego Kiejstuta. 
W kolejności byli nimi: oficer (karininkas) Ananas Żubrys (od 23 września 
1920 r. do 10 października 1920 r.), płk ltn. Mykolas Velikis (od 10 paź-
dziernika 1920 r. do 1 lutego 1921 r.), kpt. Pranas Kanas (p.o. od 1 lutego 

26 Pełny tekst tego pisma zob. Kariuomenės organizavimo klausimas Valstybės Tarybos laika-
is, „Mūsu Žinynas” 1923, nr 11, s. 307–313. 
27 Pierwsze kroki nowego rządu na Litwie. Sąd polowy, „Polska Zbrojna” 1926, nr 352, s. 3.
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1921 r. do 18 lutego 1921 r.), płk ltn. Vladas Juozas Rėklaitis (p.o. dowód-
cy od 18 lutego 1921 r. do 29 maja 1921 r., a później – do 26 październi-
ka 1925 r. dowódca), mjr Stasys Pundzevičius (od 26 października 1925 r. 
do 12 marca 1927 r.), płk ltn. Juozas Vidugiris (p.o. dowódcy od 15 marca 
1927 r., a następnie – do 25 czerwca 1936 r. dowódca), płk. Szt. Gen. Al-
binas Čepauskas (od 1939 r. Čepas) (od 25 czerwca 1936 r. do 25 czerwca 
1940 r.) i płk ltn. Juozas Listopadskis (od 27 czerwca 1940 r. do likwidacji 
pułku).

Dobrym rozwiązaniem było zamieszczenie w  monografii kilku tabel, 
które ukazują skład narodowościowy i  wyznaniowy oraz poziom analfa-
betyzmu wśród żołnierzy pułku w  różnych okresach: w  styczniu 1922 r. 
i  w  styczniu 1935 r. oraz w  marcu 1940 r. Interesująca jest także tabela 3 
(rozdział V), prezentująca fazy mobilizacji pułku. Ułatwia ona nie tylko 
zrozumienie organizacji litewskiej piechoty, lecz także umożliwia dokona-
nie porównań z   podobnymi oddziałami istniejącymi w tym samym czasie 
w siłach zbrojnych sąsiadów Litwy.

Największym mankamentem monografii 5 Pułku Piechoty Wielkiego 
Księcia Litewskiego Kiejstuta napisanej przez Surgailisa jest jej litwino-
centryzm. W naszej historiografii wojskowej wciąż dominuje polonocen-
tryzm, tj. odtwarzanie i  analizowanie walk (operacji, bojów) tylko i  wy-
łącznie na podstawie materiałów polskich. Autorzy tworzonych w  taki 
sposób prac nagminnie operują w  tekście enigmatycznym określeniem 
„wróg”, „przeciwnik” „nieprzyjaciel”, nie będąc w  stanie tego „wroga” zi-
dentyfikować i ocenić. Truizmem jest powtarzanie, że bez przedstawienia 
sił i  środków nieprzyjaciela, bez zaprezentowania celów i  zadań, które 
chciał zrealizować, trudno wyrokować o  efektywności działań własnych. 
Okazuje się jednak, iż jest to „choroba” ponadnarodowa, która dotyka 
także historiografię litewską. Do napisania dziejów 5 Pułku Piechoty wy-
korzystano bowiem wyłącznie archiwalia, źródła drukowane, prasę i opra-
cowania litewskie. 

W bardzo wielu miejscach opracowania autor opisuje działania bojo-
we pułku na lenkų fronte (polskim froncie). Dlaczego więc nie sięgnął do 
zbiorów polskiego Centralnego Archiwum Wojskowego w  Warszawie? Są 
tam zespoły akt wytworzonych przez polskie dowództwa (różnych szczebli) 
i oddziały w trakcie wojen o granice niepodległości. Krwawe zmagania to-
czono nie tylko z Ukraińcami i bolszewikami, lecz także z Litwinami. Do-
stępne są również akta Oddziału II Sztabu Generalnego (Głównego) Woj-
ska Polskiego, który z  racji nałożonych na niego zadań pilnie obserwował 
rozwój potencjału militarnego przyległych państw, prowadził ich ewidencję 
i studiował perspektywy dalszego wzrostu. Są wśród nich meldunki wywia-
dowcze, komunikaty informacyjne, zestawienia statystyczne oraz najrozma-
itsze dokumenty odtwarzające Ordre de Bataille sił zbrojnych Litwy. 
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Zdaję sobie sprawę, że prowadzenie kwerendy poza granicami własne-
go kraju jest czasochłonne i kosztochłonne. Bez większego wysiłku można 
jednak było sięgnąć do źródeł drukowanych, m.in. do dzieła O niepodległą 
i granice. Komunikaty Oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 
1919–1921, Opracowanie, wybór i przygotowanie do druku M. Jabłonow-
ski i A. Koseski, Warszawa–Pułtusk 199928, czy też do zbioru dokumentów 
Bitwa niemeńska 1920: dokumenty operacyjne, cz. 1: 29 VIII – 19  IX, oprac. 
zespół pod red. M. Tarczyńskiego, Warszawa 1998.

Do pełniejszego odtworzenia przebiegu najbardziej zaciętych i najkrwaw-
szych bojów toczonych na lenkų fronte, w których brał udział 5 Pułk Piecho-
ty Wielkiego Księcia Litewskiego Kiejstuta (chodzi o walki na Suwalszczyźnie 
w sierpniu i we wrześniu 1920 r.) niezmiernie przydatne byłoby studium tak-
tyczne Józefa Smoleńskiego pt. Walki polsko-litewskie na Suwalszczyźnie we 
wrześniu 1920 r., Warszawa 1938. Nie straciła także swojej wartości praca Tade-
usza Kutrzeby, Bitwa nad Niemnem (wrzesień–październik 1920 r.)29. Należało 
także sięgnąć do kilku artykułów, np. Mikołaja Michniewicza-Hetmana30, Ka-
zimierza  Jurgielewicza31, Tadeusza Piskora32, Adama Przybylskiego33, Konstan-
tego  Druckiego-Lubeckiego34, Tadeusza  Machalskiego35, Bolesława Waligóry36. 
Ostatni z  wymienionych autorów opublikował również dwie książki, które 
z pewnością mogłyby być przydatne do odtworzenia genezy litewskiej armii. 
Pierwsza z nich nosi tytuł: Na przełomie. Zdarzenia na ziemiach Białorusi i Li-
twy oraz w krajach bałtyckich (1918–1919) i ukazała się w Warszawie w 1934; 

28 Kilka lat wcześniej M. Jabłonowski opublikował artykuł źródłowy na interesujący nas 
temat. Nosi on tytuł: Spór polsko-litewski w  świetle komunikatów operacyjnych Naczelnego 
Dowództwa Wojska Polskiego w 1920 r. [w:] Polacy, Litwini, Niemcy w kręgu wzajemnego od-
działywania: z zagadnień Litwy Pruskiej i stosunków niemiecko-litewskich i polsko-litewskich 
w II połowie XIX i XX wieku (do 1939 roku), Olsztyn 1992, s. 95–103. 
29 T. Kutrzeba, Bitwa nad Niemnem (wrzesień–październik 1920 r.), Warszawa 1926 („Stu-
dia operacyjne”, t. 2). 
30 M. Michniewicz-Hetman, Zagon Wileńskiej Brygady Kawalerii pod Kiejdany, „Bellona” 
1925, t. 19, z. 1, s. 59–71.
31 K. Jurgielewicz, 1 pułk szwoleżerów w wyprawie wileńskiej, „Przegląd Kawaleryjski” 1925, 
nr 6, s. 3–30.
32 T. Piskor, Zdobycie Wilna, „Bellona” 1919, t. 2, z. 7, s. 489–511; z. 12, s. 937–955.
33 A. Przybylski, Bój obronny o  Wilno (kwiecień–maj 1919), „Bellona” 1929, t. 33, z. 3/4 
s. 252–276; idem, Ofensywa na Wilno w  kwietniu 1919 roku, „Bellona” 1928, t. 32, z. 10, 
s. 1–31; z. 12, s. 97–117.
34 K. Drucki-Lubecki, Czy zgodnie z zadaniem skierowała się wileńska brygada kawalerii na 
Kiejdany?, „Przegląd Kawaleryjski” 1939, nr 5, s. 593–608. 
35 T. Machalski, Przykład obrony ruchowej (zajęcie i obrona Suwalszczyzny), „Przegląd Ka-
waleryjski” 1937, nr 9, s. 275–300. 
36 B. Waligóra, Zajęcie Wilna przez gen. Żeligowskiego, „Bellona” 1930, t. 36, z. 9/10, s. 225–272. 
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druga – Walka o Wilno. Okupacja Litwy i Białorusi w 1918–1919 przez Rosję 
Sowiecką (Wilno 1934) pojawiła się na półkach księgarskich cztery lata później. 

Monografia 5 Pułku Piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego Kiejstuta 
to wartościowe dzieło, świetnie udokumentowane. Żałować tylko należy, 
że autor eksploatuje wyłącznie materiały litewskie. Bez zaznajomienia się 
z polskimi i rosyjskimi źródłami i najważniejszą literaturą przedmiotu dzie-
je nie tylko tego pułku, lecz także innych litewskich oddziałów i  instytucji 
wojskowych będą niekompletne. 



Michał Kozłowski

Wacław Tokarz (1873–1937). Z Legionów 
Polskich na Uniwersytet Warszawski, red. 
Tadeusz Paweł Rutkowski i  Tomasz Sie-
wierski, Warszawa 2017, („Klasycy Histo-
riografii Wojskowej”, t. 2), s. 272.

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana 
Porwita zainicjowało niedawno serię wydawniczą: „Klasycy Historiografii 
Wojskowej”. Jako jej pierwszy tom ukazał się reprint klasycznej pozycji Wa-
cława Tokarza Insurekcja warszawska (17 i  18 kwietnia 1794 r.)1. Jako ko-
lejny tom mamy pracę zbiorową Wacław Tokarz (1873–1937). Z Legionów 
Polskich na Uniwersytet Warszawski pod redakcją Tadeusza Pawła Rutkow-
skiego i Tomasza Siewierskiego. Postać tego wybitnego dziejopisa niewąt-
pliwie zasługiwała na przypomnienie. Badacz należy bowiem do grona naj-
znakomitszych historyków polskich dziejów porozbiorowych. Jego dorobek 
z zakresu historii wojskowości może się równać jedynie z twórczością Ma-
riana Kukiela (1885–1973) i Stanisława Herbsta (1907–1973). 

Mimo sporej ilości różnego rodzaju artykułów dotyczących Wacława To-
karza to wciąż jego twórczość i działalność poza wąskim gronem fachow-
ców jest w znacznym stopniu zapomniana. Brakuje też szerszej analizy jego 
aktywności na różnych polach. Zamieszczone w tomie recenzowanym tek-
sty nie obejmują całości kwestii związanych z  aktywnością naukową, pu-
blicystyczną, wojskową Tokarza. Książka w założeniu nie jest też monogra-
fią wszelkich aspektów życia warszawskiego historyka oraz biograficznym 
wyliczeniem jego uczniów. Badacze ograniczyli się jedynie do wybranych 
zagadnień. 

Prezentowany tom składa się z  11 artykułów. Książkę otwiera wspo-
mnieniowy tekst wnuczki naukowca – Katarzyny Wisłockiej-Sieprawskiej. 
Przedstawiła w  nim życie rodzinne historyka (s. 9–15). Artykuł ma oso-
bisty charakter ukazujący atmosferę rodzinnego domu badacza. Ważnym 

1 Jednocześnie pracę wznowiło wydawnictwo Napoleon V (Oświęcim 2018). 
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uzupełnieniem tej relacji jest dołączona do książki tablica genealogiczna 
siedmiu pokoleń przodków i potomków rodziny Tokarzów. Krakowski hi-
storyk historiografii Piotr Biliński opisał krakowskie lata naukowca (s. 16–
67). Jest to niewątpliwie najlepsza rozprawa opublikowana w recenzowanej 
książce. Oparta przede wszystkim na solidnej bazie źródłowej. Tokarz, uro-
dzony w  Częstochowie, skończył tam gimnazjum, ale wciągnięty w   dzia-
łalność polityczną, musiał przenieść się do Krakowa. Studiował m.in. histo-
rię na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem Wincentego Zakrzew-
skiego (1844–1918) i Wacława Sobieskiego (1872–1935). Doktoryzował się 
w  1902 r. Następnie był asystentem, docentem (1909) i  wreszcie profeso-
rem historii powszechnej i  austriackiej (1912). Piotr Biliński zwraca uwa-
gę, że młodym Tokarzem zainteresował się nawet sam Szymon Askenazy 
(1865–1935). Pod jego kierunkiem krakowski historyk prowadził kwerendy 
w Bibliotece Zamojskich w Warszawie. Ich stosunki popsuły się później ze 
względu na zbliżenie Tokarza do Narodowej Demokracji. Zresztą niebawem 
pod wpływem rewolucji 1905 r. młody adept Klio zerwał z endecją. Praca 
na Uniwersytecie Jagiellońskim pozwoliła też mu wykształcić pierwszą gru-
pę uczniów, którzy pod jego kierunkiem obronili prace doktorskie. Wśród 
nich warto wspomnieć Wincentego Łopacińskiego (1886–1939), który w la-
tach 1922–1924 był kierownikiem Archiwum Wojskowego. Trudno semina-
rium Wacława Tokarza porównywać do seminarium Szymona Askenazego. 
Większość seminarzystów z UJ zdecydowała się bowiem kontynuować ka-
rierę polityczną, dyplomatyczną czy społeczną2. Nie ma wśród nich indywi-
dualności jak w legendarnej szkole Askenazego.

Piotr Kaliszewski jest autorem artykułu Wacław Tokarz – historyk 
w służbie Legionów (s. 68–82). Jego rozprawa jest oparta na archiwach prze-
chowywanych w Muzeum Niepodległości, Bibliotece Narodowej i Bibliotece 
PAN w Krakowie. Autor gruntownie przedstawił dzielność Tokarza w okre-
sie I  wojny światowej. Z kolei praca Krzysztofa Komorowskiego Płk. Prof. 
Wacław Tokarz – twórca i redaktor „Bellony” (s. 83–97) jest, niestety, zupeł-
nym nieporozumieniem. W myśl tytułu miała to być rozprawa o  działal-
ności historyka jako redaktora obchodzącej w tym roku stulecie „Bellony”. 
Autor, niestety, nie wykorzystał prawie żadnych źródeł archiwalnych. Nie 
dotarł też do bogatej literatury przedmiotu dotyczącej tego pisma. W isto-
cie otrzymaliśmy dygresyjną narrację o  dziejach tego periodyku w  okre-
sie dwudziestolecia międzywojennego. Dodatkowo Komorowski popełnia 
błędy, pisząc chociażby o  Centralnym Archiwum Wojskowym w  tamtym 
okresie (s. 92). Emigracyjna „Bellona” wydawana w  Londynie obejmuje 

2 Na seminarium Tokarza uczęszczała też żona Oskara Haleckiego – Helena z  Szarłow-
skich por. M. Kukiel, Helena z Szarłowskich Halecka 20 V 1891 – 5 I 1964, „Teki Historyczne” 
1964/1965, nr 13, s. 209.
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lata 1940–1964, a  nie jak pisze autor 1940–1967 (s. 96). Jej ostatni tom 
za 1964 r. ukazał się po prostu w 1967 r. Całość tekstu zupełnie rozczaro-
wuje, bo ciekawy temat został zupełnie zmarnotrawiony. W setnym roku 
istnienia „Bellony” taki artykuł nie tylko zaskakuje, ale i  stawia pytania 
o sens takiej publikacji.

Łódzka historyk historiografii Jolanta Kolbuszewska przedstawiła prze-
miany w  sposobach uprawiania historii wojskowości na przełomie XIX 
i XX w. (s. 98–110). Dokonała tego, porównując pisarstwo Tokarza i Tade-
usza Korzona (1839–1918). Ten ostatni jako badacz dziejów nowożytnych, 
podejmując zagadnienia militarne, skupiał swoją narrację na czynach he-
roicznych opisywanych przez siebie bohaterów. Korzon nie był też nowato-
rem, jeśli chodzi o sposób zgłębiania i prezentowania przeszłości. Historia 
wojskowości dopiero kształtowała się jako osobna dziedzina badań. Tokarz 
z  kolei był zainteresowany i  wręcz zainspirowany nowymi nurtami poja-
wiającymi się w historiografii. Stąd w odróżnieniu od przedstawiciela war-
szawskiej szkoły historycznej analizował zagadnienia społeczne i polityczne 
a nie skupiał się jedynie na działaniu wybitnych jednostek. 

Jerzy Maroń przedstawił postać Tokarza jako specjalisty od armii Króle-
stwa Polskiego i powstania listopadowego (s. 111–138) oraz insurekcji ko-
ściuszkowskiej (s. 139–146). W pierwszej rozprawie autor dokonał historio-
graficznego przeglądu opinii i ocen na temat pisarstwa Tokarza w okresie 
II Rzeczpospolitej i po 1945 r. Ukazał też recepcje jego prac w powojennej 
historiografii. Jak zaznacza autor, główne dzieło Tokarza Wojna polsko-ro-
syjska 1830–1831, gdyby uzupełnić ją o przypisy i krytykę źródeł, liczyła-
by 2000–2500 stron. Prace Tokarza według badacza pomimo upływu stu 
lat pozostały w dużej mierze fundamentalne dla naszej wiedzy o dziejach 
wojskowości polskiej z  lat 1815–1831. Z kolei w badaniach nad insurekcją 
kościuszkowską Tokarz ustępuje miejsca Hebstowi i Kukielowi, a ze współ-
czesnych badaczy – Wiesławowi Majewskiemu. Janusz Wojtasik przedstawił 
natomiast postać warszawskiego dziejopisa jako badacza powstania stycz-
niowego (s. 148–159). Tu wkład historyka wypada najsłabiej. Są to w więk-
szości artykuły prasowe. Poza walorami poznawczymi nic nie wniosły do 
badań. 

Artykuł „Daleko pada jabłko...” Rafał Gerber (1909–1981) jest próbą 
prezentacji jednego z partyjnych historyków epoki Polski Ludowej (s.  160–
187), który dziś słusznie już został zapomniany. Jego prace jak podkreśla 
Rutkowski były nieliczne. Rafał Gerber, uczeń Tokarza w latach 1927–1930 
był członkiem Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. W okresie 
okupacji sowieckiej od listopada 1939 r. był zastępcą dyrektora Archiwum 
Obwodowego w  Równem. Po ataku Niemiec na ZSRR został ewakuowa-
ny na wschód. Od sierpnia 1941 r. pracował w  Archiwum Państwowym 
w  Taszkiencie i  w  Instytucie Historii Uzbeckiej Akademii Nauk. Tam był 
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aspirantem samego Władimira Piczety (1878–1943)3. Od stycznia 1945 r. 
był kierownikiem Referatu Historycznego Zarządu Głównego Związku 
Patriotów Polskich, następnie zaś pracownikiem ambasady w  Moskwie. 
W 1947 r. powrócił do Polski. Był m.in. sekretarzem generalnym Żydow-
skiego Instytutu Historycznego oraz naczelnym dyrektorem Archiwów Pań-
stwowych (1949–1952). W 1950 r. obronił na Uniwersytecie Warszawskim 
pracę doktorską Działalność Niemiec w Persji w latach 1914–1918 napisaną 
pod kierunkiem Janusza Wolińskiego (1894–1970). Rutkowski podkreśla 
że pośpiech w jakim odbyła się obrona, oraz forma pracy wskazują na za-
angażowanie czynników partyjnych. Gerber od 1952 r. był pracownikiem 
UW. W latach 1953–1954 był prodziekanem Wydziału Historycznego, 
a w 1954 r. został prorektorem UW. W 1954 r. został mianowany profeso-
rem nadzwyczajnym, w  1972 r. profesorem zwyczajnym. W latach 1962–
1966 kierował Zakładem Historii ZSRR i  Europy Środkowej w  Instytucie 
Historii PAN. Jego kariera jest klasycznym przykładem awansu polityczne-
go związanego z zaangażowaniem w ruch komunistyczny. Warto jednak pa-
miętać, że pozostawił po sobie dość liczne grono uczniów4.

Daniel Kiper próbował nakreślić sylwetkę innego ucznia Tokarza – Hen-
ryka Jabłońskiego (s. 188–212). Trudno się zgodzić z opinią autora, że Ja-
błoński pozostaje postacią zapomnianą (s. 189). Liczba funkcji, jakie spra-
wował w Polsce Ludowej, powoduje, iż nie da się o nim zapomnieć. Dok-
tor z  seminarium Tokarza (1934), działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, 
uczestnik walk o Narwik (1940), a  także działacz ruchu oporu we Francji, 
po 1945 r. nie zdecydował się na pozostanie na Zachodzie jak wielu pol-
skich historyków. Kontakt ze Stefanem Jędrychowskim otworzył mu drzwi 
do kariery, którą rozpoczął jako członek koncesjonowanej PPS w  ramach 
Krajowej Rady Narodowej. Dalsze etapy jego kariery politycznej i naukowej 
przebiegły równie szybko. W 2003 r. był chowany na Powązkach z wielkimi 
honorami. Sugestia o  tym, że Jabłoński sprawował wiele ważnych funkcji 
i  eksponowanych stanowisk i  cieszył się zaufaniem aparatu partyjnego (s. 
211), świadczy o  całkowitym niezrozumieniu realiów politycznych epoki 
PRL. W przywołanych przez autora pracach Jabłoński marginalizował doro-
bek Tokarza z historii wojskowości. Nie wypierał się co prawda, że jest jego 
uczniem. Nie miał jednak zamiaru chociażby w czasach stalinowskich prze-
ciwstawiać się obowiązującemu modelowi nauki. Niestety, w pracy Kipera 
zabrakło jednak przedstawienia Jabłońskiego jako historyka wojskowości. 

3 J. Szumski, Polityka a historia: ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w  latach 1945–
1964, Warszawa 2016, s. 242. 
4 M.in.: Wiesław Balcerak, Andrzej Bartnicki, Daniel Grinberg, Jerzy Kumaniecki, Piotr 
Łossowski, Robert Mroziewicz, Michał Pirko, Peter Raina, Janusz Stefanowicz, Maria Waw-
rykowa, Tomasz Wituch.
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Przykładowo do tej pory niezbadana jest chociażby sprawa wydrukowania 
w  emigracyjnych „Zeszytach Historycznych” bez zgody Jabłońskiego jego 
tekstu z czasów okupacji Piłsudski jako historyk5. Warto ponownie podkre-
ślić, że grono osób, które pod kierunkiem Jabłońskiego napisały prace dok-
torskie, jest równie liczne6. Artykuł Kipera, niestety, nic nie wnosi do naszej 
wiedzy o Henryku Jabłońskim. 

Tomasz Siewierski zaprezentował środowisko warszawskich uczniów 
historyka (s. 213–229). Jego seminarium obok Marcelego Handelsmana 
i Oskara Haleckiego należało do najprężniejszych w  Instytucie Historycz-
nym UW. Oprócz wspomnianych już Jabłońskiego i  Gerbera uczniami 
Tokarza byli m.in: Maksymilian Meloch (1905–1941) i  Stanisław Herbst. 
Błędem jest jednak stwierdzenie, że doktorat Herbsta Wojna inflancka 
1600–1602 był napisany pod kierunkiem Tokarza (s. 218). Praca powstała 
bowiem na seminarium u Oskara Haleckiego7. 

Tom uzupełnia bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Wacława To-
karza (s. 240–269). Jej pierwsza część to publikacje historyka z  lat 1896–
2017 (s. 240–258). Niestety, zestawienie jest dalekie od doskonałości. Bra-
kuje w  nim numerów zeszytów czasopism, stron czy wydawców. Całość 
jest zrobiona bardzo niechlujnie. Trudno zrozumieć, dlaczego nie ujed-
nolicono opisów bibliograficznych. Spis nie obejmuje też licznych recenzji 
prac tego historyka, które są umieszczone w  kolejnej bibliografii, zresztą 
w szczątkowej ilości. Inną kwestią jest to, że jest to bibliografia wybranych 
prac Tokarza. Nie znajdziemy w   niej chociażby ostrej repliki Tokarza na 
recenzję Tadeusza Korzona książki Warszawa przed wybuchem powstania 
17 kwietnia 1794 opublikowanej w  „Kwartalniku Historycznym”8. Książ-
ka Armia Królestwa Polskiego 1815–1830 miała niedawno kolejny reprint9 
o czym wydaje się nie wiedzą autorzy bibliografii. Podobnie rzecz ma się 
z Przewodnikiem żołnierza piechoty, którego współautorami obok Tokarza 
byli Marian Kukiel i  Jan Dąbrowski10. Pierwsze wydanie tej pracy nawet 

5 H. Jabłoński, Piłsudski jako historyk, „Zeszyty Historyczne” 1968, z. 13, s. 190–193. O Ja-
błońskim krążyła anegdotka, że przed wojną jeszcze zbiegał ze schodów w korytarzu Insty-
tutu Historycznego UW i potrącił pewną starszą osobę. Zdenerwowany staruszek okazał się 
Józefem Piłsudskim. Marszałek warknął do Jabłońskiego „uważaj gówniarzu!”. Miało to być 
jedyne w życiu Jabłońskiego spotkanie z Piłsudskim.
6 M.in.: Jerzy Wojciech Borejsza, Leon Chajn, Andrzej Garlicki, Władysław Góra, Ludwik 
Hass, Józef Lewandowski, Mieczysław Motas, Andrzej Paczkowski, Szymon Rudnicki, Wi-
told Stankiewicz, Piotr Stawecki, Bronisław Syzdek, Jan Tomicki, Zofia Zaks. 
7 M. Kozłowski, Oskar Halecki i  jego uczniowie. Wzajemne relacje po latach [w:] Oskar 
Halecki i jego wizja Europy, red. M. Dąbrowska, t. 3, Warszawa – Łódź 2014, s. 63–64. 
8 „Kwartalnik Historyczny” 1911, nr 24, s. 604–605. 
9 W. Tokarz, Armia Królestwa Polskiego 1815–1830, Warszawa 2017. 
10 S. Kara, Przewodnik żołnierza piechoty, Warszawa – Poznań 1919; reprint: Oświęcim 2016. 
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nie pojawia się w  zestawieniu. Bibliografia nie zawiera też referatów To-
karza z Powszechnych Zjazdów Historyków Polskich! Brakuje kilku arty-
kułów z „Bellony”, mimo że istnieje bibliografia tego pisma11. Nie ma rów-
nież prac, których redaktorem był Tokarz bądź napisał do nich przedmowę 
(przykładowo: W.  Chrzanowski, Opisanie bitwy grochowskiej, Warszawa 
1917; K. Górski, Bitwa pod Racławicami, Warszawa 1918; Żołnierz polski, 
Warszawa 1991). Całościowa pełna bibliografia według mojego rozeznania 
liczyłaby ponad 300 pozycji bibliograficznych. Niestety, trzeba będzie na nią 
poczekać. 

Identycznie rzecz się ma z Literaturą (sic!) o profesorze Wacławie Toka-
rzu (s. 259–268). Pominięto w niej zupełnie istniejące bibliografie prac Wa-
cława Tokarza. Lista recenzji jest zupełnie niewystarczająca. Brakuje nawet 
danych encyklopedycznych kompendiów, takich jak: Biogramy uczonych 
polskich czy Słownik historyków polskich. Zabrakło chociażby wskazania 
wspomnień uczonych, na kartach których pojawia się postać historyka. 
Spis nie uwzględnia prawie zupełnie prac z zakresu historii historiografii. 
Pominięcie prac Jerzego Maternickiego (Idee i postawy. Historia i historycy 
polscy 1914–1918, Warszawa 1975; Historiografia polska XX w., cz. I: Lata 
1900–1918, Warszawa 1982; Warszawskie środowisko historyczne w okresie 
II Rzeczypospolitej, Rzeszów 1999) jest dużym zaniedbaniem. Podobnie 
brak ważnych monografii Jolanty Kolbuszewskiej (Mutacja modernistycz-
na w historiografii polskiej (przełom XIX i XX wieku), Łódź 2005; Tadeusz 
Korzon (1839–1918). Między codziennością, nauką a służbą narodowi, Łódź 
2011). W bibliografii nie ma zupełnie prac z historii historiografii wojsko-
wej. Nawet jeśli chodzi o publikacje poświęcone samemu Tokarzowi, spis 
nie jest kompletny. Brakuje np.: A. Zahorski, Wacław Tokarz (1873–1937), 
„Kultura” 1980, nr 28 s. 6; M. Wierzbicka, Wspomnienie o prof. W. Tokarzu, 
„Kronika Warszawy” 1988, nr 2, s. 119–121. W bibliografii nie wykorzysta-
no też zbiorów archiwalnych. Przykładowo w Bibliotece Narodowej znajdu-
je się fragment archiwum naukowego Wacława Tokarza (Rkps akc. 15967). 
Podsumowując, obie bibliografie są nie tylko źle zrobione pod względem 
opisów bibliograficznych, ale też mocno niekompletne. Zaskoczenie budzi, 
że przy ich opracowaniu brało udział grono aż sześciu osób. 

Pomimo wskazanych braków i niedociągnięć recenzowany tom stanowi 
jednak ważny krok w poszerzaniu naszej wiedzy o tym wybitnym history-
ku. To opracowanie ważne dla rozwoju badań nad spuścizną naukową i in-
telektualną oraz nad biografią jednego z najwybitniejszych polskich histo-
ryków XX w. Autorzy częściowo poszerzyli podstawę źródłową przyszłych 
badań. Niektórzy z nich zaprezentowali ważne, często nowatorskie, ujęcia 
interpretacyjne. Kolejnym trzecim tomem w  serii „Klasycy Historiografii 

11 Bibliografia zawartości „Bellony” 1918–1939, Warszawa 2003.
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Wojskowej” mają być pisma rozproszone Mariana Kukiela. Miejmy nadzie-
ję, że będą one wydane tym razem wzorcowo. 



Noty o autorach

Michał Depta – doktorant na Wydziale Historii Akademii Humani-
stycznej im A. Gieysztora w Pułtusku. Prowadzi badania z zakresu historii 
wojskowości w  czasach panowania Zygmunta III Wazy. Przygotowuje dy-
sertację doktorską traktującą o  karierze wojskowej wojewody kijowskiego 
Stefana Chmieleckiego.

Karol Jadczyk – dr, absolwent UŁ, adiunkt Muzeum Tradycji Nie-
podległościowych w  Łodzi. Biografistyk i  historyk wojskowości XIX w., 
specjalista od powstania styczniowego. Autor książki Dowódcy powstania 
styczniowego. Portret zbiorowy oraz artykułów publikowanych na łamach 
m.in. „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, czasopisma „Niepodległość 
i Pamięć”, „Rocznika Łódzkiego”. 

Kamil Stasiak – absolwent studiów magisterskich i doktorant Instytutu 
Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 
Pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Naukowo zajmuje się 
m.in. historią lotnictwa.

Tomasz Gliniecki – doktor nauk humanistycznych. Ostatnio zastęp-
ca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w  Gdańsku koordynujący pra-
ce w sferach edukacji i zbiorów, wcześniej m.in. redaktor naczelny „Gazety 
Olsztyńskiej” i  „Dziennika Elbląskiego”. Zainteresowania badawcze lokuje 
na styku historii wojskowości z medioznawstwem.

Michał Kozłowski – pracownik WBH. Zajmuje się historią Bizancjum 
oraz historią historiografii, w tym twórczością m.in.: Ihora Ševčenko, Oska-
ra Haleckiego, Henryka Paszkiewicza, Aleksandra Turyna. Publikował na 
łamach m.in. „Archiwum Emigracji”, „Rocznika Instytutu Europy Środko-
wo-Wschodniej”, „Rocznika Lubelskiego”, „Rocznika Łódzkiego”, „Studiów 
z Dziejów Rosji i Europy Środkowej”.

Piotr Cichoracki – dr hab. prof. UWr, pracownik Instytutu Histo-
rycznego UWr, zainteresowania badawcze: historia Polski pierwszej połowy 
XX w. ze szczególnym uwzględnieniem dziejów obozu sanacyjnego, kwestii 
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bezpieczeństwa wewnętrznego i województw północno-wschodnich II Rze-
czypospolitej Polskiej.

Adam Wołoszyn – doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Opol-
skiego. Główne zainteresowania badawcze: wielka wojna północna (1700–
1721) i polskie gazety rękopiśmienne.

Janusz Mierzwa – adiunkt w Zakładzie Historii Polski Najnowszej In-
stytutu Historii  UJ. Zainteresowania koncentrują się na historii XX  w., 
zwłaszcza na biografistyce, dziejach społecznych, politycznych i administra-
cji.  Autor licznych prac naukowych, w tym: Starostowie Polski międzywo-
jennej. Portret zbiorowy (dwa wyd: 2012 i 2018), biografii płk. Adama Koca 
(2006) oraz edycji źródeł (A. Koc, Wspomnienia, Wrocław 2005 i  W. M. Za-
wadzki, Dziennik, Kraków 2010).

Michał Kuchciak – absolwent historii na Wydziale Humanistycznym 
UMCS w  Lublinie oraz pracownik tejże uczelni. Jego zainteresowania ba-
dawcze skupiają się na historii wojskowości ze szczególnym naciskiem na 
zagadnienia związane z polską bronią pancerną okresu międzywojennego.

Alex Maskalík – absolwent Uniwersytetu w Preszowie (słow. Prešov), 
historyk wojskowości w Wojskowym Instytucie Historycznym w Bratysła-
wie. Zainteresowania badawcze koncentrują się na Ludowej Armii Czecho-
słowackiej po 1968 r. Jest autorem i  współautorem licznych prac nauko-
wych, w  tym monografii Elita armády. Československá vojenská generalita 
1918–1992 (2012).

Waldemar Rezmer  – prof. zw. dr hab.,  specjalizuje się w historii woj-
skowej i historii najnowszej oraz naukach o obronności. Kierownik Zakła-
du Historii Wojskowej UMK. W latach 2002–2008 dziekan WNH UMK. 
Doktor honoris causa Vytauto Didžiojo Universitetas w Kownie. Redaktor 
naczelny rocznika „Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschod-
niej i  Państw Bałtyckich”. Autor 380 publikacji krajowych i zagranicznych, 
wśród nich 22 książek.

Przemysław Benken – doktor nauk humanistycznych, historyk woj-
skowości i politolog, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych 
Instytutu Pamięci Narodowej w  Szczecinie, członek redakcji półrocznika 
naukowego IPN „Pamięć i Sprawiedliwość”. Autor wielu publikacji poświę-
conych II wojnie indochińskiej i historii Polski po 1945 r.
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Instrukcja wydawnicza  
Przeglądu Historyczno-Wojskowego 

Redakcja PHW przyjmuje teksty w języku polskim, angielskim, niemiec-
kim i  rosyjskim, nadesłane wyłącznie drogą elektroniczną, zgodne z  in-
strukcją wydawniczą PHW oraz obowiązującym wykazem skrótów, w for-
matach .doc, .docx lub .rtf. Nadesłany artykuł powinien być tekstem samo-
dzielnym autora, opartym na wynikach jego badań oraz niepublikowanym 
wcześniej w innych pismach. Artykuł powinien być również zgodny z zale-
ceniami Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi zasady 
„zapory ghostwriting” (nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem 
artykułu) oraz „guest authorship” (pozornym autorstwem lub współautor-
stwem artykułu).

Do wiadomości zawierającej elektroniczną wersję tekstu powinny zostać 
załączone podpisane skany oświadczeń o  oryginalności tekstu i  o  ghost-
writingu i  guest authorship. Papierowe wersje oświadczeń należy przesłać 
na adres redakcji.

Nazwa pliku powinna zawierać kolejno: nazwisko autora, inicjał imienia, 
pełny tytuł artykułu. Artykuł w  metadanych nie powinien być podpisany 
nazwiskiem autora lub innym podpisem pozwalającym na identyfikację au-
tora. W przypadkach szczególnych, po uprzednim uzgodnieniu z redakcją, 
mogą być dopuszczone inne formy dostarczenia tekstu. 

W pliku z artykułem powinny znajdować się w lewym górnym rogu na-
stępujące informacje: pełne imię i nazwisko autora, adres do koresponden-
cji tradycyjnej, adres e-mailowy, numer telefonu. Pod tekstem artykułu po-
winna znaleźć się bibliografia zawierająca pełne dane autora danej pozycji 
bibliograficznej.

W osobnym pliku, nazwanym zgodnie ze schematem: streszczenie i  ty-
tuł artykułu, należy umieścić: streszczenie w  języku polskim o  objętości 
do 1000 znaków, opcjonalnie streszczenia w języku angielskim i rosyjskim 
o objętości do 1000 znaków każde; krótka notka dotycząca autora o obję-
tości do 300 znaków oraz słowa kluczowe w  języku polskim i angielskim, 
opcjonalnie rosyjskim. 

Tekst powinien zostać wykonany z zachowaniem stylu normalnego pro-
gramu MS Word, czcionką Times New Roman 12 pkt. w tekście głównym 
i  10 pkt. w przypisach. Stosujemy przypisy dolne. Interlinia tekstu głównego 
1,5 pkt., przypisów 1 pkt.

Niezamawianych tekstów redakcja nie zwraca. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów.



Publishing instruction 
of  „Przegląd  Historyczno-Wojskowy” 

(„Historical-Military Review”)

PHW’s editorial staff accepts texts in Polish, English, German and Rus-
sian, submitted only in digital form, in line with the publishing instruction 
of PHW and the list of abbreviations in operation, in .doc, .docx or .rtf 
formats. The submitted article should be an independent text of the author, 
based on the results of their research and not published previously in other 
periodicals. The article should also be in accordance with the recommen-
dations of the Ministry of Higher Education regarding the „ghostwriting 
wall” principle (undisclosed authorship or co-authorship of the article) and 
„guest authorship” (superficial authorship or co-authorship of the article).

The electronic version of the text should be accompanied by signed 
scanned declarations of originality and ghostwriting as well as guest au-
thorship. Paper versions of this statements should be sent to the editorial 
office address.

The article file name should include in the following order: the author’s 
surname, the initial of their first name, and the full title of the article. The 
article metadata should not contain the author’s name or any signature ena-
bling the identification of the author. Other forms of delivery may be per-
mitted in special cases, subject to prior agreement with the editorial staff. 
The article file should contain the following information in the top left-
hand corner: author’s full name, address for traditional correspondence, 
e-mail address, telephone number. Underneath the text of the article there 
should be a bibliography containing full information on the author of a  giv-
en bibliographic entry.

In a separate file, named according to the template: summary and title 
of  the article, there should be included: a  summary in Polish up to 1000 
characters, optional summaries in English and Russian up to 1000 charac-
ters each; short note concerning the author up to 300 characters and key 
words in Polish and English, optionally Russian.

The text should be written using the normal MS Word style, Times New 
Roman font, 12 points for the main text and 10 points for the notes. We 
use footnotes. Line spacing in the main text – 1,5 point, in the footnotes – 
1  point.

The editorial office does not return the texts that were not ordered. 
The editorial office reserves the right to shorten the texts.



Издательская инструкция журнала 
„Военно-исторический обзор”

Редакция журнала PHW принимает тексты на польском, английском, 
немецком и русском языках, присланные исключительно по электрон-
ной почте, согласно издательским требованиям PHW в форматах .doc, 
.docx. Статья должна быть написана автором самостоятельно на основе 
результатов его исследований и не может быть опубликована ранее в  дру-
гих научных журналах. Статья должна также соответствовать требова-
ниям Министерства науки и высшего образования, касающимся прави-
ла защиты от случаев „ghostwriting” (скрытое авторство или соавторство 
статьи) и „guest authorship” (гостевое авторство или соавторство статьи). 

К сообщению, содержащему электронную версию текста, должны 
быть прикреплены подписанные сканы заявлений об оригинальности 
текста, о „ghostwriting” и „guest authorship”. Бумажные версии заявлений 
необходимо выслать на адрес редакции.

Название файла со статьей должно содержать (в приведенной по-
следовательности): фамилию автора, инициалы имени, полное название 
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. 


