
WOJSKOWE BIURO HISTORYCZNE
im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego

2016 
Warszawa

Rocznik XVII (LVIII)
Nr 2–3 (256–257)







Rada Naukowa PHW

dr hab. prof. WSKSiM w Toruniu Sławomir Cenckiewicz (przewodniczący RN PHW)
prof. Marek Chodakiewicz (USA)

dr hab. prof. UWr. Piotr Cichoracki
dr hab. prof. Uczelni Łazarskiego Marek Gałęzowski

dr hab. Tomasz Głowiński
dr hab. prof. UWr. Grzegorz Hryciuk

ppłk dr Lech Kowalski
dr hab. prof. UMCS Robert Litwiński

prof. Jerzy Maroń
prof. Mirosław Nagielski

dr hab. prof. IH PAN Przemysław Olstowski
prof. Iwan Patrylak (Ukraina)

prof. Waldemar Rezmer
prof. Matthew Schwonek (USA)

prof. Wojciech Skóra
dr hab. prof. UWM Tomasz Strzeżek

dr hab. Mirosław Szumiło
płk dr hab. prof. ASzW Juliusz S. Tym

prof. Jonas Vaicenonis (Litwa)
prof. Mariusz Wołos

Kolegium redakcyjne

dr Daniel Koreś – redaktor naczelny 
e-mail: d.kores@ron.mil.pl

dr Jerzy Kirszak – zastępca red. naczelnego 
e-mail: j.kirszak@ron.mil.pl

mgr Krzysztof Widziński – sekretarz redakcji 
e-mail: k.widzinski@ron.mil.pl

dr Konrad Paduszek – członek redakcji 
e-mail: k.paduszek@ron.mil.pl

dr Jacek Jędrysiak – członek redakcji 
e-mail: j.jedrysiak@ron.mil.pl

dr Paweł Skubisz – członek redakcji 
e-mail: p.skubisz@ron.mil.pl

dr Arkadiusz Tuliński – członek redakcji i redaktor językowy 
e-mail: a.tulinski@ron.mil.pl



WOJSKOWE BIURO HISTORYCZNE
im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego

2016
Warszawa

Rocznik XVII (LVIII)
Nr 2–3 (256–257)



©Wojskowe Biuro Historyczne 2016. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Recenzenci naukowi tomu:
dr hab. prof. UWr. Piotr Cichoracki, dr hab. Tomasz Głowiński,  

dr hab. prof. UWr. Grzegorz Hryciuk, dr hab. prof. UMCS Robert Litwiński,  
prof. Jerzy Maroń, prof. Mirosław Nagielski,  

dr hab. prof. IH PAN Przemysław Olstowski, prof. Waldemar Rezmer,  
prof. Wojciech Skóra, dr hab. prof. UWM Tomasz Strzeżek,  
płk dr hab. prof. ASzW Juliusz S. Tym, prof. Mariusz Wołos

Zdjęcie płk. dypl. Ignacego Matuszewskiego pochodzi ze zbiorów Instytutu Józefa 
Piłsudskiego w Ameryce (Nowy Jork).

ISSN 1640-6281

Redakcja „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” informuje,  
że wszelkie wnioski, opinie i refleksje sformułowane  

w opublikowanych tekstach są wyrazem poglądów ich autorów.

Redakcja techniczna i skład:
System-Graf Drukarnia

www.systemgraf.pl

Druk:
System-Graf Drukarnia

 

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 
jest wersja papierowa.

Adres redakcji
ul. Pontonierów 2A
00-910 Warszawa 72

fax 261-813-144
e- mail: wbh.phw@ron.mil.pl



Dedykujemy ten numer pamięci płk. dypl. Ignacego Matuszewskiego 
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Przedmowa dyrektora  
Wojskowego Biura Historycznego

„Po stokroć haniebniej przestąpi prawo Boże ten z Polaków, kto kłamać 
będzie sobie, czy innym, że Państwem Polskiem jest sowiecki zabór, że 
wojskiem polskim są niewolnicy Żymierskie go, że rządem polskim jest 
Osóbka i Mikołajczyk, że opinią polską są wymuszone słowa spęta nych 

groźbą i przymusem nie szczęśliwych polityków polskich w kraju.  
Ci Polacy, co tak kłamać będą – ci własną małość i podłość przerzucać 

będą nikczemnie na naród polski”

Ignacy Matuszewski, Samotni. II. Kraj, „Nowy Świat”, 9 VII 1945 r.

Powyższe słowa płk. Ignacego Matuszewskiego skreślone w lipcu 1945 r., 
w czasie kolejnej zdrady Aliantów uznających sowiecką agenturę Bieruta, 
Osóbki-Morawskiego i Żymierskiego za legalny rząd polski, są dla nas 
niczym testament do realizacji. Takie mamy bowiem poglądy historyczne! 
I z takimi właśnie poglądami dokonujemy zmian w całej wojskowej sieci 
archiwalnej oraz w redakcji „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”.

Chcemy kontynuować dobre tradycje naszych poprzedników, ale zarazem 
chcemy zerwać z apologią tradycji zdrady narodowej, z apologią ludowego 
Wojska Polskiego przedstawianego nierzadko jako część tradycji polskiego 
oręża. Wyjaśnienie tej kwestii na tych łamach wydaje się dla nas kluczowe. 

Nasze stanowisko i pogląd na LWP najlepiej precyzują publikowane 
w tym numerze „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” teksty publicystyczne 
Ignacego Matuszewskiego z roku 1943 i 1945. Nie uważamy a priori wszyst-
kich służących w LWP za zdrajców. Zwłaszcza w okresie tworzenia armii 
Berlinga w 1943 r. i podczas wojennego szlaku bojowego 1. i 2. Armii WP 
znalazło się w tej formacji wojskowej wielu żołnierzy chcących wyrwać się 
z „nieludzkiej ziemi” lub wcielonych do niej siłą. Ich szanujemy szczegól-
nie i cytując Matuszewskiego powiemy za nim, że „niewolnikami byli tylko 
– zdraj cami nigdy”! „Ci niewolnicy rwali się ku wol ności. Pragnęli odejść 
stamtąd, zerwać z moskiewskim przymu sem. Pragnęli odejść, aby z nim wal-
czyć” – pisał w nowojorskim „Nowym Świecie”. Jednak zdając sobie sprawę 
z tego jaka była geneza, formacja ideowa, podległość, tradycje i doktryna 
wojenna armii Berlinga, Żymierskiego, Rokossowskiego, Spychalskiego 
i Jaruzelskiego, nie możemy jej uznać za polskie wojsko. 

Pisać chcemy o wszystkim! Idee które wyznajemy nie oznaczają jakiej-
kolwiek cenzury. Zapraszamy zatem do dyskusji i polemik. Pragniemy być 
pismem otwartym na różne poglądy, ale zarazem poważnym o wyraźnym 



profilu naukowym. Zapraszamy do współpracy nie tylko badaczy woj-
skowości, zaś naszą ofertę kierujemy zwłaszcza do historyków młodszego 
pokolenia. 

Nasz „pierwszy numer” starego/nowego „Przeglądu Historyczno-
Wojskowego” dedykujemy płk. dypl. Ignacemu Matuszewskiemu – w 70. 
rocznicę jego zgonu i w roku jego pośmiertnego powrotu do Ojczyzny razem 
ze swoim przyjacielem, legionistą I Brygady Legionów – mjr. dypl. Henrykiem 
Floyar-Rajchmanem. Cześć ich pamięci! 

dr hab. Sławomir Cenckiewicz
dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni K. Sosnkowskiego

przewodniczący Rady Naukowej „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”



Od redaktora naczelnego

Szanowni Państwo,

W czerwcu tego roku spotkał mnie wielki zaszczyt – dyrektor Wojskowego 
Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, dr hab. 
Sławomir Cenckiewicz, powierzył mi stanowisko redaktora naczelnego 
„Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, czasopisma naukowego z ogromny-
mi tradycjami sięgającymi 1929 roku. Kontynuowanie dzieła zainicjowanego 
przez gen. bryg. Juliana Stachiewicza jest wielką odpowiedzialnością – mamy 
tego pełną świadomość! Wraz zespołem redakcyjnym oraz przy wsparciu 
członków Rady Naukowej, będziemy starali się podołać obowiązkom i sprostać 
licznym wyzwaniom! Niestety, w końcu 2015 r., przez zaniedbanie poprzed-
niej redakcji „Przegląd Historyczno-Wojskowy” utracił wówczas posiadane 
6 punktów i miejsce na liście czasopism punktowanych. Zobligowało nas to 
w pierwszej kolejności do starań w kwestii kluczowej dla każdego periody-
ku naukowego: przywrócenia utraconych punktów i ponownego wpisania na 
listę B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Działania w tym kierunku zostały już podjęte, lecz na ich efekt, niestety, trze-
ba będzie poczekać do przyszłego roku. Zapewniam jednak, że dołożymy 
wszelkich starań, by w 2017 r. za opublikowanie tekstu w naszym czasopiśmie 
ponownie były przyznawane punkty w liczbie nie mniejszej niż w latach ubie-
głych. Prawdziwym wyzwaniem będzie jednak zbudowanie wokół „Przeglądu 
Historyczno-Wojskowego” oraz Wojskowego Biura Historycznego jedne-
go z wiodących ośrodków badań nad historią wojskowości, z naciskiem na 
historię wojskowości polskiej w obszarach posiadających najwięcej białych 
plam; za takie pole badawcze należy uznać np. okres po 1945 roku związany 
z, jak najszerzej pojętymi, dziejami ludowego Wojska Polskiego. Wierzę, że 
historycy starszego i młodszego pokolenia – czy to związani zawodowo ze 
środowiskiem akademickim, Instytutem Pamięci Narodowej lub innymi pla-
cówkami badawczymi, czy też amatorzy, którzy często na własną ręką prowa-
dzą kwerendy, choćby w Centralnym Archiwum Wojskowym – będą chcieli 
publikować efekty swoich badań na łamach naszego czasopisma. Redakcja 
ze swojej strony zapewnia, że zrobi wszystko, ażeby prestiż periodyku osią-
gnął poziom odpowiadający jego bogatej tradycji. Obecnie widoczną emanacją 
prestiżu czasopisma jest m.in. zadbanie o obecność tekstów opublikowanych 
na jego łamach w najważniejszych bazach cytowań (np. POL-index prowa-
dzonej w ramach Polskiej Bibliografii Naukowej) – teksty zamieszczone 
w „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym” będą dostępne w POL-index oraz 
w Bazhum, największych indeksach cytowań polskiej humanistyki. 



Obecnie oddajemy w Państwa ręce numer łączony 2–3 (2016) „Przeglądu 
Historyczno-Wojskowego”, w nowej szacie graficznej, z zupełnie zmienio-
nym layoutem. Z czasopisma zniknęły pewne działy, a pojawił się nowy: 
„Miscellanea biograficzne”, gdzie będziemy zamieszczać różne formy (arty-
kuły, szkice, biogramy) z zakresu biografistyki wojskowej. Wyjaśnienia 
wymaga jedna kwestia: numer ten składany był w specyficznej sytuacji i dla-
tego – wyjątkowo – publikujemy w nim bardzo obszerne artykuły, co raczej 
nie jest normalną praktyką dla periodyków naukowych; od 2017 roku będzie-
my przyjmować do druku teksty o maksymalnej objętości dwóch arkuszy 
wydawniczych.

Życząc ciekawej lektury proszę wszystkich chętnych do publikowania na 
łamach „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” o wysyłanie tekstów na adres: 
wbh.phw@ron.mil.pl. Zachęcam także do odwiedzania strony internetowej 
Wojskowego Biura Historycznego (www.wbh.wp.mil.pl), gdzie w odpowied-
niej zakładce pojawiać się będą komunikaty redakcji „Przeglądu Historyczno-
Wojskowego”; już w najbliższym czasie pojawi się tam szczegółowa instrukcja 
wydawnicza dla autorów.  

Z wyrazami szacunku
dr Daniel Koreś

redaktor naczelny „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”





Artykuły



Z bigniew Hundert

Repartycja jednostek wojska koronnego 
według komisji lwowskiej w 1679 roku

Po zakończeniu wojny z Imperium Osmańskim w 1676 r. wojsko koronne 
przeszło na etat pokojowy, co oznaczało jego redukcję. Jej szczegóły wraz 
z opracowaniem nowego komputu (etatu wojska) ustalono 28 kwietnia 
1677 r., zgodnie z uchwałą sejmu nadzwyczajnego w Warszawie z 14 stycz-
nia–27 kwietnia 1677 r.1 Mimo zmniejszenia liczebności nie zmieniono 
dotychczasowego systemu finansowania. Jednostki wojska koronnego, za 
asygnacjami podskarbiego koronnego, nadal miały odbierać od poborców 
środki na żołd, egzekwowane z podatków uchwalonych na sejmie zgodnie 
z postanowieniami trybunałów skarbowych zwoływanych na mocy uchwał 
parlamentu. W 1679 r. przywrócono system repartycji, który obowiązywał 
w latach 1667–1673, gdy wojsko koronne także było objęte etatem pokojo-
wym2. Repartycja polegała na przydzieleniu poszczególnych oddziałów woj-
ska do konkretnych województw i ziem, które bezpośrednio – bez nadzoru 
organów centralnych – miały zająć się opłaceniem chorągwi i regimentów. 
Do niedawna nie tylko repartycja wprowadzona w 1679 r., ale również sama 

1 Zob. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Akta Skarbowo-Wojskowe (dalej – 
AGAD, ASW), dz. 86, sygn. 61, Komputy wojska koronnego z 28 IV 1677 r. w opracowaniu 
hetmana wielkiego koronnego Dymitra Wiśniowieckiego oraz króla Jana III, k. 31–33v, 38–40v; 
J. Wimmer, Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1673–1679, 
„Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1961, t. 7, cz. 2, s. 394–437; Z. Hundert, Dyslokacja 
partii wojska koronnego w 1677 roku. Przyczynek do badań pogranicza polsko-tureckiego oraz 
organizacji armii w dobie pokoju 1677–1683, „Klio” 2016, t. 36, z. 1, s. 41–67. O sejmie 1677 r. 
zob. K. Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 150–238.
2 J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 255–256; Z. 
Hundert, Husaria koronna w wojnie polsko-tureckiej 1672–1676, wyd. 2, Oświęcim 2014, s. 
132. Na temat wprowadzenia repartycji i jej funkcjonowania w latach 1667–1673 zob. idem, 
Między buławą a tronem. Wojsko koronne w walce stronnictwa malkontentów z ugrupowaniem 
dworskim w latach 1669–1673, Oświęcim 2014, s. 34–83, 198–202.
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problematyka organizacji wojska w dobie pokoju 1677–1683 nie cieszyła się 
zainteresowaniem badaczy. Udało się wprawdzie wypełnić historiograficz-
ną lukę i zrekonstruować skład jednostkowy wojska koronnego w okresie 
służby od 1 maja 1679 do 30 kwietnia 1683 r., gdy w ramach etatu pokojowe-
go funkcjonowała repartycja (1 maja 1683 r. wprowadzono etat wojenny)3, 
nadal jednak nie znamy przydziału poszczególnych chorągwi i regimentów 
do województw i ziem zgodnie z postanowieniami trybunału lwowskiego 
z 1679 r. Celem niniejszej publikacji jest zatem przedstawienie na podstawie 
dokumentacji wspomnianego trybunału przydziału poszczególnych jedno-
stek wojska koronnego do określonych sejmików, które miały je opłacać4.

Dotychczas znamy dokładny przydział oddziałów wojska do województw 
i ziem tylko w okresie służby 1 sierpnia 1667–30 kwietnia 1673 r. wraz ze zmia-
nami, jakie się wówczas dokonały zarówno w samej repartycji, jak i w składzie 
armii koronnej5. Zachowana dokumentacja pozwala przedstawić także inne 
repartycje: obowiązującą od 1 maja 1679 r. oraz z lat 1683–16966. Dotąd nikt 
nie pokusił się jednak o sporządzanie wykazu repartycji z lat 1679–1696, pomi-
mo że skład jednostkowy wojska koronnego w tym okresie doczekał się takiego 
opracowania7. Informacje na temat województw i ziem, do których przynależa-
ły poszczególne chorągwie i regimenty, możemy odnaleźć wyłącznie w niewy-
danej drukiem dokumentacji skarbowej oraz częściowo w aktach sejmików, na 

3 Z. Hundert, Wykaz koronnych chorągwi i regimentów w okresie od 1 V 1679 do 30 IV 1683. 
Przyczynek do organizacji wojska koronnego w dobie pokoju 1677–1683, „Studia Historyczno-
Wojskowe” 2015, t. 5, s. 274–287.
4 Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie (dalej – BCzart), rkps 426, Podział wojska JKM 
i Rzptej obojga zaciągów na województwa i ziemie na trybunale skarbowym lwowskim in 
anno 1679 uczyniony, s. 173–176. Dotychczas jest to jedyny znany dokument, który pokazuje 
podział wojska koronnego na poszczególne województwa i ziemie w 1679 r. Znajduje się on 
wśród innych aktów, które zostały wytworzone podczas prac komisji wojskowej lwowskiej, 
połączonej z obradami trybunału skarbowego.
5 Z. Hundert, Między buławą a tronem…, s. 49–68.
6 AGAD, ASW, dz. 86, sygn. 67–75, Rachunki skarbowo-wojskowe z lat 1683–1696. Zob. 
też BCzart, rkps 2656, Podział wojska JKM i Rzptej koronnego starego i nowego zaciągu 
ad proportionem podatków na sejmie anni 1683 uchwalonych na województwa i ziemie 
uczyniony, Warszawa 10 V 1683, s. 127–138; rkps 2562, Podział wojska JKM i Rzptej 
z komputu na sejmie teraźniejszym anni 1690 postanowionego w skrypcie ad Archivum 
danym wyrażonego, ad proportionem no. 45 podymnych na tymże sejmie in vim 
płacy wojsku pomienionemu deklarowanych uczyniony, s. 11–44. Repartycja w okresie 
funkcjonowania etatu wojennego 1683–1696, według uchwał sejmowych z lat 1683, 1685 
i 1690, w przeciwieństwie do repartycji z okresu pokojowego była przedmiotem obrad 
trybunałów skarbowych, dlatego zachowały się dla niej rachunki skarbowo-wojskowe, których 
to rachunków nie ma z kolei dla lat 1667–1673 oraz 1679–1683. Zob. Z. Hundert, Wykaz 
koronnych chorągwi…, s. 275–276.
7 J. Wimmer, Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1683–
1689, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1962, t. 8, s. 243–279; idem, Materiały do 
zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1690–1696, ibidem 1963, t. 9, cz. 
1, s. 237–275; Z. Hundert, Wykaz koronnych chorągwi…, s. 279–287.
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których podejmowano uchwały poborowe w celu dotacji jednostek przynależ-
nych danym samorządom. Przedstawienie repartycji z 1679 r., a w przyszłości 
tej z lat 1683–1696 będzie doskonałym materiałem do prowadzenia badań nad 
m.in. kryteriami przydziału poszczególnych chorągwi i regimentów do określo-
nych województw i ziem, relacji samorządów z żołnierzami oraz ich ośrodkami 
dyspozycyjnymi (król, hetmani, wyższa kadra dowódcza), a także możliwości 
płatniczych samorządów i ich rzetelności w dotowaniu wojska. Zidentyfikowanie 
przydziału do województw ułatwi także pracę badaczom zainteresowanym losa-
mi konkretnych oddziałów – pozwoli odwołać się do uchwał właściwych sejmi-
ków. Sięgnięcie do tego typu akt jest z kolei nieodzowne, możemy w nich bowiem 
znaleźć wiele pożytecznych informacji, np. przydatnych do identyfikacji z imie-
nia i nazwiska grupy żołnierzy czy oficerów jednostki opłacanej przez sejmik.

Wojsko koronne zgodnie ze skryptem ad Archivum z sejmu 1677 r. miało zostać 
zredukowane do 12 tys. etatów: 2150 koni husarii, 3 tys. koni jazdy pancernej, 800 
koni lekkiej jazdy wołoskiej, 4500 porcji piechoty oraz 1500 dragonii8. Faktyczny 
skład oraz wielkość zredukowanej armii były inne niż zapisano to w przyjętej 
uchwale. Wojsko koronne, które 1 maja 1677 r. rozpoczęło służbę, zgodnie z nowym 
komputem liczyło 12 150 koni i porcji (łącznie z załogami Krakowa i Lubowli – 
12 250)9. W tej wielkości etatowej w 1679 r., w II kwartale rozliczeniowym, czyli od 
1 maja, zostało ono objęte systemem repartycji. Wojsko koronne wówczas liczyło:

– 21 chorągwi husarskich, 2100 koni;
– 49 chorągwi pancernych, 3130 koni;
– 14 chorągwi wołoskich, 680 koni;
– kompanię arkabuzerii, 100 koni;
– 20 regimentów pieszych, 4340 porcji;
– 4 regimenty dragońskie, 1500 porcji;
– 2 roty piechoty węgierskiej, 300 porcji10.
Postulat wprowadzenia repartycji miał być odpowiedzią na legację królewską 

przed sejmem grodzieńskim 1678/1679. Jan III wnosił w niej o wypracowanie 

8 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej – BZNO), rkps 
305/II, Na sejmie warszawskim anni 1677 redukcja liczby i płacy wojska in futurum, s. 317; 
BCzart, rkps 426, Skrypt dany na sejmie ad Archivum in Anno 1677, s. 538.
9 AGAD, ASW, dz. 86, sygn. 65, Rachunki skarbowo-wojskowe za okres służby II kwartał 
1677–I kwartał 1679, Archiwum Skarbu Koronnego (dalej – ASK), dz. II, sygn. 65, Rachunki sejmu 
1681 r. z rozliczeniem wojska za okres służby ośmiu kwartałów w czasie 1 V 1677–30 IV 1679, k. 
41v–77; BCzart, rkps 426, Komput wojska JKM i całej Rzptej a die 1ma maj in anno 1679, s. 535–
538; Z. Hundert, Wykaz koronnych chorągwi…, s. 279–287. Ustalenia Jana Wimmera (Materiały 
1673–1679, s. 394–437; Wojsko polskie…, s. 196–197) nieco odbiegają od wyżej zaprezentowanych.
10 W rachunkach skarbowych widnieją wprawdzie 4 chorągwie piechoty węgierskiej, ale 2 
z nich nie są na ogół uwzględniane w osobnych komputach wojska. Mowa tu o rotach z obsady 
garnizonu krakowskiego oraz zamku w Lubowli, które to roty przez wszystkie kwartały 
służby od 1 V 1677 do 30 IV 1679 liczyły po 50 porcji (AGAD, ASW, dz. 86, sygn. 65, k. 128, 
130). Wprawdzie w różnych wykazach były one często pomijane, ale spotkamy się z nimi 
w repartycji z 1 V 1679 r.
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lepszego sposobu podatkowania i sprawniejszego regulowania płacy żołnierzom. 
Swoje stanowisko w tej kwestii wyraziła choćby szlachta ruska zgromadzona 
na sejmikach wiszeńskim i halickim. Na wiszeńskim panowie bracia wnosili 
o przywrócenie systemu płacy z lat 1667–1673, ponieważ dotychczasowe metody 
wypłacania pieniędzy wojsku wielkie „incommoda przyniosły Rzptej”11. Podobnie 
uważali Haliczanie, którzy w swojej instrukcji poselskiej zapisali: „Żeby więcej 
Rzpta z wojskiej nie trudniła się i ekstraordynaryjnych na traktamenty i komisje 
sobie umniejszyła kosztów, wojsko aby po województwach na płacę rozebrane 
było (…)”12. Szlachta halicka konieczność przywrócenia repartycji motywowała 
obniżeniem kosztów. Doraźnie powoływana administracja skarbowa miała być, 
jej zdaniem, o wiele droższa niż ta funkcjonująca z ramienia sejmików.

Podstawą prawną przywrócenia repartycji była konstytucja sejmu gro-
dzieńskiego Zapłata wojsku, w której czytamy „Na przyszłe zaś ćwierci, które 
się a prima maj poczynać będą, województwa i ziemie, wojsko, jaki go nume-
rus zostawać będzie, na zapłatę rozbiorą, któremu płacić też województwa 
i ziemie bez żadnej od skarbu dependecyi powinne będą, podług popisów 
i ich regestrów ur. pisarza polnego koronnego. Deputaci zaś od chorągwi 
i regimentów takowe regestra, którychby ur. pisarz polny koronny przy wiel-
możnych hetmanach sam personaliter nie popisywał, przy odbieraniu pła-
cy poprzysiąc będą powinni. Którą to repartycją wojska trybunał skarbowy 
na województwa i ziemie koekwując, tyle, ile ex iusto et aequo przychodzić 
będzie nikogo nie agrawując ante omnia uczyni, miarkując tę repartycją woj-
ska według deklaracji województw i ziem na sejmie teraźniejszych danych”13.

Zgodnie z tą konstytucją repartycja miała obowiązywać od 1 maja 1679 r. 
Płaca wojsku od tamtej pory powinna odbywać się bez nadzoru podskarbie-
go, zgodnie z popisami przeprowadzonymi w obecności pisarza polnego albo 
zaprzysiężonymi przez deputatów opłacanych oddziałów. Szczegółowy podział 
wojska na województwa miał wykonać zwołany na 3 października 1679 r. do 
Lwowa trybunał skarbowy, którego zadaniem oprócz wprowadzenia repartycji 
było także opłacenie wojska za osiem kwartałów służby, tj. od 1 maja 1677 do 30 
kwietnia 1679 r., a także zrealizowanie środków niezapłaconych przez komisję 

11 Instrukcja dla posłów na sejm z województwa ruskiego, Wisznia 7 XI 1678 [w:] Akta grodzkie 
i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we 
Lwowie, t. 22, Lauda wiszeńskie 1673–1732, Lwów 1914, s. 98.
12 Instrukcja dla posłów na sejm z ziemi halickiej, Halicz 28 XI 1678 [w:] ibidem, t. 24, Lauda 
sejmikowe halickie 1575–1696, Lwów 1931, s. 413; J. Stolicki, Wobec wolności i króla. Działalność 
polityczna szlachty ruskiej, ukrainnej i wołyńskiej w latach 1673–1683, Kraków 2007, s. 181–210. 
Zob. też K. Matwijowski, Sejm grodzieński 1678–1679, Wrocław 1985, s. 112, 126 i n.; R. Kołodziej, 
„Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, 
Poznań 2014, passim.
13 Konstytucje sejmu grodzieńskiego r. 1678 [w:] Volumina Legum, t. 5, Petersburg 1860, s. 
267. Zob. też M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648–1679), oprac. J. 
Dzięgielewski, Warszawa 2000, s. 502.
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sandomierską z 1677 r.14. Podział wojska na województwa i ziemie miał dokonać 
się zgodnie z deklaracjami szlachty złożonymi na sejmie grodzieńskim.

Trybunał lwowski, którego marszałkiem został wojewoda ruski i hetman 
polny koronny Stanisław Jan Jabłonowski15, w swoim postanowieniu ujął kwe-
stię wprowadzenia repartycji następująco „Stosując się do uchwały Rzptej 
o rozebraniu wojsk Rzptej na województwa i ziemie na przyszłą płacę a prima 
maj 1679 zaczętą, sąd nasz najjaśniejszy rozebrania wojska na płacę przyszłą do 
województw rozebrać nakazuje i realiter dzięki i rozebraniu według propory-
cjej i wystarczenia summy półtora pogłównego na takowe rozebranie wojska 
uchwalonego. A wielmożni ichmość panowie komisarze województw i ziem 
fide publica każdy za swoje województwo i ziemie warują i submitują się, że 
według prawa i deklaracjej onego województwa i ziemi ad iuxta ordinationem 
Rzptej żołdu 1677 płaca wojska utriusque authoramenti dojdzie”16. Przydział 
wojska miał zostać dokonany zgodnie z możliwościami płatniczymi danych 
województw i ziem, zawartymi w deklaracjach podatkowych. Generalnie woje-
wództwa miały przyjąć na swoją listę płac tyle etatów, na ile starczyłoby półtora 
pogłównego, zgodnie z taryfą tego podatku z 1673 r.17.

Jedyny dotychczas znany dokument, który ilustruje pełny przydział poszczegól-
nych oddziałów wojskowych do województw i ziem z 1679 r., rozróżnia następują-
ce jednostki administracyjne: województwo krakowskie (sejmik w Proszowicach), 
ziemia zatorsko-oświęcimska (sejmik zatorski), województwa poznańskie i kaliskie 
(sejmik w Środzie Wielkopolskiej), województwo sandomierskie z ziemią radomską 
(sejmik w Opatowie), województwo sieradzkie (sejmik w Szadku), ziemia wieluńska, 
województwo łęczyckie, województwo brzesko-kujawskie i województwo inowro-
cławskie (sejmik w Radziejowie), ziemia dobrzyńska (sejmik w Lipnie), ziemie woje-
wództwa ruskiego: lwowska, przemyska, sanocka (sejmik w Wiszni), halicka oraz 
chełmska, województwo bełskie, województwo wołyńskie (sejmik w Łucku), woje-
wództwo lubelskie z ziemią łukowską, województwo mazowieckie, województwo 

14 Konstytucje sejmu grodzieńskiego r. 1678 [w:] Volumina Legum…, t. 5, s. 267–268. 
15 Zob. BCzart, rkps 426, Konotacyja sum tak na zapłatę wojskową i inne publiczne ekspensa 
na sejmie grodzieńskim anni 1678 uchwalonych, tudzież na wypłacenie długu temuż wojsku 
i innym per declarationem publicam naznaczonych, s. 553–554.
16 BCzart, rkps 426, Deklaracja wojsku, s. 543. Zgodnie z ordynacją żołdu z 1677 r. husarii 
przysługiwało kwartalnie po 51 zł od konia, jeździe pancernej – 41 zł, a jeździe lekkiej – 31 zł. 
Roty pancerne i wołoskie miały też dodatkowo otrzymywać co rok od konia 4-złotowy dodatek 
na dzidy, co faktycznie oznaczało o złotówkę większy żołd kwartalny (odpowiednio 42 zł i 32 
zł). Piechocie i dragonii powinno przysługiwać 36 zł od porcji, z tym, że piechocie przeznaczono 
jeszcze raz na rok 40 zł od porcji na barwę i moderunek, a dragonii – 80 zł na moderunek oraz 
konie. Zob. BZNO, rkps 305/II, Na sejmie warszawskim anni 1677 redukcja liczby i płacy wojska 
in futurum, s. 317; BCzart, rkps 426, Skrypt dany na sejmie ad Archivum in Anno 1677, s. 538. 
Niewymieniona w tych kalkulacjach arkabuzeria za służbę od 1 V 1677 do 30 IV 1679 r., zgodnie 
z rachunkami skarbowo-wojskowymi, otrzymywała kwartalnie 42 zł. Zob. AGAD, ASW, dz. 
86, sygn. 65, Rachunki kompanii arkabuzerii JKM pod Janem Górzyńskim 1677–1679, k. 79.
17 Deklaracje województw i ziem koronnych [w:] Volumina Legum…, t. 5, s. 292–299.
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płockie (sejmik w Raciążu), ziemie województwa rawskiego: rawska, sochaczew-
ska i gostynińska, ziemie województwa podlaskiego: mielnicka, drohicka i bielska 
oraz województwa Prus Królewskich. Kilka kwestii w tym rozróżnieniu z pewno-
ścią zasługuje na uwagę. O ile województwa poznańskie i kaliskie, które odbywały 
wspólny sejmik, nie są podane oddzielnie, o tyle województwa brzesko-kujawskie 
i inowrocławskie (wspólny sejmik w Radziejowie) już tak. Województwa: ruskie, 
rawskie i podlaskie zostały wymienione za pomocą swoich partykularnych ziem 
(niektóre z nich, przede wszystkim ziemie lwowska, przemyska oraz sanocka, odby-
wały wspólne sejmiki), dziwi zaś brak rozróżnienia ziem województwa mazowiec-
kiego (było ich aż 10: warszawska, czerska, różańska, liwska, nurska, wyszogrodzka, 
wiska, ciechanowska, zakroczymska oraz łomżyńska, i każda dotowała część przy-
należnych sobie żołnierzy we własnym zakresie). Podobna sytuacja występuje 
w województwach Prus Królewskich, repartycja z 1679 r. nie podaje jednostek mają-
cych przynależeć do województwa malborskiego, pomorskiego i chełmińskiego.

Wiele w kwestii podziału wojska w 1679 r. może nam wyjaśnić porównanie 
z repartycją z lat 1667–167318. Wówczas nie wszystkie jednostki rozłożono na 
poszczególne województwa. Pięć chorągwi husarskich oraz garnizony takich 
twierdz, jak: Puck, Lubowla czy zamek krakowski miały być opłacane ze sta-
łego dochodu skarbu koronnego, tj. z kwarty, a same prezydia także z innych 
prowentów koronnych (stały dochód skarbu oprócz kwarty – pogłówne żydow-
skie, składne winne, cła ruskie i inne). Ponadto w ramach etatu pokojowego 
z 1667 r. oprócz repartycji utrzymywano jeszcze inne oddziały, którym przy-
znawano ze skarbu tzw. asekurację finansową. W wypadku podziału z 1679 r. 
wszystkie jednostki wojska koronnego oprócz załogi Pucka, która pozostawa-
ła na utrzymaniu skarbu koronnego19, rozłożono na województwa i ziemie. 
W 1667 r. najwięcej oddziałów przypadło województwom: krakowskiemu, 
sandomierskiemu, poznańskiemu z kaliskim oraz ruskiemu. W 1679 r. tenden-
cja była podobna, aczkolwiek nie w wypadku ziemi lwowskiej, sanockiej oraz 
przemyskiej. W 1667 r. dotowały one 24 chorągwie kozackie (pancerne) w sile 
1860 koni (najwięcej etatów spośród innych sejmików), a w omawianej reparty-
cji na żołd dostały tylko kilka jednostek: po jednej rocie husarskiej (100 koni), 
pancernej (80 koni), wołoskiej (40 koni), trzy regimenty piesze (480 porcji) oraz 
drobną część jednej z chorągwi pancernych (9½ konia z 50-konnej jednostki). 
Niewątpliwie wynikało to ze zniszczeń ostatniej wojny z Turcją (1672–1676), zie-
mie województwa ruskiego były bowiem jednym z głównych obszarów działań 

18 Bez wątpienia sama komisja lwowska bazowała na poprzedniej repartycji, wśród jej akt 
bowiem możemy znaleźć tabelę z kalkulacją kosztów utrzymania wojska przez samorządy 
lokalne z 1667 r. Zob. BCzart, rkps 426, Podział wojska ad proportionem podymnego cum 
abiuratis an. 1661, których na 12 000 wojska przyjdzie, s. 532–533.
19 Wydatki ze skarbu koronnego na załogę Pucka w pierwszych latach funkcjonowania 
repartycji z 1679 r. zostały uwzględnione w rachunkach sejmowych z 1683 r. (za lata 1679–
1681). Zob. AGAD, ASK, dz. II, sygn. 66, k. 18. Por. J. Wimmer, Wojsko polskie…, s. 198.
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zbrojnych tego konfliktu20. W 1679 r. o wiele więcej jednostek niż w 1667 r. na 
swój żołd przyjęły północne województwa Korony, przede wszystkim z Prus 
Królewskich. W ich repartycji możemy zresztą znaleźć oddziały należące 
do przedstawicieli lokalnych elit z województwa ruskiego, a to niewątpliwie 
potwierdza tezę o próbie odciążenia sejmiku wiszeńskiego, i nie tylko, w spra-
wie świadczeń na wojsko21.

Zgodnie z poprzednią repartycją, większość jednostek wojska miała być opła-
cana przez dany sejmik w całości. Jeżeli były jednak one dzielone, to wyłącznie na 
dwie części wyrażone liczbami całkowitymi. W 1679 r. sprawa przedstawiała się 
inaczej. Wiele oddziałów było na żołdzie kilku województw i ziem. Rekordzistą 
był niewątpliwie regiment pieszy Jana Dennemarka w sile 180 porcji, który po 
stypendia miał zgłaszać się do trzech województw (sieradzkie, inowrocławskie, 
płockie) i dwóch ziem (dobrzyńska i bielska). Było to niewątpliwie kłopotliwe, 
gdyż oddział Dennemarka musiał delegować deputatów aż do pięciu jednostek 
administracyjnych, w tym takich, które opłacały bardzo niewielką jego część, jak 
np. ziemia bielska, dotująca zaledwie 6¼ etatu. Duża parcelacja wystąpiła także 
w wypadku 40-konnej roty wołoskiej Szymona Zawiszy, skierowanej do odbioru 
swych należności do województw: wołyńskiego – na 28½ etatu, lubelskiego – 5, 
i płockiego – 4, oraz ziemi chełmskiej – 2½ konia. Problem parcelacji dotyczył 
jeszcze kilku innych chorągwi i regimentów, choć w kilku wypadkach nie był aż 
tak kłopotliwy, dokonany był bowiem on w ramach ziem jednego województwa, 
np. rota Stanisława Karola Łużeckiego w województwie podlaskim, bądź nawet 
jednego sejmiku, np. rota Tomasza Karczewskiego opłacana przez województwa 
brzeskie i inowrocławskie. Niektórych parcelacji, jak na razie, nie będziemy w sta-
nie wskazać. Za przykład niech posłuży regiment pieszy wojewody kijowskiego 
Andrzeja Potockiego; 19 etatów z tego oddziału oddano na żołd ziemi halickiej, 
a 161 województwu mazowieckiemu. Wiemy jednak, że w ramach tego ostatnie-
go musiała wystąpić kolejna parcelacja, gdyż pułk pieszy Potockiego był opłacany 
przynajmniej przez dwie ziemie, tj. różańską oraz zakroczymską22. Na razie nie 
jesteśmy w stanie wykazać, ile porcji przypadało na poszczególne ziemie.

System repartycji z 1679 r. funkcjonował w etacie pokojowym do 30 kwiet-
nia 1683 r. Załączone poniżej: wykaz podziału wojska oraz tabela wielkości 
obciążeń samorządów repartycją, nie odnoszą się do całego okresu obowią-
zywania omawianego systemu, a jedynie do postanowień trybunału (komisji) 
lwowskiej z 1679 r. Repartycja i komput w okresie służby od 1 maja 1679 do 30 

20 O wojnie polsko-tureckiej 1672–1676 zob. M. Wagner, Wojna polsko-turecka 1672–1676, t. 
1–2, Zabrze 2009.
21 Porównania do repartycji z lat 1667–1673 na podstawie: Z. Hundert, Między buławą 
a tronem…, s. 49–70.
22 Zob. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie, rkps 8353, Laudum sejmiku ziemi zakroczymskiej, Zakroczym [20?] V 1683 r., k. 182; 
rkps 8337, Lauda sejmiku ziemi różańskiej, Różan 16 XII 1682 r., 20 V 1683 r., k. 275v–276, 279.
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kwietnia 1683 r. w zasadzie nie uległy poważniejszym zmianom. Miało jednak 
miejsce kilka zmian kadrowych na szczeblu szefów chorągwi i regimentów, 
ale te zostały już wykazane w osobnym opracowaniu. Na razie nie wiemy tyl-
ko, czy były wypadki zmian przynależności oddziałów wojska koronnego do 
województw i ziem, jak np. w latach 1667–167323. Odpowiedź na to pytanie 
wymaga analizy akt sejmikowych z lat 1679–1683, należy więc ją traktować 
jako postulat badawczy.

REPARTYCJA WOJSKA KORONNEGO ZGODNIE 
Z POSTANOWIENIAMI KOMISJI LWOWSKIEJ 1679 r.24

Województwo krakowskie
Chorągwie husarskie:
– Stanisława Warszyckiego, kasztelana krakowskiego, koni 80,
– Jana Andrzeja Morsztyna, podskarbiego wielkiego koronnego, koni 100,
– Józefa Karola Lubomirskiego, starosty sandomierskiego, koni 100,
– Marcina Cieńskiego, chorążego sieradzkiego, koni 80.
Chorągwie pancerne:
– króla Jana III Sobieskiego pod Aleksandrem Wronowskim, mieczni-

kiem latyczowskim, koni 120,
– Stanisława Koniecpolskiego, wojewody podolskiego, koni 60,
– Mikołaja Sapiehy, kasztelana wołyńskiego, koni 50,
– Hieronima Augustyna Lubomirskiego, chorążego koronnego, koni 100,
– Józefa Bogusława Słuszki, chorążego wielkiego W. Ks. Lit., koni 50,
– Jana Opalińskiego, cześnika koronnego, koni 50,
– Józefa Karola Lubomirskiego, starosty sandomierskiego, koni 60,
– Dominika Potockiego, podkomorzego halickiego, koni 50,
– Jana Stanisława Lipskiego, starosty sądeckiego, koni 50,
– Władysława Morsztyna, starosty kowalskiego, koni 50,
– Mikołaja Daniłowicza, starosty boreckiego, koni 50,
– Marcjana Ścibora Chełmskiego, podstolego sandomierskiego, koni 50,
– Bogusława Potockiego, podkomorzyca halickiego, koni 50.
Piechota niemiecka:
– z regimentu królowej Marii Kazimiery pod Stanisławem Morsztynem, 

chorążym zatorskim, porcji 96½ (całość oddziału 280 porcji),
– Wacława Leszczyńskiego, wojewody podlaskiego, porcji 175½ (całość 

oddziału 180 porcji),
– Hieronima Augusta Lubomirskiego, chorążego koronnego, porcji 180.

23 Zob. Z. Hundert, Między buławą a tronem…, s. 49–68, 200–202.
24 Kolejność województw i ziem oraz oddziałów jak w akcie repartycji z 1679 r. (BCzart, rkps 
426, Podział wojska JKM i Rzptej obojga zaciągów na województwa i ziemie na trybunale 
skarbowym lwowskim in anno 1679 uczyniony, s. 173 - 176. 



25Z bigniew Hundert:  Repartycja jednostek wojska koronnego…

Piechota węgierska:
– Praesidium Krakowa, porcji 50,
– Praesidium Lubowli, porcji 50.

Księstwo Zatorsko-Oświęcimskie
Piechota niemiecka:
– z regimentu królowej Marii Kazimiery pod Stanisławem Morsztynem, 

chorążym zatorskim, porcji 183½ (całość oddziału 280 porcji).

Województwa poznańskie i kaliskie
Chorągwie husarskie:
– Stanisława Jana Jabłonowskiego, hetmana polnego koronnego, wojewo-

dy ruskiego, koni 150,
– Wacława Leszczyńskiego, wojewody podlaskiego, koni 100,
– Rafała Leszczyńskiego, krajczego koronnego, koni 80.
Chorągwie pancerne:
– Stanisława Jana Jabłonowskiego, hetmana polnego koronnego, wojewo-

dy ruskiego, koni 120,
– Władysława Skoraszewskiego, chorążego poznańskiego, koni 50.
Piechota niemiecka:
– z regimentu Stanisława J. Jabłonowskiego, hetmana polnego i wojewody 

ruskiego, porcji 226 (całość oddziału 280 porcji),
– Ernesta Rappe (załoga Białej Cerkwi), porcji 280.
Dragonia:
– Gwardia JKM pod Franciszkiem Zygmuntem Gałeckim, generałem 

adiutantem, porcji 600.

Województwo sandomierskie i ziemia radomska25

Chorągwie husarskie:
– ks. Dymitra Wiśniowieckiego, hetmana wielkiego koronnego, wojewody 

krakowskiego, koni 150,
– Szczęsnego Kazimierza Potockiego, wojewody sieradzkiego, koni 100,
– Andrzeja Potockiego, wojewody kijowskiego, koni 100,
– Marcina Zamoyskiego, wojewody bracławskiego, koni 100,
– Jana Cetnera, starosty lwowskiego, koni 8026.
Chorągwie pancerne:
– ks. Dymitra Wiśniowieckiego, hetmana wielkiego koronnego, wojewody 

krakowskiego, koni 120,

25 Por. BCzart, rkps 426, Partia wojska na województwo sandomierskie według konstytucjej sejmu 
grodzieńskiego przy rozebraniu tegoż wojska na komisjej lwowskiej anni 1679 wzięta , s. 534.
26 Z. Hundert, Wykaz koronnych chorągwi…, s. 279, przyp. 16 – tu błędna informacja, że rota 
husarska Jana Cetnera należała w 1679 r. do repartycji województwa krakowskiego.
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– Szczęsnego Kazimierza Potockiego, wojewody sieradzkiego, koni 60,
– Andrzeja Potockiego, wojewody kijowskiego, koni 60,
– Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, marszałka wielkiego koronne-

go, koni 60,
– Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, marszałka nadwornego koronnego, 

koni 70,
– Stefana Bidzińskiego, strażnika koronnego, koni 100,
– Stanisława Opalińskiego, starosty nowomiejskiego, koni 50,
– Stefana Branickiego, starosty brańskiego, koni 50,
– Remigiana Strzałkowskiego, starosty lityńskiego, łowczego lwowskiego, 

koni 50.
Chorągiew wołoska:
– Stefana Bidzińskiego, strażnika koronnego, pod Janem Bruckim, koni 

40.
Piechota niemiecka:
– z regimentu pieszego Szczęsnego K. Potockiego, wojewody sieradzkiego, 

porcji 10½ (całość oddziału 180 porcji).
Dragonia:
– Stefana Bidzińskiego, strażnika koronnego, porcji 300.
Piechota węgierska:
– ks. Dymitra Wiśniowieckiego, hetmana wielkiego i wojewody krakow-

skiego, porcji 200.

Województwo sieradzkie
Chorągwie husarskie:
– z chorągwi Stanisława Koniecpolskiego, wojewody podolskiego, koni 77 

(całość oddziału 80 koni),
– Stefana Grudzińskiego, podstolego koronnego, koni 80.
Chorągwie pancerne:
– Gabriela Silnickiego, kasztelana kamienieckiego, porcji 80,
– Andrzeja Modrzewskiego, podczaszego sieradzkiego, koni 50,
– Franciszka Kobyłeckiego, podczaszego mielnickiego, sędziego wojsko-

wego, koni 60.
Piechota niemiecka:
– z regimentu pieszego generała majora Jana Dennemarka, porcji 30¼ 

(całość oddziału 180 porcji),
– z regimentu Wacława Dobszyca, porcji 13 (całość oddziału 180 porcji).
Dragonia:
– z regimentu ks. Dymitra Wiśniowieckiego, hetmana wielkiego i woje-

wody krakowskiego, porcji 89 (całość oddziału 300 porcji).
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Ziemia wieluńska
Piechota niemiecka:
– z regimentu pieszego Wacława Dobszyca, porcji 167 (całość oddziału 180 porcji).

Województwo łęczyckie
Dragonia:
– z regimentu ks. Dymitra Wiśniowieckiego, hetmana wielkiego i woje-

wody krakowskiego, porcji 211 (całość oddziału 300 porcji).
Województwo brzesko-kujawskie

Chorągwie pancerne:
– Andrzeja Rzeczyckiego27, starosty rzeczyckiego, koni 50,
– Michała Zbrożka, strażnika wojskowego, koni 100,
– z chorągwi Tomasza Karczewskiego, oboźnego wojskowego i chorążego 

sanockiego, koni 23½ (całość oddziału 100 koni).

Województwo inowrocławskie
Chorągwie pancerne:
– z chorągwi Tomasza Karczewskiego, oboźnego wojskowego i chorążego 

sanockiego, koni 76½ (całość oddziału 100 koni).
Piechota niemiecka:
– z regimentu pieszego generała majora Jana Dennemarka, porcji 23¼ 

(całość oddziału 180 porcji).

Ziemia dobrzyńska
Piechota niemiecka:
– z regimentu pieszego generała majora Jana Dennemarka, porcji 93¼ 

(całość oddziału 180 porcji).
Ziemia lwowska (województwo ruskie)

Chorągwie pancerne:
– z chorągwi ks. Konstantego Wiśniowieckiego, wojewody bełskiego, koni 

21¼ (całość oddziału 80 koni),
– z chorągwi Aleksandra Chodorowskiego, stolnika lwowskiego, koni 9½ 

(całość oddziału 50 koni).
Chorągiew wołoska:
– Stefana Nickiego, koni 40.
Piechota niemiecka:
– Jana Cetnera, starosty lwowskiego (załoga zamku lwowskiego), porcji 120.

27 Rachunki skarbowo-wojskowe z lat 1674–1679 (AGAD, ASW, dz. 86, sygn. 63, s. 52; sygn. 65, k. 
42) rotmistrza tego oddziału identyfikują jako Jana. Nie mógł on pełnić tej godności, ponieważ 
zginął w bitwie pod Chocimiem 11 XI 1673 r., a dowództwo roty objął jego syn Andrzej. Zob. 
np.: Jan Sobieski do sejmiku lubelskiego, Lwów 20 XII 1673, [w:] Pisma do wieku i spraw Jana 
Sobieskiego, t. 1, cz. 2, Kraków 1881, s. 1355–1356; Rzeczycki Andrzej, [w:] M. Wagner, Słownik 
biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, t. 2, Oświęcim 2014, s. 214–215.
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Ziemia przemyska (województwo ruskie)
Chorągiew husarska:
– Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, marszałka nadwornego koronnego, 

koni 100.
Piechota niemiecka:
– Mikołaja H. Sieniawskiego, marszałka nadwornego koronnego, porcji 

180,
– z regimentu ks. Konstantego Wiśniowieckiego, wojewody bełskiego, 

porcji 105¼ (całość oddziału 180 porcji).

Ziemia sanocka (województwo ruskie)
Chorągwie pancerne:
– z chorągwi ks. Konstantego Wiśniowieckiego, wojewody bełskiego, koni 

58¾ (całość oddziału 80 koni).
Piechota niemiecka:
– z regimentu ks. Konstantego Wiśniowieckiego, wojewody bełskiego, 

porcji 74¾ (całość oddziału 180 porcji).

Ziemia chełmska (województwo ruskie)
Chorągwie pancerne:
– Stefana Stanisława Czarnieckiego, pisarza polnego koronnego, koni 100,
– Michała Floriana Rzewuskiego, starosty chełmskiego, koni 50.
Chorągiew wołoska:
– z chorągwi Szymona Zawiszy, koni 2½ (całość oddziału 40 koni).
Piechota niemiecka:
– Marcina Zamoyskiego, wojewody bracławskiego, porcji 180.

Ziemia halicka (województwo ruskie)
Piechota niemiecka:
– z regimentu Andrzeja Potockiego, wojewody kijowskiego, porcji 19 

(całość oddziału 180 porcji).
Województwo wołyńskie

Chorągwie pancerne:
– ks. Michała Czartoryskiego, wojewody wołyńskiego, koni 50,
– Jerzego Wielhorskiego, kasztelana bracławskiego, koni 70,
– Stefana Zahorowskiego, starosty włodzimierskiego, koni 50,
– Stanisława Morsztyna, chorążego czernihowskiego, koni 50,
– Marcina Bogusza, podstolego nowogrodzkiego, koni 50,
– Stanisława Sariusza Łazińskiego, skarbnika halickiego, koni 60.
Chorągwie wołoskie:
– ks. Dymitra Wiśniowieckiego, hetmana wielkiego i wojewody krakow-

skiego, pod rotmistrzem Andrzejem Dobraczyńskim, koni 60,



29Z bigniew Hundert:  Repartycja jednostek wojska koronnego…

–  ks. Dymitra Wiśniowieckiego pod rotmistrzem Danielem Zarudnym, koni 60,
– ks. Dymitra Wiśniowieckiego pod rotmistrzem Aleksandrem 

Zahorowskim, koni 60,
– z chorągwi Szymona Zawiszy, koni 28½ (całość oddziału 40 koni).

Województwo lubelskie i ziemia łukowska
Chorągwie husarskie:
– króla Jana III pod Aleksandrem Polanowskim, stolnikiem koronnym, koni 150,
– królewicza Jakuba Sobieskiego pod Mikołajem Złotnickim, cześnikiem 

poznańskim, koni 150.
Chorągwie pancerne:
– Jana Karola Daniłowicza, podskarbiego nadwornego koronnego, koni 50,
– Jana Bogusława Zbąskiego, podkomorzego lubelskiego, koni 50.
Chorągiew wołoska:
– z chorągwi Szymona Zawiszy, koni 5 (całość oddziału 40 koni).
Piechota niemiecka:
– Eliasza Łąckiego, generała majora, chorążego ziem pruskich, porcji 180,
– z regimentu Szczęsnego K. Potockiego, wojewody sieradzkiego, porcji 

26 (całość oddziału 180 porcji).

Województwo bełskie
Chorągiew husarska:
– Jana Aleksandra Myszkowskiego, kasztelana bełskiego, koni 80.
Piechota niemiecka:
– z regimentu Szczęsnego K. Potockiego, wojewody sieradzkiego, porcji 

143½ (całość oddziału 180 porcji).

Województwo płockie
Chorągwie pancerne:
– Atanazego Miączyńskiego, starosty krzepickiego, koni 70,
– Andrzeja Miączyńskiego, koni 50,
– Stanisława Miączyńskiego, koni 50.
Chorągiew wołoska:
– z chorągwi Szymona Zawiszy, koni 4 (całość oddziału 40 koni).
Piechota niemiecka:
– z regimentu Jana Dennemarka, porcji 27 (całość oddziału 180 porcji).

Województwo mazowieckie
Chorągiew husarska:
– Samuela Prażmowskiego, wojewody płockiego, koni 80.
Chorągiew pancerna:
– Wojciecha Prażmowskiego, chorążego nadwornego koronnego, koni 50.
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Chorągiew wołoska:
– z chorągwi Felicjana Białogłowskiego, koni 25 (całość oddziału 40 koni).
Piechota niemiecka:
– gwardia Jana III pod generałem majorem Ernestem Denhoffem, porcji 380,
– królewicza Jakuba pod oberszterem Otto Seswegenem, porcji 280,
– z regimentu Andrzeja Potockiego, wojewody kijowskiego, porcji 161 

(całość oddziału 180 porcji),
– z regimentu Wacława Leszczyńskiego, wojewody podlaskiego, porcji 4½ 

(całość oddziału 180 porcji).

Ziemia drohicka (województwo podlaskie)
Piechota niemiecka:
– z regimentu ks. Dymitra Wiśniowieckiego, hetmana wielkiego, wojewo-

dy krakowskiego, porcji 211 (całość oddziału 280 porcji).

Ziemia mielnicka (województwo podlaskie)
Chorągiew pancerna:
– z chorągwi Stanisława Karola Łużeckiego, kasztelana podlaskiego, koni 

49 (całość oddziału 80 koni).
Piechota niemiecka:
– z regimentu ks. Dymitra Wiśniowieckiego, hetmana wielkiego, wojewo-

dy krakowskiego, porcji 69 (całość oddziału 280 porcji).

Ziemia bielska (województwo podlaskie)
Chorągiew pancerna:
– z chorągwi Stanisława Karola Łużeckiego, kasztelana podlaskiego, koni 

31 (całość oddziału 80 koni).
Arkabuzeria:
– kompania gwardii JKM pod Janem Górzyńskim, starostą starogardz-

kim, koni 100.
Chorągwie wołoskie:
– ks. Dymitra Wiśniowieckiego pod rotmistrzem Mikołajem Zbrożkiem, 

koni 50,
– Andrzeja Jeżowskiego, koni 40,
– Pawła Drozdowskiego, koni 40,
– Jerzego Frąckiewicza, koni 50,
– z chorągwi Felicjana Białogłowskiego, koni 15 (całość oddziału 40 koni),
– Andrzeja Dymideckiego, koni 40.
Piechota niemiecka:
– z regimentu pieszego generała majora Jana Dennemarka, porcji 6¼ 

(całość oddziału 180 porcji).
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Ziemia rawska (województwo rawskie)
Chorągiew husarska:
– z chorągwi Stanisława Koniecpolskiego, wojewody podolskiego, koni 3 

(całość oddziału 80 koni).
Piechota niemiecka:
– z regimentu pieszego Marcina Kątskiego, generała artylerii i kasztelana 

lwowskiego, porcji 100½ (całość oddziału 280 porcji).

Ziemia sochaczewska (województwo rawskie)
Piechota niemiecka:
– z regimentu pieszego Marcina Kątskiego, generała artylerii i kasztelana 

lwowskiego, porcji 88½ (całość oddziału 280 porcji).

Ziemia gostynińska (województwo rawskie)
Piechota niemiecka:
– z regimentu pieszego Marcina Kątskiego, generała artylerii i kasztelana 

lwowskiego, porcji 91 (całość oddziału 280 porcji).

Województwa pruskie (pomorskie, chełmińskie, malborskie)
Chorągwie husarskie:
– Jana Gnińskiego, wojewody chełmińskiego, koni 80,
– Jana Ignacego Bąkowskiego, wojewody malborskiego, koni 80.
Chorągwie pancerne:
– Franciszka Dzieduszyckiego, starosty żydaczewskiego, koni 50,
– z chorągwi Aleksandra Chodorowskiego, stolnika lwowskiego, koni 40½ 

(całość oddziału 50 koni),
– Jana Andrzeja Sierakowskiego, stolnika bełskiego, koni 50.
Chorągwie wołoskie:
– Stanisława J. Jabłonowskiego, hetmana polnego i wojewody ruskiego, 

koni 80,
– Demiana Ruszczyca, koni 40.
Piechota niemiecka:
– z regimentu Stanisława J. Jabłonowskiego, hetmana polnego i wojewody 

ruskiego, porcji 54 (całość oddziału 280 porcji),
– Władysława Denhoffa, wojewody pomorskiego, porcji 180,
– Jana Fryderyka von der Groebena, generała kwatermistrza, porcji 180.
Piechota węgierska:
– Stanisława J. Jabłonowskiego, hetmana polnego i wojewody ruskiego, 

porcji 100.
Dragonia:
– Stanisława J. Jabłonowskiego, hetmana polnego i wojewody ruskiego, 

porcji 300.
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Tab. 1.  Obciążenie repartycją województw i ziem koronnych zgod-
nie z podziałem komisji lwowskiej w 1679 r.
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woj. krakowskie 360 790 – – 452 – 100 1702
ziemia zatorsko-
oświęcimska – – – – 183½ – – 183½

woj. poznańskie 
i kaliskie 330 170 – – 506 600 – 1606

woj. sandomierskie 
i ziemia radomska 530 620 – 40 10½ 300 200 1700½

woj. sieradzkie 157 190 – – 43¼ 89 – 479¼
ziemia wieluńska – – – – 167 – – 167
woj. łęczyckie – – – – – 211 – 211
woj. brzesko-
kujawskie – 173½ – – – – – 173½

woj. inowrocławskie – 76½ – – 23¼ – – 99¾
ziemia dobrzyńska – – – – 93¼ – – 93¼
ziemia lwowska – 30¾ – 40 120 – – 190¾
ziemia przemyska 100 – – – 285¼ – – 385¼
ziemia sanocka – 58¾ – – 74¾ – – 133½
ziemia chełmska – 150 – 2½ 180 – – 332½
ziemia halicka – – – – 19 – – 19
woj. wołyńskie – 330 – 208½ – – – 538½
woj. lubelskie i ziemia 
łukowska 300 100 – 5 206 – – 611

woj. bełskie 80 – – – 143½ – – 223½
woj. płockie – 170 – 4 27 – – 201
woj. mazowieckie 80 50 – 25 825½ – – 980½
ziemia drohicka – – – – 211 – – 211
ziemia mielnicka – 49 – – 69 – – 118
ziemia bielska – 31 100 235 6¼ – – 372¼
ziemia rawska 3 – – – 100½ – – 103½
ziemia sochaczewska – – – 88½ – – 88½
ziemia gostynińska – – – – 91 – – 91
województwa pruskie 160 140½ – 120 414 300 100 1234½
RAZEM: 2100 3130 100 680 4340 1500 400 12 250

Źródło: BCzart, rkps 426, s. 173–176.
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STRESZCZENIE

Z big n iew Hu nder t ,  Repartycja jednostek wojska koron-
nego według komisji lwowskiej w 1679 roku

Sejm grodzieński, który obradował na przełomie lat 1678 i 1679 postanowił, że 
zredukowane w 1677 r. do poziomu etatu pokojowego (12 250 koni i porcji) kompu-
towe wojsko koronne od 1 maja 1679 r. zostanie objęte systemem płacy w ramach 
tzw. repartycji. W ten sposób powrócono do metody opłacania wojska koronne-
go, którą stosowano w latach 1667–1673. Chorągwie i regimenty armii koronnej 
ponownie miały być finansowane przez sejmiki województw i ziem z pominięciem 
skarbu centralnego. Opracowanie i wprowadzenie w życie tego systemu nastąpiło 
podczas trybunału skarbowego połączonego z komisją wojskową we Lwowie, zwo-
łanych w październiku 1679 r. Repartycja ta obowiązywała do 30 kwietnia 1683 r., 
kiedy rozbudowano wojsko koronne do etatu wojennego na potrzeby kampanii 
wiedeńskiej. 

Słowa kluczowe: wojsko koronne w dobie pokoju 1677–1683, repartycja 
1679–1683, Trybunał Skarbowy, Komisja Wojskowa we Lwowie 1679

SUMMARY

Z big n iew Hu nder t ,  Force distribution of the Polish 
Kingdom army units according to the 1679 Lviv committee

The parliament session in Grodno (Sejm Grodzieński) which debated at the turn 
of 1678 and 1679 ruled that the the Crown comput army (wojsko komputowe), redu-
ced in 1677 to peacetime footing (12 250 horses and financing units [porcja]), star-
ting from 1 May 1679 would be included in the payment system within the so called 
force distribution (repartycja). In this way the method that was used for financing 
the Crown army in 1667–1673 was restored. The banners (chorągwie) and regiments 
of the Crown army were again to be funded by local parliaments of lands (ziem) and 
voivodeships , omitting the central treasury. Drawing up and implementing this 
system took place during the treasure tribunal session joint with the army commit-
tee in Lwów, called in October 1679. This force distribution had been in effect up to 
30 April 1683, when the Crown army was put on wartime footing for the Vienna 
campaign.

Keywords: Army of the Kingdom of Poland, Army of the Kingdom of 
Poland in the period of peace of 1677–1683, Distribution of forces 1679–1683, 
Treasure Tribunal, Lwów Army Committee of 1679.



РЕЗЮМЕ

Зби г нев Ху н дер т,  Распределение частей королевского 
войска согласно львовской комиссии в 1679 году

Гродненский сейм, проходивший на рубеже 1678 и 1679 годов, решил, что 
сокращенное в 1677 г. до уровня мирного времени (12250 лошадей и порций) 
королевское войско, с 1 мая 1679 будет содержаться в рамках так называемого 
перераспределения. Таким образом был совершён возврат к системе оплаты 
королевского войска, которая использовалась в 1667–1673 годах. Эскадроны 
и полки королевской армии вновь должны были финансироваться за счет 
администрации воеводств и земель, исключая Центральную Налоговую 
Инспекцию. Разработка и введение этой системы были начаты одновременно 
с налоговым трибуналом и связанной с ним военной комиссией во Львове, 
созванных в октябре 1679 г. Это перераспределение действовало до 30 апреля 
1683 г., когда королевское войско было увеличено в связи с потребностями 
Венской военной кампании. 

Ключевые слова: королевское войско в мирное время 1677–1683, перерас-
пределение, 1679–1683, Налоговая Инспекция, Военная Комиссия во Львове 
1679



Jarosław Szymański 

Zachowania honorowe podczas działań 
wojennych na Śląsku w latach 1806–1807 

i 1813 na wybranych przykładach

„Honor służby jest jak sztandar,
 z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem”. 

Józef Piłsudski

Wojsko jest instytucją szczególnie powiązaną z honorem. Wyrazić to naj-
dobitniej miał sam Napoleon twierdząc, że „Honor to bóg wojska”. Honor 
żołnierski polega na poczuwaniu się do obowiązku postępowania w sposób 
określony przez poglądy i nakazy moralne uznawane i funkcjonujące w środo-
wisku wojskowych, a zarazem na przestrzeganiu w stosunku do siebie ustalo-
nych zwyczajowo norm, będących wyrazem uszanowania godności własnej1. 
Pojęcie honoru wojskowego podlegało ewolucji i uzależnione było od grupy 
społecznej i epoki, w której funkcjonowało, choć pewne zasady, takie jak lojal-
ność, odwaga, wierność, dyscyplina, poświęcenie pozostały niezmienne. Jak 
pisał Jan Maria Bocheński: „człowiek honorowy to ten, kto nigdy nie plami 
swojego honoru, czyli nigdy nie postępuje sprzecznie z ideałem rycerskim. Do 
posiadania tego honoru nie wystarczy tylko dotrzymywać słowa, ale trzeba 
poza tym posiąść jeszcze pełnię męstwa, prawości żołnierskiej itd. (...) żołnierz 
powinien zawsze działać ze względu na swój honor”2.

W okresie od XVI do XIX w. nie było znaczącej różnicy pomiędzy honorem 
a obowiązkiem3. Budzenie poczucia honoru było sposobem, by przeforsować 

1 S. Jarmoszko, Kultura honoru w procesie socjalizacji zawodowej wojskowych, „Colloquium” 
2014, nr 2, s. 130–133.
2 J. M. Bocheński, De virtute militari. Zarys etyki wojskowej, Kraków 1993, s. 19.
3 Zob. L. Pelizaeus, Die zentraleuropäische Entwicklung der Begriffe „Ehre”, „Disziplin” 
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dyscyplinę w oddziałach oraz podnieść ich morale, służyło także zintegro-
waniu grupy wojskowych4. Znamienny jest przykład Francji, gdzie w prze-
ciwieństwie do wcześniejszego mechanicznego szkolenia żołnierzy (emprise 
millimétrique), od drugiej połowy XVIII w. ich wykształcenie moralne oraz 
budzenie poczucia honoru miało umocnić więź pomiędzy jednostką, wojskiem 
i narodem. Służyć temu miały takie wartości jak religia, męstwo, miłość chwały 
i duch poświęcenia, co prowadziło do rozwijania poczucia obowiązku5. 

W niniejszym tekście chciałbym prześledzić wybrane zachowania hono-
rowe, które miały miejsce na Śląsku w czasie wojen napoleońskich. Dla 
okresu tego trudno jednak o szczegółową definicję „zachowania honorowe-
go”, brakuje bowiem źródeł normatywnych niezbędnych dla precyzyjnych 
rozważań – nie istniały wówczas kodeksy honorowe, jakie znamy z XX w., 
zaś regulaminy wojskowe i zbiory praw kwestie te traktowały marginal-
nie, a z czasem zbyt szeroko. Ogólną definicję honoru dał austriacki kodeks 
wojskowy z 1808 r., w którym art. 216 poświęcony jest pojedynkom, czyli 
sytuacji honorowej (point d’honneur). W artykule tym znalazła się infor-
macja, że pojęcie honoru może być rozumiane subiektywnie i obiektywnie. 
Subiektywnie rozumiany honor to świadomość własnej moralnej wartości, 
która powinna być szanowana przez innych. Obiektywnie jest to zewnętrzne 
uznanie wartości człowieka, które jest wynikiem zgodnej opinii publicznej. 
Stąd też człowiek, który ma wątpliwości co do swej pozycji honorowej opiera 
się na opinii innych i wyrok opinii publicznej nie jest dla jego zachowania 
obojętny6. Jak widać, jest to definicja zarówno nieprecyzyjna, jak i uniwer-
salna, odnosząca się do „kasty honoru”, której członkowie decydują co jest 
zachowaniem honorowym, a co nim nie jest7.

Pruskie ustawodawstwo wojskowe, takie jak Verordnung wegen der 
Militairstrafen i Verordnung betreffend Bestrafung der Offiziere z 3 sierpnia 
1808 r. poświęcają „honorowi wojskowemu” jeszcze mniej miejsca, wspomi-
nając tylko o pojedynku jako przestępstwie oficerskim8. Podobnie skromny 

und „Pflicht” im Spigel von Militärschriftstellern und Reglements 1500–1808 [w:] Ehre und 
Pflichterfüllung als Codes militärischer Tugend (Krieg in der Geschichte, t. 69), red. U. von 
Ludwig, M. Pöhlmann, J. Zimmermann, Paderborn 2014, s. 31–40; F. Zielsdorf, Militärische 
Erinnerungskulturen in Preußen im 18. Jahrhundert: Akteure – Medien – Dynamiken, 
Göttingen 2016, s. 248.
4 Zob. rozważania U. Ludwig i J. Zimmermanna, Ehre und Pf lichterfüllung als Codes 
militärischer Tugend. Einführende Bemerkungen [w:] Ehre und Pflichterfüllung..., s. 11–28.
5 Zob. A. Guinier, L’honneur du soldat: Ethique martiale et discipline guerrière dans la France 
des Lumières, Champ Vallon 2014, s. 134.
6 I. F. Bergmayr, Kriegsartikel für die kaiserlich königliche Armee mit allen übrigen 
österreichischen Militär Strafgesetzen, Wien 1835, s. 236.
7 A. Tarczyński, Kodeks i pistolet. O niektórych przejawach honoru w międzywojennej Polsce, 
Bydgoszcz 1997, s. 24.
8 Constitutionum Prussico-Brandenburgensium praecipue Marchicarum oder Neue Sammlung 
Königl. Preuß. und Churfürstl. Brandenburgischer sonderlich in der Chur und Mark-
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zapis uchybień honoru znalazł się we francuskim Memoiral de l’officier de 
l’Infanterie opublikowanym w 1813 r., gdzie w art. 51 informacja, że niezgod-
na z dyscypliną i oficerskim honorem jest grabież (maraude)9, zaś w odnie-
sieniu do pojedynków art. 150 zaliczał je obok samobójstw do gwałtownej 
śmierci (mort violente), nakazując niezaznaczanie tego w akcie zgonu10.

Skonkretyzowanie pojęcia honoru wojskowego przynoszą w Prusach 
instytucje sądów honorowych (Ehrengericht), które mają swoje początki 
w prawodawstwie lat dwudziestych XVIII w11. Kodeks z r. 1843 definiował, 
że sądom honorowym podlegają „wszystkie działania i zaniechania, które nie 
są określone jako przestępstwo. Niemniej jednak są sprzeczne z właściwym 
poczuciem honoru albo przynależnością do stanu oficerskiego, gdy ostrze-
żenia i kary dyscyplinarne pozostają bezskuteczne”12. Wymienione zostały 
też honorowe przewinienia, m.in.: brak zachowania tajemnicy urzędowej, 
tendencja do pijaństwa i gier, niewłaściwe zachowania w miejscach publicz-
nych, zadłużanie się ze złej wierze, nienależyte wykonywanie obowiązków 
służbowych etc13. Jak widać, regulacje te zmierzały do uznania za honorowe 
po prostu przestrzeganie regulaminu oraz norm życia społecznego14.

Skoro więc epoka napoleońska nie znała precyzyjnej definicji „zachowania 
honorowego”, a zasady honorowe nie były skodyfikowane, więc takie zachowa-
nia wojskowych wynikały raczej z obyczaju, oczekiwań ludzi „kasty honoru”, 
szlachecko-rycerskich wzorców, w końcu z elementarnej ludzkiej przyzwoitości.

W literaturze historycznej funkcjonują liczne przykłady sytuacji hono-
rowych, z których te najbardziej znane dotyczą bitew. Taką sytuację opisał 
Wolter, kiedy pod Fontenoy w 1745 r. dowódcy wrogich angielskich i fran-
cuskich pułków gwardii czyniąc sobie uprzejmości zachęcali się wzajem-
nie do oddania salwy: „Wówczas kapitan gwardii angielskich, lord Charles 
Hay, zawołał: »Niechaj panowie gwardziści francuscy strzelają pierwsi!« 
Hrabia d’Auteroche odpowiedział: »Ech, panowie, my nigdy nie strzela-
my pierwsi. To wy zaczynajcie«”. I Anglicy wystrzelili pierwszą salwę, któ-
ra kosztowała życie trzech oficerów i kilkudziesięciu żołnierzy francuskich15. 

Brandenburg publizirten und ergangenen Verordnungen, Berlin 1822, k. 389–404; zob. 
Handbuch der preussischen Geschichte: Vom Kaiserreich zum 20. Jahrhundert und grosse 
Themen der Geschichte Preussens, t. 3, red. W. von Neugebauer, Berlin-New York 2001, s. 386.
9 Memoiral de l’officier de l’Infanterie, t. 1, Paris 1813, s. 68; zob. T. Crowdy, Napoleon’s 
Infantry Handbook. An Essential Guide to life in the Grand Army, Barnsley 2015, s. XI.
10 Memoiral de l’officier..., s. 456.
11 F. von Seelhorst, Das Heerwesen des Preussischen Staats, Erfurt 1841, s. 164–166.
12 Gesetz-Sammlung für die königlichen preussischen Staaten 1844, Berlin 1845, s. 299.
13 Ibidem, s. 299, 300.
14 W osiemnastowiecznym pruskim regulaminie piechoty znajduje się informacja, że nawet 
uzupełnianie kompanii chorymi ze szpitala polowego jest sprawą honoru (i sumienia) 
dowódcy; zob. Reglement für die königl. preußische Infanterie, Wien 1785, s. 309.
15 Inny opis daje wódz armii francuskiej, marsz. Maurycy Saski: „Hay dobył srebrną 
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Z kolei jedną z najbardziej heroicznych kreacji okresu napoleońskiego stwo-
rzył gen. Pierre Cambronne, dowódca 1. Pułku Strzelców Pieszych Starej 
Gwardii. Przypisywane są mu słowa, które miał wypowiedzieć w czasie 
bitwy pod Waterloo, kiedy tuż przed zagładą swoich oddziałów na wezwanie 
Brytyjczyków do złożenia broni miał odpowiedzieć: „Gwardia umiera, ale nie 
poddaje się”. Wiktor Hugo w „Nędznikach” napisał, że odpowiedział po pro-
stu: Merde! (cholera, dosł. gówno!)16. Z kolei w polskiej świadomości do rangi 
symbolu urosła śmierć księcia Józefa Poniatowskiego w nurtach Elstery opi-
sana przez Klemensa Kołaczkowskiego: „Wkrótce odzyskał jednak przytom-
ność i z pomocą adiutanta dosiadł z trudnością konia, lecz już się chwiał na 
siodle. Zaczęto go ze wszystkich stron zaklinać, aby się dał opatrzyć i oddaw-
szy komendę innemu generałowi, zachował się dla Ojczyzny. Lecz odwaga 
księcia z niebezpieczeństwem wzmagać się zdawała, nie! nie! – zawołał – Bóg 
mi powierzył honor Polaków. Bogu tylko go oddam”17. Sytuacje powyższe są 
zapewne dalekie od prawdy historycznej, a w najlepszym razie podkolorowa-
ne i udramatyzowane, jednak stały się trwałym elementem mitu, więc istotne 
są choćby jako jego przejaw oraz wyraz społecznych wyobrażeń, że sytuacja 
honorowa musi (a przynajmniej powinna) być irracjonalna.

Działania honorowe sprawiają czasem takie wrażenie irracjonalności, 
jednak nabierają sensu przy założeniu oczekiwania wzajemności, którą gwa-
rantuje przede wszystkim status honorowy drugiej strony. Dał temu wyraz 
dowódca pułku pruskiej Landwehry, ppłk. Potuliński, który przy okazji 
zaatakowania w 1814 r. przez jego żołnierzy konwoju ze zwłokami ks. Józefa 
Poniatowskiego w okolicach Rogoźnicy (Rosen) na Śląsku wygłosił nastę-
pujące słowa: „W każdym wojsku należy czcić waleczność i czyny wielkie 
w tych, którzy sobie na to zasłużyli, chociażby to byli nieprzyjaciele, bo oni 
to nawzajem dla nas uczynią”18. Kiedy żołnierz miał do czynienia z regular-
nymi formacjami przeciwnika, przyjmował wobec niego postawę profesjo-
nalnego dystansu, czasami wręcz szacunku, prowadzącego do okazywania 
wrogowi podziwu, choć bywało też odwrotnie, zwłaszcza kiedy zapano-
wał bitewny amok. Trudno jednak było zastosować reguły kodeksu wobec 
ludzi nieprzestrzegających zasad, tzn. pozbawionych zdolności honorowej, 

piersiówkę, złożył ukłon oficerom francuskim, pociągnął z rozmachem i wykrzyknął: »Mam 
nadzieję, panowie, że dziś będziecie łaskawi na nas poczekać i nie odpłyniecie Scheldtem jak 
odpłynęliście Menem pod Dettingen«. Zaś jeden z sierżantów mruknął: »Za co bylibyśmy 
prawdziwie wdzięczni Panu Bogu«”; zob. R. Jarymowicz, Historia kawalerii. Od jazdy 
klasycznej do pancernej, Warszawa 2012, s. 99.
16 P. F. Boller, Jr., J. George, They never said it: a book of fake quotes, misquotes, and misleading 
attributions, New York 1989, s. 11–12.
17 Wspomnienia Jenerała Klemensa Kołaczkowskiego, ks. 2, od roku 1813 do 1820, Kraków 
1899, s. 96.
18 A. Białkowski, Pamiętniki starego żołnierza (1806–1814), wyd. W. Tokarz, Warszawa 1903, 
s. 486–488; B. Szyndler, Pojedynki, Warszawa 1987, s. 80.
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w której to grupie znajdowali się przede wszystkim partyzanci, dezerterzy 
i buntownicy19. Podmiotem zachowań honorowych byli głównie oficerowie 
i to przede wszystkim od nich, bardzo często jeszcze wówczas wywodzących 
się ze szlachty, oczekiwano przestrzegania kodeksu honorowego.

Okres napoleoński na Śląsku, tzn. lata 1806–1807 i 1813, to niezwykle 
barwna epoka obfitująca w liczne wydarzenia. Zaliczają się do nich zarówno 
oblężenia ośmiu fryderycjańskich twierdz, kiedy po klęsce wojsk pruskich 
pod Jeną i Auerstaedt w 1806 r. operował na Śląsku IX Korpus bawarsko-
-wirtemberski dowodzony przez Hieronima Bonaparte (Festungskrieg), 
jak i wielkie starcia w polu podczas odwrotu Wielkiej Armii ze wschodu, 
kiedy po zwycięskich bitwach pod Lützen i Budziszynem w maju 1813 r. 
Francuzi przeszli do kontrofensywy zajmując lewobrzeżny Śląsk. Dla Prus, 
które dołączyły wówczas do VI koalicji, była to tzw. „wojna wyzwoleńcza” 
(Befreiungskrieg), której śląskim apogeum była francuska klęska nad Kaczawą 
26 sierpnia 1813 r. Okres ten został też w porównaniu z innymi militarnymi 
epizodami śląskiej historii nader rzetelnie opracowany20, opublikowano rów-
nież sporo pamiętników oraz innych źródeł i relacji, przede wszystkim w serii 
Kriegs-Geschichten, które pozwalają przedstawić przykłady zachowań hono-
rowych (bądź niehonorowych) podczas działań na Śląsku we wspomnianym 
okresie. Wynikają z tych opracowań liczne przykłady odwagi, szacunku dla 
przeciwnika, wiary w słowo honoru, ale też okrucieństwa bitewnego, grabie-
ży etc., zwłaszcza po francuskiej klęsce 1812 r. 

Jeśli chodzi o starcia zbrojne, honorowe były momenty bohaterstwa i poświę-
cenia, męstwa i nieustępliwości. Za taki uchodzi pruska obrona twierdzy Koźle 
w roku 1807. Znana jest odpowiedź, jaką 24 stycznia 1807 r. dał jej dowódca płk 
David von Neumann na wezwanie do kapitulacji wystosowane przez bawarskiego 

19 Przykładem traktowania buntowników były działania w Hiszpanii, gdzie wysłana została 
w 1808 r. sformowana na Śląsku Legia Nadwiślańska, by walczyć z antyfrancuskim powstaniem. 
Ta okrutna wojna zyskała określenie „brudnej”, na co przykłady można mnożyć. Jednym 
z bardziej znanych było zdobycie Malagi w lutym 1810 r., co zrelacjonował Stanisław Broekere: 
„Uzbrojeni mieszkańcy walczyli na ulicach, a z okien domów rzucano na nas kamieniami lub 
palącemi się głowniami, ale byliśmy nieustraszeni i nic w świecie niezdolnem było powstrzymać 
naszego zapału i rozjątrzenia [...]. Kogo tylko spotkaliśmy na ulicy, czy to starca, młodzieńca, 
kobietę lub dziecko – wszystko padało trupem. [...] Ciała zabitych Hiszpanów przez 6 dni leżały 
na ulicach wystawione na widok publiczny dla przykładu mieszkańców innych miast”; zob. S. 
Broekere, Pamiętniki z wojny hiszpańskiej 1808–1814, Warszawa 1877, s. 101.
20 Dla lat 1806–1807 należy wymienić opracowanie P. Malickiego, Wielka Armia Napoleona 
na Śląsku 1806–1808, Racibórz 2009, natomiast dla roku 1813 M. Olczaka: Kampania 1813. 
Śląsk i Łużyce, Warszawa 2004. Ostatnio ukazały się jeszcze A. Olejniczaka, Wielka Armia 
na Dolnym Śląsku w 1813 roku, Oświęcim 2014 oraz M. Bujko, Kampania na Śląsku i bitwa 
nad Kaczawą, Oświęcim 2014. Nakładem wydawnictwa Napoleon V wydawane jest też 
tłumaczenie epokowej pracy Eduarda von Höpfnera poświęconej wojnom napoleońskim: 
Wojna lat 1806–1807. Część pierwsza. Kampania 1806 roku, t. 1 i 2, Oświęcim 2013–2014; 
Wojna lat 1806–1807. Część druga. Kampania 1807 roku, t. 3, Oświęcim 2015.
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gen. Erasmusa von Deroya „Mam zaszczyt na skierowane do mnie wezwanie 
odpowiedzieć uniżenie Waszej Ekscelencji, co następuje: Dałem swojemu monar-
sze słowo honoru, że będę bronił powierzonej mi twierdzy do ostatniej kropli 
krwi, że nie będę kierował się sytuacją zewnętrzną, lecz będę żyć i umrę za utrzy-
manie mojej twierdzy”21. Co też się stało. Przykładem bohaterstwa podczas dzia-
łań na Śląsku, tego na miarę opisu Victora Hugo, była postawa francuskiego 154. 
Pułku Piechoty, którego żołnierze otoczeni 27 sierpnia 1813 r. pod Wilczą Górą 
odpierali gwałtowne ataki, a parlamentariusza wysłanego przez Rosjan powitali 
wystrzałami karabinowymi. W końcu, jak to określił dowódca rosyjskiego kor-
pusu gen. Aleksander Langeron, 500 żołnierzy zostało w przeciągu pięciu minut 
posiekanych i padło na polu walki22. Podobna katastrofa spotkała 29 sierpnia 
1813 r. pod Płakowicami 17. Dywizję gen. Jacquesa Puthod. Jej dowódca został 
pochwalony przez gen. Langerona oraz marsz. Gebharda Blüchera za podejmo-
wane działania i nieustępliwą walkę. Sam Puthod napisał do dowódcy francuskiej 
Armii Śląskiej, marsz. Etienne Macdonalda: „Wolałbym być sam w liczbie mar-
twych, lecz los zdecydował inaczej i tracąc swoją wolność zachowałem honor”23. 

Sytuacją, kiedy nie zawsze dało się zastosować zasady honorowe był szał 
bitewny. Jak pisał ułan Legii Nadwiślańskiej Wojciech Dobiecki podczas zwycię-
skiej dla wojsk napoleońskich bitwy pod Strugą 15 maja 1807 r.: „Przeszli ułani 
przez tę pokonaną rzucającą broń kolumnę, koląc opierających się, dając pardon 
jeńcom zabranym; ale gdy już ją wyminęli, Prusacy chwytali znowu za karabiny 
i strzelali w plecy ułanom, wtedy odwróciwszy się ułani, niemało trupa poło-
żyli”24. Mamy więc przykład niehonorowego zabijania jeńców, którzy jednak 
wcześniej niehonorowo strzelali w plecy tym, którzy dali im pardon. Natomiast 
dowódca 23. Pułku Strzelców Konnych 4 Dywizji Kawalerii, płk Jean-Baptiste 
de Marbot opisywał zachowanie rozbitej nad Kaczawą 26 sierpnia 1813 r. kawa-
lerii francuskiej: „Nic nie jest tak okropnego jak pokonane oddziały, których 
żołnierze przystępują do ofensywy; kawalerzyści dywizji Excelmansa i Urbala 
zniszczyli wszystko to, co mogli dosięgnąć”25, co oznacza mniej więcej, że zabili 
wszystkich nieprzyjaciół, nawet tych chcących złożyć broń. Zupełnie niepojęty 
jest rozkaz gen. Henryka von Horna, dowódcy pruskiej 7. Brygady, wydany 30 
sierpnia 1813 r. podczas potyczki pod Bolesławcem, aby nie brać jeńców, tylko 
wrzucać ich do płonących zabudowań26. Koresponduje z tym pełne satysfakcji, 

21 Wojna twierdz na Śląsku 1806–1807 w świetle pamiętników, red. J. Szymański, Katowice 
2008, s. 180, 181.
22 M. Olczak, Kampania..., s. 500.
23 Ibidem, s. 520, 521.
24 W. Dobiecki, Pismo pułkownika Wojciecha Dobieckiego do ś.p. jenerała Kazimierza 
Tańskiego jako pamiętnik o pułku jazdy Legionów, 1808–1812, „Czas: dodatek miesięczny” 
1859, t. XV, z. 2, s. 227.
25 Cyt. za: M. Olczak, Kampania…, s. 474.
26 O. Koischwitz, Sacken und Horn. Die Kämpfe der Russen und Preuβen vor und nach der 
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choć niezbyt prawdziwe stwierdzenie marsz. Blüchera po bitwie nad Kaczawą: 
„Liczba jeńców niewielka, gdyż wszystko wybito”27. Wydaje się, że w działaniach 
1807 r. takie stwierdzenie byłoby niemożliwe.

Zdarzały się jednak i czyny niehonorowe (haniebne), np. według rela-
cji Heinricha Laube podczas potyczki pod Szprotawą 27 maja 1813 r. żoł-
nierze napoleońscy zabili rosyjskiego kanoniera, który zagwoździł kilka 
dział28. Podobny charakter miało ograbienie rannego Schreinera, żołnierza 
Wschodniopruskiego Narodowego Pułku Kawalerii, którego jeden z fran-
cuskich oficerów po zabraniu obrączki „z litości” nawet postrzelił, jednak 
uratował go inny oficer „dając wino i ciasto”29. Natomiast nie musiało ozna-
czać dyshonoru wycofanie się z walki. Jak napisał rosyjski oficer artylerii 
por. Rabożycki: „Stwierdziwszy, że zostać tutaj niebezpiecznie i niezręcznie, 
wycofałem się z honorem, nie chcąc zginąć bez sensu”30. Tchórzostwo jednak 
było najwyższym przykładem działania niehonorowego.

Niektóre zachowania nawet współczesnym wydawały się niezrozumiałe, 
np. gubernatora Nysy, gen. Georga von Steensena, który podczas oblężenia 
w 1807 r. polecił potrącić z magazynu 600 cetnarów prochu, które rzeko-
mo musiały pozostać w razie kapitulacji. Porucznik artylerii Johann Carl 
Theodor Doercks był tym oburzony i napisał: „A więc wróg musiał znaleźć 
proch. Ale ja uważam, że gdyby wcale prochu nie znalazł, tym większa chwa-
ła byłaby dla gubernatora”31.

Za honorowe uchodziły samobójstwa, bądź ich próby, np. wg relacji marsz. 
Augusta de Marmonta, dowódcy VI Korpusu, po przegranej pod Chojnowem 
dowódca 16. Dywizji, gen. Nicolas Maison „posądzając się o dyshonor [...] 
chciał palnąć sobie w łeb. Uspokoił go gen. Lagrange”32. 

Z sytuacją honorową w sposób chyba najmocniejszy kojarzą się poje-
dynki33. Spośród wielu opisów przedstawię dwa, które miały miejsce po 

Katzbachschlacht bei Bunzlau am Bober, Buntzlau 1913, s. 74; M. Olczak, Kampania…, s. 529.
27 M. Olczak, Kampania…, s. 484.
28 H. Laube, Erinnerungen 1810–1840, t. 1, Wien 1875, s. 9.
29 Zur Geschichte des ehemaligen ostpreußischen National-Kavallerie-Regiments in den 
Feldzügen von 1813 und 1814. Mittheilungen aus den Tagebüchern und Erinnerungen eines 
freiwilligen, Leipzig 1846, s. 45–47.
30 Cyt. za: M. Olczak, Kampania…, s. 390.
31 Wojna twierdz…, s. 160.
32 Cyt. za M. Olczak, Kampania…, s. 118.
33 Pojedynek zdefiniowany został przez Francois Billacois, wybitnego znawcę tych kwestii 
na gruncie francuskim jako: „walka między dwoma lub kilkoma jednostkami (zawsze 
w tej samej liczbie po obu stronach), w równym stopniu uzbrojonych, w celu udowodnienia 
prawdziwości spornych kwestii i waleczności, odwagi i honoru każdego walczącego [...]. 
Decyzja o pojedynku musiała zostać podjęta decyzją wspólną przez obie strony, które musiały 
przestrzegać pewnych reguł formalnych, czy to milczących, ustnych lub pisemnych, które 
dadzą mu ciężar postępowania prawnego, przynajmniej w oczach przeciwników”; zob. J. R. 
Ruff, Violence in Early Modern Europe 1500–1800, Cambridge 2006, s. 77.
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kapitulacji Nysy, a które pozostawił wspomniany już por. Doercks. Pierwszy 
dotyczył chorążego Engela, który otarł się o pewnego polskiego oficera, za 
co ten wyzwał go na pojedynek. Jak pisze Doercks: „Chcąc temu zapobiec, 
poszedłem do oficera na warcie, Bawarczyka, opowiedziałem mu o zdarze-
niu i zażądałem, żeby przeszkodził w pojedynku. Ten był od razu gotów to 
zrobić i w imieniu cesarza żądając złożenia broni wszedł pomiędzy już roze-
branych oficerów stających do walki. Na szczęście Bawarczyk ten i Polak 
mówili po francusku i okazało się, że ten ostatni uważał się za obrażone-
go potrąceniem przez pruskiego oficera i żądał satysfakcji. Ponieważ jednak 
Engel złożył oświadczenie, że nie miał najmniejszego zamiaru nikogo obra-
żać, a potrącenie było przypadkowe, co my też potwierdziliśmy, to oficer na 
warcie zadecydował, że w żadnym razie nie może dopuścić i nie dopuści do 
pojedynku, po czym Polak pozornie uspokoił się. W ten sposób uratowałem 
niemal nieopierzonego jeszcze syna muz przed krzywą szablą masywnego 
podstępnego Polaka”34. Inny przykład dotyczył por. von Schultza, który nader 
często wikłał się w bójki i prowokował konflikty. Jak pisze o nim Doercks: 
„był bardzo dobrym kolegą i niezwykle dzielnym żołnierzem, ale nie znosił 
absolutnie niczego, co było francuskie lub polskie. W tamtym czasie byłem 
z nim na balu w resursie wojskowo-cywilnej. Tutaj w izbie jadalnej, gdzie pili-
śmy poncz, znalazł się nieszczęśliwym trafem lokaj komendanta, którego nie 
mogliśmy się pozbyć. Rozmowę z nim prowadził będący tam z nami porucz-
nik von Goldstein, który dobrze mówił po francusku i grzecznie zaproszony 
przyjął od niego szklankę wina. To wzburzyło już von Schultza, który nazwał 
Goldsteina nikczemnikiem, jak określał każdego, kto zadawał się z takim 
pucybutem. Goldstein wyzwał Schultza na pojedynek i zadał mu ostre cięcie 
w twarz. Musiałem niestety być przy tym jako sekundant i ponieważ taka 
przysługa jest bardzo nieprzyjemna, to na przyszłość w takich okoliczno-
ściach wycofywałem się”35.

Wyrazem szacunku dla przeciwnika był stosunek doń po wzięciu do niewoli. 
Zwłaszcza w 1807 r. można mówić o obowiązywaniu w tym względzie daleko posu-
niętego zaufania w „oficerskie słowo honoru”. Pojmanych oficerów traktowano 
z szacunkiem, pozostawiano im znaczna swobodę, puszczano do domów 

34 Wojna twierdz…, s. 169, 170.
35 Ibidem, s. 171. Doercks był zdecydowanym przeciwnikiem pojedynków, czego wyraz 
dał wśród reguł postępowania, które pozostawił synom: „I w końcu strzeżcie się przed 
pojedynkami, które wprawdzie są surowo karane przez państwo, ale którym chyba nigdy 
nie będzie końca. Jeżeli jednak nie dając ku temu przyczyny mielibyście zostać skłonieni 
do pojedynku, którego mimo wszystkich starań nie możecie uniknąć nie wychodząc na 
tchórzy, wtedy wezwijcie kolegów na świadków i używajcie szpady spokojnie i swobodnie 
oraz według reguł sztuki, brońcie się i oszczędzajcie zwykle rozgorączkowanego przeciwnika, 
a gdybyście musieli go jednak zranić, to zachowując się w ten sposób będziecie mogli 
oczekiwać wyrozumiałości od właściwego urzędu” (tłumacz. L. Szybkowski); zob. Schlesische 
Kriegstagebücher aus der Franzosenzeit, 1806–1815, red. H. von Granier, Breslau 1904, s. 7.
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na parol, czyli słowo honoru, że nie wezmą udziału w kolejnych walkach. 
Instytucję więźnia honoru doskonale ilustruje nieoceniony Doercks. Dostał 
się on do niewoli pod koniec 1806 r. koło Oławy, został ograbiony przez wir-
temberskich kawalerzystów gen. Louisa Montbruna, a następnie zaproszony 
na śniadanie i obiad oraz chwalony przez generała za swoją postawę w walce. 
Następnego dnia Wirtemberczycy wycofali się i pozostał dylemat co czy-
nić. Jak pisze: „Nasze poczucie honoru nie pozwalało nam uciec, chociaż 
jako jeńcy nie dawaliśmy słowa honoru, że tu pozostaniemy. Postanowiliśmy 
wysłać zaraz konnego posłańca do Brzegu, żeby ten przekazał istotne infor-
macje o sytuacji i prosił o oddział kawaleryjski, który mógłby nas uwolnić”36. 
Wieczorem przybył por. von Koekritz i trafili do Brzegu, gdzie kilka dni 
później odnalazł ich jednak rozkaz gen. Montbruna, który nakazał im stawić 
się w Oławie. Jak pisze Doercks: „Odpowiedzieliśmy, że nie poczuwamy się 
do obowiązku wykonania tego rozkazu, bo zostaliśmy uwolnieni w sposób 
odpowiadający dobrym zwyczajom wojennym. Jednakże komendant, stary 
prawie 70-letni mężczyzna37, z oczywistej strachliwości i mimo wszelkich 
argumentów znalazł jednak zastrzeżenia co do naszej ponownej służby jako 
oficerów wcześniej wziętych do niewoli i zamierzał zapytać najpierw o to 
księcia pszczyńskiego”38. Ostatecznie Doercks pozostał w twierdzy brzeskiej, 
skąd po kapitulacji 16 stycznia 1807 r. został zwolniony na słowo honoru, 
a następnie wymieniony na wirtemberskiego por. Schneidera i trafił do Nysy 
11 maja, gdzie po kapitulacji po raz trzeci dostał się do niewoli39. Przy okazji 
nasz bohater napisał co myśli o francuskich obietnicach: „Okres ten sprowa-
dził na nas godny ubolewania los. Zgodnie z moim proroctwem, żaden z ofi-
cerów nie otrzymał żołdu przez 18 kolejnych miesięcy, bo jakie też pojęcie 
mogli mieć Francuzi o dotrzymywaniu słowa”40.

Inną kwestią honorową był stosunek do poległych wrogów. Można tu 
mówić o skrajnościach, jak w przypadku pruskiego por. Detlefa von Lehstena, 
który dowodził wypadem z oblężonego Wrocławia na pozycje wirtemberskie 
16 grudnia 1806 r. i poległ w trakcie „wycieczki”. W wyniku starań guber-
natora dzień później nastąpiło przekazanie ciała poległego porucznika do 
twierdzy. Przerwano ogień, zwłoki złożone na drabinie niesionej przez 12 
jegrów wirtemberskich przy dźwiękach muzyki żałobnej zostały przetrans-
portowane do palisad tamburowych przed Bramą Mikołajską, gdzie prze-
jęli je żołnierze garnizonu41. Mniejszą troską otoczono wirtemberskiego 
kpt. Bruxelli, który ranny dostał się do niewoli podczas pruskiego wypadu 

36 Wojna twierdz…, s. 134–136.
37 Gen. mjr Franz Peter von Cornerut (1734–1808).
38 Wojna twierdz, s. 139.
39 Ibidem, s. 142–144, 168.
40 Ibidem, s. 169.
41 P. Malicki, Wielka Armia…, s. 105, przyp. 142; Wojna twierdz…, s. 79–84.
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przeprowadzonego z Nysy 8 marca 1807 r. Kapitan pomimo opieki chirurga 
pułkowego zmarł w wyniku odniesionej rany rankiem 10 marca, a pogrze-
bany został dwa dni później42. Wirtemberczycy nie domagali się zwrotu jego 
ciała podczas wymiany jeńców, jaka miała miejsce 18 marca. Inną skrajnością 
z kolei jest sytuacja, jaka miała miejsce podczas starcia o Gryfów we wrześniu 
1813 r., kiedy to poległych Francuzów Rosjanie mieli wrzucać do Kwisy43.

Kolejnym wymiarem tego typu działań był stosunek wojskowych wobec 
ludności cywilnej, która powinna być pod opieką armii i nie ponosić krzyw-
dy. Jednak ówczesna wojna nie mogła być prowadzona bez angażowania 
ludności cywilnej, przede wszystkim jeśli chodziło o prowiantowanie i kwa-
terowanie żołnierzy, dlatego często sięgano do miejskich kas i zapasów miesz-
kańców, a ich domy zamieniano na kwatery. Jak pisał kpt. Paweł Fądzielski 
z 1. Pułku Legii Nadwiślańskiej: „Życie nas niedrogo kosztuje, bo nikomu nic 
nie płacimy, taka tu jest moda, która mi się bardzo spodobała”44.

Bez wątpienia rekwizycje, kontrybucje i kwaterunki były dużym obciążeniem 
dla ludności Śląska45, jednak były legalnymi działaniami związanymi z prowianto-
waniem armii. Nader często jednak towarzyszyły im wymykające się spod kontroli 
gwałty i rabunki, które mogły być traktowane w kategorii zachowań haniebnych, 
zwłaszcza, kiedy były udziałem oficerów. Władze wojskowe starały się przeciwdzia-
łać nadużyciom, jednak raczej bezskutecznie46. W 1807 r. w rachunkach kosztów 

42 P. Malicki, Wielka Armia…, s. 204.
43 Zob. Kriegs-Geschichten aus den Jahren 1812, 1813 oder Darstellungen und Schilderungen 
aus den Feldzügen der Franzosen und der verbündeten Truppen, Sitten und Characterzüge aus 
Schlachten und Belagerungen…, t. 3, Breslau 1815, s. 535.
44 Zob. „jadłospis” polskich lansjerów w Kliczkowie w czerwcu i lipcu 1813 r., według którego 
zwykły żołnierz żądał na śniadanie chleb, masło, czasem też mięso i alkohol; na obiad zupę, 
wołowinę, pieczeń i piwo. Na kolację oczekiwał to samo, co na obiad. Korpus oficerski 
dodatkowo życzył sobie: przy każdej okazji wino albo kawę, natomiast na deser oczekiwał 
smakołyków, lodów, malin, poziomek, jagód z cukrem; zob. Kriegs-Geschichten…, t. 4, Breslau 
1815, s. 797. Jeszcze większe wymagania mieli wyżsi oficerowie, np. stacjonujący w 1808 r. 
wraz ze sztabem w pałacu Schaffgotschów w Cieplicach gen. Auguste de Colbert, albo marsz. 
Marmont stacjonujący w 1813 r. w pałacu Bissinga w Tomaszowie Bolesławieckim, których 
karty zamówień zawierały kilkadziesiąt pozycji; zob. A. Olejniczak, Obciążenia wojenne 
w zachodniej części Dolnego Śląska podczas kampanii 1806/07 i 1813 roku, Bolesławiec 2009, 
s. 27, 36. Trzeba przyznać jednak, że kiedy na zamku w Tomaszowie odkryto zamurowaną 
piwnicę z winami i cały ich zapas został rozdany żołnierzom, to jednak dzięki interwencji 
marsz. Marmonta pozostawiono właścicielowi 150 butelek, co z pewnością było honorowym 
zachowaniem, zob. M. Olczak, Kampania…, s. 238.
45 Np. koszt utrzymania króla Hieronima i jego sztabu we Wrocławiu w okresie 9 I do 16 VII 
1807 r. sięgnął 93 tys. talarów; miasto musiało m.in. dostarczać dziennie ok. 240 butelek 
wina. Przykładem opilstwa może być gen. Baptiste Bisson, który kwaterował w Legnicy we 
wrześniu 1807 r. i wraz ze swym najbliższym otoczeniem opróżnił 1097 butelek wina, zob. P. 
Malicki, Wielka Armia…, s. 312–314; A.H. Kraffert, Chronik von Liegnitz. Th. 3, Von Beginn 
der österreichisch-böhmischen Periode bis zum Ende der Freiheitskriege 1675–1815, Liegnitz 
1872, s. 249.
46 W styczniu roku 1807 chcąc zapanować nad samowolą w służbach zaopatrzeniowych, 
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wojennych niektórych miast występowała specjalna kategoria wydatków określona 
mianem „wymuszenia” (Erpressungen). Działaniami takimi odznaczały się przede 
wszystkim wojska wirtemberskie, a szczególnie ich dowódca, znany z zamiłowania 
do łupów gen. Dominik Vandamme, który tuż po kapitulacji Głogowa zażądał 25 
tys. talarów, w dniu kapitulacji Wrocławia 125 tys., zaś po kapitulacji Nysy 50 tys. 
franków, powołując się przy tym na tzw. „prawo do dzwonów” zdobytej twier-
dzy47. Codzienną praktyką na Śląsku były wymuszenia dokonywane przez oddziały 
i patrole wojsk napoleońskiego IX Korpusu, np. 11 stycznia 1807 r. jego żołnierze 
obrabowali mieszkańców Świebodzic48, 1 i 2 lutego Wałbrzycha49, zaś 10 lutego trzy 
tysiące żołnierzy wirtemberskich i bawarskich z grupy gen. Charlesa Lefebvre’a-
Desnouettes’a plądrowało Nową Rudę. Jak wspomina kronika noworudzka „całą 
noc nie działo się nic innego nad żarcie i chlanie”50. Tego typu przykłady można 
mnożyć, choć w większości przypadków działania takie były udziałem niewielkich 
samowolnych grup. Czasem do rabunków dochodziło w odwecie za sprzyjanie 
wrogowi; w ten sposób splądrowane zostały Zielona Góra, Żagań i Bolesławiec51. 
Co istotne jednak, nie ma informacji o stratach wśród ludności cywilnej (nie licząc 
mieszkańców obleganych miast-twierdz), która w tym czasie mogła obawiać się 
raczej o mienie niż o życie i zdrowie. Wydaje się, że ciężary nakładane na miesz-
kańców Śląska w tym czasie nie powodowały zdecydowanie wrogich nastrojów 
ludności, która spośród żołnierzy działających tu w ramach IX Korpusu najmniej-
szą sympatią darzyła Wirtemberczyków52.

W 1813 r. sytuacja była bardziej napięta choćby z tego powodu, że na 
Śląsku stacjonowało więcej wojska, stąd zarówno więcej przypadków rabun-
ków i napaści, jak i interwencji dowódców, którzy mieli obowiązek zwalczać 

sztab IX Korpusu wydał komisarzom wojennym rozkaz zabezpieczenia materialnego swych 
dywizji oraz umiarkowanego ściągania rekwizycji w sposób legalny i za pośrednictwem 
starostów powiatowych. Następnie 28 II 1807 r. Hieronim powołał trzy komisje wojskowe, 
które zobowiązano do kontrolowania wojskowych, dokonujących rekwizycji, zob. P. Malicki, 
Wielka Armia…, s. 305, 306, 312. Natomiast w 1813 r. by usprawnić zaopatrzenie w żywność, 
a także powstrzymać bezprawne rekwizycje powołane zostały komisje dostawcze, a przy 
każdym korpusie działał komisarz wojenny, zob. M. Olczak, Kampania…, s. 262. Skuteczność 
tych działań zarówno w 1807, jak i w 1813 r. była połowiczna, choćby z tego powodu, że 
zaledwie skromna część rekwirowanej żywności trafiała do żołnierzy, którzy dopuszczali się 
rabunków żywności nierzadko z głodu, zob. A. Olejniczak, Wielka Armia…, s. 161, 162, 193.
47 P. Malicki, Wielka Armia…, s. 310.
48 Zob. J.F.E. Würffel, Erste vollständige Chronik der Stadt Freiburg alter und neuer Zeit, 
Freiburg 1841, t. 2, s. 8.
49 Zob. Wałbrzych. Zarys monografii miasta na tle regionu, red. S. Michalkiewicz, Wrocław 
1993, s. 89.
50 Cyt. za P. Malicki, Wielka Armia…, s. 179
51 Ibidem, s. 311.
52 A. Olejniczak, Ludność zachodniej części Dolnego Śląska wobec postawy żołnierzy 
uczestniczących w kampaniach 1806/07 i 1813 roku, „Rocznik Jeleniogórski” 2006, t. 38, s. 77; 
idem, Obciążenia…, s. 53
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wykroczenia dokonywane przez swych podkomendnych. Np. francuski 
komendant Lwówka Riminie kazał aresztować żołnierzy przyłapanych na 
rabunkach. Współpraca z mieszkańcami była na tyle dobra, że 17 sierpnia 
inny francuski komendant Lwówka polecił aresztować nawet dowódcę bata-
lionu westfalskiego, który oddział dopuścił się rabunków w tym mieście53. 

Ale też nie brak było przypadków, kiedy w rabunkach brali udział ofi-
cerowie54, a nawet generałowie, jak np. dowódca 19. Dywizji, gen. Donatien 
de Rochambeau, który dopuścił się rabunków w podbolesławieckim 
Godnowie55. Bez wątpienia takie zachowanie było niezgodne z oficerskim 
honorem. To obniżenie poziomu było spowodowane m.in. stratami w korpu-
sie oficerskim, jakie armia napoleońska poniosła podczas kampanii rosyjskiej 
oraz obniżeniem morale. Nowo mianowani oficerowie wcześniej byli podofi-
cerami, a nawet zwykłymi żołnierzami, którym nierzadko obcy był rycerski 
etos i oficerski honor56.

Większe miasta mogły liczyć na cywilizowane załatwienie kwestii kon-
trybucji, np. władze Legnicy w 1813 r. same uchwaliły na rzecz Francuzów 
kontrybucję żywności i pieniędzy, co sprawiło, że obyło się bez rabunków57. 
Specjalnie potraktowano Wrocław, w którym Francuzi zachowali ścisłą kar-
ność. Gen. Robert Wilson napisał: „Z przykrością muszę zauważyć, że wróg 
wycofując się z Wrocławia zostawił za sobą dobre imię. Wszystko było pła-
cone gotówką”58. Ale już w Bolesławcu wobec nieobecności burmistrza, któ-
ry uciekł przed Francuzami wraz z wieloma mieszkańcami, rozsierdzony 

53 Zob. H. Scholz, Löwenberg im Jahre 1813. Eine Erzählung der Ereignisse und Begebenheiten 
die sich in dem denkwürdigen Jahre nationaler Erhebung in Löwenberg und Umgegend 
abgespielt haben, Löwenberg 1909, s. 19, 45.
54 Zob. Kriegs-Geschichten…, t. 1, Breslau 1814, s. 50, 51, gdzie opis rabunków, jakich 
dopuszczali się oficerowie francuscy w Szczepanowie.
55 Kriegs-Geschichten…, t. 2, , Breslau 1814, s. 236, 237.
56 A. Olejniczak, Obciążenia…, s. 61. Ów „przełom moralny” końca roku 1812 i odwrotu 
spod Moskwy sugestywnie opisuje Aleksander hr. Fredro w swych wspomnieniach z okresu 
napoleońskiego: „Okropnie tam było, okropnie, moi Państwo! Widziałem padających pod 
koła, a nikt nie pomyślał, aby koła zatrzymać, łamiących lody, tłukących się w otwartych 
toniach, a nikt ręki nie podał. Widziałem konie gryzące z bólu skamieniałą ziemię, którym 
jakiś Szylok nowy wykroił z uda parę funtów mięsa, skąpił jednego uderzenia nożem 
i to właśnie wtenczas, kiedy dobrodziejstwem było. Widziałem, jak uporczywie broniono 
przystępu do ognia, nie temu, co wpół zmarznięty chciał ogrzać się na chwilkę... to się 
rozumie samo przez się... ogień tam był życiem... życiem nikt się nie dzieli, ale broniono 
żebrzącemu odrobinę płomienia, któryby swoją słomą przeniósł do własnego barłogu. 
Niejeden na oświeconym tylko śniegu wlepił oczy w ciepło, do którego nie śmiał się zbliżyć, 
a poranek zastał go bryłą lodu. Widziałem rannych rzuconych na drogę, bo zdrowszy, 
silniejszy zapragnął jego szkapy i powózki. Widziałem jeńców strzelanych, jeżeli który osłabł 
i dalej iść nie mógł. Widziałem budynki podpalone ze złości i zawiści, że inni w nich pierwej 
znaleźli przytułek”, zob. A. Fredro, Trzy po trzy. Zapiski starucha, Warszawa 1880, s. 50, 51.
57 Zob. Legnica. Zarys monografii miasta, red. S. Dąbrowski, Wrocław 1998, s. 234.
58 Cyt. za: M. Olczak, Kampania…, s. 309; zob. s. 176–178.
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Napoleon kazał spalić jego dom, co jednak nie doszło do skutku, natomiast 
nie oszczędzono miasta przy kwaterunkach i rekwizycjach, które zmieniły 
się w regularne plądrowanie. Opłatą za dyshonor było urządzenie w ryn-
ku miejsca uboju zwierząt oraz pozostawienie niesprzątniętych wnętrzności 
i odpadków59.

Najgorzej jednak było w małych miejscowościach i wioskach, gdzie oprócz 
mieszkańców częstymi ofiarami rabunku padali księża, kościoły, a nawet 
grobowce. Spory udział w rabunkach ponownie mieli żołnierze oddzia-
łów Związku Reńskiego oraz Włosi, do których zastosowano określenie 
hien cmentarnych, ponieważ często rabowali groby szukając ukrytych tam 
skarbów60. Rekwizycje i kwaterunki były udziałem obu stron, choć według 
rosyjskiego oficera artylerii Rabożyckiego Rosjanie na Śląsku nie prowadzili 
rekwizycji – był to kraj sojuszniczy, w przeciwieństwie do Saksonii np., gdzie 
„kiedy coś wpadło w ręce, można było brać za darmo”61, jednak na kwaterunki 
żołnierzy rosyjskich narzekano równie jak na francuskie, np. w Wołowie, któ-
rego burmistrz został przez Rosjan aresztowany, ponieważ nie chciał zapewnić 
odpowiedniej gościny oficerom62, a Kozacy, Kałmucy i Baszkirzy w wielu miej-
scach dopuścili się rabunków i rozbojów, zapisując się w pamięci gorzej niż 
Francuzi. W Osłej koło Bolesławca doszło nawet do chłostania i „męczenia” 
mieszkańców63. Nawet armia pruska potrafiła rabować żywność, kiedy zaszła 
taka potrzeba64. Udzielenie „gościny” też nie gwarantowało bezpieczeństwa, 
o czym przekonał się m.in. Gottlob Rissmann z Ocic, którego poturbowali 
polscy ułani65, jednak skończył i tak lepiej niż wójt Georg Knappe z Grodźca, 
który za odmowę wydania żywności został rozstrzelany, czy właściciel folwar-
ku w Dzwonowie, który zmarł na skutek przeżyć. Zdarzały się też nieliczne 
przypadki gwałcenia dziewcząt66. Do nieumyślnych zapewne „zbrodni fran-
cuskich” zaliczyć też można tragedię złotoryjskiego tkacza Karla Heinricha, 

59 Kriegs-Geschichten…, t. 1, s. 11, 12.
60 Spustoszono m.in. kościoły w Okmianach i Chojnowie, w Jaworze w kościołach Włosi 
otwierali nawet sarkofagi, zaś w Jugowcu rozszabrowany został rodzinny grobowiec von 
Osten, natomiast kiedy w Środzie Śląskiej żołnierze zaczęli niszczyć cmentarz, przebywający 
tam Napoleon kazał im dla zabicia czasu porąbać rosnące tam topole, zob. A. Knoblich, 
Chronik von Lähn und Burg Lähnhaus am Bober, Breslau 1863, s. 198–201; Kriegs-
Geschichten…, t. 2, s. 410–413; M. Olczak, Kampania…, s. 152, 162, 163.
61 M. Olczak, Kampania…, s. 99.
62 F. Schreiber, Geschichte und Topographie der Stadt Wohlau, Wohlau 1843, s. 110–112.
63 A. Olejniczak, Ludność…, s. 81, 84, 85; idem, Obciążenia…, s. 58, 59.
64 H. Scholz, Löwenberg…, s. 17.
65 Kriegs-Geschichten…, t. 4, s. 638.
66 M. Olczak, Kampania…, s. 373, 430; A. Olejniczak, Wielka Armia…, s. 172, 173. Doercks 
też dał opis dotkliwego pobicia cywila Wischkego, które to zachowanie zhańbiło korpus 
oficerski. Komendant kazał wszystkich oficerów w nie zamieszanych wsadzić na kilka dni 
do aresztu z pouczeniem, że nie powinni byli takiego skandalu urządzać publicznie, zob. 
Wojna twierdz…, 171, 172.
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którego dziecko śpiące w koszyku zostało rzucone z impetem o ścianę przez 
szukającego wina francuskiego żołnierza i po kilku dniach zmarło67. Trudno 
jednak mówić o jakichś „wielkich zbrodniach” wobec śląskiej ludności cywil-
nej, które w innym miejscu i czasie bywały udziałem Kozaków i innych azja-
tyckich komponentów carskiej armii68.

Wydaje się, że w 1807 r. do Francuzów i ich sojuszników odnoszono się 
neutralnie, czasem wręcz przyjaźnie. Wszak obcy żołnierze, jeśli tylko nie 
popełniają niegodziwości, mogą liczyć na pewną życzliwość, a postrzeganie 
żołnierzy napoleońskich początkowo wiązać się mogło z duchem rewolucji 
francuskiej, która dawała nadzieję na poprawę sytuacji warstw średnich i niż-
szych. Sytuacja uległa zmianie po klęsce 1812 r., kiedy widok resztek Wielkiej 
Armii, a także szerząca się coraz bardziej antynapoleońska propaganda spo-
wodowały koniec okresu względnej przychylności dla wojsk francuskich, któ-
rych wybryki opisane w Kriegs-Geschichten obiegały śląską opinię publiczną 
i były główną przyczyną odwrócenia się jej od Napoleona69. Było to o tyle 
istotne, że w przypadku kontaktów z ludnością cywilną nie chodziło tylko 
o kwaterunek czy prowiant. Żołnierz w momencie, gdy zachowywał się przy-
zwoicie, sam mógł liczyć na pomoc społeczności lokalnych będąc rannym, 
chorym, czy w jakikolwiek sposób niezdolnym do służby wojskowej, co nie-
rzadko decydowało o jego przeżyciu. W roku 1813 takich odruchów poparcia 
wobec żołnierzy francuskich i ich sojuszników było coraz mniej.

Bez wątpienia w burzliwym okresie wojen napoleońskich, tak w wymia-
rze śląskim, jak i europejskim, honor i kodeks honorowy nie były pustymi 
słowami, współtworzyły sumienie oficerów i żołnierzy oraz decydowały o ich 
zachowaniach. Miały takie samo znaczenie dla zdolności bojowej armii, jak 
np. wyposażenie techniczne, sprawność organizacyjna czy fizyczna żołnierzy. 
Nierzadko jednak szły w zapomnienie, kiedy sytuacja w bitwie wymknęła się 
spod kontroli, kiedy trzeba było pomścić poległego kolegę, kiedy górę brała 
chciwość czy okrucieństwo. W tak wielkiej masie ludzi, jaka w tym czasie zbroj-
nie działała na Śląsku zawsze znalazły się jednostki postępujące wbrew honoro-
wym zasadom, zwłaszcza w 1813 r., kiedy trudy i okrucieństwa moskiewskiej 
kampanii pozostawiły na esprit de corps walczących wyraźny ślad.

Starałem się tutaj zwrócić uwagę na przykłady zachowań honorowych, 
które takimi były często w mniemaniu ich uczestników, choć wobec braku 
definicji wybór siłą rzeczy musiał być subiektywny.

67 Kriegs-Geschichten…, t. 3, s. 423, 424.
68 Jednym z wielu opisów jest przedstawienie sytuacji po bitwie pod Iganiami 10 IV 1831 r. 
przez gen. Ignacego Prądzyńskiego: „Wchodząc do Igań, mieliśmy okropny widok świeżo 
pomordowanych mieszkańców i dzieci, oraz kobiet brzemiennych z powyprówanemi 
wnętrznościami”, zob. I. Prądzyński, Pamiętnik historyczny i wojskowy o wojnie polsko-
rosyjskiej w roku 1831, Warszawa 1894, s. 99.
69 A. Olejniczak, Ludność…, s. 84.
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STRESZCZENIE

Ja ros ław Sz y ma ńsk i ,  Zachowania honorowe podczas działań wojen-
nych na Śląsku w latach 1806–1807 i 1813 na wybranych przykładach 

Wojsko jest instytucją szczególnie powiązaną z honorem. W okresie od XVI do 
XIX w. nie było znaczącej różnicy pomiędzy honorem a obowiązkiem. Budzenie 
poczucia honoru było sposobem, by przeforsować dyscyplinę w oddziałach oraz 
podnieść ich morale, służyło także integrowaniu grupy wojowników. Honor woj-
skowy podlegał ewolucji, choć pewne zasady, takie jak lojalność, odwaga, wierność, 
dyscyplina, poświęcenie pozostały niezmienne.

Trudno o definicję „zachowania honorowego” na początku XIX w., bowiem dla 
tego okresu brakuje źródeł normatywnych niezbędnych dla precyzyjnych rozwa-
żań – nie istniały wówczas kodeksy honorowe, jakie znamy z XX w., zaś regulaminy 
wojskowe i zbiory praw kwestie te traktowały marginalnie, a z czasem zbyt szeroko. 

W niniejszym tekście przedstawione zostały wybrane zachowania honorowe, 
które miały miejsce na Śląsku w okresie wojen napoleońskich, kiedy liczne były 
przykłady odwagi, szacunku dla przeciwnika, wiary w słowo honoru, a także okru-
cieństwa bitewnego, grabieży etc. Starałem się tutaj zwrócić uwagę na przykłady 
zachowań honorowych, które takimi były często w mniemaniu ich uczestników, 
choć wobec braku definicji wybór siłą rzeczy musiał być subiektywny.

Słowa kluczowe: honor, zachowania honorowe, okres napoleoński, działania 
wojenne, Śląsk.

SUMMARY

Ja ros ław Sz y ma ńsk i ,  Selected examples of honorable beha-
vior during wartime activities in Silesia in 1806–1807 and 1813

The army is an institution especially connected with the concept of honor. From 
the 16th to the 19th century there was no significant difference between honor and 
duty. Arousing a sense of honor was a method of enforcing discipline among the 
units, raising their morale and bringing the group of fighters together. Military 
honor has evolved, although some principles, such as loyalty, courage, fidelity, disci-
pline, dedication, have remained unchanged.

It is difficult to define the notion of an “honorable behavior” at the beginning 
of the 19th century because there are no normative sources concerning this period 
that are indispensable for thorough discussions – there were no codes of honor then, 
such as we know from the 20th century, whereas military regulations and lawbooks 
marginalized those issues, and later approached them too broadly.

In this text a selection of honorable behaviors in Silesia during the Napoleonic 
Wars was presented. This period abounded in examples of courage, respect for the 
enemy, trust in the words of honor, as well as of battle cruelty, plunder, etc. I tried 
to highlight herein the examples of the honorable – at least in the opinion of the 



participants of the given events – behaviors, although since there was no definition, 
the selection had to be, perforce, subjective.

Keywords: honor, honorable behaviors, Napoleonic period, military action, 
Silesia

РЕЗЮМЕ    

Яр о сла в Ш и ма н ь с к и й,  Самоотверженность и 
багородство во время военных действий в Силезии в 

1806–1807 и в 1813 годах на избранных примерах.

Армия является учреждением, которое прежде всего ассоциируеся с 
честью. В период с XVI до XIX в. не было особой разницы между честью и 
обязательствами. Пробуждение чувства чести было методом укрепления дис-
циплины и поднятия боевого духа в подразделениях, а также помогало спло-
чению групп военнослужащих. Понятие воинской чести эволюционировало, 
хотя определённые основы, такие понятия как преданность, отвага, верность, 
дисциплина остались неизменными. 

Тяжело дать определение понятия „хранить честь” в начале XIX в., 
поскольку не хватает нормативных источников для этого периода времени, 
необходимых для точных исследований – тогда не существовало кодексов 
чести, которые нам известны с XX в., кроме того, военные регламенты и уста-
вы трактовали эти вопросы поверхностно, а временами, слишком широко. 

В данном тексте были представлены поведения чести, которые имели 
место в Силезии в период наполеоновских войн, когда проявлялись много-
численные примеры отваги, уважения к противнику, веры в слово чести, а 
также жестоких битв, грабежей и т.д. Я постарался здесь обратить внимание 
на примеры поведения чести, которые часто были таковыми по мнению их 
участников, хотя при отсутствии определения выбор конечно должен был 
быть субъективным. 

Ключевые слова: честь, поведение чести, наполеонский период, военные 
действия, Силезия.



Jacek Jędrysiak

Poglądy Hermanna von Boyen na problem 
systemu obronnego zachodniej granicy 

Królestwa Prus

Pruski minister wojny Hermann von Boyen jest postacią powszechnie zna-
ną w historiografii jako jeden z przywódców stronnictwa liberalnego1 oraz 
architekt idei Landwehry jako odrębnej instytucji obywatelskiego wojska2. 
Obraz ten powstał przede wszystkim w oparciu o monumentalną biografię 
pióra Friedricha Meinecke3. Jest to o tyle istotne, że Meinecke jest uważany 
za jednego z twórców koncepcji historii duchowej (Geistgeschichte) i historii 
idei (Ideengeschichte)4. Wbrew części poglądów Leopolda von Ranke5 miał 

1 E. Dorn Brose, The Politics of Technological Change in Prussia. Out of the Shadow of 
Antiquity, Princeton 1993, s. 75–77; Ch. Clark, Prusy. Powstanie i upadek 1600–1947, tłum. 
J. Szkudliński, Warszawa, 2009, s. 349–363; L. Moczulski, Miecz Nibelungów. Zarys historii 
armii pruskiej i niemieckiej 1618–1967, Warszawa 1967, s. 95–104; S. Salmonowicz, Prusy. 
Dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 2004, s. 276–292; H. Schnitter, W kwestii miejsca 
pruskich reformatorów systemu wojskowego w historiografii NRD, tłum. M. Tomczak, 
„Przegląd Zachodni” 1980, nr 4, s. 66–71.
2 G. A. Craig, The Politics of the Prussian Army: 1640–1945, London-Oxford-New York 1955, 
s. 65–81; D. Schmidt, Die preußische Landwehr. Ein Beitrag zur Geschichte der allgemeinen 
Wehrpflicht in Preussen zwischen 1813 und 1830, Berlin 1981, s. 94–137; D. E. Showalter, 
The Prussian Landwehr and Its Critics, 1813–1819, „Central European History“ 1971, nr 1, 
s. 18–33; H. Stübig, Heer und Nation. Zum Entwicklung der pädagogisch-politischen Ideen 
Hermann von Boyen, „Militärgeschichtliches Mitteilungen“ (MGM) 1999, z. 1, s. 1–22; D. 
Walter, Preußische Heeresreformen 1807–1870: militärische Innovationen und der Mythos der 
„Roonschen Reform“, Paderborn-Wien-München 2003, s. 281–355.
3 F. Meinecke, Das Leben des Generalfeldmarschalls Hermann von Boyen, t. 1–2, Stuttgart 
1896–1899.
4 H. Olszewski, Nauka historii w upadku. Studium o historiografii i ideologii historycznej 
w imperialistycznych Niemczech, Warszawa-Poznań 1982, s. 63.
5 J. Krasuski, Fryderyk Meinecke. Historyk-historiozof-polityk, „Kwartalnik Historyczny“ 
1962, nr 1, s. 44–46. 
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on traktować historię jako realny i racjonalny strumień zdarzeń6, ujmując 
pruskie zwycięstwa i zjednoczenie Niemiec w kategoriach tryumfów idei, 
realizowanych przez wielkie jednostki7. To przez pryzmat ich działań a nie 
dziejów szerokich mas (Sozialgeschichte) miał dokonywać ocen zjawisk poli-
tycznych, co Henryk Olszewski określił jako próbę „indywidualizacji tego 
co ogólne”8. Efektem takiego podejścia była specyficzna forma biografii, 
prezentująca procesy historyczne przez pryzmat życiorysu postaci. Znany 
z liberalnych przekonań Meinecke wybrał Boyena na symbol ducha refor-
my państwa, walki o utrzymanie Landwehry i oparcia ustroju państwowe-
go o zasady konstytucyjne9. Mimo tych zastrzeżeń praca ta stanowi do dziś 
podstawowe źródło informacji na temat życia dwukrotnego (1814–1819, 1841–
1847) kierownika resortu wojny, jak również wielu aspektów pruskiej polity-
ki, zagranicznej i wewnętrznej w pierwszej połowie XIX stulecia. Główny atut 
pracy stanowi oczywiście wykorzystanie rozległej bazy archiwalnej, której 
brak jest główną bolączką większości powstałych po pożarze poczdamskie-
go Heeresarchiv w kwietniu 1945 r.10 studiów poświęconych armii pruskiej. 
W przeciwieństwie jednak do wielu innych zagadnień sytuacja z materiałem 
będącym podstawą opracowania Meineckego prezentuje się nad wyraz kom-
fortowo. Porównanie stanu zachowania znajdującej się w zbiorach Geheimes 
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (dalej GStA PK) w Berlin-Dahlem 
spuścizny Boyena11 z cytowanymi przez Meineckego materiałami oraz 
pochodzącymi z lat dwudziestych i trzydziestych XX w. spisami12 wskazuje 
wyraźnie na możliwość znacznego poszerzenia części jedynie zarysowanych 
przez niemieckiego badacza wątków13. 

6 G.  Iggers ,  Deutsche Geschicht swi ssen schaf t :  Eine Kr it ik der t radit ione l l en 
Geschichtsauffassung von Herder bis zur Gegenwart, München 1971, s. 261–262.
7 J. Krasuski, Fryderyk Meinecke…, s. 46–47.
8 H. Olszewski, Nauka historii…, s. 64.
9 G. Iggers, Deutsche Geschichtswissenschaft…, s. 255–256; J. Krasuski, Fryderyk Meinecke…, 
s. 42, 47.
10 H-J. Schreckenbach, Współczesne archiwa niemieckie. Rzut oka na historię i organizację 
archiwów RFN, “Archeion” 1996, t. XCVI s. 122–123.
11 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (dalej GStA PK), VI. Hauptabteilung (dalej 
HA), Nachlass (dalej Nl) Hermann von Boyen der Ältere (dalej H. von Boyen).
12 GStA PK, IV. HA, Rep. 15 A, nr 884, Kriegs-Archiv, Sektion II, Kap. XIV, b. d., s. 34–70, 
104–108; H. O. Meisner, G. Winter, Übersicht über die Bestände des Geheimen Staatsarchivs 
zu Berlin-Dahlem, cz. 2: II.-IX. Hauptabteilung, Leipzig 1935 (= Mitteilungen der preussischen 
Archivverwaltung, z. 25); E. Müller, E. Posner, Übersicht über die Bestände des Geheimen 
Staatsarchivs zu Berlin-Dahlem. I. Hauptabteilung, Leipzig 1934 (= Mitteilungen der 
preussischen Archivverwaltung, z. 25).
13 Na marginesie chciałbym zaznaczyć, że spuścizna Maineckego okazała się mało pomocna 
w próbie odpowiedzi na pytanie czy badacz ten miał zamiar rozwijać niektóre z tych 
zagadnień; GStA PK, VI. HA, Nl F. Meinecke. 
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Powyższy wniosek dotyczy przede wszystkim materiałów dotyczących 
stricte wojskowej działalności Boyena. Mam tu na uwadze dwie główne kate-
gorie źródeł: projekty dotyczące obronności państwa oraz niepublikowane 
rozważania teoretyczno- i historyczno-wojskowe. Obie grupy materiałów 
spotkały się oczywiście z uwagą Meineckego, jednak nie zostały omówione 
w sposób wyczerpujący14. Hans Rothe, autor najnowszej edycji części materia-
łów ze spuścizny Boyena, zarzucił w tym kontekście Meineckemu, że mimo 
perfekcyjnego obeznania z jego spuścizną, nie zdecydował się on na edy-
cję pism ministra wojny15, a sama przeprowadzona przez niego analiza ma 
charakter powierzchowny. Mimo słuszności tych uwag, także Rothe jedy-
nie w bardzo ograniczonym zakresie uzupełnił zarysowany przez poprzed-
nika obraz. Sytuacja ta jest niezwykle istotna w odniesieniu do szkiców 
dotyczących systemu obronnego zachodniej granicy Prus. Choć Meinecke 
wspomniał zdawkowo o części z nich w swoim opracowaniu16, to jednak nie 
pokusił się o próbę ich zestawienia oraz analizy ukierunkowanej na rekon-
strukcję postrzegania przez Boyena tej tematyki. Ich przebadanie wydaje mi 
się tymczasem kluczowe wobec podnoszonej przeze mnie we wcześniejszych 
tekstach17 hipotezy o istnieniu instrukcji dotyczących planowania obronnego 
przekazywanych przez Ministerstwo Wojny poszczególnym Dowództwom 
Generalnym (dalej DG). Pomijając zachowane koncepty instrukcji dla doko-
nujących rekonesansów terenów Prus Karla von Grolmana i Gustava von 
Raucha18, nie udało mi się w toku dotychczasowych badań natrafić19 na bez-
pośredni dowód potwierdzający tę hipotezę. Choć wiadomo, że Boyen otrzy-
mywał w latach 1815–1819 projekty dotyczące obrony Nadrenii i Westfalii20, 
nie da się z całą pewnością odpowiedzieć na pytanie jak zapatrywał się na 

14 F. Meinecke, Das Leben…, t. 2, s. 444–470.
15 Hermann von Boyen und die polnische Frage. Denkschriften von 1794 bis 1846, oprac. H. 
Rothe, Köln-Weimar-Wien 2010, s. 287.
16 F. Meinecke, Das Leben…, t. 2, s. 455–456, 
17 J. Jędrysiak, Koncepcje obrony wschodniej granicy Prus w latach 1815–1819 [w:] Wojsko-
Polityka-Społeczeństwo. Studia z historii społecznej od antyku do współczesności, pod red. 
J. Jędrysiaka, D. Koresia, G. Straucholda i K. Widzińskiego, Wrocław 2013, s. 149–188, (= 
„Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości”, t. 2); idem, Granica wschodnia w pruskim 
planowaniu obronnym w latach 1815–1830, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” (PHW) 2014, 
nr 3 (249), s. 7–32.
18 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 334, Instruktion für den General v. Grolman über 
die Befestigung der östlichen Provinzen, 1816 r.; GStA PK, VI. HA, Nl H. von Boyen, nr 336, 
Instruktion für den General v. Rauch über die Befestigung der westlichen Provinzen des 
preußischen Staates, 29 III lub V 1816 r.
19 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 
podstawie decyzji nr DEC 2011/01/N/HS3/01102.
20 Np. GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 1, Hake an v. Boyen: Bericht an den König über 
die militärische Lage der preuß. Provinzen am Rhein, Einleitung der Befestigungsarbeiten, 
Koblencja 2 I 1817 r., k. 8–9.
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ich treść. Wspomniana instrukcja dla Raucha umożliwia analizę tej proble-
matyki jedynie w ograniczonym stopniu, nieznane są także wnioski z jego 
misji. W literaturze spotkać można zresztą tezę, iż Boyen o wiele więcej uwa-
gi poświęcał zagadnieniom obrony swych rodzinnych Prus Wschodnich21. 
Faktycznie, zachowane źródła pokazują konsekwentne zainteresowanie tą 
materią, szczególnie w kontekście fortyfikacji na prawym brzegu Wisły, gdzie 
w jego dociekaniach można wskazać na stałość optyki dla okresu 1815–1819 
i lat czterdziestych XIX w.22. Znajdujące się w spuściźnie Boyena memoriały 
dotyczące zachodniej granicy Prus przeczą jednak takiemu stawianiu sprawy, 
mają one bowiem charakter równie kompleksowy, jak studia dotyczące tere-
nów wschodnich, powstały ponadto na przestrzeni przynajmniej kilkunastu 
lat, pokazując ciągłe zainteresowanie także tym obszarem23. 

Wadę każdego z pow yższych memoria łów stanowią okol icz-
ności powstania. Dwa z nich zostały napisane ponad wszelką wąt-
pliwość w okresie pozostawania przez Boyena w stanie spoczynku 
w latach 1819–1841, mają zatem charakter prywatnych studiów, trud-
no określić kontekst i aktualności znanych autorowi informacji na temat 
potencjału militarnego Prus, a w jednym wypadku także odbiorcę. 
W wypadku tekstu uznawanego za najstarszy, dyskusyjny jest zarówno czas 
powstania, jak i kwestia autorstwa i potencjalnego adresata. Nie można wobec 
tego traktować tych memoriałów inaczej, niż jako wyraz osobistych przeko-
nań Boyena odnośnie problemu obrony granicy zachodniej. Z drugiej strony 
dostęp do powstałych w dłuższym czasie materiałów pozwala na uchwycenie 
stałych i zmian w optyce generała, wzbogacających wiedzę o wpływie jaki 
mógł wywierać na to zagadnienie. Z tego też względu zdecydowałem się na 
prezentację ich treści, z intencją skupienia się na optyce pruskiego ministra 
wojny, bez próby dokładnej rekonstrukcji procesu planowania obronnego 
na zachodniej granicy Prus. W związku z tym w tekście omówię wyłącznie 
przypisywane Boyenowi pisma, przy jednoczesnym zaznaczeniu elementów 
korespondujących ze znanymi przejawami planowania obronnego. 

Pierwszy z zachowanych tekstów ma jednocześnie najbardziej tajemniczy 
charakter24, niejasne jest bowiem jego autorstwo, czas powstania i potencjalni 

21 F. Meinecke, Das Leben…, t. 2, s. 455–456, 534–535.
22 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 505, Über die Befestigung der östlichen Grenze, 
nach 1820; ibidem, nr 507, Östliche Landesverteidigung, 1837 r. Interesujących materiałów 
na temat koncepcji fortyfikacji prawego brzegu Wisły nie zawiera, niestety, teczka: GStA 
PK, III. HA MdA - Ministerium des Äußeren nr I 9774 Anlage von Befestigungen auf dem 
rechten Weichselufer 1843–1847.
23 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 331, Über ein Vertheidigungs system im Nördlichen 
Deutschland, [1818 r.?], k. 30–37v.; ibidem, nr 302, Mobilmachung der Armee, sierpień[?] 
1830 r.; ibidem, nr 506, Versuch eines Vertheidigungs Plans für die Rhein Provinzen, 
geschrieben in März 1833.
24 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 331, Über ein Vertheidigungs system im Nördlichen 
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odbiorcy. Memoriał nosi tytuł Über ein Vertheidigungs system im Nördlichen 
Deutschland, jest niepodpisany i niedatowany, zawiera za to liczne dopi-
ski na marginesach25. Ich autorem jest najpewniej królewski adiutant Karl 
Friedrich von Knesebeck, którego podpis znajduje się pod uwagami. Mogłoby 
to sugerować, że spod jego pióra wyszedł cały tekst, w takim wypadku pod-
pisany byłby jednak cały memoriał, a nie tylko adnotacje. Ponadto zacho-
wany szkic przypomina raczej brudnopis, trudno wobec tego zakładać, że 
znalazł się w takiej formie w materiałach Boyena. Mając jednak w pamięci 
podobne wątpliwości odnośnie znajdujących materiałów dotyczących Prus 
Wschodnich26, nie można wykluczyć takiej sytuacji. Zakładając autorstwo 
Boyena, należy natomiast postawić pytanie o potencjalne powody zamiesz-
czenia przez Knesebecka uwag na koncepcie. Samo w sobie podnosi to nieco 
rangę tego opracowania, choć może dziwić tak bliska współpraca Boyena 
z jednym z przywódców wrogiej mu frakcji. Można się także zastanawiać czy 
tekst ten nie jest tożsamy ze wspomnianym przez Meineckego „Denkschrift 
über die Verteidugung des nördlichen Deutschlands, August 1814“ Karla von 
Müfflinga27. Brak wiedzy o treści tego tekstu uniemożliwia jednak osąd w tej 
sprawie, Meinecke wspomina jedynie, że znajdowały się w nim koncepcje 
dotyczące podniesienia Kolonii do rangi pełnoprawnej twierdzy, co raczej 
nie koresponduje z zawartością memoriału. Za dzieło anonimowego oficera 
uznał z kolei memoriał Klaus-Jürgen Bremm28, który jednak nie odniósł się 
zupełnie do dopisków Knesebecka. Zgodnie z sugestią placówki w Dahlem 
tekst ten mógł wyjść spod pióra Boyena, brak, niestety, dostatecznych dowo-
dów potwierdzających tę tezę, tym niemniej charakter tekstu wydaje mi się 
wskazywać na możliwe autorstwo ministra wojny, do czego skłania mnie tak-
że analiza równie niejasnej kwestii jego datowania. Jeden ze starych inwenta-
rzy sugeruje, że powstał on około 1816 roku29. Z kolei Bremm jest zdania, że 
napisano go przed 1818 r.30. Analiza treści memoriału wskazuje moim zda-
niem, że powstał on faktycznie ok. 1818 i może dotyczyć sytuacji powstałej 
tuż przed lub po kongresie w Akwizgranie. Zawarte w nim rozważania odno-
śnie potencjalnych działań francuskich oraz kontrpoczynań sił koalicji kore-
spondują bowiem wyraźnie z podjętymi w trakcie kongresu zobowiązaniami. 
To właśnie m. in. na wniosek Boyena 15 listopada 1818 r. podpisano tajny pro-
tokół, zakładający że w przeciągu dwóch miesięcy od wybuchu wojny wojska 

Deutschland, b. d. [1818 r.?], k. 30–37v.
25 Ibidem, k. 31v., 33v., 34v., 36, 36v.
26 J. Jędrysiak, Koncepcje obrony…, s. 174–179; idem, Granica wschodnia…, s. 22–23.
27 F. Meinecke, Das Leben…, t. 2, s. 152, przypis nr 2. 
28 K.-J. Bremm, Von der Chaussee zur Schiene Militärstrategie und Eisenbahnen in Preußen 
von 1833 bis zum Feldzug von 1866, München 2005, s. 33. 
29 GStA PK, IV. HA, Rep. 15 A, nr 884, Kriegs-Archiv, Sektion II, Kap. XIV, b. d., s. 61.
30 K.-J. Bremm, Von der Chaussee…, s. 33. 
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angielskie skoncentrują się w Brukseli, pruskie w Kolonii, austriackie pod 
Stuttgartem, a po kolejnym miesiącu Rosjanie osiągną Moguncję. Anglicy 
mieli obsadzić Ostendę, Ypres i część punktów nad Skaldą, Prusacy forty-
fikacje na Mozie i Sambrze. Kontyngenty pozostałych państw niemieckich 
miały być rozdzielone wzorem kampanii 1815 r. na zasadzie geograficznej31. 
Dalsze żądania odnośnie zwiększenia pruskich uprawnień względem twierdz 
niderlandzkich stały się powodem misji Karla von Müfflinga32 do Brukseli, 
w toku której przesłał on Boyenowi zbieżny w wielu punktach opis systemu 
obronnego Niderlandów oraz potencjalnych działań koalicji w razie wojny33. 
Fakty te uważam za przemawiające za datowaniem tekstu na właśnie ten 
okres, mogą one także sugerować autorstwo Boyena, analizującego to zagad-
nienie w toku zażartej batalii dyplomatycznej34. 

Autor memoriału zakładał35, że Francuzi mieli dwie drogi do odzyskania 
swych posiadłości na lewym brzegu Renu: natarcie między Skaldą i Mozą 
lub z Alzacji i linii rzeki Saary na Moguncję. Mogli też zastosować kombina-
cję obu wariantów36. W chwili wybuchu wojny Francuzi musieli mieć prze-
wagę, siły niemieckie miały się bowiem składać głównie z kontyngentów 
mniejszych państw, a poważniejsze posiłki mogły znaleźć się na tym teatrze 
wojny dużo później. Stąd w Niderlandach i zachodnich Niemczech należało 
liczyć na ducha wojennego mieszkańców, którzy stawić musieli pierwszy 
zbrojny opór. Założenia te były podstawą całego planu wojny i fortyfika-
cji Niderlandów oraz północnych Niemiec. Atak Francuzów między Skaldą 
i Mozą37 był dla nich bardzo korzystny, obszar ten oferował bowiem bardzo 
zasobny teren z licznymi środkami walki. Lokalne siły nie miałyby szans 

31 H. von Treitschke, Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert, cz. 2: Bis zu den 
Karlsbader Beschlüssen, Leipzig 1882, s. 471–472.
32 Więcej na temat tej postaci: J. Jędrysiak, Karl von Müff ling jako szef pruskiego Sztabu 
Generalnego w latach 1821–1829 [w:] Kadry decydują o wszystkim. Studia z dziejów 
biografistyki wojskowej, pod red. J. Jędrysiaka, D. Koresia, G. Straucholda i K. Widzińskiego, 
Wrocław 2015, s. 309–373, (= „Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości”, t. 4). 
33 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 48, Memoire an Wellington und Metternich über 
Maßnahmen im Fall eines französ. Angriffs, [listopad?] 1818 r., k. 7–12.
34 O udziale Boyena w negocjacjach w Akwizgranie: F. Meinecke, Das Leben…, t. 2, s. 294–
296.
35 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 331, Über ein Vertheidigungs system im Nördlichen 
Deutschland, b. d. [1818 r.?] k. 30.
36 W instrukcji dla Raucha Boyen zakładał trzy możliwe konstelacje wojny, ze wsparciem 
Niderlandów przez Anglię, bez takiej pomocy oraz z przejściem Belgów na stronę francuską; 
GStA PK, VI. HA, Nl H. von Boyen, nr 336, Instruktion für den General v. Rauch über die 
Befestigung der westlichen Provinzen des preußischen Staates, 29 III lub V 1816 r., s. 19–24. 
Müffling uważał, że inwazja na Niderlandy musiała być pierwszym celem każdej nowej wojny 
wywołanej przez Francję; GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 48, Memoire an Wellington 
und Metternich über Maßnahmen im Fall eines französ. Angriffs, [listopad?] 1818 r., k. 7. 
37 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 331, Über ein Vertheidigungs system im Nördlichen 
Deutschland, b. d. [1818 r.?], k. 30–31v.
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oprzeć się tym działaniom, ze względu na dużą przewagę wroga. Możliwe 
były wyłącznie działania opóźniające, za konieczne uznawał autor tekstu 
wyznaczenie terenu, w którym siły obrońcy mogłyby działać jako armia 
flankująca. Autor memoriału nie obawiał się o stan ducha mieszkańców 
terenów między Skaldą i wybrzeżem, tamtejsi Flamandowie słynęli bowiem 
z waleczności porównywalnej z Niemcami, sprzyjał im także poprzecinany 
kanałami teren. Umocnione punkty w Ostendzie i Nieuwpoort były przy-
gotowane do znacznego utrudnienia poczynań wroga. Waga tych punk-
tów polegała także na tym, iż stanowiły one potencjalny punkt lądowania 
angielskich posiłków. Po ich przybyciu obie twierdze tworzyły doskonałą 
pozycję flankującą przeciwko francuskim działaniom między Skaldą i Mozą. 
Ofensywne wykorzystanie tej pozycji wymagało jednak zabezpieczenia 
przejść przez Skaldę, szczególnie zaś podniesienia ponownie do rangi naj-
ważniejszej twierdzy w Niderlandach Tournai. Teren między Mozą i Mozelą 
był poprzecinany przez liczne wzgórza i rzeki, mało zasobny i bardzo 
lesisty. Francuzi ze swojej linii twierdz w Lotaryngii mieliby do przebycia 
dwadzieścia i więcej mil do Limburga oraz Akwizgranu w bardzo nieko-
rzystnym terenie. Zlewisko Sambry i Mozy było terenem zasobnym, kon-
trolowanym przez Namur, najważniejszą twierdzę w Niderlandach. Armia 
lub korpus posiadający pozycję w jej pobliżu mogły powstrzymywać każde 
natarcie wroga między Skaldą i Mozą, zamieniając jego operację w wypad, 
przynoszący wprawdzie łupy, ale niewiele chwały wodzowi38. W identycz-
ny sposób kształtowały się stosunki w razie francuskiej próby natarcia 
z Lotaryngii i linii Saary w kierunku Moguncji. Wydawało się raczej nie-
prawdopodobne by wróg wybrał ten odcinek do działań w pierwszej kolej-
ności, albowiem był on osłaniany przez dwie silne pozycje flankujące, które 
mogły zniweczyć jego poczynania. Punkty te znajdowały się w Mannheim 
i Trewirze, w powiązaniu z Luksemburgiem. Fortyfikacja Trewiru wyda-
wała się koniecznością39, albowiem kontrolowanie tego punktu uniemoż-
liwiało w praktyce atak na Moguncję. Każdy ruch z Trewiru w kierunku 
Zweibrücken i Kaiserslautern odcinał Francuzów od Moguncji i zmuszał do 

38 Podobnie Müff ling, który uznawał jednak potencjalne uderzenie między Tournai 
a wybrzeżem za jedynie pomocnicze, uważając, że Francuzi uderzą wprost na Brukselę 
lub wzdłuż Mozy; GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 48, Memoire an Wellington und 
Metternich über Maßnahmen im Fall eines französ. Angriffs, [listopad?] 1818 r., k. 8v.-9.
39 Boyen podnosił tę kwestię w instrukcji dla Raucha, wskazując przy tym na trudności 
terenowe w realizacji tego zadania; GStA PK, VI. HA, Nl H. von Boyen, nr 336, Instruktion 
für den General v. Rauch über die Befestigung der westlichen Provinzen des preußischen 
Staates, 29 III lub V 1816 r., s. 19–21. Za fortyfikacją Trewiru opowiadali się także szef Sztabu 
Generalnego DG w Nadrenii Carl von Clausewitz oraz August Neidhardt von Gneisenau; 
Clausewitz an Gneisenau, Nassau, 29. Juli 1818 [w:] C. von Clausewitz, Schriften—Aufsätze—
Studien—Briefe, pod red. W. Hahlwega, t. 2, cz. 1, Göttingen 1990, s. 342–346; Memoire über 
die Befestigung von Trier [w:] ibidem, t. 2 cz. 2, Göttingen 1990, s. 1125–1128.
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modyfikacji zamiarów. Należało jednak w tym celu przygotować połączenia 
drogowe między tymi punktami40. 

Krótki rzut oka na teatr wojny w chwili rozpoczęcia działań powi-
nien określać jasno cały plan, stąd nie miało sensu analizowanie dal-
szych kroków i roli głębiej leżących fortyfikacji. Zakładano, że twierdze 
we Flandrii (Ostenda, Nieuwpoort, Menen i Tournai) będą bronione przez 
Landwehrę i mieszkańców prowincji, przy niewielkim wzmocnieniu regu-
larnymi oddziałami w Tournai. Cała regularna armia niderlandzka wraz 
z Landwehrą z Brabancji, Nijmegen oraz Namur miała skoncentrować się 
w obozie na Mozie i oczekiwać nieprzyjacielskiego ataku. Namur zaopa-
trywało Luksemburg, którego załogę powinna wesprzeć okoliczna ludność. 
Oddziałom państw centralnych Niemiec wyznaczono punkt koncentra-
cji za Speyerbach, z korpusem pod Kaiserslautern. W razie ataku wro-
ga Moguncja miała otrzymać niezbędną załogę, a cała reszta sił skierować 
się do obozu w Mannheim. Tak wyglądał plan pierwszej linii ugrupowa-
nia przeciw Francji. Anglicy mieli przybyć do Ostendy, Holendrzy musieli 
utrzymać do tego momentu zarówno ten punkt, jak też Antwerpię, Venlo 
i Maastricht. Pruskie siły nad Renem powinny w tym czasie skoncentrować 
się w Akwizgranie, osłaniając Mozelę, Jülich, Kolonię i Koblencję41. 

W Koblencji skoncentrować powinny się siły Hesji-Kassel i Nassau, co 
było najprostszą metodą wsparcia oddziałów w Moguncji i Mannheim. 
W trzeciej linii reszta państw niemieckich miała zgromadzić swe siły odpo-
wiednio w Minden na północy, Erfurcie w centrum i Ulm na południu. 
Poczynania wroga określały konieczne poruszenia. Jeśli wybrałby on natar-
cie między Skaldą i Mozą, to armia niderlandzka cofnęłaby się do Namur42. 
Twierdza ta dawała możliwość powstrzymywania wroga tak długo, jak będzie 
to konieczne by przybyły gromadzące się w Akwizgranie siły. Po połącze-
niu, armia taka byłaby zdolna do powstrzymywania Francuzów do momen-
tu, gdy siły główne z Minden i Erfurtu przekroczą Ren, co pozwoliłoby na 
przejście do ofensywy, zwłaszcza gdyby znajdujący się we Flandrii Anglicy 
podjęli równocześnie działania na tyły i f lanki przeciwnika. W wypad-
ku skierowania przez Francuzów sił głównych przeciw Moguncji, oddzia-
ły zgromadzone nad Speyerbach miały ruszyć pod Mannheim i Moguncję. 
Jednostki z Akwizgranu miały się przemieścić do Trewiru, zagrażając 

40 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 331, Über ein Vertheidigungs system im Nördlichen 
Deutschland, b. d. [1818 r.?], k. 31v.-32.
41 Ibidem, k. 32v.
42 Müffling zakładał zabezpieczenie Namur, przy jednoczesnym odwrocie sił niderlandzkich 
w kierunku Brukseli i dalej Antwerpii oraz Nijmegen, w zależności od sytuacji współdziałając 
z Anglikami lub siłami niemieckimi nad Mozą; GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 48, 
Memoire an Wellington und Metternich über Maßnahmen im Fall eines französ. Angriffs, 
[listopad?] 1818 r., k. 9v.-10.
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twierdzom w Thionville i Saarlouis, przesuwając się dalej do Zweibrücken 
i Kaiserslautern. Siły zgromadzone w Koblencji miały wyruszyć do Simmern. 
Gdyby wróg znalazł się pomiędzy dwoma korpusami, musiałby się wyco-
fać, oddając zdobyte tereny bez walnego starcia, co pozwoliłoby na zdobycie 
czasu na skoncentrowanie głównych sił państw niemieckich na Renie i roz-
poczęcie wojny ofensywnej. Jeśli Francuzi wybraliby atak w obu punktach 
najważniejsze byłoby utrzymanie twierdz Namur i Tournai, które pozwalały 
na połączenie z siłami gromadzącymi się w Akwizgranie43. Utrzymanie ich 
zadecydować miało o całym przebiegu kampanii. Możliwa była konieczność 
wydania bitwy przeważającemu przeciwnikowi, jednak jedynie po doko-
naniu odpowiednich przygotowań. Panowanie nad terenami między Mozą 
i Mozelą i łatwość poruszeń między Namur, Akwizgranem, Luksemburgiem, 
Trewirem i Koblencją pozwalała na utrudnianie wszelkich działań wroga, 
przy przygotowaniu niezbędnych dróg i koordynacji działań z Anglikami44. 

Autor memoriału nie chciał dokonywać dogłębnej oceny teatru wojny 
w południowych Niemczech. Uważał bowiem, że żadna operacja wroga na 
tym obszarze nie mogła być prowadzona wyłącznie przeciw Moguncji. Nawet 
podczas wojen rewolucyjnych Francuzi nie podjęli jednak ataku na południo-
we Niemcy, dopóki nie opanowali lewego brzegu Renu. Autor memoriału 
uważał, że jak długo sprzymierzeni zachowywali kontrolę na Skaldą, Mozą 
i Mozelą, tak długo południowe Niemcy były zabezpieczone przed wszel-
kimi posunięciami wroga. Pozycja w Hunsrück w sposób lepszy chroniła 
Szwabię niż ta w Schwarzwaldzie. Oczywiście nie oznaczało to zaniechania 
przygotowań obronnych tego regionu. Jego najważniejszą twierdzą było tra-
dycyjnie Ulm, do którego należało doliczyć cały szereg punktów na Neckarze 
i w Schwarzwaldzie. Uwzględnienie tych warunków pozwalało przejść do 
rozważań nad warunkami ofensywy45. 

Po pierwszej z przewidywanych bitew koalicja znalazłaby się zapewne 
w stanie fizycznym i moralnym, zmuszającym do podjęcia decyzji o inwazji 
na Francję lub metodycznym ataku na poszczególne punkty na jej grani-
cy. W obu wypadkach musiały zostać przygotowane środki do wielu oblę-
żeń, trzy kolumny powinny w tym celu stać gotowe w Antwerpii, Maastricht 
i Koblencji. Siły te powinny wyruszyć ze Skaldy do Tournai, z Mozy do 
Namur i z Mozeli do Trewiru. Korpusy oblężnicze miały zostać sformowane 
z garnizonów twierdz leżących na tyłach i Landwehry, aby nie osłabiać sił 
głównych. Oblegać należało tylko najważniejsze twierdze, mniejsze punkty 

43 Ustalenie zasad współdziałania z koncentrującym się korpusem pruskim było naczelnym 
zadaniem Müfflinga, który zakładał jednak jako punkt koncentracji Koblencję i budowę 
biegnącej stamtąd do granicy szosy; Ibidem, k. 11.
44 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 331, Über ein Vertheidigungs system im Nördlichen 
Deutschland, b. d. [1818 r.?], k. 32–34.
45 Ibidem, k. 34v.-35.
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powinny być jedynie obserwowane. Autor wskazywał na konieczność zajęcia 
m. in. Valenciennes, Cambrai, Thionville i Metz niezależnie od wybranego 
wariantu działań. W wypadku niepomyślnego rezultatu pierwszych bitew lub 
innych niekorzystnych wypadków prowadzących do przełamania pierwszej 
linii twierdz sprzymierzonych, należało skupić się na utrzymaniu Antwerpii, 
Maastricht, Jülich, Koblencji i Moguncji. Szczególne znaczenie miały Jülich 
i Maastricht, albowiem poprzez ich opanowanie Francuzi zyskaliby możli-
wość ataku na linię Renu46. Na niej z kolei Moguncja, Koblencja i Kolonia 
były zdolne do zapewnienie pobitej armii schronienia i możliwości dalszej 
obrony. Należało mieć jednak na uwadze, że w miesiącach zimowych Ren 
dało się przekroczyć w wielu punktach bez utrudnień. Jako trzeci pas twierdz 
służyć miały Hanau, Marburg, Rühr i Münster, które wymagały różnych 
przygotowań. Dużym utrudnieniem dla wszelkich poruszeń w tym rejonie 
Niemiec była fatalna sieć drogowa i górzysty teren. Stąd autor tekstu dostrze-
gał konieczność poprawy szeregu szlaków w tym rejonie47. 

Należało rozważyć także występujący w przeszłości wypadek, w którym 
południowe państwa niemieckie przeszłyby na stronę Francji. Nie miało-
by to wielkiego wpływu na sytuację w Niderlandach i na lewym brzegu 
Renu, na prawym zmuszałoby do przyjęcia jako bazy operacyjnej Koblencji, 
Marburga i Erfurtu oraz utrzymania Moguncji, Hanau i okolic Koblencji, do 
momentu koncentracji sił w Turyngii. Ważne były działania we Frankonii, 
szczególnie zajęcie Würzburga, pozwalające na kontrolę nad górnym i środ-
kowym Menem oraz próbę wyeliminowania  z działań Badenii.  Luksemburg, 
Koblencja, Moguncja i Erfurt musiały w tym czasie pozostać w rękach koali-
cji. Pruskie poczynania musiały mieć na uwadze obronę całych Niemiec. 
Faktyczny system obronny Prus od zachodu był wyznaczony przez Las 
Turyński oraz rzeki Werre i Wezerę, i ten obszar bezwzględnie należało 
utrzymać. Pruski stan posiadania w tej materii wymagał jednak poprawy 
i konsolidacji. Dwa punkty wymienionych linii posiadały kluczowe zna-
czenie: Minden oraz Erfurt, które winny być twierdzami pierwszej rangi48. 
Problemem był brak trzeciego punktu oparcia, najlepiej w Hann. Münden, 
który w interesie mniejszych państw niemieckich należało pozyskać, tak 

46 W tym duchu o Jülich i Maastricht: GStA PK, VI. HA, Nl H. von Boyen, nr 336, Instruktion 
für den General v. Rauch über die Befestigung der westlichen Provinzen des preußischen 
Staates, 29 III lub V 1816 r., s. 15–17.
47 Rozbudowę sieci drogowej wspierał dowodzący w Nadrenii generał Ernst von Hake, co 
ostro krytykował z kolei podlegający mu Clausewitz; Clausewitz an Gneisenau, Koblenz, 3. 
Februar 1818. - Mit Beilage: „Bemerkungen zu dem Memoire des General Leutnant Hake über 
unsere militärischen Einrichtungen am Rhein.“ [w:] C. von Clausewitz, Schriften—Aufsätze—
Studien—Briefe…, t. 2 cz. 1, s. 314–321.
48 Podobnie GStA PK, VI. HA, Nl H. von Boyen, nr 336, Instruktion für den General v. Rauch 
über die Befestigung der westlichen Provinzen des preußischen Staates, 29 III lub V 1816 r., 
s. 10–15.
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by pruski system obronny zyskał trzecią kluczową drogę do działań na 
zachodzie49. Problem ten podkreślił Bremm, wskazujący na słabość syste-
mu obronnego zachodnich Niemiec, rozdrobnionego między wiele słabych 
państewek50. W realiach 1818 r. ostateczny kształt sił zbrojnych Związku 
Niemieckiego był zresztą wciąż w fazie negocjacji i trudno było określić 
jaką formę przyjmie w razie ewentualnego konfliktu. Trwające od czerwca 
1817 r. w Karlowych Varach (Karlsbad) rozmowy ze stroną austriacką odno-
śnie tej kwestii nie przynosiły skutku. W ich toku Boyen wyraźnie zmierzał 
do zagwarantowania Prusom hegemonii w północnych Niemczech, zabez-
pieczenia ich zachodnich posiadłości oraz niedopuszczenia do powstania 
w granicach Związku jakiejkolwiek „trzeciej siły”, złożonej z małych i śred-
nich państw niemieckich. W związku z tym opowiadał się za utworzeniem 
w wypadku wojny trzech armii: pierwsza miała bronić Niderlandów, do któ-
rych wsparcia wystarczyłby siły Hanoweru, druga, pod kierunkiem Prus, 
odpowiadała za należący do nich odcinek dolnego Renu, trzecia armia, zło-
żona z kontyngentów południowoniemieckich miała pod kierunkiem Austrii 
osłaniać górny Ren. Pozostałe państwa, przede wszystkim Dania i Saksonia, 
tworzyłby ogólną rezerwę51. Koncepcja ta została oczywiście odrzucona przez 
Austrię, kolejne propozycje z jej strony także nie przyniosły kompromisu52. 
Regulacje dotyczące zasad organizacji wojennej Związku Niemieckiego przy-
jęto dopiero w kwietniu 1821 r.53, wciąż jednak wiele spraw pozostało w tej 
materii nierozwiązanych. Obawy wyrażone w memoriale świadczyć mogą 
właśnie o tym, że powstał on w trudnym okresie negocjacji z lata 1817–1819, 
dotyczących ostatecznego kształtu systemu obronnego Niemiec. 

Knesebeck miał kilka uwag odnośnie treści memoriału. Przede wszyst-
kim był zdania, że faktyczny atak francuski na Niderlandy musiał wyjść znad 
Sambry i Mozy na Namur i dalej przez Brukselę lub Leuven na Antwerpię. 
Był to najsłabszy punkt systemu obronnego tego państwa, linia operacyj-
na była tu bowiem bardzo krótka. W takim wypadku należało działać 
z Trewiru na tyły i f lanki przeciwnika. Oddziały pruskie zmierzające do 

49 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 331, Über ein Vertheidigungs system im Nördlichen 
Deutschland, [1818 r.?], k. 35–37v.
50 K.-J. Bremm, Von der Chaussee…, s. 33. 
51 F. Meinecke, Das Leben…, t. 2, s. 280–281.
52 Ibidem, s. 282–287; Stanowisko Austrii: Instruktion Metternichs vom 4. Juni 1817 für 
Generalmajor v. Steigentesch zur Ausarbeitung und Verhandlung der Bundeskriegsverfassung 
[w:] J. Angelow, Von Wien nach Königgrätz. Die Sicherheitspolitik des Deutschen Bundes im 
europäischen Gleichgewicht 1815–1866, zał. 1, München 1996, s. 283–286. 
53 Kriegsverfassung des Deutschen Bundes in ihren allgemeinen Umrissen und wesentlichen 
Bestimmungen [w:] J. Angelow, Von Wien…, zał. 3, s. 290–308. Siły Związkowe (Bundesheer) 
składały się z kontyngentów dostarczanych przez członków organizacji, tworzących łącznie 
10 KA. Korpusy I-III dostarczała Austria, IV-VI Prusy, VII Bawaria, a VIII, IX i X tworzone 
były przez połączone kontyngenty pozostałych państw.
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Namur powinny obejść francuską armię stojącą pod Courtrai. Przykład dzia-
łań z 1793 r. wskazywał jego zdaniem, że Namur stanowiło najważniejszy 
punkt w Niderlandach, w wypadku tak obrony, jak i ataku na Francję przez 
Mons na Paryż54. W wariancie obronnym siły główne w centrum powinny 
zgodnie z teorią osłabiać siły wroga we Flandrii. Pruskie oddziały powinny 
manewrować i szukać najsłabszego punktu ugrupowania wroga. Knesebeck 
zalecał prowadzenie wojny ruchowej (Bewegungskrieg)55. Możliwości ataku na 
Francuzów upatrywał od strony Niderlandów oraz w Lotaryngii. Słabą stro-
ną przeciwnika były tereny Franche-Comté i Burgundii56. Za najważniejszy 
punkt w Niemczech uważał Knesebeck Frankfurt nad Menem57. 

Przedstawiony memoriał stanowi doskonałe uzupełnienie stanu wiedzy 
na temat pruskiego postrzegania uwarunkowań potencjalnej wojny z Francją 
w latach 1815–1819. Niezależnie od faktycznego autora tekstu, wydaje się on 
w wielu punktach być zgodny z optyką znanych przejawów pruskiego pla-
nowania obronnego. Boyen i spora część generalicji przyjmowała możliwość 
określenia sposobu w jaki Francuzi mogli rozpocząć kampanię zmierzają-
cą do odzyskania kontroli linii Renu, zakładając jako warunek zabezpie-
czenie przez nich swojego skrzydła poprzez opanowanie Niderlandów. Stąd 
też obrona tego kraju była ściśle powiązana z systemem obronnym Związku 
Niemieckiego i samych Prus, co powodowało sporą presję Berlina na ściślej-
sze skoordynowanie działań na tym polu. Analogicznie jak w wypadku roz-
ważanych koncepcji działań sił polsko-rosyjskich58 uważano, że przeciwnik 
najpewniej podejmie w pierwszej kolejności próbę zajęcia obszaru flanku-
jącego główny cel jego ofensywy, także w toku dalszych działań zakładano 
zagrażanie jego skrzydłom poprzez zajmowanie różnych pozycji. Wynikało 
to zapewne z przywiązywania dużego znaczenia do bazy operacyjnej dzia-
łań, oderwanie od której traktowano jako śmiertelne zagrożenie. Była to 
oczywiście optyka diametralnie różna do śmiałych założeń kampanii napo-
leońskich, jednak typowa na pruskim gruncie w omawianym czasie. Autor 
memoriału, na równi z Knesebeckiem, był zwolennikiem wojny manewro-
wej i oblężniczej, a za najważniejszy element planu obronnego uznawał pró-
bę przewidzenia ruchów przeciwnika i środków im przeciwdziałania. Tych 
upatrywał przede wszystkim w kontroli określonych punktów terenowych. 
Geografia determinowała też w tej optyce wszelkie poruszenia wroga, unie-
możliwiając zaskakujące manewry. Niezależnie od wyniku starcia zwycięską 

54 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 331, Über ein Vertheidigungs system im Nördlichen 
Deutschland, b. d. [1818 r.?], k. 31r.
55 Ibidem, k. 33r.
56 Ibidem, k. 34r
57 Ibidem, k. 36.
58 Na ten temat szczegółowo: J. Jędrysiak, Koncepcje obrony…, s. 149–188.
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stronę czekała kampania polegająca na zdobywaniu kolejnych twierdz 
i punktów terenowych. Jest to o tyle zaskakujące, że schemat kampanii jest tu 
wyraźnie oparty na doświadczeniach działań koalicji w 1815 roku, która roz-
strzygnęła się w polu i w której twierdze nie odegrały w zasadzie żadnej roli59. 
Charakterystyczne dla znanych poglądów Boyena było także zakładanie pro-
wadzenia w początkowej fazie kampanii „małej wojny”, przy wykorzystaniu 
Landwehry i sił mieszkańców prowincji, które w oparciu o warunki tereno-
we i fortyfikacje miały opóźniać postępy wroga60. Powodem do znacznego 
zaniepokojenia była konstrukcja całego systemu, zmuszająca Prusy do walki 
w trudnej do jednoznacznego przewidzenia konstelacji wojny koalicyjnej, 
w tym wobec możliwości skierowania głównej operacji francuskiej na połu-
dnie Niemiec, w celu rozbicia jedności politycznej Związku. Wady tego stanu 
rzeczy ujawniły się w całej rozciągłości w obliczu kryzysu lat 1830–1833. 

Drugi z interesujących memoriałów powstał w warunkach stworzo-
nych przez wybuch rewolucji lipcowej we Francji w 1830 r.61. Zawarte w nim 
odniesienia wprost do tego wydarzenia62 powodują, że za błędne należy 
uznać datowanie tego tekstu na rok 1816, jak czyni to archiwum w Dahlem. 
Zdaniem Meineckego tekst ten powstał w sierpniu 1830 r.63, autor nie podał, 
niestety, jego adresata, którego nie da się określić na podstawie zachowa-
nych materiałów64. Tytuł – Mobilmachung der Armee – pozwala nato-
miast na wskazanie kontekstu powstania analizy. Wiadomo, że w okresie 
swojego pierwszego urzędowania Boyen wykazywał duże zainteresowanie 

59 Pruski punkt widzenia w tej materii odnaleźć można w szeregu tekstów z tego okresu, np. 
Ansichten über die Kriegführung im Geiste der Zeit. Nach dem französischen des Rogniat und 
nach Vorlesungen welche im Winter 1816/1817 den Offizieren des Generalstaabes in Berlin 
gehalten worden sind, oprac. C. von Decker, wyd. 2, Berlin und Posen 1822, s. 49–57; H. A. 
von Brandt, Ansichten über die Kriegführung im Geiste der Zeit, verglichen mit den älteren und 
neuern Werken über die Kriegskunst, und mit besonderer Hinsicht auf Napoleon Memoiren, 
Berlin 1824, s. 45–54; Ueber die militairische Beschaffenheit und Vertheidigungsfaehigkeit 
der östlichen und nördlichen Grenze Frankreichs (Nach dem Französischen des Duchateau, 
und nach ungedruckten Protokollen die von Napoleon im Frühjahr 1815 niedergesetzten 
Verthedigungs-Komissionen), „Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft, und Geschichte des 
Krieges“ 1824, z. 4, s. 35–74, z. 5, s. 222–261, z. 6, s. 335–350.
60 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 446, Materialien zur Kenntnis des gegenwärtigen 
Zustandes der Kriegführung, po 1825/1826 r., s. 100–106; GStA PK IV. HA, Rep. 15 B, nr 55, 
Bemerkungen über Ost-Preussen, 1817 r., k. 49v.-51r. Zob. także: J. Jędrysiak, „Mała wojna” 
w pruskiej myśli wojskowej 1815–1848, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Lądowych” 2014, nr 3 (173), s. 37–41; idem, Koncepcje obrony…, s. 174–182.
61 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 302, Mobilmachung der Armee, sierpień[?] 1830 r., 
k. 1–18.
62 Ibidem, k. 8–9.
63 F. Meinecke, Das Leben…, t. 2, s. 437.
64 Meinecke wspomina o wcześniejszym, skierowanym do Fryderyka Wilhelma III w 1826 r. 
memorandum na tematy polityczne, które jednak pozostało bez odpowiedzi; Ibidem, s. 
435–436.
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stworzeniem kompleksowego planu mobilizacyjnego dla armii pruskiej, cel 
ten nie został jednak przez niego osiągnięty65. Pozostałość rozważań na ten 
temat stanowi zapewne datowana na 8 lutego 1816 r. notatka, umieszczo-
na na końcu teczki, w której znajduje się tekst66. To właśnie tym fragmen-
tem sugerowali się zapewne berlińscy archiwiści datując cały materiał w niej 
umieszczony. Prócz wspomnianych odniesień w samym memoriale, dacie 
tej przeczy także zawarty w niej fragment opracowywanego w 1830 r. pla-
nu mobilizacyjnego67. W pierwszej połowie lat dwudziestych XIX w. sprawa 
jego przygotowania została zaniedbana, ożywienie prac związane było z dzia-
łalnością funkcjonującej od 1828 r. komisji pod przewodnictwem generała 
Friedricha von Ribbentropa68, które prace jednak, wskutek choroby odpowie-
dzialnego za nie adiutanta następcy tronu, majora von Schacka, szły bardzo 
opornie69. Jeszcze 20 sierpnia 1830 r. Carl von Clausewitz informował feld-
marszałka Augusta Neidhardta von Gneisenaua, że pruskie plany mobiliza-
cyjne nie były całkowicie przygotowane i zatwierdzone. Co więcej, następca 
Boyena, minister wojny Ernst von Hake był nieobecny i zastępowała go w tej 
materii komisja pod przewodnictwem księcia Karola von Mecklenburg-
Strelitz, mająca w składzie szefa Sztabu Generalnego (dalej SG) Wilhelma 
von Krausenecka (którego wobec absencji reprezentował Johann Otto August 
Rühle von Lilienstern), Dyrektora 1. Departamentu Kriegsministerium 
Ribbentropa i bliżej nieokreślonego radcę cywilnego. Fryderyk Wilhelm III 
był oburzony brakiem zatwierdzonych planów mobilizacyjnych70, wobec cze-
go życzył sobie niezwłocznej obecności w Berlinie Karla von Grolmana. W tej 

65 Ibidem, s.163, 530–533.
66 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 302, [Notatka dotycząca warunków mobilizacji 
armii pruskiej], 9 II 1816 r., k. 44. Można się zastanawiać czy nie jest to koncept zaginionego 
„Aufsatz des Generals v. Boyen von 1818; beleuchtet eine Anzahl von Fragen die als Anhalt 
bei Aufstellung eines Mobilmachungsplans dienen können” ze spuścizny Gromana, 
wymienionego w jednym z wykazów akt; GStA PK, IV. HA, Rep. 15 A, nr 884, Kriegs-Archiv, 
Sektion II, Kap. XIV, b. d., s. 31.
67 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 302, Mobilmachungplan, sierpień[?] 1830 r., k. 19–43. 
68 U. von Bonin, Geschichte des Ingenieurkorps und der Pioniere in Preußen, cz. 2: Von 1812 bis 
zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, Berlin 1878, s. 178; C. Jany, Geschichte der Königlich 
Preußischen Armee vom 15. Jahrhundert bis 1914, t. 4: Die Königlich Preußische Armee und 
das Deutsche Reichsheer 1807 bis 1914, Berlin 1933, s. 149. Ribbentrop, nadzorujący od 
1814 r. intendenturę w ramach Ministerstwa Wojny (F. Meinecke, Das Leben…, t. 1, s. 390), 
pracował nad tym zagadnieniem już wcześniej, o czym świadczyć może tytuł zaginionego 
opracowania „Ausarbeitungen des Generalindetendenten v. Ribbentrop, über die Kosten der 
Mobilmachung eines Armeekorps, 1826”, umieszczony w dawnym spisie akt; GStA PK, IV. 
HA, Rep. 15 A, nr 884, Kriegs-Archiv, Sektion II, Kap. XIV, b. d., s. 31.
69 H. A. von Brandt, Aus dem Leben des Generals der Infanterie Dr Heinrich von Brandt, oprac. 
H, von Brandt, cz. 2: Leben in Berlin. Aufstand in Polen, Sendung nach Frankreich 1828–1833, 
Berlin 1869, s. 44. 
70 Clausewitz an Gneisenau, Berlin, 20. August 1830 [w:] C. von Clausewitz, Schriften—
Aufsätze—Studien—Briefe…, t. 2 cz. 1, s. 584–585.
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sytuacji 12 września 1830 r. ówczesny dowódca głogowskiej 9. Dywizji otrzy-
mał za pośrednictwem szefa królewskiego Gabinetu Militarnego Joba von 
Witzlebena rozkaz wzięcia sześciu tygodni urlopu71 i po dopełnieniu wszel-
kich formalności z końcem miesiąca dotarł do Berlina72. Grolman oceniał 
stan pruskiej armii bardzo krytycznie. W rozmowie z księciem Augustem 
stwierdził wprost, że cały ustrój wojskowy monarchii był przygotowany 
jedynie na czasy pokoju, do potrzeb wojny należało go dopiero dostosować, 
co było celem jego pobytu w Berlinie. Ostatecznie miał on jednak niewielki 
udział w przygotowaniu projektu planu mobilizacyjnego, który opracowała 
komisja pod przewodnictwem księcia meklemburskiego w przeciągu sześciu 
tygodni i jedynie przedstawiła Grolmanowi do oceny73. Wydaje się, że wła-
śnie w tym momencie mogło dojść do interakcji Boyena z opracowywanym 
planem. Nie istnieją dowody na to, że był on proszony o konsultację w tej 
sprawie, trudno zresztą zakładać, że współpracował w jakiejkolwiek formie 
z wrogim mu księciem meklemburskim. Z drugiej strony należy uznać za 
prawdopodobne, że bliski mu Grolman podzielił się z przyjacielem posiada-
nymi materiałami i przemyśleniami. Stąd podany przez Meineckego sierpień 
traktowałbym raczej jako wskazanie najwcześniejszej możliwej daty powsta-
nia tekstu, który prawdopodobnie został napisany między tym miesiącem, 
a październikiem, kiedy to przedstawiony został projekt ostatecznie nieprzy-
jętego planu mobilizacyjnego74. Należy przy tym zaznaczyć, że Boyen nie 
został zaproszony ani do komisji zajmującej się opracowaniem planu mobi-
lizacyjnego, ani do rady dotyczącej przygotowań wojennych na przełomie 
1830/1831 r.75, trudno wobec tego zakładać, że tekst ten był czymś więcej niż 
prywatną opinią. Mimo kłopotów z jednoznacznym określeniem jego odbior-
cy, memoriał zawiera bardzo interesującą diagnozę stanu pruskich przygoto-
wań obronnych, uzupełniających optykę z poprzedniego memoriału. 

71 E. von Conrady, Leben und Wirken des Generals der Infanterie und kommandierenden 
Generals des V. Armeekorps Carl von Grolman, cz. 3, Berlin 1896, s. 110–111. 
72 Ibidem, s. 114–115. 
73 Ibidem, s. 116–117. 
74 Tekst tego planu znajduje się: GStA PK VI. HA, Nl L. von Wolzogen, nr 37, Mobilmachung 
für der Kgl. Preußische Armee, ohne Unterschrift, Berlin 15 X 1830 r. Plan mobilizacyjny 
przyjęto dopiero 21 III 1831 r.; C. Jany, Geschichte der Königlich…, t. 4, s. 149–150. Tekst 
planu: GStA PK IV. HA Preußische Armee, Rep. 15A Großer Generalstab, Kriegsarchiv 
nr 851 Mobilmachungspläne der Preußischen Armee von 21. März 1831, 1835 und 1837; 
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Naczelne Prezydium w Poznaniu 567, Mobilmachungs-
plan für die Königliche Preußische Armee, Berlin 21 III 1831 r., s. 170–262. Wszystkie 
zachowane egzemplarze zawierają błąd w dacie (podany został rok 1830), wynikły najpewniej 
w druku i korygowany w odnoszących się doń dokumentach. 
75 W. Schwartz, Leben des Generals Carl von Clausewitz und der Frau Marie von Clausewitz, 
t. 2, Berlin 1878, s. 299–314; GStA PK, III. HA MdA, nr I 8498, Abschrift[Odpis protokołu 
konferencji wojskowej], Berlin 7 II 1831 r., k. 2–5v.
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Zdaniem Boyena warunki funkcjonowania państwa pruskiego czyniły 
koniecznym stworzenie pełnego planu mobilizacyjnego, dotyczącego zarów-
no samej armii, jak i innych formacji. Dla przeprowadzenia tej operacji 
należało mieć na uwadze szereg czynników, w tym przede wszystkim odpo-
wiedzieć na pytanie o celowość wystawiania od razu całych dostępnych sił 
oraz przeanalizować jak powinna wyglądać ta kwestia z politycznego i finan-
sowego punktu widzenia76. Kluczowym zagadnieniem było ponadto ustale-
nie z których części pruskich sił zbrojnych powinna się składać operująca 
w polu armia. Boyen obliczał konieczne siły na 6 z 9 istniejących Korpusów 
Armijnych (dalej KA), w sile 31 tys. ludzi każdy, co dawało łącznie 186 tys. 
żołnierzy. Mając na uwadze różne czynniki, postulował postawienie na sto-
pę wojenną 105 tys. wojsk liniowych i 30 tys. Landwehry, a zatem całości sił 
z tych prowincji, które należały do przewidywanego teatru wojny, w tym 
wypadku Nadrenii i Westfalii. Kolejne 40 tysięcy przeznaczał na oddziały 
maszerujące, wybrane bataliony i szwadrony77. Należy zaznaczyć, że kon-
cepcja tak daleko posuniętych przygotowań do wojny była jesienią 1830 r. 
całkowicie sprzeczna z intencjami Fryderyka Wilhelma III, który jeszcze na 
początku kolejnego roku oponował przeciw przedstawionym przez dowo-
dzącego w Nadrenii Ludwiga von Borstella propozycjom koncentracji całości 
Landwehry, rezerwy i piechoty liniowej, który to punkt widzenia podzieliła 
doradzająca mu komisja, uznająca te kroki za zbyt wczesne78.

Boyen uważał za prawdopodobne, że Prusy będą zmuszone do prowa-
dzenia wojny przez rok-dwa lata, do czego należało zapewnić sobie adekwat-
ne środki finansowe. Mobilizacja trzech pierwszych spośród wymienionych 
przez niego sił pochłonąć miała jego zdaniem sumę 50 milionów talarów 
rocznie, wobec czego należało znacznie zwiększyć budżet pokojowy. Boyen 
widział konieczność dokonania dużej pożyczki na cały okres trwania działań 
zbrojnych79. Były minister miał nadzieję, że Prusy nie będą musiały stanąć 
do wojny z Francją osamotnione. Wykazywał także pewne obawy wzglę-
dem możliwego masowego zrywu ludności w tym kraju. Był zdania, że mając 
na uwadze studia nad wojną, należało rozróżnić ofensywę taktyczną i stra-
tegiczną. Ofensywa taktyczna oznaczała, że znajdujący się w zasięgu dział 
wróg jest atakowany istotnymi siłami80, tak jak czynili to Fryderyk Wielki 

76 Aspekt finansowy mobilizacji Boyen analizował szczegółowo w tekście: GStA PK, VI. HA, 
Nl H. v. Boyen nr 487, Promemoria zum Militärwesen, 1823–1824. 
77 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 302, Mobilmachung der Armee, sierpień [?] 1830 r., 
k. 1–3v.
78 W. Schwartz, Leben des Generals…, t. 2, s. 304–308.
79 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 302, Mobilmachung der Armee, sierpień [?] 1830 r., 
k.3v.-6. 
80 Trudno określić na ile świadomie, jednak przytoczone przez Boyena rozróżnienie powiela 
krytykowane powszechnie w ówczesnej pruskiej literaturze wojskowej definicje strategii 
i taktyki Heinricha Dietrich von Bülowa; A. H. D. von Bülow, Lehrsätze des Neuern Krieges 
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pod Rossbach, Napoleon pod Austerlitz, Gebhard von Blücher pod Waterloo. 
Ofensywa strategiczna albo inwazja wymagały określonych warunków: nale-
żało posiadać przewagę liczebną i przewagę duchową wodza, liczyć na wadli-
we ugrupowanie sił wroga (np. jak Fryderyk Wielki w Czechach w 1757), 
liczyć na wojnę domową lub znaczący opór ludu, jak to było w kampanii 
1814/1815; nie mogło być mowy o odwrocie w panice. Opierając się na wnio-
skach z wcześniejszych wojen sprzymierzonych z Francją, należało rozważyć 
kwestię oczekiwanych sił, ich różnego wyszkolenia, struktury i dowodze-
nia. Rozpatrując zagadnienie liczebności wojsk, Boyen stwierdzał, że wedle 
informacji statystycznych Francja miała 32 miliony mieszkańców. Odliczając 
8 milionów przeciwników nowego reżimu i 8 milionów pozostałych, wciąż 
zostawało 16 milionów do dyspozycji rządu. W ustanowionym niedawno 
systemie gwardii narodowej, nie dało się jednak zebrać więcej jak 30 tys. 
ludzi. Boyen uważał, że Francja będzie miała do dyspozycji 800 tys. żołnie-
rzy, odliczyć jednak należało oddziały konieczne do obrony Algieru oraz 
osłony przez atakami z terenów Włoch i Hiszpanii. Na zapał Anglików do 
wojny nie można było liczyć, Boyen zakładał wobec tego, ze jeśli wystawią 
wraz z Hanowerem korpus w sile 40 tys. ludzi w Belgii, to będzie to praw-
dopodobnie największa liczba do jakiej są zdolni81. Niderlandy miały słabe 
formacje i źle ulokowane twierdze, stąd w otwartym polu nie można było od 
nich wiele oczekiwać. Po obsadzeniu fortyfikacji, do wykorzystania w polu 
pozostawało im 20 tys. ludzi. Była to istotna zmiana optyki w stosunku do 
optymistycznego założenia o możliwości stawiania skutecznego oporu przez 
niderlandzkiego sojusznika, który w realiach 1830 r. jawił się Boyenowi jako 
niezdolny do działań. Liczebność sił rosyjskich była niejasna, w dużej mie-
rze ze względu na rozciągłość obszaru tego kraju. Od ich potencjału z regu-
ły należało poczynić spore odliczenia. W istniejących warunkach 100 tys. 
ludzi musiało zostać pozostawione na granicy z Turcją. Uwzględniając liczącą 
30 tys. armię polską, która mogła zostać użyta przeciw Francji, w rosyjsko-
-polskich prowincjach powinno jednak zostać przynajmniej 50 tys. ludzi ze 
względu na ryzyko wojny z Portą82. Licząc na Petersburg i Finlandię około 
50 tys., należało założyć, że Rosjanie będą mogli skierować nad Ren nie wię-
cej jak 100 tys. żołnierzy. Siły Austrii można było obliczyć bez sprawdzenia 

oder reine und angewandte Strategie aus dem Geiste des neuern Kriegssystems hergeleitet, 
Berlin 1805, s. 1–9.
81 Clausewitz oceniał w sierpniu 1830 r. możliwości Anglików na 30 tys., z których 
w pierwszym rzucie dało się wykorzystać 10 tys.; Promemoria über einen möglichen Krieg mit 
Frankreich [w:] Zwei Denkschriften von Clausewitz 1830/1831, „Militär-Wochenblatt“ (MWB) 
1891, nr 29, s. 765; nr 30, s. 788.
82 Na temat pruskiej optyki tego problemu: J. Jędrysiak, Armia Królestwa Polskiego na łamach 
pruskich periodyków wojskowych, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej” 2015, 
t. 16, s. 47–66.
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na 300 tys. ludzi i założyć, że potencjał finansowy pozwoli na zmobilizowa-
nie takiej liczby. Odliczyć od tego należało: 30 tys. skierowane na granicę 
turecką, mniej lub tyle samo do Galicji, formacje we Włoszech z niezbęd-
nymi, bardzo silnymi załogami wymagać mogły 200 tys. ludzi. Wobec tego 
do działań w Niemczech do dyspozycji Austriacy mogli mieć jedynie 50 tys. 
żołnierzy83. Wydaje się, że w tym wypadku Boyen wykazał się nadmiernym 
pesymizmem84. Wysłany do Wiednia z misją ustalenia zasad współdziałania 
generał Eugen von Roeder raportował bowiem na początku 1831 r., że Austria 
skieruje do Italii 120 tys., a do Niemiec 150 tys. wojska. Spośród sił skiero-
wanych do Niemiec, 100 tys. winno składać się oddziałów rozlokowanych 
w Czechach, Morawach, Austrii i Tyrolu, wobec czego w przeciągu czterech 
tygodni od zarządzenia mobilizacji powinny one przekroczyć zachodnią gra-
nicę Austrii, co oznaczało, że znalazłyby się dzień marszu od Renu. Pozostałe 
50 tys. potrzebowało na to kolejnych czterech tygodni85. Można wobec tego 
odnieść wrażenie, że odsunięcie od procesów decyzyjnych znaczenie obni-
żyło możliwość precyzyjnej oceny potencjału sojuszników i przeciwników ze 
strony byłego ministra wojny. 

Zdaniem Boyena nie można się było łudzić, że nawet w wypadku 
powszechnej zgody wśród sprzymierzonych, wszystkie siły będą gotowe do 
działania wcześniej niż po kwartale. Wobec tego należało podzielić wyraź-
nie plan kampanii na dwa okresy: samotnych działań Prus i sił Związku 
Niemieckiego oraz operacji całości sił sprzymierzonych. W pierwszym 
wypadku należy mieć wzgląd na cele strategicznie Prus, które musiały przede 
wszystkim walczyć o egzystencję i dbać o to, by Belgia nie wpadła w ręce 
francuskie oraz w równym stopniu chronić Nadrenię i Moguncję. Boyen nie 
był entuzjastą pomysłu koncentracji całości sił pruskich w Belgii. Używał 
tu analogii z rokiem 1792, gdy Austria posiadała Belgię a Prusy skoncentro-
wały swe siły pod Valmy i w okolicach Moguncji. Uważał, że skierowanie 
tam tylko części sił narażałoby siły pruskie na rozbicie w rozproszeniu, nato-
miast skoncentrowanie głównej masy pozwalało osłaniać na równi Belgię 
i Nadrenię. Wobec tego całość sił pruskich powinna operować z obszaru mię-
dzy Mozą i Mozelą86. Zadaniem Holendrów było przede wszystkim obsa-
dzenie twierdz w Lüttich i Namur. Boyen miał także na uwadze możliwość 

83 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 302, Mobilmachung der Armee, sierpień[?] 1830, k. 
12v.-16v.
84 Clausewitz zakładał 100 tys. Austriaków w Italii, 100 tys. nad środkowym Renem; 
Promemoria…, nr 30, s. 788.
85 GStA PK, III. HA MdA, NR. I 10067, Sendung des Generals von Roeder nach Wien 
zwecks Organisierung des deutschen Bundesheeres, Jan-May 1831, k. 40–51; Bericht des 
Generalmajors Eugen v. Roeder über dessen Sendung nach Wien 1831 [w:] J. Angelow, Von 
Wien…,, zał. 10, s. 336–339. 
86 Por. Promemoria…, nr 30, s. 786–788, 793–795.
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obsadzenia twierdz przez Belgów, co gwarantowałoby dobrą bazę operacyj-
ną. Belgowie, kontrolując Ypres i Courtrai, zapewniali sobie bezpośrednią 
komunikację z Anglikami i zagrażanie lewemu skrzydłu inwazji francuskiej, 
Prusacy w Namur i Xinant, prawemu i tyłom, zajmując wobec tego pozy-
cję centralną. Niderlandy osłaniały w ten sposób Saarlouis i Moguncję, co 
pozwalało na postrzeganie obrony tego obszaru w powiązaniu z wybrzeżem. 
Druga faza stwarzała konieczność rozważenia najkorzystniejszych wariantów 
uszykowania trzech armii. Rosjanie, Belgowie i oddziały hanowerskie powin-
ny się znaleźć w Belgii, co dawało Rosjanom atut dostarczania zaopatrze-
nia drogą morską i rzekami. Prusacy powinni się skoncentrować na Renie. 
Kontyngenty południowoniemieckie i Austriacy w sile 40 tysięcy, w okolicy 
Strasburga. Austriacy generalnie mieli posłać swoje siły do Włoch. Anglia 
mogła wystawić w tych warunkach armię wraz z Hiszpanią87. 

Memoriał ten pokazuje charakterystyczne cechy postrzegania przez Boyena 
sztuki wojennej. Punktem wyjścia były dla niego zawsze przygotowania wojen-
ne88, tylko odpowiednia mobilizacja sił i środków mogła zapewnić Prusom 
powodzenie. Z dużą dozą realizmu przewidywał powolną reakcję pozostałych 
państw europejskich, powodującą, że w newralgicznym, pierwszym okresie 
Prusy byłyby pozostawione w zasadzie same sobie. Stąd przeniesienia na grunt 
koalicji dwufazowego schematu pruskiego planowania obronnego, z okresem 
defensywy i działaniami opóźniającymi do czasu koncentracji sił głównych. 
Były minister wojny w sposób zdawkowy odniósł się oczywiście do działań 
operacyjnych, tekst dotyczył oczywiście przede wszystkim kwestii mobiliza-
cji i miał za zadanie zarysować jej uwarunkowania. Należy zwrócić uwagę 
na fakt dość silnej inspiracji Boyena doświadczeniami wojen rewolucyjnych 
i napoleońskich, szczególnie z kampanii 1792 i 1814–1815. Były minister woj-
ny nie poruszał przy tym jednej z najbardziej węzłowych kwestii – czasu jaki 
był potrzebny siłom pruskim na koncentrację nad dolnym Renem. Należy 
zaznaczyć, że tekst ten wydaje się być słabo osadzony w koncepcjach dominu-
jących w ówczesnym pruskim kierownictwie. Boyen wyraźnie nie był do koń-
ca poinformowany o podejmowanych próbach opracowania wspólnego planu 
wojennego Związku Niemieckiego. Z drugiej strony, jeśli założymy że memo-
riał powstał najpóźniej w październiku 1830 r., a zatem przed krystalizacją 
kierunków pruskiej polityki, to trudno czynić Boyenowi zarzut z tego tytułu. 
Kontekst czasowy uniemożliwia jednak w pełni ocenę jego punktu widzenia 
na tle faktycznie podjętych przez Prusy działań. 

O wiele większe możliwości w tym względzie oferuje ostatnie studium, 
o tytule Versuch eines Vertheidigungs Plans für die Rhein Provinzen z marca 

87 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 302, Mobilmachung der Armee, sierpień[?] 1830 r., 
k. 16v.-19.
88 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 445, Betrachtungen über verschieden militärische 
Gegenstände (nach 1824), s. 11–14, 74–75. 
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1833. Tekst ten jest najobszerniejszy (liczy 76 stron) i najbardziej komplek-
sowy, na jego temat wiadomo także zdecydowanie najwięcej i dziwić może 
bardzo zdawkowe potraktowanie go przez Meineckego. Niemiecki badacz 
nie odniósł się zupełnie do jego treści, podał jedynie późniejsze losy tego 
memoriału89, opierając się zapewne na zachowanej w spuściźnie Boyena 
korespondencji. 30 kwietnia 1839 r. książę August przesłał Boyenowi tekst 
opracowania swojego autorstwa90, w zamian za co otrzymał od byłego mini-
stra wojny egzemplarz właśnie tego memoriału91. Fakt ten nie jest specjalnie 
istotny, potwierdza jednak stopniowy powrót wpływów Boyena, zakończony 
ostatecznie ponownym objęciem resortu wojny. Co ciekawe, opisujący cały 
proces Meinecke nie połączył tych faktów, nie wskazał także potencjalne-
go kontekstu powstania tekstu. We wrześniu 1831 r. Boyen wysłał na ręce 
króla i Kronprinza memoriał, który zyskał uznanie liberalnie nastawionego 
następcy tronu i wpłynął także na przychylność Fryderyka Wilhelma III, 
który tym razem odpowiedział na list. Kilka tygodni później Boyen został 
dopuszczony do materiałów urzędowych dotyczących trwających negocjacji 
nad planem wojennym Związku Niemieckiego92. Porozumienie zawarte w tej 
kwestii przez Prusy z Bawarią, Wirtembergią i Badenią bardzo niepokoiło 
Wiedeń93. Klemens Lothar von Metternich wymusił w tej sytuacji negocjacje, 
które rozpoczęły się w Berlinie 16 września 1831 r. Początkowo ze strony pru-
skiej przewodził im Krauseneck. Przebieg rozmów nie jest dokładnie znany, 
jednak twarde stanowisko szefa pruskiego SG w sprawie postulatów dworów 
południowoniemieckich w dużej mierze uniemożliwiło szybki kompromis94. 
Wobec przedłużających się rozmów, w końcu listopada Krasueneck został 
zastąpiony bliższym kręgom konserwatywnym Knesebeckiem95, który już 
23 listopada 1831 r. przedstawił swoje zapatrywania na całą sprawę96. Wedle 
Meineckego 21 listopada 1831 r. Boyen miał otrzymać od Krausenecka list 
z materiałami dotyczącymi przebiegu negocjacji w celu przepracowania całej 

89 F. Meinecke, Das Leben…, t. 2, s. 456, przypis nr 2. 
90 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 4, Prinz August an Boyen, Berlin 20 IV 1839 r., k. 1; 
GStA PK, Brandenburg-preußisches Hausarchiv(BPH) 57, Rep. 57 III, D 4. Fach, nr 20, Über 
die Vertheidgung kleineren Staaten gegen grosser mit Rucksicht auf die Vertheidugung von 
West-Deutschland gegen Frankreich, kwiecień 1839 r., b.p.
91 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 5, Boyen an Prinz August, 30 IV-3 V 1839 r., k. 1–2; 
GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 6, Prinz August an Boyen, Berlin 3 V 1839 r., k. 1.
92 F. Meinecke, Das Leben…, t. 2, s. 458- 459. 
93 Misję na dwory południowe powierzono Rühle von Liliensternowi; GStA PK, III. HA MdA, 
nr I 10068, Allerunvertraurigsten Bericht an Sn. Majestät der Koenig, Wrocław 14 V 1831 r., 
k. 40–43; J. Angelow, Von Wien…, s. 97–99.
94 Felgermann, General W. J. V. Krauseneck, Berlin 1851, s. 163.
95 J. Angelow, Von Wien…, s. 99–100.
96 GStA PK III. HA MdA, nr I 10069/1, P. M. Ueber die bei einem Verthedigungs-Kriege 
Deutschlands zu notwende zweckmäßigste ersten Aufstellung der Streitkräfte und die 
darüber bis jetzt vorhandenen Vorschläge, Berlin 23 XI 1831 r., b.p.
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sprawy. Trudno, niestety, stwierdzić czy była to inicjatywa własna szefa SG 
czy też królewska. Zdaniem Meineckego Boyen, w swej nieznanej z treści 
opinii, zaprezentował stanowisko o wiele korzystniejsze od wynegocjowane-
go wiosną97 i ostatecznie przyjętego w grudniu 1832 r. 98 modus operandi sił 
Związku Niemieckiego. 

Nie wdając się w szczegóły tych procesów można stwierdzić, że sam udział 
Boyena w całej sprawie może dowodzić, iż stał się on ponownie członkiem 
szerokiego kręgu doradców królewskich99, co każe spojrzeć inaczej na poten-
cjalne okoliczności powstania memoriału. Ostatni akt kryzysu z lat 1830–
1833 stanowiło oblężenie Antwerpii przez wojska francuskie w listopadzie 
i grudniu 1832100. Obecność silnej armii francuskiej na tym terenie po raz 
kolejny zaniepokoiła jednak Prusy i inne państwa Związku Niemieckiego101. 
Wobec francuskiej deklaracji o chęci udzielenia Belgii pomocy, 3 listopa-
da Karl von Müffling otrzymał rozkaz sformowania z dowodzonego przez 
siebie VII oraz VIII KA korpusu obserwacyjnego na granicy, z zadaniem 
obrony przed potencjalną agresją102. Mimo obaw cała sprawa zakończyła się 
pokojowo i 1 lutego 1833 r. oddział został rozformowany103. Wydarzenie to, 
wraz z podpisaniem porozumienia na łonie Związku stanowić mogło kanwę 
niniejszego opracowania Boyena. Wiadomo, że już na początku 1833 komi-
sja pod przewodnictwem Borstella, z Grolmanem, Krauseneckiem, Rauchem 
i Witzlebenem w składzie zajęła się oceną stanu obronności Nadrenii 
i Westfalii, podejmując szereg szczegółowych decyzji dotyczących twierdz 
oraz zmian w funkcjonowaniu, dyslokacji i mobilizacji Korpusu Inżynierów 

97 GStA PK III. HA MdA, nr I 10069, Verhandlungen vom 14. März 1832 zwischen dem 
österreichischen Generalfeldwachtmeister von Clam-Martinicz und dem General der 
Infanterie v. d. Knesebeck über Grundsätze und Mittel der Kriegsführung im Falle eines 
Krieges des Deutschen Bundes mit Frankreich. März 1832.
98 GStA PK III. HA MdA, nr I 10069/2, Abschluß der Militärkonferenzen des Deutschen 
Bundes in Berlin am 3. Dezember 1832.
99 Potwierdza to zresztą jego rola w dyskusji nad kolejną reformą Landwehry; F. Meinecke, 
Das Leben…, t. 2, s. 459- 470.
100 G. P. Cox, The Halt in the Mud: French Strategic Planning from Waterloo to Sedan, Boulder, 
San Francisco, Oxford 1994, s. 115–119; W. Heuser, Kein Krieg in Europa. Die Rolle Preußens 
im Kreis der europäischen Mächte bei der Entstehung des belgischen Staats (1830–1839), 
Pfaffenweillen 1992, s. 342–358.
101 Por. G. E. von Natzmer, Unter den Hohenzollern. Denkwürdigkeiten aus dem Leben 
des Generals Oldwig v. Natzmer, cz. 2: 1832–1839, Gotha 1888, s. 44–53; Karl Freiherr von 
Müffling. Offizier-Kartograph-Politkier. Lebenserinnerungen und kleinere Schriften, pod. red. 
H-J. Behra, Köln-Weimar-Wien 2003, s. 377–378. 
102 GStA PK VI HA, Nl Karl von Müffling, nr A 14, Instruction für den General der Infanterie 
v. Müffling, als Befehlshaber eines gegen die Maas aufzustellenden Observations-Corps, 
Berlin 3 XI 1832 r., k. 56–57; GStA PK VI HA, Nl Karl von Müffling, nr A 14, Abschrift, an 
den General der Kavallerie v. Borstell, Berlin 3 XI 1832 r., k. 60
103 Karl Freiherr von Müffling. Offizier …, s. 377–378. 
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i Pionierów104. Wprawdzie przebieg obrad nie jest znany, z łatwością można 
sobie jednak wyobrazić, że wspomniany memoriał powstał w toku interak-
cji Boyena z którymś z przyjaciół. Choć jest to oczywiście jedynie hipoteza, 
uważam, że tekst ten zasługuje na wzmożone zainteresowanie. 

Podobnie jak we wcześniejszych memoriałach, Boyen uważał za domi-
nujący problem strategiczny odizolowane położenie pruskiej Nadrenii 
i Westfalii oraz wynikającą z niego konieczność oparcia ich obrony na nikłej 
liczbie linii połączeń z innymi prowincjami głównej części państwa. Wobec 
tego naczelnym zadaniem planu obronnego tych terenów było wypatrywanie 
zagrożeń, do których tamtejsze VII i VIII KA musiały zostać przygotowy-
wane wraz z całym obszarem prowincji. W momencie niebezpieczeństwa 
należało natychmiast ustanowić wspólne dowództwo dla obu KA, zakładając 
także, że przygotowane zostały wszelkie aspekty umożliwiające mobilizację 
wojsk liniowych i Landwehry oraz dowodzenie podległymi obu korpusom 
dywizjami i brygadami. Boyen uznawał także za niezbędne uzupełnie-
nie z Landwehry 2. powołania załóg i garnizonów Wesel, Jülich, Kolonii, 
Koblencji, Luksemburgu, Saarlouis i Moguncji, tak by posiadały one swobo-
dę detaszowania sił do działań w polu. Dowodzący na tym obszarze winien 
mieć także prawo zwołania Landsturmu. Za oczywiste uznawał Boyen także 
opracowanie planu zaopatrzeniowego oraz zapewnienie amunicji dla artylerii 
polowej i fortecznej105. 

Głównego źródła potencjalnej agresji Boyen oczekiwał oczywiście ze stro-
ny Francji. Atak z jej strony mógł przybrać dwie główne formy. Francuzi 
mogli zaatakować wzmocnionym prawym skrzydłem południowe Niemcy, 
zagrażając słabszym lewym pruskiej Nadrenii. Drugi wariant zakładał atak 
wzmocnionym lewym skrzydłem, z linią Renu jako głównym celem operacji. 
Ostatecznie zamiary przeciwnika były trudne do przewidzenia. Francuska 
linia twierdz na górnym Renem tworzyła bazę na tyle silną, że w razie sforso-
wania linii rzeki, odliczając teren Schwarzwaldu, przeciwnik nie napotkałby 
żadnych istotnych przeszkód naturalnych. Mniejsze państwa południowo-
niemieckie mogłyby z łatwością zostać zmuszone do kapitulacji przed prze-
ważającym wrogiem, osłabiając tym samym spoistość systemu obronnego 
terenów Związku106. Jeśli przeciwnik przebyłby Schwarzwald i opanował 

104 Opisujący sprawę Bonin nie podał, niestety, źródła tych informacji, co utrudnia próbę 
odnalezienia tych materiałów; U. von Bonin, Geschichte des Ingenieurkorps…, cz. 2, s. 176–
177.
105 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 506, Versuch eines Vertheidigungs Plans für die 
Rhein Provinzen, geschrieben in März 1833, s. 1–2, 5–6. 
106 Możliwość ta była stałym elementem prusko-austriackich obaw, także po 1833 r.; GStA 
PK, III. HA MdA, nr I 10069/5, Gehorsamtes Promemoria über dasjenige, was zu thun sein 
möchte, wenn das 7ten und 8ten Bundes-Korps bei der Heeresbildung ausfallen sollten, 
Berlin 16 XII 1832[?], b.p.; Felgermann, General…, s. 185–210; P. Hassel, Joseph Maria v. 
Radowitz, t. 1: 1797–1848, Berlin 1905, s. 33–54, 256–274, 284–288, 297–299, 348–357, 388–
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tereny między Neckarem a górnym Dunajem, odcięta zostałby komunika-
cja ze Szwajcarią, powstałby także kłopoty z koncentracją sił austriackich. 
Można było także zakładać, że Francuzi zdecydują się jednak na natarcie 
nad dolnym Renem, kierując tam siły uniemożliwiające stawienie im czoła 
w otwartym polu. W tej sytuacji stronie pruskiej pozostawało manewrowa-
nie w celu utrudniania przeciwnikowi opanowania lewego brzegu Renu oraz 
utrzymywanie znajdujących się na nim punktów umocnionych. Sam dolny 
Ren stanowił przy tym przeszkodę trudną do sforsowania. Można było także 
wyobrazić sobie scenariusz, w którym Francuzi wystawią tak przeważające 
siły, że będą zdolni od podjęcia ofensywy w obu punktach lub w większej ska-
li. Wynikały z tego zdaniem Boyena następujące warianty francuskiej ofen-
sywy przeciw pruskim prowincjom: wróg mógł zaatakować na linii dolnego 
Renu, uderzając z Metz na Trewir w celu opanowania Saarlouis albo wyko-
rzystać siły belgijskie i uderzyć z linii Lüttich-Namur. Drugi wariant zakładał 
kombinowane natarcie dwóch wielkich armii z Namur i Metzu w celu opa-
nowania całej Nadrenii107. 

Boyen wykazał szczególne zainteresowanie potencjalnym natarciem 
z Metz w celu zajęcia Saarlouis z marszu lub w drodze bombardowania, 
wspartego równoczesną inwazją belgijską. Przygotowując się na ten przy-
padek należało wypatrywać momentu, w którym w garnizonach Metz, 
Thionville, Sedanu i Mézières skoncentrują się 30-tysięczne korpusy złożone 
z wszystkich broni, zdolne do działań w polu108. W tej sytuacji dowódcy VII 
i VIII KA powinni natychmiast zarządzić koncentrację swych oddziałów, 
co winno być naczelnym obiektem ich troski109. Opinia ta wskazuje moim 
zdaniem na to, że Boyen nie odszedł w pełni od lansowanej przez siebie od 
1814 r. wizji dowódców prowincjonalnych jako osób autonomicznie odpowie-
dzialnych za pierwsze poczynania obronne w prowincji110. Należy przy tym 
pamiętać, że mimo formalnych uprawnień dowódców korpusów do zebrania 
oddziałów w razie niespodziewanej agresji, wydanie rozkazu o mobilizacji 
jednostek nie było raczej możliwe bez konsultacji z Berlinem. Pokazuje to 

390.
107 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 506, Versuch eines Vertheidigungs Plans für die 
Rhein Provinzen, geschrieben in März 1833, s. 7–13. 
108 Müffling dawał mobilizowanym już siłom korpusu obserwacyjnego maksymalnie 3–5 dni 
przed napaścią na rozpoznanie zamiarów wroga i obliczenie jego sił; GStA PK VI HA, Nl 
Karl von Müffling, nr A 14, Betrachtungen über die militairische Lage des Obseravations 
Corps, b. d., k. 88 (Cytowany tekst jest niepodpisanym brudnopisem nieznanego memoriału 
autorstwa Müfflinga).
109 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 506, Versuch eines Vertheidigungs Plans für die 
Rhein Provinzen, geschrieben in März 1833, s. 14.
110 GStA PK, IV. HA, Rep. 16, nr 535, Abschrift: Verordnung über dem gegenwärtigen 
Wirkungskreis der Kommandierenden Generale in den Provinzen am rechten Elbeufer, 
Berlin 28 VIII 1814 r., k. 1–4v.
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zresztą praktyka, Fryderyk Wilhelm III w tak delikatnej sprawie jak groźba 
wojny z Francją uważał za stosowne powstrzymywanie wszelkich nerwowych 
ruchów ze strony swych generałów111. 

Dla poszczególnych dowódców Boyen przewidywał szereg zadań: nękanie 
przeciwnika w celu przekonania go, że ma do czynienia ze zdeterminowanym 
do walki narodem; utworzenie z podległych oddziałów liniowych awangar-
dy kryjącej odbywającą się w głębi prowincji i kraju mobilizację; pozostawa-
nie najdłuższej jak to możliwe w pobliżu środkowego Renu i utrzymywanie 
komunikacji z Moguncją112. Francuskie uderzenie na Saarlouis było bardzo 
prawdopodobne, łączyło w sobie cele: taktyczny, strategiczny i polityczny. 
Boyen widział także możliwość działania na linii Saary, w celu operowania 
dalej w dolinie Mozeli lub przeciw Kaiserslautern. Wróg wybrałby oczywiście 
ten punkt, w którym oczekiwałby najmniejszego oporu i największych uła-
twień w swoich zamiarach. Realny był także wariant koncentrycznej ofensywy 
z Metz, Thionville, Mézières i Givet na Mozelę, który jednak wymagał także 
blokowania Saarlouis i Luksemburga, co nie mogło mieć miejsca jeśli Francja 
nie zebrałaby sił dostatecznych do zaskoczenia Prus. W każdej sytuacji, po 
zebraniu sił korpusu, od poszczególnych dowódców należało wymagać ope-
rowania tak, by z całymi siłami uderzać na pojedyncze kolumny francuskie. 
W ówczesnej sytuacji politycznej należało mieć także na uwadze potencjalne 
współdziałanie Belgów z Francuzami. Musieli oni jednak wystawić korpus 
przeciw Flandrii, obsadzić Antwerpię, wystawić armię polową i obserwować 
Maastricht, w związku z czym pozostałyby im niewielkie siły do natarcia 
znad Mozy w kierunku Jülich. W konsekwencji należało założyć, że w każ-
dym wariancie zajęcie Saarlouis i towarzyszące mu uderzenie na Trewir były 
najbardziej prawdopodobnymi głównymi obiektami operacji wroga113. 

Obszar między Kolonią, Jülich, Luksemburgiem, Saarlouis i Moguncją, 
z tworzącymi osłonę Renu punktami w Moguncji, Koblencji i Kolonii sta-
nowił awangardę teatru działań wojny obronnej przeciw Francji114. Część 
tego terenu między Kolonią, Jülich a Wesel do granicy z Holandią mogła być 
wprawdzie dotknięta bezpośrednimi działaniami zbrojnymi, nie należało jej 
jednak utrzymywać za wszelką cenę, ze względu na oddalenie od głównych 
obiektów systemu obronnego, wymagających większej uwagi i decydujących 
o bezpieczeństwie całego obszaru. Linia Saary tworzyła pierwszą przeszko-

111 Np. GStA PK, III. HA MdA, nr I 8498, Abschrift[Odpis protokołu konferencji wojskowej], 
Berlin 7 II 1831 r., k. 2–5v.; GStA PK VI HA, Nl Karl von Müffling, nr A 14, Instruction für 
den General der Infanterie v. Müffling, als Befehlshaber eines gegen die Maas aufzustellenden 
Observations-Corps, Berlin, 3 XI 1832 r., k. 56–57.
112 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 506, Versuch eines Vertheidigungs Plans für die 
Rhein Provinzen, geschrieben in März 1833, s. 14–15.
113 Ibidem, s. 15–18.
114 Ibidem, s. 18–23. 
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dę naturalną, jednak jedynie na odcinku od Trewiru do Saarlouis. Dalszy jej 
bieg mógł być jedynie obserwowany przez Landsturm, tak by nie rozciągać 
nadmiernie sił. Szańce w Hochwald (ob. Beuren) stanowiły punkt o najwięk-
szym znaczeniu w tym rejonie, były niezbędne dla zagwarantowania komu-
nikacji z Saarlouis i Trewirem, bez czego niemożliwe było utrzymanie pozycji 
w Pellingen. Zajęcie pozycji w Trewirze musiało mieć na celu aktywne zagra-
żanie przeciwnikowi we wszystkich kierunkach, nie można było jednak bier-
nie oczekiwać na jego atak, do czego nie było tu korzystnego terenu. Boyen 
odrzucał przy tym ewentualność zastosowania na linii Saary systemu kordo-
nowego, rzeka ta, jak każda linia wodna, musiała być jedynie obserwowana 
pod kątem utrudniania prób forsowania jej przez przeciwnika. Pasmo górskie 
Hunsrück, rozciągające się wzdłuż prawego brzegu Mozeli, oferowało szereg 
własności obronnych. Jako ciąg wzniesień pozwalało osłaniać dolinę rzeki 
albo stworzyć pozycje flankujące względem przeciwnika nacierającego na 
Kaiserslautern, z możliwością zagrażania jego tyłom. W wypadku odwrotu 
do Koblencji, prawy brzeg Mozeli oferował także wartościowe pozycje obron-
ne. Linia Mozeli stanowiła najważniejszą ze wszystkich przeszkód natural-
nych na tym teatrze działań wojennych (dalej TDW), jako oś rozgraniczenia 
wszelkich pruskich operacji, główna linia zaopatrzeniowa i obronna. Ostatnia 
własność była szczególnie istotna w razie konieczności opuszczenia Hunsrück 
i prawego brzegu rzeki, jednak tylko w wypadku zachowania komunikacji 
z Luksemburgiem. Tereny na lewym brzegu Mozeli, stanowiły potencjalnie 
linię obserwacyjną nieprzyjacielskich poruszeń z Mézières, Givet przez Prüm 
lub w razie naprzemiennych poruszeń między Trewirem i Jülich albo Jülich 
i Koblencją gwarantowały dogodne pozycje i punkty przeprawowe. 

Zgodnie z założeniem początkowym Boyen był zdania, że w pierwszej fazie 
działań siły pruskie ograniczą się do oddziałów znajdujących się w prowin-
cjach115. Zmuszało to do poszukiwania wszelkich środków równoważących 
przewagę przeciwnika. Jako ogólną zasadę przyjmował tu jak najmniejsze roz-
drabnianie sił i koncentrację oddziałów. Głównej pozycji do tego celu upatry-
wał w Trewirze, który mógł najskuteczniej wspierać punkty w Luksemburgu 
i Saarlouis, jak też większą część prowincji i zapewniał zaopatrzenie poprzez 
Mozelę. Okolica Akwizgranu i Jülich nadawała się jedynie na punkt obser-
wacyjny względem wrogiego natarcia na Koblencję. Niezależnie od pozycji 
w Trewirze celowe było jednak detaszowanie oddziału zapewniającego komu-
nikację między tym punktem a Saarlouis. Boyen uważał, że należało utrzy-
mywać główne siły na Mozeli, której kontrola gwarantowała zaopatrzenie 

115 Ibidem, s. 23–27. Taki sam punkt widzenia prezentowali analizujący ten problem 
w konkretnej sytuacji strategicznej 1832 r. Ernst von Aster i Müffling; GStA PK, Nl Karl von 
Müffling, nr A 15, Versorgung die Armee in der Kriegsfall, Ehrenbreitstein 4 II 1832 r., k. 
33–34; GStA PK VI HA, Nl Karl von Müffling, nr A 14, Betrachtungen über die militairische 
Lage des Obseravations Corps, b. d., k. 88–89v.
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i właściwości komunikacyjne, pozwalające na swobodne prowadzenie poruszeń 
skrzydłowych na obu jej brzegach. Prowadzenie tychże, względem wrogich 
poczynań przeciw Kolonii lub Zweibrücken, powinno zakładać połączenie sił 
głównych z wydzielonym oddziałem i wspólne zagrażanie tyłom i flankom 
Francuzów. W razie zagrożenia oddział ten mógł przejść czasowo na pozy-
cję głównej armii, tworząc jej kolejny korpus, nie powinien jednak stale dbać 
o bezpośrednią z nią komunikację. Operacje wroga można było częściowo 
osłabić atakami mniejszych oddziałów na flanki, główne siły należało jednak 
zachować skoncentrowane do walnej bitwy. Punktem odwrotu i oparcia w woj-
nie obronnej pozostawała Koblencja, jeśli któraś z części oddziałów została-
by od niej odcięta, musiała poszukać innej drogi przeprawy na prawy brzeg 
Renu. Boyen popierał swoje dezyderaty przykładem historycznym, wskazując, 
że w taki właśnie sposób działania obronne prowadził Fryderyk Wielki, sku-
tecznie odpierając austriackie ofensywy na Śląsku i w Saksonii116. 

Wskazane zadania stanowiły oczywiście poważne wyzwanie dla urzędu-
jących w prowincjach dowódców117, dodatkowo w pierwszej fazie musieli im 
sprostać w dużej mierze samodzielnie. Przebieg czynności znanych z przy-
gotowań do ofensywy powinien stanowić dla nich wskazówkę, pozwalającą 
na określenie znamion koncentracji oddziałów przeciwnika w Metz, co zda-
niem Boyena powinno stanowić sygnał do implementacji planów obronnych. 
W początkowym okresie każdy KG mógł liczyć jedynie na 12 batalionów 
liniowych, a zatem dowódca VIII KA dysponowałby najwyżej 6 tys. piecho-
ty i kawalerii, z którymi bez zbędnej zwłoki powinien wyruszyć do Trewiru, 
tworząc awangardę osłaniającą mobilizację dalszych sił. Jeśli w tym czasie 
zostałby on zagrożony przez przeważające siły wroga, to powinien przejść 
pod Trewirem na lewy brzeg Mozeli i pozostawać najdłużej jak to możliwe 
w kontakcie z Luksemburgiem. Za korzystne w obliczu koncentracji uznawał 
Boyen rozmieszczenie silnych oddziałów kawalerii liniowej wzdłuż granicy, 
co miało ułatwić ściąganie rezerwy wojennej i Landwehry. Rezerwa powinna 
dla oszczędności czasu zbierać się w Okręgach Landwehry118 lub jeśli nie było 
to możliwe przynajmniej w garnizonach przygranicznych, np. pułki kawa-
lerii nad Saarą. W celu zabezpieczenia formowania tych jednostek powinny 

116 Inaczej sprawę postrzegał Müffling, w którego opinii leżące wzdłuż granicy cekhauzy 
Landwehry w Xanten, Geldern, Akwizgranie, Malmedy, Prüm i Trewirze musiały wpaść 
w ręce wroga, podobnie jak Saarlouis, nie było więc sensu przypisywać im zadań. Sam 
miał zamiar oprzeć działania korpusu obserwacyjnego o linię Renu z punktem centralnym 
w Kolonii; GStA PK VI HA, Nl Karl von Müff ling, nr A 14, Betrachtungen über die 
militairische Lage des Obseravations Corps, b. d., k. 87–88.
117 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 506, Versuch eines Vertheidigungs Plans für die 
Rhein Provinzen, geschrieben in März 1833, s. 27–35.
118 Por. odpowiednie regulacje AP Poznań, Naczelne Prezydium w Poznaniu 567, 
Mobilmachungs-plan für die Königliche Preußische Armee, Berlin 21 III 1831 r., s. 187–189, 
229–242.
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zostać wydane odpowiednie zarządzenia. Jako zasadę należało jednak przy-
jąć, że po osiągnięciu stanu 2/3 etatu rezerwa winna wyruszyć, nie czekając 
na brakujących ludzi, którzy mieli przybyć później. Zebranie Landwehry VIII 
KA wymagało uwzględnienia kilku elementów. Przede wszystkim należało 
wyznaczyć leżący w głębi terytorium punkt zborny, z którego sformowane 
bataliony miały wyruszyć do Trewiru. To jak daleko na tyłach zostanie on 
wyznaczony zależało od okoliczności. Jeśli wróg nacierałby z zaskoczenia 
i z przewagą, to możliwe było jego wskazanie jedynie na linii Renu. Nawet 
jeśli awangarda w Trewirze spełniłaby swoje zadanie, to było stratą czasu 
poszukiwanie specjalnych miejsc do koncentracji. Celowe było jednak wysła-
nie jednego-dwóch batalionów w kierunku Trewiru w celu ułatwienia jego 
zaopatrywania. Jako ogólną zasadę należało przyjąć, że w razie zagrożenia 
nie powinny one pozostawać w bezruchu, lecz natychmiast wyruszać w dro-
gę, nie czekając na resztę swych ludzi. Podobnie miało się dziać w wypad-
ku kompletacji 2/3 stanu etatowego, analogicznie jak w wypadku rezerwy. 
Dalej Boyen wskazywał szereg zasad odnoszących się do ich umundurowania 
i wyposażenia, które jednak jak się wydaje były regulowane przez istnieją-
cy plan mobilizacyjny119. O tym czy dokonana wedle analogicznych zasad 
koncentracja VII KA miała się odbyć w Düsseldorfie czy Kolonii zadecydo-
wać miały okoliczności. Należało jednak założyć, że pułk piechoty liniowej 
i piechoty Landwehry wraz z batalionem z Düsseldorfu powinien utworzyć 
rdzeń wydzielonego oddziału prawej flanki pod Akwizgranem. Załoga Wesel 
musiała zostać wzmocniona na tyle, by poprzez detaszowania zapewnić sobie 
możliwość obserwacji Venlo i komunikację z Holendrami. Pozostała część 
VII KA, po wydzieleniu dalszych oddziałów (np. trzech batalionów i czte-
rech szwadronów do Akwizgranu), powinna sukcesywnie lub po pełnej 
koncentracji wyruszyć jak najszybciej do Trewiru, co było naczelnym celem 
wszelkich wstępnych poczynań. Boyen omawiał szczegółowo także liczne 
materialne aspekty mobilizacji, tj. obsadę baterii i taborów, augmentację 
i zaopatrzenie w konie120, należy jednak zaznaczyć, że były to materie regu-
lowane przez istniejący plan mobilizacyjny121. Za bardzo charakterystycz-
ne należy za to uznać poświęcenie dużej ilości miejsca sprawie formowania 
i celów działań Landsturmu, co było zgodne z generalnym przekonaniem 
Boeyna o użyteczności sił nieregularnych w wojnie obronnej122. Wymiar 

119 Ibidem, s. 207–213.
120 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 506, Versuch eines Vertheidigungs Plans für die 
Rhein Provinzen, geschrieben in März 1833, s. 35–36. 
121 AP Poznań, Naczelne Prezydium w Poznaniu 567, Mobilmachungs-plan für die Königliche 
Preußische Armee, Berlin 21 III 1831 r., s. 200–207, 259–260.
122 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 506, Versuch eines Vertheidigungs Plans für die 
Rhein Provinzen, geschrieben in März 1833, s. 36–46. 
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refleksji w tym przypadku ma jednak moim zdaniem w dużej mierze teore-
tyczny charakter i pozwolę sobie pominąć go w analizie. 

Boyen wskazywał Mozelę jaką główną linię zaopatrzeniową w systemie 
obronnym prowincji zachodnich123. Jej prawidłowe wykorzystanie wymagało 
utworzenia w Trewirze magazynu, przy jednoczesnym założeniu, że ope-
rujące oddziały nie powinny być ściśle z nim związane, posiadając zapasy 
na dwa-trzy dni marszu. W momencie rozpoczęcia przygotowań wszystkie 
statki na Mozeli powinny zostać wykorzystane do transportu zaopatrze-
nia z Koblencji. W zależności od okoliczności możliwa była także potrzeba 
stworzenia magazynu w środkowym biegu Mozeli. Wydzielony oddział pra-
wego skrzydła powinien być zaopatrywany przez magazyn w Jülich124, na 
lewym skrzydle tę rolę pełnić miał Hochwald, jak długo detaszowane jed-
nostki pozostawały na obszarze między Saarlouis i Saarbrücken. W wypadku 
poruszeń skrzydłowych sił głównych, patroli i mniejszych oddziałów zasadą 
było oczywiście korzystanie z zasobów lokalnych. Rozbudowywanie obwa-
rowań polowych w Trewirze wydawało się raczej nierozsądne, nazbyt roz-
drabniałoby to siły. Boyen widział jednak możliwość budowy małych redut 
na lewym brzegu Mozeli, wykorzystujących dogodny teren, pozwalających na 
wykorzystanie zalet małych oddziałów i Landsturmu w czynieniu szkód na 
tyłach wroga. Kluczowe dla prowadzenia operacji było zabezpieczenie przy-
najmniej dwóch aparatów mostowych i generalne przygotowanie przepraw 
przez Mozelę. 

Dokładna analiza materialnych aspektów systemu obronnego stanowiła 
dla Boyena podstawę do rozważań nad prawdopodobnym przebiegiem wstęp-
nej fazy kampanii125. Jak zaznaczał, jego celem nie było tworzenie projektu 
planu operacyjnego z próbą dokładnego wskazania jak manewrować wzglę-
dem siebie będą obie strony, kwestie te były zawsze warunkowane przez oko-
liczności materialne i duchowe prowadzonych operacji. Znane cechy TDW 
pozwalały jednak na pewne przemyślenie dotyczące lokalnych uwarunkowań 
działań. Obszar między Jülich, Kolonią, Renem i Nijmegen, dzięki zapla-
nowanym na nim umocnieniom oraz aliansowi z Holandią, nie był raczej 
terenem dogodnym do prowadzenia przez wroga wielkich operacji. Jedynie 
Venlo, jak długo pozostawało w rękach Belgów, musiało być traktowane jak 
punkt wymagający obserwacji. Wydzielony z załogi Wesel oddział w sile 
300–600 ludzi, w tym przydzielonej do twierdzy kawalerii, z 1–2 działami, 

123 Ibidem, s. 46–53. 
124 Należy zaznaczyć, że w ocenie Müfflinga pruskie twierdze w Nadrenii i znajdujące się 
w nich magazyny były obliczone jedynie na potrzeby garnizonów i nie miały możliwości 
wspierania działań w otwartym polu; GStA PK VI HA, Nl Karl von Müff ling, nr A 14, 
Betrachtungen über die militairische Lage des Obseravations Corps, b. d., k. 88.
125 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 506, Versuch eines Vertheidigungs Plans für die 
Rhein Provinzen, geschrieben in März 1833, s. 58–72. 
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powinien w powiązaniu z Landsturmem wystarczyć do wypełnienia tego 
zadania. Oddział ten powinien obserwować Venlo, pozostając w łączności 
z linią Rur oraz znajdującymi się pod Venlo siłami holenderskimi. Landsturm 
miał w tym czasie obserwować belgijską granicę. Od przewagi nieprzyjaciela 
nacierającego przez Venlo zależeć miało czy oddział miał się mu przeciwsta-
wić, czy też wycofać do Wesel lub Düsseldorfu. Jeśli oddział znad Rur został-
by wyparty ze swojej pozycji, to detachment z Wesel powinien skierować 
całe dostępne siły do działań na flankę nieprzyjaciela albo wesprzeć oddziały 
wystawione przeciw niemu pod Jülich. Nad Rur powinien zostać wystawio-
ny oddział w sile sześciu batalionów, szwadronu oraz jednej baterii pieszej 
i jednej konnej. Jego celem była w pierwszej kolejności obserwacja wszelkich 
potencjalnych działań od strony Lüttich i Namur. Miał on także utrzymywać 
komunikację z Wesel, holenderską załogą Maastricht i Landsturmem pod 
Montjoie (ob. Monschau) i zostać zorganizowany w sposób umożliwiający 
energiczne działania na skrzydła i czoło nieprzyjaciela, przy zachowaniu linii 
zaopatrzeniowej z Jülich. Jeśli słabe belgijskie siły znalazłby się w okolicach 
Maastricht na prawym brzegu Mozy, to oddział ten musiał być gotów do 
przeciwdziałania. Do czasu formalnego wybuchu wojny i otrzymania innych 
rozkazów, Landsturm mógł jednak operować jedynie na terytorium pruskim. 
W razie wyparcia z pozycji nad Rur, oddział ten powinien obrać kierunek 
odwrotu na Koblencję, tak by jak najszybciej dołączyć do sił głównych zbie-
ranych pod Trewirem i wspólnie przeciwstawić się agresorowi. W trakcie 
odwrotu należało w jak najmniejszym stopniu wykorzystywać zasoby terenu, 
lecz korzystać z magazynów w Jülich126. 

Na obszarze od Montjoie do Trewiru należało wystawić w celu obserwacji 
granicy Landsturm, wsparty przez oddziały wydzielone z Kolonii i Koblencji, 
które jednak w razie napotkania przeważających sił wroga powinny wycofać 
się do swoich garnizonów lub najgorszym wypadku szukać drogi na prawy 
brzeg Renu. Naczelne zadanie tych oddziałów polegało na utrzymywaniu 
połączeń między Montjoie i Trewirem oraz komunikacji z Luksemburgiem. 
Oddziały regularne winny przy tym na ile to możliwe odciążać landszturmi-
stów. Zgodnie z założeniami główny korpus pod Trewirem powinien składać 
się z trzech pełnych dywizji w sile ok. 40 tys. ludzi, a oddział wydzielony lewe-
go skrzydła pod Saarlouis z sześciu batalionów, sześciu szwadronów i dwóch 
baterii. Mając na uwadze założenia i cele strategicznie nie należało za wszelką 
cenę dążyć do zachowania etatowej struktury Korpusu Armijnego, dolicza-
jąc do niego także oddziały na skrzydłach i awangardę. W prezentowanym 

126 O wiele dokładniejsze studia działań na tym obszarze przeprowadził Müffling, zgodnie 
z sytuacją międzynarodową i otrzymanymi rozkazami oczekujący natarcia w kierunku Mozy 
i przepraw w Namur, Lüttich, itd.; na Akwizgran; przez Roermond lub przez Venlo; GStA 
PK VI HA, Nl Karl von Müffling, nr A 14, Betrachtungen über die militarische Lage des 
Obseravations Corps, b. d., k. 88–89v.
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szkicu tylko część dywizji operować miała z początku w swych składach bry-
gadowych, pozostałe raczej jako niezależne ciała podług okoliczności. W obli-
czu walnej bitwy oddziały skrzydłowe i dwie dywizje miały utworzyć siły 
główne, trzecia dywizja pozostać w rezerwie. W sensie taktycznym i strate-
gicznym podział sił na cztery-pięć części złożonych ze wszystkich broni nie 
stwarzał problemów w manewrowaniu i walce. Korpus główny winien ponad-
to wysłać do Konz swoją straż przednią, która wysunęłaby silne posterunki 
kawalerii między Mozelę i Saarę, utrzymując w ten sposób kontakt z Saarlouis 
i Luksemburgiem. Oddział lewego skrzydła musiał w tych warunkach pozosta-
wać w kontakcie z Saarlouis na prawym brzegu rzeki i zabezpieczać przejścia, 
aż do nadejścia korpusu głównego, albo zaatakować nacierającego przez 
Hochwald przeciwnika. Dla części terenów nad Saarą, w tym Saarlouis, jako 
celowe jawiło się wystawienie oddziałów Landsturmu i jegrów pod jednym 
dowództwem. Boyen zakładał, że Francuzi mogą uderzyć znad górnej Saary 
na Zweibrücken, szukając możliwości wykorzystania tego obszaru na swoją 
korzyść. W takim wypadku należało przez jakiś czas umożliwić przeciwniko-
wi swobodny marsz, tak by uderzyć potem skoncentrowaną w Trewirze masą 
na jego skrzydła i tyły. Jeśli przeciwnik uderzyłby na korpus pod Trewirem 
i postanowił zamknąć Saarlouis, to w razie jego marszu przez Konz, moment 
przeprawy powinien zostać wykorzystany do ataku. Gdyby jednak jego główne 
poczynania skierowały się na Saarlouis, to byłby czas na zajęcie dogodnej pozy-
cji w Hochwald lub obejście sił francuskich. Możliwe było jednak, że Francuzi 
przystąpią do ofensywy z przewagą niepozwalającą na podjęcie przeciw nim 
kroków ofensywnych. Niezbyt korzystne wydawało się w tym wypadku bierne 
oczekiwanie na atak w Trewirze, nawet w wypadku wzniesienia tam silnych 
szańców. Troska o zachowanie bojowego ducha w pruskich oddziałach127 oraz 
dążenie do wykorzystania sprzyjającego terenu skłaniać powinny do przejścia 
w takim wypadku na lewy brzeg Mozeli przy pozostawieniu środkowego biegu 
rzeki landszturmistom i wystawieniu wydzielonego oddziału w Hunsrück, któ-
ry w tym terenie miał szansę zakłócać poczynania przeciwnika. Pozostawanie 
korpusu na lewym brzegu Mozeli na wysokości Trewiru zabezpieczało nie tyl-
ko łączność z Luksemburgiem, lecz także możliwość dalszego ruchu w kie-
runku Saarlouis. Konieczne było także założenie wypadku jednoczesnego 
uderzenia silnych kolumn wroga na Saarlouis i Trewir, co zmuszało dowo-
dzącego tu generała do podjęcia trudnej decyzji, na którą z nich wpierw ude-
rzyć. Potencjalna ekspedycja z Belgii musiała być skierowana na Jülich. W tym 
wypadku należało pozostawić w Hochwald wydzielony oddział tak długo, jak 
wymagało tego zabezpieczenie Saarlouis, w razie przewagi wroga miał on jed-
nak przejść na lewy brzeg Mozeli. Korpus główny powinien jak najszybciej 

127 Müff ling zalecał w tym celu aktywne działania i jak najdłuższe utrzymanie Kolonii; 
Ibidem, k. 89v.-92.
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połączyć się w Jülich z podległym mu oddziałem znad Rur, wspólnie zaatako-
wać i pobić przeciwnika i wyruszyć w drogę powrotną do Trewiru. Pościg za 
nieprzyjacielem miał podjąć samodzielnie oddział znad Rur. 

Analizując wariant francuskiego ataku z dużą przewagą na Trewir 
i Jülich128, Boyen zaznaczał, że ma do niego zastosowanie szereg poczynio-
nych wcześniej uwag. Kluczowe jak zwykle miało się okazać wyznaczenie 
właściwego momentu do koncentracji sił. Stacjonujące w Koblencji i oko-
licy oddziały liniowe powinny jak najszybciej wyruszyć do Trewiru, nawet 
jeśli pozwoliłoby to jedynie na połączenie z odepchniętą stamtąd dywizją. 
W każdym wypadku należało rozciągnąć w okręgach przygranicznych 
patrole kawalerii, które w razie niemożności odwrotu na Koblencję powinny 
szukać innych przepraw przez Ren. Bataliony Landwehry znad granicy nie 
powinny tracić czasu na pełne formowanie, lecz jak najszybciej znaleźć się 
w Saarlouis i Jülich. Wszelkie pozostałe bataliony powinny natomiast for-
mować się w punktach nad Renem. Komendanci twierdz, szczególnie Jülich 
i Saarlouis powinni otrzymać swobodę decyzji o wydzieleniu partii szarpią-
cych tyły i flanki przeciwnika, co było także zależne od posiadania odpo-
wiednich wykonawców. Po nadejściu pierwszych oddziałów z lewego brzegu 
Renu do Koblencji, należało kierować oddziały do przeprawy w Kolonii. 
Koblencja była czasowo bezpieczniejszą przeprawą, ale Kolonia posiadała lep-
szą komunikację z resztą prowincji, ułatwiając ściąganie posiłków. Okolica 
Kolonii była także dogodniejsza dla koncentracji całej armii, oferując szereg 
przepraw na lewy brzeg Renu. W takim wariancie należało jednak wzmoc-
nić Landsturm w Wesel silnym oddziałem wydzielonym złożonym z trzech 
broni, pozostającym w możliwie ścisłym kontakcie z Jülich, zagrażając flance 
nieprzyjaciela. Konieczne było także skoncentrowanie garnizonu Koblencji, 
tak by możliwe było wydzielanie oddziałów w kierunku Mozeli. 

Do tych rozważań Boyen dodawał kilka ogólnych zasad dotyczących dzia-
łań obu stron129. Doświadczenia wojen obronnych, w tym szczególnie wojny 
siedmioletniej, wskazywały, że nie należało trzymać kawalerii skoncentro-
wanej, lecz wykorzystać ją do forpoczt i „małej wojny”. Zadania te wymagały 
oczywiście rzutkich i doświadczonych dowódców. Przy zajmowaniu pozycji 
i w marszu należało stosować raczej kolumny niż linie. Wszelkie tworzone 
oddziały musiały składać się z trzech rodzajów broni, tylko taki skład gwa-
rantował bowiem skuteczne działanie. Zasady współdziałania broni w ataku 
i obronie powinny być znane ich dowódcom niezależnie od formacji. Boyen 
podkreślał także po raz kolejny różnicę między „manewrami wojennymi” 
(Kriegs Manövern) i manewrami dokonywanymi w obliczu wroga. Celem 

128 GStA PK, VI. HA, Nl H. v. Boyen, nr 506, Versuch eines Vertheidigungs Plans für die 
Rhein Provinzen, geschrieben in März 1833, s. 73–76.
129 Ibidem, s. 72.
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pierwszych było zawsze ugodzenie przeciwnika w jego najsłabszym punkcie 
i uzyskanie możliwe największej przewagi liczebnej i moralnej. W początkach 
kampanii nie dokonuje się zwykle działań w styczności z wrogiem, w określo-
nych okolicznościach można jednak myśleć o takiej taktycznej demonstracji. 
Wszelkie znajdujące się w prowincji oddziały powinny zostać ponadto pod-
niesione do jak najwyższych stanów, tak by zwiększyć szansę powodzenia 
oraz przekonanie żołnierzy o własnej przewadze.

Powyższy tekst stanowi dokładną egzemplifikację punktu widzenia Boyena 
na obronę pruskich prowincji zachodnich. Analogicznie jak w latach 1815–
1819 i podobnie jak w kontekście terenów na wschodzie optował on za wypra-
cowaniem określonego schematu postępowania. Sednem systemu obronnego 
i wynikającego z niego planu obronnego było dokładne przygotowanie terenu 
i mobilizacja sił, umożliwiające prowadzenie wojny ruchowej i „małej wojny” 
w oparciu o twierdze, punkty umocnione, przeprawy i linie rzek. Celem tych 
działań było oczywiście jak najdłuższe opóźnianie postępów nieprzyjacie-
la, do czasu nadejścia z głębi kraju sił pozwalających na przejęcie inicjatywy. 
Wydaje się, że o ile Boyen uważał plan operacyjny za niemożliwy do opraco-
wania w czasie pokoju i unikalny w każdej sytuacji, o tyle tworzenie szkiców 
obronnych traktował jako obowiązek władz wojskowych. W postępowaniu 
tym tkwił zasadniczy błąd, jak pokazuje bowiem choćby przykład powstałych 
w realnej sytuacji ocen Müfflinga, także w działaniach defensywnych okolicz-
ności odgrywały rolę głównego katalizatora wszelkich poczynań. Dowódca 
korpusu obserwacyjnego optował za odmienną koncepcją działań, bazując na 
gruntownej znajomości potencjału podległego mu terenu, uniemożliwiającego 
działania w stylu proponowanym przez Boyena. Wiele z koncepcji tego ostat-
niego wydaje się mieć raczej charakter postulatywny, stanowiąc wyraz zaleceń 
odnośnie pożądanych cech systemu obronnego. Te wynikały z naszkicowa-
nych powyżej pryncypiów i powodowały przypisywanie określonym punk-
tom niemal niezmiennego znaczenia. Widać to wyraźnie w konsekwentnym 
opieraniu pruskich operacji o Trewir i Mozelę, wokół których działać miały 
oddziały liniowe, Landwehra i Landsturm. Nawet proste zestawienie z przy-
taczanymi studiami Müfflinga z 1818 i 1832 r. pokazuje wyraźnie, że był on 
w tym względzie o wiele bardziej elastycznym i uwzględniającym realia niż 
dwukrotny kierownik resortu wojny. Bazując na wspomnianym tekście moż-
na odnieść wrażenie, że Boyen nie dostrzegał możliwości zaskoczenia strony 
pruskiej przez przeciwnika, zbyt mocno wierząc, że obdarzony odpowiednimi 
prerogatywami dowódca zdoła zawczasu rozpocząć implementację czynności 
wynikających z planu obronnego, co było trudne do osiągnięcia z przyczyn 
obiektywnych i formalnych. 

Nie ma oczywiście bezpośrednich dowodów na to, że dokładnie w taki 
sposób Boyen postrzegał powyższe zagadnienie także w latach czterdziestych, 
jednak nawet przychylny ministrowi Meinecke przyznawał, że w kontekście 
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planów obronnych Boyen aż do śmierci pozostał nieuleczalnym idealistą, 
z trudem dostrzegającym przemiany zachodzące w sztuce wojennej130. Sam 
fakt przesłania księciu Augustowi powstałego sześć lat wcześniej tekstu wska-
zuje zresztą, że Boyen w sposób ograniczony modyfikował swoje zapatrywa-
nia, choć oczywiście nie znamy zakresu zmian jaki nanieść mógł w ostatecznie 
przekazanym księciu egzemplarzu memoriału. Jeśli przyjmiemy taki wniosek 
jako prawdopodobny, pozwala to na potraktowanie omówionych w artykule 
tekstów jako cennego uzupełnienia stanu wiedzy o kierunkach jakie nadawał 
Boyen systemowi obronnemu zachodnich prowincji Prus w obu okresach swo-
jego urzędowania na stanowisku ministra wojny. 
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130 F. Meinecke, Das Leben…, t. 2, s. 493–495, 529–535.
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private deliberations and often with unclear dating information. 

The article is an attempt to determine the circumstances around writing the 
memorials and this, together with an analysis of their content, is aimed at broade-
ning the knowledge on Prussian strategic concepts in the period between the 
Congress of Vienna and the March Revolution of 1848. 

Keywords: Hermann von Boyen, Prussia, military defence planning, The 
Rhineland

РЕЗЮМЕ 

Я цек Е н д рыс я к,  Взгляды Германа фон Бойена на проблему 
системы обороны западной границы Королевства Пруссия

Целью статьи является описание содержания трёх мемуаров, касающихся 
оборонительной системы западной границы королевства Пруссия, 
хранящихся в Тайном государственном архиве прусского культурного 
наследия (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz) в Берлин-Далем, из 
наследия Германа фон Бойена. 

Этот аспект деятельности прусского военного министра в 1814–1819 и 1841–
1847 годах до сих пор не получил заслуженного внимания, и это несмотря 
на явный недостаток источников, связанных с вопросами планирования 
обороны в Пруссии в первой половине XIX века. Некоторым объяснением 
такого положения вещей может быть характер исследований, принимающих 
выраженную форму личных размышлений, часто неясного времени 
написания. В статье предпринята попытка установить обстоятельства 
написания мемуаров, что, наряду с анализом их содержания, должно 
расширить наши знания о прусских стратегических концепциях в период 
между Венским конгрессом и мартовской революцией 1848 года. 

Ключевые слова: Герман фон Бойен, Пруссия, планирование обороны, 
Северный Рейн. 



Stanisław Piekarski

Oficerski Yacht Klub Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie w dwudziestoleciu 

międzywojennym

W okresie międzywojennym jednym z najbardziej elitarnych sportów 
w Wojsku Polskim (WP) było żeglarstwo1. Ministerstwu Spraw Wojskowych 
(MSWojsk.) bardzo zależało na propagowaniu tej formy rywalizacji sporto-
wej. Dawała bowiem ona szansę na studiowanie topografii i infrastruktury 
w różnych regionach kraju. Twierdzono również, że sport ten wyrabia odwa-
gę, zmusza do podejmowania szybkich decyzji i utrwala nawyki kolektywne-
go działania. Wszystkie te czynniki były bardzo pożądane na ewentualnym 
polu walki2.

Wojskowy Klub Wioślarski
Najważniejszym wojskowym ośrodkiem sportów wodnych w II 

Rzeczypospolitej Polskiej był Oficerski Yacht Klub Rzeczypospolitej Polskiej 
(OYK RP) w Warszawie. Jego początki sięgają pierwszych dni po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości. Wtedy to por. Jan Dobrski i ppor. Bogdan 
Hoff oraz kilku studentów tworzonego wówczas 36. pp Legii Akademickiej 
przejęli niemiecki klub wioślarski Deutsche Ruder – Vereinigung Warschau3. 
Mieścił się on na lewym brzegu Wisły, przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 
2, między mostem Poniatowskiego i dzisiejszym mostem średnicowym4. 
6 maja 1919 r. w kasynie 21. pp (cytadela warszawska) odbyło się zebranie 
organizacyjne, z udziałem 20 oficerów mającego powstać Wojskowego Klubu 

1 F. Kusiak, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992, s. 218.
2 Żeglarstwo zaprawą do służby wojskowej, „Polska Zbrojna” 1934, nr 188, s. 3.
3 CAW, Gabinet MSWojsk., I.300.1.518, Sprawozdanie ppor. Bogdana Hoffa dotyczące zajęcia 
byłego niemieckiego klubu wioślarskiego, październik 1919 r.
4 Most średnicowy (kolejowy) w Warszawie był budowany w latach 1921–1931.
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Wioślarskiego (WKW). Podczas tego spotkania przyjęto „Ustawę tymcza-
sową” oraz wybrano Tymczasowy Zarząd. Jego prezesem został mjr Józef 
Wimmer, a komandorem przystani – ppor. Hoff. Podczas zebrania mówio-
no też o możliwości udziału stołecznych wioślarzy wojskowych w olimpia-
dzie antwerpskiej, przewidzianej do organizacji w 1920 r.5. Sprawozdanie 
z posiedzenia już 9 maja zostało skierowane do MSWojsk. Rozpoczął się dość 
żmudny proces opracowywania statutu i poszukiwania źródeł pomocy finan-
sowej6. 2 września 1919 r. do Tymczasowego Zarządu dotarła informacja, że 
minister spraw wojskowych zaakceptował projekt statutu i zgodził się, aby 
pozyskany od wioślarzy niemieckich teren wraz z taborem stał się własno-
ścią nowo utworzonego WKW. W takich okolicznościach 16 września w sali 
Departamentu Naukowo-Szkolnego MSWojsk. zorganizowano nadzwyczaj-
ne zebranie ogólne, podczas którego wybrano prezesa WKW; został nim 
wiceadm. Kazimierz Porębski (1872–1933), ówczesny szef Departamentu dla 
Spraw Morskich MSWojsk. Klub liczył wtedy 29 członków. Jego sekretariat 
urządzono w budynku przy ul. Czerniakowskiej 195, lokal 137.

Dnia 25 października 1919 r. minister spraw wojskowych wydał rozkaz 
zatwierdzający statut Klubu. W punkcie 1 napisano m.in.: „Wojskowy Klub 
Wioślarski ma na celu uprawianie, rozwój i upowszechnianie wśród wojsko-
wych sportu wioślarskiego, żeglarskiego i pływackiego oraz jazdy na łodziach 
motorowych, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń mających zastosowanie 
w sztuce wojennej. (…) Wojskowy Klub Warszawa uprawniony jest do utrzymy-
wania stosunków towarzyskich i sportowych i do brania udziału na zaproszenia 
tychże w ich zabawach i grach sportowych”8. Warunki do podejmowania współ-
pracy z innymi klubami były bardzo dobre, od strony południowej bowiem woj-
skowi bezpośrednio sąsiadowali z Warszawskim Towarzystwem Wioślarskim, 
a od Starego Miasta – z przystanią Związku Strzeleckiego.

Członkami zwyczajnymi WKW mogli być oficerowie, urzędnicy wojsko-
wi, podoficerowie i szeregowi WP oraz armii sprzymierzonych, nadzwyczaj-
nymi – najbliższa rodzina członków zwyczajnych oraz wojskowi pozostający 
w rezerwie. Kandydaci na członków spośród wojskowych niepodlegających 
sądom honorowym musieli być zgłoszeni do Zarządu Klubu przynajmniej 
przez dwóch członków zwyczajnych. Wnioskodawcy byli przy tym zobowią-
zani do wniesienia za polecanego stosownej opłaty wpisowej, która w 1919 r. 

5 CAW, Gabinet MSWojsk., I.300.1.518, Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Tymcza-
sowego Zarządu Wojskowego Klubu Wioślarskiego w Warszawie, 16 IX 1919 r. 
6 Wojskowi prosili MSWojsk. najpierw o 10 tys., a następnie o 35 tys. marek polskich na 
zakup sprzętu.
7 CAW, Gabinet MSWojsk., I.300.1.518, Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Tymcza-
sowego Zarządu Wojskowego Klubu Wioślarskiego w Warszawie, 16 IX 1919 r.
8 Zatwierdzenie statutu Wojskowego Klubu Wioślarskiego, 2 X 1919 r., „Dziennik Rozkazów 
Wojskowych”, nr 93/19, poz. 3573.
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wynosiła 25 marek polskich. Zarówno członkowie zwyczajni, jak i nadzwy-
czajni płacili miesięczne składki członkowskie – wówczas 5 marek od osoby9.

Zgodnie ze statutem łodzie klubowe zobowiązane były spieszyć z pomocą 
statkom znajdującym się w niebezpieczeństwie, wspomagać ludność zagro-
żoną powodzią oraz ratować tonących w Wiśle. Za łodzie klubowe uważano 
te, które były własnością klubu i jego członków, były specjalnie oznakowane 
i miały świadectwa stwierdzające prawo do pływania pod flagą WKW. Wzór 
tej flagi – podobnie jak ubiór sportowy członków klubu – zaproponowało 
zebranie ogólne klubu, a zatwierdził minister spraw wojskowych, w swoim 
rozkazie nr 13, z dnia 27 kwietnia 1920 r. Zgodnie z jego treścią obowiązy-
wała flaga biało – czerwona z wycięciem i godłem Polski umieszczonym na 
jednej trzeciej długości pola białego. Klubowe ubranie sportowe składało się 
z białej koszulki trykotowej bez rękawów, z czerwonym obszyciem wokół szyi 
i ramion. Na piersiach był emblemat, w postaci monogramu „W.K.W.” (lite-
ry białe), umieszony na czerwonej tarczy. Ostatnim elementem sportowego 
stroju klubowego były granatowe spodenki „do kolan”10.

W styczniu 1919 r. prezesem WKW został mjr inż. Aleksander Bobkowski 
z Dowództwa Wojsk Kolejowych, sekretarzem – por. Stanisław Hulewicz 
z Dowództwa Wojsk Samochodowych, a skarbnikiem – kpt. Jan Chełmicki 
ze stołecznej Stacji Zbornej11. W Klubie funkcjonowały sekcje: żeglarska, 
wioślarska i pływacka. Do pierwszej należeli m.in: Mikołaj Osiński, Edward 
Bryzemejster, Ludwik Szwykowski i Antoni Aleksandrowicz, którzy byli 
członkami polskiej kadry narodowej w żeglarstwie. W 1920 r. członkowie 
WKW uporządkowali teren przystani, wybudowali 2 pomosty i drewniany 
budynek administracyjno-gospodarczy. 3 maja tegoż roku odbył się też mecz 
piłkarski reprezentacji WKW z drużyną „Cracowii”12. 20 sierpnia 1921 r. 
w WKW nad Wisłą otwarto klubowy bufet gastronomiczny, a 6 września na 
przystani po raz pierwszy zorganizowano walne zebranie. Pod koniec wrze-
śnia 1921 r. minister spraw wojskowych zatwierdził nowy statut WKW13. 
Jedyna zmiana dotyczyła liczebności zarządu (zwiększono do 11 osób)14. Pod 
koniec 1920 r. na stanie klubu były 2 żaglówki i 9 łodzi wiosłowych.

9 Rozkaz Dowódcy Warszawskiego Okręgu Generalnego nr 90, 23 IV 1920 r., „Dziennik 
Rozkazów Dowódcy Warszawskiego Okręgu Generalnego”.
10 Odznaki i ubiór sportowy Wojskowego Klubu Wioślarskiego w Warszawie, 27 IV 1920 r., 
„Dziennik Rozkazów MSWojsk.”, nr 13/20, poz. 316.
11 Rozkaz Dowódcy Warszawskiego Okręgu Generalnego nr 90, 23 IV 1920 r., „Dziennik 
Rozkazów Dowódcy Warszawskiego Okręgu Generalnego”.
12 CAW, Gabinet MSWojsk., I.300.1.518, Pismo szefa Sztabu Generalnego do Referatu Spor-
towego Dowództwa Okręgu Generalnego Kraków, 19 IV 1920 r.
13 Statut Wojskowego Klubu Wioślarskiego Warszawa, 27 IX 1921 r., „Dziennik Rozkazów 
MSWojsk.”, nr 38/21, poz. 684.
14 Ibidem.
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8 września 1921 r. po raz pierwszy członkowie klubu i przedstawicie-
le ich rodzin odbyli rejs turystyczny parostatkiem „Francja” z przystani 
Warszawskiego Klubu Wioślarskiego do Młocin, „z orkiestrą i tańcami na 
pokładzie”15. Podobna impreza miała miejsce 23 maja 1922 r. Tym razem 
na mogącej pomieścić 200 osób „Francji” wystąpił chór oficerski pod batutą 
kpt. Wilhelma Dobosza oraz orkiestra artylerii konnej. Rzeczna wyciecz-
ka kończyła uroczystości otwarcia sezonu żeglarskiego, podczas których 
ochrzczono pięć nowych łodzi „klubowych”. Otrzymały one nazwy: „Odra”, 
„Kraków”, „Wilia”, „Pomorzanka” i „Rybitwa”. Chrzestnymi byli m.in. gene-
rałowie: Władysław Sikorski i Mieczysław Norwid-Neugebauer z małżon-
kami16. W tym czasie członkowie Klubu uczestniczyli niemal we wszystkich 
przedsięwzięciach sportowych organizowanych na Wiśle, zaczęli też starto-
wać w regatach realizowanych poza Warszawą.

Z inicjatywy członków WKW i przy ich aktywnym współudziale 12 
sierpnia 1922 r. w Bydgoszczy zostały przeprowadzone I Zawody Wioślarskie 
o Mistrzostwo Wojska Polskiego. Ścigano się w sześciu konkurencjach 
wioślarskich na dystansie 2000 m17. W tym samym roku wzięli oni udział 
w pierwszych zawodach morskich w Gdyni, zorganizowanych przez Ligę 
Żeglugi Morskiej18. Żeglarze podczas imprezy musieli „przepłynąć minimum 
dwie mile morskie w zamkniętym trójkącie i na jednej linii trójkąta zrobić 
ósemkę”19.

W ramach prowadzonej przez rząd akcji propagandowej promującej fakt 
niedawno odzyskanego dostępu Polski do morza – latem 1922 r. władze 
WKW zorganizowały obóz wypoczynkowy nad Bałtykiem. Wybór padł na 
Hel, gdzie organizowane były zalążki polskiej floty wojennej. W organiza-
cji nadmorskiego wypoczynku dla przedstawicieli stołecznego garnizonu, 
brały też udział departamenty: Sanitarny, Intendentury i Spraw Morskich 
MSWojsk. Na „piaszczystych łachach przybrzeżnych”20 urządzono pole 
namiotowe na 200 miejsc, ze stołówką w namiocie dla 80 osób. Do dyspo-
zycji wczasowiczów były dwa zaprzęgi konne ze stosownym taborem oraz 
kilku muzyków, z których skompletowano orkiestrę obozową. Turnus trwał 
od 15 do 30 sierpnia21. Z oferty korzystali przeważnie młodsi oficerowie oraz 

15 Ogłoszenie zamieszczone w Rozkazie Dowódcy Okręgu Korpusu I Warszawa nr 151 z 2 IX 
1921 r., „Dziennik Rozkazów Dowódcy Warszawskiego Okręgu Generalnego”.
16 Otwarcie przystani Wojskowego Klubu Wioślarskiego w Warszawie, „Polska Zbrojna” 1922, 
nr 142, s. 6.
17 Regulamin zawodów wioślarskich o mistrzostwo Wojska Polskiego, Rozkaz Dowódcy 
Okręgu Korpusu I Warszawa nr 71, poz. 3 z 8 VIII 1922 r., „Dziennik Rozkazów Dowództwa 
Okręgu Korpusu I Warszawa”. 
18 Regaty morskie w Gdyni, „Żołnierz Polski” 1922, nr 34, s. 20.
19 Wioślarstwo – puchar dla szalup żaglowych, „Polska Zbrojna” 1922, nr 214, s. 4.
20 A. Bobkowski, Obóz oficerski na Helu, „Polska Zbrojna” 1922, nr 158, s. 2.
21 Ibidem.
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ich najbliższe rodziny. Nie wszyscy wyjeżdżali z Helu w pełni zadowoleni, 
głównie dlatego, że w czasie trwania wypoczynku dominowała pogoda desz-
czowa. Ponadto komendant obozu tuż przed rozpoczęciem turnusu otrzymał 
pismo, w którym Dowództwo Floty Wojennej i Komenda Portu Wojennego 
w Pucku informowały, że „nie mogą dać dla publiczności żadnych statków, 
gdyż wszystkie jednostki pływające mają ściśle określony program zajęć 
i ćwiczeń, który musi być przestrzegany. Również zapas węgla, ropy i smarów 
Floty Wojennej jest ściśle ograniczony”22. W przyszłości tego typu inicjatywy 
w środowisku klubu nie były już podejmowane.

Na początku 1923 r. w WKW funkcjonowały dwie sekcje: pływacka 
i żeglarska. Z inicjatywy i przy dużym współudziale Klubu zorganizowano 
pierwsze mistrzostwa Polski w pływaniu. Klub dysponował w tym czasie 25 
jednostkami pływającymi, wśród których było 5 żaglówek i 8 łodzi wiosło-
wych należących do osób prywatnych23. Tego roku wojskowi wioślarze zain-
augurowali występy w mistrzostwach Polski. Start uznano za bardzo udany; 
w kategorii juniorów zawodnicy WKW zdobyli dwa srebrne i trzy brązowe 
medale24. W połowie września 1923 r. z inicjatywy wojskowych zorganizo-
wano pierwsze oficjalne regaty wioślarsko-żeglarskie na Wiśle, dla wszyst-
kich zainteresowanych „klubów wodnych Warszawy”25. Był to niewątpliwie 
sukces, gdyż już dwa lata wcześniej chcieli oni przekonać warszawiaków, że 
po Wiśle można żeglować. Kilka lat później – w jednym ze wspomnień – 
odnotowano, że te pierwsze „rejsy” żeglarskie niemal „w centrum stolicy” 
u wielu jej mieszkańców wzbudzały irytację26. Nikt bowiem nie wierzył, że 
na wodach Wisły można zorganizować zawody żeglarskie.

Cztery załogi WKW latem 1923 r. wzięły udział w ogólnopolskich rega-
tach na Zatoce Gdańskiej. Uczestniczyło w nich 80 jednostek pływających, 
w tym 13 jachtów balastowo-kilowych. W roku następnym impreza odbyła 
się w dniach 12–17 sierpnia. Uczestniczyło w niej już 6 załóg wojskowych 
z Warszawy. Z tej okazji WKW zorganizował wycieczkę pociągiem do Gdyni 
dla prawie 40 osób27. Program regat obejmował 12 biegów sportowych, w tym 
m.in. wyścigi kutrów i łodzi rybackich pod żaglami oraz biegi kajakarskie 
i wioślarskie. Po części głównej imprezy przeprowadzono zawody pływackie 
dla oficerów i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Regaty gdyńskie cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem. Każdego dnia z brzegu obserwowało 

22 Przyjazd na Hel, „Polska Zbrojna” 1922, nr 176, s. 3.
23 Doroczne zebranie Wojskowego Klubu Wioślarskiego, „Polska Zbrojna” 1923, nr 85, s. 6.
24 Ibidem.
25 Powszechne regaty wioślarsko-żeglarskie na Wiśle, „Polska Zbrojna” 1923, nr 236, s. 4.
26 W. Ostrowski, O żeglarstwie na Wiśle, „Wioślarz Polski” 1927, nr 5, s. 73.
27 Wycieczka Wojskowego Klubu Wioślarskiego na regaty do Gdyni, „Polska Zbrojna” 1924, 
nr 199, s. 4.
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je 4–5 tys. widzów, w asyście orkiestry wojskowej28. Warto też odnotować, 
że począwszy od 1923 r. – dla wielu ośrodków wodnych spoza Warszawy – 
WKW był miejscem do którego docierali ich reprezentanci, aby bliżej poznać 
zabytki stolicy. Między innymi latem 1923 r. stołeczni wojskowi gościli sied-
miu oficerów z Grodna, którzy łodzią sportową w ciągu 12 dni przepłynęli 
z miasta Batorego do Warszawy, co uznano za wielki wyczyn sportowy. Nic 
też dziwnego, że w WKW podjęto ich uroczystą kolacją, podczas której nie 
brakowało „patetycznych przemówień”29. 

W 1924 r. prezesem klubu był mjr Tadeusz Bobrowski, a funkcję koman-
dora pełnił mjr Bobkowski30. W tym czasie WKW zaczął pośredniczyć 
w organizacji rejsów turystycznych statkami pasażerskimi po Wiśle. Z jego 
ofert korzystali nie tylko przedstawiciele środowiska wojskowego31. Polski 
żeglarz, członek WKW Edward Bryzemejster na Igrzyskach VIII Olimpiady 
w Paryżu został sklasyfikowany na 9 miejscu32. W tymże roku po raz pierw-
szy został zorganizowany wyścig długodystansowy dla pływaków na tra-
sie Wilanów–Warszawa. Rok później członkowie WKW przeprowadzili 
I Zawody Pływackie na Wiśle, w obrębie portu praskiego33.

W roku 1925 najważniejszą imprezą organizowaną przez Klub, razem 
z Policją Państwową, było Święto Wisły 13 września. Celem imprezy było „roz-
budzenie wśród społeczeństwa zamiłowania do sportów wodnych, do żegla-
rzy, a przy tym zainteresowanie młodego pokolenia Polski żywiołem wodnym 
i żeglugą”34. W święcie uczestniczyły wszystkie stowarzyszenia żeglarskie, 
wioślarskie, kajakarskie, pływackie i motorowodne stolicy. W części sporto-
wej przeprowadzono 27 wyścigów, z których dwa zakończyły się zwycięstwem 
reprezentantów WKW35. Po części sportowej prezentowali się przedstawi-
ciele saperów, pontonierów, Marynarki Wojennej, Policji Wodnej i Związku 
Przemysłu Wiślanego. Liczna widownia zgromadzona na specjalnie zbudowa-
nych trybunach na brzegu Wisły na terenie przystani mogła zobaczyć przeprawę 
przez Wisłę pontonami saperskimi, pokaz walk rzecznych łodzi motorowych 
i powietrzną paradę samolotów bojowych. Hitem imprezy była inscenizacja 
walk o utrzymanie mostu Poniatowskiego. W roli bombowców nieprzyjaciela 
wystąpiły dwa startujące z lotniska w pobliskim Modlinie aeroplany. Mostu 

28 Czwarte regaty morskie w Gdyni, „Polska Zbrojna” 1924, nr 222, s. 4.
29 Z Grodna do Warszawy. Wycieczka Wojskowego Klubu Wioślarskiego „Niemen”, „Polska 
Zbrojna”, 1923, nr 208, s. 4.
30 Otwarcie przystani Wojskowego Klubu Wioślarskiego, „Polska Zbrojna” 1923, nr 170, s. 3.
31 Ibidem.
32 Oficerski Yacht Klub RP, „Wioślarz Polski” 1935, nr 2, s. 29.
33 F. Trzepałko, Wojskowy Klub Sportów Wodnych w Warszawie, „Wioślarz Polski” 1931, nr 
3, s. 38.
34 Święto Wisły. Trzecie powszechne regaty wioślarsko-żeglarskie po Wiśle, „Polska Zbrojna” 
1925, nr 243, s. 6.
35 M., Święto Wisły, „Wioślarz Polski” 1925, nr 7, s. 202.
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– przy użyciu karabinów maszynowych – bronili marynarze w szalupach moto-
rowych36. Wielki aplauz widowni wzbudził też przelot pod przęsłem mostu mjr. 
pil. Witolda Prosińskiego na jednopłatowcu „Formann37 D.7”38. 

Wojskowy Klub Sportów Wodnych – Wojskowy Yacht Klub
Pod koniec 1925 r. Wojskowy Klub Wioślarski zmienił nazwę na 

Wojskowy Klub Sportów Wodnych (WKSW), a sekcja żeglarska zaczęła uży-
wać nazwy Wojskowy Yacht Klub (WYK)39. Wprowadzało to niekiedy spore 
zamieszanie, zwłaszcza że niektórzy dziennikarze w dalszym ciągu posługi-
wali się starą nazwa – Wojskowy Klub Wioślarski.

Po zamachu majowym znaczenie stołecznej placówki żeglarsko-wio-
ślarskiej wyraźnie wzrosło. Wojsko i instytucje wojskowe miały odgrywać 
znaczącą rolę w procesie „naprawiania kraju”. Polski Związek Żeglarski 
powierzył WKSW m.in. organizację dorocznych regat morskich w Gdyni, 
zaplanowanych na 8 sierpnia 1926 r. Funkcję kierownika zawodów przyjął 
prezes klubu ppłk Bobkowski40. W 1926 r. zorganizowano też podróż kil-
kunastu członków klubu trzema motorówkami (dwa 36-konne „Sokoły” 
i „Niemen”) z Warszawy do Gdyni. Odpoczynki i noclegi zapewniono 
w jednostkach lub instytucjach wojskowych w Kazuniu, Płocku, Toruniu 
i Tczewie41. 19 września 1926 r. podczas Święta Wisły WKSW przygotował 
wielką rewię sportów wodnych42. W 13 biegach wzięło udział 150 jednostek 
pływających43.

Żeglarze WKSW odnotowali też dwa znaczące sukcesy indywidualne. 
Kapitan Władysław Jasiński zajął II miejsce w ogólnopolskich regatach 
organizowanych na Jeziorze Charzykowskim44, a mjr Ludwik Szwykowski 
wypłynął niewielką żaglówką z Warszawy z dwoma synami (17 i 11 lat) oraz 
córką (15 lat) i przez Szczecin w ciągu 6 tygodni dotarł do Kopenhagi45. O tej 
ostatniej udanej podróży pisano prawie we wszystkich polskich gazetach.

28 stycznia 1927 r. zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów został 
utworzony Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego (PUWF i PW). Bardzo szybko WKSW stał się ważnym partne-
rem tej instytucji w krzewieniu idei sportów wodnych w całym kraju. Była 

36 Święto Wisły, „Polska Zbrojna” 1925, nr 252, s. 3.
37 Właściwie: Farman.
38 M., Święto Wisły, „Wioślarz Polski” 1925, nr 7, s. 203.
39 Poświęcenie bandery Wojskowego Klubu Wioślarskiego i Wojskowego Yacht Klubu w War-
szawie, „Polska Zbrojna” 1925, nr 168, s. 5.
40 Regaty morskie w Gdyni, „Polska Zbrojna” 1926, nr 182, s. 8.
41 Motorówką do Gdyni. Wrażenia uczestnika wycieczki, „Polska Zbrojna” 1926, nr 235, s. 5.
42 Święto Wisły. Wielka rewia sportów wodnych, „Polska Zbrojna” 1926, nr 244, s. 6.
43 Dzisiejsze „Święto Wisły”, „Polska Zbrojna” 1926, nr 258, s. 8.
44 Regaty żeglarskie na Jeziorze Charzykowskim, „Wioślarz Polski” 1926, nr 10, s. 127.
45 Żaglówką do Kopenhagi, „Wioślarz Polski” 1926, nr 10 s. 126.
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o tym mowa już 27 czerwca tr. podczas uroczystego podniesienia bande-
ry w Wojskowym Yacht Klubie. Uczestniczył w nim m.in. dyrektor PUWF 
i PW ppłk SG Juliusz Ulrych. Obiecał on przyznać Klubowi 40 tys. zł na 
zakup jachtu morskiego. Ustalono, że już w następnym sezonie z pomocą 
WYK gdzieś nad morzem „uruchomiony zostanie wielki ośrodek morski, 
będący oparciem dla wszystkich klubów żeglarskich w Polsce”46. W tej spra-
wie nawiązano też bliższą współpracę z Yacht Klubem Polski (YKP), którego 
komandorem był wówczas gen. bryg. Mariusz Zaruski – postać z pięknym, 
patriotycznym życiorysem i wielkimi zasługami dla historii polskiego tater-
nictwa i żeglarstwa. W połowie 1927 r. w stolicy ukonstytuował się też 
Warszawski Międzyklubowy Komitet Regatowy. Przewodniczącym komi-
tetu został Andrzej Loth z Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Jego 
zastępcą wybrano por. Franciszka Trzepałkę z WKSW47.

W 1927 r. WKSW otrzymał od Polskiego Związku Żeglarskiego zadanie 
zorganizowania dwóch ogólnopolskich regat na Wiśle. Pierwsze, o Puchar 
Prezesa Banku Polskiego48, odbyły się w połowie sierpnia, drugie, o Puchar 
Prezydenta Warszawy49 – 18 września. Zawody były realizowane na odcin-
ku rzeki między mostami Poniatowskiego i Kierbedzia. Ogółem w 1927 r. 
żeglarze WYK startowali w siedmiu regatach organizowanych w Bydgoszczy, 
Wilnie i Warszawie. W tworzonych wówczas rankingach sportowych klub 
wojskowy był klasyfikowany na początku drugiej dziesiątki tego typu insty-
tucji w Polsce. Jego indywidualnością sportową był świetny pływak kpt. 
Władysław Kuncewicz, który regularnie zdobywał medale na mistrzostwach 
Polski. Aby zachęcić oficerów stołecznego garnizonu do aktywnego wypo-
czynku, dowódca Okręgu Korpusu I Warszawa czerwcu 1927 r. do rozkazu 
dołączył ogłoszenie o przedsięwzięciach organizowanych przez WKSW50.

Na początku 1928 r. Wojskowy Klub Sportów Wodnych zrzeszał 319 
członków. Prezesem był ppłk Bobkowski, komandorem OYK – mjr Ludwik 
Szwykowski. Ośrodkiem nad Wisła kierował mjr Mikołaj Osiński, sekcją pły-
wacką męską – Andrzej Prymak, a sekcją żeńską Jadwiga Święcicka51. W skład 
majątku szacowanego na 200 tys. zł wchodziły m.in. 23 łodzie żaglowe i 32 wio-
ślarskie. Na wiosnę tegoż roku Klub otrzymał graniczący z nim niewielki teren na 
cyplu czerniakowskim, tuż przy wejściu do portu czerniakowskiego. Planowano 
wzniesienie tu okazałego budynku klubowego. Wstępny projekt zakładał 

46 Wczorajsze święto Wojskowego Yacht Klubu, „Polska Zbrojna” 1927, nr 173, s. 3.
47 Warszawski Międzyklubowy Komitet Regatowy, „Wioślarz Polski” 1927, nr 5, s. 77.
48 Regaty Wojskowego Yacht Klubu, „Polska Zbrojna” 1927, nr 231, s. 4.
49 Regaty żeglarskie, „Polska Zbrojna” 1927, nr 254, s. 5.
50 Awizo do Rozkazu Dowódcy Okręgu Korpusu I Warszawa nr 44 z 11 VI 1927 r., „Dziennik 
Rozkazów Dowódcy Okręgu Korpusu I Warszawa”.
51 Z Wojskowego Klubu Wioślarskiego, „Wioślarz Polski” 1928, nr 1, s. 14.
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konieczność zebrania na ten cel ok. 400 tys. zł52. Nowością sportową roku 1928 
były regaty na trasie z Warszawy do Modlina, gdzie od kilku lat z powodze-
niem funkcjonował Wojskowy Klub Żeglarski53. Członkowie WKSW – pływak 
Władysław Kuncewicz oraz żeglarz Władysław Krzyżanowski uczestniczyli 
w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie (Krzyżanowski zajął 18 
miejsce, a Kuncewicz odpadł w eliminacjach). Z inicjatywy prezesa WKSW 
Bobkowskiego 21 października 1928 r. powstało Zjednoczenie Wojskowych 
Klubów Wioślarskich, zrzeszające 22 podmioty; prezesem Zarządu Głównego 
został gen. bryg. Michał Tokarzewski-Karaszewicz54.

Latem 1928 r. Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przyspo-
sobienia Wojskowego przystąpił do organizacji wcześniej zapowiadanego 
Ośrodka Morskiego w Jastarni. Głównym celem placówki miało być „krzewie-
nie wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży zamiłowania do 
morza i sportu żeglarskiego”55. Bezpośrednimi pracami technicznymi miała 
się zająć nowo powstała Komisja ds. Organizacji i Rozmieszczenia Ośrodka 
Morskiego. Jej przewodniczącym, z woli kierownictwa PUWF i PW, został 
ppłk Bobkowski. Prezes WKSW „zabrał” z Klubu do pomocy trzech innych 
oficerów. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za funkcjonowanie placówki 
był mjr Władysław Jasiński, również członek WKSW. Wraz z nim w charak-
terze instruktorów pracowało też kilku innych reprezentantów stołecznego 
klubu56. W takich okolicznościach stołeczny WYK stał się opiekunem roz-
poczynającego w 1929 r. działalność – Ośrodka Morskiego PUWF i PW 
w Jastarni.

W 1929  r. członkowie WYK podjęli współpracę z Wojskowym 
Wioślarskim Klubem Sportowym „Żoliborz”, kierowanym przez ppłk dypl. 
Stefana Roweckiego. Współpraca dotyczyła głównie udzielania sobie wza-
jemnej pomocy w zakresie organizacji „imprez wodnych” na Wiśle. Okazała 
przystań klubu „żoliborskiego” – usytuowana na wysokości Cytadeli – zosta-
ła uroczyście otwarta 3 czerwca 1928 r.57.

W 1929 r. głównym przedsięwzięciem wszystkich wioślarzy w Polsce 
był spływ Wisłą z Warszawy do Poznania, na organizowaną w tym mie-
ście Powszechną Wystawę Krajową obrazującą dorobek Polski w minio-
nym dziesięcioleciu. W trwającej 10 dni imprezie (od 19 do 28 lipca) wzięło 
udział ponad 100 wioślarzy reprezentujących 10 klubów, w tym dwie osady 

52 Ibidem.
53 Regaty sportu wodnego Warszawa–Modlin, „Wioślarz Polski” 1928, nr 12, s. 176.
54 Zjednoczenie Wojskowych Klubów Wioślarskich, „Wioślarz Polski” 1928, nr 18, s. 302.
55 Turowski, Ośrodek Morski w Jastarni, „Wioślarz Polski” 1928, nr 12, s. 176; Ośrodek Morski 
w Jastarni, „Polska Zbrojna” 1928, nr 179, s. 5.
56 Żelazny, Przysposobienie żeglarskie w Jastarni, „Wioślarz Polski” 1930, nr 8, s. 167.
57 Uroczyste otwarcie przystani wioślarskiej Wojskowego Klubu Sportowego pod cytadelą, „Pol-
ska Zbrojna” 1928, nr 154, s. 3.



94 Przegląd Historyczno-Wojskowy 2-3/2016. Art ykuły

wojskowe58. Trasa spływu wiodła Wisłą do Bydgoszczy, Kanałem Bydgoskim 
do Gopła, od Noteci do Jeziora Slesińskiego. Następnie łodzie zostały prze-
wiezione lądem i dalej uczestnicy popłynęli Kanałem Morzysławskim, wpły-
nęli na Wartę, którą popłynęli do Poznania59. 

Na początku 1930 r. delegacja WYK w składzie: płk dypl. Wincenty Kowalski, 
mjr Władysław Krzyżanowski i por. Jerzy Słomczyński była gościem urzędu-
jącego na Zamku Warszawskim Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Tego 
samego dnia ww. oficerowie byli też podjęci przez marsz. Józefa Piłsudskiego 
w Belwederze. Po tych spotkaniach honorowymi członkami WYK zostało kilku 
generałów WP, z gen. dyw. Edwardem Rydzem-Śmigłym na czele60.

W marcu korespondent „Polski Zbrojnej” napisał: „Na przystani urzą-
dza się często tańce. Przychodzi tu masa dzieci z rodzinami. W dużej mie-
rze jest to klub towarzyski”61. Prezesem WKSW był już wówczas płk dypl. 
Wincenty Kowalski i to on był głównym inicjatorem budowy okazałej przy-
stani na nowo pozyskanym cyplu czerniakowskim, tuż przy przęśle mostu 
Poniatowskiego. Uroczystość wmurowania i poświęcenia kamienia węgiel-
nego odbyła się w połowie lipca. Jednopiętrowa przystań miała mieć 2 tys. 
m2 powierzchni użytkowej i 13 tys. m3 kubatury. Autorem projektu był war-
szawski architekt Janusz Nagórski. Wszystkie prace miały być wykonane do 
końca 1931 r. Koszt inwestycji oszacowano na 500 tys. zł. Pieniądze miały 
pochodzić z MSWojsk., wpłat przedsiębiorstw pracujących na rzecz przemy-
słu zbrojeniowego i składek członkowskich WKSW62. W tym czasie wpisowe 
wynosiło 40 zł, a składki miesięczne od 2 do 6 zł, w zależności od indywidu-
alnych dochodów.

Rok 1930 upływał pod znakiem wycieczek i wypraw turystycznych orga-
nizowanych dla członków klubu. Łącznie zorganizowano ich aż 35. Ważnym 
wydarzeniem był spływ kajakowy mjr. Władysława Ziętkiewicza Seretem 
i Dunajem do Morza Czarnego. Po raz siódmy z rzędu przeprowadzono 
także rajd wioślarsko-żeglarski do Morza Bałtyckiego. Zorganizowano też 
kilka imprez wodnych w stolicy. Z inicjatywy kierownictwa Klubu zorgani-
zowano wojskową sztafetę wioślarską z południowej części Polski do Gdyni63. 
W tym czasie w WP funkcjonowało łącznie 9 klubów wioślarsko-żeglarskich: 
dwa w Warszawie, dwa w Wilnie oraz po jednym w Modlinie, Krakowie, 
Augustowie, Bydgoszczy i Trokach64. W całym kraju działało ok. 50 klu-
bów zrzeszonych w Polskim Związku Wioślarskim. Pod względem wyników 

58 Start wycieczki wioślarskiej Warszawa–Poznań, „Polska Zbrojna” 1928, nr 196, s. 7.
59 Ogólnopolski spływ wioślarski w Poznaniu, „Polska Zbrojna” 1929, nr 189, s. 6.
60 Z Wojskowego Klubu Wioślarskiego, „Wioślarz Polski” 1930, nr 4, s. 104.
61 Wojskowy Klub Wioślarski w Warszawie, „Polska Zbrojna” 1930, nr 66, s. 9.
62 Wojskowy Klub Wioślarski w ubiegłym sezonie, „Polska Zbrojna” 1930, nr 334, s. 7.
63 Ibidem.
64 Wojskowy sezon wioślarski, „Polska Zbrojna” 1930, nr 286, s. 8.
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sportowych WKSW plasowało się na 12 miejscu. Czołowe lokaty tradycyjnie 
zajmowały ośrodki akademickie.

Pod koniec 1930 r. odbyło się walne zebranie delegatów Klubu, na którym 
znowelizowano dotychczas obowiązujący statut. Ponieważ płk dypl. Kowalski 
został skierowany do pełnienia służby wojskowej do Wilna, funkcję prezesa 
powierzono płk. inż. Tadeuszowi Kossakowskiemu, wiceprezesami zosta-
li: ds. sportowych – płk dr Marian Mieszkowski, ds. gospodarczych – ppłk 
Władysław Spałek, ds. budowy przystani – ppłk Leon Lorja, komendan-
tem przystani był mjr Krzyżanowski, a sekretarzem klubu – por. Trzepałko. 
Z relacji prasowej wynika, że w WKSW działały wówczas sekcje: żeglarska, 
wioślarska, pływacka i motorowa, a w najbliższym czasie miały powstać sek-
cje: turystyczna i kajakowa. Zimą wioślarze odbywali dwa razy w tygodniu 
dwugodzinne treningi w basenie zimowym Warszawskiego Towarzystwa 
Wioślarskiego65.

Warto też odnotować, że rok 1930 okazał się decydującym okresem 
w historii ośrodka żeglarskiego w Jastarni. Zakładano, że każdego roku 
będzie w nim gościć 160–200 osób. W roku 1929 udało się uruchomić tyl-
ko jeden kurs, dla 50 osób. W następnym roku odbyły się dwie jego edycje, 
które ukończyło 80 osób66. W takich okolicznościach sens istnienia placów-
ki w Jastarni w dotychczasowym systemie organizacyjnym stanął pod zna-
kiem zapytania. Tym bardziej, że pojawiły się opinie o zbyt „wojskowych” 
metodach wychowawczych, podczas realizacji kursów i informacje o kło-
potach z terminowymi dojazdami instruktorów, na stałe mieszkających 
w Warszawie i Gdyni. Nierzetelnie ze swoich zadań wywiązywały się też 
kierownictwa organizacji i stowarzyszeń, kierujące do Jastarni w dużej części 
adeptów „żeglarsko” i mentalnie zupełnie nie przysposobionych67. W efek-
cie na początku 1931 r. dyrektor PUWF i PW podjął decyzję o rozwiązaniu 
placówki w Jastarni i przekazaniu jej kompetencji (wraz z taborem wod-
nym) nowo tworzonemu ośrodkowi przysposobienia morskiego w porcie 
gdyńskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej68. W takiej sytuacji misja kilku oficerów – oddelegowanych ze sto-
łecznego klubu do pracy w Jastarni – dobiegła końca.

Kierownictwo WKSW było zainteresowane utworzeniem swojej agen-
dy w Gdyni. Już uruchomienie ośrodka w Jastarni można uznać za pierw-
sza próbę wyjścia WKSW ze swoją działalnością poza Warszawę. Docelowo 
miały powstać dwa oddziały terenowe warszawskiego klubu. Jeden z nich 
miałby zająć się problematyką jachtingu morskiego, drugi – śródlądowego. 
Kierownictwu WKSW udało się do tego pomysłu przekonać decydentów 

65 Wojskowy Klub Sportów Wodnych w Warszawie, „Polska Zbrojna” 1931, nr 37, s. 7.
66 Żelazny, Przysposobienie żeglarskie w Jastarni, „Wioślarz Polski” 1930, nr 8, s. 167.
67 Idem, Miniony sezon żeglarski, „Wioślarz Polski” 1931, nr 14, s. 287.
68 W. S., Ośrodek przysposobienia morskiego w Gdyni, „Polska Zbrojna” 1931, nr 138, s. 7. 
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w MSWojsk. Jak powszechnie wiadomo, mając stosowne poparcie łatwiej 
jest przejąć dobra już istniejące, niż budować je mozolnie od podstaw. I wła-
śnie tą drogą postanowili podążać członkowie kierownictwa stołecznej pla-
cówki. W Gdyni od 1 marca 1928 r. działał już Oddział Morski Yacht Klubu 
Polski. Znaczną część jego członków (na początku 1931 r. było ich 33) sta-
nowili oficerowie Marynarki Wojennej. Komandorem od 1930 r. był kmdr 
Józef Unrug. Sprawa ewentualnego przejścia marynarzy z Yacht Klubu Polski 
pod opiekę WYK po raz pierwszy była rozpatrywana na zebraniu członków 
Oddziału Morskiego 11 maja 1930 r. Głosami głównie marynarzy starszych 
wiekiem zdecydowano o pozostaniu w Yacht Klubie Polski69. Oddział Morski 
był w tym czasie w trakcie zagospodarowywania nowo pozyskanej części 
Nabrzeża Wilsona – między innymi budowano parterowy pawilon drewnia-
ny. Oddział Morski miał wówczas 19 łodzi żaglowych, w tym 8 prywatnych70.

W zaistniałej sytuacji kierownictwo WKSW postanowiło w pierwszej 
kolejności uruchomić terenowy oddział żeglarstwa śródlądowego. Jego uwagę 
zwróciły liczne jeziora augustowskie. Na początku lat trzydziestych oficjalne 
czynniki rządowe co jakiś czas podejmowały akcje propagandowe mające na 
celu zainteresować mieszkańców Polski urokami augustowskich jezior, rzek 
i lasów. W staraniach władz WYK niezwykle przydatny okazał się stacjo-
nujący nad Jeziorem Białym 1. Pułk Ułanów Krechowieckich, a zwłaszcza 
jego baza i zaplecze techniczne. Oddziaływanie augustowskich ułanów na 
region było tak wielkie, że na ich cześć Jezioro Białe szybko zaczęto nazy-
wać „Krechowieckie”, a jego najpiękniejszy półwysep – „Oficerski”71. Główną 
bazą szkoleniowo-turystyczną był brzeg Jeziora Białego, gdzie wiosną 1928 r. 
żołnierze 1 pułku zbudowali prowizoryczny hangar72. Doraźnie – w razie 
potrzeby – żołnierze augustowskiej jednostki urządzali pole namiotowe, 
a ich stołówka i kasyno były podstawowym miejscem wyżywienia przyby-
wających do Augustowa amatorów sportów wodnych73. W 1929 r. przy kre-
chowieckim pułku utworzono sekcję, a następnie klub żeglarski74. W 1930 r. 
w malowniczym zakątku na przeciwległym brzegu Jeziora Białego wznie-
siono niewielki „Biały Domek”, który pełnił funkcję głównej siedziby klu-
bu. W maju 1931 r. zgodnie z zawartym porozumieniem klub ten stał się 
Oddziałem Śródlądowym Wojskowego Yacht Klubu w Warszawie75. Od tego 
momentu stołeczni żeglarze wojskowi coraz bardziej byli zaangażowani 

69 Z Oddziału Morskiego, „Wioślarz Polski” 1931, nr 5, s. 55.
70 Ibidem.
71 Jeziora augustowskie, „Polska Zbrojna” 1939, nr 188, s. 6.
72 List z Augustowa, „Wioślarz Polski” 1928, nr 14, s. 230.
73 Furda, Nasze oazy zdrowia i wypoczynku. Na Półwyspie Oficerskim nad krechowieckim 
jeziorem, „Polska Zbrojna” 1935, nr 205, s. 6.
74 Ibidem.
75 Oficerski Yacht Klub w Warszawie, „Polska Zbrojna” 1932, nr 158, s. 8.
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w organizowanie imprez żeglarskich na jeziorach augustowskich, co nie zna-
czy, że zaniechali działalności w Warszawie.

14 czerwca 1931 r. WKSW zorganizował wielkie regaty, w których starto-
wała rekordowa liczba kobiet. Oprócz 25 osad żeglarskich brali udział kaja-
karze, wioślarze, motorowodniacy i pływacy76. Kluby wojskowe organizowały 
długodystansowe regaty wioślarskie w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy 
i Wilnie77.

Oficerski Yacht Klub Rzeczypospolitej Polskiej
Na Walnym Zgromadzeniu członków Wojskowego Klubu Sportów 

Wodnych 15 grudnia 1931 r. zapadła decyzja o zmianie nazwy na Oficerski 
Yacht Klub Rzeczypospolitej Polskiej (OYK RP) oraz wybrano nowe władze. 
Komandorem klubu został ppłk Spałek, a wicekomandorem ds. żeglarstwa 
– gen. bryg. Mariusz Zaruski. Powodem przemianowania był „żywiołowy 
rozwój w społeczności oficerskiej i stołecznego klubu sportu żeglarskiego 
na wodach śródlądowych i yachtingu morskiego”78. Zadaniem Klubu, jak 
napisano w statucie, było: „Uprawianie, rozwój i rozpowszechnianie spor-
tów wodnych takich jak: żeglarstwo, wioślarstwo, pływactwo, sportu moto-
rowodnego oraz wszelkich innych ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń 
mających zastosowanie w wojsku, jak również współdziałanie z PUWF i PW 
przy MSWojsk.”79. Członkowie Klubu dzielili się na: zwyczajnych – wszyscy 
oficerowie, także emeryci, rezerwiści i w stanie spoczynku, nadzwyczajnych 
– członkowie rodzin oficerów oraz osoby zajmujące się sportami wodny-
mi, honorowych – osoby dla Klubu szczególnie zasłużone, i zbiorowych 
– drużyny, osady i zespoły sportowe oraz grupy przysposobienia wojsko-
wego. 16 czerwca 1932 r. Honorowym Komandorem OYK RP został marsz. 
Piłsudski80. Nieco wcześniej honorowym członkiem i protektorem Klubu 
został prezydent RP Mościcki. Powołano też Radę Naczelną OYK RP, w któ-
rej skład weszło też kilku przedstawicieli kierownictwa MSWojsk.

3 listopada 1932 r. minister spraw wojskowych marsz. Józef Piłsudski 
zatwierdził Banderę Oficerskiego Yacht Klubu RP (bandera Marynarki 
Wojennej z dotychczasowym godłem Klubu, zawierającym krzyż św. 
Andrzeja umieszczony na białym polu)81. Te trzy ostatnie wydarzenia bardzo 

76 Regaty Wojskowego Klubu Sportów Wodnych, „Polska Zbrojna” 1931, nr 162, s. 4.
77 Kalendarzyk regat wioślarskich, „Polska Zbrojna” 1931, nr 24, s. 9.
78 CAW, Gabinet MSWojsk., I.300.1.522, Meldunek komandora klubu ppłk. W. Spałka do 
ministra spraw wojskowych, 23 IV 1932 r.
79 Ibidem, Statut Oficerskiego Yacht Klubu RP, Warszawa 1932. 
80 Ibidem, Pismo szefa Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych do komendanta OYK RP, 16 
IV 1932 r.
81 Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych nr 11 z 20 VI 1932 r., „Dziennik Rozkazów MSWojsk.”, 
nr 11/32.
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wzmocniły pozycję OYK RP nie tylko w środowisku wojskowym, ale tak-
że w opiniotwórczych kręgach polskich sportów wodnych82. W organizację 
imprez realizowanych przez stołecznych wojskowych zaczęli się angażować 
przedstawiciele środowisk cywilnych. Przykładowo, główną nagrodę regat 
Warszawa–Modlin ufundował Polski Związek Dziennikarzy i Publicystów 
Sportowych83.

Nie bez znaczenia była obecność we władzach OYK RP gen. bryg. 
Zaruskiego, który ukierunkował działalność klubu na morskie szkolenie 
żeglarskie i powiększenie jego flotylli jachtów morskich. Już wiosną 1932 r. 
PUWF i PW za pośrednictwem Kierownictwa Marynarki Wojennej prze-
kazał do dyspozycji OYK RP dawno obiecany jacht morski. Był to zakupio-
ny we Francji stalowy kecz o długości 13 m, wyporności 13 t i powierzchni 
żagla 115 m2. Zgodnie z decyzją władz wojskowych „Mohort”84 został zacu-
mowany na przystani Oddziału Morskiego Yacht Klubu Polski w Gdyni85. 
To definitywnie przesądziło o realizacji planu choćby częściowego włącze-
nia tego Oddziału do struktur OYK RP. W takich okolicznościach żeglarze 
z Warszawy z wielką determinacją zaangażowali się w urządzanie przystani 
Oddziału Morskiego w Basenie Prezydenta nabrzeża Wilsona w Gdyni. Do 
końca 1932 r. zakończono budowę drewnianego pawilonu, w którym były 
3 pokoje klubowe, 10 miejsc noclegowych oraz mieszkanie dla bosmana86. 
Rozpoczęto też budowę hangaru i zaplecza sanitarnego87.

Na początku 1933 r. klubowi żeglarskiemu z Warszawy przekazano, 
za pośrednictwem Kierownictwa Marynarki Wojennej88, kolejne jachty: 
„Chochlik”, „Wodnik” i „Śmigły”. 15 marca 1933 r. grupa młodych mary-
narzy z Oddziału Morskiego Yacht Klubu Polski zorganizowała zebranie, 
podczas którego utworzono Oddział Morski Oficerskiego Yacht Klubu RP 
w Gdyni. Tym samym w szeregach marynarzy doszło do rozłamu, ponie-
waż spora część starszej wiekiem kadry pozostała w strukturach Oddziału 
Morskiego Yacht Klubu Polski.

Równocześnie z urządzaniem gdyńskiej przystani były prowadzone 
prace wykończeniowe w budowanym od 1930 r. obiekcie przy Wybrzeżu 
Kościuszkowskim 2 w Warszawie. Uroczystość jego otwarcia, z udziałem wielu 

82 Awizo do Rozkazu Dowódcy Okręgu Korpusu I Warszawa, nr 36 z 6 VI 1932 r., „Dziennik 
Rozkazów Dowódcy Okręgu Korpusu I Warszawa”.
83 Regaty żeglarskie Warszawa–Modlin, „Polska Zbrojna” 1932, nr 178, s. 9.
84 Nazwa nawiązywała do głównego bohatera wierszowanej gawędy pt. „Mohort” autorstwa 
Wincentego Pola. Tytułowy bohater jawi się nam jako żołnierz niezłomnego trwania, bro-
niący rubieży Rzeczypospolitej, pozostający na służbie Boga i ojczyzny.
85 Oficerski Yacht Klub Rzeczypospolitej Polskiej, „Wioślarz Polski” 1932, nr 15, s. 291.
86 Oficerski Yacht Klub w Warszawie, „Polska Zbrojna” 1932, nr 158, s. 8.
87 Z Oficerskiego Yacht Klubu RP, „Polska Zbrojna” 1933, nr 347, s. 9.
88 CAW, KMW, I.300.21.269, Pismo komendanta OYK RP do Kierownictwa Marynarki Wo-
jennej, 7 I 1933 r.
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reprezentantów MSWojsk. i władz miejscowych odbyła się 4 grudnia 1932 r. 
W imieniu zebranych wstęgę przecinał gen. bryg. dr Stanisław Rouppert, 
wiceprzewodniczący Naukowej Rady Wychowania Fizycznego. Za kwotę 700 
tys. zł zbudowano okazały murowany, pomalowany na biało budynek, któ-
ry mieszkańcy Warszawy szybko nazwali „szklanym domem nad Wisłą”89. 
Nazwa nawiązywała do wielkiej, umieszczonej na pierwszym piętrze restau-
racji z przeszkloną ścianą, z widokiem na rzekę. Na pierwszym piętrze mieściły 
się też salony klubowe, kuchnia i taras widokowy. Na parterze znajdowały się 
pomieszczenia sportowo-szkoleniowe: pokój wielofunkcyjny, sala gimnastycz-
na, szatnie z prysznicami, warsztaty, pokoje masażysty i fryzjera90.

W przyziemiu były też dwa kryte i w pełni nowoczesne baseny. Jeden 
(mniejszy) miał służyć głównie początkującym pływakom, drugi (wymiary: 
14,3 x 8 m, najgłębszym miejscu basen miał wysokość 280 cm, w najpłytszym 
– 120 cm91) – wioślarzom. Z budynku nad brzeg Wisły prowadziły szero-
kie schody. Na bulwarze wzdłuż rzeki znajdowały się hangary na łodzie. Na 
terenie przystani zbudowano też drewniany barak gospodarczy i dwa korty 
tenisowe. Całość była zelektryfikowana. Główny budynek miał też centralne 
ogrzewanie i kanalizację wodno-sanitarną.

W nowo otwartej placówce – już 31 grudnia 1932 r. odbyła się zabawa 
sylwestrowa, w której uczestniczyła spora część ówczesnego kierownictwa 
MSWojsk. Kilka dni później na basenie wioślarskim rozegrano mecz pił-
ki wodnej między drugą drużyną AZS i reprezentacją Klubu Pływackiego 
„Delfin”, zakończony zwycięstwem akademików 5 : 392.

Na początku 1933 r. Oficerski Yacht Klub RP liczył ponad 600 członków, 
a w hangarach przy Wybrzeżu Kościuszkowskim znajdowało się 75 jednostek 
pływających93. W planie pracy Klubu na rok 1933 znalazł się zapis, iż głów-
ny jego wysiłek zostanie skierowany na sport i turystykę. Pierwszym tego 
przejawem miało być „przystąpienie do organizacji na dwóch kortach gry 
w tenisa oraz powołanie sekcji lekkiej atletyki i gier sportowych”94. W Radzie 
Naczelnej OYK RP byli wtedy m.in. gen. bryg. Tadeusz Kasprzycki, I wicemi-
nister spraw wojskowych, i gen. bryg. Kordian Józef Zamorski, zastępca szefa 
Sztabu Głównego. Oficerowie wstępujący do OYK RP byli zobowiązani do 
uiszczenia 25 zł wpisowego oraz wnoszenia miesięcznych składek w wysoko-
ści 6 zł95. Członkowie ich rodzin płacili 50% wymienionych kwot. Wpisowe 

89 Z Oficerskiego Yacht Klubu, „Polska Zbrojna” 1934, nr 119, s. 9.
90 Oficerski Yacht Klub. Otwarcie basenu zimowego, „Polska Zbrojna” 1932, nr 337, s. 10.
91 Uroczyste otwarcie zimowego basenu pływackiego w Oficerskim Yacht Klubie RP, „Wioślarz 
Polski” 1932, nr 15, s. 289.
92 Zawody pływackie w Oficerskim Yacht Klubie RP, „Wioślarz Polski” 1933, nr 1, s. 17.
93 Oficerski Yacht Klubu. Otwarcie basenu zimowego, „Polska Zbrojna” 1932, nr 337, s. 10.
94 Z Oficerskiego Yacht Klubu RP, „Polska Zbrojna” 1933, nr 1, s. 19.
95 W 1933 r. przeciętna płaca w WP wynosiła: porucznika – ok. 320 zł, kapitana. – ok. 400 zł, 
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i opłaty miesięczne dla osób spoza środowiska oficerskiego wynosiły, odpo-
wiednio 50 i 10 zł96.

27 maja 1933 r. odbyła się kolejna uroczystość podniesienia bandery 
Oficerskiego Yacht Klubu RP. Wśród gości był również prezydent Mościcki, 
który do przystani klubowej przypłynął motorówką97. W rozpatrywanym 
roku OYK RP organizował swoje tradycyjne imprezy, z maratonem pływac-
kim na trasie Wilanów–Warszawa, i regatami Warszawa–Modlin–Warszawa 
włącznie98. Swego rodzaju innowacją było zorganizowanie pierwszych zawo-
dów regatowych w swoim oddziale augustowskim. Ogółem w 1933 r. repre-
zentanci klubu we wszelkiego rodzaju regatach zdobyli 5 pierwszych oraz 15 
drugich i trzecich miejsc. Roczny budżet klubowy zamknął się kwotą 186 
tys. zł, a wartość posiadanego majątku na 31 grudnia 1933 r. wynosiła ponad 
870 tys. zł. W hangarze stołecznej przystani znajdowało się wówczas 20 łodzi 
żaglowych, 49 wiosłowych, 6 kajaków i 2 motorówki99.

Podniesienie klubowej bandery w roku 1934 miało miejsce 31 maja. 
Na uroczystość przybyli m.in. prezydent Mościcki i premier Janusz 
Jędrzejewicz100. Plan pracy klubu na rok 1934 zakładał intensyfikację dzia-
łalności szkoleniowo-instruktorskiej. Kursy jachtingu morskiego miał pro-
wadzić oddział gdyński, kursy żeglarstwa śródlądowego – augustowski, 
a kursy motorowodne planowano odbywać na Wiśle w Warszawie. Zgodnie 
z porozumieniem z Ministerstwem Komunikacji wszystkie osoby udające się 
na kursy OYK RP mały 50–60% ulgi na przejazdy kolejowe. Pierwszy kurs 
motorowodny w Warszawie odbył się w sierpniu 1934 r. Wśród 22 absolwen-
tów byli m.in. minister spraw zagranicznych Józef Beck i I wiceminister spraw 
wojskowych – Tadeusz Kasprzycki. Na koniec kursu motorowodnego odbył 
się konkurs na najpiękniejszą jazdę. Wygrał go znany żeglarz Władysław 
Krzyżanowski. Funkcję głównego instruktora sportu motorowodnego 
pełnił kpt. Mieczysław Jesionek. W Klubie patenty kajakarskie zdobyło 28 
osób, a karty pływackie – 117. W 1934 r. zaktywizowali swoją działalność 
miłośnicy wioślarstwa. Ich sekcja w tymże roku zwiększyła się o 24 oso-
by. Wioślarze odbyli też kilka wycieczek turystycznych, w tym 14-dniową 
na trasie Warszawa–Modlin–Zegrze–Ostrołęka–Łomża–Gdynia101. Dwóch 
kajakarzy Klubu uczestniczyło w Międzynarodowym Spływie Wioślarskim 

podpułkownika – ok. 520 zł, pułkownika – ok. 710 zł, generała brygady – ok. 1000 zł.
96 Z Oficerskiego Yacht Klubu RP, „Polska Zbrojna” 1933, nr 1, s. 19.
97 Oficerski Yacht Klub Polski, „Polska Zbrojna” 1933, nr 146, s. 9. 
98 Regaty Warszawa–Modlin–Warszawa zorganizowano po raz pierwszy w 1932 r., wcześniej 
odbywały się na trasie Warszawa–Modlin.
99 Z Oficerskiego Yacht Klubu RP, „Polska Zbrojna” 1933, nr 347, s. 9.
100 Z Oficerskiego Yacht klubu RP, „Wioślarz Polski” 1934, nr 9, s. 169.
101 S. Chacia, Pożegnanie lata. Opuszczenie bandery w OYK, „Polska Zbrojna” 1934, nr 275, 
s. 4. Ibidem.
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w Berlinie102. Ogółem przedstawiciele sportów wodnych w rozpatrywa-
nym okresie wzięli udział w 69 różnych imprezach, zdobywając 39 nagród, 
w tym pierwszych miejsc – 12, drugich – 13, trzecich i czwartych – po 6. 
Indywidualnie najwięcej nagród, bo aż 9 zdobył mjr Mikołaj Osiński, na dru-
gim miejscu uplasował się inż. Henryk Mierzejewski – 5 nagród103.

Należy też odnotować, że wiosną 1934 r. w holu głównym „szklanego domu 
nad Wisłą”, na niewielkim postumencie ustawiono popiersie marsz. Piłsudskiego, 
ze sterem jachtu w dłoniach. Na przystani klubu kwitło już życie towarzyskie. 
W czwartki, soboty i niedziele były organizowane dancingi z udziałem orkie-
stry wojskowej. W bufecie restauracyjnym na półkach „piętrzyły się żywe cuda 
fabryki gorzelniczej”104. W godzinach popołudniowych na przystani można było 
spotkać wielu znakomitych gości ze świata polityki, kultury czy sportu. W ośrod-
ku swoją żaglówkę cumował minister Beck, a prywatną motorówkę prezydent 
Mościcki105. Członkowie OYK RP korzystali z lokalu nieodpłatnie. Osoby nie 
będące członkami Klubu za wstęp do restauracji płaciły 1 zł w dni „dancingowe” 
i 50 gr w dni, gdy nie grała orkiestra106. Latem ogromną popularnością cieszyły 
się rozgrywki tenisowe. Żeby mogło z nich korzystać jak najwięcej osób, zbudo-
wano trzeci kort. W roku 1935 po raz pierwszy zorganizowano w tej dyscypli-
nie mistrzostwa stołecznego garnizonu. Zwyciężył reprezentant OYK RP mjr 
Osiński. Nowością było też uruchomienie cyklu wykładów o żeglarstwie mor-
skim i śródlądowym. W roku 1935 mocno zaktywizowała swoją działalność 
sekcja motorowa klubu, która zorganizowała aż sześć zawodów107. Największym 
zainteresowaniem widowni warszawskiej cieszyły się zorganizowane 22 września 
indywidualne przejazdy motorowodniaków „na czas w górę rzeki”, na dystan-
sie 1 km108. Wcześniej – 26 lipca – wystartowało 12 motorówek z Warszawy 
do Gdańska. Zawody miały trzyetapowy przebieg, z próbą „wirażową” i próbą 
„szybkości”. Uczestniczył w nich minister skarbu Ignacy Matuszewski z mał-
żonką Haliną Konopacką, pierwszą polską mistrzynią olimpijską109. Do mety 
w Gdańsku dotarły tylko cztery załogi110. Motorowodniacy startowali też 
w dorocznych regatach na trasie Warszawa–Modlin–Warszawa. Wzięła w nich 

102 W. Grzelak, Międzynarodowy Spływ Wioślarski w Berlinie, „Wioślarz Polski” 1934, nr 11, 
s. 204–208.
103 S. Chacia, Pożegnanie lata. Opuszczenie bandery w OYK, „Polska Zbrojna” 1934, nr 275, 
s. 4.
104 Ibidem.
105 Szklany dom na Wiśle. W gościnie Oficerskiego Yacht-Klubu RP w Warszawie, „Polska 
Zbrojna” 1933, nr 206, s. 8.
106 Z Oficerskiego Yacht Klubu, „Polska Zbrojna” 1934, nr 211, s. 5.
107 Zamkniecie sezonu w Oficerskim Yacht Klubie RP, „Wioślarz Polski” 1935, nr 19, s. 368.
108 Wyścigi jachtów motorowych, „Wioślarz Polski” 1935, nr 17, s. 338.
109 Rajd motorowy Oficerskiego Yacht Klubu do morza, „Polska Zbrojna” 1935, nr 294, s. 4.
110 Rajd jednostek motorowych Warszawa–Gdańsk, „Wioślarz Polski” 1935, nr 14, s. 285.
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udział rekordowa liczba – 44 – jachtów111. Ogółem sekcja żeglarska – podobnie 
jak motorowodna – uczestniczyła w sześciu regatach.

W 1935 r. ważnym wydarzeniem był udział w spływie do Morza Czarnego. 
Podobnie jak w spływie do Bałtyku mogły w nim uczestniczyć osoby, które 
ukończyły 16 rok życia112. W ramach imprezy reprezentanci sportów wodnych 
mieli 15 lipca zgłosić się na start urządzony na Prucie w Kołomyi, następnie 
Dunajem do 15 sierpnia dopłynąć do Konstancy, gdzie Rumuni organizowali 
swoje Święto Morza113. Na starcie najliczniejszą grupę stanowili kajakarze, któ-
rych dotarło tu 156114. Spływ przebiegał w niezwykle patriotycznej atmosferze 
i był swego rodzaju manifestacją przyjaźni polsko–rumuńskiej115.

Rok 1935 był dla kierownictwa OYK RP czasem budowy przystani 
w Augustowie, która miała mieścić się w Oficerskim Domu Wypoczynkowym. 
Pod koniec tegoż roku z inicjatywy OYK w jego siedzibie przy Wybrzeżu 
Kościuszkowskim zorganizowano naradę w sprawie budowy w Gdyni repre-
zentacyjnej przystani, z której mogłyby korzystać wszystkie kluby żeglarskie 
położone wokół Basenu Prezydenta i w innych częściach portu gdyńskie-
go. Podczas spotkania zaprezentowano szkice projektowanego obiektu. 
Głównymi inwestorami miały być PUWF i PW i Polski Związek Żeglarski. 
Do realizacji projektu planowano przystąpić na początku następnego roku116.

Rok 1936 OYK RP zainaugurował dwoma kursami narciarskimi 
w Zakopanem, połączonymi z wycieczkami turystycznymi do Czechosłowacji. 
Było to możliwe dzięki umowie podpisanej z Polskim Związkiem 
Narciarskim117. Zresztą, organizacja wycieczek turystycznych była w tym cza-
sie ważnym elementem pracy stołecznego klubu. Tylko w okresie wakacyjnym 
1936 r. zrealizowano wyjazdy turystyczne do Czerska, Góry Kalwarii, Modlina, 
Krakowa i dwukrotnie do Gdyni118. W tym czasie w Polsce był już realizowany 
program „zwiększania tężyzny fizycznej narodu” pod hasłem: „Każdy obywatel 
– żołnierzem”. Ministerstwo Spraw Wojskowych wyodrębniło trzy kategorie 
sportów: „wyrabiające sprawność” – gimnastyka, lekka atletyka, strzelec-
two, szermierka, narciarstwo, pływanie, jazda konna, kolarstwo i wioślar-
stwo; „mocne” – turystyka górska, turystyka wysokogórska, rajdy narciarskie, 
konne, kolarskie, motocyklowe, kajakarskie i żeglarskie, lotnicze, pięściar-
stwo, rugby, piłka nożna; „sporty rozrywkowe, o charakterze wypoczynkowo 

111 Żeglarskie regaty Warszawa–Modlin, „Wioślarz Polski” 1935, nr 12, s. 324.
112 Od Bałtyku do Morza Czarnego, „Wioślarz Polski” 1935, nr 5, s. 82.
113 Tegoroczny spływ do morza, „Polska Zbrojna” 1935, nr 88, s. 4.
114 Spływ kajakowy do Morza Czarnego, „Polska Zbrojna” 1935, nr 195, s. 4.
115 T. Bobrownicki, Od Bałtyku do morza Czarnego, „Polska Zbrojna” 1935, nr 205, s. 4.
116 Gdynia jako ośrodek żeglarstwa, „Polska Zbrojna” 1935, nr 236, s. 6.
117 Z Oficerskiego Yacht Klubu, „Wioślarz Polski” 1936, nr 6, s. 111.
118 Oficerski Yacht Klub RP, „Wioślarz Polski” 1936, nr 9, s. 166.
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rekreacyjnym” – wycieczki morskie i żeglarskie119. W ramach aktywizacji spor-
towej środowiska wojskowego wszyscy absolwenci szkół oficerskich i podofi-
cerskich zostali zobowiązani do odbycia dwutygodniowego obozu z turystyki 
kwalifikowanej. Nowo promowani mieli do wyboru następujące obozy: górski, 
kolarski, szybowcowy, wioślarski, żeglarski i kajakowy120. Zgodnie z decyzją 
władz wojskowych, za realizację zadań w obszarze sportów wodnych w całym 
WP odpowiadał OYK RP w Warszawie, do którego były kierowane wszystkie 
zgłoszenia i roszczenia z okręgów, szkół i instytucji wojskowych121.

W zaistniałej sytuacji w roku 1936 zwiększono liczbę kursów żeglarskich 
po Wiśle. (W tym czasie na przystani w stolicy do ich dyspozycji pozostawały 
32 jachty). Łącznie w Warszawie ukończyło je aż 90 osób. We wszystkich zaś 
ośrodkach OYK RP przeszkolono ogółem prawie 500 miłośników sportów 
wodnych. W procesie szkolenia starano się realizować zasadę trzyetapową: 
najpierw na rzekach, następnie na jeziorach, i ostatni – na morzu122. Ogółem 
w 1936 r. reprezentanci OYK RP startowali w 5 regatach krajowych i 2 mię-
dzynarodowych. Członek Klubu Jerzy Dzięcioł zajął 18 miejsce w zawodach 
olimpijskich w Berlinie (na 26 startujących zawodników)123.

W następnym roku OYK RP otrzymał zadanie realizacji – z ramienia PUWF 
i PW – kursów żeglarskich w nowo utworzonym Ośrodku Morskim Związku 
Harcerstwa Polskiego w Jastarni. Planowano w każdym roku przeszkalać po 200 
osób. W jednym z dokumentów napisano, że „OYK jest otwarty dla wszystkich, 
a sport jest tu traktowany jako ośrodek wychowania wzorowego żołnierza – 
obywatela”124. Po zbudowaniu w Augustowie okazałej przystani kończyło się tu 
bardzo wiele ogólnopolskich spływów kajakarsko-żeglarskich125.

W 1937 r. honorowym komandorem Klubu został marsz. Edward Rydz-
Śmigły. 7 maja podczas podniesienia bandery na klubowej przystani oprócz 
najważniejszych generałów z MSWojsk. przybyli ambasadorowie Wielkiej 
Brytanii, Francji, Niemiec i Rumunii. Orkiestra wojskowa odegrała hymn 
Polski, a liczni mówcy nie szczędzili kierownictwu OYK RP pochwał, a nawet 
pochlebstw126.W 1937 r. OYK RP zrzeszał ponad 800 członków. Komandorem 

119 CAW, PUWF i PW, I.300.69.151, Wytyczne sportu kadry zawodowej i działalności spor-
towej w WP, 27 IV 1936 r.
120 Ibidem, Wytyczne wychowania fizycznego kadry na okres letni 1936 r., 30 IV 1936 r.
121 Świadczy o tym bogata korespondencja między kierownictwem OYK RP, a dowódcami 
jednostek i instytucji wojskowych. Miedzy innymi akta: Kierownictwa Fundacji Oficerskich 
Domów Wypoczynkowych (CAW, I.391.54.1 i I.391.54.2), czy Departamentu Budownictwa 
MSWojsk. (CAW, I.300.63.175 i I.300.63.177). 
122 Otwarcie sezonu w Oficerskim Yacht Klubie, „Wioślarz Polski” 1936, nr 10, s. 183.
123 Dorobek tegoroczny OYK, „Polska Zbrojna” 1926, nr 294, s. 3.
124 Konferencja w OYK, „Wioślarz Polski” 1936, nr 9, s. 167.
125 CAW, PUWF i PW, I.300.69.120, Ochotniczy spływ kajakowy dla kadry zawodowej 
w dniach 15–28 VI 1936 r. z Pińska do Augustowa, 20 V 1936 r.
126 OYK staje do pracy. W niedzielę załopocze na maszcie bandera, „Polska Zbrojna” 1937, nr 
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był wówczas płk Spałek, a poszczególnymi sekcjami kierowali: młodych 
– Mieczysław Kusnerz, motorową – kpt. Mieczysław Jesionek, wioślarską – 
Andrzej Bąk, kajakową – Tadeusz Friedman, pływacką – Jerzy Jaworski, tury-
styczną – Edward Wiśniewski127. Od 1936 r. wpisowe wynosiło 5 zł, a składki 
miesięczne były zróżnicowane. Podporucznicy i porucznicy płacili po 3 zł, 
kapitanowie – po 4 zł, oficerowie sztabowi – po 6 zł, żony i dorosłe dzieci ofice-
rów – po 3 zł, a dzieci poniżej 18 roku życia z opłat były zwolnione128.

Z każdym rokiem wzrastała liczba członków Klubu. W rekordowym 
1938 r. zrzeszał on, łącznie z oddziałami w Augustowie i Gdyni, aż 1300 
osób, z czego w Warszawie prawie 1000 (80% tej liczby stanowili oficerowie 
i ich rodziny). Żeglarze ze stolicy w 1938 r. spędzili na wodzie 4195 godzin. 
Załogi odbywały rejsy krótkie i kilka dłuższych, m.in. do Tczewa i Puław. 
We wszelkiego rodzaju zawodach startowało 499 reprezentantów stołeczne-
go OYK RP. Zdobyli oni 63 nagrody, w tym 20 za pierwsze miejsca, 17 – za 
drugie, 4 – za trzecie i 8 – za czwarte lokaty. Członkowie OYK RP wywalczyli 
dwa tytuły mistrzów Polski129. 

Spore sukcesy odnieśli też wioślarze. Ogółem odbyli oni 1054 wyjazdy tury-
styczne i spacerowe, w tym 14 dłuższych niż dwutygodniowe. Kajakarze zor-
ganizowali 114 wycieczek, w tym 8 ponad dwutygodniowych. Odbyli też ok. 
400 wyjazdów szkolnych z instruktorem. Łącznie klasę wioślarską i kajakarską 
miało 256 osób. We wszelkiego rodzaju zawodach zdobyli oni jedno pierw-
sze i 5 drugich miejsc. Motorowodniacy przepłynęli 15 tys. km, w tym 1000 
km z instruktorem. W rajdzie Warszawa–Gdynia–Warszawa wzięło udział 16 
załóg. Sporym zainteresowaniem cieszyły się imprezy pływackie. W corocz-
nym maratonie Wilanów–Warszawa wzięło udział aż 364 zawodników, w tym 
25 pań. Ogółem z pływalni klubowej skorzystało 12 235 osób, w tym ok. 2 tys. 
członków Klubu. Koło tenisowe OYK RP liczyło w rozpatrywanym okresie 60 
członków. Tenisowa reprezentacja Klubu wygrała 5:2 z drużyną Warszawskiego 
Klubu Wioślarskiego i zremisowała 4:4 z zespołem Elektrowni Warszawskiej.

Tabor żeglarski pod koniec 1938 r. liczył: 18 jachtów turystycznych, 19 
regatowych i 5 prywatnych. Klub dysponował też 25 motorówkami, w tym 15 
prywatnymi, 38 kajakami, z czego 9 miało charakter sportowy. W roku 1938 
w stoczni klubu sposobem gospodarczym zbudowano 3 jole i 3 bojery. Dzięki 
zabudowie tarasu pierwszego piętra przystani nowo powstała sekcja brydżo-
wa otrzymała 2 pokoje130. Władze Klubu wiele uwagi poświęcały tzw. sekcji 
młodych. Do pierwszej grupy należały dzieci do lat 15, do drugiej – młodzież 

124, s. 4.
127 Podniesienie bandery w OYK, „Polska Zbrojna” 1937, nr 128, s. 4.
128 CAW, PUWF i PW, I.300.69.151, Pismo komendanta OYK RP do PUWF i PW, 16 III 1936 r.
129 Oficerski Yacht-Klub nie ustaje w pracy. Przybywa coraz więcej żeglarzy, wioślarzy, pływa-
ków i motorzystów, „Polska Zbrojna” 1938, nr 356, s. 6.
130 Ibidem.
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w wieku 16–18 lat. W 1938 r. po raz pierwszy dla przedstawicieli młodszej 
grupy zorganizowano obóz w Augustowie, a dla starszej – w Gdyni131.

Od maja 1939 r. – w związku z ewidentnym zagrożeniem wojennym – 
działalności OYK RP nieco osłabła. W połowie tegoż roku kierownictwo 
Klubu wystąpiło do MSWojsk. z inicjatywą ustanowienia żeglarsko-tu-
rystycznej odznaki klubowej i dorocznej nagrody żeglarsko-turystycznej. 
Odznaka miała mieć kształt trójkąta, który byłby pokryty emalią o barwach 
klubowych (biało – granatowe), z kotwicą. Byłaby ona noszona „poniżej kla-
py munduru”132. Rodzaj przyznanej odznaki byłby uzależniony od liczby 
kilometrów przepłyniętych w regatach w danym sezonie (płynięcie pod prąd 
miało być liczone podwójnie): brązowa – za 500 km, srebrna – 750 km, złota 
– 1000 km. Inicjatywa była interesująca, ale do wybuchu II wojny światowej 
nie zdążono jej rozpatrzyć.

Oddział Śródlądowy Oficerskiego Yacht Klubu RP w Augustowie
Gdy w maju 1931 r. Klub Żeglarski 1. p. uł. Krechowieckich był „przekształ-

cany” w Oddział Śródlądowy Oficerskiego Yacht Klubu RP, liczył 29 członków. 
Augustowscy żeglarze byli przekonani, że włączenie ich w struktury stołecznego 
ośrodka (blisko MSWojsk.), da im szansę systematycznego wzbogacania bazy mate-
riałowo–technicznej i lepszej promocji ich działalności żeglarskiej. Najbliższe lata 
pokazały, że były to słuszne przypuszczenia. Dzięki aktywności władz OYK RP już 
pod koniec kwietnia 1933 r. w kierunku Augustowa ruszyły pierwsze pociągi tury-
styczno-kajakowe wiozące młodzież warszawskich szkół średnich na sobotnio–nie-
dzielny wypoczynek. Składy miały specjalne wagony przystosowane do transportu 
łodzi i kajaków133. W tym samym czasie do Augustowa na wypoczynek zaczęła 
przyjeżdżać kadra zawodowa WP i członkowie jej rodzin. Miasto nie miało jednak 
odpowiedniej bazy, zwłaszcza noclegowej, przystosowanej do przyjmowania stale 
zwiększającej się liczby gości. Coraz śmielej zaczęto mówić o potrzebie zbudowania 
w Augustowie nowoczesnego ośrodka żeglarskiego134. Już w połowie 1933 r. kierow-
nictwo OYK RP przygotowało plany budowy reprezentacyjnego obiektu w augu-
stowskim oddziale. Autorem projektu był architekt Janusz Nagórski, który kilka lat 
wcześniej zaprojektował przystań przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Warszawie135. 
W sprawozdaniu za rok 1933 napisano: „Na budowę swojej siedziby w Augustowie 
mamy zgromadzony stosowny materiał budowlany, a budowa rozpocznie się wio-

131 Pod bandera OYK. Wielka rodzina żeglarska zaprasza do swego grona, „Polska Zbrojna” 
1939, nr 75, s. 8.
132 Poznaj szlaki wodne Polski. Szczęśliwa myśl i inicjatywa Ofic. Yacht-Klubu, „Polska Zbroj-
na” 1939, nr 158, s. 6.
133 Pociąg turystyczno-kajakowy na jeziora augustowskie, „Polska Zbrojna” 1933, nr 141, s. 4.
134 Uroczystość otwarcia sezonu Oficerskiego Yacht Klubu RP, „Polska Zbrojna” 1933, nr 130, 
s. 9.
135 Dom Żeglarski w Augustowie, „Polska Zbrojna” 1935, nr 184, s. 10.
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sną 1934 roku”136. Preliminarz budżetowy Klubu na 1934 r. przewidywał na ten 
cel kwotę 160 tys. zł137. Ponieważ taka kwota nie gwarantowała szybkiej realizacji 
augustowskiej inwestycji, komandor OYK RP płk Spałek zwrócił się do kierownic-
twa działającej w WP od 1928 r. Fundacji Oficerskich Domów Wypoczynkowych 
(FODW) z prośbą o pomoc w realizacji ambitnego planu138. Wysiłki warszawskich 
żeglarzy poparł gen. bryg. Kasprzycki, ówczesny wiceminister spraw wojskowych, 
sympatyk OYK RP. Szybko więc postanowiono, że augustowska przystań będzie 
wspólnym dziełem obu stowarzyszeń, a jej obiekty będą służyć zarówno miłośni-
kom sportów wodnych, jak i członkom FODW139. Poproszono więc autora projektu 
przystani o wniesienie stosownych korekt. Modernizacja miała polegać na podzie-
leniu powierzchni mieszkalnej głównego budynku na część sportową i hotelową. 
Część sportowa (w dyspozycji OYK RP) miała być przystosowana do przyjmowa-
nia zorganizowanych grup szkoleniowych kwaterowanych w większych pokojach. 
W części hotelowej miały być pomieszczenia mniejsze, bardziej kameralne dla ofice-
rów i ich rodzin, członków Fundacji ODW140. Okazały dwupiętrowy budynek miał 
stanąć na terenie o powierzchni 25 144 m2, na Półwyspie Oficerskim141. Po podpi-
saniu umowy między Zarządem Fundacji a kierownictwem OYK RP latem 1934 r. 
ruszyły prace budowlane. Początkowo Fundacja ODW przeznaczyła na ten cel 400 
tys. zł, a następnie podniosła do 600 tys. zł142. Oficerski Yacht Klub RP, za pośred-
nictwem PUWF i PW, dołożył do inwestycji 200 tys. zł143.

W oddziale augustowskim w 1934 r. przede wszystkim odbywały się szko-
lenia. Kursanci mieli do dyspozycji cztery jachty. Adeptów żeglarstwa śródlą-
dowego kwaterowano i żywiono w 1. p. uł. Krechowieckich. Instruktorów 
oddelegowanych z Warszawy mjr. Osińskiego i por. Trzepałkę wspierało 
małżeństwo Alicja i Mieczysław Kusznerowie. Uczestnicy kursu odbyte-
go w dniach 5–29 sierpnia sprawdzili zdobyte umiejętności podczas zor-
ganizowanych dla siebie zawodów żeglarskich. Również w sierpniu 1934 r. 
odbyły się międzyklubowe regaty żeglarskie (12 sierpnia) i kwalifikacje 
do mistrzostw Polski (na zlecenie Polskiego Związku Żeglarskiego, 13–15 
sierpnia)144. Miłośnicy sportów wodnych mogli obejrzeć obydwie imprezy, 
ponieważ OYK RP zorganizował dla wojskowych i ich rodzin wycieczkę 

136 Z Oficerskiego Yacht Klubu RP, „Polska Zbrojna” 1933, nr 347, s. 9.
137 Ibidem.
138 CAW, Dep. Bud. MSWojsk., I.300.63.175, Meldunek szefa Budownictwa DOK III Grodno 
do szefa Dep. Bud. MSWojsk., 5 XI 1934 r.
139 Ibidem.
140 Dom Żeglarski w Augustowie, „Polska Zbrojna” 1935, nr 184, s. 10.
141 CAW, Dep. Bud. MSWojsk., I.300.63.177, Projekt ODW w Augustowie, 8 I 1936 r.
142 CAW, Dep. Bud. MSWojsk., I.300.63.177, Protokół z 50. posiedzenia CKW Fundacji 
ODW, 28 II 1935 r.
143 Ibidem, I.300.63.175, Preliminarz budżetowy Fundacji ODW na rok 1934/1935.
144 Augustów jako ośrodek żeglarski, „Polska Zbrojna” 1934, nr 234, s. 6.
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„żeglarsko-turystyczną do Augustowa na 4 dni (koszt 25 zł). Wyjazd koleją. 
Mieszkanie w 1 p.u.k.”145.

Oprócz szkoleń żeglarskich organizowano również imprezy wioślarskie 
i kajakowe, przede wszystkim dla młodzieży. Nowością było tzw. żeglarstwo 
lodowe. Pierwsze ślizgi bojerowe odbyły się tu już na początku 1934 r.146. 
Rozpropagowaniu tego rodzaju sportu służyła informacja wydrukowana 
w 1935 r. w gazecie wojskowej: „Oficerski Yacht Klub w Augustowie chce 
wykorzystywać ogromne przestrzenie zamarzniętych jezior i pragnie upo-
wszechniać mało znany sport żeglarski po lodzie”147.

Z analizy prasy wojskowej wynika, że rok 1935 upłynął pod hasłem 
„Podporucznicy do żagli”148. Akcja miała zachęcić młodych absolwentów 
szkół i uczelni wojskowych do dobrowolnego udziału w dwutygodniowych 
kursach. Każdy uczestnik miał otrzymać dodatkowo 7 dni pełnopłatnego 
urlopu149. Pierwszy taki kurs odbył się od 20 października do 4 listopada; 
wzięło w nim udział 19 oficerów. Uczestnicy uiszczali jedynie opłatę za wyży-
wienie, 2 zł za każdy dzień pobytu150.

Dużym powodzeniem cieszył się „Tydzień Jezior Augustowskich”, pod-
czas którego odbywały się różnorodne imprezy żeglarskie dla ludzi w różnym 
wieku.

Najważniejszym wydarzeniem w 1935 r. było otwarcie 7 czerwca przystani 
urządzonej w murowanym, pomalowanym na biało 2-piętrowym budynku 
Oficerskiego Domu Wypoczynkowego o powierzchni 1700 m2 i kubaturze 
16 800 m3. W podziemiach mieściły się piwnice, magazyny i kotłownia, na 
parterze – portiernia, obszerny hol, zaplecze kuchenne, dwie jadalnie – mała 
i duża półkolista, oszklona z widokiem na Jezioro Krechowieckie, na podda-
szu urządzono pralnię i suszarnię. Pomieszczenia te były wykorzystywane 
zarówno przez Fundację ODW, jak i przez OYK RP. Piętro pierwsze, gdzie 
znajdowało się 31 pokoi mieszkalnych, pomieszczenia do gier cichych i tarasy 
widokowe, było w dyspozycji Fundacji. Drugie piętro należało do OYK RP. 
Było tam 15 pokoi 2-, 4-, 6- i 8-osobowych, w których jednocześnie mogło 
mieszkać 80 osób. Łącznie w budynku mogło być zakwaterowanych 120 
osób151. Budynek miał instalację wodno-kanalizacyjną, energię elektryczną 
i centralne ogrzewanie. Tuż obok budynku znajdowała się wielka przystań 

145 Z Oficerskiego Yacht Klubu, „Polska Zbrojna” 1934, nr 211, s. 5.
146 Ślizgowcem po lodzie jezior augustowskich, „Polska Zbrojna” 1935, nr 327, s. 6.
147 Ibidem.
148 Podporucznicy do żagli, „Polska Zbrojna” 1935, nr 247, s. 7.
149 Rozkaz Dowódcy Okręgu Korpusu I Warszawa nr 56, z 18 IX 1935 r., „Dziennik Rozkazów 
Dowódcy Okręgu Korpusu I Warszawa”.
150 Kursy żeglarskie dla podporuczników, „Polska Zbrojna” 1935, nr 247, s. 4.
151 CAW, Dep. Bud. MSWojsk., I.300.63.177, Program robót budowlanych Fundacji ODW na 
rok 1938/1939, 7 IX 1937 r.
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z przylegającym do niej basenem, hangary na łodzie i garaż samochodowy. 
28 lipca 1935 r. w dzienniku wojskowym ukazał się obszerny reportaż, w któ-
rym m.in. podnoszono zalety budynku: „Wzniesiony gmach pod względem 
położenia, architektury i przeznaczenia jest jedynym w Polsce, a rzadkim 
w Europie zakładem o typie sportowo-wypoczynkowym”152.

W 1936 r. w związku z intensyfikacją działalności MSWojsk. w zakresie 
sportów wodnych oddział augustowski przyciągał oficerów WP (podobny 
ośrodek szkoleniowy dla podoficerów funkcjonował wówczas w Trokach). Od 
18 maja do 26 października tegoż roku PUWF i PW zaplanował tu łącznie 
„8 ochotniczych – 14-dniowych – obozów żeglarstwa śródlądowego” dla 420 
oficerów153. Kandydaci na żeglarzy kierowani w trybie służbowym opłacali 
tylko koszty wyżywienia, tj. 2,50–3 zł dziennie. Mimo ambitnych ministe-
rialnych planów faktycznie w 1936 r. ośrodek przeszkolił 234 amatorów spor-
tów wodnych154. Problemem była liczba i jakość taboru wodnego. Ośrodek 
miał 19 jachtów żaglowych i 2 łodzie motorowe155.

Obliczono, że od lipca 1935 do sierpnia 1936 r. w oddziale augustowskim 
przebywało 921 żeglarzy i sympatyków sportów wodnych156. Ze sprawozda-
nia wynika, że w razie potrzeby goście OYK byli też kwaterowani w pokojach 
hotelowych ODW.

Kontynuowano też działalność związaną z żeglarstwem lodowym. 
Pierwsze zawody bojerowe o charakterze sportowym OYK RP zorganizował 
w Augustowie w połowie grudnia 1935 r.157 Od 22 grudnia tegoż roku do 4 
stycznia roku następnego odbył się tu pierwszy w WP kurs żeglarstwa zimo-
wego158. W marcu zaś zorganizowano dwa kolejne kursy jachtingu lodowe-
go159. Można więc uznać augustowski ośrodek za prekursora polskiego sportu 
bojerowego. Należy zwrócić uwagę, że w ramach kursu jachtingu lodowego 
była prowadzona również nauka jazdy na nartach160.

W roku 1937 zintensyfikowano szkolenia żeglarskie. Podczas dziewięciu 
kursów różnego rodzaju patenty żeglarskie zdobyło 253 oficerów, w tym 146 

152 Furda, Nasze oazy zdrowia i wypoczynku. Na Półwyspie Oficerskim nad krechowieckim 
jeziorem, „Polska Zbrojna” 1935, nr 205, s. 6.
153 CAW, PUWF i PW, I.300.62.151, Wytyczne wychowania fizycznego kadry na okres letni 
roku 1936, 16 IV 1936 r.
154 Dorobek tegoroczny OY Klubu, „Polska Zbrojna” 1936, nr 294, s. 3.
155 Ibidem.
156 CAW, Akta Kierownictwa Fundacji Oficerskich Domów Wypoczynkowych, I.391.54.2, 
Zestawienie frekwencji gości w OYK Oddział Augustów w poszczególnych miesiącach 1935–
1936 r.
157 Z Oficerskiego Yacht-Klubu, „Polska Zbrojna” 1935, nr 343, s. 4.
158 Ślizgowcem po lodzie jezior augustowskich, „Polska Zbrojna” 1935, nr 327, s. 6.
159 Kursy yachtingu lodowego, „Wioślarz Polski” 1936, nr 7, s. 130.
160 Rozkaz Dowódcy Okręgu Korpusu I Warszawa nr 12, z 27 II 1936 r., „Dziennik Rozkazów 
Dowódcy Okręgu Korpusu I Warszawa”.
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podporuczników i 67 poruczników. Wśród kursantów najwięcej – aż 138 – 
reprezentowało korpus piechoty161. Na zlecenie PUWF i PW zorganizowano 
również trzy kursy jachtingu lodowego. Po raz pierwszy wzięli w nich udział 
reprezentanci wojskowych klubów sportowych i oficerowie jednostek lotni-
czych, a było to możliwe dzięki rozkazowi w tej sprawie wiceministra spraw 
wojskowych z 1 grudnia 1936 r.162. W 1937 r. odbył się też pierwszy „kurs 
lodowy” dla podoficerów. Instruktorami jachtingu lodowego byli mjr Osiński 
i kpt. Jasiński163. Ośrodek dysponował 4 bojerami o powierzchni żagla 15 
m2 i jednym „ślizgaczem” z żaglem o pow. 25 m2 164. Z problematyki pozasz-
koleniowej odnotować należy bardzo udany „Tydzień Augustowski”, w któ-
rym uczestniczyło kilkaset osób165. Z dokumentu przechowywanego w CAW 
można się dowiedzieć, że w roku 1936/1937 wpływy budżetowe Oddziału 
Śródlądowego wyniosły 12 680 zł, a wydatki – 28 999 zł166. Niedobór należało 
więc pokryć z budżetu ogólnego OYK RP.

Na początku 1938 r. w augustowskim oddziale OYK RP było 25 jachtów, 
16 łodzi wiosłowych, 14 kajaków i 2 motorówki. W tymże roku bojerowcy 
z Augustowa zadebiutowali w zawodach międzynarodowych, biorąc udział 
w dniach 18–23 marca w Międzynarodowym Tygodniu Jachtingu Lodowego 
w Tallinie (znaczących sukcesów nie odnieśli)167. W omawianym roku zorga-
nizowano 7 trzynastodniowych obozów żeglarskich i 3 obozy jachtingu lodo-
wego. Jachty szkolne pływały 2314 godzin, a jachty w regatach sportowych 
– 2920 godzin, motorówki zaś – 870 godzin. Wzięło w nich udział 1299 osób. 
Coraz więcej uwagi zaczęto poświęcać turystyce żeglarsko-kajakowej na oko-
licznych jeziorach: Necko, Studzieniczne i Rospuda168. Z przechowywanego 
w CAW meldunku sporządzonego na początku 1938 r. wynika, że każde-
go roku od 1 maja do 31 października z usług ODW i Oddziału OYK RP 
w Augustowie korzystało ok. 1200 osób169. Warto też odnotować, że w roku 
1938 w budynku głównym ośrodka odbyła się konferencja polsko-litewska, 
przybliżająca oba kraje do nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycz-

161 CAW, PUWF i PW, I.300.69.151, Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Wojskowych 
Klubów Sportowych za rok 1937, 12 II 1938 r.
162 Rozkaz Dowódcy Okręgu Korpusu I Warszawa nr 83, z 29 XII 1936 r., „Dziennik Rozka-
zów Dowódcy Okręgu Korpusu I Warszawa”.
163 W. Junosza, Jeden dzień w Augustowie, „Polska Zbrojna” 1937, nr 82, s. 3.
164 J. Karpiński, Kurs żeglarstwa na lodzie, „Wioślarz Polski” 1937, nr 3, s. 35.
165 Tydzień Augustowski, „Wioślarz Polski” 1937, nr 15, s. 230.
166 CAW, PUWF i PW, I.300.69.151, Sprawozdanie z przeprowadzonego badania nad gospo-
darką Oficerskiego Yacht Klubu w Augustowie, b. d.
167 Z. Krasnodębski, 12 Międzynarodowy Tydzień Jachtingu Lodowego w Tallinie, „Wioślarz 
Polski” 1938, nr 5, s. 70.
168 Na jeziorach i morzu pod banderą OYK, „Polska Zbrojna” 1939, nr 13, s. 8.
169 CAW, Dep. Bud. MSWojsk., I.300.63.175, Meldunek szefa Budownictwa DOK III Grodno 
do szefa DB MSWojsk., 12 I 1938 r.
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nych170. Plan działalności Oddziału Śródlądowego na rok 1939 był podobny 
do tego, jaki obowiązywał rok wcześniej171. Niestety, z oczywistego powodu 
nie mógł on być w pełni zrealizowany.

Oddział Morski Oficerskiego Yacht Klubu RP w Gdyni
15 marca 1933 r., gdy tworzono Oddział Morski OYK RP w Gdyni, zrze-

szał on ok. 40 członków. Kilka miesięcy później liczył już 107 członków. 
Komandorem był kmdr por. Włodzimierz Steyer172. 11 czerwca tegoż roku 
uroczyście otwarto urządzaną od ponad roku przystań Oddziału Morskiego 
OYK RP. W uroczystości wzięło udział ponad 150 przedstawicieli różnych 
zaprzyjaźnionych klubów oraz reprezentantów władz i organizacji społecznych, 
w tym 34-osobowa delegacja OYK RP z Warszawy. Dziennikarz „Wioślarza 
Polskiego” napisał: „Przystań OYK RP w Gdyni jest pięknie architektonicz-
nie rozwiązana i stanowi ozdobę wybrzeża morskiego”173. Przemawiając do 
zebranych, komandor OYK RP potwierdził, że gdyński Oddział Morski będzie 
miał dużą autonomię. Gospodarze dla 80 gości przyjezdnych przygotowali 
rejs na Hel i z powrotem jachtem „Gazda” należącym do Morskiego Urzędu 
Rybackiego174. W tym czasie Oddział Morski OYK RP zaczął organizować mię-
dzy Gdynią i Helem regaty i imprezy żeglarskie, mające popularyzować proble-
matykę polskiego morza w jak najszerszych kręgach społeczeństwa. 5 czerwca 
1933 r. pod banderą OYK RP trzyosobowa załoga (por. Andrzej Bohomolec 
– kapitan, por. Jan Witkowski i por. marynarki handlowej Jerzy Świechowski) 
wyruszyła na jachcie „Dal” (dł. – 9,5 m, szer. – 2,15 m, pow. żagla – 45 m2) do 
Stanów Zjednoczonych Ameryki175. Trwający ponad półtora roku rejs zakoń-
czył się pełnym sukcesem176. Wyprawa oceaniczna odbiła się szerokim echem 
nie tylko w naszym kraju. Pisano o niej również w gazetach innych państw. Po 
powrocie do Polski kapitanowi jachtu przyznano Złoty Krzyż Zasługi, a pozo-
stałym uczestnikom wyprawy – Srebrne Krzyże Zasługi177. Obecnie „Dal” jest 
wystawiony w Muzeum Morskim w Gdańsku.

W dniach 20–22 czerwca 1933 r. odbyły się pierwsze w Polsce regaty morskie na 
trasie Gdynia–Ronne–Gdynia. W założeniu miały one uświetniać Święto Morza. 

170 I. Batuta, W. Batuta, Po ziemi augustowskiej. Przewodnik dla turysty i wczasowicza, Suwałki 
1993, s. 64.
171 Program kursów, obozów i zawodów sportowych kadry na rok 1939/1940, „Wiarus” 1939, 
nr 19, s. 623–624.
172 Oficerski Yacht Klub Oddział Morski w Gdyni, „Wioślarz Polski” 1933, nr 4, s. 76.
173 Otwarcie Oddziału Morskiego Oficerskiego Yacht Klubu RP, „Wioślarz Polski” 1933, nr 9, 
s. 174.
174 Otwarcie Oddziału Morskiego Oficerskiego Yacht Klubu RP w Gdyni, „Polska Zbrojna” 
1933, nr 172, s. 9.
175 Od „Witezia” do „Dali” i „Zjawy” 1925–1935, „Wioślarz Polski” 1935, nr 2, s. 35.
176 Dramatyczne przeżycia żeglarzy polskich na Atlantyku, „Polska Zbrojna” 1933, nr 266, s. 3.
177 Atlantycka odyseja jachtu „Dal”, „Polska Zbrojna” 1935, nr 90, s. 3.
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W regatach wystartowało 9 jednostek, w tym dwa jachty Morskiego Oddziału OYK 
RP, tj. „Mohort” (kapitan: kmdr ppor Edward Szystowski) i „Chochlik” (kapitan: 
por. mar. Ludwik Lichodziejowski). Pierwszy do mety dopłynął „Chochlik”178. 
Głośno było też o turystycznych podróżach żeglarzy klubu morskiego do Szwecji 
i Norwegii. Z imprez krajowych wymienić trzeba regaty zrealizowane przez 
Oddział Morski 25 lipca 1933 r. na trasie Gdynia–Hel–Jastarnia–Gdynia. Zwyciężył 
jacht „Śmigły”, prowadzony przez por. Wiktora Pstruszyńskiego179. W takich oko-
licznościach Oddział Morski OYK RP w bardzo krótkim czasie stał się wyrazicie-
lem idei polskiego „przywiązania do morza, którego uczyliśmy się kochać i cenić 
należycie”180. Potwierdza to artykuł pt. Ośrodek Morski – kuźnią naszych żeglarzy 
wód słonych opublikowany pod koniec 1933 r. na łamach „Wioślarza Polskiego”181.

Uzyskanie w 1920 r. dostępu do morza oraz budowa od 1926 r. Gdyni 
z portami handlowym i wojennym zostały uznane w Polsce za wydarzenia 
ogromnej wagi. Nic też dziwnego, że poświęcano im bardzo wiele miejsca 
zarówno w pracy wychowawczej, jak i propagandowej. Niewątpliwie naj-
większą imprezą roku 1933, promującą polską obecność na Bałtyku, był 
Ogólnopolski Spływ do Polskiego Morza zorganizowany przez Ligę Morską 
i Kolonialną182. Uczestniczący w nim żeglarze, kajakarze (byli najliczniejszą 
grupą), wioślarze i motorowodniacy, ogółem 1858 osób w wieku od 6 do 61 
lat, stawili się w wyznaczonym miejscu w Warszawie 29 lipca. Następnego 
dnia cała kawalkada wodna ruszyła Wisłą w kierunku Gdyni. Akcję zabez-
pieczali żołnierze Wojska Polskiego; byli wśród nich również przedstawicie-
le Oddziału Morskiego OYK RP. Na czas spływu uczestnicy mogli uzyskać 
urlopy okolicznościowe183. Spośród instytucji wojskowych najliczniej repre-
zentowany był OYK RP z Warszawy, który na imprezę oddelegował 26 człon-
ków. Najwięcej uczestników wystawiło województwo warszawskie – 600 osób 
i województwo krakowskie – 165 osób184. W trakcie trwania imprezy do pły-
nących dołączali kolejni wodniacy. Do Gdyni dopłynęło 1200 jednostek pły-
wających i prawie 2500 wodniaków185. Ostatniego dnia – 13 sierpnia – została 
odprawiona msza polowa, a następnie były przemówienia, koncerty orkiestr, 
defilady i salwy honorowe. Na zakończenie wszyscy uczestnicy odśpiewali 
„Rotę” i „Pierwszą Brygadę”. Ogólnopolski Spływ do Polskiego Morza zor-
ganizowany latem 1933 r. był największą tego typu imprezą wodną w Polsce. 

178 E. Fryzendorf, Pierwsze regaty morskie w Polsce, „Wioślarz Polski” 1933, nr 10, s. 185.
179 Regaty morskie w Gdyni, „Polska Zbrojna” 1933, nr 205, s. 9.
180 A. Burghard, Regaty żeglarskie Gdynia–Bornholm, „Polska Zbrojna” 1933, nr 176, s. 8.
181 R. Niewiadomski, Ośrodek Morski – kuźnią naszych żeglarzy wód słonych, „Wioślarz Pol-
ski” 1933, nr 20, s. 389.
182 Przez Polskę do morza, „Wioślarz Polski” 1933, nr 6, s. 107.
183 W. Junosza, Wielki spływ do morza polskiego, „Polska Zbrojna” 1933, nr 188, s. 9.
184 Ibidem.
185 CAW, PUWF i PW, I.300.69.151, Notatka służbowa dotycząca zabezpieczenia przez DOK 
VIII Toruń spływu do polskiego, morza wysłana do dyrektora PUWF i PW, 15 III 1934 r.
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Nigdy wcześniej ani nigdy później nie udało się zgromadzić w jednym miej-
scu i w jednym czasie tak wielkiej liczby przedstawicieli sportów wodnych. To 
była wielka manifestacja patriotyzmu. W sprawozdaniu napisano m.in.: „Tak 
liczny udział wioślarzy, kajakarzy i żeglarzy w spływie do morza, świadczy 
o przywiązaniu do polskich rzek i polskiego morza”186.

Od jesieni 1933 r. żeglarze Oddziału Morskiego byli też doraźnie angażo-
wani do pilotowania przyjeżdżających z Warszawy przedstawicieli MSWojsk. 
M.in. na początku października przyjmowali starszych oficerów kawalerii 
z gen. bryg. Juliuszem Kleebergiem na czele187.

Pod koniec tr. w Oddziale Morskim było: 5 jachtów klubowych i 4 prywat-
ne oraz 3 jole morskie. Jego majątek był szacowany na 10 tys. w budynkach 
i 20 tys. zł. w taborze.

W 1934 r. władze gdyńskiego oddziału planowały: „doprowadzić do roz-
poczęcia budowy na pasie pasażerskim stałego, reprezentacyjnego budynku 
klubowego, kupić nowe jednostki pływające i zrealizować pierwszy stały kurs 
żeglarstwa morskiego”188. Kurs ten odbył się w dniach 5–19 sierpnia; wzięło 
w nim udział 22 adeptów jachtingu morskiego. Wcześniej – 1 lipca – Oddział 
Morski współuczestniczył w uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego 
pod budowę bazyliki morskiej w Gdyni189. Żeglarze klubu – podobnie jak 
w roku poprzednim – brali udział w zabezpieczeniu ostatniego dnia (6 sierp-
nia) gwiaździstego „Spływu do Polskiego Morza” organizowanego przez Ligę 
Morską i Kolonialną oraz PUWF i PW190. Było to wielkie przedsięwzięcie 
logistyczne, choćby i dlatego, że 1300 uczestników należało dwoma statkami 
przetransportować z Gdańska do Gdyni i zakwaterować na wielkim obozo-
wisku pod namiotami191. Latem Oddział Morski OYK RP odwiedzili m.in.: 
Józef Beck, Walery Sławek, Janusz Jędrzejewicz, Tadeusz Kasprzycki, Henryk 
Floyar-Rajchman i Gustaw Orlicz-Dreszer192. Żeglarze klubu odbyli podróże 
zagraniczne do Kłajpedy, Lipawy, Piławy i na wyspę Gotland. W roku 1934 
Oddział Morski – podobnie jak rok wcześniej – zorganizował także kilka 
regat międzyklubowych, w których zdobył 3 pierwsze i 3 drugie nagrody193. 
Nie startował natomiast w pełnomorskich regatach na trasie Gdynia–Visby 
(Szwecja), choć był jego współorganizatorem. Podczas tych zawodów po raz 

186 W. Junosza, Zakończenie wielkiego spływu przez Polskę do morza, „Polska Zbrojna” 1933, 
nr 229, s. 7.
187 Wycieczka oficerska w Gdyni, „Polska Zbrojna” 1933, nr 283, s. 2.
188 Oficerski Yacht-Klub w Gdyni, „Polska Zbrojna” 1933, nr 306, s. 8.
189 Uroczystość nad polskim morzem, „Polska Zbrojna” 1934, nr 178, s. 2.
190 J. Sz., Cała Polska do morza, „Polska Zbrojna” 1934, nr 133, s. 5.
191 J. Sz., Sport. Cała Polska do morza, „Polska Zbrojna” 1934, nr 211, s. 5.
192 Zakończenie sezonu w Oddziale Morskim OYK, „Polska Zbrojna” 1934, nr 275, s. 5.
193 Ibidem.
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pierwszy wzięły udział kobiety – dwie z nich płynęły na „Temidzie I” i jedna 
na „Temidzie II” (jacht ten zwyciężył w całej imprezie)194.

W roku 1935 z Gdyni do Visby ostatniego dnia czerwca popłynęło 8 polskich 
jachtów, w tym „Mohort”, reprezentujący Odział Morski OYK RP. Po osiągnię-
ciu mety w Visby 18 polskich żeglarzy udało się do Farosundu na organizowany 
przez Szwedów zjazd przedstawicieli jachtingu krajów nadbałtyckich. Podczas 
tego spotkania postanowiono, że co dwa lata, w połowie lipca, będą organizo-
wane regaty jachtów dookoła Gotlandii o Puchar Bałtyku, fundowany przez 
Szwedzki Związek Żeglarski. Pierwsze regaty miały odbyć się już w 1936 r., ale 
ze względu na Igrzyska Olimpijskie zostały przełożone na rok następny.

W planie działalności szkoleniowej na rok 1935 zamierzano zrealizować 
trzy czternastodniowe kursy żeglarstwa morskiego dla członków zamiej-
scowych. Każdy kurs miał kończyć się wycieczką turystyczną po Bałtyku195. 
Ostatecznie zrealizowano tylko jeden kurs dla 13 osób196. W tym samym roku 
„Budynek Oddziału Morskiego OYK w Gdyni znacznie rozszerzono, powięk-
szając pomieszczenia mieszkalne i magazyn”197. Ponadto zostały zakupione 4 
jachty typu Star (gwiazda), które zostały specjalnie zaprojektowane dla repre-
zentacji Stanów Zjednoczonych Ameryki startującej w 1932 r. w Igrzyskach 
X Olimpiady w Los Angeles. Otrzymały one nazwy: „Koncha”, „Muszla”, 
„Jantar” i „Koral”198. Na stanie oddziału były również jachty: „Bystry”, „Star”, 
„Hetman”, „Bożena” i „Rusałka”. Pod koniec 1935 r. gdyński oddział został 
zaliczony do dwóch najważniejszych (wraz z Oddziałem Morskim Yacht 
Klubu Polski) klubów żeglarskich na Pomorzu199.

Rok 1936 był szczególnie ważny dla Oddziału Morskiego OYK RP. Wtedy 
to bowiem w nowo wybudowanym obiekcie przez OYK RP i YKP odbyło się 
uroczyste podniesienie bandery. Ranga placówki stale rosła. Oddział liczył 
wówczas 200 członków i 18 jachtów. Wiosną tegoż roku w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych podjęto decyzję o uruchomieniu w Polsce wojskowego 
przysposobienia morskiego. W efekcie dotychczasowa placówka PUWF i PW 
w Gdyni została przekształcona w Ośrodek Szkolny Yachtingu Morskiego, 
który podlegał Dowództwu Marynarki Wojennej. Jego kadrę instruktorską 
mieli tworzyć oficerowie Oddziału Morskiego OYK RP. Zakładano, że szko-
lenie będzie trwało 4 lata. W pierwszym roku kursanci w wieku 18–45 lat 
mieli otrzymywać stopień żeglarza, w drugim – sternika jachtowego żeglugi 

194 Wieści znad morza. Bandery na pół masztu. Tłumy na wybrzeżu. Regaty Gdynia–Visby, 
„Polska Zbrojna” 1934, nr 166, s. 4.
195 Yacht-Klub Oficerski na forum międzynarodowym, „Polska Zbrojna” 1935, nr 128, s. 4.
196 Zakończenie sezonu w Oddziale Morskim OYK, „Polska Zbrojna” 1934, nr 275, s. 4.
197 Yacht-Klub Oficerski na forum międzynarodowym, „Polska Zbrojna” 1935, nr 128, s. 4.
198 Ibidem.
199 Gdynia jako ośrodek żeglarstwa, „Polska Zbrojna” 1935, nr 236, s. 6.
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morskiej, w trzecim – kapitana małej yachtowej żeglugi morskiej, a w czwar-
tym – kapitana dużej yachtowej żeglugi morskiej200.

Oddział gdyński, niezależnie od zaangażowania w pracę w Ośrodku 
PUWF i PW, realizował własne przedsięwzięcia szkoleniowe. Na rok 1936 
MSWojsk. zaplanowało realizację 3 kursów 20-dniowych, w których miało 
uczestniczyć po 20–40 oficerów legitymujących się stopniem żeglarza śródlą-
dowego. Kursanci mieli być zakwaterowani i żywieni w szkole podchorą-
żych201. Faktycznie kurs ukończyło tylko 27 oficerów. Część z nich wzięła 
udział w 24-dniowej podróży po Bałtyku w dniach 3–27 czerwca202. Sześć 
tygodni później przedstawiciel Oddziału Morskiego Antoni Miszewski brał 
udział w międzynarodowych regatach „Kieler Woche”203.

Do pierwszego wyścigu dookoła Gotlandii, zorganizowanego w lipcu 
1937 r., Polska wystawiła 6 jachtów, z czego 2 reprezentowały Oddział Morski 
OYK RP. Niestety, wśród startujących 50 jachtów nie odniosły one poważ-
niejszego sukcesu. W zaimprowizowanych regatach powrotnych z Visby do 
Gdańska wzięło udział łącznie 11 jachtów: 4 polskie, 5 gdańskich i 2 nie-
mieckie; zwyciężył „Hetman” z OYK RP204. W Oddziale Morskim zorgani-
zowano 6 kursów żeglarskich dla 42 oficerów. W ramach szkolenia kursanci 
uczestniczyli w rejsach morskich do Danii, Szwecji i Norwegii205. W tymże 
roku kierownikiem Oddziału Morskiego OYK RP był kmdr ppor. Henryk 
Kłoczkowski, komendantem portu Wiktor Starzeński, kierownikiem referatu 
morskiego – kmdr ppor. Konrad Namieśniowski, referatu regatowego – Jerzy 
Dzięcioł, wyszkoleniowego – Stefan Kuczyński, turystyki – Kazimierz Perro, 
i referatu technicznego – inż. Andrzej Świtajewski206.

Na rok 1938 MSWojsk. zaplanowało w gdyńskim oddziale OYK RP pięć 
edycji kursów żeglarskich dla 100 oficerów207. Wykonano niespełna 60% 
zamierzeń, a to dlatego, że kadra Oddziału, zgodnie z wcześniejszymi usta-
leniami, była zaangażowana w realizacji kursów w Wojskowym Ośrodku 
Szkolnego Yachtingu Morskiego, podległego PUWF i PW. Coraz większym 
zainteresowaniem cieszyły się wszelkiego rodzaju regaty i wycieczki mor-
skie. Jacht „Hetman” odbył czterotygodniową wycieczkę do Sztokholmu, na 

200 Ośrodek morski w Gdyni, „Polska Zbrojna” 1936, nr 106, s. 5.
201 CAW, PUWF i PW, I.300.62.151, Wytyczne wychowania fizycznego kadry na okres letni 
1936 r., 16 IV 1936 r.
202 Augustów, Gdynia i podróż morska, „Polska Zbrojna” 1936, nr 115, s. 4.
203 Dorobek tegoroczny OY Klubu, „Polska Zbrojna” 1936, nr 294, s. 3.
204 OYK przoduje w żeglarstwie morskim, „Polska Zbrojna” 1937, nr 193, s. 4.
205 CAW, PUWF i PW, I.300.69.151, Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Wojskowych 
Klubów Sportowych za rok 1937, 12 II 1938 r. 
206 OYK staje do pracy. W niedzielę załopocze na maszcie bandera, „Polska Zbrojna” 1937, nr 
124, s. 4.
207 CAW, PUWF i PW, I.300.69.159, Projekt kursów, obozów, i zawodów sportowych kadry 
na rok 1938/1939, 16 X 1937 r. 
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Gotlandię i Bornholm oraz 2-tygodniową do Visby i Sztokholmu, „Bożena” 
zaś rejs turystyczny na trasie Gdynia–Visby–Kalmar–Bornholm–Gdynia. 
Wielkim sukcesem zakończyły się regaty dojazdowe do Warnemünde, pod-
czas których żeglarze OYK RP zajęli dwa pierwsze miejsca208. Cztery jach-
ty OYK RP – „Hetman”, „Bożena”, „Goplana” i „Rusałka” – uczestniczyły 
w międzynarodowych regatach w Tallinie podczas obchodów 50-lecia miej-
scowego klubu żeglarskiego. W gronie kilkudziesięciu załóg polskie jach-
ty zajęły 3 i 4 miejsce (odpowiednio „Hetman” i „Goplana”). W drodze 
powrotnej polskie jednostki odwiedziły Helsinki i Kłajpedę209. W 1938 r. 
jachty Oddziału Morskiego OYK RP spędziły na wodzie 5407 godzin, zdo-
były w regatach sportowych 18 pierwszych miejsc, 9 – drugich i 4 – trzecie210.

W roku 1939 Oddział Morski OYK RP realizował działalność statutową211, 
choć większość jego kadry była zaangażowana w realizację pracy szkolenio-
wej w macierzystych jednostkach i na okrętach.

* * *

Reasumując, OYK RP – ze swymi „agendami” – był w okresie między-
wojennym największą organizacją sportów wodnych w Polsce. Liczył aż 
1300 członków; każdego roku na kursach i obozach przebywało 500 osób. 
Głównym zadaniem nie była rywalizacja sportowa, choć z wielką atencją 
przyjmowano wszystkie medale i nagrody. Należy podkreślić, że z jego sze-
regów wywodziło się trzech polskich olimpijczyków, w tym trzech żeglarzy 
(Edward Bryzemejster, Władysław Krzyżanowski, Jerzy Dzięcioł) i pływak 
(Władysław Kuncewicz). Instruktorzy Klubu należeli w tym czasie do pre-
kursorów polskiego sportu bojerowego i motorowodnego. Żeglarze OYK 
RP przyczynili się również do zorganizowania i rozwoju morskiego sportu 
regatowego.

Klub systematycznie rozszerzał zakres i obszar swego oddziaływania. Od 
początku był ważnym partnerem PUWF i PW w jego wysiłkach na rzecz 
upowszechnienia w środowiskach wojskowych i paramilitarnych sportów 
wodnych i uczynienia z nich istotnej dziedziny przysposobienia wojskowego. 
Klub poprzez ośrodki w Jastarni, a następnie w Augustowie i Gdyni przyczy-
nił się do promocji polskiego morza i polskich jezior. Był on też ważną insty-
tucją popularyzującą szeroko rozumianą turystykę wodną. Nic też dziwnego, 
że działalnością OYK RP interesowały się najważniejsze osoby w państwie, 
a w uroczystościach organizowanych na przystani warszawskiej brali udział 

208 Na jeziorach i morzu pod banderą OYK, „Polska Zbrojna” 1939, nr 13, s. 8.
209 Wyprawa jachtów OYK do Tallina, „Polska Zbrojna” 1938, nr 221, s. 8.
210 Na jeziorach i morzu pod banderą OYK, „Polska Zbrojna” 1939, nr 13, s. 8. 
211 Program kursów, obozów i zawodów sportowych kadry na rok 1939/1940, „Wiarus” 1939, 
nr 19, s. 623, 624.
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Prezydent RP, ambasadorowie zaprzyjaźnionych państw, premierzy rządu 
polskiego wraz z ministrami. Klub pełnił również funkcję integracyjną. Pod 
żaglami spotykali się i współdziałali oficerowie służby czynnej, rezerwiści 
i emeryci.

Wzniesiony w 1932 r. przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Warszawie 
okazały budynek klubowy bardzo szybko stał się ważnym ośrodkiem życia 
towarzyskiego stolicy. Jego sprawne funkcjonowanie przerwał wybuch II 
wojny światowej. We wrześniu 1939 r. jedna z bomb zrzucanych na most 
Poniatowskiego centralnie trafiła w budynek klubowy. Mocno zniszczo-
ny obiekt stał do końca okupacji. Rozebrano go dopiero latem 1945 r. 
Prawdopodobnie wtedy przebudowano schody usytuowane w pobliżu przęsła 
mostu. Na terenie dawnego ośrodka przebiega obecnie fragment wschodniej 
nitki Wisłostrady. Z całego kompleksu Oficerskiego Yacht Klubu RP pozo-
stały do dziś wspomniane schody i korty tenisowe.

Nie istnieją też budynki Oddziału Morskiego OYK RP w Gdyni. Jego 
jachty cumowały w tym samym miejscu, gdzie obecnie cumują jachty 
Marynarki Wojennej i tabor Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”. 
Jedyną ocalałą częścią przedwojennego OYK RP są obiekty jego Oddziału 
Śródlądowego w Augustowie. W 1948 r. otwarto tu całoroczny Wojskowy 
Dom Wypoczynkowy. Augustowski ośrodek – podobnie jak w okresie mię-
dzywojennym – służył więc głównie miłośnikom turystyki wodnej. W 1992 r. 
Agencja Mienia Wojskowego sprzedała teren i budynki prywatnym przedsię-
biorcom. Dziś funkcjonuje tu Oficerski Yacht Klub RP Pacyfik.

STRESZCZENIE 

Sta n is ław Piek a rsk i ,  Oficerski Yacht Klub Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie okoliczności powstania oraz 
głównych form działalności Oficerskiego Yacht Klubu RP w Warszawie. Początki 
jego historii sięgają pierwszych miesięcy po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości, kiedy to grupa pasjonatów sportów wodnych założyła Wojskowy Klub 
Wioślarski. Mieścił się on na lewym brzegu Wisły, między mostem Poniatowskiego, 
a mostem średnicowym. W roku 1932 uruchomiono Oddział Śródlądowy OYK RP 
w Augustowie, a w roku następnym - jego Oddział Morski w Gdyni.

W tym czasie stołeczny klub był już jednym z najważniejszych ośrodków upo-
wszechniania sportów wodnych w Polsce. Pod koniec 1932 r. stolicy uroczyście 
otwarto bardzo okazały budynek przystani OYK RP, nazywany przez warszawiaków 
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„szklanym domem nad Wisłą”. Trzy lata później zbudowano – istniejący do dziś – 
obiekt żeglarsko – wypoczynkowy w Augustowie.

Do OYK RP należały i wspierały jego działalność najważniejsze osoby w państwie, 
na czele z prezydentem RP – Ignacym Mościckim. Był więc on „instytucją”, która sta-
nowiła piękną kartę tradycji wojskowych z obszaru kultury, sportu i rekreacji. 

Słowa kluczowe: Wojsko Polskie, yacht klub. sporty wodne, żeglarstwo, wio-
ślarstwo, kluby żeglarskie, żeglarstwo morskie, żeglarstwo śródlądowe, przystanie 
żeglarskie

SUMMARY

Sta n is ław Piek a rsk i ,  Officer Yacht Club of the Polish 
Republic in Warsaw during the interwar period

The aim of this article is to present the circumstances around the establishment 
of the Officer Yacht Club of the Polish Republic (OYK RP) in Warsaw as well as 
its main forms of activity. Its history dates back to the first months after Poland 
regained independence, when a group of water sports enthusiasts set up the Military 
Rowing Club. It was located on the left bank of the Vistula, between the Poniatowski 
Bridge and the Średnicowy Bridge. In 1932 the Inland Department of OYK RP 
in Augustów was founded, and in the following year – the Naval Department in 
Gdynia.

At the same time the Warsaw club was already one of the most important cen-
ters of popularizing water sports in Poland. At the end of 1932 a grand building of 
the OYK RP marina was opened, called a “glass house on the Vistula” by Warsaw 
residents. Three years later a sailing-leisure facility was built in Augustów, which 
exists until today. 

The most important persons in the state belonged to the OYK RP and supported 
its functioning – including above all the president, Ignacy Mościcki. Hence the club 
is an institution that constitutes a beautiful element of military tradition in the field 
of culture, sport and recreation.

Keywords: Polish Army, yacht club, water sports, sailing, rowing, sailing clubs, 
naval sailing, inland sailing, sailing marinas

РЕЗЮМЕ 

Ст а н исла в Пек ар с к и й,  Республиканский офицерский 
яхт-клуб в Варшаве в межвоенном двадцатилетии

Целью данной статьи является представление условий возникновения, 
а также основных форм деятельности Республиканского офицерского яхт-
клуба (OYK RP) в Варшаве. Начало его истории охватывает первые месяцы 
возвращения Польше независимости, когда группа любителей водного 



спорта основала Военный гребной клуб. Он размещался на левом берегу 
Вислы, между мостами Понятовского и Шредницовым. С 1932 года начал 
своё существование Внутренний филиал OYK RP в Августове, а в следующем 
году – его Морской филиал в Гдыне. В то время столичный клуб уже являлся 
одним из важнейших центров распространения водного спорта в Польше. 

К концу 1932 года в столице прошло торжественное открытие 
потрясающего здания пристани OYK RP, названного варшавянами „стеклян-
ным домом над Вислой”. Три года спустя был построен существующий по сей 
день спортивно-развлекательный парусный комплекс в Августове. 

К OYK RP принадлежали и поддерживали его деятельность первые лица 
государства во главе с президентом республики Игнатием Мощицким. Таким 
образом, это „учреждение” является прекрасной визитной карточкой военных 
традиций в области культуры, спорта и отдыха.

Ключевые слова: Войско Польское, яхт-клуб, водный спорт, парусный 
спорт, гребля, парусный клуб, яхтинг морской, яхтинг речной и озёрный, 
причал.



Jerzy Grzybowski 

Duszpasterstwo wojskowe wyznania 
prawosławnego Okręgu Korpusu I w latach 

1922–1939. Wybrane zagadnienia

Druga Rzeczypospolita odrodziła się jako państwo wielowyznaniowe i wielo-
narodowościowe. Drugą co do liczebności grupę wyznaniową w kraju stano-
wili wierni Kościoła prawosławnego1. Swoistym odzwierciedleniem sytuacji 
wyznaniowej w państwie były również siły zbrojne. Wiadomo, iż w latach 
1918–1921 w odrodzonym WP służyło blisko 3 tys. oficerów i szeregowców 
wyznania prawosławnego2. Wraz z przejściem sił zbrojnych na stopę poko-
jową liczba wyznawców prawosławia w WP znacznie wzrosła. Szacuje się, że 
w latach 1921–1939 prawosławni w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej sta-
nowili między 9 a 12% ogółu żołnierzy3. Poborowi wyznania prawosławnego 
pochodzili głównie z kresów wschodnich II Rzeczyspolitej. Cechą charakte-
rystyczną żołnierzy tego wyznania była ich różnorodność narodowościowa. 
Największy odsetek stanowili Białorusini i Ukraińcy. Wśród poborowych 
często zdarzali się tacy, którzy nie mieli ukształtowanego poczucia świado-
mości narodowej. W wielu wypadkach żołnierze określali swoje pochodzenie 
jako „Poleszucy” lub „tutejsi”. Władze wojskowe miały nietrudne zadanie, 
by zakwalifikować poborowego do którejkolwiek grupy narodowościowej. 
W latach trzydziestych przyjęto zasadę, że poborowi prawosławni pocho-
dzący z Lubelszczyzny i Wołynia byli uważani za Ukraińców, rekrutów zaś 

1 Z powszechnego spisu ludności z 1931 r. wynika, że w granicach państwa polskiego 
mieszkało 3,8 mln wyznawców Kościoła prawosławnego. A. Mironowicz, Kościół 
prawosławny w Polsce, Białystok 2006, s. 514.
2 J. Grzybowski, Duszpasterstwo prawosławne w Wojsku Polskim podczas wojny z bolszewicką 
Rosją, 1919–1920, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2011, nr 4, s. 193–201.
3 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo wojskowe na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu 
nr VIII w Toruniu [w:] Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej 
Rzeczypospolitej 1918–1939. Zbiór studiów,  red. Z Karpus, W. Rezmer, Toruń 2001. s. 288.
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z ziem północno-wschodnich uznawano za Białorusinów. Zdarzały się jed-
nak odstępstwa4. W pierwszych latach powojennych jedną z największych 
bolączek podczas poboru rekruta, bez względu na różnice narodowościo-
we i religijne, był duży odsetek analfabetów, największy jednak na kresach 
wschodnich. W wielu źródłach natrafiamy na wzmianki, że służba wojskowa 
wpłynęła na zmianę poziomu kultury żołnierzy i ich stosunku do państwa. 
Wojsko dawało szansę na poznanie innego świata, poszerzenie horyzontów 
i zdobycie nowych zawodów użytecznych w cywilu5. Poborowi wyznania pra-
wosławnego byli postrzegani jako bardzo dobrzy kandydaci na żołnierzy. Nie 
przysparzali kłopotów przełożonym, cechowała ich karność i lojalność wobec 
państwa i dowództwa. Duża ich część wykazywała zainteresowanie służbą 
w wojsku i chęć do osiągania jak najlepszych wyników. Wśród poborowych 
tego wyznania odnotowano znikomy odsetek osób uchylających się przed 
wojskiem. Większość bez przymusu stawiła się do poboru. Żołnierze ci nie 
wykazywali również skłonności do dezercji6.

Najwięcej prawosławnych służyło w piechocie, lecz znaczny ich odsetek 
był również w kawalerii i artylerii. Wielu Ukraińców i Białorusinów, zwłasz-
cza na początku lat dwudziestych, trafiało do oddziałów dyslokowanych na 
kresach wschodnich. Zdarzało się, że w poszczególnych jednostkach stanowi-
li oni nawet 70% stanu osobowego. Władze wojskowe uznały taki stan rzeczy 
za niepożądany, zaczęto więc stosować system eksterytorialny. Dla poboro-
wych narodowości białoruskiej i ukraińskiej z kresów wschodnich oznaczało 
to skierowanie ich do oddziałów stacjonujących w zachodniej części kraju. 
Rzeczywiście, zgodnie z obowiązującą zasadą eksterytorialną znaczna część 
poborowych Białorusinów i Ukraińców odbywała służbę zasadniczą w puł-
kach stacjonujących w centralnej i zachodniej części kraju. Z danych staty-
stycznych wynika, że największą liczbę żołnierzy wyznania prawosławnego 
odnotowano w oddziałach warszawskiego OK. Liczba prawosławnych służą-
cych na terenie OK I co roku wynosiła 6–7 tys., co stanowiło ok. ¼ wszyst-
kich wyznawców prawosławia w Wojsku Polskim7. W ciągu całego okresu 
międzywojennego ich liczba nie ulegała znacznym zmianom, czego dowodzą 
poniższe tabele.

4 T. A. Kowalski, Kwestie narodowościowe podczas wcielenia poborowych do wojska (1918–
1939) [w:] ibidem, s. 53.
5 J. Kęsik, Praca oświatowo-wychowawcza wśród mniejszości narodowych w Wojsku Polskim 
1918–1939 [w:] ibidem, s. 213; J. Grzybowski, Białorusini w polskich regularnych formacjach 
wojskowych w latach 1918–1945, Warszawa 2007, s. 91–101.
6 M. Krotofil, Ukraińcy w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym [w:] Mniejszości 
narodowe i wyznaniowe..., s. 149.
7 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo wojskowe na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII 
w Toruniu [w:] ibidem, s. 289.



121Jerzy Grzybowski :  Duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego Okręgu Korpusu I…

Tabela 1.  Żołnierze Wojska Polskiego wyznania prawosławnego 
w Okręgu Korpusu I w latach 1922–1923, 1932

Lp. Nazwa garnizonu
Lata

1922 1923 1932
oficerowie szeregowi

1. Warszawa 2093 2167 22 2155
2. Modlin 485 639 2 674
3. Dęblin 394 394 4 339
4. Radom 291 291 1 239
5. Płock 491 491 – 323
6. Ostrołęka 240 237 – 310
7. Ostrów Mazowiecka 847 543 2 221
8. Jabłonna 19 35 2 156
9. Ciechanów 207 126 1 205

10. Pułtusk 227 198 2 115
11. Puławy 148 148 – 153
12. Łomża 314 297 2 207
13. Mińsk Mazowiecki 174 174 1 234
14. Białystok 107 249 – –
15. Garwolin 11 56 – 231
16. Zambrów – – – 237
17. Osowiec 286 286 – –
18. Rembertów 211 369 2 122
19. Małkinia 9 9 – –
20. Góra Kalwaria – – – 49
21. Zegrze 43 73 – 9

Razem 6597 6782 41 5979
Źródło: CAW, Biuro Wyznań Niekatolickich (dalej – BWN), I.300.20.57, Sprawozdanie 
z działalności dziekanatu prawosławnego OK I za II półrocze 1922 r.; Sprawozdanie z dzia-
łalności dziekanatu prawosławnego OK I za I półrocze 1923 r.; Sprawozdanie z działalności 
dziekanatu prawosławnego OK I za rok 1932.

Żołnierze Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej byli niezwykle przywią-
zani do wyznawanej religii i swojego Kościoła. Zachodziła więc potrzeba 
zapewnienia wojskowym stałej opieki duszpasterskiej. Duszpasterstwo woj-
skowe wyznania prawosławnego w siłach zbrojnych II RP było już przedmio-
tem dociekań badaczy8. Po przejściu wojska na stopę pokojową w sierpniu 
8 W. Rezmer, Służba duszpasterska Wojska Polskiego w 1939 r., „Wojskowy Przegląd 
Historyczny” 1993, nr 1, s. 49–67; T. Böhm, Organizacja wojskowej służby duszpasterskiej 
wyznań niekatolickich w II Rzeczypospolitej Polskiej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1993, 
nr 4, s. 46–59; W. Wróblewski, Duszpasterstwo mniejszości religijnych w Wojsku Polskim 
w latach 1918–1939 [w:] Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska, Ukraina. Mniejszości 
w świetle spisów statystycznych XIX–XX w., Lublin 1996; J. Odziemkowski, Służba 
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1921 r. utworzono Wydział Wyznań Niekatolickich (WWN), który od 1 
czerwca 1927 r. zmienił nazwę na Biuro Wyznań Niekatolickich (BWN), 
podlegający do maja 1933 r. bezpośrednio ministrowi spraw wojskowych. 
W składzie tego Wydziału zorganizowano m.in. Główny Wojskowy Urząd 
Duszpasterski Wyznania Prawosławnego z naczelnym kapelanem prawo-
sławnym (protoprezbiterem) na czele. W okresie międzywojennym funk-
cję protoprezbitera piastowali: ks. płk Bazyli Martysz (1919–1934) i ks. ppłk 
Szymon Fedorońko (1935–1939). W celu zapewnienia opieki duszpasterskiej 
nad żołnierzami wyznania prawosławnego w terenie mianowano dziekanów 
i kapelanów. W WP było 15–17 etatów kapelanów wyznania prawosławnego. 
Nie wszystkie z nich były jednak obsadzone. Tak więc jeden kapelan pra-
wosławny sprawował opiekę duszpasterską nad ok. 1800 żołnierzami tego 
wyznania.. Duszpasterstwo prawosławne istniało więc we wszystkich okrę-
gach, z wyjątkiem IV i X9. W 1925 r. posługę kapłańską pełniło 15 prawo-
sławnych kapelanów zawodowych, w tym: 1 protoprezbiter, 3 proboszczów, 2 
starszych kapelanów i 9 kapelanów. W 1933 r.: 1 protoprezbiter, 1 dziekan, 2 
starszych kapelanów, 8 kapelanów, w 1937 r. zaś 13 kapelanów zawodowych 
tego wyznania10.

Ponieważ kapelani zawodowi nie zawsze byli w stanie zaspokoić potrze-
by wszystkich żołnierzy w podległych sobie garnizonach, wojsko korzystało 
z usług księży cywilnych, zatrudnianych w charakterze kapelanów pomocni-
czych. Zazwyczaj rekrutowali się oni spośród proboszczów pobliskich parafii. 
Tryb powoływania i zakres działalności kapelanów pomocniczych określało 
zarządzenie MSWojsk. z 4 września 1920 r. Zgodnie z rozkazem ministra 
spraw wojskowych z 10 maja 1928 r. tryb powoływania kapelanów pomoc-
niczych wyznań niekatolickich częściowo uległ zmianie. Odtąd powoływał 
ich minister spraw wojskowych lub w jego imieniu szef Biura Personalnego 
MSWojsk., na wniosek szefa BWN. Kandydat musiał mieć obywatelstwo 

duszpasterska Wojska Polskiego 1914–1945, Warszawa 1998; Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo 
w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Toruń 2000; Mniejszości narodowe 
i wyznaniowe...; M. Hajduczenia, Prawosławne duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczypospolitej 
(na przykładzie DOK VIII Toruń) [w:] Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach 
polskich, Lublin 2004, s. 409–422; J. Grzybowski, Duszpasterstwo wojskowe wyznania 
prawosławnego na terenie Okręgu Korpusu IX w latach 1921–1939 [w:] Kresy, granice 
i pogranicza w historii wojskowej, Rzeszów 2014, s. 610–621; idem, Duszpasterstwo wojskowe 
wyznania prawosławnego przy Dowództwie Okręgu Korpusu nr V (Kraków) w latach 
1925–1939 [w:] Wojna w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej, 
Warszawa 2015, s. 107–134.
9 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach ..., s. 184.
10 CAW, BWN, I.300.20.57, Sprawozdanie roczne z działalności Głównego Wojskowego 
Urzędu Duszpasterskiego wyznania prawosławnego za rok 1925; Sprawozdanie roczne 
z działalności duszpasterskiej księdza protoprezbitera WP za rok 1930; Sprawozdanie roczne 
z działalności duszpasterskiej księdza protoprezbitera WP za rok 1932; Sprawozdanie roczne 
z działalności BWN za rok 1937.
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polskie, trzyletnią praktykę duszpasterską i nieposzlakowaną opinię w prze-
szłości11. W sprawach wojskowo-administracyjnych kapelani pomocniczy 
podlegali bezpośrednio dowódcy jednostki, któremu referowali sprawy dusz-
pasterskie po uprzednim przedstawieniu ich szefowi sztabu. Jeśli kapelan 
pomocniczy nie miał przydziału do konkretnej jednostki, podlegał szefowi 
Wydziału (Biura) Wyznań Niekatolickich. W kwestiach duchownych kapelan 
pomocniczy podlegał dziekanowi przy DOK12. Kapelani pomocniczy otrzy-
mywali wynagrodzenie w wysokości od 50 do 100 zł miesięcznie. W 1930 r. 
podwyższono je o 100% i stanowiło ono równowartość uposażenia urzędnika 
cywilnego XII stopnia służby, bez dodatku rodzinnego. Kapelanom przysłu-
giwało również prawo do 50% zniżki na przejazd koleją państwową13. Liczba 
kapelanów pomocniczych zmieniała się w zależności od potrzeb bieżących. 
Na początku lat dwudziestych, gdy w WP brakowało kapelanów zawodo-
wych wyznania prawosławnego, zatrudniono 20 kapelanów pomocniczych. 
W 1925 r. było ich 10, w 1930 r. – 8, w 1933 r. – 7, w 1935 r. – 9, w 1936 r. 
– 1214.

Ze względu na znaczną liczbę żołnierzy wyznania prawosławnego w gar-
nizonach położonych na terenie OK I, miejscowe duszpasterstwo należa-
ło do najbardziej rozbudowanych i liczyło kilku kapelanów zawodowych 
i pomocniczych15. Duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego OK 
I rozpoczęło pracę 16 września 1922 r. Pierwszym dziekanem OK I został 
ks. Aleksander Czubuk-Podolski, który zajmował to stanowisko do 1934 r. 
Po przeniesieniu duchownego w stan spoczynku,  zastąpił go ks. Szymon 
Fedorońko. Od lipca 1935 r. szefem duszpasterstwa prawosławnego DOK 
I był ks. Wiktor Romanowski. Dziekanowi podlegali kapelani rejonowi 
i pomocniczy. Pierwotnie duszpasterstwo składało się z dziekana i persone-
lu pomocniczego (dwóch szeregowych, w tym jednego zakrystiana). Jeden 
kapelan nie był w stanie zapewnić należytej opieki kilku tysiącom żołnierzy 
rozproszonych w kilkunastu garnizonach. Zachodziła więc potrzeba rozbu-
dowania duszpasterstwa poprzez powołanie kapelana rejonowego. W 1923 r. 
kapelanem rejonowym w Warszawie był ks. Andrzej Jacyszyn. W 1924 r. 
zastąpił go ks. Tichon Kiryczuk, który wkrótce został przeniesiony do OK 

11 T. Böhm, Organizacja wojskowej ..., s. 57; J. Odziemkowski, Służba duszpasterska ..., s. 107.
12 Archiwum Akt Nowych (dalej – AAN), Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego (dalej – MWRiOP), 961, Ogólne postanowienia dla kapelanów wyznania 
prawosławnego, k. 631.
13 CAW, BWN, I.300.20.57, Sprawozdanie z działa lności duszpasterskiej księdza 
protoprezbitera WP za rok 1930; Sprawozdanie z działalności duszpasterskiej księdza 
protoprezbitera WP za rok 1932.
14 J. Odziemkowski, Służba duszpasterska..., s. 115; Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo 
w siłach...., s. 142.
15 CAW, BWN, I.300.20.1, Zestawienie l iczbowe kapelanów wojskowych wyznań 
niekatolickich.
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IX. Wobec pokaźnej liczby żołnierzy prawosławnych w garnizonie warszaw-
skim szefostwo wojskowego duszpasterstwa prawosławnego OK I czyniło sta-
rania, aby pozyskać kolejne dwa etaty dla kapelanów rejonowych16. W 1924 r. 
do WP został przyjęty ks. Ananiasz Sahajdakowski i przydzielony do OK I. 
W maju następnego roku kapelanem rejonowym w Warszawie został mia-
nowany ks. Jan Kraskowski17. Wkrótce jednak został on zwolniony z woj-
ska, a etat kapelana rejonowego w Warszawie zlikwidowany. Wzrost liczby 
żołnierzy wyznania prawosławnego w garnizonie stołecznym sprawił, że 1 
września 1932 r. ponownie utworzono etat kapelana rejonowego z siedzibą 
w Warszawie, na który to etat wyznaczono ks. Sahajdakowskiego. Do pomo-
cy przydzielono mu urzędnika kontraktowego w charakterze psalmisty18. 
W marcu 1934 r. naczelny kapelan prawosławny WP wystąpił z wnioskiem 
o mianowanie kapelana pomocniczego dla OK I, gdyż ze względu na pokaź-
ną liczbę żołnierzy prawosławnych w tym okręgu nie wszystkie garnizony 
były dostatecznie obsługiwane19. W tym samym roku na stanowisko kapelana 
rejonowego wyznaczono ks. Wiktora Romanowskiego. Gdy w 1935 r. objął on 
urząd dziekana, stanowisko kapelana rejonowego w Warszawie powierzono 
ks. Teodorowi Rakieckiemu20.

Dziekani:
Aleksander Czubuk-Podolski (1922–1934)
Szymon Fedorońko (1934–1935)
Wiktor Romanowski (lipiec 1935–wrzesień 1939)
Kapelani rejonowi:
Andrzej Jacyszyn (maj–listopad 1923) 
Tichon Kiryczuk (lipiec 1924–grudzień 1924)
Ananiusz Sahajdakowski (grudzień 1924–kwiecień 1925, 1932–1934)
Jan Kraskowski (1925–1927)
Wiktor Romanowski (1934–1935)
Teodor Rakiecki (1935–1939)

Wszyscy kapelani byli bardzo dobrze oceniani przez przełożonych21. 
Wzorowym kapelanem i żołnierzem był ks. Szymon Fedorońko. W opiniach 

16 Ibidem, BWN, I.300.20.57, Sprawozdanie z działalności dziekanatu prawosławnego OK 
I za II półrocze 1922 r.
17 Ibidem, BWN, I.300.20.65, Karta ewidencyjna ks. J. Kraskowskiego.
18 Ibidem, BWN, I.300.20.57, Sprawozdanie z działalności dziekanatu prawosławnego OK 
I za rok 1932.
19 Ibidem, BWN, I.300.20.71, Wniosek księdza protoprezbitera WP w sprawie mianowania 
kapelana pomocniczego, 15 III 1934 r.
20 Ibidem, BWN, I.300.20.64, List ks. protoprezbitera WP do metropolity Dionizego, 12 VII 
1935 r.
21 Ibidem, Kolekcja Akt Personalnych i Odznaczeniowych (dalej – KAPiO), AP 8311, Karta 
ewidencyjna ks. W. Romanowskiego.
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podkreślano jego wybitne walory duchowe, godne naśladowania cnoty 
duszpasterskie i obywatelskie. Zanim objął stanowisko dziekana OK I, peł-
nił funkcje szefa prawosławnego duszpasterstwa wojskowego w okręgach 
II i X. Nie dziwi więc, że w 1935 r. duchownemu powierzono stanowisko 
naczelnego kapelana prawosławnego WP22. Kwalifikacje zawodowe i lojalność 
wobec państwa ks. Wiktora Romanowskiego również nie wzbudzały żadnych 
wątpliwości. Duchowny był absolwentem Studium Teologii Prawosławnej 
Uniwersytetu Warszawskiego. 19 września 1931 r. uzyskał tytuł magistra. 
Posługę duszpasterską w wojsku ks. Romanowski łączył z pracą wykładow-
cy na Wydziale Teologii Prawosławnej UW. Przełożeni w opiniach okreso-
wych podkreślali, że jego praca duszpasterska przynosi duży pożytek wojsku 
i państwu. Dowódca OK I gen. bryg. Mieczysław Ryś-Trojanowski 24 maja 
1938 r. napisał m.in.: „Duże wartości osobiste. Poważny, zrównoważony i gor-
liwy. Lojalny służbowo i państwowo. Dyscyplinowany. Prezentuje się bar-
dzo dobrze. Zdradza duże wyrobienie życiowe i towarzyskie. Inteligentny. 
Wykazuje dużą ruchliwość i inicjatywę w pracy duszpasterskiej idącej wyraź-
nie w kierunku zdobywania serc i umysłów żołnierzy prawosławnych dla 
państwa23 (…) na zajmowanym stanowisku wykazał się jako dobry duszpa-
sterz i wychowawca żołnierza prawosławnego. W stosunku do państwa pol-
skiego usposobiony jest nie tylko lojalnie lecz i patriotycznie i w tym duchu 
stara się wychowywać młodego żołnierza pochodzącego przeważnie z kre-
sów”24. W opinii dowódcy OK I gen. bryg. Czesława Jarnuszkiewicza z 12 lip-
ca 1935 r. czytamy m.in.: „Na stanowisku p.o. szefa duszpasterstwa wyznania 
prawosławnego bez zarzutu. Pracuje solidnie. Inteligentny, planowy i syste-
matyczny w pracy duszpasterskiej i administracyjnej. W stosunku do władz 
przełożonych lojalny. Kapelan o bardzo dużych walorach osobistych i służ-
bowych. Obowiązki duszpasterskie w wojsku spełnia z całą gorliwością i głę-
bokim zrozumieniem. Bardzo dobry kaznodzieja oddziałujący na żołnierza 
wyznania prawosławnego nie tylko w duchu religijnym, ale wychowuje go 
państwowo”25.

Działalność duszpasterska w poszczególnych okręgach korpusu była bar-
dzo podobna. Kapelani odprawiali nabożeństwa, udzielali sakramentów, 
przeprowadzali pogadanki z żołnierzami, brali udział w zaprzysiężeniu nowo 
wcielonych poborowych. Pewne wyobrażenie na temat codziennej pracy daje 
tabela 2.

22 Ibidem, KAPiO, AP 3455, Ewidencja ks. Sz. Fedorońki, Opinia gen. F. Latinika, 1922 r.; 
Opinia gen. F. Latinika, 1924 r.; Opinia gen. A. Galicy, 1928 r.
23 Ibidem, KAPiO, AP 8311, Karta ewidencyjna ks. W. Romanowskiego.
24 Ibidem, BWN, I.300.20.64, Pismo dowódcy OK I do szefa BWN, 24 V 1938 r.
25 Ibidem, List księdza protoprezbitera WP do metropolity Dionizego, 12 VII 1935 r.
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Tabela 2.  Działalność prawosławnego duszpasterstwa wojskowego 
w DOK I w latach 1922–1933

Wyszczególnienie
wrzesień–
grudzień 

1922

styczeń–
czerwiec 

1923

styczeń–
czerwiec 

1924

styczeń–
grudzień 

1933
Nabożeństwa w Warszawie 19 9 18 66
Nabożeństwa w innych 
garnizonach

18 20 25 90

Liczba odebranych przysiąg 12 8 20 26
Pogrzeby 8 16 19 19
Wizyty w szpitalach 24 22 23 36
Liczba podróży służbowych 23 35 27 -

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CAW, BWN, I.300.20.57.

Obowiązkiem kapelanów wojskowych było również gromadzenie informacji 
na temat cmentarzy wojennych. W 1927 r. dziekan OK I ks. Czubuk-Podolski 
ustalił, że na terenie okręgu groby żołnierzy wyznania prawosławnego znajdo-
wały się na cmentarzach położonych w garnizonach: Warszawa, Modlin, Dęblin, 
Ostrów Mazowiecki, Łomża i Zegrza. Groby zbiorowe z czasów I wojny świa-
towej znajdowały się pod Działdowem, Dęblinem, Ciechanowem i Tłuszczem. 
Wszystkie mogiły, z wyjątkiem cmentarza warszawskiego i łomżyńskiego, były 
w bardzo złym stanie. Opiekę nad cmentarzami w Warszawie i Łomży sprawo-
wało wojsko, pozostałe zaś były porządkowane dorywczo przez władze wojskowe 
lub cywilne. W większości wypadków cmentarze pozostawały bez opieki26.

Oprócz kapelanów rejonowych opiekę duszpasterską nad prawosławnymi słu-
żącymi w garnizonie stołecznym sprawował naczelny kapelan wyznania prawo-
sławnego. Często to właśnie on odprawiał nabożeństwa niedzielne i świąteczne 
dla żołnierzy w Warszawie. W okresie wielkich świąt stołeczne duszpasterstwo 
wojskowe korzystało z pomocy duchownych cywilnych, którzy byli zatrudniani 
jako kapelani pomocniczy27. W garnizonach położonych poza Warszawą obsłu-
ga duszpasterska odbywała się nieregularnie. Wynikało to z tego, że siedziba 
kapelanów znajdowała się w stolicy i musieli dojeżdżać do garnizonów położo-
nych poza Warszawą. W celu usprawnienia obsługi duszpasterskiej w niektórych 
miejscowościach powołano kapelanów pomocniczych. Wiadomo, iż w latach 
trzydziestych wieku XX w Płocku posługę duszpasterską pełnili ks. Roman 
Kostanowicz i ks. Wiktor Karwowski. Oczywiście nie zawsze praca duszpaster-
ska przebiegała sprawnie. Kapelani wojskowi wyznania prawosławnego musie-
li pokonać wiele trudności. W pierwszym okresie funkcjonowania wojskowego 
26 Ibidem, BWN, I.300.20.91, Meldunek dziekana OK I ks. Czubuka-Podolskiego do księdza 
protoprezbitera WP Martysza w sprawie opieki nad grobami wojennymi, 15 XI 1927 r.
27 Ibidem, BWN, I.300.20.57, Sprawozdanie z działalności duszpasterskiej ks. protoprezbitera 
WP za rok 1932.
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duszpasterstwa prawosławnego brakowało szat liturgicznych i utensyliów cerkiew-
nych. Dziekan OK I ks. Czubuk-Podolski zaproponował, by pozyskać je z byłych 
rosyjskich świątyń garnizonowych. W tym celu duchowny przystąpił do groma-
dzenia informacji na temat rzeczy pozostawionych przez Rosjan28. W 1925 r. ks. 
protoprezbiter Martysz otrzymał błogosławieństwo metropolity warszawskiego 
Dionizego (Waledyńskiego) i zezwolenie MWRiOP na zbieranie szat i utensyliów, 
które pochodziły z byłych cerkwi wojskowych (porosyjskich). Następnie były one 
poddawane przeróbce i przekazywane kapelanom wojskowym. W 1925 r. wojsko-
we duszpasterstwo prawosławne otrzymało z budżetu WWN 2883,50 zł., z czego 
1825 zł przeznaczono na potrzeby poszczególnych dziekanatów, resztę – 1028,50 zł 
– wydano zaś na zakup utensyliów cerkiewnych i szat liturgicznych. Szef wojsko-
wego duszpasterstwa prawosławnego apelował do swoich przełożonych o zwięk-
szenie środków na zakup akcesoriów cerkiewnych niezbędnych do działalności 
duszpasterskiej (księgi, utensylia, szaty)29. Z upływem lat stan materialny wojsko-
wego duszpasterstwa prawosławnego uległ poprawie. Wówczas znacznie wzro-
sły wydatki na działalność duszpasterstwa. Pod koniec lat trzydziestych wszyscy 
kapelani wojskowi byli lepiej wyposażeni w szaty i utensylia niż proboszczowie 
parafii cywilnych. Zdarzało się, że pożyczali oni szaty i utensylia księżom para-
fialnym. W 1937 r. na zakup szat i utensyliów wydano ponad 3 tys. zł. Niezależnie 
od tego 3,5 tys. zł przeznaczono na zakup wina, świec i prosfor30.

W przeciwieństwie do duszpasterstwa wojskowego wyznania rzymsko-
katolickiego, gdzie na etacie ministrantów byli urzędnicy cywilni, w dusz-
pasterstwie prawosławnym funkcję psalmistów pełnili szeregowi. Wobec 
takiego stanu rzeczy ks. Martysz w 1925 r. zaproponował, żeby zastąpić 
szeregowych urzędnikami cywilnymi (X–XII stopień służby), gdyż, jego 
zdaniem, wśród żołnierzy bardzo trudno znaleźć wykwalifikowanych psal-
mistów31. Wiadomo, iż już w 1930 r. obowiązki psalmistów wykonywali kon-
traktowi urzędnicy cywilni X–XII stopnia służby. Kontrakty z nimi zawierały 
dowództwa poszczególnych OK na wniosek dziekanów32.

W latach trzydziestych XX w. w polityce narodowościowej II Rzeczypospolitej 
nasiliły się tendencje polonizacyjne, co znalazło również swoje odbicie w woj-
sku. Władze wojskowe mocno zaangażowały się w akcję asymilacyjną. W lip-
cu 1936 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych nakazywało dowódcom okręgów 

28 Ibidem, Sprawozdanie z działalności dziekanatu prawosławnego OK I za II półrocze 1922 r.; 
Sprawozdanie z działalności dziekanatu prawosławnego OK I za I półrocze 1923 r.
29 Ibidem, Sprawozdanie z działalności Głównego Wojskowego Urzędu Duszpasterskiego 
Wyznania Prawosławnego za rok 1925; Sprawozdanie z działalności duszpasterskiej ks. 
protoprezbitera WP za rok 1932.
30 Ibidem, Informacje dotyczące stanu wojskowego duszpasterstwa prawosławnego, 12 II 1937 r.
31 Ibidem, Sprawozdanie z działalności Głównego Wojskowego Urzędu Duszpasterskiego 
Wyznania Prawosławnego za rok 1925.
32 Ibidem, Sprawozdanie z działalności duszpasterskiej ks. protoprezbitera WP za rok 1930.
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korpusów poddawać wyznawców poszczególnych wyznań niekatolickich pod 
asymilacyjny wpływ kultury polskiej w duchu propaństwowym. Miało temu słu-
żyć m.in. wprowadzenie języka polskiego do nabożeństw, kazań i nauki religii33. 
Niebagatelna rola w akcji polonizacyjnej przypadła kapelanom wojskowym. 11 
listopada 1935 r. dla żołnierzy wyznania prawosławnego garnizonu warszaw-
skiego zostało odprawione pierwsze nabożeństwo polskojęzyczne. W kolejnych 
latach praktyka ta była kontynuowana. Zazwyczaj były to nabożeństwa świą-
teczne i dziękczynne, m.in. z okazji świąt konstytucji 3 Maja i Niepodległości34. 

Ważne miejsce w działalności duszpasterstwa zajmowały kwestie dotyczące 
świątyń wojskowych. W wielu miejscowościach, zwłaszcza w pierwszych latach 
powojennych, prawosławne duszpasterstwo wojskowe nie dysponowało świąty-
niami garnizonowymi. Problem ten mógłby być rozwiązany, gdyby na potrze-
by żołnierzy tego wyznania zostały przekazane porosyjskie cerkwie. Jednostki 
podległe DOK I stacjonowały na terenie byłego zaboru rosyjskiego, gdzie znaj-
dowała się pewna liczba kościołów prawosławnych, w tym garnizonowych35. 
Po 1915 r. wiele z nich nie było używanych, w wyniku czego stopniowo popa-
dały w ruinę i niszczały. Z przykrością należy stwierdzić, że obiekty te nie były 
należycie wykorzystane. Ponieważ kojarzyły się ze znienawidzonym zaborcą, 
więc część z nich albo zburzono i rozebrano, albo zaadaptowano na świątynie 
innych wyznań lub przeznaczono na użytek publiczny. Znajdujące się w obrębie 
koszar lub w ich pobliżu cerkwie garnizonowe zazwyczaj przejmowało wojsko. 
Część świątyń przekazano wojskowemu duszpasterstwu rzymskokatolickiemu, 
pozostałe były wykorzystywane do różnych celów36. W związku z tym, że do 
1921/1922 r. odsetek prawosławnych w WP był znikomy, nikt nie rozważał 
możliwości wykorzystania tych świątyń zgodnie z ich pierwotnym przezna-
czeniem. Za przekazaniem byłych cerkwi rosyjskich na potrzeby wojskowego 
duszpasterstwa prawosławnego były władze Kościoła prawosławnego. Podobne 
stanowisko zajmowało również wojsko. W marcu 1924 r. MSWojsk. zwróci-
ło się do MWRiOP o oddanie na ten cel części świątyń porosyjskich, gdyż 
„żołnierze wyznania prawosławnego odczuwają brak cerkwi garnizonowych 
i kapelani wojskowi tego wyznania nie znajdują nawet odpowiednich lokali dla 
urządzenia nabożeństw, podczas kiedy cerkwie prawosławne stoją pustkami 
lub zajmowane są na cele zgoła nieodpowiednie”37. W praktyce sprawa ta nie 
należała do łatwych. W miarę upływu czasu budynki były albo w bardzo złym 
stanie i nie nadawały się do użycia jako świątynie, albo zostały bezpowrotnie 

33 M. Krotofil, Ukraińcy w Wojsku ..., s. 144.
34 M. Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 
1918–1939, Warszawa 1989, s. 249, 253.
35 Więcej zob. G. Titowicz, Chramy armii i fłota. Istoriko-statisticzeskoje opisanije, Piatigorsk 
1913.
36 Więcej zob. K. Sokoł, A. Sosna, Cerkwie w centralnej Polsce 1815–1915, Białystok 2011.
37 AAN, MWRiOP, 1205, Pismo MSWojsk. do MWRiOP, 13 III 1924 r., k. 83.
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przejęte przez nowych właścicieli. Sprawa przekazania świątyń porosyjskich 
do użytku wojskowego duszpasterstwa prawosławnego WP czasami przybie-
rała cechy batalii, w której brały udział władze wojskowe i cywilne, miejscowe 
samorządy oraz przedstawiciele poszczególnych kościołów.

Brak cerkwi garnizonowych nastręczał wiele trudności w funkcjonowa-
niu duszpasterstwa. Na terenie OK I problem ten dotyczył przede wszystkim 
Warszawy. W 1922 r. w stołecznym garnizonie służyło ponad 2 tys. żołnierzy 
tego wyznania. Byli oni jednak pozbawieni własnej cerkwi garnizonowej. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w mieście naliczono 27 cerkwi i kaplic 
prawosławnych38, w tym 16 wojskowych39. Były one postrzegane zarówno przez 
władzę, jak i większość społeczeństwa jako symbole obcej dominacji, które 
to symbole należy niezwłocznie usunąć40. Cerkwie garnizonowe podzieliły 
los pozostałych świątyń porosyjskich w mieście: zostały rozebrane lub prze-
kazane innym wyznaniom41. Dziekan prawosławny OK I uważał brak cerkwi 

38 Liczba taka figuruje w dokumentacji Komisji Kwalifikacyjnej zajmującej się w 1919 r. 
ustaleniem stanu technicznego świątyń porosyjskich Warszawy. Komisja uważała, że 5 
należało przywrócić dawną architekturę i przerobić na kościoły i kaplice katolickie, 3 kaplice 
urządzone w salach poszczególnych budynków należało usunąć, 5 kaplic przerobić na kaplice 
katolickie, 3 należało pozostawić, by służyły wiernym Kościoła prawosławnego, 5 – przerobić 
na składy, warsztaty i inne obiekty, 3 – rozebrać. W wypadku 3 należało przeprowadzić badania 
architektoniczne, by ostatecznie zdecydować o ich losie. AAN, MWRiOP, 1222, Protokół Komisji 
Kwalifikacyjnej w sprawie cerkwi istniejących w Warszawie, 2 VII 1919 r., k. 17–19.
39 Znawca zagadnienia ks. Gieorgij Titowicz wymienia następujące świątynie garnizonowe 
w Warszawie: cerkiew św. Aleksandra Newskiego (w twierdzy); cerkiew św. Michała Archanioła 
(Lejb-Gwardyjskiego Pułku Litewskiego – w Al. Ujazdowskich); św. św. Piotra i Pawła (Lejb-
Gwardyjskiego Keksholmskiego Pułku im. Cesarza Austriackiego, na Mokotowie); cerkiew 
pw. Przemienia Pańskiego (Lejb-Gwardyjskiego Sankt-Petersburskiego Pułku im. Króla 
Fryderyka Wilhelma III, w koszarach sapieżyńskich położonych między miastem i cytadelą 
w budynku należącym do wojska); cerkiew św. Spiridona (Lejb-Gwardyjskiego Wołyńskiego 
Pułku, w koszarach mostowskich); cerkiew św. Martyniana (Lejb-Gwardyjskiego Ułańskiego 
Pułku Jego Wysokości); św. Olgi (Lejb-Gwardyjskiego Pułku Litewskiego, w Łazienkach); św. 
Mikołaja (ujazdowski szpital wojskowy); pw. Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radości; 
kaplica św. Sergiusza z Radonieża (arsenał wojskowy, w koszarach przy ul. Stalowej); cerkiew 
pw. Narodzenia Chrystusa (29. Czernichowskiego Pułku Piechoty Generała-Feldmarszałka 
hrabiego Dybicza Zabałkańskiego, w budynku na terenie koszar przy ul. Koszykowej); św. św. 
Piotra i Pawła (30. Połtawskiego Pułku Piechoty, w budynku w Al. Jerozolimskich); cerkiew 
pw. Zaśnięcia Matki Bożej (32. Kremenczugskiego Pułku Piechoty, w jednym z budynków 
mieszkalnych na terenie koszar); cerkiew św. Jerzego Zwycięzcy (Sztabu Generalnego, 
w pałacu Brühla); św. Mikołaja (wojsk inżynieryjnych, we wsi Powązki); cerkiew w Powązkach 
(dowództwa 8. Brygady Artylerii). Ponadto w Rembertowie znajdowała się cerkiew pw. 
Apostoła Jakuba (świątynia poligonu artyleryjskiego), będąca filią cerkwi św. Archanioła 
Michała, a przy Szpitalu Dzieciątka Jezus – cerkiew pw. Matki Bożej Wszystkich Strapionych 
Radości filia cerkwi św. Mikołaja, przy szpitalu wojskowym. G. Titowicz, Chramy armii..., 
s. 189–201.
40 P. Przeciszewski, Warszawa. Prawosławie i rosyjskie dziedzictwo, Warszawa 2011, s. 7.
41 Cerkwie św. Aleksandra Newskiego (konsekracja w 1835 r.) w cytadeli i św. Martyniana 
(konsekracja w 1906 r.) na rogu ulic Agrykoli i Czerniakowskiej przekazano wojskowemu 
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garnizonowej w Warszawie, jak również pomieszczeń zastępczych do odpra-
wiania nabożeństw, za najpoważniejszy problem nękający wojskowe duszpa-
sterstwo prawosławne w stolicy. Troskę tę podzielało dowództwo wojskowe, 
niezadowolone, że żołnierze WP z powodu braku własnej świątyni uczęszczali 
na nabożeństwa do parafii cywilnych, gdzie mieli kontakt z ludnością cywil-
ną42. Po raz pierwszy o przydzielenie żołnierzom prawosławnym garnizonu 
warszawskiego własnej świątyni w grudniu 1919 r. wystąpił do władz wojsko-
wych ks. protoprezbiter płk Martysz. 20 sierpnia 1920 r. wojskowe duszpa-
sterstwo prawosławne wystąpiło do MSWojsk. o poczynienie starań w celu 
umożliwienia użytkowania przez wojsko byłej cerkwi szpitalnej pw. Ikony 
Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radości (rok konsekracji 1902), znaj-
dującej się na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus. Sprawa ta była przedmiotem 
obrad spotkania u ministra spraw wojskowych pod koniec 1920 r. Uczestnicy 
przyjęli uchwałę, by porozumieć się z magistratem m.st. Warszawy w kwestii 
oddania wspomnianej świątyni wojskowemu duszpasterstwu prawosławnemu. 
Jednocześnie władze wojskowe zwróciły się do MWRiOP o przerobienie jed-
nej z nieczynnych świątyń porosyjskich na cerkiew garnizonową dla żołnierzy 
prawosławnych. Sprawa nie znalazła jednak szybkiego finału43. Magistrat m.st. 
Warszawy nie wyraził zgody na odstąpienie tej świątyni wojsku, ponieważ pla-
nował jak najszybszą rozbiórkę cerkwi i zbudowanie na jej miejscu domu dla 
personelu szpitalnego44. Władze miejskie zaproponowały w zamian cerkiew 
św. Michała Archanioła45 w Al. Ujazdowskich. We wrześniu 1920 r. MWRiOP 

duszpasterstwu wyznania katolickiego i zamieniono na kościoły garnizonowe. Cerkwie św. 
Michała Archanioła w Al. Ujazdowskich, przy Szpitalu Dzieciątka Jezus oraz pw. Matki Bożej 
Wszystkich Strapionych Radości zostały zburzone. P. Paszkiewicz, Pod berłem Romanowów. 
Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915, Warszawa 1991, s. 188–201; K. Sokoł, A. Sosna, 
Cerkwie w centralnej…, s. 137, 144, 148, 151; P. Przeciszewski, Warszawa...., s. 27, 28, 97–100, 
111, 112, 119, 120.
42 W liście szefostwa Wydziału Mobilizacyjno-Organizacyjnego MSWojsk. do MWRiOP 
czytamy m.in.: „Podczas nabożeństw winne być wygłaszane przemówienia patriotyczne. 
W obecnych czynnych cerkwiach prawosławnych w Warszawie przeważną liczbę parafian 
stanowią Rosjanie, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed prześladowaniami bolszewików. 
Starając się im przypodobać duchowni prawosławni urządzają w tych cerkwiach wszystkie 
modlitwy podczas nabożeństw codziennych i nabożeństw szczegółowych zgodnie 
z duchem patriotyzmu rosyjskiego, czym obrażają patriotyczne uczucia obywateli polskich, 
a w szczególności żołnierzy polskich wyznania prawosławnego“ AAN, MWRiOP, 1205, Pismo 
Wydziału Mobilizacyjno-Organizacyjnego MSWojsk. do MWRiOP, 28 II 1919 r., k. 232.
43 Ibidem, 1222, List MWRiOP do magistratu m.st. Warszawy, 4 IX 1920 r., k. 269, 270.
44 Ibidem, Notatka pt. „Sprawa cerkwi na Mokotowie”, b.d., k. 358.
45 Cerkiew św. Michała Archanioła została konsekrowana w 1894 r. jako świątynia 
garnizonowa Lejb-Gwardyjskiego Pułku Litewskiego. Przez historyków sztuki uważana 
za perłę architektury cerkiewnej. Po odwrocie żołnierzy rosyjskich z Warszawy w 1915 r. 
przestała być wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Porzucona, zaczęła 
popadać w ruinę. Przez krótki czas użytkowała ją parafia Kościoła ewangelickiego. Po 
rozpoczęciu akcji burzenia cerkwi została uznana za niepotrzebną, wywołującą skojarzenia 
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dwukrotnie zwracało się do magistratu z prośbą o umożliwienie wojsku 
korzystania ze świątyni Dzieciątka Jezus. Władze miejskie nie zamierzały jed-
nak zmieniać swej decyzji. 4 marca 1921 r. magistrat przesłał do MSWojsk. 
i MWRiOP wykaz 10 cerkwi porosyjskich, aby umożliwić wybór innej świątyni 
na cele wojskowego duszpasterstwo prawosławnego46. W zaistniałej sytuacji 
9 marca 1921 r. MSWojsk. zwróciło się do MWRiOP o oddanie cerkwi w Al. 
Ujazdowskich do dyspozycji duszpasterstwa wojskowego wyznania prawosław-
nego. Niebawem jednak władze przystąpiły do rozbiórki47. 11 grudnia 1921 r. 
MSWojsk. ponownie wystąpiło do MWRiOP o przydzielenie jednej z cerkwi na 
potrzeby żołnierzy polskich wyznania prawosławnego48. Tymczasem naczelny 
kapelan prawosławny WP zwracał uwagę władz wojskowych na pilną potrze-
bę wyznaczenia świątyni garnizonowej49. Zdając sobie sprawę z powagi sytu-
acji, 5 lipca 1922 r. minister spraw wojskowych wystosował do MWRiOP list, 
w którym podkreślał, że nierozwiązanie problemu świątyni dla żołnierzy pra-
wosławnych, przy jednoczesnej rozbiórce i przekazaniu „zbędnych” świątyń 
katolikom, spowoduje niepożądane dla państwa rozgoryczenie wśród społecz-
ności prawosławnej oraz dostarczy elementom wrogim Polsce argumentu, że 
w kraju prześladowane są mniejszości religijne50. 30 sierpnia 1922 r. MWRiOP 
wyraziło przekonanie, że w zaistniałej sytuacji najlepszym rozwiązaniem było-
by przysposobienie na kaplicę prawosławną jednej z sal w budynkach wojsko-
wych w cytadeli51. Z listu MWRiOP z 7 września 1922 r. wynika, iż nie widziało 
ono innej możliwości rozwiązania tego problemu, jak zaadaptowanie na ten cel 
jednej z większych sal w budynkach Cytadeli Warszawskiej52.

z rosyjską władzą w Warszawie i zburzona w 1923 r.
46 Ibidem, Notatka pt. „Sprawa cerkwi na Mokotowie”, b.d., k. 358, 359.
47 Wiele wskazuje na to, że decyzję o rozbiórce podjęto już w 1919 r. W protokole Komisji 
Kwalifikacyjnej z 2 lipca 1919 r. (ibidem, Protokół Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie cerkwi 
istniejących w Warszawie, 2 VII 1919 r., k. 11) czytamy m.in.: „Zważywszy że cerkiew ta 
nadaje piętno rosyjskie najpiękniejszej dzielnicy miasta, że zbudowana jest wyraźnie 
w celach rusyfikacyjnych, że znajdzie się w środku przyszłego ronda na skrzyżowaniu ulic 
i przedłużenia ulicy Nowowiejskiej prowadzącej do nowej ulicy projektowanej na skarpie 
nad Wisłą, to cerkiew ta była zbudowana dla b. rosyjskiego pułku litewskiego, który już nie 
istnieje, a jeżeli istnieje w Rosji do Warszawy nie wróci, straciła zatem swe przeznaczenie 
pierwotne dla żadnych nowych celów przerobioną być nie może i nie powinna dla względów 
wspomnianych, komisja jednogłośnie przyszła do wniosku, że cerkiew tę należy rozebrać 
całkowicie w czasie najbliższym“.
48 Ibidem, 1205, List MSWojsk. do MWRiOP w sprawie cerkwi garnizonowej w Warszawie, 
12 XII 1921 r., k. 271.
49 CAW, BWN, I.300.20.57, Sprawozdanie z działalności dziekanatu prawosławnego OK I za 
II półrocze 1922 r.
50 AAN, MWRiOP, 1222, List ministra spraw wojskowych do MWRiOP, 5 VII 1922 r., k. 
289, 290.
51 Ibidem, Notatka pt. „Sprawa cerkwi na Mokotowie”, b.d., k. 359.
52 Ibidem, List posła Sergiusza Chruckiego i senatora Bazylego Roguli do ministra spraw 
wojskowych, 6 III 1924 r., k. 330.
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Tymczasem sprawa zataczała coraz szersze kręgi. Na konieczność przydzia-
łu żołnierzom prawosławnym własnej świątyni zwrócił uwagę zwierzchnik 
Kościoła prawosławnego w Polsce metropolita Jerzy (Jaroszewski). W listopa-
dzie 1922 r. hierarcha wystosował w tej sprawie list do prezesa Rady Ministrów, 
ministra wyznań religijnych i ministra spraw wojskowych. Władyka pisał, że 
z braku świątyni garnizonowej żołnierze WP wyznania prawosławnego są 
zmuszeni do korzystania ze świątyń cywilnych w stolicy, co powodowało wiele 
trudności zarówno dla żołnierzy, jak i cywilów. Wówczas w Warszawie były 
czynne trzy cerkwie. Wojskowi uczęszczali na nabożeństwa do katedry metro-
politarnej św. Marii Magdaleny na Pradze i do małej cerkiewki św. Trójcy na 
Podwalu. Obydwie świątynie nie były w stanie pomieścić dużej liczby żołnierzy. 
Zdarzało się, że z braku miejsca w świątyni żołnierze uczestniczący w liturgii 
stali pod gołym niebem na zewnątrz budynku. W liście metropolity Jerzego 
czytamy m.in.: „Nabożeństwa w tej cerkwi (św. Marii Magdaleny – J.G.) nie są 
dostosowane do potrzeb religijnych żołnierzy: zaczynają się o godz. 10 i kończą 
się o godz. 13. Żołnierze, nie będąc w stanie modlić się tak długo, wychodzą 
z cerkwi podczas nabożeństw, zakłócając spokój w cerkwi. Jeszcze gorzej sprawa 
przedstawia się podczas świąt uroczystych: Bożego Narodzenia, Wielkanocy 
i innych, kiedy ludność cywilna szczelnie zapełnia cerkiew i żołnierze zmuszeni 
są stać na dworze, często w dotkliwy mróz i słotę”53. Ze względów oczywistych 
taki stan rzeczy był nie do przyjęcia. Gdy w czasie świąt wielkanocnych 1924 r. 
żołnierzom zabrakło miejsca w świątyni, żołnierze udali się do metropolity 
Dionizego na skargę54. W podobnej sytuacji znaleźli się dyplomaci jugosłowiań-
scy, greccy, bułgarscy i rumuńscy wraz ze swym personelem. 

Władze Kościoła prawosławnego uważały, że można rozwiązać ten pro-
blem poprzez przekazanie duszpasterstwu wojskowemu wyznania prawosław-
nego byłej cerkwi św. św. Piotra i Pawła na Mokotowie. Została zbudowana 
w 1904 r. jako cerkiew garnizonowa Lejb-Gwardyjskiego Keksholmskiego Pułku 
Piechoty. W 1919 r. Komisja Kwalifikacyjna wnioskowała, by rozebrać tę świą-
tynię, gdyż „baniasta kopuła i dzwonnica nadają tej miejscowości charakter 
rosyjski”55. Ostatecznie, na prośbę MSWojsk. 30 grudnia 1919 r. MWRiOP 
przekazało budynek do użytkowania wojskowemu duszpasterstwu wyznania 
ewangelickiego. Jednocześnie duszpasterstwo ewangelickie zobowiązało się do 
usunięcia elementów stylu wschodniego świątyni. 18 maja 1920 r. wicemini-
ster spraw wojskowych gen. por. Kazimierz Sosnkowski przekazał świątynię 
duszpasterstwu ewangelickiemu. 9 stycznia 1921 r. w obecności przedstawicieli 
władz wojskowych i cywilnych odbyła się uroczystość poświęcenia ewangelic-
kiego kościoła garnizonowego w Warszawie, który odtąd służył jako świątynia 

53 Ibidem, List metropolity Jerzego do ministra spraw wojskowych, 14 XI 1922 r., k. 216.
54 Ibidem, List MWRiOP do Prezydium Rady Ministrów, 3 IX 1924 r., k. 346.
55 Ibidem, Protokół Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie cerkwi istniejących w Warszawie, 2 
VII 1919 r., k. 11.
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wojskowa dla żołnierzy tego wyznania. W świetlicy przy kościele powstało Koło 
Opieki nad Żołnierzem56. W listopadzie 1922 r. metropolita Jerzy zaapelował 
o przekazanie tej świątyni na potrzeby wojskowego duszpasterstwa prawosław-
nego. Jego zdaniem, w garnizonie warszawskim służyło stosunkowo niewielu 
żołnierzy ewangelików, podczas gdy stanowiący o wiele liczniejszą grupę prawo-
sławni byli pozbawieni własnej świątyni garnizonowej. Władyka zaproponował, 
by duszpasterstwo wojskowe wyznania ewangelickiego otrzymało w zamian 
mniejsze pomieszczenie, odpowiednie do liczby korzystających z niej żołnie-
rzy57. Inicjatywę metropolity Jerzego poparło duszpasterstwo wojskowe wyzna-
nia prawosławnego. 12 grudnia 1922 r. MWRiOP wydało opinię w tej sprawie, 
w której uznano wywody hierarchy za słuszne i uzasadnione. 22 lutego 1923 r. 
odbyła się konferencja międzyministerialna, której uczestnicy również zgodzi-
li się z propozycją strony prawosławnej. W Ministerstwie Wyznań Religijnych 
uważano, że budynek, który może pomieścić ok. 1500 osób, jest za wielki na 
potrzeby duszpasterstwa ewangelickiego, w tym czasie bowiem w garnizonie 
warszawskim było ok. 200 żołnierzy ewangelików58. Podkreślono, że o przeka-
zaniu świątyni ewangelikom zdecydowały okoliczności polityczne59.

W związku z powyższym, a także mając na uwadze starania o autokefalię 
Kościoła prawosławnego w Polsce MWRiOP było skłonne poprzeć żądania pra-
wosławnych o świątynię na Mokotowie60. Stanowczo zaprotestowało zaś woj-
skowe duszpasterstwo ewangelickie. W jednym z listów do MWRiOP napisano 
m.in.: „Nie jest winą ewangelickiego duszpasterstwa garnizonowego, że od r. 
1919 trwające pertraktacje rządu (Minist. WRiOP, Min. Spr. Wojsk., Prezydium 
Rady Ministrów) z magistratem, metropolitą Jerzym i zarządem centralnym 
Komitetu Ukraińskiego o przeznaczeniu jednej z 13 b. cerkwi prawosławnych na 
użytek duszpasterstwa prawosławnego nie doprowadziły do porozumienia i że 
do dziś dnia nie oddano ani jednej cerkwi garnizonowi prawosławnemu. W cza-
sie zabiegów ze strony ewangelickiego duszpasterstwa garnizonowego o kaplicę 
w Mokotowie duszpasterstwo prawosławne wyraziło swoje w tym przedmio-
cie zupełne desinteressement. Ks. senior Martysz był obecny przy uroczystości 

56 Ibidem, k. 300.
57 Ibidem, List metropolity warszawskiego Jerzego do ministra spraw wojskowych, 14 XI 
1922 r., k. 215, 216.
58 Ibidem, List MWRiOP do Prezydium Rady Ministrów, 3 IX 1924 r., k. 345.
59 W związku ze zbliżającym się plebiscytem na Warmii i Mazurach oraz wyjazdem 
zwierzchnika Kościoła ewangelicko-augsburskiego na kongres ewangelicki do Upsali istniała 
potrzeba pokazania, że w Polsce panuje tolerancja religijna. Ibidem, List Departamentu 
Wyznań MWRiOP do prezesa Rady Ministrów, marzec 1923 r., k. 319.
60 W liście do prezesa Rady Ministrów (ibidem, List Departamentu Wyznań MWRiOP do 
prezesa Rady Ministrów, marzec 1923 r., k. 320) podkreślano, że „rząd Polski budować 
może autokefalię jedynie na lojalnie usposobionych nielicznych księżach prawosławnych, 
a wycofanie się ich z dotychczasowego stanowiska politycznego pociągnęłoby bardzo 
szkodliwe skutki dla polityki na Kresach Wschodnich“.
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poświęcenia kościoła w Mokotowie i własnoręcznie podpisał akt erekcyjny”61. 18 
stycznia 1923 r. senior wyznania ewangelicko-augsburskiego złożył w Gabinecie 
Ministra Spraw Wojskowych memoriał, w którym apelował o wszechstronną 
rewizję wspomnianej opinii. W marcu 1923 r. zaprotestował również konsystorz 
ewangelicko-augsburski. Władze wojskowe zdawały sobie sprawę z powagi sytu-
acji, gdyż sprawa ta wykraczała poza sprawy czysto wojskowe. Kolidowały ze 
sobą interesy kościołów odgrywających pewną rolę polityczną wewnątrz i poza 
granicami kraju. Liczono się z tym, że sprawa ta może przyczynić się do wywo-
łania protestów w kraju i za granicą62.

Władze wojskowe przyznały, że pomysł MWRiOP o przekazaniu świątyni 
na potrzeby duszpasterstwa prawosławnego został wypowiedziany pochopnie, 
bez zasięgnięcia opinii przedstawicieli wyznania ewangelicko-augsburskiego. 
Uważano, że przytaczane przez prawosławnych argumenty, choć są słuszne, nie 
są do obronienia w odniesieniu do świątyni na Mokotowie. Wielkość świątyni 
lub liczebność wyznawców nie mogą bowiem być ważniejsze, gdzie chodzi o sto-
sunek prawny do wyznania jako takiego. W związku z tym władze wojskowe sta-
ły na stanowisku, że należy pozostawić świątynię w użytkowaniu ewangelików 
przynajmniej do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy63. Przeciwne 
przekazaniu świątyni były również władze miejskie64. Za oddaniem świątyni 
duszpasterstwu wojskowemu wyznania prawosławnego opowiedział się Komitet 
Polityczny Rady Ministrów. Jako rekompensatę duszpasterstwo ewangelickie 
miało otrzymać kaplicę przy Szpitalu Dzieciątka Jezus. Ponieważ przekazanie 
świątyni się przeciągało, a liczba żołnierzy prawosławnych w garnizonie war-
szawskim nie malała, sprawą zainteresowali się politycy. 6 marca 1924 r. parla-
mentarzyści Ukrainiec Sergiusz Chrucki i Białorusin Bazyli Rogula wystosowali 
do prezesa Rady Ministrów list, w którym domagali się przekazania cerkwi na 
Mokotowie duszpasterstwu wojskowemu wyznania prawosławnego. Podkreślali, 
że ludność prawosławna czuje się poszkodowana oraz jest oburzona, że więk-
szość świątyń prawosławnych została rozebrana lub oddana na użytek innych 
wyznań, podczas gdy istnieje palący problem z zaspokojeniem potrzeb religij-
nych żołnierzy wyznania prawosławnego. Politycy zwracali uwagę, że zaistniała 
sytuacja źle wpływa na nastroje wyznawców prawosławia, zwłaszcza gdy wła-
dze przystąpiły do rozbiórki katedry św. Aleksandra Newskiego na pl. Saskim. 
Ich zdaniem świątynia mokotowska powinna być przekazana prawosławnym, 
gdyż: liczba żołnierzy prawosławnych w Warszawie wynosiła przeszło 2 tys., 

61 Ibidem, k. 298, 299.
62 Władze wojskowe spodziewały się, że pozbawienie duszpasterstwa ewangelickiego świątyni 
na Mokotowie wywoła oburzenie i protesty, „które zgodnym echem odbiją się w kraju 
w rozdźwiękach wewnętrznych i za granicą w prasie, która korzysta z najmniejszej okazji, 
by nas wobec świata szkalować“. Ibidem, k. 301.
63 Ibidem.
64 Ibidem, Notatka pt. „Sprawa cerkwi na Mokotowie”, b.d., k. 360.



135Jerzy Grzybowski :  Duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego Okręgu Korpusu I…

ewangelików zaś było zaledwie ok. 300; cerkiew mogła pomieścić do 1500 osób 
i dlatego byłaby bardziej racjonalnie wykorzystywana, obrządek ewangelicki nie 
jest tak skomplikowany jak prawosławny, wobec czego łatwiej i bez większych 
problemów można znaleźć pomieszczenie zastępcze dla żołnierzy wyznania 
ewangelickiego; pierwotnie należała do prawosławnych65. Ostatecznie zwyciężył 
pogląd, że świątynię należy pozostawić ewangelikom. Problem cerkwi wojsko-
wej dla prawosławnych w stolicy nadal pozostawał więc nierozwiązany. Sytuacja 
była o tyle poważna, że w 1925 r. w tej sprawie ponownie musiał interweniować 
ksiądz protoprezbiter WP. Naczelny kapelan prawosławny złożył memoriał do 
Oddziału II Sztabu Generalnego WP, w którym skarżył się na złą sytuację żołnie-
rzy prawosławnych garnizonu warszawskiego. Zaznaczał, że żołnierze wyznania 
prawosławnego gorliwie pełnią swe obowiązki wojskowe względem Ojczyzny, 
ale pod względem opieki duszpasterskiej czują się poszkodowani, gdyż nie mają 
swojej świątyni i w związku z tym kapelani wojskowi nie mogą należycie spełniać 
swoich obowiązków duszpasterskich. Protoprezbiter WP prosił więc władze woj-
skowe o przydzielenie na potrzeby wojskowego duszpasterstwa prawosławnego 
odpowiedniego budynku66. Postulaty naczelnego kapelana wyznania prawosław-
nego popierał szef WWN, którego zdaniem: „Sprawa budynku cerkiewnego dla 
żołnierzy wyznania prawosławnego w Warszawie stała się obecnie bardzo pilną. 
Rosnące niezadowolenie wśród wyznawców Kościoła prawosławnego w wojsku 
jest objawem bardzo niepożądanym. Władze wojskowe nie są w możności poło-
żyć temu kres, nie rozporządzając żadnymi z budynków kościelnych”67.

W MSWojsk. zrodził się pomysł oddania do dyspozycji wojskowego duszpa-
sterstwa prawosławnego cerkwi św. Olgi w Łazienkach. Świątynia była konsekro-
wana w 1903 r. jako cerkiew garnizonowa Lejb-Gwardyjskiego Grodzieńskiego 
Pułku Huzarskiego. Cerkiew była w stanie pomieścić ok. 700 osób. Dawna 
rosyjska świątynia garnizonowa była budynkiem nowoczesnym w porówna-
niu z innymi obiektami porosyjskimi w stolicy. Po ewakuacji wojsk rosyjskich 
w 1915 r. była nieczynna i ulegała stopniowej dewastacji. W dodatku podczas 
działań wojennych budynek został uszkodzony, zwłaszcza dach. Z protokołu 
Komisji Kwalifikacyjnej z 1919 r. wynikało, że nie było pomysłu co do przyszłości 
świątyni68. Budynek przejęły władze wojskowe. Ministerstwo Wyznań Religijnych 

65 Ibidem, List posła Sergiusza Chruckiego i Bazylego Roguli do ministra spraw wojskowych, 
6 III 1924 r., k. 216, List metropolity Jerzego do ministra spraw wojskowych, 14 XI 1922 r., 
k. 331, 332.
66 CAW, Oddział II SG, I.303.4.2661, Memoriał protoprezbitera WP ks. B. Martysza w sprawie 
cerkwi garnizonowej w Warszawie, 13 II 1925 r.
67 Ibidem, List kierownika WWN do Oddziału II Sztabu Generalnego, 17 II 1925 r.
68 W protokole Komisji Kwalifikacyjnej czytamy m.in.: „Niedawno zbudowana. W planie 
formy krzyża z galeriami w bocznych jego ramionach. Dzwonnica i część centralna mają 
wysokie hełmy, pokryte dachówką zieloną, zakończone złoconymi cebulami. Na elewacjach 
4 cebule, w narożnikach przybudówek galarowych. Cokół z granitu ciosanego na 2 mtr. 
wysoki. Dach częściowo pokryty zieloną dachówką glazurowaną. Z powodu wybuchu przy 
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i Oświecenia Publicznego zabiegało u władz wojskowych o odstąpienie tego 
budynku, ponieważ zamierzało urządzić tam magazyn dokumentów. Z listu 
szefa Departamentu Budownictwa MSWojsk. z 28 czerwca 1921 r. wynikało, 
że wojsko nie było skłonne zadośćuczynić tej prośbie. Ze względu na bliskość 
świątyni od koszar wojskowych nie wykluczano, że może ona zostać przerobiona 
na katolicki kościół garnizonowy. Ostatecznie jednak władze wojskowe uległy 
i na wniosek Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych m.st. Warszawy 28 wrze-
śnia 1921 r. podjęły decyzję o przekazaniu cerkwi władzom cywilnym. 23 mar-
ca 1922 r. stosowną uchwałę przyjęła Rada Ministrów. Kierownictwo Inżynierii 
i Saperów Warszawa-Miasto 17 maja 1922 r. przekazało budynek Okręgowej 
Dyrekcji Robót Publicznych m.st. Warszawy69. Urządzono w nim tymczaso-
wą składnicę archiwaliów i zdeponowano przeszło 1000 skrzyń z dokumen-
tami. Budynek pozostawiony własnemu losowi z upływem lat popadł w ruinę 
i nie nadawał się do odprawiania w nim nabożeństw. Komisja architektów przy 
Ministerstwie Robót Publicznych 29 stycznia 1922 r. określiła stan budynku jako 
bardzo zły. Przez wiele lat nie był on remontowany, a trudna zima z 1921 na 
1922 r. (siarczyste mrozy i obfite opady śniegu) dopełniła dzieła zniszczenia. Na 
wiosnę woda z topniejącego śniegu przedostała się przez powstałe w czasie dzia-
łań wojennych dziury w dachu i zalała część akt przechowywanych w budynku70. 
Pomysł o wykorzystaniu budynku dawnej świątyni jako magazynu archiwa-
liów okazał się przedsięwzięciem chybionym. Urzędnicy MWRiOP i Wydziału 
Archiwów Państwowych 24 marca 1922 r. dokonali przeglądu budynku dawnej 
świątyni. W raporcie pokontrolnym napisali m.in.: „Przekonaliśmy się, że cer-
kiew huzarska na archiwum się nie nadaje. W tym stanie, jak jest obecnie, przy 
wybudowaniu półek normalnej wysokości dokoła ścian i w środku wzdłuż naw, 

wysadzaniu mostów na Wiśle i ostrzeliwania Warszawy, w murach są pęknięcia, a dach jest 
uszkodzony. Wewnątrz ikonostas – 5 mtr. długi i 6 mtr. wysoki z drzewa sosnowego olejno 
malowany i złocony. Obecnie z 11-ma obrazami. Brak drzwi bocznych i malowideł. Cerkiew 
ta jest opuszczona i bez opieki. Styl budowy wybitnie rosyjski z motywami architektury 
ceglanej. Cerkiew mając formę krzyża łacińskiego w razie potrzeby mogłaby być przerobiona 
na kościół lecz po usunięciu hełmów, cebul i przemurowaniu zewnętrznych elewacji co 
wymagałoby b. znacznych kosztów. Ponieważ cerkiew była zbudowana dla żołnierzy pułku 
rosyjskiego huzarów grodzieńskich, który już nie istnieje i o ile istnieje do Warszawy nie 
powróci, cerkiew ta niewątpliwie nikomu nie będzie potrzebna. Komisja wnosi aby już 
obecnie rozebrać jej hełmy i cebule itp., a na przebudowę sporządzić projekt i kosztorys 
lub ewentualnie całą cerkiew rozebrać. Ikonostas i 2 boczne obrazy zmagazynować dla 
ewentualnego zwrotu dawnym ich posiadaczom“. AAN, MWRiOP, 1222, Protokół Komisji 
Kwalifikacyjnej w sprawie cerkwi istniejących w Warszawie, 2 VII 1919 r., k. 11.
69 Ibidem, Pismo dyrektora Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych m.st. Warszawy do 
MWRiOP w sprawie cerkwi huzarskiej w Łazienkach, 12 XI 1921 r., k. 200; Pismo dyrektora 
Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych do Ministerstwa Robót Publicznych w sprawie 
cerkwi w dolnej części Łazienek, 13 VI 1921 r., k. 206; List szefa Departamentu Budownictwa 
MSWojsk. do Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych, 28 VI 1921 r., k. 204.
70 Ibidem, List do Departamentu Wyznań, 26 IV 1922 r., k. 213.
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pozostanie jeszcze wielka ilość martwej przestrzeni. Chcąc ją choćby w części 
wyzyskać, należałoby w połowie ścian wybudować podłogę, by umożliwić wycią-
gnięcie półek i dostęp do nich aż do górnego pułapu. W ten sposób wewnątrz 
cerkwi należałoby [umieścić – J.G.] wielką drewnianą konstrukcję budowlaną, 
co pociągnęłoby za sobą olbrzymie koszty. W rezultacie pomieścilibyśmy w niej 
tylko drobną część aktów. Według pomiarów (…) cerkiew dałaby co najwyżej 
pomieszczenie dla jednej czwartej tej ilości aktów, które się znajdują w jednym 
archiwum warszawskim, w Archiwum Głównym. W cerkwi ponadto nie ma 
miejsca na urządzenie pracowni dla urzędników, zakrystia bowiem, w której 
ewentualnie mogliby siedzieć urzędnicy, jest za mała i zupełnie na pracownię nie 
przydatna. Ma w dodatku kamienną posadzkę i brak w niej pieca”71.

Adaptacji budynku dokonano w sposób bezmyślny, nie licząc się z uczucia-
mi wiernych, o czym świadczy m.in. to, że przez dłuższy czas po urządzeniu 
w niej magazynu z budynku nie usunięto ołtarza i nie zdjęto krzyży. Urzędnicy 
z Wydziału Archiwów Państwowych bronili się, twierdząc, że remont świą-
tyni wymaga dodatkowych wydatków, wobec czego nie gwarantują rychłe-
go usunięcia krzyży72. Gdy władze wojskowe zwróciły uwagę na niestosowny 
wygląd dawnej świątyni, Wydział Archiwów Państwowych w kwietniu 1922 r. 
zaproponował, by wojsko, jako że dysponuje odpowiednimi siłami i środka-
mi, usunęło krzyż. W tej sprawie wypowiedział się również dziekan OK I ks. 
Czubuk-Podolski: „Użycie powyższej byłej cerkwi na cele niereligijne z pozo-
stawieniem na niej krzyży wywołuje podrażnienie uczucia religijnego wojsko-
wych wyznania prawosławnego oraz powoduje demoralizację, stwarza grunt 
dla agitacji antypaństwowej wśród żołnierzy prawosławnych”73. Przedstawiciele 
władz wojskowych i Wydziału Archiwów Państwowych zgodnie przyznali, że 
dopuszczono się profanacji świątyni, co wywoływało słuszne niezadowolenie 
i rozgoryczenie społeczności prawosławnej, w tym żołnierzy74. Kierownik WWN 
w liście do ministra spraw wojskowych napisał m.in.: „Cerkiew na ul. Huzarskiej, 
dawn. pod wezwaniem św. Olgi, wbrew elementarnym pojęciom o budynkach, 
w których kult religijny był sprawowany, przeznaczona została przez Min. Robót 
Publ. na skład starych archiwaliów nadsyłanych z Rosji. Od dwóch lat przeszło 
żołnierze wyznania prawosławnego spoglądają na cerkiew jako na skład starych 
papierów. I aczkolwiek zdjęto z kopuł krzyże cerkiewne, niemniej jednak całość 
budynku ongiś konsekrowanego podlega w 5 lat po wojnie zupełnie zbytecznemu 

71 Ibidem, Raport kierownika Wydziału Archiwów Państwowych, 3 IV 1922 r., k. 253.
72 Ibidem, List kierownika Wydziału Archiwów Państwowych do Departamentu Wyznań, 
26 IV 1922 r., k. 213.
73 Ibidem, 1205, List ks. A. Czubuk-Podolskiego do DOK I, 20 II 1924 r., k. 93.
74 Ibidem, 1222, List kierownika Wydziału Archiwów Państwowych do Departamentu 
Wyznań, 26 IV 1922 r., k. 213; List DOK I do MWRiOP, 27 II 1924 r., k. 93; CAW, Oddział 
II SG, I.303.4.2661, List kierownika WWN do Oddziału II Sztabu Generalnego, 17 II 1925 r.
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zbezczeszczeniu”75. Niestety, wypadki wykorzystywania byłych cerkwi do innych 
celów niż religijne (np. magazyny i składy), bez usunięcia przedmiotów kultu 
religijnego (krzyże, ołtarze, obrazy świętych) lub usuwania ich w sposób nie-
odpowiedni, bez okazywania im szacunku miały miejsce również w innych 
miejscowościach76. Władze wojskowe były poważnie zaniepokojone takim sta-
nem rzeczy. Dowództwo OK I kilkakrotnie zwracało się do władz wojewódz-
kich o podjęcie działań mających położyć kres profanacjom. W liście zastępcy 
dowódcy OK I gen. bryg. Henryka Minkiewicza do ministra spraw wojskowych 
czytamy m.in.: „Zagwarantowana Konstytucją tolerancja religijna oraz opieka 
religijna, którą rząd, a zwłaszcza MSWojsk. otacza obywateli żołnierzy wyzna-
nia prawosławnego stoją w rażącej sprzeczności z profanowaniem cerkwi pra-
wosławnych przez poszczególne czynniki administracyjne. Obrócenie cerkwi 
w Ostrołęce na magazyn nafty i starego żelastwa bez zdjęcie siedmiu krzyżów 
z kopuł cerkwi zupełnie słusznie obraża uczucia religijne żołnierzy prawosław-
nych. To samo dotyczy cerkwi w Warszawie przy ulicy Huzarskiej, która bez 
zdjęcia krzyżów i bez usunięcia poświęconych ołtarzów została zamieniona na 
archiwum. Fakty te są wyzyskiwane przez czynniki wrogie nam do skutecznej 
agitacji przeciwpaństwowej”77.

Po raz pierwszy sprawę ewentualnego przekazania cerkwi w Łazienkach żoł-
nierzom prawosławnym poruszono na początku 1922 r. Wtedy to Ukraiński 
Komitet Centralny w Polsce zwrócił się do Prezydium Rady Ministrów 
i MWRiOP z prośbą o przydzielenie jednej ze świątyń prawosławnych w stolicy na 
potrzeby członków tej organizacji oraz żołnierzy WP wyznania prawosławnego. 
W nawiązaniu do tego listu w marcu 1922 r. minister wyznań religijnych wystą-
pił do ministra spraw wojskowych o podjęcie starań zmierzających do oddania 
cerkwi św. Olgi mniejszości ukraińskiej w Warszawie. Świątynia służyłaby tak-
że polskim żołnierzom prawosławnym narodowości ukraińskiej. W MWRiOP 
sądzono jednak, że przekazanie tej świątyni nie zaspokoi potrzeb wszystkich żoł-
nierzy WP wyznania prawosławnego78. Ksiądz protoprezbiter WP płk Martysz 
uważał jednak, że świątynia nie nadaje się do użytku ze względu na zły stan i jej 
niewielkie rozmiary. Zdaniem naczelnego kapelana duszpasterstwa prawosławne-
go WP, względy logistyczne i finansowe przemawiały za budową nowej świątyni, 
a nie remontowaniem starej79. Na podstawie tych wniosków szef WWN domagał 

75 Ibidem, List kierownika WWN do Oddziału II Sztabu Generalnego, 17 II 1925 r.
76 W liście do MWRiOP w sprawie profanacji byłych świątyń zwierzchnik Kościoła 
prawosławnego w Polsce metropolita Dionizy wymienia cerkwie w Kielcach, Ostrołęce, 
Skierniewicach i Staszowie. Zob. AAN, MWRiOP, 1205, List metropolity Dionizego do 
MWRiOP, 28 III 1924 r., k. 94.
77 Ibidem, Pismo zastępcy dowódcy OK I do MSWojsk., 27 II 1924 r., k. 93.
78 Ibidem, 1222, List ministra wyznań religijnych do ministra spraw wojskowych w sprawie 
przydziału cerkwi dla mniejszości ukraińskiej i dla żołnierzy prawosławnych w Warszawie, 
marzec 1922 r., k. 102, 103.
79 CAW, Oddział II SG, I.303.4.2661, Memoriał protoprezbitera WP ks. Martysza w sprawie 
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się rozbiórki cerkwi. Proponował, aby pozyskany z niej materiał wykorzystać na 
budowę nowej świątyni garnizonowej dla żołnierzy prawosławnych80. Sprawa cer-
kwi w Łazienkach była tematem spotkania przedstawicieli MWRiOP, MSWojsk., 
MSW i magistratu m.st. Warszawy 19 czerwca 1925 r. Przedstawiciel MSWojsk. 
zaproponował, żeby cerkiew „huzarską” odstąpić rządowi Rumunii w ramach 
wymiany za cerkiew we Lwowie, a na potrzeby żołnierzy prawosławnych należy 
przeznaczyć byłą cerkiew w Cytadeli Warszawskiej. Takie stanowisko spotkało się 
ze zrozumieniem podsekretarza stanu w MWRiOP Łopuszańskiego, który suge-
rował, by w tej sprawie wszcząć rozmowy z biskupem polowym WP81. Innego zda-
nia był zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP). 
W grudniu 1925 r. metropolita Dionizy w liście do ministra spraw wojskowych 
stwierdził, że cerkiew w Łazienkach należy przekazać na potrzeby żołnierzy pra-
wosławnych, niezależnie od jej stanu. Hierarcha wyraził nadzieję, że nastąpi to 
jeszcze przed 1 lutego 1926 r., by móc doprowadzić świątynię do porządku przed 
Wielkim Postem. W odpowiedzi 12 stycznia 1926 r. MSWojsk. informowało wła-
dykę, że wojsko nie ma nic przeciwko przekazaniu cerkwi na użytek wojskowego 
duszpasterstwa prawosławnego i zapewniło, że władze wojskowe opróżnią w tym 
celu budynek archiwum82. Wydział Archiwów Państwowych deklarował goto-
wość opuszczenia budynku, pod warunkiem zapewnienia innych pomieszczeń 
dla archiwaliów. Z listu dyrektora wynika, że w budynku dawnej cerkwi było 
zmagazynowanych kilkaset skrzyń i worków z archiwaliami z Rosji. Nie mia-
no jednak funduszy na budowę nowego gmachu archiwum83. Kierownik WWN 
sugerował, by dokumenty przenieść do prawego skrzydła X pawilonu w cytadeli.

Metropolita Dionizy nie ustawał w zabiegach o oddanie budynku na potrzeby 
duszpasterstwa wojskowego. W liście do ministra wyznań religijnych z 30 kwiet-
nia 1926 r. hierarcha stwierdził, że skoro rozmowy między MWRiOP i MSWojsk. 
zakończyły się pomyślnie, prosi więc o wydanie decyzji o przeniesienie do inne-
go lokalu części archiwaliów zdeponowanych w cerkwi. Jednocześnie zwierzch-
nik PAKP zabiegał o przekazanie cerkwi pod swój bezpośredni zarząd, gdyż to on 
miał zająć się pozyskaniem środków niezbędnych na remont84. Przeciwko prze-
kazaniu świątyni władzom kościelnym stanowczo zaprotestowało Ministerstwo 
Robót Publicznych, twierdząc: „wszelkie budynki świątyń i kaplic prawosławnych 
znajdujące się w obrębie zabudowań koszarowych, wznoszone dla zaspokojenia 

cerkwi garnizonowej w Warszawie, 13 II 1925 r.
80 Ibidem, List kierownika WWN do Oddziału II Sztabu Generalnego, 17 II 1925 r.
81 AAN, MWRiOP, 1222, Protokół konferencji z 19 VI 1925  r. w sprawie cerkwi 
prawosławnych w Warszawie, 19 VI 1925 r., k. 44, 45.
82 Ibidem, List gen. L. Żeligowskiego do metropolity Dionizego w sprawie przekazania cerkwi 
huzarskiej dla potrzeb wojskowych garnizonu warszawskiego, 12 I 1926 r., k. 221.
83 Ibidem, List naczelnego dyrektora archiwów państwowych do MWRiOP, 3 III 1926 r., k. 
219, 220; List naczelnego dyrektora archiwów państwowych do MSWojsk., 22 I 1926 r., k. 224.
84 Ibidem, List metropolity Dionizego do MWRiOP, 30 IV 1926 r., k. 226.
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ówczesnych potrzeb religijnych skoszarowanych żołnierzy wyznania prawosławne-
go nie stanowiły własności Kościoła prawosławnego, lecz przynależne były do danej 
nieruchomości, więc Skarb Państwa w żadnym razie nie ma obowiązku zwrotu 
tego rodzaju budynków Kościołowi prawosławnemu”85. 3 października 1926 r. 
minister wyznań religijnych poinformował ministra spraw wojskowych, że zamie-
rza przekazać cerkiew wojsku, a nie warszawskiej kurii metropolitarnej. W związku 
z tym MWRiOP zwróciło się do Ministerstwa Robót Publicznych o przekazanie 
lokalu lub gmachu nadającego się na magazyn archiwum, do którego można byłoby 
przenieść akta zdeponowane w cerkwi. Po długich staraniach MWRiOP udało się 
pozyskać na ten cel część koszar górnych. Wydzierżawiono je od Mieszkaniowego 
Stowarzyszenia Spółdzielczego Oficerów w Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu. 
Minister wyznań religijnych w liście do Ministerstwa Robót Publicznych konsta-
tował: „w ten sposób cerkiew huzarska przyznana uchwałą Rady Ministrów z dn. 
23 III 1922 r. Ministerstwu WRiOP na magazyn archiwalny, obecnie na skutek 
porozumienia Pana Ministra WRiOP z P. Ministrem Spraw Wojskowych jest 
opróżniona z aktów. Może ona teraz być oddana duszpasterstwu wojskowemu 
mocą nowej uchwały Rady Ministrów, kasującej uchwałę dawną. Z tych wzglę-
dów Ministerstwo WRiOP oświadcza gotowość protokolarnego oddania b. cerkwi 
huzarskiej Ministerstwu Robót Publicznych, do którego kompetencji należy zarząd 
gmachów stanowiących własność państwa i które powołane do przekazania cerkwi 
nowemu użytkowi po uzyskaniu stosownej uchwały Rady Ministrów”86. 18 listo-
pada 1926 r. w MSWojsk. utworzono komisję, która miała ocenić faktyczny stan 
budynku. Po zbadaniu sprawy ustalono, że koszt remontu doraźnego obejmującego 
przykrycie dachu i zbicie odpadających tynków wyniesie ok. 12 tys. zł. Tymczasem 
szef Departamentu Budownictwa MSWojsk. oświadczył, że wojsko nie dysponu-
je kwotą niezbędną do przeprowadzenia remontu świątyni87. Dalszy los świątyni 
nie jest do końca znany, wiadomo, iż cerkiew w Łazienkach została rozebrana nie 
wcześniej niż w pierwszej połowie lat trzydziestych88.

Reasumując, pomimo podejmowanych starań zarówno władze wojskowe, 
jak i cywilne nie znalazły satysfakcjonującego zainteresowane strony rozwiąza-
nia. Z braku świątyni garnizonowej nabożeństwa dla służących w Warszawie 
żołnierzy wyznania prawosławnego odprawiano w prowizorycznej kaplicy 
urządzonej w jednym z pomieszczeń w budynku mobilizacyjnym 36. pp. Lokal 
ten nie spełniał jednak wymogów świątyni. Ponadto żołnierze nadal uczęsz-
czali do katedry św. Marii Magdaleny na Pradze, gdzie nabożeństwa dla nich 
celebrował m.in. naczelny kapelan prawosławny WP89. Ponieważ brakowało 

85 Ibidem, List Ministerstwa Robót Publicznych do MWRiOP w sprawie b. cerkwi przy ul. 
Huzarskiej, 10 IX 1926 r., k. 228.
86 Ibidem, List MWRiOP do MRP, 26 X 1926 r., k. 230.
87 Ibidem, List szefa Departamentu Budownictwa MSWojsk. do MWRiOP, 14 XII 1926 r., k. 236.
88 P. Przeciszewski, Warszawa..., s. 93, 99.
89 CAW, BWN, I.300.20.57, Sprawozdanie z działalności Głównego Wojskowego Urzędu 
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funduszy, nie podejmowano budowy nowej cerkwi garnizonowej. W 1932 r. zde-
cydowano się przenieść tymczasową kaplicę do drewnianych baraków przy ul. 
Ratuszowej. Na zaadaptowanie wyznaczonego na kaplicę lokalu wyasygnowano 
5 tys. zł90. Decyzja ta wynikała z potrzeby urządzenia świątyni stosownie do 
wymogów życia garnizonowego91. Kaplica wojskowa św. Mikołaja Cudotwórcy 
była w stanie pomieścić ok. 250 osób. Odprawiano tam nabożeństwa niedziel-
ne – co najmniej dwa. W święta narodowe nabożeństwa dziękczynne odpra-
wiali: metropolita Dionizy, abp Aleksy (Gromadzki) lub bp Sawa (Sowietow)92. 
Ponadto na południu Warszawy, na terenie koszar 1. p. szw. znajdowała się tym-
czasowa kaplica, którą w 1932 r. przeniesiono do lokalu na terenie 1. dak93.

Problem braku świątyni garnizonowej na obszarze OK I dotyczył nie tylko 
stolicy. W 1923 r. dziekan OK I przygotował projekt rozkazu dowódcy okrę-
gu w sprawie urządzenia kaplic w pozostałych garnizonach94. W kolejnych 
latach dziekan OK I zabiegał u przełożonych o wydzielenie odpowiednich 
pomieszczeń pod kaplice garnizonowe95. Z prasy kościelnej dowiadujemy się, 
że za sprawą dziekana OK I Czubuk-Podolskiego podjęto działania mające 
na celu urządzenie kaplicy garnizonowej w Dęblinie. Przeznaczono na ten 
cel były budynek prosektorium. W 1924 r. rozpoczęto remont, który został 
przeprowadzony przez dowództwo garnizonu dęblińskiego. 13–14 marca 
1926 r. odbyło się poświęcenie świątyni, którego dokonał ks. protoprezbi-
ter WP płk Martysz z błogosławieństwa metropolity Dionizego. Kaplica 
wojskowa była w stanie pomieścić ok. 300 osób. Wnętrze świątyni zdobił 
ikonostas pochodzący prawdopodobnie z byłej rosyjskiej cerkwi garni-
zonowej w Puławach96. W 1932 r. urządzono kaplicę polową w Ostrołęce. 
W tym samym roku odremontowano pomieszczenie przeznaczone na kaplicę 
w Ciechanowie. Zainstalowano tam prowizoryczny ołtarz. Urządzono rów-
nież kaplicę w Łomży97. Wiadomo, że nabożeństwa dla żołnierzy garnizonu 
łomżyńskiego odprawiano także w cerkwi cmentarnej. W Modlinie w latach 
1928–1930 na kaplicę garnizonową przerabiano jeden z budynków na terenie 
twierdzy. W 1930 r. prace te zostały zaniechane i władze wojskowe przezna-
czyły budynek na inne cele. Dowództwo zobowiązało się, że zbuduje osobny 

Duszpasterskiego Wyznania Prawosławnego za rok 1925.
90 Ibidem, Sprawozdanie z działalności duszpasterskiej księdza protoprezbitera WP za rok 1932.
91 Ibidem, Sprawozdanie z działalności dziekanatu prawosławnego OK I za rok 1932.
92 W Teratynie zapadła cisza. Wspomnienia o ojcu Bazylim Martyszu, „Przegląd Prawosławny” 
2000, nr 5, s. 17.
93 CAW, BWN, I.300.20.57, Sprawozdanie z działalności dziekanatu prawosławnego OK I za 
rok 1932.
94 Ibidem, Sprawozdanie z działalności dziekanatu prawosławnego OK I za I półrocze 1923 r.
95 Ibidem, Sprawozdanie z działalności dziekanatu prawosławnego OK I za I półrocze 1924 r.
96 Jeszczo odna radost, „Woskriesnoje Cztienije” 1926, nr 29, s. 458–459.
97 CAW, BWN, I.300.20.57, Sprawozdanie z działalności dziekanatu prawosławnego OK I za 
rok 1932.
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budynek, w którym zostanie urządzona kaplica dla żołnierzy prawosławnych. 
W sprawozdaniu szefa wojskowego duszpasterstwa prawosławnego za 1930 r. 
czytamy m.in.: „Wyznaczona komisja obrała na ten cel odpowiedni plac, lecz 
przystąpić do budowy można będzie w miarę wyasygnowanych na ten cel 
kredytów, nie wcześniej jak na wiosnę. W garnizonie modlińskim znajdu-
je się ponad 1000 żołnierzy prawosławnych i przykra zwłoka w urządzeniu 
dla nich odpowiedniego domu modlitwy bardzo ujemnie odbija się na ich 
nastroju religijnym”98. Ponieważ brakowało środków, więc urządzenie kaplicy 
się przeciągało. W 1932 r. wojskowe duszpasterstwo prawosławne na własną 
rękę zmontowało i ustawiło ikonostas. Na ten cel dziekan OK I uzyskał od 
władz wojskowych kwotę 2500 złotych99.

Podsumowując należy stwierdzić, że duszpasterstwo wojskowe wyznania pra-
wosławnego OK I borykało się z wieloma trudnościami. Jedną z najważniejszych 
wśród nich był brak świątyń garnizonowych. Najwyraźniej to widać na przykła-
dzie garnizonu w Warszawie. Zarówno władze wojskowe, jak i cywilne nie znala-
zły pomyślnego rozwiązania problemu dotyczącego braku cerkwi garnizonowej 
dla żołnierzy prawosławnych służących w stolicy. Pomimo podejmowanych starań 
nie udało się pozyskać dla potrzeb duszpasterstwa wojskowego wyznania pra-
wosławnego WP jednej ze świątyń porosyjskich w stolicy. U podstaw tego stanu 
rzeczy leżały przede wszystkim rzeczywiste problemy natury prawnej, finansowej 
i technicznej. Zaistniały problem był również wynikiem ogólnej sytuacji, w której 
znalazły się dawne świątynie rosyjskie na terenie byłego Królestwa Polskiego po 
roku 1915. Nie ulega wątpliwości, że dodatkową przyczyną nierozwiązania tego 
problemu był nieuregulowany status Kościoła prawosławnego w okresie między-
wojennym (do końca 1938 r.). Faktem jest, że brak cerkwi garnizonowej poważnie 
utrudniał działalność duszpasterską wśród żołnierzy wyznania prawosławnego 
służących w garnizonie warszawskim. Brak cerkwi garnizonowej nastręczał też 
problemów władzom Kościoła prawosławnego, ponieważ w związku z brakiem 
świątyni wojskowej żołnierze musieli uczęszczać do cerkwi parafialnych w mie-
ście. Nie bez powodu dowództwo obawiało się, że brak świątyni garnizonowej 
spowoduje pogorszenie nastrojów wśród wojskowych i dostarczy czynnikom 
nieprzychylnym Polsce argumentów w prowadzeniu akcji antypaństwowej. 
Przekazanie duszpasterstwu wojskowemu wyznania prawosławnego jednej ze 
świątyń nie wykroczyło poza sferę planów i zamierzeń. Urządzenie niedużej cer-
kiewki na terenie koszar na Pradze nosiło znamiona prowizorium, ponieważ owo 
posunięcie tylko częściowo rozwiązywało problem braku świątyni garnizonowej.

Mimo wszelkich trudności praca kapelanów wojskowych ze wszech miar 
zasługuje na uznanie i szacunek. Swoistym miernikiem oceny efektywno-
ści i skuteczności pracy duszpasterskiej kapelanów prawosławnych, w tym 

98 Ibidem, Sprawozdanie z działalności księdza protoprezbitera WP za rok 1930.
99 Ibidem, Sprawozdanie z działalności dziekanatu prawosławnego OK I za rok 1932.
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również Warszawskiego OK, jest postawa żołnierzy WP tego wyznania we 
wrześniu 1939 r. W latach II wojny światowej walczący w mundurze WP 
obywatele polscy wyznania prawosławnego sumiennie i ofiarnie spełnili swój 
obowiązek wobec Ojczyzny. Żołnierze wyznania prawosławnego pochodzący 
z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej wielokrotnie wykazywali się odwagą 
i poświęceniem na różnych polach bitewnych100. Nie ulega wątpliwości, że 
była w tym także duża zasługa kapelanów wojskowych.

STRESZCZENIE

Jerz y  Grz ybowsk i ,  Prawosławne duszpasterstwo wojskowe 
w Okręgu Korpusu nr I w latach 1922–1939. Wybrane zagadnienia 

Siły zbrojne II Rzeczypospolitej stanowiły prawdziwą mozaikę narodowościo-
wą i religijną. Drugą (po katolikach) co do liczebności grupą wyznaniową w wojsku 
byli prawosławni. Najwięcej wojskowych wyznania prawosławnego skupiały m.in. 
oddziały Okręgu Korpusu nr I (Warszawa). Opiekę duchowną nad tymi ludźmi spra-
wował zespół kapelanów wojskowych wyznania prawosławnego z ks. protoprezbite-
rem na czele. Duchowieństwo wojskowe musiało zmierzyć się z wieloma problemami, 
z których jednym z najważniejszych był brak świątyń garnizonowych. Dotyczyło to 
zwłaszcza Warszawy. W latach dwudziestych problem ten próbowano rozwiązać 
poprzez przekazanie na potrzeby duszpasterstwa wojskowego wyznania prawosław-
nego byłych cerkwi rosyjskich. Rozmowy pomiędzy władzami państwowymi i samo-
rządowymi, przedstawicielami wojska z udziałem duchowieństwa poszczególnych 
konfesji religijnych nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów. Brak świątyń 
garnizonowych przysparzał wiele trudności w pracy duszpasterskiej.

Słowa kluczowe: II Rzeczpospolita, prawosławie, Warszawa, cerkiew 
garnizonowa

SUMMARY

Jerz y Grz ybowsk i ,  Orthodox military ministry in 
1st Corps District in 1922–1939. Selected issues.

The armed forces of the Second Polish Republic were a true mosaic of nations and 
denominations. The second largest religious group in the army after the Catholics 
were members of the Orthodox church. The majority of Orthodox military per-
sonnel belonged to the units of the District Corps no. 1 (Warsaw). Pastoral care 

100 W. Rezmer, Stanowisko i udział Ukraińców w niemiecko-polskiej kampanii 1939. [w:] 
Polska–Ukraina: trudne pytania, t. 4, Warszawa 1999; A. Rukkas, Uczast’ ukrajinciw-
kontraktnych oficeriw polskoj armii u weresnewij kampanii 1939 r., „Kyiwśka Starowyna” 
2002, nr 3, s. 90–102; J. Grzybowski, Białorusini w polskich regularnych formacjach 
wojskowych w latach 1918–1945, Warszawa 2007, s. 141–168.



over those people was taken by a team of Orthodox military chaplains led by the 
archpriest. The military clergy had to face numerous problems, one of the most 
important being the the lack of garrison churches, especially in Warsaw. In the 
1920s the problem was attempted to be solved by handing over the former Russian 
Orthodox churches to the Orthodox military clergy. Talks between state and local 
authorities on one side and representatives of the army and religious denominations 
on the other did not bring the expected results. The lack of garrison temples caused 
many difficulties in the pastoral work.

Keywords: Second Polish Republic, Orthodox Church, Warsaw, Garrison 
Orthodox Church 

РЕЗЮМЕ 

Е ж и Гж иб ов с к и й,  Православное военное духовенство 
в округе 1-го Корпуса в 1922–1939 годах 

Вооружённые силы 2-й Польской Республики представляли собой 
настоящу ю национальну ю и религиозну ю мозаику. Второй (после 
католиков) по численности религиозной группой были православные. 
Наибольшее число военнослужащих православного вероисповедания 
было, среди прочих, в отделениях Округа I Корпуса (Варшава). Военное 
духовенство было вынуждено столкнуться с множеством проблем, среди 
которых наиважнейшей проблемой был недостаток гарнизонных храмов. В 
особенности это касалось Варшавы. В двадцатых годах были предприняты 
попытки решить эту проблему путём передачи военному духовенству 
православного вероисповедания некогда русских церквей. Переговоры между 
центральными и местными властями, представителями армии с участием 
духовенства отдельных религиозных концессий, однако, не принесли 
ожидаемых результатов. Нехватка гарнизонных храмов была причиной 
многих трудностей пасторской работы. 

Ключевые слова: 2-я Польская Республика, православие, Варшава, 
гарнизонная церковь. 



Szymon Kucharski

Ostatni fort zachodu  
ku wschodnim rubieżom 

Wilno jako obóz i obszar warowny  
w latach 1922–1939

Miasto pełne kościołów, cmentarzy i smutku...
Ostatni fort zachodu ku wschodnim rubieżom,
Którego mózgom, sercom, kamieniom i wieżom
Wróg zaklęty truciznę sączył powolutku.

Wacław Kostek-Biernacki, Wilno (1919)

Przez ostatnie ćwierć wieku ukazało się w Polsce bardzo wiele książek, prze-
wodników i albumów, traktujących o przeszłości Wilna. Jednak w bardzo 
niewielu z nich poruszany jest szerzej militarny aspekt dziejów tego miasta, 
zaś w zupełnie pojedynczych znaleźć można informacje na temat budownic-
twa wojskowego i nowożytnych wileńskich fortyfikacji.

Tymczasem w okresie międzywojennym Wilno było największym garni-
zonem Rzeczypospolitej – stacjonowały tu: inspektorat armii, dwa dowództwa 
dywizji piechoty, dwa dowództwa brygad (kawalerii i KOP), trzy pułki piechoty, 
pułk kawalerii, pułk artylerii lekkiej, pułk artylerii ciężkiej, pułk lotniczy, dywi-
zjon artylerii lekkiej, dywizjon artylerii przeciwlotniczej, batalion saperów, bateria 
pomiarów artylerii, kompania łączności, kompania czołgów i inne oddziały. Co 
więcej, władzą zwierzchnią w tym garnizonie było przez długie lata Dowództwo 
Obszaru Warownego – praktycznie jedyna tego typu instytucja, istniejąca 
w pokojowych strukturach Wojska Polskiego. Z kolei początek budowy umoc-
nień w Wilnie późnym latem 1923 r. pozwala zaryzykować stwierdzenie, że był 
to pierwszy na świecie nowy zespół fortyfikacji stałej (a nie modernizacja dawnej 
twierdzy), którego realizację rozpoczęto po zakończeniu I wojny światowej.
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Jednak również rozkwit publikacji ściśle fortyfikacyjnych, jaki obserwu-
jemy od dłuższego czasu na polskim rynku wydawniczym, nie zaowocował 
żadnym szczegółowym opracowaniem tego problemu. Wyjątkami potwier-
dzającymi regułę są książki i artykuły Edmunda Małachowicza1, stosowne 
podrozdziały w rozprawie doktorskiej Tomasza Wesołowskiego2 oraz drobne 
wzmianki w przewodnikach turystycznych, dotyczące fortyfikacji nowożyt-
nych w Wilnie3, Większość autorów zajmujących się tematem, poprzestała 
jednak tylko na zestawieniu informacji z wybranych dokumentów archiwal-
nych (istotnie, zachowanych w znacznej ilości, choć rozproszonych po wielu 
zespołach) i niezbyt dokładnych opracowań niemieckiego wywiadu4. Temat 
wykorzystania polskich fortyfikacji przez Niemców jest zaś właściwie cał-
kowicie nieobecny w dość obfitej literaturze, traktującej o wojennych losach 
Wilna. Wyjątek stanowią wydane niedawno książki wspomnieniowe, w któ-
rych jednak polskie fortyfikacje są konsekwentnie opisywane jako niemiec-
kie, pochodzące z I wojny światowej5.

Sytuacja taka jest dziwna o tyle, że w przeciwieństwie do Ukrainy czy 
Białorusi (o Rosji nie wspominając), od chwili odzyskania niepodległości przez 
Litwę wyjazd do Wilna nie stanowił żadnego problemu i nie był obwarowany 
żadnymi uciążliwymi przepisami. Również przez długie lata korzystanie z „woj-
skowej” części zbiorów Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego 
(Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas; LCVA) w Wilnie było nieporównywal-
nie prostsze niż wizyty w warszawskim Centralnym Archiwum Wojskowym.

Bynajmniej nie oznacza to obfitości literatury przedmiotu w języku litew-
skim. Do niedawna jedynym właściwie rzeczowym opracowaniem, opartym 

1 E. Małachowicz, Wilno – Dzieje, Architektura, Cmentarze, Wrocław 1996; idem, 
Fortyfikacje Wilna, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” 1989–1990, t. 23 (cz. 1); 
1990, t. 24 (cz. 2); 1992, t. 25 (cz. 3). Niechaj w tym miejscu wolno mi będzie podziękować, 
choć, niestety, już tylko symbolicznie, zmarłemu w ubiegłym roku Profesorowi Edmundowi 
Małachowiczowi – jako rodowitemu Wilniukowi, autorowi wielu książek i albumów o Wilnie 
– z którym odbyte przed laty rozmowy stały się dla mnie ostatecznym bodźcem do podjęcia 
niniejszego tematu badawczego.
2 T. Wesołowski, Polska szkoła fortyfikacyjna okresu międzywojennego, Białystok 2004 (mps 
– praca doktorska). Trudno nie kryć żalu, iż pomimo publicznej zapowiedzi, ta interesująca 
praca do dziś nie ukazała się drukiem.
3 T. Krzywicki, Litwa – przewodnik, Pruszków 2005, s. 487; P. Włodek, Wilno – przewodnik, 
wyd. 2, Pruszków 2005, s. 35, 107, 108.
4 A. Aksamitowski, Charakterystyka systemu umocnień stałych wschodniej granicy II 
Rzeczypospolitej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1995, t. 37; W. Markert, 
Obszar Warowny „Wilno” [w:] Nad Wilią i Niemnem, Piotrków Trybunalski 2004 (tu godne 
uwagi są także pozostałe rozdziały, traktujące o innych aspektach militarnej przeszłości 
Wilna i Wileńszczyzny); J. Miniewicz, Polskie fortyfikacje wschodnie okresu międzywojennego 
w świetle dokumentów, „Fortyfikacja” 1995, t. 1.
5 R. Filipowicz, Kolonia Wileńska – czas wojny, Warszawa 2008, s. 61; idem, Klisze pamięci. 
Z wileńskiej ojczyzny, Wrocław 2008, s. 75.
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jednak niemal wyłącznie na badaniach terenowych, była strona interneto-
wa Igora Tołstoja. Kilka innych stron internetowych zawierało galerie zdjęć 
z wycieczek po polskich fortyfikacjach, bez obszerniejszego komentarza6. 
W alternatywnym przewodniku po Wilnie zasygnalizowano, jako ciekawost-
kę, istnienie polskich obiektów fortyfikacyjnych z okresu międzywojennego 
we wschodniej części miasta, dodając jednakże, zmyśloną chyba na poczeka-
niu informację o domu publicznym dla polskich oficerów, funkcjonującym 
jakoby w zachowanym budynku wartowni7.

Geneza niniejszego artykułu jest złożona. W 2008 r. w Kownie, staraniem 
tamtejszego Centrum Dziedzictwa Militarnego8, ukazała się książka opisu-
jąca dwudziestowieczne fortyfikacje na Litwie. W jednym z jej rozdziałów 
opisałem umocnienia, wzniesione w okresie międzywojennym w Wilnie, 
zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy, wynikającym z kilkumiesięcznej kwe-
rendy w CAW, kilkakrotnych wizyt w LCVA oraz – rzecz jasna – badań tere-
nowych w Wilnie9. Wydaniu książki towarzyszyła dwudniowa konferencja 
naukowa w Akademii Wojskowej w Wilnie, w trakcie której zaprezentowałem 
referat na ten sam temat, a następnie poprowadziłem wycieczkę objazdową 
po ciekawszych zabytkach wileńskiego budownictwa wojskowego i fortyfi-
kacji. Rozmowy z poznanymi wówczas litewskimi historykami zaowocowały 
pozyskaniem wartościowych informacji i wskazówek bibliograficznych, dzię-
ki czemu rok później mógł ukazać się polskojęzyczny, popularnonaukowy 
artykuł, zawierający szereg nowych ustaleń10.

Niespodziewane zamknięcie na czas nieokreślony Centralnego Archiwum 
Wojskowego w Warszawie dla zwykłych użytkowników, jakie nastąpiło 
w 2011 r., praktycznie zatrzymało badania tematu11. W tym trudnym dla 

6 Digerių Tunnelis, http://ginklai.net/tunelis (dostęp z 15 IX 2010 r.; obecnie nieaktywna); I. 
Tolstoj: Vilniusbunkers, http://www.vilniusbunkers.narod.ru (dostęp z 30 VII 2016 r.).
7 Naked Vilnius – un-tourist guide, Vilnius 2007, s. 72.
8 V. Orlov [red.], Karo Paveldo Centras, http://www.karopaveldas.lt (dostęp z 30 VII 2016 r.). 
Ibidem – bieżące komunikaty i informacje na temat fortyfikacji litewskich.
9 S. Kucharski, Vilniaus fortifikacija (1919–1944) [w:] XX-amžiaus Fortifikacija Lietuvoje, 
red. Władimir Orłow, Kaunas 2008. W dotychczasowych badaniach terenowych w Wilnie 
współuczestniczyli zaś: Katarzyna Borys, Tadeusz Kucharski, Karolis Kuciauskas, Władimir 
Orłow, Vidmantas Plavas, Jerzy Sadowski (który jest także autorem planów, przekrojów 
i rzutów wileńskich fortyfikacji, opartych na wykonanych zespołowo pomiarach z natury) 
oraz Petr Táborský – za co w tym miejscu chciałbym im wszystkim gorąco podziękować.
10 S. Kucharski, Fortyfikacje Wilna 1919–1944, „Infort” 2009, numer specjalny. Za okazaną 
pomoc dziękuję w tym miejscu Panom Doktorom: Valdasowi Rakutisowi i Jonasowi 
Vaičenonisowi z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, pracownikom Centrum 
Dziedzictwa Militarnego w Kownie z kol. Władimirem Orłowem na czele, oraz wszystkim 
innym uczestnikom konferencji „XX-amžiaus Fortifikacija Lietuvoje”, którzy brali udział 
w dyskusjach na temat wileńskich umocnień.
11 W zaistniałej sytuacji, wśród osób, które przeprowadzały kwerendy w CAW, szeroko 
rozwinęła się samopomoc. Za wskazówki bibliograficzne, udostępnienie kserokopii 
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badaczy historii polskiej wojskowości okresie otrzymałem jednak zamówie-
nie ze strony ówczesnego Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej na 
rozdział do planowanej naukowej publikacji, w której kilku autorów w kilku 
rozdziałach miało opisać militarne dzieje Wilna. Ostatecznie wydanie tej 
książki nigdy nie doszło do skutku, zaś niniejszy artykuł opiera się w dużej 
mierze na stosownym jej rozdziale, przygotowywanym do druku kilka lat 
temu. Jest on oczywiście przeredagowany zgodnie z wymogami edycyjnymi 
czasopisma oraz – w pewnej mierze – uzupełniony. Ponowne, równie niespo-
dziewane otwarcie CAW w 2015 r., a szczególnie pozytywne zmiany w regu-
laminie funkcjonowania tegoż Archiwum, wprowadzone w 2016 r., pozwoliły 
podjąć na nowo zastopowaną kilka lat wcześniej kwerendę. Kolejnym jej 
podsumowaniem stała się nieduża książka o Obszarze Warownym „Wilno”, 
jaka ukazała się w ubiegłym roku12. Pomimo jej popularnonaukowego cha-
rakteru, stanowi ona istotne uzupełnienie do niniejszego artykułu, z uwa-
gi na treść i liczbę zamieszczonych w niej kolorowych ilustracji – fotografii 
i map, które z powodu ograniczeń technicznych w „Przeglądzie Historyczno-
Wojskowym” musiałyby zostać wydrukowane jako czarno-białe.

* * *

Stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego opasana była fortyfikacjami 
od początku swego istnienia. Początkowo drewniano-ziemne obwałowa-
nia zastąpiono w XV w. ceglanymi, w których ciągu ustawiono dwie basz-
ty artyleryjskie, zwane od sąsiednich bram Rudnicką i Spaską. Przedpola 
dwóch innych bram – Subocz i Miednickiej, zwanej także Ostrą – osłania-
ne były przez półkoliste basteje. System ognia uzupełniała wolnostojąca 
baszta-działobitnia na Górze Bekieszowej. Cały zespół fortyfikacji zręcznie 
wykorzystywał ukształtowanie terenu. Liczne w okolicy Wilna wzgórza oraz 
doliny rzeczne Wilii, Wilejki i Koczergi sprzyjały obronie13. Jednakże w cza-
sie wojen z najazdem szwedzkim wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
opuściły Wilno bez walki, a sześcioletnia okupacja rosyjska zrujnowała i spu-
stoszyła je niemal całkowicie. Podczas walk z Rosjanami w 1660 r. poważ-
nym zniszczeniom uległ Zamek Dolny. Fortyfikacje, mimo iż sukcesywnie 

i notatek z wynikami badań własnych oraz inne cenne informacje, wykorzystane przy 
pisaniu niniejszego tekstu, składam podziękowania Kolegom: Krzysztofowi Gebhardtowi, 
Jackowi Marczyńskiemu, Wojciechowi Markertowi, Ryszardowi Rybce, Kamilowi Stepanowi, 
Łukaszowi Ulatowskiemu i Waldemarowi Wołkanowskiemu. Szczególne podziękowania 
kieruję zaś do Pani Marii Gosztowt-Gumowskiej, córki długoletniego kierownika 
robót fortyfikacyjnych w Wilnie, płk. inż. Jana Romualda Ożyńskiego, za udostępnienie 
obszernego archiwum rodzinnego.
12 S. Kucharski, Obszar Warowny „Wilno”, Warszawa 2015 (= „Wielki Leksykon Uzbrojenia 
– Wrzesień 1939”, t. 74).
13 E. Małachowicz, Wilno..., s. 72 i 99 (plan fortyfikacji miasta).
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modernizowane i uzupełniane nowymi dziełami ziemnymi, nie pomogły 
też uchronić miasta przed kolejnymi grabieżami podczas Wojny Północnej. 
Pewną rolę odegrały jeszcze w czasie Powstania Kościuszkowskiego w 1794 r., 
gdy wyparci z Wilna Rosjanie potrzebowali miesięcznego oblężenia, by zająć 
je ponownie.

Losy rozbudowywanych od średniowiecza dzieł obronnych przypieczęto-
wał 10 września 1799 r. ukaz cara Pawła I o zniesieniu fortyfikacji w Wilnie 
– co wykonano w latach 1800–1805, choć nie do końca skrupulatnie. 
Wprawdzie Zamek Dolny zrównano z ziemią niemal całkowicie, a z Zamku 
Górnego pozostała tylko jedna baszta (potrzebna do zainstalowania telegrafu 
optycznego), jednak ocalały: Stary i Nowy Arsenał – stojące na podzamczu, 
Ostra Brama, a także zasypana już wówczas śmieciami unikatowa basteja 
przy Bramie Subocz. Dzięki pracom konserwacyjnym, prowadzonym w okre-
sie między- i powojennym, wszystkie te obiekty, jak również zrekonstruowa-
ne odcinki murów miejskich, możemy oglądać i dziś. W 2009 r. ukończono 
zaś pełną rekonstrukcję Zamku Dolnego, pełniącego obecnie funkcje muze-
alne i reprezentacyjne.

Natura jednak nie znosi próżni – miejsce dogodne do obrony nie tra-
ci na swej atrakcyjności, mimo ewoluujących systemów fortyfikacyjnych. 
Ukazem z 6 kwietnia 1831 r., car Mikołaj I zdecydował o budowie nowej 
twierdzy w Wilnie. Zasadnicze prace, polegające na wykopaniu fos oraz usy-
paniu bastionów, kleszczy i kurtyn, wykonano jeszcze w tym samym roku, 
ale wykończenie ich zajęło jeszcze kolejnych sześć lat. Fortyfikacje o wiel-
ce nieregularnym narysie, dostosowanym ściśle do warunków terenowych, 
otaczały górę zamkową oraz oddzielone od niej przekopem Wilejki wzgórza 
Altarii, w których wydrążono podziemne prochownie. Naprzeciw nich, na 
drugim brzegu Wilii, połączonym przeprawą promową, wzniesiono duże 
dzieło rogowe z rawelinem. Budynki, które znalazły się w obrębie fortyfikacji, 
adaptowano do celów wojskowych, wzniesiono również szereg nowych koszar 
i magazynów14. Wilno było twierdzą II klasy; na jej uzbrojenie składało się 
36 dział dużego kalibru. Twierdza pełniła jednak funkcje głównie policyjne, 
trzymając w szachu położone u jej stóp miasto. Kolejne powodzie, niekorzyst-
ne warunki geologiczne, będące przyczyną zawalenia się niektórych dzieł 

14 E . Małachowicz, Wilno..., s .  105 (plan twierdzy) i  106; Centra lne Archiwum 
Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Inspektorat Armii Wilno, I.302.5.12, Referat 
ppłk. A. Alexandrowicza, „Wilno w wieku XIX – jako forteca”, b.d. [ok. 1935 r.]. W tym, 
jak i w większości dalszych odwołań do przedwojennych archiwaliów ze zbiorów CAW 
niemożliwe lub praktycznie bezcelowe jest podawanie paginacji kart, która albo w ogóle 
nie została wykonana w danej teczce, bądź to karty są paginowane kilkakrotnie, pomijając 
fakt, że w najintensywniej eksploatowanych przez badaczy teczkach z zespołów takich, jak 
GISZ, departamenty MSWojsk. czy oddziały Sztabu Generalnego paginowane karty niemalże 
nigdy nie są poukładane w kolejności paginacji. Natomiast większość akt personalnych 
i odznaczeniowych jest w ogóle nieuporządkowana.
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obronnych, ale również ogólna sytuacja polityczna i decyzja o budowie nowo-
czesnej twierdzy w Kownie skłoniła cara Aleksandra II do wydania 29 czerw-
ca 1878 r. ukazu o kasacji twierdzy Wilno. Umocnienia splantowano szybko 
i dokładnie, odsprzedając większość gruntów miastu, koszary zaś pozostały 
w rękach wojska. Jeszcze w okresie międzywojennym czytelny był narys dzie-
ła rogowego na prawym brzegu Wilii15, natomiast dziś już po XIX-wiecznej 
twierdzy nie pozostał, jak się zdaje, żaden ślad. Swoistym reliktem są jedynie 
klasycystyczne rogatki, wzniesione na Pohulance i Lipówce w 1819 r. w miej-
scu starszych, drewnianych – funkcjonujące do czasu zniesienia obwałowań.

W chwili wybuchu I Wojny Światowej Wilno było jednym z większych 
garnizonów w tej części Cesarstwa Rosyjskiego, ale pozbawionym jakich-
kolwiek umocnień. Wojska niemieckie zajęły je bez walki 18 września 1915 r. 
Natomiast w ciągu kolejnych kilku lat cała Wileńszczyzna stawała się kilka-
krotnie areną zmagań, prowadzonych przez regularne i nieregularne oddzia-
ły niemieckie, litewskie, rosyjskie/radzieckie i polskie. W zależności od 
zmieniających się uwarunkowań politycznych, poszczególne strony zawierały 
sojusze, rozejmy lub walczyły ze sobą, zaś samo Wilno kilkakrotnie przecho-
dziło z rąk do rąk (warto zauważyć, że w ciągu całego XX w. można doliczyć 
się aż piętnastokrotnych zmian władzy w Wilnie). Nic jednak nie wskazuje 
na to, by w czasie walk o władzę nad Wilnem, zakończonych ostatecznie 
w 1920 r. „buntowniczą” operacją gen. ppor. Lucjana Żeligowskiego, forty-
fikacje odegrały jakąkolwiek rolę. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że 
z wykształcenia fortyfikatorem był dowódca polskich oddziałów Samoobrony 
Wileńskiej, które opanowały miasto na okres kilku pierwszych dni 1919 r. – 
gen. ppor. Władysław Wejtko16.

Regularne już oddziały Wojska Polskiego wkroczyły zaś do miasta 
dokładnie na Wielkanoc, 19 kwietnia tr. Sytuacja zdawała się szybko stabili-
zować – powołano władze cywilne, otwarto Uniwersytet, jednak latem 1920 r. 
pod miasto podeszła Armia Czerwona i 14 lipca zajęła je, wobec niezbyt zde-
cydowanej postawy polskich obrońców. W rękach radzieckich Wilno pozo-
stawało do 27 sierpnia, kiedy w obliczu ofensywy polskiej przekazane zostało 
Litwinom – którzy ogłosili je stolicą. Ostatecznie, 9 października opanowały 
je oddziały polskie pod dowództwem „zbuntowanego” gen. ppor. Lucjana 
Żeligowskiego, tworząc na zajętych terenach marionetkowe państwo – Litwę 

15 Widać je na większości planów miasta, wydanych po kasacji twierdzy oraz na mapach 
topograficznych. Dla współczesnego czytelnika potencjalnie najłatwiej dostępne są plany, 
stanowiące załączniki do przewodników, wznowionych po 1989 r. w postaci reprintów, np. 
A. H. Kirkor, Przewodnik historyczny po Wilnie, Wilno 1880; J. Kłos, Wilno – przewodnik 
krajoznawczy, Wilno 1923 (wyd. 1), 1937 (wyd. 3).
16 Władysław Wejtko (1859–1933), oficer saperów z armii ros. i Korpusów Polskich; inżynier 
wojskowy. Inspektor inż. i sap. MSWojsk. (1919), kierował pracami fortyfikacyjnymi na 
przedmościu warszawskim (1920). Od 1921 r. w st. spocz.
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Środkową, której sejm zdecydował się wkrótce przekazać zwierzchność pań-
stwową władzom polskim. Władze polskie wniosek ten oczywiście zaapro-
bowały i 3 marca 1922 r. w warszawskim Pałacu Rady Ministrów podpisano 
Akt Złączenia Ziemi Wileńskiej z Rzecząpospolitą.

W dniu inkorporacji Litwy Środkowej do Polski po przedmieściach 
Wilna biegła już zupełnie nowa linia umocniona. Zgodnie z prawidłami 
sztuki wojennej, po zajęciu miasta przez Wojsko Polskie w 1919 r., oddziały 
inżynieryjne przystąpiły do budowy pozycji obronnej, jako ochrony przed 
ewentualnym kontratakiem nieprzyjaciela. Przerwane ofensywą bolszewicką 
prace kontynuowano po wkroczeniu do Wilna „zbuntowanych” oddziałów 
polskich w 1920 r. Pozycja, określana w oficjalnych dokumentach jako Linia 
Szeptyckiego17, miała otoczyć miasto niemal nieprzerwanym kordonem for-
tyfikacji, zamieniając je w jakby polową twierdzę pierścieniową. Kordon ów 
składał się zasadniczo z pojedynczego pasa drewniano-ziemnych okopów 
strzeleckich i gniazd broni maszynowej, poprzedzonego pasem przeszkód, 
a połączonego rowami dobiegowymi ze schronami mieszkalnymi, położo-
nymi na zapolu. W pierwszej kolejności fortyfikacje wzniesiono w terenie 
otwartym, pozostawiając na później odcinki biegnące wzdłuż brzegu Wilii 
i po wzgórzach Antokolu. W kilku miejscach utworzono, otoczone ze wszyst-
kich stron przeszkodami, małe gniazda oporu, obliczone na około 1–2 pluto-
ny piechoty, zaś okrakiem na trakcie lidzkim, w rejonie Równego Pola (dziś 
dzielnica Rudaminos Kelias), umieszczono duży punkt oporu, zdolny do 
obrony okrężnej. Ponadto, aby ułatwić komunikację po drogach rokadowych, 
Zakret ze Zwierzyńcem połączono przeprawą promową18. Kierownictwo prac, 
wykonywanych głównie przez bataliony saperów 1. i 2. Dywizji Litewsko-
Białoruskiej, objął ostatecznie 10 maja 1921 r. mjr. Maksymilian Hajkowicz19.

17 Umocnieniom, których budowę rozpoczęto jesienią 1919 r., nadano imię ówczesnego 
dowódcy Frontu Litewsko-Białoruskiego, gen. dyw. Stanisława Szeptyckiego (1867–1950), 
oficera niezwiązanego wówczas bliżej ze służbą fortyfikacyjną. Dopiero w latach 1921–1926, 
pełniąc urząd inspektora armii nr IV w Krakowie, gen. Szeptycki zaangażował się w pierwsze 
prace projektowe nad fortyfikacjami późniejszego Obszaru Warownego „Śląsk”.
18 CAW,  Dep. V Inż i Sap. MSWojsk., I.300.42.47, Raport dowództwa 2. Armii do Dep. V 
MSWojsk. z 6 IX 1921 r. o stanie robót na dzień 1 IX (tekst i załączniki-mapy). Duża ilość 
niewyzyskanych jeszcze dokumentów, dotyczących budowy Linii Szeptyckiego, zachowała 
się w CAW, w zespołach Polowego Szefa Inż. i Sap. Naczelnego Dowództwa (I.301.14) 
i Dowództwa Frontu Litewsko-Białoruskiego (I.310.10). Planowana na jesień 2011 r. kwerenda 
nie mogła jednak dojść do skutku, z powodu zamknięcia CAW – w chwili obecnej jest to 
temat do dalszych badań.
19 Maksymilian Hajkowicz (1889–1940), oficer saperów z armii ros. i Korpusów Polskich; 
oficer Zarządu Fortecznego DOGen. Warszawa (1919), brał udział w pracach fortyfikacyjnych 
na linii Bugu i Przedmościu Warszawskim (1920). Szef inż. Wojsk Litwy Środkowej (1921–
22). Absolwent I Kursu Fort. (1925–26). W służbie czynnej do 1939 r.; zajmował czołowe 
stanowiska w szkolnictwie saperskim i w linii. Zmarł w Rumunii. Szerzej o kadrach polskiej 
służby fortyfikacyjnej (w tym – obszerniejsze życiorysy większości osób, wymienionych 
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Latem 1921 r. pozycja wokół miasta była gotowa na około połowie dłu-
gości, zaś w kierunku północno-zachodnim – czyli od strony Litwy – na 
przedpole wysunięto dodatkową, drugą linię obrony, ukończoną niemal cał-
kowicie. Z tego okresu pochodzą jedyne odnalezione całościowe meldunki 
o stanie robót i plany wykonanych odcinków, miejscami znacząco różniące 
się od zachowanych również projektów z lat 1919–1920 (niewykluczone, że 
przebieg linii modyfikowano już w trakcie prac). Można przypuszczać, że 
Traktat Ryski pozwolił zawiesić prace fortyfikacyjne, a wkrótce potem przy-
stąpiono do rozbiórki umocnień. Mało prawdopodobne jest bowiem, by woj-
sko w czasie pokoju było w stanie opłacać dzierżawę prywatnych gruntów, 
na których umocnienia te były wzniesione. Fragmenty Linii Szeptyckiego 
istniały jednak jeszcze w 1924 r. i służyły do celów szkoleniowych i doświad-
czalnych20. Ten krótkotrwały epizod stał się jednak swoistym preludium do 
realizacji projektu otoczenia Wilna pierścieniem stałych już fortyfikacji.

Sytuacja na Wileńszczyźnie była wciąż daleka od normalności. Dawna 
Litwa Środkowa jeszcze przez kilka lat zwana była Ziemią Wileńską (obej-
mowała powiaty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i brasławski), 
a w ogólny system administracyjny Rzeczypospolitej włączono ją dopiero 
ustawą sejmową z 22 grudnia 1925 r., na mocy której powstało najmłodsze 
polskie województwo – wileńskie, w składzie powiatów: oszmiańskiego, świę-
ciańskiego, wileńsko-trockiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego, wilej-
skiego, brasławskiego oraz wileńskiego miejskiego. Wcinało się ono długim 
klinem między pokonany, ale wciąż silny Związek Radziecki i Litwę – któ-
ra aż do 1938 r. nie nawiązała nawet stosunków dyplomatycznych z Polską. 
Co więcej, granicę polsko-litewską traktowano jako tymczasową linię demar-
kacyjną, przeto nie wkopano na niej kamieni granicznych, lecz wytyczono 
ją w terenie prowizorycznie, przy pomocy słomianych wiech, zatkniętych na 
długich tykach.

Także pod względem wojskowym, gdy na pozostałym terytorium Polski 
przeprowadzono już demobilizację i armia przeszła na etaty pokojowe, 
Wileńszczyzna wciąż stanowiła obszar operacyjny 2. Armii, której dowódz-
two stacjonowało w Lidzie. Dopiero 15 września 1922 r. przekształcono 
je w przewidziany w strukturze pokojowej Inspektorat Armii nr 121 (od 

w niniejszym artykule): S. Kucharski, Oficerowie służby fortyfikacyjnej II Rzeczypospolitej: 
Zarys portretu zbiorowego i mały słownik biograficzny [w:] Kadry decydują o wszystkim: 
studia z zakresu biografistyki wojskowej, Wrocław 2015 (= „Wrocławskie Studia z Historii 
Wojskowości”, t. 4).
20 CAW, Oddział II SG, I.303.4.5241, Pismo dowództwa OWar. „Wilno” z 29 X 1924 r., 
skierowane do wszystkich oficerów broni, rozkazujące im stawić się na pokazowym 
obsadzeniu batalionowego ośrodka oporu Ogrodniki-Polepie.
21 Rozkaz Tajny Dowództwa Okręgu Korpusu III, Białystok-Wilno-Grodno (dalej: 
RT DOK III) 1922, nr 61.
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1926 r. funkcjonujący bez numeru) i przeniesiono do Wilna. Jego siedzibą 
była tzw. Willa Podzamcze, będąca pozostałością Zamku Dolnego (w chwi-
li obecnej wbudowana już ponownie w jego bryłę)22. Urzędujący w Wilnie 
inspektor armii stawał się w czasie wojny dowódcą Armii „Wilno”, a w czasie 
pokoju podlegali mu dwaj dowódcy Okręgów Korpusów – nr III (Grodno), 
obejmującego Wileńszczyznę i nr IX (Brześć nad Bugiem), obejmującego 
Nowogródczyznę i część Polesia. Najniższym szczeblem wojskowej władzy 
terytorialnej w Wilnie była Komenda Miasta, istniejąca formalnie już od 
1919 r. – jej siedzibą był Stary Arsenał (obecnie Muzeum Sztuki Użytkowej; 
odbudowany po silnym zniszczeniu w czasie II Wojny Światowej)23.

Przebieg wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. unaocznił niekorzystne 
położenie miasta. Wojska wschodniego agresora, nacierające przez Bramę 
Smoleńską w kierunku strategicznym na Warszawę, z łatwością mogły odizo-
lować Wileńszczyznę od reszty kraju. Naturalnym śródszańcem, rdzeniem 
jej obrony stawało się wówczas Wilno. Przyparte było ono jednakże do muru 
w postaci granicy litewskiej, zaś postawa Litwinów w razie ewentualnego 
nowego konfliktu polsko-radzieckiego pozostawała wielką niewiadomą. 
Zrozumiałym więc było, że miasto musi zostać zawczasu przygotowane do 
obrony okrężnej w oderwaniu od sił głównych przez wzniesienie systemu 
fortyfikacji oraz magazynów materiału wojennego, wystarczającego na prze-
widywany okres oblężenia.

Można domniemać, że taka była właśnie geneza ustanowienia w Wilnie 
Komendy Obozu Warownego. W 1922 r. istniały już takie komendy w daw-
nych twierdzach rosyjskich, niemieckich i austro-węgierskich – powoła-
ne do istnienia rozkazem Departamentu Mobilizacyjno-Organizacyjnego 
MSWojsk. z 13 stycznia 1920 r. Komendy te, oprócz zadań czysto admini-
stracyjnych, typowych dla każdej komendy miasta czy garnizonu, posiada-
ły również kompetencje w zakresie inwentaryzacji, konserwacji i budowy 
nowych dzieł fortecznych, a także przeznaczony specjalnie do tego celu organ 
wykonawczy, nazwany Zarządem Fortecznym24 (jako swoiste kuriozum 

22 Ten i inne adresy ustalono głównie na podstawie rozkazów jawnych i tajnych DOK III z lat 
1922–39 oraz rozkazów dziennych KOWar./DOWar. z lat 1923–31. Wprawdzie w CAW cały 
zespół akt komend garnizonów z okresu 1918–39 był aż do 2015 r. wyłączony z udostępniania 
„na czas nieokreślony”, jednak inne, dosyć kompletne egzemplarze tych rozkazów, można 
było odnaleźć w aktach wileńskiej Ekspozytury nr 1 Oddziału II SG (I.303.4.; teczki od 5206 
do 5322), do której trafiały z rozdzielnika. Źródłem pomocniczym były zaś liczne księgi 
adresowe, plany miasta, jak również przewodniki turystyczne z okresu międzywojennego.
23 „Przedfortyfikacyjnymi” komendantami miasta Wilna byli: płk Andrzej Tupalski (1919–21) 
i płk Józef Becker (1921–22).
24 Dziennik Rozkazów Tajnych MSWojsk., 1920, nr 1, poz. 2: Przemianowanie twierdz na 
obozy warowne. Początkowo istniały „dowództwa”, które po półtora roku przemianowano 
na „komendy”. CAW, Oddział III Sztabu MSWojsk. I.300.8.15, Pismo Oddziału I SG 
do Oddziału III SG z 16 VII 1921 r. w sprawie ujednolicenia nazewnictwa niektórych 
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można wspomnieć fakt, że nazbyt pewne siebie polskie ministerstwo plano-
wało wydać rozkaz o utworzeniu Zarządu Fortecznego również w twierdzy 
Kowno – choć miasto to ani wówczas, ani nigdy później nie znajdowało się 
w polskich rękach25). W Modlinie, Toruniu czy Przemyślu istniały jednak, 
zachowane w lepszym lub gorszym stanie, fortyfikacje stałe. Wilno natomiast 
otoczone było jedynie polową Linią Szeptyckiego. Pozostałości twierdzy 
rosyjskiej nie miały już najmniejszego znaczenia militarnego. Nieco większą 
wartość przedstawiać mogły jeszcze fortyfikacje polowe, wznoszone przez 
wojska niemieckie i austro-węgierskie na linii stabilizacji frontu wschodniego 
w latach 1915–18, ale znajdowały się one na dalekich przedpolach miasta i nie 
mogły mieć bezpośredniego wpływu na jego obronę26.

Komendę Obozu Warownego „Wilno” powołano więc zdecydowanie na 
wyrost, mając zapewne na uwadze przede wszystkim wydźwięk propagan-
dowy takiej decyzji. W aktach Biura Ścisłej Rady Wojennej nie odnaleziono, 
jak dotąd, pisemnej decyzji o rozpoczęciu prac fortyfikacyjnych w Wilnie. 
Z początkiem 1923 r. rozpatrywano tam jednak dokument, w którym czyta-
my: „Nasuwa się myśl ufortyfikowania Wilna i pozostawienia tego ośrodka 
oporu na tyłach armii rosyjskiej tak długo, aż kontrofensywa wojsk własnych 
zdoła nieprzyjaciela odrzucić”. Aby osiągnąć konieczną w takiej sytuacji auto-
nomiczność miasta, bronionego przez grupę operacyjną w sile 2–3 dywizji 
piechoty, planowano zgromadzić w nim żywność i amunicję na 4–6 tygodni 
oblężenia i wznieść fortyfikacje, odporne na ogień kalibru do 155 mm27. 

Dość pospiesznie sformowana komenda działalność swą rozpoczę-
ła oficjalnie 25 czerwca 1922 r.28. Na jej siedzibę przeznaczono zabudowa-
nia dawnego klasztoru jezuitów przy ul. Jezuickiej, nazwane Koszarami 
Ignacowskimi (obecnie mieści się w tam litewskie Ministerstwo Obrony 
Narodowej i biblioteka). Oparta na standardowym etacie, nie posiadała de 
facto w swej strukturze komórki, zajmującej się fortyfikacją29. Na jej czele, 
również tymczasowo, stanął dowódca 3. Pułku Saperów, płk Włodzimierz 
Dziakiewicz30 – bodaj najbardziej obeznany z fortyfikacją oficer wileńskiego 

instytucji wojskowych.
25 CAW, Dep. Tech. MSWojsk., I.300.41.108, Pismo Dep. I MSWojsk. do Dep. III MSWojsk. 
z 18 X 1919 r. w sprawie zniesienia twierdz.
26 Szerzej o pierwszowojennych fortyfikacjach Wileńszczyzny: W. Bogdanow, Po sliedam 
Pierwoj mirowoj wojny w Biełarusi – Smorgonskij Rajon, Minsk 2007; V. Orlov, Fortifikacija 
Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918) [w:] XX-amžiaus... .
27 CAW, Inspektorat Armii Toruń, I.302.7.4, „Studium spraw fortyfikacji stałych i polowych 
na przykładzie taktycznego planu fortyfikacyjnego obszaru północno-wschodniego”, bez daty 
dziennej, 1923 r. Dokumentu tego nie można jednak traktować jako rozkazu wykonawczego.
28 RT DOK III 1922, nr 49.
29 RT DOK III 1922, nr 39. Jak już wspomniano, w skład takiej komendy powinien był 
wchodzić Zarząd Forteczny, jednak w Wilnie takowy nie został nigdy sformowany.
30 Włodzimierz Dziakiewicz (1882–1940?), oficer saperów z armii austr.; inżynier-
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garnizonu. Przy Inspektoracie Armii nr 1 ustanowiono zaś 7 listopada 1922 r. 
specjalny etat zastępcy, który w czasie pokoju miał za zadanie opracować plan 
obrony i umocnień obszaru operacyjnego armii, „zwłaszcza w rejonie Wilna” 
– jak stwierdzał stosowny rozkaz, natomiast w czasie wojny przewidziany 
był na dowódcę Grupy Operacyjnej „Wilno”31. Na stanowisko to wyznaczo-
no gen. bryg. Leona Berbeckiego, który w swoich wspomnieniach podkre-
ślał kilkakrotnie, że zbyt wiele pracy nie miał32. Dano mu jedynie do oceny 
projekt, opracowany już latem przez doświadczonego fortyfikatora z dawnej 
armii austro-węgierskiej, gen. bryg. Hugona Griebscha33, który 10 sierpnia 
1922 r. objął etat zastępcy Dowódcy Obozu Warownego, podczas gdy etat 
samego dowódcy jeszcze wakował (warto jednak zauważyć, że p.o. dowódcy 
był nadal płk Dziakiewicz, a brak jest informacji, jak zamierzano rozwiązać 
sprawę podległości generała pułkownikowi)34. Berbecki – nie bez racji – uznał 
projekt ów za przestarzały, stwierdzając, że linia piechoty jest zbyt ścisła, zaś 
na zapolu brak jest miejsca na zorganizowanie stanowisk bojowych i manew-
rowanie artylerią. Na jego wniosek utworzono więc specjalną komisję, której 
zadaniem było naniesienie poprawek. Projekt Griebscha został całkowicie 
zmieniony, zaś sam Griebsch – według relacji Berbeckiego – miał się jakoby 
obrazić i opuścić szeregi Wojska Polskiego.

Nie jest to jednak prawdą, gdyż w rzeczywistości MSWojsk. rozkazem 
z 13 marca 1923 r. ustanowiło specjalny etat dla Komendy Obozu Warownego 
„Wilno”, a pięć dni później na stanowisko komendanta powołany został 
Griebsch, któremu podporządkowano również nowoutworzone Kierownictwo 

hydrotechnik; dowódca licznych oddziałów liniowych; konstruktor pociągów panc. 
(1920). Komendant OWar. „Wilno” (1922–23; formalnie: w zastępstwie). Szef Wydziału 
Fort. w Dep. V MSWojsk. (1924). Uczestnik dyskusji o ostrogu fortecznym – czyli próby 
wypracowania rodzimej koncepcji nowoczesnego, dużego schronu bojowego, jaka miała 
miejsce na łamach „Sapera i Inżyniera Wojskowego” w latach 1925–27. Od 1928 r. w st. spocz. 
Figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
31 Dodatek Tajny do Dziennika Rozkazów (dalej: DTdDR) MSWojsk. 1923, nr 2, poz. 8. 
Notabene rozkaz ten sankcjonował istnienie takiego stanowiska od listopada poprzedniego 
roku.
32 Leon Piotr Berbecki (1875–1962), oficer piechoty z armii ros. i Legionów; inżynier-
technolog. Długoletni dowódca liniowy. Jako zastępca dowódcy OK VIII kierował pracami 
projektowymi nad umocnieniami Pomorza (1921–22). Inspektor armii na odcinku śląskim 
(1928–1939), faktyczny twórca tamtejszych fortyfikacji. Autor wspomnień: Pamiętniki 
Generała Broni, Katowice 1959. O jego służbie w Wilnie – ibidem, s. 170 i nast.
33 Hugon Griebsch (1877–1927), oficer saperów z armii austr.; inżynier wojskowy. 
Fortyfikator i dowódca obrony pozycji ufortyfikowanych na Bałkanach (1903–1918). Szef 
inż. i sap. Gubernatorstwa Wojskowego Warszawy (1920). Pracował w Biurze Ścisłej Rady 
Wojennej nad ogólnym planem umocnienia granic Polski (1921). Zastępca komendanta (de 
facto: komendant), a następnie dowódca Obozu Warownego „Wilno” (1922–1925). Inspektor 
fortyfikacji przy generalnym inspektorze artylerii; projektant fortyfikacji Gdyni (1925–1927). 
Nękany przewlekłymi chorobami, zmarł na stanowisku.
34 CAW, Kolekcja Generałów i Osobistości 178, Griebsch Hugon, przebieg służby.
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Robót Fortyfikacyjnych35. Na mocy zaś rozkazu z 20 marca, z kompetencji 
Berbeckiego usunięto miasto Wilno i zapewne z tego powodu nie otrzymywał 
on dalszych poleceń; wkrótce też potem etat zastępcy inspektora armii zlikwi-
dowano36. Drogi obu generałów przecięły się jednak jeszcze raz – jak się zdaje, 
ze skutkiem jak najgorszym dla Obozu Warownego. W 1924 r., w okresie naj-
większego nasilenia prac budowlanych, Berbecki został bowiem dowódcą Okręgu 
Korpusu III w Grodnie i przez jego ręce przechodziła początkowo cała kore-
spondencja w sprawach Wilna, a wkrótce Komenda Obozu Warownego, zreor-
ganizowana według nowego etatu37, została mu podporządkowana całkowicie38. 
W swoim sztabie nie posiadał jednak żadnego oficera-fortyfikatora. Major SG. 
Marian Romeyko był szefem Oddziału I sztabu gen. Berbeckiego i – jak zapi-
sał w swych popularnych, barwnych wspomnieniach – po prostu oniemiał, gdy 
otrzymał rozkaz opracowania planu przygotowania Obozu Warownego „Wilno” 
na wypadek oblężenia. Był on wszak oficerem lotnictwa i nie miał żadnego poję-
cia jak zaplanować ewakuację ludności, zabezpieczyć zaopatrzenie, komunikację, 
zapewnić bezpieczeństwo instytucjom użyteczności publicznej. Adaptował więc 
do tutejszych potrzeb analogiczny plan, opracowany w 1913 r. przez Niemców dla 
twierdzy Toruń, który w jakiś sposób zachował się w wojskowych archiwach39. 
Z pamiętników Berbeckiego wynika, że nie darzył on Griebscha zbytnią sympa-
tią. Można więc podejrzewać, że liczne nieporozumienia, niejasności finansowe 
oraz opóźnienia pracy przy budowie umocnień spowodowane były w pewnym 
stopniu wzajemną niechęcią obu generałów.

Poważny wpływ miała również niedoskonałość obowiązujących regulami-
nów, niezbyt precyzyjnie ujmujących podział kompetencji. Dość kuriozalny był 

35 DTdDR MSWojsk. 1923, nr 7, poz. 25. Przewidziano następujący skład KOWar.: 
komendant, zastępca, sztab, kierownik robót fort. (podlegał mu referat fort. z 3 oficerami 
odcinkowymi, 1 geodetą, 4 wałmistrzami, 12 dozorcami i 1 magazynierem oraz oddział 
buchalteryjno-kasowy), kierownik służby intendentury, kierownik służby zdrowia i kapelan. 
Dziennik Personalny MSWojsk. 1923, nr 18 przyniósł zaś pierwsze mianowania oficerów 
(w tym gen. Griebscha i mjr. Preisnera) na stanowiska w KOWar.
36 DTdDR MSWojsk. 1923, nr 8, poz. 32.
37 DTdDR MSWojsk. 1924, nr 10, poz. 56. RT DOK III 1924, nr 40, poz. 2 i załącznik. W skład 
KOWar. wchodzili: komendant, sztab, oddział służby garnizonowej, intendent OWar., 
naczelny lekarz garnizonu, kapelan garnizonu, komisja gospodarcza, ognisko garnizonowe, 
zakład dezynfekcyjno-kąpielowy, areszt garnizonowy, tabor, a także Kierownictwo Robót 
Fortyfikacyjnych w składzie: kierownik, referat fort., 3 oficerów odcinkowych, 2 inżynierów 
geodetów, 4 techników budowlanych, 12 dozorców budowlanych, 1 magazynier i personel 
pomocniczy.
38 RT DOK III 1925, nr 10, poz. 7.
39 Marian Romeyko (1897–1970), oficer saperów, później lotnictwa, z armii ros. i Korpusów 
Polskich. Brał udział w pracach fortyfikacyjnych w twierdzy Sweaborg (1916). Cały niemal 
jednak okres służby w WP spędził w sztabach, formacjach i szkolnictwie lotniczym, bodaj 
nigdy nie wracając już do fortyfikacji. Autor m.in. wspomnień: Przed i po Maju, Warszawa 
1967. O jego epizodzie wileńskim – ibidem, tom 1, s. 179 i n.
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na przykład fakt, że ówczesny inspektor armii nr 1, gen. dyw. Edward Rydz-
Śmigły, który w czasie wojny byłby dowódcą armii operującej w rejonie Wilna, 
mógł jedynie wysuwać postulaty w sprawach związanych z jego obroną i umoc-
nieniem, nie mając żadnego wpływu na ich realizację. Prowadził więc własne, 
niezależne studia nad obroną miasta, zaś do Sztabu Generalnego i MSWojsk. 
meldował, że z obecnego stanu rzeczy: „Szef Sztabu nie może być zadowolony, 
bo rezultaty ma za małe i ciągłe tarcia i niezadowolenia, które trzeba załatwiać. 
D-ca Korpusu również niezadowolony jak wskazuje jego pismo. Komendant 
zaś Obozu Warownego już nie niezadowolony, ale po prostu nieszczęśliwy”40. 
Zastąpienie „nieszczęśliwego” Griebscha (który z Wilnem bynajmniej się nie 
rozstawał, gdyż mianowany został Inspektorem Fortyfikacji, obejmując w ten 
sposób zwierzchność nad wszystkimi fortyfikacjami w Polsce) przez gen. 
bryg. Olgierda Pożerskiego stało się okazją do wydania przez gen. Berbeckiego 
specjalnego rozkazu, który usystematyzował i uściślił na przyszłość podział 
kompetencji oraz wzajemne zależności pomiędzy komendantem Obozu 
Warownego „Wilno” a dowódcą Okręgu Korpusu III41 Generał Pożerski urzę-
dował jednak tylko do 1926 r. Po nim, przez kolejny rok, obowiązki dowódcy 
pełnił szef fortyfikacji, płk inż. Jan Romuald Ożyński. W latach 1927–28 sta-
nowisko to piastował zaś gen. bryg. Walerian Czuma.

Równolegle, dwuetapowo, nastąpiły znaczące zmiany organizacyjne. 
Rozkaz MSWojsk. z 9 października 1925 r. anonsował tworzenie dowództw 
obszarów warownych, a dołączono do niego Instrukcję organizacyjną dla 
Dowództw Obszarów Warownych na stopie pokojowej, która uwzględniła 
nagromadzone postulaty i podporządkowała w sprawach personalnych, for-
tyfikacyjnych i administracyjnych dowódcę obszaru warownego – który kie-
rować miał wszelkimi pracami przygotowawczymi do obrony, a na wypadek 
wojny ponosił za nie całkowitą odpowiedzialność – bezpośrednio Ministrowi 
Spraw Wojskowych. Jego zależność od Dowództwa Okręgu Korpusu utrzy-
mano jedynie w kwestiach drugorzędnych42. Następnie, rozkazem wyko-
nawczym z 15 grudnia 1925 r., zlikwidowano wszystkie komendy obozów 
warownych, a utworzono trzy dowództwa obszarów warownych „Gdynia”, 
„Górny Śląsk” i „Wilno”43.

40 CAW, Oddział I SG, I.303.3.125, Pismo inspektora armii nr 1 do szefa Sztabu Generalnego 
z 2 VII 1925 r. w sprawie organizacji OWar. „Wilno”.
41 RT DOK III 1925, nr 43, poz. 4.
42 CAW, Oddział I SG, I.303.3.134, Instrukcja organizacyjna MSWojsk. dla dowództw 
obszarów warownych na stopie pokojowej z 9 X 1925 r. Por. także: RT DOK III 1926, nr 7, 
poz. 4.
43 Oryginalnego rozkazu nie udało się odnaleźć. Jest on jednak cytowany lub wzmiankowany 
w CAW, Oddział I SG, I.303.3.134, Pismo szefa Sztabu Generalnego do szefa Oddziału I tegoż 
Sztabu z 26 V 1926 r. w sprawie utworzenia OWar. „Osowiec”; ibidem, Rozkaz wykonawczy 
dowódcy Floty z 1 II 1926 r. w sprawie organizacji DOWar. „Gdynia” ibidem, Dep. Dow. 
Og. MSWojsk., I.300.22.10, Pismo Dep. V MSWojsk. do szefa administracji armii z 3 II 
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Należy jednak pamiętać, że w świetle prawa utworzenie dowództwa 
obszaru warownego nie pociągało automatycznie za sobą utworzenia same-
go obszaru, na którym mogłyby być stosowane ograniczenia budowlane, 
poruszania się i osiedlania poszczególnych osób, zakazy fotografowania czy 
kontrola obrotu nieruchomościami. Obszar Warowny „Wilno” powołany 
został do istnienia dopiero rozporządzeniem Prezydenta RP z 30 stycznia 
1929 r. Precyzowało ono granice obszaru i wprowadzało na jego terenie zaka-
zy i nakazy, przewidziane przez rosyjską jeszcze ustawę, gdyż polskie pra-
wodawstwo fortyfikacyjne było jeszcze opracowywane44. Dopiero w 1932 r. 
anulowano austro-węgierskie, niemieckie i rosyjskie ustawy forteczne, 
wprowadzając na terenie całego kraju jednolitą, nową ustawę o stosunkach 
prawnych w obszarach warownych i rejonach umocnionych45. Na jej podsta-
wie Rada Ministrów wydała 6 grudnia 1934 r. szczegółowe rozporządzenie 
o wprowadzeniu konkretnych ograniczeń w Obszarze Warownym „Wilno”46.

Dowództwo i sam już Obszar Warowny „Wilno” przetrwały jako jedy-
ne likwidację tych dowództw, zarządzoną rozkazem MSWojsk. z 13 lutego 
1929 r.47. Wydana nieco później nowa instrukcja służbowo-organizacyjna 
nie wprowadzała większych zmian w zadaniach dowództwa, ale regulo-
wała m. in. jego zależność od nowoutworzonego naczelnego organu władz 
wojskowych – Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych – któremu podle-
gało odtąd pod względem operacyjno-taktycznym48. Także kolejne dziesięć 
lat nie przyniosło żadnych rewolucyjnych zmian49. Osobnymi rozkazami 

1926 r. w sprawie kredytów dla obszarów warownych; Ibidem, Sprawozdanie szefa Wydziału 
Fort. Dep. V MSWojsk. dla szefa administracji armii z 16 VIII 1926 r. z inspekcji robót 
fortyfikacyjnych Obszaru Warownego „Wilno”.
44 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: DU RP) 1927, nr 55, poz. 483, 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 VI 1927 r. w sprawie uznawania 
pewnych obszarów i miejscowości za obszary warowne lub rejony umocnione; 1928 nr 29, 
poz. 273, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 I 1928 r. w sprawie uznanie 
miasta Wilna i okolicy za obszar warowny.
45 DU RP 1932, nr 19, poz. 124, Ustawa z dnia 28 I 1932 r. o stosunkach prawnych w obszarach 
warownych i rejonach umocnionych.
46 DU RP 1935, nr 28, poz. 219, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 XII 1934 r. 
o wprowadzeniu ograniczeń w obszarze warownym Wilno.
47 CAW, Oddział I SG, I.303.3.134, Rozkaz wykonawczy z 13 II 1929 r. o wprowadzeniu 
w życie organizacji dowództw obszarów warownych na stopie pokojowej.
48 Ibidem, Instrukcja służbowa Biura Ogólno-Organizacyjnego MSWojsk. z 12 IV 1929 r. 
dla dowództw obszarów warownych.
49 Najpóźniejszą całościową organizację DOWar. (z dotychczas odnalezionych) 
opublikowano w DTdDR MSWojsk. 1931, nr 15, poz. 68. W skład DOWar. (podległego 
bezpośrednio MSWojsk. i GISZ) wchodzili: dowódca, zastępca, sztab, kwatermistrzostwo 
szefowie służb i oficerowie broni (szefowi fortyfikacji podlegało pięć referatów: fortyfikacyjny, 
budowlany, materiałowy, rachunkowo-budżetowy oraz konserwacji i maskowania), 
komendant placu oraz pluton administracyjny. Dowódcy podlegały: 3. dap, 3. sdaplot, 
2. sbapom., komp. łącz., pluton kolejek wąsk., pluton adm. To samo w CAW, Oddział I SG, 
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wprowadzano wprawdzie zmiany w składach osobowych, likwidowano lub 
tworzono poszczególne komórki i stanowiska50, jednak do chwili wybuchu 
wojny Dowództwo Obszaru Warownego „Wilno”, podporządkowane bez-
pośrednio MSWojsk., pozostało właściwie jedynym dowództwem tego typu, 
istniejącym w pokojowych strukturach Wojska Polskiego51.

Szczegółowe wytyczne do planu obrony i budowy poszczególnych obiek-
tów przekazywał komendantowi OWar. wileński inspektor armii, zgodnie 
z dyrektywami otrzymywanymi od przewodniczącego Ścisłej Rady Wojennej 
lub szefa Sztabu Generalnego. Na ich podstawie kierownik robót fort. opraco-
wywał protokoły konieczności robót, plany i kosztorysy – które zatwierdzał 
komendant OWar, zwracając się jednocześnie do szefa Departamentu V Inż. 
i Sap. MSWojsk. o kredyt. Szef Departamentu otwierał zaś co kwartał sto-
sowne kredyty w Kasie Skarbowej w Wilnie52.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, nie da się jednak dokładnie odpo-
wiedzieć na pytanie, ile kosztowała budowa obiektów fortyfikacyjnych 
OWar. „Wilno”. Odnalezione dokumenty zawierają niejednoznaczne dane. 
W 1925 r. gen. Griebsch raportował o wydaniu ok. 8 mln. zł w latach 1923–
25 i preliminowaniu takiej samej sumy na rok 1926, co dawałoby razem 

I.303.3.135, Instrukcja służbowo-organizacyjna DOWar. „Wilno” z 31 X 1931 r.
50 Obowiązującą od 1 X 1936 r. do wybuchu wojny organizację wileńskiego Szefostwa Fort. 
opublikowano w RT DOK III 1936, nr 24, poz. 4. Szefowi Fort. podlegały cztery referaty: 
techniczno-fortyfikacyjny, taktyczno-fortyfikacyjny, maskowania i budżetowo-rachunkowy – 
z czego tylko dwa pierwsze obsadzone przez oficerów. Razem w Szefostwie służyło: 3 oficerów, 
1 podoficer, 9 urzędników cywilnych i 4 niższych funkcjonariuszy. Por. także: CAW, Oddział 
I SG, I.303.3.133, Zarządzenie Dep. Dowodzenia Ogólnego MSWojsk. z 26 VIII 1936 r. o nowej 
organizacji Szefostw Fortyfikacji. Reorganizacja ta była spowodowana utworzeniem nowego 
organu naczelnego – Inspektoratu Saperów Sztabu Głównego, któremu wileńskie Szefostwo 
Fort. miało podlegać w sprawach technicznych i administracyjnych.
51 Trudno bowiem uznać za normalne sposoby funkcjonowania dwóch pozostałych 
takich dowództw. W zatwierdzonych 6 VIII 1937 r. przez szefa Sztabu Głównego tabelach 
mobilizacyjnych nowego planu „W” pojawiło się DOWar. „Śląsk”. Według obecnego 
stanu wiedzy, nie został jednak wydany żaden rozkaz powołujący taki organ do istnienia 
w czasie pokoju. Oficerowie, przewidziani z chwilą mobilizacji do objęcia stanowisk 
w DOWar. „Śląsk”, zajmowali ponadnormatywnie rozbudowane etaty w dowództwie 
23. DP w Katowicach. Natomiast 6 VII 1939 r. ukazało się zarządzenie Departamentu 
Dowodzenia Ogólnego MSWojsk. powołujące do istnienia z dniem 15 VII DOWar. „Modlin” 
i wyznaczające na stanowisko dowódcy dotychczasowego II dowódcę piechoty dywizyjnej 
8. DP. Jednocześnie jednak zakazano ujawniania istnienia tego organu w korespondencji 
służbowej. Można podejrzewać, że wobec trwającej już mobilizacji alarmowej i mającej 
niebawem nastąpić mobilizacji powszechnej, a wreszcie – z powodu wybuchu wojny, 
zarządzenie to pozostało tylko na papierze. r. Rybka, K. Stepan, Najlepsza Broń. Plan 
Mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 2010, s. 24, 1068; eidem, Rocznik Oficerski 1939. 
Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków 2006, s. 537.
52 CAW, Oddział I SG, I.303.3.133, Pismo Oddziału IIIa BŚRW do Oddziału I SG z 11 III 
1924 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania na rok 1924 Instrukcji Tymczasowej na rok 
1923 dla administrowania kredytami O.W. Wilno.
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16 mln zł.53. Z drugiej jednakże strony, ze sprawozdania specjalnej komisji 
wojskowej, która przeanalizowała koszt prac wykonanych w latach 1923–1930 
(oprócz stacji kolejki wąskotorowej i mostu przez Wilię na Zakrecie – których 
kolaudacja jeszcze się nie odbyła), wynika, że do 1932 r. przedsiębiorstwom 
budowlanym wypłacono 5 927 588 zł i 16 gr.54. Te drugie wyliczenia, nie-
zwykle drobiazgowe, są oczywiście bardziej wiarygodne, jednak rozbieżność 
z danymi przytoczonymi przez komendanta Obozu Warownego jest zasta-
nawiająca. Być może sumy preliminowanej przez gen. Griebscha ostatecznie 
nie przyznano, gdyż niewiarygodnym zdaje się, aby władze wojskowe prze-
szły do porządku dziennego nad „rozpłynięciem się” 10 mln zł.55. Różnica 
zaś ok. 2 mln zł między sprawozdaniem z 1932 r. a raportem z 1925 r. mogła 
zostać wydana na odszkodowania dla właścicieli wywłaszczonych gruntów 
(nie objęte sprawozdaniem) oraz na prace jeszcze nieskolaudowane.

Organem wykonawczym było Kierownictwo Robót Fortyfikacyjnych, 
istniejące w ramach DOWar. i podległe mu bezpośrednio do 1925 r., póź-
niej zaś – przez Szefostwo Fortyfikacji. Rozpoczęło ono funkcjonowanie 
w 1923 r., przystępując niezwłocznie do opracowywania projektów szczegóło-
wych i prowadzenia prac w terenie. Po zakończeniu danej budowy, zadaniem 
KRFort. było też sporządzenie odpowiedniego elaboratu rozrachunkowego, 
który zatwierdzał komendant OWar. i przesyłał szefowi Wojskowej Kontroli 
Generalnej celem skontrolowania i udzielenia absolutorium. KRFort. zli-
kwidowano w 1933 r., wraz z gruntowną reorganizacją (czy raczej, nieste-
ty: dezorganizacją) polskiej służby fortyfikacyjnej. Kolejnymi kierownikami 
robót fortyfikacyjnych byli: mjr Stanisław Preisner, mjr Tadeusz Mokłowski, 
płk inż. Jan Romuald Ożyński, mjr Adam Golcz56. W celu wykonania 

53 CAW, Oddział I SG, I.303.3.134, Raport inspektora fortyfikacji dla szefa Sztabu 
Generalnego z 16 VII 1925 r. w sprawie organizacji obszarów warownych.
54 CAW, Kier. Fort. SG, I.303.11.17, Sprawozdanie z działalności komisji płk. Stefana 
Dąbkowskiego, powołanej przez MSWojsk. w  celu zbadania spraw y rozbudow y 
OWar. „Wilno”, b.d. [wiosna 1932].
55 Wspomnijmy, że późniejsza budowa fortyfikacji na Polesiu prawdopodobnie zaowocowała 
malwersacjami na kwotę znacznie większą, rzędu kilkudziesięciu milionów zł. Do wybuchu 
wojny sprawę tę jednak skutecznie tuszowano, zaś później nie zajmowano się nią szerzej, jako 
że główny podejrzany poległ w kampanii francuskiej.
56 Stanisław Preisner (1888–po 1950), oficer saperów z armii austr. Z powodu słabego 
zdrowia zajmował różne stanowiska głównie w oddziałach pozaliniowych i szkolnictwie. 
Kierownik robót fort. OWar. „Wilno” (1923–1924), referent fort. inspektora fort. (1925), 
absolwent I Kursu Fort. (1925–26), od 1929 r. w st. spocz.; Tadeusz Mokłowski (1878–1956), 
oficer piechoty, później saperów, z armii austr. i Legionów; dowódca liniowy, następnie 
w służbie budownictwa (1919–20 i 1927–29); kierownik robót fort OWar. „Wilno” (1924–
25), zastępca szefa fortyfikacji OWar. „Wilno” (1925–27). Skierowany na II Kurs Fort., 
odmówił uczestniczenia w nim. Od 1929 r. w st. spocz. Zmobilizowany w 1939 r., uczestnik 
obrony Warszawy – ciężko ranny; Romuald Jan Ożyński (1887–1965), oficer saperów 
z armii ros.; inżynier wojskowy. Odbył praktykę fort.-bud. w Twierdzy Grodno (1913), brał 
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konkretnych prac formowano tymczasowe Kierownictwa Budów, podległe 
Kierownictwu Robót Fort. I tak, na przykład, kierownikami budów schro-
nów bojowych byli: mjr Ignacy Gicala i mjr Zygmunt Wernicki57, sieci kolejki 
wąskotorowej – por. Bolesław Kapitaniak58, kolejnych zaś kilkunastu ofice-
rów lub inżynierów cywilnych kierowało budową poszczególnych schronów 
amunicyjnych czy materiału saperskiego. Czasowo istniały również dwa kie-
rownictwa robót maskowania (roślinnego i sztucznego) oraz Kierownictwo 
Robót Pomiarowych – wszystkie podległe bezpośrednio Szefowi Fortyfikacji. 
Otwartym pozostaje pytanie, czy wileńskie fortyfikacje wznoszono tyl-
ko z betonu, czy też zastosowano w nich żelbet. Jednoznaczne informacje 
o użyciu żelbetu dotyczą jedynie budowy półek na amunicję w podziem-
nych schronach na Hrybiszkach. Uszkodzone elementy schronów bojowych 
nie wykazują jednak obecności zbrojenia. Jako ciekawostkę można dodać, 
że zastosowane do produkcji betonu kruszywo udało się zidentyfikować 
jako egzotyczny dla okolic Wilna granit finlandzki (rapakiwi). Wobec bra-
ku dokumentów, wskazujących na import, można podejrzewać, że w Wilnie 
wykorzystano zapasy tego kamienia, zgromadzone przed lub w trakcie wojny 
światowej przez Rosjan59.

udział w pracach fort. na froncie rumuńskim; był oddelegowany do Zarządu Inżynierii 
rumuńskiego Sztabu Głównego (1916–18). Dowódca Grupy Fort. nr 10 (1920) i Grupy 
Inż. nr 6 (1920–21), dyrektor nauk Oficerskiej Szkoły Inż. (1923–24), zastępca komendanta 
OWar. „Wilno” (1924–25), kierownik robót fort. i szef fort. OWar. „Wilno” (1925–30). Od 
1930 r. w st. spocz.; Adam Jerzy Golcz (1895–1974), oficer saperów, następnie broni panc., 
z armii ros., dowódca liniowy. Ufortyfikował i brał czynny udział w obronie Fortu Zahorce 
przed konnicą Budionnego (1920), za co otrzymał VM kl. V. Referent ewidencyjny i fort. 
Szefostwa Inż. i Sap. DOK VI (1924–1928). Kierownik robót fort. OWar. „Wilno” (1930–33). 
Do wybuchu wojny w służbie czynnej, w linii i sztabach wojsk saperskich i pancernych, 
dowódca bsap zmot. Warsz. BPanc-Mot. (1939).
57 Ignacy Gicala (1894–1937), oficer saperów z armii austr., wieloletni dowódca liniowy. 
Kierownik budowy stanowisk obronnych w OWar. „Wilno” (1924–25), absolwent I Kursu 
Fort. (1925–26), referent fort. w DOWar. „Wilno” i DOK III (1926–29). Od 1929 r. w st. 
spocz.; Zygmunt Jerzy Wernicki (ur. 1890), oficer saperów z armii ros., dowódca liniowy. 
Kierownik robót fort. w Grupie Fort. nr 10 (1920) i Grupie Inż. nr 6 (1920–21), referent 
fort. w sztabie generalnego inspektora artylerii (1921–22), kierownik budowy stanowisk 
obronnych w OWar. „Wilno” (1924–26), absolwent II Kursu Fort. (1926–27), referent fort. 
w DOWar. „Wilno” (1927–29). Od 1929 r. w st. spocz.
58 Bolesław Kapitaniak (1896–1965), członek POW, absolwent SPPiech. (1919), inżynier dróg 
i mostów. Początkowo dowódca liniowy w piechocie, następnie w wojskach kolejowych, 
ostatecznie w saperach, kierownik budowy kolejek wąskotorowych i referent kolejowy 
DOWar. Wilno (1925–33). Niemal do wybuchu wojny służył w liniowych oddziałach 
saperskich. Latem 1939 r. prawdopodobnie kierował budową fortyfikacji stałych pod Jastarnią 
jako szef Kierownictwa Robót nr 8.
59 Za konsultacje z zakresu geologii i geografii oraz za pomoc przy określaniu składu 
materiałów budowlanych, użytych przy wznoszeniu wileńskich fortyfikacji, wyrażam 
wdzięczność śp. kol. Adamowi Sochaczewskiemu.
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Samych prac budowlanych nie wykonywało jednak Wojsko Polskie, nie 
dysponujące wówczas jeszcze ani wystarczającą kadrą techniczną, ani odpo-
wiednim sprzętem, lecz powierzano je wyłonionym w przetargach firmom 
cywilnym. W zachowanych dokumentach pojawiają się następujące ich 
nazwy: „T. Szopa i K. Zimmerman”, „Las Kresowy”, „Inż. Piotr Stabrowski 
i S-ka”, „Inż. Wiszniewski i Wolski”, „Inż. Butarewicz i Aramowicz”, „Inż. 
Jan Gumowski”, „Inż. Bobrowski i S-ka”, „Wileńskie Biuro Radiotechniczne”, 
„Inż. Wojewódzki i Korbusz”60. Najstarszą odnalezioną umowę, dotyczącą 
budowy zespołu magazynów podziemnych na Wilczej Łapie i dwóch schro-
nów na Trakcie Batorego podpisano 17 października 1923 r. – czyli niemal 
dokładnie w apogeum hiperinflacji marki polskiej! – z pierwszą z wymienio-
nych firm. Zamówienie to opiewało na sumę 21 305 318 700 marek polskich61.

Prace terenowe rozpoczęto jeszcze tej samej jesieni, zaś w następnym roku 
na mocy stosownych zarządzeń Prezydenta RP wywłaszczono posiadaczy 
gruntów przeznaczonych pod budowę magazynu technicznego, magazynu 
amunicyjnego, oraz ośrodka oporu batalionowego. Zdaje się to wprost nie-
wiarygodnym, ale powyższe akty prawne, ujawniające dokładną lokalizację 
i przeznaczenie budowli, opublikowano w powszechnie dostępnym Dzienniku 
Ustaw62! Na pierwszy więc rzut oka, wyglądałoby to na karygodne zaniedba-
nie – jednak w takim wypadku na pewno zostałyby wyciągnięte najsurowsze 
konsekwencje wobec oficerów zań odpowiedzialnych. Brak znaczących zmian 
personalnych i w ogóle brak w zachowanych dokumentach jakiejkolwiek 
wzmianki o ewentualnej aferze, każą przypuszczać, że był to w rzeczywistości 
kontrolowany przeciek informacji, mający udowodnić, że Wilno nie jest już 
Obozem Warownym tylko z nazwy. Kolejne wywłaszczenia ogłaszano jednak 
w sposób bardziej już zakamuflowany, bez tak ostentacyjnego określenia ich 
celu, w formie rozporządzeń Prezydenta RP, publikowanych w „Monitorze 
Polskim”63. Do prac budowlanych, a zwłaszcza fortyfikacyjnych, niezbędne 
stało się posiadanie dobrego materiału kartograficznego, przeto jedną z pierw-
szych oryginalnych prac Wojskowego Instytutu Geograficznego stała się seria 
dziewięciu kolorowych map „Rejon Wilno”, na których miasto i jego najbliższe 

60 Całościowe zestawienie firm i wykonanych przez nie robót w Wilnie: CAW, Kier. Fort. SG, 
I.303.11.17, Sprawozdanie z działalności komisji płk. Stefana Dąbkowskiego, powołanej przez 
MSWojsk. w celu zbadania sprawy rozbudowy OWar. „Wilno”, b.d. [wiosna 1932].
61 CAW,  Dep. V Inż. i Sap. MSWojsk., I.300.42.57.
62 DU RP 1924, nr 35, poz. 364, Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 IV 1924 r. 
w przedmiocie wywłaszczenia placu pod budowę magazynu technicznego obozu warownego 
Wilno, poz. 365, Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 IV 1924 r. w przedmiocie 
wywłaszczenia gruntu pod budowę ośrodka oporu batalionowego dla obozu warownego 
Wilno; 1924, nr 36, poz. 381, Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 IV 1924 r. 
o wywłaszczeniu gruntu pod budowę magazynów amunicyjnych obozu warownego Wilno.
63 Na przykład: Monitor Polski 1930, nr 283, poz. 389; 1930, nr 287, poz. 403.
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okolice przedstawiono w skali 1:25 000. Kilka lat później opracowano również 
arkusze jeszcze dokładniejsze, w unikatowej skali 1:10 00064.

Do administrowania gotowymi obiektami powołano w 1925  r. 
Szefostwo Fortyfikacji, stanowiące szczebel pośredni między DOWar. 
a KRFort. Stanowisko szefa fortyfikacji objął z początku (równolegle) płk 
Ożyński, a następnie, na blisko dziesięć kolejnych lat – ppłk Aleksander 
Alexandrowicz65. W tymże roku wyszły również na jaw poważne wady tech-
niczne we wzniesionych obiektach. Prace więc znacznie ograniczono, a od 
jesieni 1925 r. do lata 1926 r. odwiedziło Wilno kilka komisji kontrolnych, 
kierowanych przez oficerów Wydziału Fortyfikacyjnego Departamentu 
V (Wojsk Technicznych) MSWojsk. Poczynione na miejscu ustalenia były 
dla projektantów i wykonawców robót druzgocące – co szerzej opisane będzie 
dalej, przy omawianiu poszczególnych obiektów.

Zakończenia, czy też zawieszenia budowy fortyfikacji Obszaru Warownego 
formalnie nigdy nie ogłoszono. Stało się ono jednak faktem na początku 
lat trzydziestych. Jeszcze w lipcu 1930 r. wileńskie place budów odwiedzili, 
w ramach praktyk, słuchacze III Kursu Fortyfikacyjnego i Wyższej Szkoły 
Wojennej66. W tym samym roku, podczas swego pobytu w Wilnie fortyfi-
kacje obejrzał sam Prezydent Rzeczypospolitej67. Powstałe kilka miesięcy 
wcześniej Kierownictwo Fortyfikacji Sztabu Głównego starało się bowiem 
kontynuować roboty, działając w porozumieniu z ówczesnym dowódcą 
Obszaru Warownego, gen. bryg. Henrykiem Krokiem-Paszkowskim (któ-
ry pełnił tę funkcję w latach 1928–1930), który opracował własną koncep-
cję rozbudowy wileńskich umocnień. Próby te jednak spełzły na niczym, 

64 Wilno i Nową Wilejkę obejmują m. in. arkusze map WIG o następujących godłach: 37 
Wilno (1:300000); P30 S40 Wilno, P30 S41 Nowa Wilejka (1:100000); Rejon Wilno: 5 Wilno, 
6 Nowa Wilejka, 8 Rudomino, 9 Rukojnie, oraz P30 S40 C Wilno, P30 S40 F Wilno-Południe, 
P30 S41 A Nowa Wilejka, P30 S41 D Rudomino (1:25000); P30 S40 C1 Fabianiszki, P30 
S40 C2 Pośpieszka, P30 S40 C3 Wilno-Zachód, P30 S40 C4 Wilno, P30 S41 A3 Nowa 
Wilejka-Zachód, P30 S41 A4 Nowa Wilejka, P30 S40 F1 Zaścianki, P30 S40 F2 Wilno-
Południe (1:10000). Za wskazówki i konsultacje z zakresu kartografii dziękuję kol. Markowi 
Zielińskiemu, twórcy internetowego Archiwum Map WIG (www.mapywig.org).
65 Aleksander Stanisław Alexandrowicz (1888–1939), oficer saperów z armii ros. Praktycznie 
cały okres międzywojenny zajmował się fortyfikacją. Kierował odbiorem od Niemców 
twierdz pomorskich (1920), kierownik Rejonu Inżynierii w Toruniu (1921–24), p. o. Szefa 
Fort. OWar. „Gdynia” (1926–27), długoletni szef fort. OWar. „Wilno” (1930–39). Wobec 
zaniechania rozbudowy fortyfikacji przez czynniki zwierzchnie, musiał skupić się wyłącznie 
na konserwacji obiektów istniejących. Gnębiony depresją, zastrzelił się 16 września, podczas 
inspekcji doraźnych robót fort. na wileńskim Zwierzyńcu.
66 CAW, Kier. Fort. SG, I.303.11.3, Korespondencja z czerwca 1930 r., między Szkołą 
Podchorążych Inżynierii a Kierownictwem Fort., w sprawie wizyty słuchaczy Kursu Fort. 
i WSWoj. w Wilnie.
67 CAW, Kolekcja Akt Personalnych (dalej: AP) 2002, Ożyński Jan Romuald, List do 
gen. bryg. Mieczysława Dąbkowskiego [inspektor saperów 1936–39] z 1936 r. [bez daty 
dziennej] prośbą o wstawiennictwo w sprawie rehabilitacji opinii służbowej.



164 Przegląd Historyczno-Wojskowy 2-3/2016. Art ykuły

wobec skrajnej niechęci nowego inspektora armii w Wilnie, gen. dyw. Stefana 
Dęba-Biernackiego68, do zagadnień fortyfikacyjnych. Bodaj ostatnią, kurio-
zalną próbę porozumienia się z nim barwnie opisał szef Kierownictwa, ppłk 
dypl. Henryk Bagiński69. Otóż gdy do Wilna przyjechała grupa oficerów 
z Warszawy, na czele z samym szefem Sztabu Głównego, gen. dyw. Tadeuszem 
Piskorem70, usłyszeli oni od gen. Biernackiego, że fortyfikacja zasadniczo 
nie ma sensu, gdyż zdradza agresorowi zamiary operacyjne obrońcy. Na 
argument, że jednak wypada jakoś przygotować zawczasu teren do obrony, 
gen. Biernacki odparł, że gotowe obiekty z pewnością wysadzą szpiedzy i pro-
wokatorzy sowieccy. Natomiast, usłyszawszy argument, że przecież zorga-
nizuje się jakąś ochronę prac fortyfikacyjnych, odrzucił rzeczową dyskusję 
i – „otworzył prawą dłoń do góry i powiedział: »prędzej mi tu włosy wyro-
sną, niż pozwolę na budowę jakichkolwiek fortyfikacyj w czasie pokoju«”71. 
Gen. Paszkowski podał się po tej rozmowie do dymisji, a jego pięciu następ-
ców – płk Michał Pakosz (1930–35), płk dypl. Kazimierz Janicki (1935–38), 
płk dypl. Lucjan Janiszewski (1938–39), ppłk dypl. Kazimierz Klochowicz 
(1939) i ppłk Tadeusz Podwysocki (1939)72 – nie podejmowało już prób budo-

68 Warto zwrócić uwagę, że gen. Dąb-Biernacki nie tylko sam wzbraniał się przed budową 
nowych fortyfikacji na własnym terenie operacyjnym, ale również skutecznie zniechęcał do 
tego swojego prawoskrzydłowego sąsiada, gen. dyw. Gustawa Orlicza-Dreszera, w zakres 
studiów którego wchodził odcinek Armii „Lida”. Szerzej w korespondencji między oboma 
generałami a Sztabem Głównym (1932 r.), CAW, Biuro Inspekcji GISZ, I.302.4.2086.
69 Henryk Józef Bagiński (1888–1973), oficer saperów z Korpusów Polskich; inżynier-metalurg. 
Dowódca liniowy; jako szef sztabu 8. DP zorganizował skuteczny kontratak na wojska ros., 
które przełamały polską obronę pod Leśniakowizną na Przedmościu Warszawskim (1920), 
za co otrzymał VM kl. V. Szef Wydziału Opisowego Biura Ścisłej Rady Wojennej (1922–1927). 
Szef Kierownictwa Fort. Sztabu Głównego (1930–32) – jeden z najaktywniejszych orędowników 
konieczności fortyfikowania granic Polski. Oficer do zleceń w Korpusie Kontrolerów (1934–
39), II Zastępca Naczelnego Dowódcy Saperów i Szefa Fort. (1939). Autor licznych publikacji 
z zakresu m. in. geografii wojennej i historii wojskowości.
70 Tadeusz Ludwik Piskor (1889–1951), oficer piechoty z Legionów, długoletni oficer liniowy 
i sztabowy. Szef Oddziału IIIa (operacyjnego) Biura Ścisłej Rady Wojennej (1921–1926), szef 
Sztabu Głównego (1926–1931), a równolegle, do wybuchu wojny, inspektor armii na odcinku 
baranowickim. Zainicjował modernizację tamtejszych umocnień pierwszowojennych, 
a następnie budowę nowych, jak również szeroko zakrojone prace hydrotechniczne, 
które znacząco podniosły walory obronne terenu. Obok Leona Berbeckiego i Kazimierza 
Sosnkowskiego – jeden z największych orędowników fortyfikacji stałej w GISZ. Twórca 
Kierownictwa Fort. Sztabu Głównego – zlikwidowanego wkrótce po jego dymisji.
71 Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego w Londyn, Relacje z kampanii 1939 r., 
B.I.111/N, protokół przesłuchania płk. dypl. H. Bagińskiego przed komisją, powołaną 
w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 r., z 19 V 1941 r.
72 Michał Władysław Pakosz (1888–1938), oficer piechoty z Legionów, zmarł na stanowisku 
dowódcy 24. DP; Kazimierz Bogumił Janicki (1894–966), oficer piechoty z armii ros., 
w 1939 r. był dowódcą piechoty dywizyjnej 7. DP; Lucjan Karol Janiszewski (1891–1940), oficer 
piechoty z Legionów, dowódca liniowy, w tym pułku KOP „Głębokie”. W czasie mobilizacji 
przeniesiony na stanowisko dowódcy Piechoty Dywizyjnej 35. DPRez., zamordowany 
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wy nowych fortyfikacji w Wilnie. Istnienia KRFort. nie przewidywała zresztą, 
wspomniana już powyżej, nowa organizacja DOWar. „Wilno”, wprowadzona 
w życie w 1931 r.73.

Zaległe i sporne sprawy gruntowe udało się zaś sfinalizować dopiero 
po dziesięciu latach od rozpoczęcia prac, czyli w 1933 r.74. Nieco wcześniej, 
w 1931 r., Prokuratura przy Wojskowym Sądzie Okręgowym nr III wdro-
żyła śledztwo przeciwko kilku oficerom, mniej lub bardziej związanym 
z budową fortyfikacji wileńskich (w 1933 r. sprawę przekazano cywilnemu 
Sądowi Okręgowemu w Wilnie, z uwagi na fakt, że większość podejrzanych 
przeszła już w stan spoczynku)75. Powołana rozkazem MSWojsk. specjalna 
komisja przeanalizowała bowiem wszystkie rachunki, wystawione za roboty 
budowlane w latach 1923–1930 i stwierdziła stratę Skarbu Państwa z winy 
Kierownictwa Robót Fortyfikacyjnych na sumę przeszło 176 tys. zł.76. Nie 
odnaleziono, jak dotąd, zasadniczych akt procesowych; jedynie z pośrednich 
przesłanek wynika, że postępowanie wobec wszystkich podejrzanych umo-
rzono wobec braku winy77.

w Charkowie; Kazimierz Klochowicz (1896-po 1939), oficer piechoty z POW. Do 1939 r. – 
szef sztabu OWar. „Wilno”; Tadeusz Paweł Podwysocki (1889–1960), oficer piechoty z armii 
rosyjskiej, do czasu mobilizacji był komendantem miasta Wilna.
73 Kierownictwo Fort. Sztabu Głównego starało się ujednolicić tryb prowadzenia prac 
fortyfikacyjnych w całym kraju. W latach 1930–1932, na wniosek danego inspektora armii 
formowano w tym celu, z rezerwy personalnej Kierownictwa, tymczasowy zespół roboczy, 
zwany Komisją Fortyfikacyjną. Oczywiście, trudno się było spodziewać, by o powołanie 
takiej komisji wnioskował gen. Dąb-Biernacki.
74 CAW, AP 4544, Golcz Adam Jerzy, Rozkaz pochwalny II Wiceministra Spraw Wojsk. 
z 1933 r. [bez daty dziennej].
75 CAW, AP 1441, Wyszyński Władysław, Informacje Prokuratora WSO nr III dla Dep. 
Inż. i Sap. MSWojsk.: z 23 X 1931 r. o wdrożeniu śledztwa i z 23 VI 1933 r. o przekazaniu 
sprawy Sądowi Okręgowemu. Śledztwo prowadzono przeciwko: płk. inż. J. R. Ożyńskiemu, 
płk. inż. Janowi Lucjanowi Jastrzębskiemu (1922–1923: szef Referatu Fort. w Wydziale III 
Dep.  V MSWojsk., 1928–1930: szef Wydzia łu Fort. w Dep. Zaopatrzenia Inż.), 
ppłk. inż. T. Mokłowskiemu, mjr inż. Julianowi Hillenbrandowi (1925–1927: referent bud. 
DOWar. „Wilno”, 1927–1930: kierownik budowy), mjr. inż. Piotrowi Tomaszewskiemu 
(1926–1930: p. o. zastępcy i zastępca kierownika robót fort.), kpt. inż. Izasławowi Janowi 
Modzelewskiemu (1925–1932: referent bud. DOWar. „Wilno” i kierownik budowy) 
i kpt. W. Wyszyńskiemu.
76 CAW, Kier. Fort. SG, I.303.11.17, Sprawozdanie z działalności komisji płk. Stefana 
Dąbkowskiego, powołanej przez MSWojsk. w  celu zbadania spraw y rozbudow y 
OWar. „Wilno”, b.d. [wiosna 1932]. 
77 CAW, AP 1441, Wyszyński Władysław, Pismo WSO nr III do Biura Pers. MSWojsk. z 14 II 
1939 r., informujące, że śledztwo przeciw w/w zostało umorzone 18 II 1935 r. W teczkach 
personalnych pozostałych podejrzanych nie znaleziono podobnej informacji – wszyscy oni 
byli już w tym czasie przeniesieni w stan spoczynku; jedynie mjr Wyszyński pozostawał 
w służbie czynnej. CAW, AP 2002, Ożyński Jan Romuald, List do gen. bryg. Mieczysława 
Dąbkowskiego [inspektor saperów 1936–39] z 1936 r. [bez daty dziennej] z prośbą 
o wstawiennictwo w sprawie rehabilitacji opinii służbowej. Z akt procesowych odnaleziono 
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Po likwidacji Kierownictwa Fortyfikacji Sztabu Głównego w 1932 r. 
budowa nowych umocnień w Polsce postępowała jedynie na Śląsku, Polesiu 
i Nowogródczyźnie. Nie istniała wprawdzie żadna koncepcja całościowa, 
ale tymi akurat regionami opiekowali się inspektorowie armii, wykazujący 
znacznie większe zrozumienie dla fortyfikacji niż gen. Biernacki, który utrzy-
mał się na stanowisku do wybuchu wojny – i faktycznie, dowodząc Armią 
„Prusy”, nie musiał swych dłoni depilować...

Pierwszym etapem budowy Obozu Warownego było wzniesienie czte-
rech zespołów nadziemnych magazynów amunicyjnych, najprawdopodob-
niej w latach 1923–25, według projektu cywilnego architekta o nieznanym 
nazwisku. Ulokowano je na Antokolu przy ul. Sapieżyńskiej (kubatura 7667 
m3)78, w parku Zakret (5356 m3), na Krzyżówce (dzielnica Sołtaniszki; 6324 
m3) i na Burbiszkach (5357 m3). Ten ostatni obejmował również stację przeła-
dunkową, łączącą tory kolei zwykłej i wąskotorowej. Każdy z zespołów skła-
dał się z kilku magazynów dużych (rozmiar fundamentu ok. 5 m na 15 m) 
i kilku małych (fundament ok. 5 m na 6 m), jednej sortowni i jednej wartow-
ni – razem od 14 do 20 budynków w zespole; we wszystkich zespołach – 73 
budynki79.

Nie znany jest pierwotny wygląd tych budynków, ale w oparciu o zacho-
wane dokumenty80 oraz przez analogię z innymi budowanymi wówczas 
magazynami amunicyjnymi81 można przyjąć, że były to jednokondygnacyjne 
budynki ceglane, o dość wysokich, dwuspadowych dachach, krytych eterni-
tem, ze sterczącymi nań dużymi wywietrznikami. Wiadomo też, że posiada-
ły one ozdobny detal architektoniczny, m. in. kolumny i pilastry. Starano się 
je z reguły lokować w specjalnych wgłębieniach, wydrążonych w zboczach 
wzgórz, ale bywało, że dla większej ochrony sypano jeszcze dodatkowe wały 
ziemne – konstrukcje ziemne zachowały się z reguły do dziś. Przy każdym 
zespole budowano również sortownię amunicji i wartownię, oraz – z oczywi-
stych przyczyn – obszerną studnię, z której naraz mogło czerpać wodę kilka 
pomp strażackich.

jedynie niedatowane orzeczenia cywilnych rzeczoznawców w sprawie budowy podziemnych 
magazynów amunicyjnych na Antokolu: Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas – Wilno 
(dalej: LCVA), F.138, Ap.1, B.1, na Rossie – F.138, Ap.1, B.3 i na Śnipiszkach – F.138, Ap.1, B.4.
78 Te i dalsze kubatury podano za: CAW, Kier. Fort. SG, I.303.11.17, Depesze juzowe Szefostwa 
Fort. OWar. „Wilno” do Kierownictwa Fort. z sierpnia 1931 r. w sprawach konserwacyjnych; 
Oddział I SG, I.303.3.270, Meldunek szefa budownictwa OK III do Dep. VI MSWojsk. z 1 III 1927 r. 
w sprawie budynków wojskowych na terenie Okręgu.
79 CAW, Dep. Dow. Og. MSWojsk., I.300.22.10, Sprawozdanie szefa Wydziału Fort. Dep. V 
MSWojsk. dla szefa administracji armii z 16 VIII 1926 r. z inspekcji robót fortyfikacyjnych 
Obszaru Warownego „Wilno”.
80 Ibidem.
81 CAW, Dep. Bud. MSWojsk., I.300.63.236, Projekty i rysunki wykonawcze schronów dla 
amunicji na Westerplatte z lat 1925–26.
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Ryc. 1.  Ważniejsze obiekty na terenie garnizonów Wilno i Nowa Wilejka (oprac. 
S. Kucharski na podkładzie Mapy Szczegółowej Polski WIG 1:25 000).

1 – Willa Podzamcze (Inspektorat Armii). 2 – Koszary Ignacowskie (Dowództwo OWar., dowódz-
two 6. pp Leg., kompania łączności, kościół garnizonowy pw. św. Ignacego). 3 – Poczta Główna 
(schron dowodzenia OWar.). 4 – Stary Arsenał (Komenda Miasta). 5 – Pałac Paców (dowództwa: 1. 
DPLeg., 19. DP, Wileńskiej BK). 6 – Dowództwo pułku KOP „Wilno”. 7 – Koszary gen. Stanisława 
Szeptyckiego / I Brygady Legionów Komendanta Piłsudskiego (1. i 5. pp Leg., wydzielona kompania 
czołgów 7. bpanc). 8 – Koszary Tuskulańskie / gen. Tadeusza Tyszkiewicza (23. p. uł., nast. 4. p. uł.). 9 – 
Koszary ks. Józefa Poniatowskiego (3. pac, dwa dywizjony 1. pal Leg., ośrodek PWiWF). 10 – Koszary 
Rafałowskie (dowództwo i bateria 3. dak, nast. prawdopodobnie część 1. pal Leg.). 11 – Koszary Piotra 
i Pawła (dwa bataliony 6. pp Leg.). 12 – Koszary Antokolskie (batalion 6. pp Leg., dywizjon 1. pal Leg., 
boisko sportowe). 13 – Nowy Arsenał – Koszary gen. Dąbkowskiego (3. psap, przeformowany w 3. 
bsap). 14 – Magazyny mobilizacyjne saperów (być może, również koszary 1. szwadronu 13. p. uł). 15 
– Koszary Bernardyńskie (dowództwo 1. pal Leg.). 16 – koszary lotnicze (wydzielony dywizjon 11. p. 
myśl., przeformowany w 5. pułk lotniczy; dawniej także 3. kompania artylerii pieszej). 17 – koszary 
artylerii przeciwlotniczej (3. daplot, 2. bateria pomiarów artylerii). 18 – Pałac Słuszków (Wojskowe 
Więzienie Śledcze nr 3, koszary 7. szwadronu pionierów i szwadronu łączności Wileńskiej BK). 19 
– Koszary Połockie (bateria 3. dak, nast. 3. dywizjon artylerii pieszej, przeformowany w 33. dal). 20 
– Wojskowy Sąd Okręgowy nr 3, Wojskowy Sąd Rejonowy, koszary 14. batalionu Junackich Hufców 
Pracy. 21 – Składnica Materiału Intendenckiego nr 12 (dawniej także 3. kompania artylerii pieszej). 
22 – Powiatowe Komendy Uzupełnień Wilno-Miasto i Wilno-Powiat, przeformowane w Komendy 
Rejonów Uzupełnień. 23 – Ekspozytura nr 1 Oddziału II Sztabu Głównego. 24 – Garnizonowe 
Kasyno Oficerskie. 25 – Szpital Obszaru Warownego / Legionów Józefa Piłsudskiego. 26 – Buchta 
– strzelnica bojowa. 27 – Osiedle Funduszu Kwaterunku Wojskowego. 28 – Dawny szpital psychia-
tryczny (85. pp, dowództwo i dwa dywizjony19. pal). 29 – Koszary 13. p. uł. Punkt oporu na Trakcie 
Batorego – PO. Podziemne magazyny amunicyjne: P1 – Wilcza Łapa, P2 – Śnipiszki, P3 – Borowa, 
P4 – Hrybiszki. Nadziemne magazyny amunicyjne: N1 – Burbiszki, N2 – Zakret, N3 – Sołtaniszki 
(Krzyżówka), N4 – Antokol. Cmentarze wojskowe i wojenne: C1 – Antokol, C2 – Zakret, C3 – Stara 
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Rossa, C4 – Nowa Rossa. Mosty wojskowe: M1 – Zakret, M2 – Antokol, M3 – Saska Kępa. Radiostacje 
wojskowe: R1, R2. Gołębniki wojskowe: G1, G2.

Przebieg kolejki wąskotorowej przybliżony; zapewne nie wszystkie odcinki były w ciągłej 
eksploatacji (kolejka była połączona z siecią unieruchomionego tramwaju miejskiego). 
Istnieją niepewne przesłanki, dotyczące przedłużenia toru, biegnącego wzdłuż ul. Borowej, 
na wschód, do Obozu Ćwiczeń w Kojranach i na ewentualne place budowy fortyfikacji.

Z powodu braku materiałów źródłowych, granice Obozu Ćwiczeń w Kojranach zaznaczone 
są orientacyjnie.

Znacznie ciekawsza była jednak koncepcja magazynów podziemnych, któ-
rych również cztery zespoły wzniesiono najprawdopodobniej w latach 1923–
27, według projektu oficera Komendy Obozu Warownego, ppłk. inż. Witolda 
Wolańskiego82. Trzy z nich, o pojemności 6500 m3 każdy, o niemal iden-
tycznej konstrukcji i rozplanowaniu wnętrz schronów umiejscowiono przy 
ul. Borowej na Antokolu, na Wilczej Łapie i na Śnipiszkach. 

W skład każdego z powyższych zespołów wchodziło pięć magazynów, do któ-
rych biegły po dwa wejścia. Dwa magazyny posiadały po dwie małe izby magazyno-
we na planie kwadratu, dwa kolejne – po cztery duże, na planie prostokąta, a ostatni 
– osiem, z czego wszystkie na planie prostokąta, ułożone po cztery, w dwóch kondy-
gnacjach, połączonych schodami i windą. Wentylacja magazynu przebiegała w spo-
sób samoczynny – naturalny ruch powietrza nad dwoma kominami, wystającymi 
z nasypu ziemnego, wytwarzał w nich podciśnienie, które zasysało powietrze z wnę-
trza magazynu. Podciśnienie w samym magazynie powodowało zaś zassanie świe-
żego powietrza przez specjalne otwory, umieszczone nad każdym z wejść (w porze 
letniej zalecano w ogóle pozostawiać otwarte wrota; dostępu do wnętrza magazy-
nu broniły wówczas tylko drzwi kratowe). Powietrze przechodziło przez same izby 
magazynowe, jak również przez obiegający je korytarz wentylacyjny, połączony 
z nimi specjalnymi otworami w ścianach. W korytarzu tym ustawiano także lampy 
naftowe, które przez przeszklone okienka oświetlały magazyny. We wnękach ścian 
korytarzy stawiano kolejne lampy; tam też znajdowały się termometry, higrometry 
i gaśnice. Nad każdym z dwóch wejść do danego magazynu instalowano płaskorzeź-
bę Orła Białego, trzymającego w szponach wieniec, otaczający wspomniany wlot 
powietrza – ich twórcą był wileński artysta, Józef Noworytto83. Wejścia te były zara-
zem wjazdami, gdyż skrzynki z amunicją transportowano po wnętrzu magazynu 
za pomocą wąskotorowych wózków, popychanych ręcznie. Obrotnice pozwalały na 
skręty wózkiem do wnętrza każdej izby magazynowej. W celu zabezpieczenia przed 

82 Witold Wolański (1878–1940?), urzędnik wojskowy, następnie oficer saperów, z armii 
austr.; inżynier-budowniczy. Obrońca Lwowa (1918). Referent fort. i bud. DOWar. „Wilno” 
(1923–25), od 1927 r. w st. spocz. Figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
83 CAW, AP 2002, Ożyński Romuald Jan, Odpis fragmentu niedatowanego zeznania 
sądowego [ok. 1931 r.]. Noworytto Józef [oprac. I. Bal] [w:] Słownik artystów polskich i obcych 
w Polsce działających, t. 5, Warszawa 1988.
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wilgocią, „pierwszą kondygnację” skrzynek składowano zapewne nie bezpośrednio 
na betonowej posadzce, ale na czymś w rodzaju drewnianych palet. „Drugą kondy-
gnację” układano zaś na podwieszanych drewnianych półkach, biegnących wokół 
pomieszczenia – stalowe stelaże tej konstrukcji zachowały się w większości maga-
zynów do dziś. Prostej konstrukcji windę, zapewne o napędzie ręcznym (produkt 
warszawskiej firmy „Bracia Jenike Inżynierowie”; udźwig 1100 kg), obsługiwano 
z dolnej kondygnacji, a mieścił się na niej jeden wózek. Od frontu, elewacje obiek-
tów podziemnych maskowane były specjalnie nasadzoną zielenią (Obóz Warowny 
dysponował specjalną szkółką roślin, używanych do maskowania; niestety, nie uda-
ło się jej jednoznacznie zlokalizować) i wałami ziemnymi (taki właśnie maskujący 
szpaler drzew i resztki wału zachowały się na Śnipiszkach; na Borowej zaś magazyny 
od drogi oddzielał naturalny las). Każdy zespół uzupełniała niewielka, nadziemna, 
murowana wartownia i droga dojazdowa. Przy ul. Wiłkomirskiej, pomiędzy maga-
zynami na Sołtaniszkach i Śnipiszkach, wojsko zakupiło również osobny budynek, 
mieszczący dodatkową stróżówkę. Wszystkie magazyny – nadziemne i podziemne 
– otoczono w 1925 r. podwójnym płotem z drutu kolczastego, zainstalowano oświe-
tlenie elektryczne terenu i systemy alarmowe84.

Ostatni (także chronologicznie) zespół magazynów podziemnych wzniesio-
no na Hrybiszkach. Posiada on niespotykane gdzie indziej rozwiązania tech-
niczne, gdyż przy jego budowie nowy kierownik robót, płk Ożyński, spróbował 
skorygować niektóre błędy konstrukcyjne, jakie zaważyły na nie najlepszej 
jakości obiektów wzniesionych uprzednio85. Przede wszystkim zmienił pier-
wotnie projektowaną lokalizację tych schronów tak, aby były lepiej osłonięte 
przed pociskami artyleryjskimi, padającymi z przedpola. Ogólna konstrukcja 
magazynów jest zasadniczo podobna do poprzednich, jednak tylko tutaj wej-
ścia do schronów zabezpieczone były przelotniami i płytami detonacyjnymi, 
osłaniającymi ich fundamenty, a półki na amunicję wykonane były z beto-
nu. Nie było tu studni, ale wodociąg i hydranty przeciwpożarowe. Elewacje 
schronów otrzymały ozdobne gzymsy i ozdobione zostały pięknymi kartu-
szami herbowymi z Orłem Białym, zaś tamtejsza wartownia zyskała ciekawą 
formę architektoniczną „baszty obronnej” z tarasem i efektownym krenelażem. 
Co ciekawe, pamięć o jej pochodzeniu i funkcji (mimo dokonanej ostatnio 
przebudowy) jest wciąż żywa, gdyż okoliczni mieszkańcy do dziś nazywają ten 
budynek „polskim sztabem”. Zespół na Hrybiszkach miał kubaturę 6800 m3.

84 CAW, Dep. Dow. Og. MSWojsk., I.300.22.10, Sprawozdanie szefa Wydziału Fort. Dep. V 
MSWojsk. dla szefa administracji armii z 16 VIII 1926 r. z inspekcji robót fortyfikacyjnych 
Obszaru Warownego „Wilno”.
85 Ibidem, CAW, AP 2002, Ożyński Jan Romuald., List do gen. bryg. Mieczysława 
Dąbkowskiego [inspektor saperów 1936–39] z 1936 r. [bez daty dziennej] z prośbą 
o wstawiennictwo w sprawie rehabilitacji opinii służbowej.
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Ryc. 2. 
Dwukondygnacyjny podziemny schron amunicyjny. Na każdej kondygnacji mieszczą się cztery izby 
magazynowe, które obiega wąski korytarz wentylacyjny. Kondygnacje połączone są dwiema klatka-
mi schodowymi i prostą windą do transportu wózków z amunicją. Po jednym obiekcie tego typu 
wzniesiono w trzech zespołach magazynów podziemnych – na Wilczej Łapie (zniszczony doszczętnie 
w 1941 r.), na Śnipiszkach (zachowany, ale silnie przebudowany w okresie zimnowojennym) i przy ul. 
Borowej (zachowany w postaci pierwotnej). Czwarty, wzniesiony na Hrybiszkach (również zachowa-
ny) różni się bezpieczniejszą konstrukcją wejść, osłoniętych przelotniami i – nieznacznie – kształtem 
korytarzy wentylacyjnych, przy niezmienionych pozostałych elementach bryły (rys. J. Sadowski).

Ryc. 3. 
Dwukondygnacyjny podziemny schron amunicyjny. Na rzucie kondygnacji dolnej widoczny 
jest układ torów i obrotnic dla wózków do przewozu amunicji. Na przekroju prześledzić zaś 
można sposób wentylacji obiektu – powietrze wlatywało specjalnym kanałem, usytuowanym 
nad wrotami schronu, przechodziło przez korytarze i izby magazynowe, po czym samoczyn-
nie wyciągane było na zewnątrz przez dwa kominy (rys. J. Sadowski).
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Jako następne realizowane być miały dwa zespoły magazynów pod-
ziemnych, w Leoniszkach i na Górze Kalwarii – do czego jednak nie doszło, 
z powodu ogólnego wstrzymania robót budowlanych w Wilnie86.

Z dokumentów wynika jednak, że nawet rozpoczęte zadania przerosły moż-
liwości wykonawców87. Budowę magazynów powierzono cywilnym firmom 
budowlanym, które nie miały żadnego doświadczenia w pracach tego typu. Walory 
znakomitych lokalizacji, wybranych przez władze wojskowe pod kątem łatwości 
utajnienia prac budowlanych, a później dobrego maskowania gotowych magazy-
nów, zostały więc rychło zaprzepaszczone przez niesolidne, a czasem nawet bez-
myślne wykonanie zaplanowanych obiektów. Jak bowiem można inaczej nazwać 
fakt, że magazyny nadziemne licowano jasnożółtą cegłą, względnie tynkowano 
i malowano na biało, dach zaś pokrywano błyszczącą blachą lub białym eternitem? 
Nic dziwnego, że widoczne były one zza kilku nawet rzędów zieleni maskującej, 
a na tle lasu rzucały się w oczy z odległości kilku kilometrów. Sprzeczne z zasadami 
maskowania było też linearne ugrupowanie magazynów (tu chwalebnym wyjąt-
kiem jest zespół na Krzyżówce – zapewne powstały jako ostatni). Drogi dojazdowe 
prowadzono bezsensownymi zakosami, czym na ewentualnym zdjęciu lotniczym 
demaskowały swą nienaturalność. Do tego dochodziły wady czysto techniczne. 
Zespół na Wilczej Łapie pokryty został 8–10 metrową warstwą ziemi bez zain-
stalowanego drenażu – przez kilka lat stał więc pusty, zalany przez wodę, dopóki 
nie wykuto w ścianach otworów odwadniających. Monstrualne betonowe mury 
oporowe rozpadłyby się przy pierwszym bombardowaniu, zasypując gruzem wej-
ścia i zewnętrzne ciągi komunikacyjne. Opisana już powyżej metoda samoczynnej 
wentylacji magazynów podziemnych, stosowana z powodzeniem w XIX-wiecznych 
twierdzach fortowych, w Wilnie ponoć nie zadziałała – powietrze nie chciało 
przepływać przez magazyny88. Podobnie, w magazynach nadziemnych nie zdały 
egzaminu specjalnej konstrukcji „ściany z warstwą powietrzną”, mające zapewnić 
wentylację i izolację termiczną. Zaprojektowane według norm cywilnych podłogi 
zapadały się, nie mogąc utrzymać ciężaru skrzynek z amunicją. W wielu miejscach 
zauważono pęknięcia ścian, gdyż ogromne masy betonu wylewano bez zachowa-
nia szczelin dylatacyjnych. Reklamacje i kolejne odbiory techniczne przeciągały 
się w nieskończoność, przez co niemożliwe jest podanie konkretnej daty rocznej 
całkowitego ukończenia budowy i odbioru poszczególnych obiektów. Podobnie, 

86 CAW, Inspektorat Armii Wilno, I.302.5.6, Pismo dowódcy OWar. „Wilno” do inspektora 
armii w Wilnie z 18 III 1929 r. w sprawie dalszej rozbudowy Obszaru Warownego.
87 CAW, Dep. Dow. Og. MSWojsk., I.300.22.10, Sprawozdanie szefa Wydziału Fort. Dep. V 
MSWojsk. dla szefa administracji armii z 16 VIII 1926 r. z inspekcji robót fortyfikacyjnych 
Obszaru Warownego „Wilno”.
88 W czasie badań terenowych istniejących schronów nie zdołano przeprowadzić doświadczeń 
z badaniem przepływu powietrza, gdyż wszystkie kominy są obecnie niedrożne, zasypane 
śmieciami i ziemią. Stwierdzono jednak, że kominy z korytarzem obiegowym połączono dość 
skomplikowanym systemem załamanych kanałów, który mógł znacząco osłabiać przepływ gazów.
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latami ciągnęły się sprawy sądowe, dotyczące rozliczeń finansowych między woj-
skiem a wykonawcami robót89.

Dodać można, że dziewiąty (a chronologicznie – pierwszy) zespół 
magazynów amunicyjnych funkcjonował na Rossie, od początku istnienia 
KOWar. „Wilno” do początku lat trzydziestych. Były to jednak zwyczajne 
budynki przemysłowe, dzierżawione od osoby prywatnej, niezapewnia-
jące należytego bezpieczeństwa składowanemu materiałowi uzbrojenia. 
Przekwalifikowano je więc na magazyn pustych opakowań, a ostatecznie 
zwrócono właścicielowi. O architekturze tego zespołu nie wiadomo nic, jako 
że posesja ta obecnie zabudowana jest nowymi obiektami.

Pod względem organizacyjnym wileńskie magazyny stanowiły począt-
kowo filię Okręgowego Zakładu Uzbrojenia nr III w Grodnie, który w latach 
dwudziestych kilkakrotnie zmieniał swą nazwę. W 1929 r. usamodzielniono 
je jako Pomocniczą Składnicę Uzbrojenia nr 11, a w 1935 r. przemianowano 
na Składnicę Uzbrojenia Obszaru Warownego „Wilno”90. Sumaryczna ich 
kubatura wynosiła 51 010 m3, z czego 26 300 m3 w podziemnych (z tego tyl-
ko część „efektywna”, tj. przeznaczona na właściwe izby magazynowe) i 24 
710 m3 nadziemnych, a zdeponować w nich można było ponad 300 wago-
nów amunicji. Według zmieniających się norm, umożliwiało to prowadzenie 
obrony w całkowitym okrążeniu przez okres od 3 tygodni do miesiąca91.

Schrony bojowe, zaprojektowane przez oficera Komendy Obozu Warownego, 
kpt. Władysława Wyszyńskiego92, postanowiono zgrupować w dwanaście 

89 CAW, Kier. Fort. SG, I.303.11.17 i I.303.11.19, Liczne notatki i pisma w sprawach 
przeciągających się kolaudacji, rekolaudacji i odbiorów robót, problemów z wywłaszczeniem 
gruntów oraz innych sporów między władzami wojskowymi a cywilnymi wykonawcami 
robót i innymi instytucjami i osobami.
90 Informacje o organizacji i funkcjonowaniu składnicy uzbrojenia opracowano głównie 
na podstawie niekompletnych rozkazów dziennych tejże jednostki: CAW, Składnica 
Uzbrojenia Obszaru Warownego „Wilno”, I.361.95.1, I.361.95.2 i I.361.95.3.
91 CAW, Oddział I SG, I.303.3.125, Pismo inspektora armii nr 1 do szefa Sztabu Generalnego 
z 2 VII 1925 r. w sprawie organizacji OWar. „Wilno”. Gen. Rydz-Śmigły określa w nim 
pojemność magazynów na „21 dni amunicji”; CAW, Oddział III SG, I.303.6.96, Pismo 
DOK III do Sztabu Głównego z 21 X 1936 r. w sprawie przegrupowania amunicji 
w wileńskich magazynach. Zawiera ono passus: „przy ilości amunicji, zdeponowanej obecnie 
w Wilnie, pojemność magazynu jest wykorzystana prawie całkowicie” (mimo użytej liczby 
pojedynczej, z kontekstu zdania wynika, że chodzi tu o wszystkie obiekty magazynowe); 
Ibidem, Referat dla szefa Oddziału III Sztabu Głównego z 5 XI 1936 r. w sprawie zapasów 
amunicji artyleryjskiej w Wilnie. Według tego referatu, magazyny budowane były w celu 
przechowywania „30-dniowego zapasu amunicji”, a planowana wówczas dostawa 20–30 
wagonów amunicji zdołałaby się jeszcze w nich pomieścić. Przy założeniu, że „prawie 
całkowita” pojemność magazynów to ok. 90%, zaś 30 wagonów nie zapełniłoby ich jeszcze 
całkowicie, ogólną pojemność schronów można szacować jak wyżej.
92 CAW, Kier. Fort. SG, I.303.11.9, Lista oficerów Kierownictwa Fort., którym należy przyznać 
dodatki budowlane za listopad 1930 r. Władysław Wyszyński (1897–1961), oficer saperów 
z armii ros. i Korpusów Polskich. Oficer do zleceń Zarządu Fortecznego DOGen. Warszawa 
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ośrodków oporu, z których każdy obliczony był na batalion piechoty93. Jedynie 
z badań terenowych znana jest lokalizacja jednego (tylko) takiego ośrodka, czę-
ściowo zrealizowanego najprawdopodobniej w latach 1924–26 (choć skądinąd 
wiadomo, że na przykład żelazne (stalowe?) osłony otworów doświetlających 
w schronach pogotowia i przezierników na stanowiskach obserwacyjnych zain-
stalowano dopiero w 1930 r.94). Można podejrzewać, że pozostałe miały rów-
nież bronić głównych szlaków komunikacyjnych. Jedyny wybudowany zespół 
schronów, o łącznej kubaturze ok. 4500 m3, stanowiący najprawdopodobniej 
punkt oporu dla kompanii strzeleckiej, wzmocnionej plutonem ckm, wznie-
siono na ważnym szlaku komunikacyjnym – Trakcie Batorego, który w owym 
czasie biegł między schronami nr 2 i 3. Cztery garby terenowe poprzebijano 
poternami, na końcach których wybudowano schrony pogotowia, stanowi-
ska bojowe i obserwacyjne. Obiekty te przypominają nieco fortyfikację górską 
z frontu austriacko-włoskiego, tudzież kawerny, wydrążone w wapiennych ska-
łach w obrębie twierdzy Kraków. Być może, jest to efekt wpływu gen. Griebscha, 
który swe doświadczenie zdobywał przed I Wojną Światową w twierdzach bał-
kańskich, jako oficer armii austro-węgierskiej.

Schron nr 1 składa się z izby pogotowia, połączonej trzydziestometrową 
poterną z otwartym stanowiskiem bojowym ckm. Na jego przedpolu, w odle-
głości kilkudziesięciu metrów, zachowały się znakomicie resztki trójrzędowego 
płotu kolczastego. Izba pogotowia zamykana była stalowymi, zapewne, drzwia-
mi; o pochyły strop mogła być dodatkowo oparta przelotnia z drewnianych bali. 
W izbie tej zachowało się kilkanaście niezbyt wygodnych składanych siedzisk, 
haki na karabiny oraz – prawdopodobnie – otwory do zainstalowania pieca 
i peryskopu (podobnie jak i w pozostałych schronach). Wnęki w ścianach służy-
ły do ustawienia lamp naftowych. Oświetlana nimi poterna prowadziła krętymi 
schodami z poręczą do stanowiska bojowego. Przeznaczone było ono dla ckm 
na podstawie polowej (np. Maxim lub Schwarzlose, później także Browning). 
Broń ustawiano na żelbetowym stole. Z boku znajdowała się obszerna nisza na 
skrzynki z amunicją, zaś schodki w ścianie ułatwiały wycieczki na nieprzyja-
ciela. Jak się zdaje, warunki bojowe były tu nienajlepsze – obsługa ckm (co naj-
mniej 2, a raczej 3 żołnierzy) stała na wysokich, a wąskich schodkach, podczas 
gdy wokół zalegały setki wystrzelonych łusek. Każdy nieostrożny ruch groził 
więc poślizgnięciem się i upadkiem w dół.

(1918–19), oficer odcinkowy DOWar. „Wilno” (1923–25), referent Kierownictwa Fort. w SG 
(1930–32), kierownik referatu operacyjno-fortyfikacyjnego w Oddziale III SG (1932–39).
93 CAW, Relacje uczestników Kampanii Wrześniowej, II/3/2, Relacja ppłk.  Jana 
Machlowskiego.
94 CAW, Kier. Fort. SG, I.303.11.7, Pismo Dowódcy OWar. „Wilno” do Dep. Zaop. Inż. 
MSWojsk. z 16 IV 1930 r., w sprawie robót konserwacyjnych, planowanych na rok budżetowy 
1930/31.
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Schron nr 2 jest obiektem bardzo podobnym, różni się jedynie wzajem-
nym usytuowaniem poszczególnych elementów oraz istnieniem ścianki 
oporowej, osłaniającej wejście. W tak ukształtowanym korytarzu można 
było garażować nieduże działo (np. Puteaux, Pocisk, później także Bofors) – 
zwłaszcza, że schron leżał bezpośrednio przy szosie.

Schron nr 3 to już zupełnie nowa konstrukcja. Szersze ławki, stoły, półki na 
oporządzenie, studzienki odwadniające, strzelnice wewnętrzne – na wypadek, 
gdyby wróg wdarł się do schronu – oraz bogatszy program pomieszczeń wskazują 
na powstanie tego (i następnego) obiektu w drugim etapie robót, po interwencjach 
płk. Ożyńskiego. Chronione już labiryntem wejście prowadzi do izby pogotowia, 
dalej na prawo do nieukończonego korytarza – o jego przeznaczeniu trudno 
wyrokować – a na lewo do izby dowódcy, w której można było zainstalować skła-
dany blat stołu. Poterna z izby dowódcy prowadzi do stanowiska obserwacyjnego. 

Schron nr 4 jest zaś konstrukcją największą, najbardziej skomplikowaną 
oraz najciekawszą. Zachowały się w nim stalowe drzwi wejściowe, prowadzą-
ce do przelotni z oknem, doświetlającym izbę dowódcy. Okna zamykane były 
zasłonami, po których pozostały ślady w postaci zawiasów i zaczepów. Poterna 
z podziemną niszą amunicyjną wiedzie z izby pogotowia do skrzyżowania, skąd 
na wprost schodki z poręczą biegną do kopuły obserwacyjnej. Kopuła nie była 
raczej wyposażona w żadne siedzisko, a jedynym udogodnieniem była dodatko-
wa wnęka na lampę oraz występ ściany, ukształtowany jakby w blat, na którym 
można było oprzeć mapnik czy blok meldunkowy. Na wspomnianym skrzy-
żowaniu zachowały się też oryginalne, dwuskrzydłowe drzwi, oddzielające od 
siebie poszczególne segmenty schronu. Obok skrzyżowania znajduje się pod-
ziemna izba pogotowia, ze ścianami pomalowanymi na biało, prawdopodobnie 
wyposażona w ławki (w chwili obecnej silnie zasypana piaskiem). Za kolejnym 
skrzyżowaniem korytarzy, tym razem ze strzelnicami obrony wewnętrznej, 
poterna z kolejną niszą amunicyjną prowadzi do bloku bojowego. Tutaj jest to 
faktycznie osobny blok bojowy – wprawdzie nieduży i znów z niebezpiecznymi 
schodkami, z których zwłaszcza w ferworze walki można było łatwo spaść do 
poterny, ma jednak strop i boczne okienko doświetlająco-wentylacyjne, pełniące 
zapewne także funkcję wyjścia zapasowego ze schronu. Zadziwiające jest samo 
stanowisko broni, przypominające jakby żelbetową wannę. Być może wewnątrz 
umieszczona była gazoszczelna skrzynia na wystrzelone łuski.

Gotowe były także projekty kolejnych dwóch stanowisk dla drużyn – roz-
strzygnięto już przetarg, a przedsiębiorca zwiózł kamień. Jednak szef fortyfikacji, 
płk Ożyński, uznał pierwotną koncepcję taktyczną pozycji za błędną, zaś inspek-
tor armii, gen. dyw. Rydz-Śmigły, decyzję tę zatwierdził. Roboty wstrzymano, 
by nigdy już do nich nie powrócić95.

95 CAW, AP 2002, Ożyński Romuald Jan: Odpis fragmentu niedatowanego zeznania 
sądowego.
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Mimo, że schrony zrealizowano w ciągu trzech sezonów budowlanych, 
schron nr 1 i schron nr 4 dzieli wprost przepaść koncepcyjna. Wielki żal, 
że nie znane są pierwotne plany tych budowli, przez co nie wiemy, co miało 
się znajdować na końcach nieukończonych potern. Mimo to, w czasie wojny, 
nawet ukończone schrony nie mogły bronić się same. Towarzyszyć powinna 
im fortyfikacja polowa, której budowa rozpocząć się miała z chwilą mobili-
zacji – jednak w obecnej chwili, wobec braku źródeł, nic konkretnego na jej 
temat powiedzieć nie można. W czasie pokoju rozpięte były tylko odcinki 
przeszkód w postaci płotu z drutu kolczastego – o dziwo, na znacznych odcin-
kach zachowane do dziś! Nasuwa się także pytanie, w jaki sposób planowano 
rozwiązać problem łączności wewnętrznej i wentylacji w największych obiek-
tach. Na ścianach nie widać bowiem pozostałości po żadnych przewodach, 
nie znaleziono też śladu instalacji potrzebnych w takim przypadku silników 
spalinowych i prądnic. Program socjalny był też bardzo skromny – ławki, 
półki i piec w izbie pogotowia – podczas gdy cały zespół był znacząco odda-
lony od koszar i w ogóle od jakichkolwiek zabudowań. Dlatego też w pobliżu 
schronów wzniesiono stróżówkę, która jednak godziwe warunki bytowania 
zapewnić mogła tylko wartownikom w czasie pokoju, a nie załodze w czasie 
wojny. Podsumowując – z powodu nieukończonych prac budowlanych, trudno 
jest jednoznacznie stwierdzić, jakie szczegółowe zadania taktyczne otrzymał 
omawiany punkt oporu.

Ryc. 4.

Schron nr 1, złożony z podziemnej izby pogotowia i długiej poterny, łączącej go z odkrytym 
stanowiskiem bojowym ckm (rys. J. Sadowski).
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Ryc. 5.

Schron nr 2, również złożony z podziemnej izby pogotowia i poterny łączącej go z odkrytym 
stanowiskiem bojowym ckm. Wejście do izby pogotowia mogło być osłonięte drewnianym 
stropem, wspartym na przeciwległej ścianie oporowej (rys. J. Sadowski).

Ryc. 6.

Schron nr 3 – jedyny, w którym nie wybudowano stanowisk bojowych (rys. J. Sadowski).
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Ryc. 7.

Schron nr 4, którego budowę zdołano ukończyć w największym stopniu (rys. J. Sadowski).

Ryc. 8.

Schron nr 4 , wzniesiony na lewym skrzydle punktu oporu na Trakcie Batorego. Największy 
z wileńskich schronów bojowych, ale, podobnie jak i trzy pozostałe – nieukończony. Kolejno 
od prawej widoczne elementy konstrukcji: blok wejściowy z izbą pogotowia i dowódcy, pod-
ziemna izba wypoczynkowa, stanowisko obserwacyjne, blok bojowy ze stanowiskiem ckm. 
Do co najmniej trzech dalszych stanowisk (o nieznanym przeznaczeniu) miały prowadzić 
korytarze, których budowę zaledwie rozpoczęto (rys. J. Sadowski).

Warto w tym miejscu podkreślić (choć właściwie wynika to jasno już z same-
go usytuowania schronów), że polskie fortyfikacje Wilna były budowane przede 
wszystkim z myślą o zagrożeniu miasta ze strony radzieckiej. Oddalone od 
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zabudowań, na pewno nie mogły spełniać funkcji represyjnych wobec litewskiej 
(czy jakiejkolwiek innej) mniejszości narodowej – jak chcieli to widzieć Niemcy 
w swoich publikacjach wywiadowczych i propagandowych z lat trzydziestych 
i czterdziestych96.

Co oczywiste, także armia litewska interesowała się umocnieniami, wzno-
szonymi w Wilnie, czego dowodem są materiały wywiadowcze, dotyczące tego 
tematu. Są one wprawdzie dość ogólnikowe, jednak dobrze opisują stan fak-
tyczny. Bodaj najciekawszą informacją, nieznajdującą potwierdzenia w polskich 
źródłach, jest określanie wzniesionego zespołu schronów bojowych mianem 
„Fort 5”. Być może jednak, jest to tylko skrót myślowy informatora, związany 
z położeniem tych obiektów na piątym kilometrze Traktu Batorego97.

Intensywna rozbudowa umocnień Obozu Warownego „Wilno”, przewi-
dziana w okresie mobilizacji, wymagała zgromadzenia w czasie pokoju dość 
obfitych zapasów materiału saperskiego, takiego jak drut gładki i kolczasty, 
paliki czy potykacze, jak również materiałów wybuchowych oraz narzędzi, 
niezbędnych do wykonania tych prac.

W latach 1923–24 wzniesiono więc na obrzeżach miasta osiem magazy-
nów mobilizacyjnych sprzętu fortyfikacyjnego. W trakcie dotychczasowych 
badań terenowych żadnego z nich nie udało się odnaleźć. Na podstawie 
zachowanych dokumentów wiadomo jedynie, że były to dość duże, dwukon-
dygnacyjne budynki murowane, z dachami pokrytymi ocynkowaną blachą98. 
Ich wykonanie również wołało o pomstę do nieba. Górne kondygnacje musia-
no początkowo w ogóle wyłączyć z użytkowania, gdyż nie posiadały stropu, 
a jedynie dach. W czasie mrozu skraplała się na nim woda i ściekając na 
podłogę, powodowała jej gnicie. Latem natomiast dach ów rozgrzewał się tak 
bardzo, że konieczne było polewanie go wodą. Narzekano również na znacz-
ne oddalenie magazynów od centrum miasta. Starano się je wprawdzie roz-
mieścić w pobliżu miejsc, przewidzianych do budowy linii obronnych i w ten 
sposób ułatwić późniejsze dysponowanie narzędziami i materiałami. Jednak 
w czasie pokoju, położone na odludziu budynki wymagały wzmocnionej 

96 Die Polnische Landesbefestigung. Stand vom 15.6.1939. Einzelangaben, Berlin 1939, s. 21 
(polskie tłumaczenie w „Śląski Rocznik Forteczny” 2009, t. 2); Biermann, Die Polnische 
Landesbefestigung: „Wehrtechnische Monatshefte” 1940, nr 12 (polskie tłumaczenie 
w „Forteca” 2002, nr 13); Denkschrift über die Polnische Landesbefestigung, Berlin 1941, s. 59.
97 LCVA, F.929, Ap.2, B.985, Niedatowane notatki [według opisu na oryginalnej teczce – 
z lat 1927–28]: Municijos ir sprogstamos medžiagos sandėliai Vilniuje; Fortifikacija Vilniaus; 
Lenkų kariški sandėliai Vilniuje – i inne. Zespół ten posiada wielce lakoniczny inwentarz 
archiwalny (zawartość wielu teczek opisana jest w nim po prostu jako „meldunki wywiadu”), 
co znacząco utrudnia kwerendę.
98 CAW, AP 2002, Ożyński Romuald Jan: Odpis fragmentu niedatowanego zeznania 
sądowego; CAW, I.300.22.10, Sprawozdanie szefa Wydziału Fort. Dep. V MSWojsk. dla szefa 
administracji armii z 16 VIII 1926 r. z inspekcji robót fortyfikacyjnych Obszaru Warownego 
„Wilno”.
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ochrony, której Komenda Obozu Warownego nie była w stanie zapewnić. 
Z początku składowano w nich więc tylko materiał małowartościowy – drut 
i paliki, a administrowało nimi Szefostwo Fortyfikacji. W 1931 r. utworzono 
z nich filię Pomocniczej Składnicy Inżynierii w Grodnie, a w 1934 r. przemia-
nowano je na filię Składnicy Saperskiej nr 3 w Wilnie99. Budynki do tego cza-
su już naprawiono i otoczono opieką, gdyż według zachowanego meldunku 
z 1936 r., znajdowała się w nich całkiem pokaźna ilość różnorodnego sprzętu. 
Było to konkretnie 30 tzw. „jednostek materiału saperskiego” (na 143, zgro-
madzone w całym kraju), z których każda liczyła 70 t drutu kolczastego, 1,5 t 
klamerek, 200 łopat, 100 toporków, 50 siekier leśnych, 70 oskardów, 40 pił 
poprzecznych, 250 kg gwoździ, 50 dobni, 20 nożyc, 5 pilników do pił100.

Z chwilą mobilizacji, sztab dowództwa miał przenieść się do specjalnego 
schronu łączności, wybudowanego, najprawdopodobniej w latach 1931–32, 
pod gmachem Poczty Głównej (ul. Wielka 1). Schron nie był duży, posiadał 
kubaturę 85 m3, zainstalowana była w nim radiostacja, centrala telefoniczna 
oraz ogrzewanie i oświetlenie101. Trudno powiedzieć o nim coś bliższego, jako 
że Poczta została całkowicie zniszczona w czasie walk w 1944 r. Obecnie w jej 
miejscu stoją nowe zabudowania, choć nie da się wykluczyć, że sam schron 
może istnieć do dziś.

Innym obiektem, który również zapewniał łączność w czasie ewen-
tualnego oblężenia (choć w znacznie bardziej archaiczny sposób), był 
stały gołębnik, wzniesiony najprawdopodobniej w latach 1924–25 przy 
ul. Wiłkomirskiej 139. Administrowała nim kompania łączności Obozu 
Warownego. Budynek oznaczony tym numerem istnieje do dziś w stanie pół-
-ruiny i nie da się przesądzić, czy rzeczywiście niegdyś mieścił zarząd gołęb-
nika. Co więcej, jeden z rozkazów lokalizuje taki obiekt na ul. Popowskiej, 
czyli w zupełnie innym rejonie miasta.

Jedną z ważniejszych inwestycji wojskowych było natomiast usprawnie-
nie sieci komunikacyjnej. Z początkiem lat trzydziestych we władaniu woj-
ska było już 16,2 km dróg, trzy mosty i 28 km torów102. Do każdego zespołu 
magazynów amunicyjnych i magazynów saperskich doprowadzono drogę 
bitą, większość magazynów amunicyjnych połączono również siecią kolejki 
wąskotorowej o rozstawie szyn 60 cm. Zajezdnię oraz bazę przeładunkową, 
z doprowadzoną bocznicą normalnotorową, usytuowano przy magazynach 

99 RT DOK III 1931, 17, poz. 4; 1935, nr 1, poz. 3.
100 CAW, Oddział III SG, I.303.6.97, Pismo Sztabu Głównego do Inspektoratu Armii w Wilnie 
z 9 XI 1936 r. w sprawie uzupełnienia jednostek materiału saperskiego przenośnymi 
wieżyczkami pancernymi.
101 CAW, Kier. Fort. SG, I.303.11.17, Depesza juzowa szefa łączności OWar. „Wilno” do 
Kierownictwa Fort. z 16 VII 1931 r.
102 Ibidem, Zapis rozmowy juzowej Szefostwa Fort. OWar. „Wilno” z Kierownictwem Fort., 
b.d. [sierpień 1931 r.], w sprawach konserwacyjnych.
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na Burbiszkach. Stan taboru był płynny – w połowie lat trzydziestych eks-
ploatowano jednocześnie ponad dwadzieścia parowozów, blisko dwieście 
wagonów towarowych – odkrytych i krytych, a także jeden wagon motoro-
wy – osobowy103. W 1929 r. sformowano pluton obsługi kolejki wąskotorowej, 
który istniał do 1932 r., kiedy wojsko zdecydowało wyzbyć się kolejki i prze-
kazało ją Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych104. W drugiej połowie lat 
trzydziestych przedłużono jej tory do Turniszek i wykorzystywano intensyw-
nie podczas budowy tamtejszej elektrowni wodnej. Ponadto w obrębie miasta 
przebito, uregulowano i utwardzono wiele kilometrów dróg, przewidzianych 
na wypadek wojny jako dofrontowe i rokadowe. Na ważnym odcinku rokado-
wym, łączącym ul. Krzywe Koło z ul. Subocz, wybudowano także most przez 
Wilejkę. Dwa kolejne mosty drogowo-kolejowe powstały na Wilii – jeden 
połączył Zakret ze Zwierzyńcem (z uwagi na oddalenie od zabudowy obok 
niego wzniesiono stróżówkę), drugi – ul. Borową z ul. Nadleśną. Powyższe 
prace trwały bardzo długo, do początku lat trzydziestych, ponieważ natra-
fiono na spore problemy w czasie wykupu gruntów. 

Niepewna sytuacja polityczna i samo położenie miasta były powoda-
mi, dla których stworzono w Wilnie największy garnizon międzywojennej 
Polski. Sprowadzono tu w całości elitarną 1. Dywizję Piechoty Legionów, 
w składzie: dowództwo, 1., 5. i 6. pułk piechoty oraz 1. Pułk Artylerii Polowej. 
Choć brak na to dowodów pisemnych, można spekulować, czy nie uczyniono 
w ten sposób zadość życzeniu marszałka Piłsudskiego, który chętnie widział-
by w swoim ukochanym mieście swoją ukochaną dywizję, dziedziczącą tra-
dycje dowodzonej przez niego od 1914 r. I Brygady Legionów. Jakiekolwiek 
były rzeczywiste przyczyny, trudno tę decyzję uznać za logiczną, zważyw-
szy, że żołnierze 1. DPLeg. pochodzili głównie z centralnej Polski, przez cały 
okres wojny oddziały zapasowe dywizji stacjonowały w mazowieckich garni-
zonach i poczyniono już wszelkie przygotowania do zakwaterowania demo-
bilizowanych pułków w tym regionie kraju. Co więcej, rdzennie wileński, 
gdyż sformowany z tutejszych ochotników 85. Pułk Piechoty nie zmieścił się 
już w wileńskich koszarach i musiał zadowolić się niezbyt reprezentacyjną 
kwaterą poza miastem, w zabudowaniach dawnego szpitala psychiatryczne-
go w Nowej Wilejce. Obiekty te nie były przystosowane do potrzeb wojska, 
zrujnowane, pozbawione sprzętu kwaterunkowego i oświetlenia, zaś wadliwy 
system grzewczy (pułk objął koszary w lutym 1922 r.) wkrótce spowodował 

103 Archiwum Akt Nowych – Warszawa (dalej: AAN), Biuro Wojskowe Ministerstwa 
Komunikacji, sygn. 1700, Schematyczna mapa koleji [!] wąskotorowych na obszarze 
RP z uwzględnieniem urządzeń technicznych – arkusz nr 4 (wyd. 1936, uakt. 1937 
i 1938); 1640, Sprawozdanie z pracy taboru wąskotorowego PKP za 1937 r. Za dodatkowe 
wskazówki i konsultacje w zakresie kolejnictwa wąskotorowego dziękuję Panu Bogdanowi 
Pokropińskiemu z Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.
104 DTdDR MSWojsk. 1932, nr 4, poz. 31; RT DOK III, 1932, nr 8, poz. 4; 1932, nr 9, poz. 9.
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pożar. Cytując monografistę 85. pp – nowe koszary przedstawiały „istny 
obraz rozpaczy”, a troski o warunki zakwaterowania długo jeszcze były 
bolączką pułku. Można więc podejrzewać, że ta wymuszona przeprowadzka 
pułku tak silnie związanego z miastem wywołała rozgoryczenie żołnierzy 
oraz niesmak wśród wileńskiej opinii publicznej105. Oprócz 85. pp w Nowej 
Wilejce stacjonowały również: 13. p. uł106 i część 19. pal.

Specjalnie z myślą o Obozie/Obszarze Warownym sformowano kil-
ka oddziałów i pododdziałów. Już w 1922 r. utworzono pluton telefonicz-
ny Obozu Warownego, w 1925 r. rozwinięty w 15. kompanię łączności 
Dowództwa Obszaru Warownego, w późniejszym okresie funkcjonującą bez 
numeru107. W 1924 r. powstała 3. kompania artylerii pieszej, podporządkowa-
na w 1929 r. dowódcy OWar., rozbudowana w 1931 r. w dywizjon, a dwa lata 
później przeformowana w 33. Dywizjon Artylerii Lekkiej108. W 1925 r. woj-
skowy Szpital Okręgowy nr 3 przeniesiono do Grodna, a w Wilnie utworzono 
Szpital Obszaru Warownego109. W 1926 r., z istniejącej od dwóch lat baterii, 
powstał 3. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej110. Wreszcie w 1930 r. utwo-
rzono baterię pomiarów artylerii, której rok później nadano nr 2, a której 
zadaniem już w okresie pokoju było prowadzenie prac terenowych na rzecz 
Obszaru Warownego111. Mimo próśb dowódcy Obszaru Warownego, nie sfor-
mowano specjalnej kompanii saperów, która w czasie mobilizacji stawałaby 
się kadrą dla nowych jednostek saperskich i budowlanych, ani też kolumny 
pontonowej, kompanii reflektorów czy plutonu maskowania112. Sztab Główny 

105 B. Waligóra, Dzieje 85 pułku strzelców wileńskich, Warszawa 1994, s. 407. O ciasnocie 
i prymitywnym urządzeniu koszar w Nowej Wilejce: A. Dobroński, Wojsko w Wilnie 
(1920–1939) [w:] Wilno-Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur, t. 2 „Historia 
i Pamięć”, Białystok 1992, s. 232 (= „Biblioteka Pamięci i Myśli”, seria „Non omnis moriar”, t. 3).
106 Intrygująca jest informacja o stacjonowaniu 1. szwadronu liniowego (tatarskiego) 13. 
p. uł. w Wilnie, w zespole zabudowań magazynowych 3. psap. Pojawia się ona tylko w jednej 
książce wspomnieniowej, gdzie inne zagadnienia wojskowe zostały omówione całkiem 
precyzyjnie i wiarygodnie: K. Czyrkowski, Wspomnienia Wilnianina (1925–1946), Gdańsk 
2009, s. 70 (mapa) i s. 99. Co więcej, autor wspomnień mieszkał dokładnie naprzeciw 
domniemanych koszar 1/13. p. uł., więc trudno przypuszczać, by tak charakterystyczny 
oddział mógł pomylić z innym.
107 RT DOK III 1922, nr 75, poz. 5; RT DOK III 1925, nr 23, poz. 9.
108 RT DOK III 1924, nr 48, poz. 1; 1927, nr 4, poz. 1; 1933, nr 6, poz. 7; DTdDR MSWojsk. 
1929, nr 3, poz. 6; 1931, nr 4, poz. 18; P. Zarzycki, 33 Wileński dywizjon artylerii lekkiej, 
Pruszków 1998.
109 RT DOK III 1925, nr 42, poz. 4.
110 M. Kopczewski, Z. Moszumański, Polska obrona przeciwlotnicza w latach 1920–1939, 
Pruszków 1996, s. 24, 26–27. CAW, Dep. III Art. i Uzb. MSWojsk., I.300.32.6, Rozkaz 
wykonawczy MSWojsk. z 10 V 1924 r. o formowaniu samodzielnych baterii artylerii 
przeciwlotniczej; Ibidem, Rozkaz wykonawczy MSWojsk. z 27 XI 1925 r. – organizacja 
artylerii na stopie pokojowej; RT DOK III 1927, nr 6, poz. 1.
111 RT DOK III 1930, nr 4, poz. 2; P. Zarzycki, Artyleria pomiarowa, Pruszków 1998.
112 CAW, Oddział I SG, I.303.3.276, Pisma DOWar. „Wilno” do SG w sprawie utworzenia 
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odrzucił też projekt utworzenia wileńskiego batalionu wartowniczego, któ-
ry odciążyłby jednostki liniowe w pełnieniu służby wartowniczej, zwłaszcza 
przy licznych, rozrzuconych w terenie magazynach, a poza tym stałby się 
jednostką reprezentacyjną garnizonu (na wzór batalionu stołecznego, stacjo-
nującego w Warszawie i przeznaczonego do analogicznych zadań)113.

Oddziały wileńskiego garnizonu zajęły zbudowane przez Rosjan, a ostat-
nio zajmowane przez Niemców koszary – zwykle w stanie skrajnej dewastacji. 
Doprowadzenie ich do porządku wymagało kilku lat i pokaźnych nakła-
dów pieniężnych. Poza ramy niniejszego opracowania wykracza dokładna 
inwentaryzacja architektoniczna zachowanych i nieistniejących już obiektów 
budownictwa wojskowego w Wilnie. Poniżej pokrótce opisane zostaną więc 
tylko ważniejsze zespoły; lokalizację większości pozostałych odnaleźć można 
na załączonej mapie.

Największy zespół koszarowy położony był na północnych przedmie-
ściach miasta i tworzył właściwie osobną dzielnicę, zwaną Placem Broni. 
Solidnym, ceglanym budynkom batalionowym i obiektom pomocni-
czym towarzyszyło od strony południowej duże osiedle mieszkaniowe dla 
kadry zawodowej. Największymi jednostkami tam stacjonującymi były 
1. i 5. pp. Leg.; później dołączyła też do nich kompania czołgów, wydzie-
lona z grodzieńskiego 7. bpanc, która zajęła najprawdopodobniej północną 
część kompleksu114. Koszary te nosiły z początku nieoficjalne imię gen. bro-
ni Stanisława Szeptyckiego. Zaniechano używania go po konflikcie patro-
na z marsz. Józefem Piłsudskim. Ponieważ oba stacjonujące tam pułki były 
spadkobiercami tradycji pułków I Brygady Legionów, w 1928 r. zespołowi 
nadano oficjalną nazwę „Koszary im. 1. brygady Legionów Komendanta 
Józefa Piłsudskiego”115.

Na południe od koszar I Brygady stacjonowała kawaleria. Do 1927 r. był to 
23. p. uł, następnie jego miejsce zajął 4. p. uł. Obszerny kompleks budynków, 
w większości drewnianych, zwany był Koszarami Tuskulańskimi (od nazwy 
sąsiedniej dzielnicy Wilna). Na krótko przed wybuchem wojny otrzymał 
oficjalne imię gen. Tadeusza Tyszkiewicza (jednego z dowódców Powstania 
Kościuszkowskiego w Wilnie)116. Jeszcze bliżej rzeki stacjonowali artylerzyści 
– trzy duże, murowane bloki dywizjonowe, otaczające wspólny dziedziniec, 

jednostek saperskich w czasie pokoju z 27 V 1930 r. i 24 IV 1936 r.
113 CAW, Oddział I SG, I.303.3.135, Korespondencja DOWar. ze Sztabem Głównym z zimy 
1937 r. w sprawie sformowania wileńskiego batalionu wartowniczego.
114 Określenie „koszary pancerne”, opisujące zespół budynków najbliższych Trynopolowi, 
a więc położonych na północnym skraju zabudowy, pojawia się w R. Korab-Żebryk, Operacja 
Wileńska AK, Warszawa 1985, s. 273.
115 Dziennik Rozkazów (dalej: DR) MSWojsk. 1928, nr 5, poz. 48.
116 DR MSWojsk. 1939, nr 7, poz. 66.
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nazwano Koszarami Księcia Józefa Poniatowskiego117, a stacjonował w nich 
3. pac i część 1. pal Leg. Być może, owa część 1. pal Leg. na krótko przed woj-
ną przeniosła się do Koszar Rafałowskich przy kościele św. Rafała, w których 
wcześniej stacjonowała część 3. dak, przeniesionego do Podbrodzia118.

Na południowym brzegu Wilejki, u podnóża Góry Zamkowej, stacjo-
nował 3. psap (później: 3. bsap), zajmujący koszary im. płk. (później: gen.) 
Mieczysława Dąbkowskiego119 – twórcy i pierwszego dowódcy legionowych 
oddziałów saperskich. Nieco dalej w górę rzeki, w dawnym pałacu Słuszków 
mieściło się Wojskowe Więzienie Śledcze nr 3, zaś w dwóch kompleksach 
murowanych koszar stacjonował 6. pp. Leg., część 1. pal Leg. i kompania 
łączności 1. DP. Jeszcze dalej, dawny pałac Sapiehów i drewniane pawilony na 
przyległym terenie zajmował Szpital Obszaru Warownego „Wilno”, tuż przed 
wybuchem wojny przemianowany na Szpital Legionów Józefa Piłsudskiego120.

Szereg oddziałów i instytucji mieściło się w śródmieściu. Oprócz wspo-
mnianego już Inspektoratu Armii i Dowództwa Obszaru Warownego, 
znajdowały się tu m.in.: dowództwo pułku KOP „Wilno”, gruntownie 
odremontowany kościół garnizonowy pw. św. Ignacego, PKU i Wojskowy 
Sąd Okręgowy nr 3. W dawnym klasztorze bernardyńskim stacjonowa-
ła część 1. pal Leg., pałac Paców był siedzibą dowództw: 1. DPLeg., 19. DP 
i Wileńskiej BK, przy reprezentacyjnej ul. Mickiewicza stało garnizonowe 
kasyno oficerskie. Nieco na zachód, w dzielnicy Pohulanka, znajdował się 
zespół magazynów składnicy intendentury.

Poza granicami administracyjnymi Wilna znajdowało się lotnisko woj-
skowo-cywilne w Porubanku, gdzie stacjonował 5. plot i 3. daplot. Osobny 
garnizon na terenie Obszaru Warownego stanowiła wspomniana już, pobli-
ska Nowa Wilejka, gdzie w murowanych zabudowaniach dawnego szpitala 
psychiatrycznego zakwaterowano 85. pp, 13. p. uł. i część 19. pal. Podobnie, 
w dawnym klasztorze dominikanów (przebudowanym z kolei z średnio-
wiecznego zamku) w Nowych Trokach stacjonował batalion KOP „Troki”, 
zaś w nowych koszarach w Niemenczynie – batalion KOP „Niemenczyn”.

W okresie międzywojennym wzniesiono jednak również szereg nowych 
obiektów – magazyn mobilizacyjny 3. psap, magazyn i budynek administra-
cyjny składnicy intendentury, zbudowano dwa stadiony i skocznię narciarską, 
rozbudowano znacznie wojskowo-cywilne lotnisko na Porubanku i koszary 
3. daplot. Siłami stacjonującego od 1936 r. w Wilnie 14. batalionu Junackich 
Hufców Pracy rozbudowano infrastrukturę podwileńskiego obozu ćwiczeń 

117 DR DOK III 1922, nr 123, poz. 9.
118 P. Świetlikowski, Wołało nas Wilno. Z dziejów garnizonu miejskiego Armii Krajowej Okręgu 
Wileńskiego, Poznań 1991, s. 102.
119 DR DOK III 1922, nr 75, poz. 75.
120 DR MSWojsk. 1939, nr 13, poz. 125; DR DOK III 1939, nr 31, poz. 7.
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w Kojranach121. Tuż przed wybuchem wojny oddano do użytku dwa obiekty: 
kościół garnizonowy w Nowej Wilejce oraz gmach wileńskiej Ekspozytury 
nr 1 Oddziału II Sztabu Głównego122 (choć do ustalenia pozostaje jego kon-
kretna lokalizacja). Fundusz Kwaterunku Wojskowego wzniósł, względnie 
wyremontował i przebudował, co najmniej 6 domów oficerskich i 7 podofi-
cerskich dla kadry zawodowej oraz jeden garaż123. Ponadto, prostą, acz inte-
resującą oprawę architektoniczną otrzymały cmentarze wojskowe i wojenne 
na Antokolu i Rossie124.

Szerzej opisać warto zaś niezwykłe losy nowych budynków koszarowych, 
wzniesionych w latach 1929–30 na Placu Broni. Zaprojektowane zostały przez 
Władysława Schwarzenberga-Czernego i Lecha Niemojewskiego, początkowo 
dla 75. pp w Chorzowie. Ostatecznie do realizacji tam wybrano projekt innego 
architekta, a budynki wzniesiono w Wilnie (2 sztuki) i Mołodecznie dla 86. pp 
(1 sztuka). Z architektonicznego punktu widzenia były to przejawy awangardy 
– miały unikatowy rzut w kształcie litery „H” z jakby przedłużoną poprzeczką; 
posiadały obszerne, znakomicie oświetlone sale żołnierskie i w ogólnym rozra-
chunku były budowlami niedrogimi. Niestety – ulokowane w surowym, kreso-
wym klimacie, nie zdały egzaminu. Ogromne połacie ścian szybko traciły ciepło, 
a usuwanie śniegu z rozległych, płaskich dachów trwało godzinami125. W 2006 r. 
oba zostały niestety rozebrane. Wielka to szkoda, gdyż zagładzie uległa unikatowa 
architektura koszarowa, podczas gdy równolegle na Placu Broni pozostawiono 
i odremontowano cały szereg typowych budynków, jakie spotkać można do dziś 
w niemal każdym dawnym carskim garnizonie – od Warszawy po Władywostok.

121 AAN, Junackie Hufce Pracy, sygn. 834 – rozkazy dzienne 14. batalionu JHP 1937–1939; 
sygn. 753 – kronika 14. batalionu JHP.
122 Ł. Ulatowski, Polski wywiad wojskowy w 1939 roku: struktura organizacyjna, składy 
osobowe, personel, budżet, mob., Warszawa 2014, s. 216. W tym miejscu należy zastrzec, 
że wobec maniery Autora, który zwykł nie podawać w przypisach sygnatur archiwalnych, 
dotarcie do źródeł informacji, zawartych w jego bezsprzecznie ciekawych publikacjach jest 
niemożliwe i stawia pod znakiem zapytania ich naukowy charakter. Jedynie dzięki osobistej 
znajomości z Autorem otrzymałem informację, że w cytowanym dokumencie brak jest 
danych, pozwalających na określenie lokalizacji omawianego budynku.
123 CAW, Dep. Bud. MSWojsk., I.300.63.81, Projekt magazynu technicznego dla kolumny 
pontonowej i magazynu na uprząż dla 300 koni 3. psap z 4 VII 1924 r.; Ibidem, Projekt 
budynku administracyjnego Kierownictwa Zakładów Gospodarczych w Wilnie z 13 VI 
1923 r.; Ibidem, Plan stadionu sportowego Okręgowego Ośrodka WFiPW w Wilnie z 11 II 
1935 r.; Ibidem, Dep. Bud. MSWojsk., I.300.63.86, Liczne projekty zabudowy i plany lotniska 
na Porubanku. Sprawozdanie Funduszu Kwaterunku Wojskowego 1927–1937, Warszawa 1938, 
s. 8, 13, 17, 100–101. Ponadto – badania terenowe.
124 E. Małachowicz, Wilno..., s. 484.
125 CAW, Departament Budownictwa MSWojsk., I.300.63.81, Projekt budynku dla batalionu 
piechoty w Wilnie i Helenowie z 1 VIII 1929 r.; Departament Budownictwa MSWojsk., 
I.300.63.98 i I.300.63.99, Projekty koszar w Królewskiej Hucie z lat 1929–30. Budownictwo 
Wojskowe 1918–1935. Historia – przepisy – zasady – normy, t. 1, Warszawa 1936, s. 261.
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Jakie zadania otrzymałby wileński garnizon w wypadku agresji ze stro-
ny ZSRR? Jak powszechnie wiadomo, poszukiwania Planu Operacyjnego 
„Wschód” w polskich i zagranicznych archiwach nie dały, jak dotąd, pozy-
tywnego rezultatu, a przynajmniej, nikt dotychczas nie przyznał się do tako-
wego. Wśród zachowanych w CAW fragmentów tego planu, znajdują się 
jednak studia z różnych lat, dotyczące wojennego rozwinięcia wojsk w Wilnie 
i na Wileńszczyźnie. Najpełniejsze z nich zakłada, że z chwilą mobilizacji, 
w skład Armii „Wilno” weszłyby: 1., 17., 19., 26. i 29. DP, 3. BK oraz 15. p. uł., 
3. pac i inne, drobniejsze oddziały. Na wypadek oblężenia Wilna, miałaby 
w nim pozostać Grupa Operacyjna „Wilno” w składzie: 1. i 19. DP (w jed-
nym z wariantów także 17.), jak również, stała załoga Obszaru Warownego, 
w zasadniczym swym zrębie nieistniejąca w czasie pokoju126.

Najstarszym z dotychczas odnalezionych jest Ordre de Bataille załogi 
Obszaru Warownego „Wilno”, będące elementem Planu Mobilizacyjnego 
„Z”, obowiązującego w latach 1925–26127. Wynika z niego, że Dowództwo 
Obszaru Warownego miało otrzymać numer 91, a podlegać miały mu 
oddziały o łącznej sile 12 652 ludzi, tworzone zasadniczo w 5–9 dniu mobi-
lizacji powszechnej:

Dowódca Piechoty nr 91 (w niektórych wersjach: dowódca 123. Brygady 
Piechoty) z trzema dowództwami podgrup fortecznych (nr 106, 177 i 186), 
dziesięcioma batalionami fortecznymi (nr 130–139) i 11. kompanią artylerii 
lekkiej pieszej (3 baterie)

Dowódca Artylerii nr 91 z 3. batalionem artylerii pieszej w składzie czte-
rech kompanii artylerii ciężkiej pieszej (nr 31–34, każda po 2–3 baterie), dwo-
ma bateriami artylerii plot (nr 31 i 32), dwoma plutonami maskowania (nr 31 
i 32) oraz dwoma kompaniami ckm plot (nr 31 i 32)

Szef Inżynierii i Saperów nr 91 z 3. kompanią 29. batalionu saperów, 
kadrami sześciu kompanii roboczych (nr 6–11) i grupą inżynierów cywilnych

Szef Łączności nr 91 z kompanią telegraficzną lokalną
Szef Sanitarny nr 91 ze Szpitalem Obszaru Warownego i odwszalnią nr 3
Szef Intendentury nr 91 ze składnicami: żywności i mundurową, piekar-

nią, oborą bydła i rzeźnią
Ponadto bezpośrednio dowódcy Obszaru Warownego podlegał sztab oraz: 

dwie kolumny taborowe (nr 351 i 352), Zakład Uzbrojenia nr 91, proboszcz 
nr 91, Szef Weterynarii nr 91, dwa plutony żandarmerii (nr 91/1 i 92/2), sąd 
polowy nr 91 oraz poczta polowa nr 80.

126 CAW, Oddział I SG, I.303.3.276, Niedatowana mapa [ok. 1930 r.], przedstawiająca 
rozmieszczenie zmobilizowanych wojsk na Wileńszczyźnie.
127 CAW, Oddział I SG, I.303.3.179, Wyciąg z tabel mob. do karnetu O. de B. Obszaru War. 
Wilno. Z 25/26. Ibidem, tabela: Obszar Warowny Wilno według planu mob. Z 25/26. Ordre 
de Bataille.
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Od 1926 r. obowiązywał zaś Plan Mobilizacyjny „S”, który z licznymi 
zmianami przetrwał aż do 1938 r., kiedy to niewiele już przypominał swój 
pierwowzór. Odnośnie Obszaru Warownego „Wilno” stwierdzić można, 
że zaplanowaną ze znacznym rozmachem organizację wojenną stopniowo 
redukowano128. Dowództwu mobilizowanego w Wilnie Obszaru Warownego 
nr 91 podlegać miały początkowo:

Dowódca Piechoty nr 91 z trzema dowództwami podgrup fortecznych 
(nr 176, 177 i 185), dwunastoma batalionami fortecznymi (nr 130–132, 134–
139 i 1301–1303), dwoma batalionami ckm (nr 12 i 112) i 11. kompanią arty-
lerii lekkiej pieszej (3 baterie)

Dowódca Artylerii nr 91 z II i III dywizjonami 3. pac (każdy po 3 bate-
rie), 3. batalionem artylerii pieszej w składzie czterech kompanii artylerii cięż-
kiej pieszej (nr 31–34, każda po 2–3 baterie) i 3. dywizjonem miotaczy min (2 
baterie)

Dowódca samodzielnego dywizjonu artylerii plot nr 3 z dwoma bateriami 
artylerii plot (nr 1 i 2), dwoma plutonami maskowania (nr 3 i 31) oraz dwoma 
kompaniami ckm plot (nr 31 i 32)

Szef Inżynierii i Saperów nr 91 z trzema kompaniami wydzielonymi 
z batalionów saperów (2/31, 2/49, 3/49), kadrą kierowniczą i grupą inżynierów 
cywilnych do robót fortyfikacyjnych, kadrami sześciu kompanii roboczych 
(nr 6–11), kolumną pontonową nr 3 i kompanią reflektorów nr 2

Szef Łączności nr 91 z kompanią łączności Obszaru Warownego
Szef Sanitarny nr 91 ze Szpitalem Obszaru Warownego i odwszalnią nr 3
Szef Intendentury nr 91 ze składnicami: żywności i mundurową, piekar-

nią, oborą bydła i rzeźnią
Ponadto bezpośrednio dowódcy Obszaru Warownego podlegał sztab oraz: 

kolumna samochodów ciężarowych nr 8, dwie kolumny taborowe (nr 351 
i 352), Zakład Artyleryjski nr 91, proboszcz nr 91, Szef Weterynarii nr 91, dwa 
plutony żandarmerii (nr 91/1 i 92/2), sąd polowy nr 91 oraz poczta polowa 
nr 80.

W ciągu kolejnych lat obowiązywania Planu Mobilizacyjnego „S” z orga-
nizacji wojennej Obszaru Warownego „Wilno” wykreślono trzy batalio-
ny forteczne, wszystkie bataliony ckm, oddziały artylerii ciężkiej i plutony 
maskowania, a także dywizjon miotaczy min i kadrę kierowniczą dla robót 
fortyfikacyjnych. Dodano zaś 33. Pułk Artylerii Lekkiej (3 dywizjony), 2. 
Dywizjon Pomiarów Artylerii, trzecią baterię artylerii plot oraz 3. kompa-
nię 31. batalionu saperów. W niezatwierdzonych projektach przewijają się 
zaś także kompanie balonowe, plutony samochodów pancernych, a nawet 

128 CAW, Oddział I SG, I.303.3.192, Obszar Warowny 91. Wyciąg z tabel mob. do karnetu O. de 
B. Obszaru War. – dwa niedatowane egzemplarze [z ok. 1926 r. i ok. 1932 r.], z naniesionymi 
w ciągu kolejnych lat poprawkami. 
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kompanie czołgów. Istniał nawet plan przekształcenia wojsk Obszaru 
Warownego w 61. Terytorialną DP i sformowania sześciu dyspozycyjnych 
kompanii ckm do obsady fortyfikacji129. Mimo powyższych poprawek, w dru-
giej połowie lat trzydziestych Plan Mobilizacyjny „S” nie przystawał już do 
rzeczywistych możliwości mobilizacyjnych Wojska Polskiego. Latem 1935 r. 
przystąpiono więc do opracowania nowego, a Obszar Warowny nr 91 wykre-
ślono całkowicie z tabel mobilizacyjnych 2 marca 1936 r.

Nowe Ordre de Bataille zatwierdzono na konferencji, jaka odbyła się 
w Sztabie Głównym 17 kwietnia 1936 r.130. Weszło ono w skład obowiązu-
jącego od 1938 r. Planu Mobilizacyjnego „W” i zasadniczo zachowało swą 
aktualność przez rok. W skład Obszaru Warownego „Wilno” wchodzić miały 
odtąd:

Kwatera Główna w składzie, ustalonym w 1939 r.: dowódca Obszaru 
Warownego, szef sztabu ze sztabem (działy: operacyjno-wywiadowczy, kwa-
termistrzowski oraz kancelaria), dowódca łączności, dowódca saperów-szef 
fortyfikacji z podległymi mu trzema dowódcami Grup Fortyfikacyjnych, sze-
fowie służb: uzbrojenia, intendentury, weterynarii i zdrowia oraz komendant 
Kwatery Głównej

dowództwo batalionów marszowych (w 1938 r. zastąpione dwoma 
dowództwami pułków piechoty) i sześć batalionów marszowych po 4 kom-
panie strzeleckie i 1–2 kompanie ckm

33. Pułk Artylerii Lekkiej w składzie trzech dywizjonów, który miał jed-
nakże stanowić jednostkę dyspozycyjną dowódcy Armii „Wilno”, 2. bateria 
pomiarów artylerii, oddziały artylerii i ckm plot (ostatecznej decyzji o ich 
liczbie i strukturze nie podjęto, jednak najprawdopodobniej byłyby to trzy 
baterie artylerii i dwie kompanie ckm plot)

kompania łączności (etat identyczny jak w dywizji piechoty)
kompanie rezerwowe saperów (wniosek o ich liczbie miał dopiero przed-

stawić dowódca Obszaru Warownego)
2 piesze plutony żandarmerii
2 kolumny taborowe i 1 kolumna samochodów ciężarowych
kompania sanitarna
Komenda Miasta (na komendanta czasu wojny przewidziany był dowódca 

Brygady/pułku KOP „Wilno”)
Składnica Materiału Intendentury nr 12
Składnica Uzbrojenia Obszaru Warownego „Wilno”

129 CAW, Oddział I SG, I.303.3.135; I.303.3.225; I.303.3.276, Liczne notatki, pisma i referaty, 
zawierające różne plany rozwoju i reorganizacji DOWar. oraz oddziałów mu podległych.
130 CAW, Oddział I SG, I.303.3.276, Referat szefa Oddziału I Sztabu Głównego dla dowódcy 
OWar. „Wilno” z 25 IV 1936 r., zawierający streszczenie ustaleń konferencji z 17 IV.; Ibidem, 
I.303.3.135, Referat szefa Oddziału I Sztabu Głównego dla szefa tegoż Sztabu z 24 VI 1939 r. 
w sprawie organizacji wojennej Kwatery Głównej OWar. „Wilno”.
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Poczta Polowa.
W 1939 r. wszedł jednak w życie Plan Mobilizacyjny „W2”, w wyniku które-

go nastąpiła drastyczna redukcja przedstawionej powyżej organizacji wojennej. 
Zapadła bowiem decyzja o sformowaniu 35. DP Rezerwowej, w której skład 
wcielono m. in. wileńskie dowództwa pułków, wszystkie bataliony marszowe 
oraz cały 33. pal.131. Jak się okazało, decyzja ta była ze wszech miar słuszna – tak 
pokaźne siły znacznie bardziej niż na obszarze krajowym przydały się na fron-
cie, a choć nie dane im było bronić macierzystego garnizonu, wzięły zaszczytny 
udział w walce z oboma agresorami, kończąc swój szlak bojowy we Lwowie, 
okrążonym i atakowanym z dwóch stron przez wojska niemieckie i radzieckie.

Można jednak odnieść wrażenie, że oto historia zatoczyła koło. Obszar 
Warowny „Wilno” w ostatnim okresie swego istnienia wyglądał bowiem 
niemal identycznie, jak w początkowym – posiadał dowództwo z groźnie 
brzmiącą nazwą, ale praktycznie bez oddziałów podległych i bez perspektyw 
na rychłą rozbudowę fortyfikacji.

W 1939 r. większość oddziałów dyslokowanych w Wilnie podlegała mobi-
lizacji alarmowej, zarządzonej 27 sierpnia. Przebiegła ona bez zakłóceń 
i zmobilizowane jednostki w ciągu kolejnych kilku dni opuszczały miasto trans-
portami kolejowymi, kierując się na miejsca przeznaczenia, przewidziane Planem 
Operacyjnym „Zachód”. Ostatni wileński inspektor armii, gen. dyw. Stefan 
Dąb-Biernacki, został dowódcą armii odwodowej „Prusy”, skoncentrowanej 
w centralnej Polsce i również opuścił miasto. Nie wiadomo dokładnie, jakie 
oddziały Plan Operacyjny „Zachód” przewidywał ostatecznie do obsady Obszaru 
Warownego „Wilno”132. Wiadomo, że cały czas funkcjonowało dowództwo 
Obszaru Warownego, w mieście pozostały także wszystkie wojskowe składnice, 
sądy, więzienie oraz szpital. Ochronę opuszczonych koszar i innych obiektów 
zapewnić miał 33. batalion wartowniczy. Zadanie obrony przeciwlotniczej miasta 
otrzymały 31. i 32. kompanie ckm. Pracowały nadal komendy rejonów uzupeł-
nień, a z nadwyżek rezerwistów formowano oddziały zapasowe.

Nie prowadzono jednak żadnych prac fortyfikacyjnych, więc wybuch 
wojny zastał miasto w stanie zupełnie nieprzygotowanym do obrony. O ile 
w pierwszych dniach września taki stan rzeczy mógł jeszcze nie niepoko-
ić, o tyle po przełamaniu frontu przez wojska niemieckie sytuacja stała się 

131 R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza Broń..., s. CXXXVIII. Ibidem, ostatnie, obowiązujące 
do wybuchu wojny, tabele mobilizacyjne dowództwa (s. 25) i wszystkich oddziałów 
OWar. „Wilno”.
132 Oparta głównie na relacjach emigracyjna monografia podaje, że DOWar. „Wilno” było 
z początku dowództwem dyspozycyjnym Naczelnego Wodza, a następnie, wraz z pułkiem 
KOP „Wilno” i improwizowanym DOWar. „Grodno”, podporządkowane zostało dowódcy 
Okręgu Korpusu III. Podlegały mu bliżej niezidentyfikowane kompanie ckm: „1/2 Marsz.” 
i „1/3 Marsz.”. Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej, Londyn b.d.w., t. 1, cz. 1, 
tabele: XIII i XV.
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groźna. Ostatni dowódca Obszaru Warownego, ppłk Tadeusz Podwysocki, 
rozkazał 14 września obsadzić wyznaczone pozycje obronne, a dzień później 
– przystąpić do prac fortyfikacyjnych głównie na odcinku południowym, 
skąd spodziewano się nadejścia Niemców. Ciosu w plecy ze strony ZSRR 
nikt wówczas nie mógł przewidzieć, zaś Litwa, która w 1938 r. nawiązała 
wreszcie stosunki dyplomatyczne z Polską, zachowywała, mimo niemieckich 
nacisków, życzliwą neutralność i nie była brana pod uwagę jako potencjal-
ny agresor. Stanowiska bojowe, barykady i zapory rozpoczęto więc wznosić 
pod kierunkiem szefa fortyfikacji Obszaru Warownego – ppłk. Aleksandra 
Alexandrowicza. Oficer ten niemal całą swą służbę w Wojsku Polskim 
poświęcił fortyfikacjom – w 1920 r. przejmował od Niemców przyznane 
Traktatem Wersalskim twierdze pomorskie, następnie mianowany został 
szefem fortyfikacji w Toruniu, później dowódcą toruńskiego 8. Batalionu 
Saperów, zaś swe ostatnie stanowisko zajmował już od dziewięciu lat. 
Zapewne więc zżył się mocno z Wilnem i ze wszystkich sił starał się przyspo-
sobić je do obrony. Prace te jednak rychło zdezorganizował tragiczny epizod. 
Podpułkownik Aleksandrowicz od pewnego już czasu zmagał się bowiem 
z depresją (mało perspektywiczne stanowisko, brak awansu od piętnastu lat, 
choroba i śmierć córki, choroba żony) i 16 września – podczas inspekcji robót 
fortyfikacyjnych na Zwierzyńcu – zastrzelił się133.

W dniu agresji radzieckiej w Wilnie znajdowało się około 14 tys. żoł-
nierzy, z czego jednak broni starczyło ledwo dla połowy z nich. Największy 
potencjał bojowy stanowiły bataliony pułku KOP „Wilno”, ściągnięte znad 
granicy litewskiej. Uzupełniały je drobne oddziały, m. in. Przysposobienia 
Wojskowego i Legii Akademickiej. Oczywiste było, że nie są one w sta-
nie zatrzymać Armii Czerwonej, ale zbrojny opór mógł pomóc w ewaku-
acji władz cywilnych i wojskowych na Litwę, jak również dawał sygnał, że 
Wojsko Polskie jeszcze istnieje i wciąż gotowe jest bronić polskiego stanu 
posiadania. Oddziały ugrupowały się do obrony okrężnej, jednak na obsa-
dzenie punktu oporu na Trakcie Batorego nie starczyło już sił. Linia obron-
na pokrywała się zasadniczo z granicą zwartej zabudowy miasta; najwięcej 
oddziałów znajdowało się na spodziewanym kierunku radzieckiego ude-
rzenia. Jednak 18 września dowódca Okręgu Korpusu III, gen. bryg. Józef 
Olszyna-Wilczyński, wydał drogą telegraficzną rozkaz wycofania się załogi 
Wilna na Litwę. Rozkaz ten wywołał konsternację wśród obrońców, którzy 
posądzali generała o przesadny defetyzm. Pozycje opuściła więc tylko część 

133 Według mniej prawdopodobnej relacji, akt ten miał miejsce po ewakuacji wojska z Wilna, 
tuż przed przekroczeniem granicy litewskiej: Wrzesień 1939 na Kresach w relacjach, wybór 
i oprac. C. Grzelak, Warszawa 1999, s. 134, 148, 153, 156 – relacje: K. Bolińskiego, A. M. 
Romiszowskiego i K. Rybickiego.



190 Przegląd Historyczno-Wojskowy 2-3/2016. Art ykuły

jednostek, zwłaszcza że po południu pod Wilno podeszły już radzieckie czoł-
gi i rozpoczęła się walka134.

Jak już wspomniano, fortyfikacje Obszaru Warownego „Wilno” nie mogły 
odegrać w trakcie tych zmagań żadnej roli. Wiadomo jedynie o krótkotrwałej 
strzelaninie, jaka miała miejsce nocą 18/19 września w pobliżu nadziemnych 
magazynów amunicyjnych na Burbiszkach, gdzie wartę pełnili m. in. junacy 
z Przysposobienia Wojskowego. Do bezpośredniego starcia jednak nie doszło135. 
Po intensywnych walkach wśród zabudowy miejskiej, podczas których 
Rosjanie stracili pięć czołgów i samochód pancerny, Wilno zostało zdobyte 19 
września. Obrońcy niemal bez strat zdołali dotrzeć do granicy litewskiej – co 
jednak zawdzięczali głównie brakowi inicjatywy wśród radzieckich dowódców 
niższego szczebla. Dzięki życzliwej postawie Litwinów, większość internowa-
nych wówczas żołnierzy zdołała się wkrótce przedostać do zachodniej Europy 
i wstąpiła w szeregi Wojska Polskiego, odtwarzanego we Francji.

Po zajęciu miasta, a przed przekazaniem go Litwie, Rosjanie niemal na 
pewno opróżnili ze wszelkich zachowanych jeszcze zapasów polskie magazy-
ny amunicyjne. Nie wiadomo natomiast, czy zainteresowali się bliżej schro-
nami bojowymi na Trakcie Batorego. Można domniemać, że obejrzeli je 
stacjonujący w mieście rosyjscy saperzy, ale brak jest informacji, czy wykonali 
ich inwentaryzacje. W przekrojowym artykule na temat polskich fortyfikacji, 
jaki ukazał się w 1941 r. w jednym ze specjalistycznych radzieckich czasopism 
wojskowych136, o Wilnie nie wspomniano w ogóle.

Wojska litewskie wkroczyły do Wilna 26 października 1939 r. W kosza-
rach przy kościele św. Rafała stanął 1. pp Wielkiego Księcia Litewskiego 
Giedymina, 3. Pułk Dragonów „Żelaznego Wilka” zajął koszary kawaleryj-
skie, zaś Nowy Arsenał i magazyny saperskie pod Górą Zamkową stały się 
koszarami i garażami 2. i 3. kompanii czołgów, uzbrojonych w niedawno 
zakupione angielskie wozy „Carden-Lloyd”. Wkrótce jednak (7 listopada) 
przewrócona lampa naftowa wywołała pożar w garażu i w ten sposób litew-
ska broń pancerna straciła blisko jedną trzecią swoich najnowocześniejszych 
czołgów… Natomiast lotnisko, a więc zapewne i koszary na Porubanku, obsa-
dzone były wciąż przez oddziały radzieckie, które pozostały w mieście137. 

134 Szerzej o przebiegu walk o Wilno: R. Szawłowski, Wojna Polsko-Sowiecka 1939, Warszawa 
1997, t. 1, s. 75–86, t. 2, s. 21–30 i 32–41; C. Grzelak, Kresy w Czerwieni – Agresja Związku 
Sowieckiego na Polskę w 1939 r., Warszawa 1988, s. 251–271; Wrzesień 1939 na Kresach..., 
s. 129–175; 3. Armia Sowiecka w agresji na Polskę (dokument sprawozdawczy), wstęp i oprac. 
C. Grzelak, Warszawa 2003, s. 104–106.
135 Wrzesień 1939 na Kresach w relacjach..., relacja A. Kossarskiego, s. 142.
136 Opyt bor’by za ukrieplenija. Bor’ba za ukrieplenija wo wriemja giermano-polskoj wojny, 
„Informacjonnyj Sbornik” 1941, nr 1. Tłumaczenie polskie i opracowanie: S. Kucharski, 
J. Chorzępa, Walka o umocnienia w czasie wojny polsko – niemieckiej, „Forteca” 2004, 
nr 1(16).
137 J. Rutkiewicz, W. N. Kulikow, Wojsko Litewskie 1918–1940: Litewskie formacje zbrojne 
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O wykorzystaniu w tym okresie magazynów amunicyjnych i fortyfikacji nic 
bliższego nie wiadomo. 

Utrata suwerenności Litwy i włączenie jej w skład ZSRR nastąpiły w wyni-
ku referendum przeprowadzonego 14 lipca 1940 r. – pod lufami radzieckich 
karabinów, gdyż Armia Czerwona przekroczyła litewską granicę i faktycz-
nie opanowała kraj już miesiąc wcześniej. W tym okresie niektóre zespoły 
polskich magazynów amunicyjnych wykorzystywane były zgodnie ze swym 
pierwotnym przeznaczeniem, zaś w wileńskich koszarach skoncentrowa-
no pozostałość po Armii Litewskiej, zredukowanej i przeformowanej przez 
Rosjan w XXIX Korpus Terytorialny Armii Czerwonej – w jednym garnizo-
nie można go było łatwiej kontrolować. Z końcem czerwca 1941 r., w obliczu 
błyskawicznie zbliżającego się frontu i braku możliwości ewakuacji, Rosjanie 
wysadzili amunicję zgromadzoną na Burbiszkach i Wilczej Łapie, niszcząc 
całkowicie większość magazynów w tych kompleksach. W czasie radzieckiej 
okupacji rozpoczęto natomiast jedną nową inwestycję – budowę wojskowej 
bazy paliwowej w lesie ponarskim. Nie zdążono jednak jej ukończyć, a doły, 
przeznaczone na zbiorniki paliwa, Niemcy i ich litewscy kolaboranci wykorzy-
stali w latach 1941–1944 jako groby dla ofiar masowych egzekucji przeciwni-
ków nowej władzy. W niedoszłej bazie zamordowano, po czym spalono zwłoki 
ok. 100 tys. osób. Ofiarami zbrodni byli przede wszystkim Żydzi (co najmniej 
56 tys. osób), zwożeni z gett całej Wileńszczyzny, zginęło też co najmniej kil-
kanaście tysięcy Polaków – głównie przedstawicieli inteligencji, konspira-
torów, żołnierzy AK oraz mniejsze grupy Romów, Litwinów, Białorusinów, 
Tatarów czy jeńców z Armii Czerwonej138.

Na ironię losu zakrawa fakt, że polską koncepcję budowy punktów opo-
ru, rozmieszczonych pierścieniowo wokół miasta, zrealizowali i wykorzystali 
w czasie działań bojowych dopiero Niemcy. Przez pierwsze lata niemieckiej 
okupacji Wilno traktowane było jako zwykły garnizon, położony na zapleczu 
frontu. Koszary zajęte były przez oddziały tyłowe; ocalałe magazyny były 
również używane. Wiadomo, iż zespół na Burbiszkach stawał się trzykrot-
nym celem akcji wileńskich oddziałów AK, mających na celu pozyskanie bro-
ni i amunicji139, broń pozyskiwano prawdopodobnie również z magazynów 
amunicyjnych na Antokolu, choć tutaj – drogą przekupstwa140.

 Znacznie bardziej interesujący jest fakt umieszczenia stanowiska dowo-
dzenia Fester Platz Wilna we wzniesionym już w 1942 r. schronie łączności, 

1940–1953, Warszawa 2002, s. 23, 29.
138 O Ponarach w ujęciu monograficznym: M. Tomkiewicz, Zbrodnia w Ponarach1941–1944, 
Warszawa 2008; H. Pasierbska, Wileńskie Ponary, Gdańsk 1996. Fundamentalne źródło 
na temat zbrodni: K. Sakowicz, Dziennik 1941–1943, przedm. i oprac. M. Wardzyńska, 
Warszawa 2014.
139 B. Krzyżanowski, Wileński Matecznik 1939–1944, Paryż 1979, s. 132, 156, 170 i 183.
140 K. Czyrkowski, Wspomnienia..., s. 139 i 148–149.
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położonym w ogrodach Klasztoru Misjonarzy przy ul. Subocz. Schron 
ten najprawdopodobniej ocalał do dnia dzisiejszego, gdyż w miejscu jego 
domniemanej lokalizacji znajduje się jakaś podziemna budowla, a z gruntu 
wystają szyby wentylacyjne – wprawdzie powojennej, radzieckiej konstruk-
cji, ale w ten sam sposób zmodernizowano wszak przedwojenne polskie 
magazyny amunicyjne na Śnipiszkach czy Wilczej Łapie (identyczne można 
również spotkać na powojennych schronach w wielu innych punktach mia-
sta). W kolejnych zaś polskich publikacjach (opartych głównie na relacjach 
uczestników walk w 1944 r.) konstrukcja i uzbrojenie omawianego obiek-
tu rozrasta się stopniowo do rozmiarów niebotycznych. O ile możliwe jest, 
że schron ów miał dwie kondygnacje, a oprócz urządzeń łączności posiadał 
agregat elektryczny i ujęcie wody, o tyle nieprawdopodobnym zdaje się, by 
był uzbrojony w działa przeciwpancerne i przeciwlotnicze oraz wiele kara-
binów maszynowych, a także to, że zgromadzone w nim zapasy pozwalały 
przetrwać wielomiesięczne oblężenie141. Niestety, w chwili obecnej trudno 
jest zweryfikować te informacje, gdyż zabudowania klasztorne, w których 
mieścił się ostatnio szpital, są aktualnie opuszczone, a ewentualne wejścia 
do schronu – zamknięte. Być może jednak, pod murawą ogrodu kryje się 
powojenny schron, zbudowany przy szpitalu, zaś właściwą lokalizacją nie-
mieckiego schronu łączności są renesansowe, ceglane mury bastei, położonej 
przy ul. Subocz, a odkopanej dopiero po wojnie. Temat ten wymaga dalszej 
kwerendy, szczególnie w archiwach niemieckich.

Bezsprzecznie natomiast w styczniu 1942 r. rozpoczęto budowę analogicz-
nego schronu pod Górą Zamkową. Drążony metodą górniczą w południo-
wym, a potem również w północnym zboczu, składał się z dwóch długich 
tuneli, zbiegających się pod kątem nieco większym od prostego. Od tune-
li tych odchodziło na boki kilka podłużnych komór. Brak jest informacji 
o wykorzystaniu tego schronu w walce – być może dlatego, że nigdy nie 
został ukończony. Ponieważ zagrażał zaś stabilności zabytkowych budowli, 
położonych na Górze Zamkowej, został zasypany ok. 1960 r., na szczęście po 
uprzedniej inwentaryzacji142.

Zmiana statusu miasta nastąpiła w 1944 r., ponownie w obliczu zbli-
żającego się frontu, choć tym razem nadciągał on ze wschodu. Specjalny 
rozkaz, wydany przez Adolfa Hitlera 8 marca, nakazywał przekształcenie 
Wilna w rejon umocniony (niem. Fester Platz Wilna) przez ufortyfikowanie 
go i przygotowanie do długotrwałej obrony, także okrężnej, mającej na celu 
związanie maksymalnie dużych sił radzieckich. Zrąb umocnień miała stano-
wić zwykła polowa fortyfikacja drewniano-ziemna, wykorzystano również 

141 R. Korab-Żebryk, Operacja..., s. 124.
142 J. Bulota, Reportaże z wileńskich podziemi, Wilnius 1966, s. 74–80 (równoległe wydanie 
w języku litewskim: Reportažai iš požeminio Vilniaus, Vilnius 1966).
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doraźnie przystosowane do obrony budynki murowane. Jednak w najbar-
dziej newralgicznych punktach wznoszono schrony betonowe (żelbetowe?). 
Budowano je z prefabrykowanych „kształtek betonowych”, wytwarzanych 
w okolicznych betoniarniach143. Skupiano je w punktach oporu, których 51 
miało otoczyć nieregularnym półkolem południowe, a 28 – północne dzielni-
ce miasta. Według danych polskiego wywiadu, planowano wznieść około 500 
„bunkrów”. Prace prowadzono pod kierunkiem komendanta miasta, a póź-
niejszego pierwszego komendanta rejonu umocnionego, gen. mjr. Gerharda 
Poela, któremu przysłano z Niemiec do pomocy specjalistę-fortyfikatora 
o nieustalonym nazwisku144. W chwili wybuchu walk, do użycia gotowe było 
jednak tylko 12 punktów oporu145. Nie wiadomo, jakiego rodzaju schrony 
wznoszono. Fakt prefabrykacji elementów wskazuje, że Niemcy posłużyć 
mogli się tu przede wszystkim małymi stanowiskami typu Kochbunker. 
Jest to jednak tylko przypuszczenie, gdyż nie udało się, jak dotąd, odnaleźć 
w terenie żadnego niemieckiego schronu żelbetowego, zaś z reliktów forty-
fikacji drewniano-ziemnej zidentyfikowano tylko dość długi odcinek okopu 
strzeleckiego, wykonany w masywie ozu na Szeszkiniach.

Jako pierwsze, z niemieckimi fortyfikacjami spotkały się polskie oddzia-
ły Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej146, którego komendantem był 
płk Aleksander Krzyżanowski „Wilk”. Do realizacji operacji „Ostra Brama”, 
mającej na celu wyparcie z Wilna wojsk niemieckich i wystąpienie przed wkra-
czającymi Rosjanami w roli gospodarza miasta, przystąpiono nocą 6/7 lipca 
1944 r. Rozlokowane w okolicznych lasach oddziały AK przystąpiły do kon-
centrycznego szturmu na miasto, obsadzone dość silną załogą niemiecką pod 
dowództwem nowego komendanta – gen. płk. Rainera Stahela. Ujawniły się 
również oddziały AK, stacjonujące w samym mieście, wzniecając na jego 
ulicach powstanie. Jednak już w ciągu dnia pod Wilno podeszły oddziały 
radzieckie (5. Armia Ogólnowojskowa – gen. płk Nikołaj Kryłow i 5. Armia 
Pancerna Gwardii – marsz. br. panc. Paweł Rotmistrow), które wykorzystały 

143 R. Korab-Żebryk, Operacja..., s. 115. O „betonowych bunkrach obronnych z licznymi 
otworami strzelniczymi” nad lewym brzegiem Wilii oraz w innych rejonach miasta 
wspomina też: P. Świetlikowski, Wołało..., s. 80–81 i 136.
144 R. Korab-Żebryk, Operacja..., s. 116.
145 Ibidem, s. 122. Na mapie, załączonej do książki, Autor umiejscawia jednakże tylko 
jedenaście punktów oporu, pomijając jeden ze wzniesionych na południowym brzegu Wilii. 
Częściowa korekta ustaleń R. Koraba-Żebryka na temat lokalizacji niemieckich punktów 
obronnych: R. Filipowicz, Kolonia..., s. 42–46.
146 W ujęciu monograficznym o organizacji, strukturach i działalności Armii Krajowej na 
Wileńszczyźnie: P. Niwiński, Garnizon konspiracyjny miasta Wilna, Toruń 1999; idem, 
Okręg Wileński AK w latach 1944–1948, Warszawa 1999; P. Rokicki, Armia Krajowa na 
Wileńśzczyźnie, Warszawa 2007; J. Wołkonowski, Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej – 
Armii Krajowej w latach 1939–1945, Warszawa 1996. O wojennych dziejach Wileńszczyzny 
bodaj najszerzej: L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939–1945, Warszawa 
2010.
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sytuację i stwarzając pozory przyjaźni, przez kilka dni walczyły ramię w ramię 
z Polakami. W relacjach uczestników tych walk pojawia się nieco fragmen-
tarycznych wzmianek o żelbetowych schronach bojowych, ale bez bliższych 
szczegółów technicznych ich dotyczących. Wiadomo na przykład, że betonowe 
bunkry istniały na wysuniętej linii obrony w Kolonii Wileńskiej, a polskie natar-
cie z tego rejonu załamało się w ogniu, prowadzonym z umocnień, rozmiesz-
czonych na wzgórzach w rejonie Rossy. Jeden z tamtejszych „bunkrów” został 
ulokowany w piwnicy wieży ciśnień, a walkach o ten punkt poległ dowódca pol-
skiej 9. Brygady AK, chor. Jan Kolendo „Mały”. Podobnie, na niemieckiej linii 
obrony, wzmocnionej „betonowym bunkrem” załamało się natarcie 8. Brygady 
AK, prowadzone od strony Kolonii Wileńskiej. W pobliżu zaś, III/77. pp AK 
zdobył w walce ufortyfikowaną drutem kolczastym i otoczoną polem minowym 
drewniano-ziemną placówkę, strzegącą szkoły psów SS147. Zespół fortyfikacji 
na Górach Szeszkińskich (rejon dzisiejszego centrum handlowego „Akropolis”) 
również został przez Polaków zdobyty w boju148, zaś punkty oporu na wzgó-
rzach Antokolu przechodziły kilkakrotnie z rąk do rąk w trakcie zaciętych 
walk, prowadzonych przez Niemców z Rosjanami149. Osobną kwestią pozostaje 
zdobycie 10 lipca przez polskie oddziały niemieckiego schronu dowodzenia – 
w jednych relacjach przedstawiane jako efekt długotrwałej, zaciętej wymiany 
ognia150, podczas gdy inne relacje opisują ten fakt jako zajęcie bez walki obiektu, 
opuszczonego już zawczasu przez Niemców151. Walki o Wilno trwały do nocy 
12/13 lipca, kiedy to resztkom niemieckiej załogi udało się przebić przez pol-
sko-radziecki pierścień okrążenia i opuścić miasto. Na górującej nad Wilnem 
wieży zamkowej znów zawisła biało-czerwona flaga – jednak na bardzo krótko, 
gdyż Rosjanie szybko odkryli karty i przystąpili do rozbrajania oddziałów AK. 
Dowódca, płk Krzyżanowski, został podstępnie uwięziony i wywieziony w głąb 
ZSRR. Oddziały, które odmówiły złożenia broni, były ścigane i zwalczane przez 
Rosjan jeszcze przez kolejnych kilka miesięcy.

Kilka powyższych akapitów jest dość luźno związanych z polskimi forty-
fikacjami i ogólniej, tematem artykułu. Są one jednak istotne, gdyż pokazu-
ją, jak mogłaby się sprawdzić w praktyce polska koncepcja obrony Obszaru 
Warownego „Wilno”. Dość liczne, choć przypadkowo zebrane jednostki nie-
mieckie, w całkowicie improwizowanych umocnieniach, broniły się przez 

147 R. Filipowicz, Klisze..., s. 13–15 i 76–79; idem, Kolonia..., s. 61–68; E. Banasikowski, Na zew 
Ziemi Wileńskiej, Warszawa–Paryż 1990, s. 228–232.
148 P. Świetlikowski, Wołało..., s. 111.
149 R. Korab-Żebryk, Operacja..., s. 286. W innej książce wspomnieniowej znajduje się 
jednakże sformułowanie o zajęciu tamtejszych „niemieckich transzei” przez Rosjan 
„z marszu”: K. Czyrkowski, Wspomnienia..., s. 153–154.
150 R. Korab-Żebryk, Operacja..., s. 335. Potwierdzeniem walk na wzgórzach koło 
kościoła Misjonarzy (choć bez informacji o walkach o schron) jest też drobna wzmianka 
w S. Lewandowska, Wilno 1921–1944: Czasy i Ludzie, Warszawa 2009, s. 161.
151 P. Świetlikowski, Wołało..., s., 118–119.
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tydzień przed regularnymi oddziałami radzieckimi i partyzanckimi oddzia-
łami polskiej Armii Krajowej, musząc jednocześnie tłumić polskie powstanie 
w samym mieście. Gdyby w 1939 r. ZSRR, ze swą armią, świeżo przetrzebio-
ną przez stalinowskie czystki, wkroczył na terytorium Rzeczypospolitej jako 
pierwszy z agresorów, zaś Wojsko Polskie wykorzystałoby racjonalnie okres 
mobilizacyjny na rozbudowę umocnień polowych i uzupełnienie zapasów 
w magazynach, to obrona, prowadzona przez jednostki pierwszorzutowe, 
mogłaby trwać znacznie dłużej. Wspomniane już, pojawiające się w polskich 
dokumentach minimum – trzy tygodnie walki w całkowitym okrążeniu – 
mogłoby zostać osiągnięte raczej bez kłopotu. Oczywiście, do dyskusji pozosta-
je fakt, jakie znaczenie – poza propagandowym – miałoby wówczas dla strony 
polskiej utrzymanie, a dla strony radzieckiej – zdobycie Wilna, leżącego jednak 
na uboczu głównego kierunku strategicznego Mińsk–Grodno–Warszawa.

Jakie pozostałości Obszaru Warownego możemy oglądać w Wilnie dziś? 
Z najstarszych, polowych umocnień Linii Szeptyckiego z lat 1919–1921 nie 
zachowało się prawdopodobnie nic. Dotychczasowe badania terenowe, prze-
prowadzone wyrywkowo w rejonach, w których linia ta przecinała szla-
ki komunikacyjne, dały efekt negatywny. Nie da się jednak wykluczyć, że 
w terenie trudniej dostępnym (lasy, wzgórza) ocalały jeszcze jakieś jej ślady. 
Starsze od niej o kilka lat odcinki polowych umocnień niemieckich zacho-
wały się wszak miejscami w zaskakująco dobrym stanie.

Zachowały się natomiast w dobrym stanie wszystkie cztery schrony bojo-
we punktu oporu „Trakt Batorego”. Jeden z nich, położony niemal dokładnie 
nad malowniczym urwiskiem w dolinie Wilejki nad Puszkarnią, został nawet 
oczyszczony i ustawiono przy nim stosowną tablicę informacyjną, wspominają-
cą o „polskiej okupacji” Wileńszczyzny. Na jego przedpolu zachował się również 
unikatowy, stosunkowo długi odcinek przeszkody przeciwpiechotnej. Dwa inne 
schrony są zasypane częściowo piaskiem, z czego jeden – w stopniu uniemoż-
liwiającym zwiedzenie go w całości. Wskazanym byłoby oczyszczenie i usta-
wienie tablic informacyjnych przy wszystkich obiektach oraz połączenie ich 
ścieżką dydaktyczną. Nie licząc małych i łatwych do zabezpieczenia studzienek 
odwadniających, podziemne korytarze nie posiadają żadnych pułapek w posta-
ci szybów czy zapadni, a pomieszczenia są dość obszerne – zatem samodzielne 
ich zwiedzanie z latarką w ręku nie jest zajęciem szczególnie niebezpiecznym. 
Ostrożność należy zachować jedynie na stromych odcinkach schodów.

Zespoły magazynów nadziemnych zachowały się w znacznie gorszym sta-
nie – ceglane ściany dawno już rozebrano na budulec, a drewniane podłogi 
– na opał. Z reguły ocalały betonowe fundamenty, które warto uczytelnić, 
oczyszczając z dzikiej roślinności. Stosunkowo najwyraźniejsze są pozo-
stałości na Krzyżówce, nieco mniej na Antokolu – gdzie ustawiono jednak 
tablice informacyjne. Na Zakrecie rozbiórce uległy zaś nawet niektóre funda-
menty i tylko ukształtowanie wałów ziemnych wskazuje dziś na lokalizację 
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poszczególnych budynków. Zespół na Burbiszkach był użytkowany przez 
Armię Czerwoną i w 1941 r., w obliczu wkraczających wojsk niemieckich, 
wysadzono go w powietrze, częściowo niszcząc. Po wojnie Rosjanie wznieśli 
tam zaś nowe magazyny wojskowe, które skutecznie zatarły większość śladów 
przedwojennej zabudowy. Obecnie jest to malownicza dolina, jakich wiele 
w okolicach Wilna, wypełniona ruinami budynków poradzieckich. W zaro-
ślach można jednak znaleźć fundamenty kilku przedwojennych magazynów.

Zachowały się zaś niemal w całości dwa podziemne zespoły magazyno-
we – przy ul. Borowej i na Śnipiszkach. Rozebrane zostały jedynie cegla-
ne budynki stróżówek i sortowni. Ponadto, wszystkie płaskorzeźby z Orłem 
Białym, wieńczące niegdyś wejścia do magazynów, jako symbole znienawi-
dzone i niewygodne czy to dla władzy litewskiej, czy to radzieckiej, czy to 
niemieckiej, a przy tym łatwe do usunięcia, przestały istnieć zapewne nie-
długo po 1939 r. Zespół przy ul. Borowej jest oczyszczony, ustawiono przy 
nim tablice informacyjne, ale obiekty są teoretycznie zamknięte kratowymi 
drzwiami i przeznaczone na legowiska nietoperzy. W praktyce jednak na 
Litwę również dotarła „wojna kratowa” (w ten sposób środowisko miłośni-
ków fortyfikacji określa potocznie konflikt interesów ze środowiskiem miło-
śników przyrody) i zazwyczaj możliwa jest penetracja wnętrz schronów. 
Najciekawszy, dwukondygnacyjny magazyn posiada solidne, stalowe wrota, 
ale i te bywają niekiedy otwarte. Zarząd tamtejszego Parku Krajobrazowego 
Kolonii Wileńskiej (lit. Pavilnių Regioninis Parkas) wykorzystuje go jako 
magazyn. Zespół na Śnipiszkach jest natomiast całkowicie dostępny, ale jego 
zwiedzanie nie należy do przyjemności. Wnętrza obiektów służą bowiem 
jako nielegalne wysypiska śmieci i mieszkania bezdomnych; w niektórych 
unosi się również swąd palonych opon, a ściany są czarne od sadzy. Mimo 
tego, obiekty są warte uwagi, gdyż eksploatująca je po wojnie armia radziecka 
dokonała pewnych modyfikacji w konstrukcji dwóch schronów, dobudowując 
specjalne śluzy wejściowe i modernizując instalacje wentylacyjne.

Zespół na Wilczej Łapie w 1941 r. został wysadzony. Największy, dwukon-
dygnacyjny schron uległ całkowitej destrukcji – pozostała po nim ogrom-
na wyrwa w zboczu wzgórza, wypełniona resztkami betonu. Trzy mniejsze 
magazyny zniszczono w stopniu znacznym – do zawalonych korytarzy wej-
ściowych można wczołgać się na głębokość ledwo kilku metrów. Ocalał tylko 
jeden mały magazyn, wykorzystywany przez okolicznych mieszkańców jako 
składzik. Widać w nim wykute w ścianach i podłodze otwory odwadniające; 
osobliwym widokiem jest również strumyczek, wypływający… prosto spod 
schronu. Najwyraźniej więc przedwojenny drenaż działa do dziś.

Na Hrybiszkach trwała przez długi czas budowa osiedla mieszkaniowe-
go, skutecznie uniemożliwiająca pełną penetrację terenu. Kilka lat temu prace 
zostały wstrzymane, ale wszystkie schrony leżą na terenie zakupionym przez 
inwestora i wstęp do nich zależy zasadniczo od umiejętności dyskutowania ze 
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stróżem, gdyż są tam składowane resztki materiałów budowlanych. Ostatecznie, 
można jednak po prostu obejść dolinkę na przełaj i zejść do niej od drugiej stro-
ny, gdyż nie jest ona otoczona żadnym płotem, a pilnowana jest jedynie brama 
wjazdowa (takie rozwiązanie podpowiedział wręcz wprost jeden ze stróży). Tak 
czy inaczej, warto spróbować dostać się na Hrybiszki, z uwagi na wspomnia-
ną już unikatową konstrukcję tamtejszych obiektów, a przede wszystkim chy-
ba – z uwagi na zapewne jedyną zachowaną, oryginalną windę amunicyjną, 
posiadającą jeszcze tabliczkę znamionową „Braci Jenike”, a także na oryginalne 
obrotnice do wózków z amunicją oraz drzwi do magazynów i korytarza wenty-
lacyjnego. Niestety, obejrzeć można tylko cztery schrony, gdyż piąty uległ bez-
przykładnej dewastacji. W 2006 r. z jego ściany frontowej usunięto niemal cały 
detal architektoniczny – włącznie z ostatnim zachowanym płaskorzeźbionym 
Orłem! – po czym dobudowano do niej dom mieszkalny (ul. Rasų 73). Inny 
dom (ul. Rasų 56) powstał zaś w wyniku obudowania przedwojennej wartowni 
– aktualnie okrągły taras z krenelażem sterczy z jego dachu.

Wszystkie zachowane obiekty są niezwykle cennymi zabytkami forty-
fikacji. Są to pierwsze umocnienia stałe, jakie odrodzona Rzeczpospolita 
wzniosła po wyzwoleniu się z jarzma zaborów i zakończeniu wojny z Rosją 
Radziecką. Co więcej, jak już wspomniano we wstępie, Obóz Warowny 
„Wilno” był najprawdopodobniej pierwszym na świecie nowym zespołem 
fortyfikacji stałej, którego budowę rozpoczęto po zakończeniu I Wojny 
Światowej. Schrony bojowe i amunicyjne-podziemne wzniesione w Wilnie 
są unikatowe i jedyne w swoim rodzaju; nie wykazują żadnej analogii i nie 
mają żadnego odpowiednika w całej polskiej fortyfikacji, a niełatwo też zna-
leźć podobne konstrukcje w ówczesnej fortyfikacji europejskiej.

Nie da się wprawdzie ukryć, że zastosowane w nich rozwiązania tech-
niczne okazały się w znacznej części nietrafne – stosunek objętości wylane-
go betonu do ilości zainstalowanego uzbrojenia jest wybitnie niekorzystny 
i z pewnością schrony te były konstrukcjami bardzo drogimi, zważywszy 
również na fakt, że budowę ich rozpoczęto w szczytowym okresie hiperinfla-
cji marki polskiej, a kończono w trudnym okresie stabilizacji nowej polskiej 
waluty – złotego. Pamiętać jednak należy, że służba budownictwa w Wojsku 
Polskim dopiero tworzyła się, a władze centralne nie miały żadnych kon-
kretnych pomysłów na jej funkcjonowanie. Departament VIII Budownictwa 
MSWojsk. zlikwidowano w 1921 r., by ponownie utworzyć go cztery lata póź-
niej. W tym samym, 1921 r., powołano korpus osobowy oficerów budownic-
twa – by rok później zlikwidować go na zawsze. Wśród oficerów brakowało 
architektów, inżynierów i techników budownictwa, ogólnym priorytetem 
było zaś doprowadzenie do stanu używalności zdewastowanych koszar 
i w ogóle zapewnienie dachu nad głową oddziałom i kadrze zawodowej.

Sama zaś kadra zawodowa odrodzonego państwa nie miała jeszcze moż-
liwości zapoznać się z nowymi prądami w sztuce fortyfikacyjnej, więc 
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posługiwała się z reguły przestarzałymi kategoriami przedwojennymi. Nie 
posiadając żadnych wzorców, polscy fortyfikatorzy zmuszeni byli do poszuki-
wania właściwych rozwiązań metodą prób i błędów. W 1922 r. zdecydowano 
się uruchomić kursy inżynierii wojskowej, których celem było m. in. usystema-
tyzowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie budownictwa i fortyfikacji. Mieli 
wziąć w nich udział wszyscy oficerowie-saperzy odrodzonej armii, którzy nie 
ukończyli wyższych studiów wojskowych, ale ostatecznie zorganizowano tylko 
jeden taki kurs dla szesnastu słuchaczy. Projektowanej Politechniki Wojskowej 
nie uruchomiono zaś w ogóle. Natomiast specjalne kursy fortyfikacyjne, mają-
ce za zadanie wykształcić nową kadrę polskich fortyfikatorów (osobnego kor-
pusu osobowego nigdy nie powołano) ruszyły dopiero w 1925 r.

Jak więc widać, najintensywniejsze prace budowlane w Obozie 
Warownym „Wilno” miały miejsce w skrajnie niesprzyjających warunkach, 
w czasie całkowitego regresu, a co najmniej zastoju w polskiej służbie budow-
lanej i fortyfikacyjnej. Wynikłe kłopoty techniczne i finansowe dostarczyły 
zaś znakomitych argumentów przeciwnikom budowy fortyfikacji stałych. 
Po wybudowaniu wileńskich umocnień polska fortyfikacja praktycznie 
zamarła na kilka lat – pomijając budowę dwóch małych schronów bojowych 
przy mostach na Wiśle w Tczewie w 1926 r., następne duże prace rozpoczęło 
dopiero w 1931 r. w twierdzy Osowiec i na forcie Zahorce nowo utworzone 
Kierownictwo Fortyfikacji Sztabu Głównego.

Dalsze badania terenowe Obszaru Warownego „Wilno” należy ukierun-
kować na odnalezienie, a przynajmniej zlokalizowanie ośmiu magazynów 
mobilizacyjnych sprzętu fortyfikacyjnego, oraz obu schronów dowodzenia 
– polskiego sprzed 1939 r. i niemieckiego z 1944 r. Warto również prześledzić 
w terenie pełny przebieg Linii Szeptyckiego i odnaleźć jej ewentualne relik-
ty. Kolejnym zadaniem jest dokładniejsze rozpoznanie i opisanie struktury 
fortyfikacyjnej niemieckiego Fester Platz Wilna – a co za tym idzie, „fortyfi-
kacyjne” ujęcie przebiegu operacji „Ostra Brama”. Na dokończenie rozpozna-
nia czeka również infrastruktura Obszaru Warownego – zespoły koszarowe, 
składnice i inne budynki. 

Zadaniem dla litewskich miłośników fortyfikacji jest zaś kwerenda w lokal-
nych archiwach – dość trudna do sprawnego i szybkiego wykonania przez nas, 
z uwagi na ograniczenia czasowe, finansowe i barierę językową. Niemal pew-
ne jest, że z biegiem czasu uda się odnaleźć kolejne, istotne dla omawianego 
tematu, dokumenty przedwojenne – na przykład bardziej szczegółowe mel-
dunki litewskiego wywiadu, akta wymienionych w tekście cywilnych firm 
budowlanych, ikonografię, a także wyniki ewentualnych inwentaryzacji umoc-
nień, wykonanych po wrześniu 1939 r. Póki jest to jeszcze możliwe, należy 
również zbierać relacje ustne wśród starszych mieszkańców Wilna, będących 
świadkami (a może i uczestnikami?) budowy umocnień. Liczba i wielkość luk 
w polskich i litewskich zasobach archiwalnych, przetrzebionych w czasie II 
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Wojny Światowej, jest wszak ogromna, a pokolenie, które mogłoby je uzupełnić 
z pamięci, powoli już od nas odchodzi.

STRESZCZENIE

Sz y mon Kucha rsk i ,  Ostatni fort zachodu ku wschodnim rubie-
żom - Wilno jako obóz i obszar warowny w latach 1922–1939

Artykuł opisuje organizację, przemiany i funkcjonowanie unikatowego organu 
wojskowej administracji terenowej, jakim było Dowództwo Obszaru Warownego 
„Wilno”, ze szczególnym uwzględnieniem jego infrastruktury – zespołów koszaro-
wych, magazynów, szlaków komunikacyjnych i fortyfikacji. Wokół Wilna, będącego 
największym polskim garnizonem, rozpoczęto bowiem w 1923 r. prace fortyfikacyj-
ne, mające na celu uczynić miasto zdolnym do obrony okrężnej przez kilka tygodni. 
Z przyczyn finansowych i organizacyjnych prace te nie zostały jednak nigdy ukoń-
czone, a ich rezultat był bardzo skromny – wzniesiono zaledwie 4 schrony bojo-
we i niecałe 100 magazynów amunicji. Obiektom tym nie dane było sprawdzić się 
w walce – specjalnie sformowane w Wilnie oddziały forteczne użyto w 1939 r. na 
innych odcinkach frontu. Znaczna część budowli wojskowych w Wilnie przetrwa-
ła jednak do dziś i jest unikatowym świadectwem pionierskiego okresu inżynierii 
wojskowej II Rzeczypospolitej.

Słowa kluczowe: Wilno, obóz warowny, obszar warowny, garnizon, fortyfikacje, 
budownictwo wojskowe.

SUMMARY

Sz y mon Kucha rsk i ,  The last western fort on the eastern fron-
tier – Wilno as a fortified camp and area in 1922–1939

The article describes the organization, transformations and functioning of 
a unique military territorial administration entity, i.e. the Command of the Fortified 
Area “Wilno” (Vilnius), focusing especially on its infrastructure – the complexes of 
barracks, warehouses, communication routes and fortifications. In 1923 fortification 
works were initiated around Wilno, the largest Polish garrison, aiming at making the 
city capable of all-round defence for several weeks. For financial and organizational 
reasons these works have never been finished and their results were quite modest – 
only 4 combat bunkers and not nearly 100 ammunition warehouses were built. These 
objects were not destined to be tested in combat – the fortress units, specially formed 
in Wilno, were used in 1939 on other sectors of the front. However, a considerable part 
of the military buildings in Wilno has survived until today and consitutes a unique 
legacy of the pioneer period of military engineering of the Second Polish Republic. 

Keywords: Wilno (Vilnius), fortified camp, fortified area, garrison, fortifications, 
military engineering



РЕЗЮМЕ

Ш и мон Ку х ар с к и й,  Последняя крепость Запада 
на восточной границе – Вильнюс в качестве лагеря 

и укрепленного района в 1922–1939 годах 

В статье описывается организация, эволюция и функционирование 
уникального органа территориального военного управления, которым являлся 
штаб укрепленной области „Вильнюс”, в особенности его инфраструктуры – 
казарм, складов, транспортных путей и оборонительных сооружений. Вокруг 
Вильнюса, крупнейшего польского гарнизона, уже в 1923 г. было начато 
фортификационное строительство с целью обеспечить круговую оборону 
города в течение нескольких недель. Ввиду финансовых и организационных 
причин эти работы не были окончены, а их результат оказался весьма скромным 
– были построено всего 4 бункера и менее 100 складов боеприпасов. Этим 
объектам не суждено было участвовать в войне – специально сформированные 
в Вильнюсе воинские части были использованы в 1939 г. на других участках 
фронта. Значительная часть военных построек в Вильнюсе, однако, сохранилась 
до наших дней и представляет собой уникальное свидетельство новаторского 
этапа в развитии военной инженерии 2-й Полской Республики. 

Ключевые слова: Вильнюс, казарма, казарменная территория, гарнизон, 
фортификация, военное строительство. 



Wojciech Mazur 

II Rzeczpospolita w planach koalicyjnych 
działań lotniczych przeciw Niemcom  

(1921– 1939)

W momencie wybuchu Wielkiej Wojny, która dziś znana jest jako pierwsza 
wojna światowa, lotnictwo wojskowe stawiało dopiero pierwsze kroki. W cią-
gu następnych kilku lat przyszło mu jednak poczynić ogromne postępy. Gdy 
wspomniany konflikt się skończył, przedstawicielom sił zbrojnych trudno już 
było sobie wyobrazić działania, w których lotnictwo nie odgrywałoby wiel-
kiej roli. Niektórzy z teoretyków zbrojnych konfliktów, jak Giulio Douhet, 
Billy Mitchell czy Hugh Trenchard, skłonni byli posunąć się jeszcze dalej, 
mimo wielu szczegółowych różnic zgadzając się zasadniczo, że przyszła woj-
na rozstrzygnięta może zostać w powietrzu, a za rację istnienia operujących 
tam sił uznać należy przede wszystkim niszczące bombardowania o strate-
gicznym charakterze.

Takie poglądy w pierwszych powojennych latach zdawały się jednak nale-
żeć do kategorii niesprawdzalnych. Wojskowe budżety ulegały właśnie dra-
stycznym niekiedy redukcjom, nie sposób więc było znaleźć w nich środków 
dla budowy armady niezbędnej do zadania powietrznego ciosu o odpowied-
niej skali i sile.

Nie wszyscy jednak mogli pozwolić sobie na względną obojętność wobec 
potencjalnych lotniczych wyzwań. Nie mogła tego uczynić np. Francja, pra-
gnąca utrzymać w ryzach pokonane z wielkim trudem, ale nie wyzbywa-
jące się bynajmniej myśli o rewanżu Niemcy, ani też Polska – zagrożona 
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nie tylko z zachodu, ale i od strony wschodniej, gdzie niedawno odparty 
spod Warszawy sąsiad jasno dawał do zrozumienia, że z lotnictwa zamierza 
uformować potężną pięść, która powali na kolana wszystkich wrogów bol-
szewickiego imperium. W lutym 1921 r. oba państwa połączyła konwencja 
wojskowa, w której strona polska zobowiązała się m.in. do rozbudowy swych 
sił powietrznych1. Francuzi starali się by wspomniana umowa objęła też eska-
dry bombowe – przybyli z Paryża instruktorzy dążyli do zaszczepienia nad 
Wisłą przekonania o konieczności posiadania „nocnego lotnictwa niszczy-
cielskiego, które używa aparatów dużo unoszących (aż do 1500 kg. bomb), 
powolnych, niewznoszących się wysoko i o wielkim promieniu działania”2. 

Jednak to nie od Warszawy francuscy wojskowi zaczęli układanie konty-
nentalnej lotniczej układanki. Pierwsze kroki skierowali do Pragi, dla przy-
byszów znad Sekwany tradycyjnie bardziej życzliwej, nie tylko dlatego, że 
na czele czechosłowackiego Sztabu Generalnego stał Francuz, gen. Eugène 
Mittelhauser. W styczniu 1924 r. w Pradze przebywał jako przedstawiciel 
paryskiego Sztabu Generalnego szef jej III Oddziału, płk Edmond Louis 
Dosse. W trakcie długiego, trwającego ponad tydzień pobytu (od 7 do 15 
stycznia) odbył on szereg rozmów, zaś 11 stycznia reprezentował stronę fran-
cuską podczas oficjalnej konferencji międzysztabowej3. 

Wśród scenariuszy działań, które rozważano w związku z hipotetycz-
ną możliwością wznowienia przez Węgry lub Niemcy działań zbrojnych 
uwzględnione zostały także operacje lotnicze, uznane za „najszybszą i naj-
bardziej efektywną” formę pomocy ofierze ewentualnej agresji. W przypadku 
niemieckiego ataku na Czechosłowację dyslokowane miały zostać na jej tery-
torium dwie francuskie eskadry obserwacyjne oraz złożony z trzech eskadr 
dywizjon ciężkich bombowców. Siły te, współdziałając z lotnictwem pozo-
stającym w dyspozycji władz z Pragi, miały następnie podjąć zadania roz-
poznania zaplecza przeciwnika, ruchu na jego liniach kolejowych i rejonów 
koncentracji, równocześnie prowadząc operacje bombowe „w celu zdemora-
lizowania wroga i zdezorganizowania jego tyłów”4. 

1 Tekst konwencji oraz załącznika: Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–
1939, t. 1: 1918–1932, red. T. Jędruszczak, M. Nowak-Kiełbikowa, przedm. T. Jędruszczak, 
Warszawa 1989, s. 130 i n.
2 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Wyższa Szkoła Wojenna, 
I.340.1.391, Niedatowany [1921 r.?] wykład kpt. Marcela Flouret „Rola Aeronautyki – sprzęt 
i organizacja” dla I Rocznika (1921–22) Kursu Doszkolenia w Szkole Sztabu Generalnego. 
(W tym i wszystkich kolejnych wypadkach cytowane archiwalia nie posiadają paginacji).
3 Service historique de la Défense, Département de l’Armée de Terre, Vincennes (dalej: SHD-
DAT), 7 N 3446, Kopia „Compte-Rendu de la Mission du Colonel Dosse du 3e Bureau de 
l’Etat-Major de l’Armée, accomplie à Prague du 7 au 15 Janvier 1924” i inne dok.
4 SHD-DAT, 7 N 3446, Niedatowana kopia „Proces verbal de la Conférence tenue à Prague, 
le 11 Janvier 1924 entre les Officiers représentant les etats-Majors Généraux Français et 
Tchéco-Slovaques”. Wśród rozpatrywanych scenariuszy uwzględniono dwa warianty ataku 
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Przyjęte uzgodnienia przewidywały utrzymywanie stałej łączności między 
sztabami obu partnerów, a także wdrożenie dalszych prac o studyjnym charakte-
rze. Było jednak oczywiste, że efektywność objętych planowaniem działań zbroj-
nych, szczególnie na niemieckim odcinku, uzależniona będzie w wielkim stopniu 
od możliwości skorelowania ich z poczynaniami Polski. Na przełomie stycznia 
i lutego 1924 r. czynniki paryskie podjęły w tej kwestii ożywioną korespondencję, 
analizie poddając zarówno korzyści z ewentualnej wojennej kooperacji Warszawy 
i Pragi, jak i środki, które umożliwić miały zawczasu jej wdrożenie. Rzecz jasna, 
zagadnienia lotnicze pozostawały na dalekim marginesie owej wymiany poglą-
dów. Z drugiej jednak strony w jej trakcie coraz wyraźniej krystalizowały się 
koncepcje, które w ciągu najbliższych miesięcy doprowadzić miały do włączenia 
także i polskich sił powietrznych w kreślone z inicjatywy Paryża plany antynie-
mieckiej wojny powietrznej o strategicznym charakterze5.

W pierwszych miesiącach 1924 r. nie było to jednak wcale pewne. Choć 
bowiem ogólna wojenna strategia krok taki czyniła dość oczywistym, co 
uznawać musiano zarówno nad Sekwaną, jak i nad Wisłą, to już stan wza-
jemnych stosunków Polski i Czechosłowacji nie ułatwiał bynajmniej wdroże-
nia odpowiednich decyzji. Ponadto zaś wiano, które w praktyczną realizację 
dojrzewających właśnie planów wnieść mogła Warszawa określać należało 
jako więcej niż skromne. 

Zakończona przed kilku laty wojna z bolszewikami okryła polskie siły 
powietrzne chwałą, ale i wpędziła w głęboki kryzys, którego skutki wciąż były 
mocno odczuwalne. Próby jego przezwyciężenia przy francuskiej pomocy nie 
przyniosły na razie przełomu. Możliwości lotniczej interwencji poza strefą 
bezpośrednich działań oraz jej bezpośrednim zapleczem niemal nie istniały. 
Co prawda 23 lipca 1923 r. minister spraw wojskowych gen. broni Stanisław 
Szeptycki zaakceptował przedłożony 1 marca 1923 r. przez szefa Departamentu 
IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk. gen. François-Léon Lévêque program roz-
budowy lotnictwa, w którym przewidziane zostało m.in. sformowanie dwóch 
eskadr ciężkich bombowców wyposażonych w nabyte nad Sekwaną maszyny 
Farman F.60, ale ich zakup wciąż pozostawał w sferze projektów6.

na Czechosłowację, obejmujące samodzielną akcję Węgier lub wspólną agresję Węgier, 
Niemiec i ewentualnie Austrii, a także niemieckie działania podjęte tylko przeciw Francji.
5 SHD-DAT, 4 N 93, Pismo No 67/2 przewodniczącego Sojuszniczego Komitetu Wojskowego 
marszałka Ferdinanda Focha do przewodniczącego Rady Ministrów i ministra spraw 
zagranicznych, 29 I 1924 r.; ibidem, Pismo No 47 premiera i ministra spraw zagranicznych 
Raymonda Poincaré do marszałka Ferdinanda Focha, 16 II 1924 r. i inne dok.; ibidem, 7 N 
3005, Pismo No 123 Raymonda Poincaré do ministra wojny, 23 I 1924 r.; H. Bułhak, Polska-
Francja. Z dziejów sojuszu 1922–1939, cz. 1 (1922–1932), Warszawa 1993, s. 103 i n. Już 
w lutym i marcu 1924 r. wspomnianą korespondencją objęci zostali także szefowie Sztabów 
Generalnych Polski (gen. dyw. Stanisław Haller) i Czechosłowacji (gen. Mittelhauser).
6 CAW, Oddział I Sztabu Generalnego (Głównego), I. 303.3.65, Rapport du General Leveque, 
Chef du Departament IV au sujet de la Réorganisation de l’Aéronautique z 1 III 1923 r.
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Dojrzewające w Paryżu w pierwszych miesiącach roku 1924 koncep-
cje mogły pozwolić na przyspieszenie budowy własnego potencjału, a być 
może także na zasilenie go w razie wojny przybyłymi nad Wisłę jednostkami 
francuskiego sojusznika. W maju, podczas wizyty złożonej w Paryżu przez 
szefa Sztabu Generalnego gen. dyw. Stanisława Hallera oraz zastępcę szefa 
Oddziału IIIa (Operacyjnego) Biura Ścisłej Rady Wojennej ppłk. SG Tadeusza 
Kasprzyckiego uzgodniono m.in., że wobec niemożności okazania przez 
Francję zaatakowanej Rzeczpospolitej pomocy z wysuniętych lotniczych baz 
w strefie nadreńskiej (interwencja lotnicza uznawana była przez Francuzów 
za możliwą wyłącznie w Niemczech zachodnich – dla ciężkich bombowców 
do głębokości 300 km) należy wykorzystać jej terytorium jako podstawę do 
własnych działań lotniczych o charakterze rozpoznawczym (w celu dostar-
czenie informacji o intencjach niemieckiego dowództwa na froncie wschod-
nim) oraz misji bombowych, skierowanych przeciw celom o szczególnym 
znaczeniu – jak np. Berlin. Siły, które francuski sojusznik zamierzał zaan-
gażować do tych poczynań miały być dość skromne, składając się w najlep-
szym przypadku z dywizjonu rozpoznawczego (w składzie dwóch eskadr) 
oraz trzyeskadrowego dywizjonu ciężkich bombowców. Ale perspektywa 
podobnej lotniczej kooperacji napawała przybyszów z Warszawy otuchą7. 

Te wstępne ustalenia zostały skonkretyzowane w drugiej połowie wrze-
śnia, w trakcie wizyty złożonej nad Wisłą przez płk. Dosse oraz dwóch 
innych oficerów francuskiego Sztabu Generalnego. Formalnie przybyli oni na 
zaproszenie gen. Hallera jako obserwatorzy manewrów wojskowych, faktycz-
nie – dla kontynuacji zapoczątkowanych kilka miesięcy wcześniej w Paryżu 
międzysztabowych rozmów. W trakcie pobytu Francuzi zlustrowali m.in. 
pograniczne rejony Górnego Śląska, odbyli także podróż wzdłuż granicy 
wschodniej na odcinku od Wilna do Prypeci. Wizytę zwieńczyło podpisanie 
kilku dokumentów, wśród których znalazł się m.in. sygnowany 30 września 
proces-verbal, zawierający zestawienie zasad wojennej współpracy lotnictwa 
obu sojuszników8.

Przyjęte uzgodnienia dotyczyły głównie konkretyzacji zagadnień omó-
wionych wstępnie cztery miesiące wcześniej, w tym przede wszystkim 

7 SHD-DAT, 7 N 2293, Entretiens entre les Etats-Majors Polonais et Français au sujet de la 
collaboration des aviations, 30 V 1924 r. (wersja rękopiśmienna, z poprawkami redakcji: 
SHD-DAT, 7 N 3006) i inne dok.; ibidem, 7 N 3447, Note sur la collaboration franco-polonaise 
dans le domaine de l’aviation militaire No 4/45 Biura Operacji Wojskowych i Ogólnego 
Wyszkolenia Armii francuskiego Sztabu Generalnego z 1935 r.; H. Bułhak, Polska-Francja...., 
s. 114, 118; W. Mazur, Pod wiatr, Francja i lotnictwo wojskowe II Rzeczypospolitej (1921–1938), 
Kraków 2015, s. 63 i n.
8 Archives diplomatiques (La Courneuve), Corresponence Politique et Commeciale 1914–
1940, Europe 1918–1929, Pologne 21, Pismo ministra spraw wojskowych wz. Szefa Sztabu 
Generalnego gen. Marie-Eugène Debeney do przewodniczącego Rady Ministrów i ministra 
spraw zagranicznych, 28 VIII 1924 r.; H. Bułhak, Polska-Francja…., s. 127.



205Wojciech Mazur:  II Rzeczpospolita w planach koalicyjnych…

dalekiego rozpoznania oraz działań ciężkich bombowców. Przebazowanym 
do Polski francuskim eskadrom rozpoznawczym jako najistotniejsze z zadań 
powierzyć zamierzano zebranie danych, które pozwolić by mogły na ustale-
nie, czy główne siły przeciwnika skoncentrowane zostaną na froncie wschod-
nim, czy też skierowane na zachód. Z kolei ciężkie lotnictwo bombowe miało 
utrudniać koncentrację tych sił atakując stacje i linie kolejowe, paraliżować 
niemiecki przemysł zbrojeniowy, bazy lotnicze, a w razie podjęcia odpo-
wiedniej decyzji o charakterze politycznym także „oddziaływać na mora-
le” poprzez uderzenia na miasta: Królewiec (z baz w Toruniu i Warszawie), 
Frankfurt oraz Szczecin i Berlin (z bazy w Poznaniu)9. Cały wysiłek skiero-
wać zamierzano ku trzem głównym rejonom: Prusom Wschodnim, Pomorzu 
oraz Berlinowi, co pociągało za sobą konieczność wykorzystania przynaj-
mniej trzech dywizjonów ciężkich bombowców. Z braku takowych w skła-
dzie polskiego lotnictwa pod uwagę wzięte musiały zostać tymczasowo 
jednostki francuskie. Strona polska zobowiązała się jednak do budowy nie-
zbędnej infrastruktury, przede wszystkim w Poznaniu i Toruniu, a następnie 
także w Łodzi, przewidywanej jako baza zapasowa w razie zajęcia Poznania 
przez wojska przeciwnika. Winna była także, gdy tylko będzie to możliwe, 
dokonać wyboru typu ciężkiej maszyny bombowej i sformować dwa trzy-
eskadrowe dywizjony (przy czym trzeci dywizjon nadal dostarczony miał 
być przez lotnictwo francuskie). Część niezbędnego materiału zobowiązali 
się dostarczyć nad Wisłę Francuzi, produkcję innych elementów (drewniane 
części zamienne, uzbrojenie, lekkie bomby, materiał łączności) uruchomić 
zamierzano w Polsce – przy francuskiej pomocy. Polscy uczestnicy rozmów 
zobowiązali się też do zapewnienia personelu pomocniczego, niezbędnego 
dla obsługi przybyłych z Francji eskadr10.

Plany uzgodnione ze stroną polską były już wówczas skorelowane z zada-
niami, których wykonywanie podjąć miały siły powietrzne Czechosłowacji 
oraz dyslokowane na terytorium tego państwa eskadry francuskie. W tym 
przypadku za główne obszary potencjalnej aktywności sojuszniczego lotnictwa 
uznano Śląsk, Saksonię i Bawarię. Również i tu postępy działań przeciwnika 
hamować miały uderzenia lotnicze kierowane na stacje i węzły kolejowe, tereny 

9 Przeciw celom położonym na obszarze Wrocławia i Drezna działania lotnicze zamierzano 
podjąć z terenu Czechosłowacji. SHD-DAT, 7 N 3447, Etude sur la cooperation des aviations 
française et aliées en cas de guerre avec l ’Allemagne No 3/11–1 francuskiego Sztabu 
Generalnego, wrzesień 1924 r. i nast. dok.; I. Davion, Mon voisin, cet ennemi. La politique 
de sécurité française face aux relations polono-tchécoslovaques entre 1919 et 1939, Bruxelles 
2009, s. 191 i n.
10 SHD-DAT, 7 N 3006, Coopération des aviations française et polonaise en temps de guerre, 
30 IX 1924 r.; F. Dessberg, Le triangle impossible: Les relations franco-soviétiques et le facteur 
polonais dans les questions de sécurité en Europe (1924–1935), Bruxelles 2009, s. 49; idem, Les 
relations franco-polonaises et les problèmes de sécurité en Europe orientale, 1924–1925, „Revue 
Internationale d’Histoire Militaire” 2003, nr 83, s. 249 i n.; H. Bułhak, Polska-Francja..., s 130.
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użytkowane przez wrogie lotnictwo oraz rozpoznane uprzednio z powietrza 
kluczowe strefy koncentracji. Przewidywano też ataki na niemieckie obiek-
ty przemysłowe, z góry zestawiając szczegółowe ich listy. Destrukcyjnie na 
morale przeciwnika działać miały planowane ataki na główne ośrodki miej-
skie: Drezno, Lipsk, Magdeburg, Norymbergę, Monachium i Berlin. Jedynie 
na obszarze Górnego Śląska, który, jak podkreślono w dokumentach, zamiesz-
kiwany był głównie przez ludność polską, bombardowania zdecydowano się 
ograniczyć jedynie do obiektów o charakterze ściśle wojskowym.

Jako bazy do projektowanych działań bombowych wybrane zostały 
zachodnioczeskie miejscowości Cheb i Pilzno, Kbely opodal Pragi oraz poło-
żone na Morawach Ołomuniec i Prościejów (Prostějov). Do wykonywania 
powyższych zadań wykorzystać zamierzano ze strony czeskiej jedną eska-
drę bombardowania dziennego oraz jedną eskadrę bombardowania nocnego, 
a także – ewentualnie – trzy eskadry francuskie, które rozmieścić planowano 
na terytorium Czechosłowacji. 

Ostatecznie więc w całościowej wersji planu, w której przewidziano, że na 
froncie wschodnim przeciw Niemcom działać będą Czechosłowacja i Polska, 
a z terytorium obu państw operacje podejmą także eskadry francuskie, przed-
miotem ataku stać się miały obiekty położone w pięciu strefach. Przy ich przy-
pisywaniu siłom lotniczym każdego z państw dodatkową komplikację stanowił 
fakt, że Polacy ze względów narodowościowych wzdragali się przed podej-
mowaniem działań wobec łatwo osiągalnego z baz na ich terytorium Śląska. 
Ostatecznie więc Śląsk oraz Saksonia przypisane zostały do strefy odpowie-
dzialności lotnictwa czechosłowackiego. W zasięgu lotnictwa rozmieszczonego 
w bazach czeskich znalazły się też Bawaria i Turyngia, ale wobec niedostatku 
sił ich akcję na tym obszarze przewidywano tylko jako opcjonalną, zamiennie 
z działaniami prowadzonymi z terytorium Francji oraz strefy nadreńskiej. Nieco 
podobna sytuacja dotyczyła regionu Berlina – tu jednak jako standardowe prze-
widziano akcje lotnictwa polskiego, operacje z terenu Czechosłowacji przewidu-
jąc tylko jako ewentualne, w razie konieczności. Podkreślano przy tym, że aby 
planowane ataki przyniosły pożądany efekt powinny mieć charakter możliwie 
zmasowany i skoncentrowany, dotycząc obiektów o kluczowym dla przeciwnika 
znaczeniu. Jak zakładali sztabowcy francuscy: „operacje lotnictwa bombowe-
go będą skutkować dezorganizacją i demoralizacją o tyle większą, że dotkną 
żywotnych punktów, najistotniejszych w Niemczech, z których wiele znajduje 
się w regionach centralnych i wschodnich (Berlin, Saksonia, Śląsk, itp.)”11.

Przedstawione wyżej uzgodnienia z punktu widzenia Paryża miały zresztą 
znaczenie raczej polityczne niż czysto militarne, służąc głównie ściślejszemu 

11 SHD-DAT, 7 N 3447, Note au sujet de la coopération de l’Aviation Française en temps de 
Guerre avec les aviations polonaise et tchéco-slovaque No 2/24 Oddziału III francuskiego 
Sztabu Generalnego z 1924 r.; ibidem, Note pour la irection de l’Aeronautique No 0.467 3/11–1 
szefa Sztabu Generalnego gen. Marie-Eugene Debeneya, 20 IV 1925 r. i inne dok.
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wiązaniu z Francją jej partnerów z Europy Środkowo-Wschodniej oraz wzmo-
żeniu ich wysiłków w sferze zbrojeń lotniczych. Nad Sekwaną przyznawa-
no bowiem na własny użytek, że Francja nie ma obecnie do dyspozycji sił, 
które umożliwić by mogły podjęcie w razie potrzeby przewidywanych dzia-
łań, a w szczególności nie jest w stanie skierować do Polski i Czechosłowacji 
sześciu eskadr ciężkich bombowców – z braku tychże. Ów rozziew pomię-
dzy deklaracjami a realiami miał stać się cechą charakterystyczną lotniczej 
polityki Paryża względem sojuszników ze wschodu aż po ostatnie lata okresu 
międzywojennego12.

Doraźnie jednak Francuzom udało się osiągnąć przynajmniej część pożą-
danych efektów. W lipcu 1925 r. władze polskie nabyły we Francji 32 ciężkie 
samoloty bombowe typu Farman F68BN4 Goliath13, realizując tym samym 
zaciągnięte z górą rok wcześniej zobowiązanie. Zrządzeniem losu zakupione 
maszyny zaczęły przybywać do Polski latem roku następnego, w zmienionej 
już diametralnie sytuacji14. Majowy zamach stanu spowodował w Polsce istotne 
zmiany na szczytach cywilnej i wojskowej hierarchii, te zaś skutkowały m.in. 
przyjęciem zdecydowanie odmiennej od dotychczasowej koncepcji wykorzy-
stania lotnictwa. Pod przemożnym wpływem marszałka Piłsudskiego pierw-
szeństwo w jej ramach zyskały typy lekkie, przeznaczone „dla zapewnienia 
wywiadu i łączności”. Ciężkie bombowce stawały się w tej sytuacji kosztownym 
a zbędnym obciążeniem, zdatnym głównie do tego by ich rzekomo całkowicie 
niepotrzebnym zakupem obciążać odsuniętych od władzy politycznych prze-
ciwników. Wykorzystywane w następnych latach głównie do zadań o pobocz-
nym charakterze, stosunkowo szybko zaczęły być kierowane do kasacji15.

Wyraźna po roku 1926 w polityce warszawskich władz tendencja do roz-
luźniania więzi z Francją sprawiła, że opracowane w latach 1924–25 plany 
lotniczego współdziałania z Paryżem dość szybko przestały być rozwijane 
i uaktualniane. Formalnie nie przekreślano ich, w praktyce wojskowi francuscy 
jako główną bazę dla swych ewentualnych działań bombowych w regionie 

12 Ibidem oraz SHD-DAT, 7 N 2293, Note sur l’Aviation de Bombardement, 1925 r. oraz 
wykazy stanu samolotów francuskich sił powietrznych. Wedle informacji zawartych w tych 
dokumentach 1 VIII 1925 r. w bieżącym użytkowaniu francuskiego lotnictwa wojskowego 
znajdowało się 49 egzemplarzy ciężkich bombowców typu Farman F.60, a kolejne 69 takich 
maszyn zatrzymane zostało w rezerwie wojennej. W tejże kwestii zob. też: SHD-DAT, 7 N 3456, 
Note pour la Direction de l’Aeronautique No 7839 zastępcy szefa Sztabu Generalnego gen. Louisa 
Bigault du Granrut i Szefa O. I Sztabu Generalnego płk. Parfait, 11 IX 1925 r. i nast. dok. 
13 CAW, O. I SG, I.303.3.605, Sprawozdanie budżetowe [Departamentu IV MSWojsk.] za lipiec 
1925 r.
14 CAW, O. I SG, I.303.3.654, Niedatowany [jesień 1926 r.?] wykaz stanu realizacji I, II i III raty 
kredytu francuskiego (za czas od otwarcia kredytu do 1go października 1926 r.).
15 CAW, Dowództwo Lotnictwa MSWojsk. I.300.38.152, Protokół kasacji samolotu Farman 
Goliath Nr P.23, 10 VI 1929 r.; A. Morgała, Samoloty wojskowe w Polsce 1924–1939, Warszawa 
2003, s. 151 i n.
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wskazywali Czechosłowację, z nią też zawierając kolejne w tej kwestii poro-
zumienia16. Do poświęconych lotniczej kooperacji rozmów z Polską przed-
stawiciele Paryża próbowali kilkakrotnie powrócić w pierwszej połowie lat 
trzydziestych. Usiłowania te pozostały jednak bez widocznych efektów17.

Rzeczpospolita, bynajmniej z francuskiego sojuszu nie rezygnując, starała 
się w miarę możności samodzielnie kształtować swą politykę obronną oraz 
materiałowe postawy jej realizacji. W tym ostatnim przypadku podejmowa-
ne wysiłki skutkowały szeregiem godnych uwagi rezultatów. W przypadku 
lotnictwa zdawały się one szczególnie wręcz spektakularne, prowadząc m.in. 
do opracowania nowoczesnego średniego bombowca PZL.37 Łoś.

Rzecznikiem rozwoju rodzimego lotnictwa bombowego był przede wszystkim 
pełniący od marca 1926 r. funkcję Szefa Departamentu Lotnictwa (Aeronautyki; 
od 8 sierpnia 1936 r. – Dowódcy Lotnictwa) MSWojsk. płk SG dypl. (od 
1 stycznia 1934 r. – generał) pil. inż. Ludomił Rayski. Propozycje swe formułował 
co najmniej od początku lat trzydziestych, spotykając się zrazu z oporem ze stro-
ny Sztabu Głównego, który obawiał się nadmiernie wysokich kosztów realizacji 
przedstawianych zamysłów, podkreślając też ich potencjalną szkodliwość dla roz-
woju uznawanego za priorytet lotnictwa myśliwskiego, o defensywnym z założenia 
przeznaczeniu18. W połowie dekady, po śmierci marszałka Piłsudskiego, gen. Rayski 
jednak zdołał przekonać do swych koncepcji osobistości ze szczytów wojskowej 
hierarchii. Opracowany latem 1936 r. program rozbudowy lotnictwa zakładał, że 
podstawą sił powietrznych RP stanie się właśnie lotnictwo bombowe. „Głównym 
zadaniem lotnictwa samodzielnego jest […] niszczenie, środkiem do tego lotnictwo 
bombardujące, sposobem działania zawsze zaczepność” – uzasadniali swe stanowi-
sko autorzy dokumentu, powołując się na szereg ilustrujących ich tezę przykładów 
z zagranicy19. 

Projektowane „lotnictwo samodzielne” (stanowiące część podporządko-
wanego Naczelnemu Wodzowi lotnictwa dyspozycyjnego20) realizować mia-

16 SHD-DAT, 7 N 3447, Proces-verbal des conversations tenues à Paris les 5 et 6 Decembre 1935 
entre les représentants de l‘Etat-Major General Tchecoslovaque et de l‘Etat-Major Général de 
l’Armée de l’Air Français i nast. dok.; Service historique de la Défense – Département de 
l’Armée de l’Air (Vincennes) [dalej – SHD-DAA], 2 B 97, Rapport au sujet des conditions de 
la collaboration des aviations tchécoslovaque et française, 4 V 1933 r. i nast. dokumenty; I. 
Davion, Mon voisin..., s. 396 i n.; T. Vivier, La politique aéronautique militaire de la France: 
janvier 1933–septembre 1939, Paris 1997, s. 113 i n., 235 i n.
17 W. Mazur, Pod wiatr…, s. 167 i n.
18 CAW, O. I SG, I.303.3.847, Niedatowany referat L. 4100/31 Mob. O. I SG i inne dokumenty 
O. I SG dotyczące prac budżetowych Departamentu Aeronautyki MSWojsk. z lat 1932/33 
– 1934/35; E. Malak, Prototypy samolotów bojowych i zakłady lotnicze. Polska 1930–1939, 
Warszawa 2011, s. 119 i n.
19 CAW, O. I SG, I.303.3.879, Referat w sprawie rozbudowy lotnictwa, b.d. [lato 1936 r.?].
20 Drugą część lotnictwa dyspozycyjnego stanowić miało lotnictwo współpracy, do którego 
głównych zadań należeć miały: rozpoznanie operacyjne, osłona działań naziemnych 
o znaczeniu operacyjnym (ruchy odwodów, transporty operacyjne i ich rejony wyładowania, 
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ło zadania wynikające z potrzeb określonych jako strategiczno-operacyjne, 
występując w szczególności jako:

„- zaczepna broń przeciwlotnicza, zdolna do niszczenia lotnictwa nieprzy-
jacielskiego (przede wszystkim w jego bazach) […],

- narzędzie zdolne do niszczenia nieprzyjacielskiej sieci komunikacyjnej,
- narzędzie do wywierania wpływu moralnego na społeczeństwo cywilne 

przeciwnika przez bombardowanie ważniejszych ośrodków życia polityczne-
go, kulturalnego i przemysłowego, choćby w znaczeniu riposty,

- ruchliwy odwód, […] zdolny do skutecznej pomocy w decydującej ope-
racji na ziemi lub do interwencji w położeniu krytycznym”21.

W razie konfliktu na zachodzie dla lotnictwa samodzielnego, którego trzon 
stanowić miały samoloty ciężkiego bombardowania, za podstawowe cele ataków 
uznane zostały „duże miasta z Berlinem włącznie” (jako ewentualna riposta na 
podobne bombardowania podjęte przez przeciwnika), węzły kolejowe (ze względu 
na ich liczbę przerwanie sieci kolejowej uznano za możliwe „tylko odcinkami”), 
mosty kolejowe i drogowe na Bobrze i Odrze, niemieckie bazy lotnicze „mniej 
więcej na południku Berlina” i obiekty przemysłowe znajdujące się w zasięgu dzia-
łań („gros znajduje się poza zasięgiem” – zaznaczano z pewnym zawodem)22.

Z kolei w razie ataku ze wschodu proponowano bombardowanie linii kolejo-
wych, w szczególności zaś – „węzłów kolejowych leżących w głębi i wzdłuż […] 
granicy wschodniej na ogólnej linii Dźwina-Dniepr, jako cel drugorzędny wska-
zując większe zgrupowania lotnicze, dyslokowane […] w pasie przygranicznym 
do 300 klm w głąb”. W tym przypadku nie wchodziły zasadniczo w rachubę 
uderzenia na ośrodki miejskie („mało jest większych miast w naszym zasięgu”), 
czy ośrodków przemysłu wojennego („gros przemysłu leży poza zasięgiem”)23.

Jako podstawę kalkulacji niezbędnych sił przyjęto zdolność sił bombo-
wych do wykonania czterech głównych zadań, tj.:

 „1/ Odcięcia linii transportowych od rejonów koncentracyjnych przeciw 
Polsce. Równoczesny nalot na Berlin i Szczecin. […]

2/ Odcięcia linii transportowych na Pomorze Pruskie. Równoczesny nalot 
na Berlin i Królewiec.[…]

3/ Odcięcia linii transportowych […] na Śląsk Niemiecki. Równoczesny 
nalot na Berlin, Królewiec i Wrocław. […]

przygotowania do decydującego natarcia na wybranym odcinku) oraz utrzymywanie 
łączności Naczelnego Dowództwa z armiami. Koncepcja lotnictwa samodzielnego przewijała 
się w polskiej myśli lotniczej od początku lat dwudziestych. W tej kwestii zob. m.in. A. 
Przedpełski, Lotnictwo w myśli wojskowej II Rzeczypospolitej, Toruń 2001; T. Kmiecik, 
Węzłowe problemy wykorzystania lotnictwa w przyszłej wojnie w polskiej myśli lotniczej lat 
1919–1939, „Słupskie Studia Historyczne” 2003, nr 10, s. 129 i n.
21 CAW, O. I SG, I.303.3.879, Referat w sprawie rozbudowy lotnictwa, b.d. [lato 1936 r.?].
22 Ibidem. 
23 Ibidem.
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4/ Odcięcia [rosyjskich] linii transportowych od rejonów koncentracyj-
nych przeciw Polsce [na linii Dźwiny i Dniepru]”24.

13 października 1936 r. Komitet do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu na swym 
XVI posiedzeniu przyjął przedstawione mu założenia programu rozbudo-
wy sił powietrznych, ostatecznie decydując o przyznaniu priorytetu właśnie 
lotnictwu bombowemu oraz akceptując sformułowany w konkluzji omó-
wionego wyżej dokumentu postulat rozbudowy tego lotnictwa do 21 eskadr 
zorganizowanych w 7 dywizjonów bombowych25. Szczegółowy plan reali-
zacji tych zamierzeń skonkretyzowany został rok później w dokumencie 
„Przewidywany plan rozbudowy lotnictwa”, przesłanym szefowi O. I SG 23 
października 1937 r. Kilka miesięcy później stało się jasne, że ze względu na 
trudności finansowe, techniczne i produkcyjne realizacja planu jest zagrożo-
na26. Złożona w marcu 1939 r. wobec coraz wyraźniejszej perspektywy jego 
fiaska dymisja gen. Rayskiego i związane z nią dalsze personalne przetaso-
wania na szczytach lotniczej hierarchii dokonały reszty. Nowi szefowie pol-
skiego lotnictwa wojskowego za istotniejsze od bombowców uznali bardziej 
przydatne do obrony coraz bardziej zagrożonego państwa siły myśliwskie27.

Aktualny od 15 maja 1939 r. Ordre de Bataille lotnictwa w polu obejmo-
wał trzy ujęte w tabelach mobilizacyjnych dywizjony bombowych „Łosi”, 
z których jednak dwa miały zostać postawione w stan gotowości „w terminie 
późniejszym”28. W ostatnim znanym projekcie zmian w wyposażeniu i OdB 
lotnictwa, sygnowanym przez Szefa Sztabu Lotniczego SG gen. bryg. obs. 
Stanisława Ujejskiego najpewniej w sierpniu 1939 r. odnotowywano już ist-
nienie 2 dwueskadrowych dywizjonów „Łosi” (z dopiskiem – „termin goto-
wości mob. 1 IV 1940”), przewidując na rok 1940/41 uzyskanie gotowości 
bojowej przez jeszcze jeden dywizjon29. 

24 Ibidem.
25 Ibidem; CAW O. I SG, I.303.3.700, Zestawienie uchwał KSUS od posiedzenia I z 1 VIII 
1935 r. do posiedzenia XVI z 13 X 1936 r.
26 CAW, O. I SG, I.303.3.777, Pismo L. 393/mob.37.Lot. Dowódcy Lotnictwa MSWojsk. gen. 
Rayskiego do Szefa O. I SG wraz z załącznikami, 23 X 1937 r.; ibidem, I.303.3.648, Konferencja 
u Dowódcy Lotnictwa z udziałem Szefa Sztabu Lotniczego oraz Szefa Oddziału I. Sztabu 
Głównego w dniu 25 V 1938 r. w sprawie wytycznych do opracowania preliminarza budż.
[etu] rez.[erwy] zaop.[atrzenia] na okres 1939/40 i in. dok.; K. Kłobuch, Geneza lotniczego 
września. Polska doktryna lotnicza i konstrukcje samolotów na tle wrogów i sojuszników, 
1926–1939 r., Warszawa 2009, s. 117 i n. 
27 CAW, Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych, I.302.4.1967, Referat L. 6055/tj.38 „Osiągnięcia 
w lotnictwie w r. 1937/38 – wnioski” Inspektora Obrony Powietrznej Państwa gen. bryg. dr. 
Józefa Zająca, 28 XI 1938 r.
28 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im gen. Władysława Sikorskiego w Londynie 
[dalej: IPMS], Lot. A.I.3/1g, Pismo L. 2/tjn.Org.1940 mjr. dypl. Ludwika Szula do gen. bryg. 
pil. Władysława Kalkusa wraz z załącznikiem, 3 I 1940 r.
29 R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 
2010, s. CLXVII.



211Wojciech Mazur:  II Rzeczpospolita w planach koalicyjnych…

Zredukowane tak drastycznie względem wcześniejszych założeń możliwo-
ści sprzętowe spowodowały też rezygnację z niedawnych projektów lotniczych 
rajdów bombowych na głębokie zaplecze przeciwnika. Świeżo pozyskani 
brytyjscy sojusznicy dzień po inauguracji rozpoczętych w Warszawie 23 
maja 1939 r. rozmów międzysztabowych poinformowani zostali, że „zasięg 
działania [polskiego] lotnictwa będzie taki jak zasięg operacji sił lądowych”, 
zaś siły, które strona polska zamierza użyć w bombardowaniach składają 
się ledwie z „4 eskadr bombowych, wspomaganych przez 60–70 samolotów 
liniowych, które będą użyte do bliższych bombardowań”30. Przybysze znad 
Tamizy przyjęli do wiadomości znany im już zresztą nieoficjalnie skądinąd 
fakt. W sporządzonych już po powrocie delegatów do Londynu analizach 
wyrażano nadzieję, że stronę polską uda się przekonać do ataku na bardziej 
odległe obiekty, w szczególności ulokowane w Szczecinie zbiorniki paliwa 
oraz bazę morską w Królewcu31.

Nie oznaczało to jednak całkowitej rezygnacji z aktywnego udziału 
w europejskiej wojnie bombowej, która – jak wciąż zakładano – nieuchron-
nie rozgorzeć musiała wraz z wybuchem kolejnego zbrojnego konf liktu 
o ponadlokalnym zasięgu. Z braku dostatecznych własnych sił należało jedy-
nie odświeżyć nigdy przecież formalnie nie zarzuconą koncepcję wykorzy-
stania w tej wojnie bazowanych na własnym terytorium jednostek lotniczych 
zachodniego alianta. 

W dalszej części drugiej połowy dekady lat trzydziestych intensywne kon-
takty wojskowe z Francją ułatwiały próby przekucia podobnych zamysłów 
w konkretne rozwiązania i plany. W dniach 12–14 i 18 października 1937 r. 
odbyły się w Paryżu francusko-polskie rozmowy techniczne, poświęcone 
głównie współpracy w dziedzinie uzbrojenia i łączności. Wymiana informa-
cji oraz podjęte w obu wymienionych dziedzinach prace unifikacyjne miały 
w przyszłości ułatwić kooperację sojuszniczych sił powietrznych. Ustalono 
przy tym, że kolejne podobne spotkania odbywać się będą co sześć miesięcy, 
na przemian w Paryżu i Warszawie32. 

Realizacja przyjętych uzgodnień uzależniona została od aprobaty szefów 
Sztabów Głównych. Ze strony polskiej została ona dokonana w lutym 1938 r., 

30 Protokóły polsko-brytyjskich rozmów sztabowych, odbytych w Warszawie w maju 1939 r., 
„Bellona” Londyn 1957, z. 3–4, s. 37. Podane liczby zostały zresztą świadomie zawyżone przez 
stronę polską – w rzeczywistości bowiem gotowość osiągnął jedynie jeden z liczących dwie 
eskadry dywizjonów bombowych, drugi zaś wciąż znajdował się w trakcie organizacji. Zob.: 
IPMS, Lot. A.I.2/15, Referat L. 389/S.lot.tj. Sztabu Lotniczego Sztabu Głównego, maj 1939 r.
31 The National Archives, Kew [dalej: TNA], cab/66/1/2, Anglo-Polish Staff Conversations. 
Report by the United Kingdom Delegation. Commentary by the Deputy Chiefs of Staff Sub-
Committee, D.C.O.S. 127, 14 VI 1939 r.
32 IPMS, Lot. A.I.2/8, Conversations techniques Franco-Polonaises – egzemplarz No. 1, 
przekazany Szefowi polskiego Sztabu Głównego pismem No 16 francuskiego attaché 
wojskowego gen. Félixa Musse, 28 X 1937 r.; W. Mazur, Pod wiatr…., s. 241 i n.
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brak jednak formalnej decyzji strony francuskiej uniemożliwiał dalszy postęp 
prac. W celu rozwiązania zaistniałego impasu 4 lipca 1938 r. w Paryżu zorga-
nizowano spotkanie przedstawicieli sił lotniczych obu partnerów. Obradujący 
odnotowali, że choć przyjęte w październiku poprzedniego roku zasady 
współpracy nie zostały jeszcze formalnie przyjęte przez Francuzów, to jednak 
w praktyce uzgodnienia są już realizowane: do Polski przekazano sygnalne 
egzemplarze francuskich bomb lotniczych i sprzętu łączności. Potwierdzono 
też wolę kontynuacji periodycznych spotkań dwustronnych33.

Spotkanie istotnie przyspieszyło akceptację październikowej umowy przez 
szefa Sztabu Generalnego francuskiej Armée de l’Air gen. Josepha Vuillemin, 
który odpowiednie kroki poczynił z początkiem sierpnia 1938 r.34 Niebawem 
jednak uwagę obu stron przykuł zaostrzający się kryzys czechosłowacki. W jego 
szczytowej fazie, gdy w ostatniej dekadzie września wydawało się, że eskalacja 
konfliktu doprowadzić może do wybuchu działań zbrojnych, szefowie francu-
skiego lotnictwa wojskowego rozważali scenariusze ewentualnej wojny bombowej 
w Europie Środkowej, kluczową rolę wyznaczając w niej nie tyle zachowującemu 
dystans wobec znajdującej się w opresji Pragi polskiemu sojusznikowi, ile siłom 
radzieckim. Miały one działać wedle jednego z trzech rozważanych warian-
tów. Pierwszy z nich przewidywał przelot nad terytorium polskim bez prawa 
lądowania, co pozwolić miało ciężkim siłom bombowym wschodniego sąsiada 
Rzeczypospolitej na osiągnięcie celów w Prusach Wschodnich obszaru Rzeszy po 
wysokość Frankfurtu nad Odrą, średnim zaś oprócz Prus Wschodnich być może 
także rejonu granicy polsko-niemieckiej na północny-zachód od Katowic. Z kolei 
wariant drugi, obejmujący możliwość lądowania w Polsce (między Poznaniem 
i Warszawą) dla zatankowania paliwa podczas powrotu z misji oznaczał wedle 
francuskich przewidywań wydłużenie zasięgu skutecznych operacji radzieckie-
go lotnictwa ciężkiego po Frankfurt nad Menem, a operacji średniego lotnictwa 
bombowego po Magdeburg. Wreszcie najbardziej korzystny wariant trzeci wią-
zać się miał ze zgodą Polaków na bazowanie ograniczonych sił radzieckich (do 10 
dywizjonów, tj. 120 samolotów) na terytorium Rzeczypospolitej (między granicą 
z Niemcami a południkiem Warszawy) i korzystanie z polskiej infrastruktury. 
W takim przypadku w zasięgu sił rozlokowanych w Polsce znaleźć się mogło 
w praktyce całe terytorium Niemiec35. 

Podobnym mało realistycznym z wielu powodów koncepcjom kres 
położyła konferencja monachijska. Jednak kontrowersje wokół dokonanej 

33 IPMS, Lot. A.I.2/10, Pismo L. 229/tj.38/Lot. attaché lotniczego RP w Paryżu ppłk. pil. obs. 
Franciszka Ksawerego Pinińskiego do Szefa SG, 15 VII 1938 r. i in. dok.
34 IPMS, Lot. A.I.2/10, Odpis pisma no 1704 2C/E.M.A.A. gen. Josepha Vuillemin do ppłk. 
Pinińskiego, 4 VIII 1938 r.
35 SHD-DAA, Z 12941, Conditions dans les quelles la Pologne pourrait favoriser une action 
aérienne de l’U.R.S.S. conttre l’Allemagne, b.d. [26 IX 1938 r.?]; T. Vivier, La politique 
aéronautique..., s. 532 i n.; W. Mazur, Pod wiatr...., s. 261 i n.
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przez Polskę tuż po jej zakończeniu aneksji Zaolzia spowodowały, że woj-
skowa współpraca Paryża i Warszawy w wielu dziedzinach została niemal-
że zamrożona. Uprzedni jej rytm przywracać zaczęto dopiero w pierwszych 
tygodniach roku następnego, czego jednym z pierwszych efektów stała się 
złożona w Warszawie między 8 a 15 lutego 1939 r. wizyta czteroosobowej 
delegacji francuskich sił powietrznych. Przybysze znad Sekwany wzięli udział 
w planowanej od kilkunastu miesięcy konferencji w sprawie lotniczej koope-
racji sojuszników. A choć i tym razem obrady nominalnie dotyczyły kwestii 
technicznych i wywiadowczych, to w dokumentach strony polskiej stwier-
dzano już bez ogródek „tematem rozmów było: jakie są możliwości z punktu 
widzenia technicznego, działania lotnictwa francuskiego lub polskiego z tery-
torium drugiego państwa”36.

W praktyce postęp osiągnięto w kilku jedynie dziedzinach (amunicja 
i bomby, uzbrojenie pokładowe i łączność), inne zagadnienia przekładając na 
następne spotkanie. Doszło do niego wcześniej niż przewidywano, w zupeł-
nie już zmienionej skutkiem dokonanej przez III Rzeszę w połowie marca 
likwidacji resztek suwerennej Czechosłowacji i dalszymi konsekwencjami 
tego faktu sytuacji polityczno-militarnej. 15 maja w stolicy Francji rozpo-
częte zostały rozmowy polskiej delegacji kierowanej przez ministra spraw 
wojskowych (w Paryżu występującego w roli przedstawiciela Generalnego 
Inspektora Sił Zbrojnych marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza) gen. dyw. 
Tadeusza Kasprzyckiego oraz reprezentantów francuskich sił zbrojnych, 
z szefem Sztabu Generalnego Obrony Narodowej gen. Maurice Gamelinem 
na czele. W dniu następnym, podczas pierwszego oficjalnego posiedzenia, 
obaj przewodniczący uzgodnili wyłonienie podkomisji lotniczej „celem opra-
cowania form współpracy lotniczej polsko-francuskiej na wypadek wojny”37. 
W trakcie rozpoczętych niemal niezwłocznie obrad tego gremium gospo-
darze, zapytywani o możliwość podjęcia przez francuskie siły powietrzne 
działań odciążających zaangażowanego w walkę sojusznika przez działania 
prowadzone także z jego terytorium, zadeklarowali możliwość takiej pomocy. 
Francuzi podkreślili przy tym, że w grę wchodzić by mogły jedynie działania 

36 IPMS, Lot. A.I.2/11, Referat L. 377/S.Lotn..tj. Sztabu Lotniczego Sztabu Głównego dla 
Szefa SG, 9 V 1939 r. i in. dok.; SHD-DAT, 2 N 235, Raport No 778 -2.Cf/S EMAA gen. 
Josepha Vuillemina dla Szefa Sztabu Generalnego Obrony Narodowej, 20 III 1939 r.; T. 
Vivier, L’aviation française en Pologne (janvier 1936 – septembre 1939), „Revue Historique 
des Armées” 1993, nr 4 (193), s. 67 (tu błędne datowanie wizyty na marzec; podobnie – 
idem, La politique aéronautique…, s. 522); W. Mazur, U progu wrześniowego sprawdzianu 
– polskie Lotnictwo Wojskowe w oczach sojuszników, „Poligon” 2011, nr 9, s. 79. W praktyce, 
jak przyznawano w zacytowanym dokumencie w grę wchodzić mogły jedynie działania 
lotnictwa francuskiego z terytorium Polski i to właśnie analizie tego zagadnienia poświęcona 
została większa część obrad.
37 Protokóły polsko-francuskich rozmów sztabowych, odbytych w Paryżu, w maju 1939, 
„Bellona” Londyn 1958, z. 2, s. 174.



214 Przegląd Historyczno-Wojskowy 2-3/2016. Art ykuły

ograniczone, podjęte z wykorzystaniem maksymalnie pięciu eskadr samolo-
tów typu (prawdopodobnie) Amiot 143 M, które nad Wisłę dotrzeć by mogły 
w ciągu kilku dni od wybuchu wojny lotem nad terytorium niemieckim, by 
powrócić następnie do ojczyzny tą samą drogą. Jednocześnie strona francu-
ska zaproponowała, by „linią rozgraniczenia działań polskiego i francuskie-
go lotnictwa wojskowego stał się na froncie zachodnim południk Rostock 
– Lipsk, a w wypadku potężnej akcji niemieckich sił powietrznych stacjonu-
jących w Prusach Wschodnich linia Szczecin – Zgorzelec”38.

Powyższe ustalenia, uzupełnione o niektóre szczegóły dotyczące bazowania 
w Polsce jednostek francuskiego lotnictwa oraz ich uzbrojenia i zaopatrzenia 
zawarte zostały w podpisanym 17 maja przez przedstawicieli obu stron proces-
-verbal, który załączony został do sygnowanego 19 maja protokołu końcowego 
rozmów. Nadal jednak uważano je za wstępne. Strona polska starała się więc 
uzyskać jednoznaczne deklaracje Francuzów oraz rozwiać inne niejasności. 
Sposobność po temu zyskano już niebawem, podczas konferencji ekspertów 
lotnictwa, która obradowała w Paryżu w dniach 25–26 maja 1939 r. Powzięty 
zamiar w większej części udało się zrealizować, a przyjęte ustalenia potwier-
dzone zostały przyjętym na zakończenie obrad kolejnym proces-verbal39.

Strony dokonały rozgraniczenia stref aktywności lotniczej w początkowej 
fazie ewentualnej wojny, jako normalny zasięg działań lotnictwa francuskie-
go wyznaczając linię Brema – Hanower – Erfurt -– Norymberga – Augsburg, 
dla lotnictwa polskiego Szczecin – Zgorzelec – Brno (Brünn), zaś wspólną 
dla obu sił powietrznych granicę wyjątkową ustalając wzdłuż linii Rostock 
– Rathenow – Chemnitz – Linz. Ostateczna decyzja o skierowaniu do Polski 
w razie wybuchu wojny francuskich jednostek lotniczych uzależniona została 
od sytuacji na innych teatrach działań wojennych i jako polityczna odda-
na w ręce rządu francuskiego. Polskiemu Sztabowi Głównemu przyznano 
jednak w razie zmasowanego ataku sił niemieckich na Rzeczpospolitą pra-
wo wystąpienia z takim żądaniem. W razie jego zaaprobowania nad Wisłę 
skierowane być miało francuskie zgrupowanie bombowe złożone (w roku 
1939) z pięciu eskadr samolotów Amiot 143 M z zadaniem kontratakowania 
niemieckiej infrastruktury lotniczej i składów na granicy zachodniej Polski 
oraz bombardowania zgrupowań wojsk niemieckich (przede wszystkim – 
zmotoryzowanych) zagrażających Polsce40. 

38 Ibidem, s. 174 i n.; M. Gamelin, Servir, t. 3: La Guerre (Septembre 1939 – 10 Mai 1940), Paris 
1947, s. 52 i n.; P. Armengaud, Batailles politiques et militaires sur l’Europe. Témoignages 
(1932–1940), Paris 1948, s. 89 i n.; J. Ciałowicz, Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921–1939, 
Warszawa 1970, s. 282 i n.
39 SHD-DAT, 2 N 235, Proces-verbal des conversations tenues au Ministere de l’Air a Paris les 
25 et 26 Mai entre les reprèsentants de l’Aviation Polonaise et de l’Armée de l’Air Française, 
27 V 1939 r. (egzemplarz strony polskiej: IPMS, Lot. A.I.2/13).
40 Ibidem; P. Armengaud, Batailles politiques...., s. 91 i n. (gdzie rozmowy datowano błędnie 
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Dla przybyłych ewentualnie w sukurs zaatakowanej sojuszniczce eskadr 
francuskich strona polska zapewnić miała odpowiednią liczbę lotnisk wysu-
niętych, rozmieszczonych w trzech strefach, w protokole określonych jak 
następuje: 

1/ Tomaszów Mazowiecki – Piotrków (określenie kodowe: Jean),
2/ Gniezno – Września (określenie kodowe: Paul),
3/ Inowrocław – Aleksandrów (określenie kodowe: René).
Węzły lotnisk podstawowych ulokowane miały zostać w rejonie Radom 

– Lublin –Międzyrzec (oznaczenie kodowe: Léon), zaś na siedzibę sztabu 
zgrupowania przewidziano Radom bądź Lublin. Polaków obciążyć też miało 
poczynienie odpowiednich przygotowań materiałowych (część niezbędnych 
zapasów dostarczyć mieli zawczasu Francuzi) oraz logistycznych, a także 
zapewnienie przybyszom z Francji odpowiedniej łączności i niezbędnych 
informacji, np. meteorologicznych41.

Zarówno jednak prace nad ustalaniem dalszych szczegółów, jak i same 
przygotowania postępowały powoli. Wieczorem 8 sierpnia 1939 r. trasą wio-
dącą z Le Bourget przez Amsterdam i Kopenhagę zdążył jeszcze przybyć do 
Polski rozeznający warunki tak dalekiego przelotu francuski Amiot, zaś na 
dzień przed wybuchem wojny, 31 sierpnia 1939 r. do Paryża miały powędro-
wać kolejne teki opracowanego w Warszawie dokumentu „Cele dla lotnic-
twa bombowego”, zawierający propozycje obiektów, które zbombardować by 
mogło w drodze do Polski francuskie zgrupowania bombowe. Na realizację 
dalszych etapów majowych uzgodnień czasu już jednak zabrakło42.

Można zresztą wątpić, czy ewentualnie udzielona przez Francuzów pomoc 
mogła w znaczący sposób wpłynąć na bieg wojennych działań. Nieco para-
doksalnie – w piętnaście lat od zapoczątkowania rozmów na temat współ-
działania sił lotniczych sojusznik znad Sekwany zaoferował Rzeczypospolitej 
wsparcie o rozmiarach niewiele wykraczających poza ustalenia z połowy 
poprzedniej dekady, znacząco ograniczając przy tym zakres jego praktycz-
nego wykorzystania. Owa wstrzemięźliwość była efektem polityczno-militar-
nych kalkulacji, w znacznej jednak części wynikała też z rzeczywistej słabości 
Armée de l’Air, przede wszystkim zaś właśnie jej sił bombowych. Zbyt późno 
podjęta modernizacja realne efekty dać miała dopiero w roku 1940, i wtedy 

na czerwiec); T. Vivier, La politique aéronautique..., s. 525 i n.
41 SHD-DAT, 2 N 235, Proces-verbal des conversations tenues au Ministère de l’Air à Paris 
les 25 et 26 Mai 1939 entre les représentants de l’Aviation Polonaise et de l‘Armée de L’Air 
Française, 27 V 1939 r.; IPMS, Lot. A.I.2/11, Referat L. 396/Mob./S.Lotn.39 Sztabu Lotniczego 
Sztabu Głównego, 13 VII 1939 r.
42 IPMS, Lot. A.I.2/11, Pismo L. 853/S.Lot.Tj. Szefa Sztabu Lotniczego Sztabu Głównego wz. 
z-cy Szefa Sztabu Lotniczego ppłk. pil. Stanisława Karpińskiego do Szefa O. II SG, 9 VIII 
1939 r.; Referat L. 1054/Tjn./S.Lotn.39 ppłk. Karpińskiego, 31 VIII 1939 r. i inne dok.
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też proponowano Polakom rewizję in plus ustaleń co do wielkości sił prze-
znaczonych do operacji dokonywanych znad Wisły43.

Ze wspomnianych wyżej okoliczności w Warszawie zdawano sobie sprawę 
już wcześniej. Do pomocy we własnych działaniach bombowych starano się 
więc zaangażować także drugiego, brytyjskiego partnera. Przygotowując się do 
wyznaczonych na ostatnią dekadę maja polsko-brytyjskich rozmów między-
sztabowych, zaznaczono przeto, że „współpraca lotnictwa angielskiego może 
również znaleźć wyraz w działaniu tego lotnictwa z naszego terenu”44. Już w trak-
cie pierwszego posiedzenia wspomnianych rozmów, 23 maja 1939 r. do sprawy 
tej nawiązał szef polskiego Sztabu Głównego gen. bryg. Wacław Stachiewicz, pro-
ponując bądź to wykorzystanie baz na terytorium Rzeczypospolitej dla zaopa-
trzenia bombowców brytyjskich po wykonaniu przez nie misji w Niemczech, 
bądź też przemieszczenie w razie wojny na teren Polski pewnej liczby eskadr 
brytyjskiego lotnictwa celem podjęcia operacji przeciw wschodnim obszarom 
Rzeszy. Przewodniczący delegacji brytyjskiej, brygadier Emilius Clayton do tych 
propozycji odniósł się sceptycznie, zwracając uwagę na konieczność długotrwa-
łych przygotowań o charakterze organizacyjno-technicznym oraz szczupłość 
znajdujących się w dyspozycji Londynu sił lotniczych. Ostatecznie jednak, wobec 
dalszych nalegań strony polskiej zagadnienie uznano za warte przestudiowania45. 

Nad Tamizą studia takie prowadzono już zresztą od kilku co najmniej tygo-
dni. „Wiele spośród uwzględnionych w naszych planach ważniejszych celów 
bombardowań jest usytuowanych we wschodnich Niemczech”, w pobliżu pol-
skiej granicy, zauważano w datowanym na 24 kwietnia 1939 r. referacie Dyrekcji 
Planowania Air Ministry, proponując podjęcie ze stroną polską rozmów na temat 
ewentualnego wykorzystania ulokowanych na terytorium Rzeczypospolitej 
„wysuniętych lądowisk” do ataków na te cele46. Na zawartej w dokumencie 
wstępnej liście proponowanych do zaatakowania ośrodków znalazły się obszar 
przemysłowy Magdeburg, Berlin jako polityczne centrum władzy oraz roz-
mieszczone wokół niego obiekty przemysłu lotniczego, zbiorniki paliwa i rafi-
nerie w Szczecinie, zakłady chemiczne z okolic Lipska, wreszcie – elektrownie. 
Zdaniem autorów referatu lądowiska w Polsce wykorzystywane być miały jedy-
nie przez krótki czas, głównie dla zatankowania i ponownego wyposażenia 
w bomby i amunicję przybyłych z zachodu brytyjskich dywizjonów. Te ostatnie 

43 Protokóły polsko-francuskich rozmów sztabowych…, s. 175; P. Facon, L’Armée de l’Air dans 
la tourmente. La bataille de France 1939–1940, Paris 2005, s. 118 i n. W rozmowach z 16 V 
1939 r. wzmiankowano jednak możliwość przeprowadzenia „głębszej akcji” podczas przelotu 
francuskiej formacji nad terytorium niemieckim oraz powrotu.
44 IPMS, Lot. A.I.2/15, Projekt rozmów polsko-angielskich w zakresie lotnictwa, L. 398/S.
Lotn.tj. z maja 1939 r.
45 Protokóły polsko-brytyjskich rozmów sztabowych…, s. 29 i n.
46 TNA, AIR 14/116, Referat Directorate of Plans The operational advantages which would 
accrue from the use by Bomber Command of advanced landing grounds in Poland in a two-
front war against Germany, 24 IV 1939 r.
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zaś Polskę osiągać mogły nocnym lotem z Anglii nad Szlezwikiem i Morzem 
Bałtyckim, by następnie po zwrocie na południe zbombardować Szczecin, 
Berlin lub Magdeburg. Podobnie dywizjony podejmujące lot z lotnisk we Francji 
proponowano wykorzystać do wykonywanych w drodze do Polski ataków na 
cele w okolicach Lipska, w Czechach czy na Śląsku. Następnie, po jednej czy 
dwóch wyprawach z lądowisk w Polsce samoloty brytyjskie powrócić miały na 
zachód, by w razie potrzeby ponowić przeprowadzone uprzednio operacje47. 

Propozycja wywołała nad Tamizą ożywioną dyskusję, w której przeważały 
głosy sceptyczne. Podkreślono między innymi, że wśród kilkunastu opraco-
wanych w Londynie planów wojny bombowej tylko jeden (W.A.1) przewidu-
je ataki na cele we wschodnich Niemczech, przy czym stanowią one jedynie 
stosunkowo niewielką część bardzo szeroko w tym przypadku zakrojonych 
zadań Bomber Command. Co więcej – brytyjskie siły bombowe znajdują się 
dopiero w trakcie rozbudowy, a skierowanie ich części do Polski wiązać by się 
musiało z rozproszeniem i tak dalece niedostatecznego potencjału. W sporzą-
dzonym 16 maja komentarzu dowódca Bomber Command Air Chief Marshal48 
Edgar Ludlow-Hewitt ataki na Magdeburg, Berlin czy Lipsk uznał za poten-
cjalnie wyjątkowe i niezwykle rzadkie, o naturze kaskaderskich wyczynów, 
wywodząc, że choć z terytorium Polski ich przeprowadzenie może być istotnie 
nieco łatwiejsze, to nie odbierze im takiego właśnie charakteru49. 

Nawet jednak sceptycy nie potrafili się całkiem otrząsnąć z wrażenia, 
jakie wywierała na nich koncepcja wzięcia Niemiec w kleszcze prowadzonej 
jednocześnie od zachodu i wschodu ofensywy bombowej. Stąd też prace nad 
jej realizacją zdecydowano się kontynuować50.

Z początkiem lipca 1939 r. Dyrekcja Planowania Air Ministry w obszer-
nym dokumencie przedstawiła efekty tych prac. Zwrócono w nim uwagę 
przede wszystkim na pozytywne efekty ewentualnych ataków bombowych 
przeprowadzonych z tymczasowych baz w Polsce, takie jak skrócenie czasu 
przelotu dokonujących ataków maszyn nad terytorium nieprzyjaciela, roz-
proszenie na kilka kierunków działań wrogich myśliwców i środków obro-
ny naziemnej oraz spotęgowanie oddziaływania bombardowań na morale 

47 Ibidem; A. Prazmowska, Britain, Poland and the Eastern Front, 1939, Cambridge – New 
York 2004, s. 98 i n.
48 Polskim odpowiednikiem stopnia, nie odzwierciedlającym w pełni rangi był stopień 
generała broni. 
49 TNA, AIR 14/116, Pismo BC/S 22017/Ops. dowódcy Bomber Command wz. Air 
Commodore Normana H. Bottomleya do podsekretarza stanu w Air Ministry z 1 VI 1939 r. 
50 Dobrze owe rozterki ilustruje końcowa partia wspomnianego wyżej komentarza Ludlow-
Hewitta. Podkreślając, że jego zdaniem należy strzec się przed uwikłaniem w potencjalnie 
nieopłacalne działania dywersyjne, szczególnie tak „dzikiego rodzaju”, Air Chief Marshal 
kontynuował: „jednak okazjonalny wypad nad Berlin podjęty w odpowiednim czasie ma efekt 
polityczny nieproporcjonalny do jego znaczenia militarnego, tak więc wszelkie przygotowania 
czynione dla przeprowadzenia takich operacji powinny być popierane” (ibidem).
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ludności. Podkreślając, że „z punktu widzenia operacyjnego […] wysunięte 
bazy w Polsce posiadałyby wielkie znaczenie, jeśli nasze samoloty bombo-
we musiały by zaatakować cele we wschodnich Niemczech”, autorzy doku-
mentu zaproponowali, by z sześciu dywizjonów średnich bombowców, które 
w połowie lipca wejdą w skład mobilizowanych sił Bomber Command do 
Polski skierować dwa albo trzy51. Wchodzące w ich skład maszyny w razie 
wojny podjąć by miały realizację zadań określonych w planach W.A.5(c) 
(atak na niemieckie zasoby paliw płynnych) oraz W.A.1 (atak na niemiecki 
przemysł lotniczy). Jak skrupulatnie wyliczono, spośród przewidzianych do 
zaatakowania obiektów startujące z baz w Polsce wyprawy zdołają dotrzeć 
nad siedem niemieckich zakładów lotniczych, trzy wytwórnie aluminium 
oraz dziewięć instalacji produkcji paliw płynnych, całkowite ich zniszcze-
nie uzyskując po zrzuceniu 1307 ton bomb w trakcie 1335 samolotolotów52. 
W trakcie konferencji przeprowadzonej 14 lipca pod kierunkiem zastępcy 
szefa brytyjskiego Sztabu Lotnictwa (zarazem dyrektora Operacji i Wywiadu) 
Air Vice-Marshala53 R.E.C. Peirse’a zaaprobowano przedstawione stanowisko, 
potwierdzając potrzebę kontynuowania odpowiednich przygotowań, już tak-
że o czysto organizacyjnym charakterze. Podjęta została też decyzja o polece-
niu brytyjskiemu attaché lotniczemu w Warszawie podjęcia ze stroną polską 
rozmów na temat możliwości bazowania na terytorium Rzeczypospolitej 
dwóch dywizjonów średnich bombowców typu Vickers Wellington54. 

Odpowiednie rozmowy istotnie zostały podjęte niezwłocznie, zarówno 
w Warszawie, jak i w Londynie, gdzie prowadził je m.in. attaché wojskowy 
i lotniczy RP ppłk dypl. obs. Bogdan J. Kwieciński. Ze strony polskiej kluczo-
we decyzje w przedmiotowej kwestii podjęte zostały w ciągu kilku tygodni. 
Przesłana nad Wisłę 10 sierpnia sugestia ppłk. Kwiecińskiego, by wobec coraz 
bardziej zapalnej sytuacji jedynie zaakceptować niezwłocznie „samą zasadę” 
proponowanej przez Brytyjczyków współpracy, zaś szczegóły projektu stu-
diować w dalszej kolejności, skwitowana została po tygodniu krótką i jedno-
znaczną depeszą „Zgoda na L.dz. 282”55.

51 TNA, AIR 14/116, Referat Directorate of Plans Attack of objectives in Eastern Germany by 
British Bombers operating from temporary advanced bases in Poland, 6 VII 1939 r.
52 Ibidem, Appendix „A”: Bombs, fuel and aircraft sorties for attack of targets in Eastern 
Germany from Polish bases, 6 VII 1939 r. 
53 Polski odpowiednik stopnia – generał brygady. 
54 Ibidem, Referat Directorate of Plans „Decisions of a conference held by D.C.A.S. on 14.7.39 
to discuss the possibility and advisability of operation by Bomber Command from advanced 
bases in Poland in the event of war”, 19 VII 1939 r.; A. Prazmowska, Britain, Poland…, s. 99 i n.
55 IPMS, Lot. A.I.2/15, Pismo L. 282/39 ppłk. dypl. obs. Bogdana J. Kwiecińskiego do Szefa 
Sztabu Lotniczego SG, 10 VIII 1939 r.; Pismo L. 904/S. Lot..Tj. Szefa Sztabu Lotniczego SG 
gen. bryg. obs. Stanisława Ujejskiego, 16 VIII 1939 r. i in. dok.; TNA, FO 371/23147, Pismo C 
10805/G podsekretarza stanu w Foreign Office Orme Sargenta do ambasadora brytyjskiego 
w Warszawie Howarda W. Kennarda, 4 VIII 1939 r. i in. dok. W kwestii zapoczątkowania 
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Żadna z deklarujących gotowość do współpracy stron nie zdawała sobie 
jednak sprawy, że czas na konkretne decyzje i ich realizację kończy się niezwy-
kle szybko. 24 sierpnia podczas obrad Podkomitetu Zastępców Szefów Sztabu 
poddano analizie kwestie, które pozostały jeszcze do uzgodnienia w rozmo-
wach z polskim sojusznikiem. Wskazane zostały dwa takie zagadnienia, oba 
związane z problematyką lotniczą: operacje ograniczonej liczby brytyjskich 
bombowców z terytorium Polski (odnotowano: „została już przedyskutowa-
na ze Sztabem Polskim przez polskiego attaché lotniczego w Londynie”) oraz 
„polityka bombardowań”, która, jak stwierdzili zebrani, wymaga pilnego prze-
dyskutowania po jej uzgodnieniu z Francuzami56.

Tylko to drugie zagadnienie zdążono uregulować przed wybuchem wojny. 
26 sierpnia ambasador Howard W. Kennard skierował do polskiego ministra 
spraw zagranicznych Józefa Becka notę, w której stwierdzono: „Rząd Jego 
Królewskiej Mości, łącznie z rządem francuskim rozpatrywał zasady, które 
winny zostać przyjęte w związku z bombardowaniem lotniczym w momencie 
wybuchu wojny, i doszedł do wniosku, że sprzymierzeni nie powinni roz-
poczynać akcji przeciwko żadnym innym, jak tylko militarnym, w najwęż-
szym tego słowa znaczeniu, obiektom, tj. morskim, lądowym i powietrznym 
instalacjom, oraz – jak dalece jest to możliwe – winien sprowadzić to do 
obiektów, których zaatakowanie nie wywołałoby niebezpieczeństwa dla życia 
ludności cywilnej”. W dniu następnym zasady te zostały w imieniu rządu 
Rzeczypospolitej przyjęte i potwierdzone przez jej adresata57.

Gdy wybuchła wojna, brytyjskie lotnictwo bombowe podjęło działania 
skierowane przeciw niemieckiej marynarce wojennej i jej bazom, przygo-
towywane od dłuższego czasu w ramach tzw. Planu K. Poniósłszy w pierw-
szych atakach spore straty, Brytyjczycy w następnych tygodniach poprzestali 
na lotach rozpoznawczych, patrolowych i osławionych rajdach propagando-
wych, w trakcie których nad niemieckimi miastami rozrzucano miliony 
ulotek58. Choć na przełomie pierwszej i drugiej dekady września, skutkiem 
polskich apeli oraz informacji o podejmowanych w Polsce brutalnych ata-
kach Luftwaffe rozpatrywano nad Tamizą podjęcie działań na większą skalę, 
to ostatecznie koncepcja ta nie uzyskała aprobaty59. Podjęte ze stroną polską 

negocjacji ze stroną polską: IPMS, Lot. A.I.2/15, Odpis raportu ppłk. pil. Wacława 
Makowskiego dla Dowództwa Lotnictwa, 14 VII 1939 r.
56 TNA, CAB 52/4, D.C.O.S./53rd Mtg., 24 VIII 1939 r. 
57 IPMS, Lot. A.I.2/15, Tłumaczenie na język polski noty Nr 86/240/2/39 amb. Howarda W. 
Kennarda do ministra spraw zagranicznych RP z 26 VIII 1939 r.; Odpis pisma No. P. II-1/
WB/27 Józefa Becka do Howarda W. Kennarda, 27 VIII 1939 r.
58 Syntetyczne dane na temat aktywności lotnictwa brytyjskiego we wrześniu 1939 r. TNA, 
AIR 22/1, Air Ministry War Room. Daily Summary. Sept., 1939. Zob. też: W. Mazur, „Zdrajcy 
z Londynu”. Armia brytyjska a koncepcje wojskowej pomocy dla Polski we wrześniu 1939 roku, 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2012, nr 2, s. 52 i n.
59 W. Mazur, „Zdrajcy z Londynu”…., s. 60 i n.
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rozmowy na temat ewentualnego przebazowania na wschód części sił bom-
bowych RAF wciąż dalekie były od zakończenia, zaś sama idea nie budziła 
w Londynie większego entuzjazmu – o jakichkolwiek próbach podjęcia jej 
realizacji nie było więc mowy.

Inaczej nieco miały się sprawy w przypadku francuskiego sojusznika 
Warszawy. Tu uzgodnienia zdążono poczynić, a przygotowania do ich reali-
zacji znajdowały się w toku. Jak twierdzić miał później gen. Gamelin – strona 
francuska we wrześniu 1939 r. zamierzała wywiązać się ze swych zobowią-
zań, wyznaczając do przerzutu do Polski trzy dywizjony samolotów bombo-
wych typu Amiot 143 M. Jednak wykonanie tego zamierzenia uniemożliwiły 
szybkie postępy wojsk niemieckich, które w ciągu kilku pierwszych dni 
wojny opanowały przeznaczone do przyjęcia sojuszniczych maszyn rejony 
w zachodniej Polsce. Generał Vuillemin zalecić miał przeto rezygnację z nie-
możliwych już do wykonania działań i wykorzystanie francuskiego lotnictwa 
bombowego do powstrzymania spodziewanego w najbliższych wręcz dniach 
niemieckiego kontruderzenia na froncie zachodnim, w regionie Saary60. 

Można zastanawiać się na ile owa złożona ex post deklaracja zgodna była 
z rzeczywistością. Niezależnie jednak od wszelkich wątpliwości zwrócić 
należy uwagę, że wykorzystanie w razie wojny z Niemcami przez lotnictwo 
francuskie czy brytyjskie baz w odległej i pozbawionej dogodnej komuni-
kacji z zachodnimi sojusznikami Polsce istotnie stanowić by musiało ope-
rację skomplikowaną i trudną do praktycznej realizacji – choć potencjalnie 
możliwą. Ową hipotetyczną możliwość przekreślał jednak charakter działań 
podjętych przez agresora. W warunkach narzuconej Rzeczypospolitej wojny 
błyskawicznej tak ponętnie wyglądająca w teorii koncepcja ujęcia Niemiec 
w kleszcze dwustronnej, prowadzonej równocześnie ze wschodu i zachodu 
lotniczej ofensywy okazać musiała się mrzonką. 

60 M. Gamelin, Servir..., t. 3, s. 51 i n.
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STRESZCZENIE

Wojciech Ma zu r,  II Rzeczpospolita w planach koalicyj-
nych działań lotniczych przeciw Niemcom (1921–1939)

Odrodzona w roku 1918 Rzeczpospolita, od lutego 1921 r. powiązana z Francją 
militarno-politycznym sojuszem, szybko uznana została przez Paryż za partnera 
użytecznego w potencjalnej wojnie lotniczej przeciw Niemcom. Przeprowadzone 
w 1924 r. rozmowy doprowadziły do wstępnych ustaleń w kwestii takiej współpracy, 
obejmujących między innymi projekt dyslokowania w Polsce w razie wojny francu-
skich eskadr rozpoznawczych oraz bombowych. Po roku 1926, wobec pogłębiają-
cych się nieporozumień między Warszawą a Paryżem, dalsze uzgodnienia zostały 
jednak faktycznie zawieszone. Do prób konkretyzacji koncepcji powrócono w roku 
1936, w maju 1939 r. finalizując odpowiednie ustalenia. Wiosną 1939 r. strona polska 
podjęła podobne rozmowy z przedstawicielami lotnictwa brytyjskiego – nie koń-
cząc ich jednak przed wybuchem wojny. We wrześniu 1939 r. kunktatorska postawa 
Francuzów i szybkie postępy podjętej przez siły Rzeszy ofensywy uniemożliwiły 
realizację polsko-francuskich planów lotniczej kooperacji.

Słowa kluczowe: Sojusz polsko-francuski, lotnictwo bombowej, wojna 
powietrzna.

SUMMARY

Wojciech Ma zu r,  The Second Polish Republic in the Allied 
plans of aerial defense against Germany (1921–1939)

The Polish Republic, reborn in 1918 and since February 1921 linked to France 
by a military-political alliance, was soon considered by Paris as a useful partner 
in a potential air war against Germany. The talks held in 1924 led to preliminary 
arrangements concerning such cooperation, including i.a. the project of dislocating 
French reconnaissance and bomber squadrons in Poland in case of war. However, 
after 1926, as the misunderstandings between Warsaw and Paris were deepening, 
further agreements were in fact suspended. In 1936 attempts at crystallizing the 
concept were restored and in May 1939 proper arrangements were finalized. In the 
spring of 1939 Poland initiated similar talks with representatives of the British air 
forces but had not finished them before the outbreak of war. In September 1939 
the dilatory conduct of France and the fast progress of the Reich offensive made it 
impossible to implement the Polish-French plans of air cooperation.

Keywords: Polish-French alliance, bomber forces, aerial warfare.



РЕЗЮМЕ

Вой че х Ма з у р,  2-я Речь Посполитая в планах воздушных 
операций коалиции против Германии (1921–1939)

Возрождённая в 1918 году Полская Республика, с февраля 1918 года 
связанная с Францией военно-политическим союзом, вскоре была признана 
Парижем полезным союзником в потенциальной воздушной войне против 
Германии. Проводимые в 1924 году переговоры привели к предварительным 
соглашениям по вопросам такого сотрудничества, включающим, среди 
прочего, проект дислокации в Польше, в случае войны французских 
разведывательных и бомбардировочных эскадрилий. После 1926, ввиду 
углубляющихся разногласий между Варшавой и Парижем, последующие 
соглашения были фактически остановлены. К попыткам конкретизации 
концепции вернулись в 1936 году, в мае 1939 года соответствующие 
соглашения были завершены. Весной 1939 года польская сторона начала 
такие переговоры с представителями британской авиации, однако они не 
были закончены к моменту начала войны. В сентябре 1939 года пораженческая 
позиция французов и стремительное наступление сил Рейха сделали 
невозможной реализацию польско-французских планов авиационного 
сотрудничества.

Ключевые слова: польско-французский союз, Бомбардировочная авиация, 
воздушная война.



Przemysław Olstowski

Wokół genezy i formy cywilnej obrony 
Bydgoszczy we wrześniu 1939 r.  

Przyczynek do wydarzeń bydgoskich 
3–4 września 1939 r. i polskich działań 

nieregularnych w kampanii polskiej

Wydarzenia bydgoskie 3–4 września 1939 r., określane w światowej (a ostat-
nimi laty i w polskiej) literaturze historycznej – za niemiecką narracją – 
mianem „Bydgoskiej Krwawej Niedzieli” (Bromberger Blutsonntag), po obu 
stronach historycznego sporu postrzegane są w znacznym stopniu pod kątem 
pytania: była dywersja niemiecka w Bydgoszczy, czy jej nie było? Waga tego 
pytania nie dotyczy jedynie wymiaru wojskowego tych wydarzeń, to jest 
– wedle poglądu strony polskiej – przebiegu niemieckiej akcji dywersyjnej 
i przeciwdziałania polskiego. W trakcie tłumienia dywersji śmierć ponio-
sło bowiem przynajmniej 365 osób, z czego około 300 cywilnych Niemców, 
głównie mieszkańców Bydgoszczy. Przy tym wiedza na temat okoliczności 
śmierci niemieckich cywilów wskazuje w zdecydowanej większości przy-
padków na to, że nie były to osoby poległe w walce1. Po stronie polskiej – 
z nielicznymi wyjątkami – panuje przekonanie, utrwalone od tamtego czasu, 

1 Por. P. Kosiński, Ofiary pierwszych dni września 1939 roku w Bydgoszczy [w:] Bydgoszcz 
3–4 września 1939. Studia i dokumenty, red. T. Chinciński i P. Machcewicz, Warszawa 2008, 
s. 253–337.
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o stłumieniu szeroko rozgałęzionej niemieckiej dywersji. Strona niemiecka 
– z jeszcze mniej licznymi wyjątkami – żywi przekonanie, iż w obliczu pol-
skiej klęski militarnej w pierwszych dniach września 1939 r. oraz wojennej 
psychozy, doszło w Bydgoszczy do pogromu ludności niemieckiej, przy bra-
ku działań dywersyjnych zarówno w wykonaniu miejscowych Niemców, jak 
i grup zbrojnych przysłanych z Rzeszy. 

 Wydarzenia bydgoskie mają obszerną literaturę przedmiotu, zarów-
no polską, jak i niemiecką. Podsumowaniem dotychczasowej wiedzy jest 
praca zbiorowa będąca plonem prac komisji działającej pod patronatem 
Instytutu Pamięci Narodowej, powołanej w 2003 r. do zbadania tych wyda-
rzeń2. Powołanie komisji było efektem wystąpienia prof. Włodzimierza 
Jastrzębskiego z Instytutu Historii ówczesnej Akademii Bydgoskiej, któ-
ry 13 sierpnia 2003 r. w wywiadzie udzielonym dziennikarzom „Gazety 
Wyborczej” („Duży Format”) odrzucił pogląd o dywersji niemieckiej 
w Bydgoszczy. Jako pierwszy też zwrócił uwagę na rolę struktur polskiej 
cywilnej samoobrony w tych wydarzeniach. Wówczas kładł nacisk na aktyw-
ność miejscowych organizacji kombatanckich, w szczególności hallerczyków. 
Ostatnio jednak zasadniczą rolę w organizacji tych struktur dostrzegł – 
w oparciu o niepublikowane dokumenty ze zbiorów prywatnych – w aktyw-
ności polskich czynników wojskowych, którą wiąże z działaniami w zakresie 
dywersji pozafrontowej3. To właśnie przygotowania do obrony miasta, czy-
nione poza siłami zbrojnymi, doprowadzić miały jego zdaniem, w godzi-
nach przedpołudniowych 3 września 1939 r., w obliczu odwrotu własnych 
oddziałów i nagłej paniki wywołanej wieściami o wtargnięciu oddziałów 
niemieckich do miasta, do wybuchu niekontrolowanej strzelaniny za którą 
odpowiedzialność przerzucić miano na miejscową społeczność niemiecką, 
co w efekcie doprowadziło do pacyfikacji ludności niemieckiej w Bydgoszczy 
trwającej ze zmiennym natężeniem nawet do godzin przedpołudniowych 5 
września, do czasu wkroczenia do miasta oddziałów Wehrmachtu. Teoria ta 
ma wszakże zasadniczą wadę – z góry założoną tezę o braku dywersji nie-
mieckiej w Bydgoszczy. 

Swój pogląd na istotę wydarzeń bydgoskich oraz spraw będących ich 
szerszym tłem wyraziłem w artykułach recenzyjnych, odnoszących się do 

2 Bydgoszcz 3–4 września 1939. Studia i dokumenty... Tu też szerokie tło wydarzeń bydgoskich 
(polityczne, militarne, narodowościowe), wieloaspektowa analiza listy ofiar po obu stronach 
oraz omówienie stanu badań w historiografii polskiej i niemieckiej, a także szeroki wybór 
dokumentów i relacji polskich i niemieckich.
3 W. Jastrzębski, Mniejszość niemiecka w Polsce we wrześniu 1939 roku, Toruń 2010, s. 95–167. 
Praca ta jest w zasadzie całkowitym odejściem od poglądów tego autora wyrażonych przed 
laty w opracowaniu Dywersja czy masakra? Cywilna obrona Bydgoszczy we wrześniu 1939 r., 
Gdańsk 1988, w kwestii wydarzeń bydgoskich 3–4 IX 1939 r. opartym generalnie na tej samej 
podstawie źródłowej.
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wzmiankowanego tomu studiów i dokumentów powstałego pod patronatem 
IPN4 i do wzmiankowanej książki Włodzimierza Jastrzębskiego5. Będę też 
do nich sięgał w niniejszych rozważaniach. Uważam przy tym, że choć brak 
jak dotąd dokumentowych dowodów jednoznacznie poświadczających nie-
miecką dywersję, to jednak istnieją liczne relacje i pochodzące z tamtych dni 
świadectwa dokumentowe, które są wystarczająco mocnymi przesłankami 
na rzecz poglądu o działaniu dywersji niemieckiej w Bydgoszczy przynaj-
mniej w dniu 3 września 1939 r. Ważnym natomiast aportem wniesionym 
przez Jastrzębskiego – niezależnie od wielu merytorycznych, w tym i źródło-
wych słabości jego wywodu – do badań nad wydarzeniami bydgoskimi, jest 
zwrócenie uwagi na czynnik dotąd w polskiej literaturze przedmiotu niedo-
strzegany w kontekście przyczyn i przebiegu tych wydarzeń, a mianowicie na 
rolę przywódców i struktur polskiej cywilnej samoobrony Bydgoszczy, także 
w aspekcie inspiracji ze strony lokalnych polskich czynników wojskowych. 
Jeden z jego doktorantów, podobnie jak promotor uważając, że w dniach 
3–4 września 1939 r. doszło w Bydgoszczy do wymiany ognia jedynie mię-
dzy oddziałami WP a polską samoobroną, organizatorów obrony miasta 
dostrzegł nawet w „określonych polskich siłach politycznych”6. Choć bliżej 
tego nie sprecyzował, zaś metodologiczna a w znacznej mierze i merytorycz-
na strona jego obszernego dwuczęściowego artykułu budziła poważne wąt-
pliwości7, to jednak w kontekście tytułowego problemu niniejszego szkicu 
istotne są postawione przez Roberta Grochowskiego pytania: „kto organizo-
wał samorzutną obronę Bydgoszczy 3 września?” i „co naprawdę wydarzyło 
się w Bydgoszczy 3 września 1939 roku?”8. Sprawa samoobrony Bydgoszczy 
na tle podobnych działań w innych polskich miastach we wrześniu 1939 r. 
była zjawiskiem nader złożonym. Jako przykład polskich działań nieregular-
nych w tej wojnie nie była – wbrew temu co sądzi Włodzimierz Jastrzębski – 
prostą pochodną przygotowań w zakresie dywersji pozafrontowej. Te bowiem 
polegały na organizacji niewielkich grup dywersyjnych i wywiadowczych na 

4 P. Olstowski, W sprawie tragicznych wydarzeń 3–4 IX 1939 roku w Bydgoszczy, „Zapiski 
Historyczne” 2009, z. 1, s. 115–143.
5 P. Olstowski, O rzetelną monografię mniejszości niemieckiej w Polsce przed i w trakcie wojny 
polsko-niemieckiej we wrześniu 1939 roku, „Zapiski Historyczne” 2010, z. 4, s. 113–140.
6 R. Grochowski, Wybrane aspekty działań bojowych jednostek Armii „Pomorze” od 1 do 6 
września 1939 roku w kontekście wydarzeń bydgoskiej „krwawej niedzieli”, cz. 2, „Kronika 
Bydgoska” 2006, s. 244.
7 P. Olstowski, Garść uwag i ref leksji na marginesie artykułu Roberta Grochowskiego: 
„Wybrane aspekty działań bojowych jednostek Armii »Pomorze« od 1 do 6 września 1939 roku 
w kontekście wydarzeń bydgoskiej »krwawej niedzieli« (»Kronika Bydgoska«, t. XXVII, 2005, 
Bydgoszcz 2006)”, „Kronika Bydgoska” 2006, s. 585–607; także: T. Chinciński, W kwestii 
„wybranych aspektów” Roberta Grochowskiego w kontekście wydarzeń bydgoskich z 3 i 4 
września 1939 r., ibidem, s. 573–583. 
8 R. Grochowski, Wybrane aspekty…, cz. 2, s. 244. 
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terenach zajętych przez nieprzyjaciela, nie zaś na formowaniu przyfrontowej 
partyzantki.

Spróbujmy zatem odnieść się do tytułowego zagadnienia, a więc upo-
rządkować fakty i – na miarę możności – sformułować hipotezy. Szczególnie 
w odniesieniu do pytań o to, kto organizował wtedy cywilną obronę miasta 
oraz co się w dniach 3 i 4 września 1939 r. w Bydgoszczy wydarzyło, na które 
na podstawie wiedzy wynikającej z istniejących źródeł i literatury przedmio-
tu, nie jesteśmy jak dotąd w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi.

I
Z istniejących źródeł i relacji wynika, że w dniu 3 września 1939 r. 

w Bydgoszczy nałożyły się na siebie w godzinach przedpołudniowych nastę-
pujące zjawiska: odwrót oddziałów polskich przez miasto, dywersja niemiec-
ka oraz działania elementów cywilnej obrony miasta, na którą składały się 
uzbrojone grupy członków organizacji paramilitarnych i kombatanckich. 
W obrębie cywilnej obrony miasta – prawdopodobnie w godzinach ran-
nych dnia 3 września będącej jeszcze tworem organizacyjnym pozostającym 
w trakcie formowania – wyróżnić można środowisko młodzieży szkół śred-
nich (tu zwłaszcza harcerze i członkowie szkolnych hufców Przysposobienia 
Wojskowego, PW) oraz, wydaje się że w głównej mierze, wyraźnie jednak 
środowiskowo zróżnicowane grupy członków organizacji kombatanckich 
i struktur PW rekrutujących się z tzw. starszego społeczeństwa. Należeli tu 
członkowie Związku Hallerczyków i liczniejszego odeń Związku Powstańców 
i Wojaków na obszar Dowództwa Okręgu Korpusu (DOK) nr VIII, jak rów-
nież Kolejowego i Pocztowego PW (ze względu na liczebność obu tych grup 
zawodowych w mieście w latach II Rzeczypospolitej), a także Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP). Spotykamy też niemało członków 
„Sokoła”, który z punktu widzenia władz państwowych i wojskowych w latach 
trzydziestych już do stowarzyszeń PW nie należał. Niewiele natomiast infor-
macji o udziale w zwalczaniu dywersji czy też następnie w cywilnej obronie 
miasta struktur czy choćby przedstawicieli głównych prorządowych orga-
nizacji PW: Związku Rezerwistów (ZR) i Związku Strzeleckiego, na rozwój 
których władze państwowe i wojskowe kładły w latach trzydziestych szcze-
gólny nacisk. Jeśli nawet złożyć to na karb (jak w wypadku kół miejscowych 
Związku Oficerów Rezerwy DOK VIII i Związku Podoficerów Rezerwy DOK 
VIII) poboru większości ich aktywnych członków do wojska, to i tak brak 
widocznego – w świetle zachowanych relacji – udziału działaczy i szerego-
wych członków tych organizacji w wydarzeniach dnia 3 i 4 września 1939 r. 
w Bydgoszczy świadczyć się zdaje o słabym ich zakorzenieniu się w miejsco-
wym społeczeństwie polskim. Podobnie rzecz się przedstawiała w wypad-
ku słabych tu zresztą liczebnie: Związku Legionistów Polskich i Związku 
Peowiaków, których większość aktywnych działaczy i członków bądź to 
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znalazła się w wojsku, bądź też opuściła miasto wraz z ewakuującymi się 
urzędami i innymi instytucjami życia publicznego, gdyż nic o ich udziale 
w cywilnej obronie Bydgoszczy we wrześniu 1939 r. nie wiadomo. Chyba, że 
nie zmobilizowani członkowie „Strzelca” i Związku Rezerwistów zaangażo-
wani zostali do działań prowadzonych przez miejscowe czynniki wojskowe 
– do których jeszcze wrócimy – i opuścili miasto wraz z wojskiem 4 września 
1939 r., dzieląc aż do bitwy nad Bzurą koleje losu oddziałów bydgoskiej 15. 
Dywizji Piechoty.

Można powiedzieć, że obrony miasta w pierwszych dniach września 
1939 r. podjął się zasadniczo element miejscowy, w tym w znacznej mie-
rze zasiedziały. W pierwszym rzędzie dotyczy to szeregowych uczestników 
wydarzeń, biorących w nich udział w sposób świadomy i zorganizowany, 
z kolei zaś – w większości – grupy o której wiemy, że od zawiązania się 
Straży Obywatelskiej, starała się dalej zorganizowanym oporem kierować. 
Prawdą jest – to w kontekście poglądu o roli sił politycznych w organizo-
waniu obrony miasta – że wśród członków zarządu Straży Obywatelskiej, 
jak też wśród jej szeregowych uczestników, nie brakowało członków i sym-
patyków ugrupowań opozycyjnych wobec obozu rządzącego Polską po 
maju 1926 r., zwłaszcza zaś Stronnictwa Narodowego (SN) i Stronnictwa 
Pracy (SP). Należeli tu hallerczycy i sokoli, jak też działacze Zjednoczenia 
Zawodowego Polskiego (najsilniejszej w województwach zachodnich centra-
li związkowej, związanej ze Stronnictwem Pracy, a do 1937 r. z Narodową 
Partią Robotniczą). Powstańcy i Wojacy zaś – mimo przynależności do pro-
rządowej Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny (FPZOO) – byli 
prorządowym związkiem głównie w sensie oficjalnie prezentowanej postawy 
propaństwowej i okazywanej wobec władz lojalności, choć wiele ich lokal-
nych kół i zarządów powiatowych zgłosiło w swoim czasie akces do Obozu 
Zjednoczenia Narodowego (OZN), powstającego sukcesywnie na Pomorzu 
i w Wielkopolsce od marca 1937 r.

Orientacja części stowarzyszeń kombatanckich na ugrupowania opozy-
cyjne, zarówno w sensie politycznych sympatii w obrębie bazy członkow-
skiej, jak i personalnych powiązań miejscowych przywódców tych organizacji 
(jak hallerczyk Stanisław Pałaszewski) z SN czy SP, nadto zaś udział niektó-
rych znaczących działaczy obu wymienionych stronnictw (jak red. Konrad 
Fiedler z SN) w zarządzie Straży Obywatelskiej od 4 IX 1939 r., nie dają jed-
nak podstaw do formułowania wniosku, że „3 września 1939 roku określone 
polskie siły polityczne podjęły próbę obrony Bydgoszczy przed zbliżający-
mi się wojskami niemieckimi”, jak to uczynił Robert Grochowski w zakoń-
czeniu drugiej części swego per saldo obszernego artykułu. Można jedynie 
mówić o inicjatywie wielu osób – prawda że rzutkich i zdeterminowanych, 
lecz nie występujących z pozycji politycznych – w kierunku obrony miasta 
nawet poza stacjonującymi wciąż jeszcze 3 września 1939 r. w Bydgoszczy 
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oddziałami Wojska Polskiego. Istotna natomiast pozostaje – jak wspo-
mniano wyżej – inna, w tym samym ciągu myślowym postawiona przez 
Grochowskiego kwestia: „Rodzi się pytanie, kto organizował samorzutną 
obronę Bydgoszczy 3 września?”.

II
Funkcjonujące do wybuchu wojny na terenie miasta polskie ugrupo-

wania polityczne, w początku września 1939 r. nie istniały tu już w sensie 
zorganizowanych struktur. Wykluczał to bowiem ogłoszony z dniem 1 wrze-
śnia 1939 r. na terytorium państwa stan wojny (podobnie w odniesieniu do 
związków i stowarzyszeń), przede wszystkim jednak pobór większości ich 
aktywnych członków do wojska. W tej sytuacji duży – przynajmniej for-
malnie – potencjał liczebny Obozu Zjednoczenia Narodowego, jak też zna-
na w latach trzydziestych bojowość i organizacyjna sprawność Stronnictwa 
Narodowego (łącznie z postępującą z biegiem tej dekady swoistą militaryza-
cją części jego struktur), należały już do przeszłości. Odmiennie rzec przed-
stawiała się w wypadku bazy członkowskiej części miejscowych organizacji 
paramilitarnych i kombatanckich. Zwłaszcza tych, w których średnia wieku 
ich członków wykluczała w większości przypadków objęcie tych ludzi pobo-
rem. Nie zmienia to faktu , że formułowane czasem poglądy na temat roli 
i znaczenia ochotniczego pułku hallerczyków, który formowany miał być – 
nieoficjalnie – już w lipcu i sierpniu 1939 r. w Bydgoszczy i kilku okolicznych 
miastach, budzą wątpliwości9. Utworzenie wtedy takiego oddziału, byłoby 
raczej świadectwem woli, niźli faktycznych możliwości środowiska Związku 
Hallerczyków. Było ono bowiem na obszarze Pomorza zbyt słabe liczebnie by 
temu podołać10, choć akurat w Bydgoszczy miało pewne znaczenie. Zamiar 
jednak powołania tego pułku był realizowany, zaś inicjatywa ta nie uszła na 
początku sierpnia uwagi cywilnych władz bezpieczeństwa. Wprawdzie pozy-
skany przez te władze poufny Rozkaz Nr. 1/39 Zarządu Chorągwi Pomorskiej 

9 Zob. Unia dwóch historii, „Express Bydgoski” (Magazyn), 20 XII 2002, s. XX; B. Kunach, P. 
Głuchowski, Bydgoszcz’39. Krwawa Niedziela. Rozmowa z prof. Włodzimierzem Jastrzębskim, 
„Gazeta Wyborcza” (Duży Format), 13 VIII 2003, s. 6; Krwawa niedziela. Protokół 
rozbieżności, „Gazeta Wyborcza” (Magazyn Bydgoski), 9 IX 2005, s. 9; W. Jastrzębski, 
Mniejszość niemiecka w Polsce…, s. 111–112. 
10 Według danych Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu na dzień 1 VIII 1934, funkcjonowały 
wtedy na terenie województwa pomorskiego cztery placówki Związku Hallerczyków o łącznej 
liczbie 272 członków: w Grudziądzu (40), Toruniu (25), powiecie toruńskim wiejskim (90) 
i w powiecie chełmińskim (107). Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (dalej – APB), Urząd 
Wojewódzki Pomorski w Toruniu (dalej – UWP), sygn. 2026 Wykaz polskich związków 
i stowarzyszeń na dzień 1 VIII 1934, b.p. Poszerzenie województwa w 1938 r. mogło 
w najlepszym wypadku tę liczbę podwoić, nawet jeśli wziąć pod uwagę tych b. hallerczyków, 
którzy należeli do innych pomorskich związków kombatanckich, w tym zwłaszcza Związku 
Powstańców i Wojaków DOK VIII.
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Związku Hallerczyków do zarządów placówek terenowych tej chorągwi z 15 
lipca 1939 r. potwierdza zamiar powołania Ochotniczego Pułku Błękitnego 
Obywatelskiego Pogotowia Obrony Kraju w składzie trzech batalionów po 
trzy kompanie, o łącznej sile 1000 ludzi11. Niemniej w meldunku sytuacyj-
nym Wydziału Społeczno-Politycznego Departamentu Politycznego MSW 
z początku sierpnia 1939 r. oceniano, że: „Akcja werbunkowa zgromadziła 
dotychczas około 400 ochotników z powiatów bydgoskiego, mogileńskie-
go, toruńskiego i brodnickiego”, zauważając jednocześnie, iż w wielu miej-
scowościach województwa pomorskiego prowadzono równolegle zaciąg do 
Ochotniczego Legionu Oswobodzenia Gdańska12. Powyższa ocena liczebno-
ści formowanego pułku hallerczyków odpowiadała potencjałowi liczebnemu 
tego środowiska na Pomorzu. Rolę zasadniczo propagandową tej inicjatywy 
potwierdzał zresztą w „Uzupełnieniu do Rozkazu Nr. 1/39 mob.”, komendant 
Chorągwi Pomorskiej por. rez. Stanisław Pałaszewski, pisząc, iż: „chodzi tu 
raczej o demonstrację patriotyzmu wobec powagi sytuacji i danie przykładu, 
że Hallerczycy są gotowi, zjednoczeni i zawsze wierni »dla Ciebie Polsko i dla 
Twej Chwały«”. Ponieważ zaś raport przed patronem środowiska gen. Józefem 
Hallerem w Gorzuchowie w powiecie chełmińskim miał się odbyć 6 sierpnia 
1939 r., zaś 15 sierpnia 1939 r. gen. Haller miał w trakcie audiencji zgłosić 
projekt Obywatelskiego Pogotowia Obrony Kraju marszałkowi Edwardowi 
Śmigłemu-Rydzowi, przeto Pałaszewski zaznaczał, iż „po otrzymaniu roz-
kazu należy zaraz skomunikować się z zarządami najbardziej zbliżonych do 
nas i sympatyzujących z nami organizacji, jak: Sokół, Powstańcy i Wojacy, 
Weterani Powstań Narodowych, podoficerowie rezerwy, młodzież katolicka 
itp.” dla wzmocnienia dotychczasowego zaciągu dodatkowymi ochotnika-
mi13. Niczego pewnego jednak nie wiemy o dalszych losach tej inicjatywy. 
Być może zresztą projekt taki był odpowiedzią po latach na koncepcję Armii 
Rezerwowej Pomorza, którą od 1932 r. współtworzyć miały te związki kom-
batanckie, które wchodziły w skład prorządowej Federacji Polskich Związków 
Obrońców Ojczyzny (poza obrębem której pozostawał konsekwentnie wła-
śnie Związek Hallerczyków)14.

11 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej – AAN), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
(dopływ), sygn. 1054, Związek Hallerczyków Chorągiew Pomorska w Bydgoszczy. Poufne. 
B. pilne. Do Zarządu Placówek Chorągwi Pomorskiej Związku Hallerczyków z 15 VII 1939, 
k. 9–10.
12 Ibidem, Meldunek sytuacyjny Nr. 116 za czas 25 VII do 1 VIII 1939 r., b.d., k. 5.
13 Ibidem, Uzupełnienie do Rozkazu Nr. 1/39 mob., b.d., k. 11.
14 Szerzej na temat prorządowych organizacji paramilitarnych i kombatanckich na 
Pomorzu oraz polityki władz państwowych i wojskowych wobec ruchu kombatanckiego 
w województwie pomorskim po zamachu majowym 1926 r. zob. P. Olstowski, Obóz 
pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926–1939, Warszawa 2008. Na temat 
działalności patriotycznej (bo w latach trzydziestych już głównie o tym charakterze) 
w pomorskim Związku Hallerczyków por. też uwagi T. Chincińskiego, Militarne aspekty 
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Nawiasem mówiąc – i dla porządku rzeczy – jedynym ugrupowaniem 
politycznym w skali kraju, które na wypadek wojny mogło teoretycznie 
dysponować własnymi strukturami o charakterze specjalnym i parami-
litarnym jednocześnie, był Obóz Zjednoczenia Narodowego, stanowiący 
oficjalną reprezentację polityczną obozu rządzącego. Od września 1938 r. 
otóż, na polecenie kierownictwa OZN rozbudowywać miano na szczeblu 
okręgów (województw) i obwodów (powiatów wiejskich i grodzkich) tego 
ugrupowania referaty prac specjalnych (PS). Referaty takie powstawały przy 
sekretariatach okręgowych i obwodowych OZN, zaś ich prace, prowadzone 
pod kierunkiem należących do OZN oficerów i podoficerów rezerwy, miały 
charakter tajny. Według zachowanej dokumentacji centrali OZN i referatu 
PS przy łódzkim sekretariacie okręgowym, prace tych struktur zintensyfi-
kowane zostały w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny, jakkolwiek 
fakt, że tymczasowy regulamin pracy dla obwodowych referatów PS opra-
cowano dopiero w sierpniu 1939 r., pozwala przypuszczać, iż montowanie 
struktur powiatowych i podległych im zespołów terenowych było jeszcze 
wtedy w fazie niezbyt zaawansowanej15. Jest to wszakże tylko przypuszcze-
nie. W dotychczasowej literaturze przedmiotu, także tej dotyczącej dywersji 
pozafrontowej i szerzej, polskich prac specjalnych poprzedzających wybuch 
II wojny światowej, brak jakichkolwiek informacji na temat praktycznej 
aktywności tych struktur OZN, w przeciwieństwie do przygotowań w tym 
zakresie prowadzonych przez organa Oddziału II Sztabu Głównego WP. 
Biorąc jednak pod uwagę charakter i metody formowania OZN (choć wbrew 
pozorom i późniejszym opiniom, popularność „Ozonu” na Pomorzu nie 
była wcale tak mała, jak się czasem sądzi, niezależnie od poparcia ze strony 
administracji państwowej), trudno się spodziewać, iżby formowanie zespo-
łów terenowych PS (a być może także referatów obwodowych) szło w woje-
wództwie pomorskim sprawnie. Nadto zaś fakt, że potencjalni członkowie 
tych zespołów, najczęściej stosunkowo młodzi ludzie, zapewne rekrutujący 
się głównie z szeregów Związku Strzeleckiego i Związku Rezerwistów, ewen-
tualnie też Zjednoczenia Polskich Związków Zawodowych (centrali związko-
wej powiązanej z OZN), w znacznej mierze zostali – podobnie jak tworzący 
kadrę kierowniczą referatów i grup PS oficerowie i podoficerowie rezerwy 
– powołani do wojska, wpłynąć mógł na sparaliżowanie w ostatnich tygo-
dniach przed wybuchem wojny aktywności tajnych z założenia struktur spe-
cjalnych OZN. Nie wiemy też, czy i jakie zadania otrzymały zespoły PS na 
wypadek wojny i przejściowej, jak sądzono, okupacji zwłaszcza województw 

w działalności organizacji byłych wojskowych na Pomorzu w latach 1920–1939 [w:] 
Organizacje paramilitarne i pokrewne na Pomorzu w przededniu II wojny światowej, pod 
red. W. Rezmera i M. Wojciechowskiego, Toruń 1996, s. 139–145.
15 Por. T. Jędruszczak, Piłsudczycy bez Piłsudskiego. Powstanie Obozu Zjednoczenia 
Narodowego w 1937 roku, Warszawa 1963, s. 212–213.
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graniczących z Niemcami. W związku z tym nie wiadomo także czy i na ile 
dublowały się one z zadaniami, jakie miały do wykonania ogniwa dywersji 
pozafrontowej. Wolno zaś sądzić, że odpowiednie czynniki wojskowe, w tym 
także w Oddziale II Sztabu Głównego, patrzyłyby na tego rodzaju inicjatywę 
OZN bez entuzjazmu, co więcej, starałyby się jej przeciwdziałać, bądź też 
przejąć nad nią kontrolę. Chyba że ambicje i zamierzenia tych ludzi w kie-
rownictwie centralnym i regionalnych OZN, którzy odpowiadali za rozwój 
pionu prac specjalnych na poziomie okręgów i obwodów, wykraczały poza 
to, co mogli sobie wtedy wyobrazić wojskowi. Jakkolwiek nie należy do koń-
ca powyższego odrzucać, to jednak warto też mieć na uwadze, iż w ówcze-
snych realiach, zwłaszcza interesującego nas tu województwa pomorskiego, 
liczba osób możliwych do zaangażowania w pracach tajnych typu specjalne-
go była przecież dość ograniczona, zaś stosunkowo nieliczni a kompetent-
ni w tej materii pracownicy starostw powiatowych i komend powiatowych 
Policji Państwowej zaangażowani już byli w prace specjalne prowadzone 
przez wojsko. Tymczasem na Pomorzu tworzenie na poziomie obwodu OZN 
referatów PS (informacja taka, być może ze względu na tajność tych prac, 
zachowała się w jednym z miesięcznych sprawozdań sytuacyjnych starosty, 
jedynie dla powiatu brodnickiego16) powierzano od początku właśnie pra-
cownikom starostw. Nie wiemy jednak, czy w dalszym okresie, tj. od późnej 
jesieni 1938 r. do lata roku następnego, rozwijano te struktury dalej – także 
na terenie Bydgoszczy – czy też członków tych zespołów przekazano wojsku, 
nie tyle może do prac w zakresie dywersji pozafrontowej, ile raczej do mają-
cej pracować na rzecz dowództw polskich - Społecznej Sieci Informacyjnej. 
Biorąc zaś pod uwagę bieżące cele organizacyjne i polityczne OZN i szerzej 
– obozu władzy, nie można mieć pewności, czy projekt referatów PS nie był 
w efekcie konceptem bardziej politycznym niźli wojskowym, podobnie jak 
wcześniej wspomniana Armia Rezerwowa Pomorza - w odniesieniu do ruchu 
byłych wojskowych.

Samo istnienie referatów PS – zwłaszcza przy obwodach miejskich OZN 
na obszarze największych miast województwa pomorskiego: Bydgoszczy, 
Gdyni, Torunia i Grudziądza – wydaje się być rzeczą pewną ze względu na 
rangę terenu miejskiego z punktu widzenia interesów i bieżących potrzeb 
politycznych i organizacyjnych obozu władzy. Istotne jest to, że angażo-
wanie do tych przedsięwzięć szeregu osób z różnych środowisk i grup spo-
łecznych i zawodowych, szczególnie w miesiącach poprzedzających wybuch 
wojny, oznaczało przecież wprowadzanie ich w stan pewnego patriotycznego 
i zarazem psychicznego pogotowia. Wydaje się nawet, że upowszechniane 

16 Archiwum Państwowe w Toruniu, Starostwo Powiatowe w Brodnicy, sygn. 30, 
Sprawozdanie miesięczne starosty powiatowego brodnickiego z ruchu politycznego za 
wrzesień 1938 r., k. 55.
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wtedy przez Obóz hasło: „OZN to druga armia przy Naczelnym Wodzu”17, 
trafiać mogło do nich w większym stopniu niż do innych zwolenników tego 
ugrupowania. Z braku jakichkolwiek danych natury organizacyjnej i perso-
nalnej tak dla Bydgoszczy, jak i całego Pomorza, poprzestać wypada na tej 
konstatacji. Podobnie rzecz się przedstawia w wypadku kwestii poważniej-
szej jednak niźli rozważana powyżej, a mianowicie istnienia w Bydgoszczy 
w okresie przed wybuchem wojny struktur dywersji pozafrontowej, mon-
towanych, najczęściej dopiero od wiosny 1939 r., przez Oddział II Sztabu 
Głównego WP. Problem ten został dla obszaru Pomorza – w ramach ist-
niejących źródłowych możliwości – przeanalizowany, brak wszakże dla 
Bydgoszczy jakichkolwiek zachowanych w tej materii informacji, w przeci-
wieństwie do niektórych innych miast województwa18. Koordynowane przez 
Oddział II Sztabu Głównego prace nad formowaniem sieci dywersyjnej na 
wypadek wojny z Niemcami i ZSRR, były w końcu sierpnia 1939 r. dalekie 
od ukończenia. Trudno mimo to przypuszczać, iżby patroli dywersyjnych 
nie utworzono w ośrodku miejskim tak ważnym pod względem gospodar-
czym i komunikacyjnym, jak Bydgoszcz. Tajny jednakże charakter tych prac 
(tak np. członkowie tych grup byli podwójnie zaprzysiężeni, tzn. obok przy-
sięgi wojskowej, która obowiązywała ich jako rezerwistów sił zbrojnych RP, 
składali też przysięgę organizacyjną po przyjęciu ich do struktur dywersji), 
jak też ogromne straty jakie poniosły w Bydgoszczy we wrześniu 1939 r., po 
zajęciu miasta przez Niemców, środowiska, z których potencjalnie wywo-
dzić się mogły osoby zaprzysiężone w organizacji dywersyjnej, powodowały 
łącznie, iż – w przeciwieństwie do Brodnicy, Chojnic, Czerska, Grudziądza, 
Kartuz, Kościerzyny, Torunia, Tucholi i Wyrzyska – nie zachowały się żadne 
świadectwa jej istnienia i działalności. Tymczasem trop ten może nie być bez 
znaczenia choćby w kontekście fachowo przygotowanych 3 września 1939 r. 
przeszkód terenowych na podejściach do miasta.

III
Po tej dłuższej, acz potrzebnej „ozonowo-drugooddziałowej” dygresji, 

wróćmy jednak do sygnalizowanego wcześniej wątku roli miejscowego ruchu 

17 Zob. Obóz Zjednoczenia Narodowego. Okręg Pomorski. Zjazd w Toruniu 1938 r.,[Toruń 
1938].
18 Por. B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, K. Steyer, Polska Podziemna na Pomorzu w latach 
1939–1945, Gdańsk 2005, s. 20–51 (tam też dotychczasowa literatura przedmiotu). Pewnym 
wyjątkiem jest jedynie spisana po upływie z górą pół wieku relacja Stanisława Hennego, 
wedle którego szkoleniem organizowanym od marca 1939 r. przez pracowników bydgoskiej 
Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego WP „objęci byli również kolejarze 
zatrudnieni w Biurze Rozrachunkowym w Bydgoszczy, którzy byli przeznaczeni na 
kurierów”. Zob. S. Henne, Szkolenia organizowane przez Ekspozyturę nr 3 Sztabu Głównego 
Wojska Polskiego w 1939 r. na terenie Pomorza w zakresie wywiadu, sabotażu i dywersji 
pozafrontowej [w:] Organizacje paramilitarne …, s. 170.
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kombatanckiego w przededniu wybuchu wojny, jako czynnika nader istot-
nego w kwestii genezy cywilnej obrony miasta we wrześniu 1939 r. Wiosną 
1939 r. otóż, na terenie Bydgoszczy i pozostałych największych miast woje-
wództwa pomorskiego, doszło do pewnych form integracji ruchu kombatanc-
kiego, wykraczających poza ramy Federacji Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny w tym sensie, że współpraca stowarzyszeń kombatantów i byłych 
wojskowych połączyła stanowiące większość związki prorządowe skupione 
w FPZOO oraz pozostające konsekwentnie od 1928 r. poza Federacją – na 
Pomorzu przede wszystkim Związek Hallerczyków. Wydaje się przy tym, 
iż źródłem konsolidacyjnych zabiegów w obrębie ruchu kombatanckiego na 
terenie województwa pomorskiego były decyzje terytorialnych władz woj-
skowych w sprawie prac PW, do czego jeszcze powrócimy19. Oficjalnie nato-
miast - inicjatywa środowiska legionowo-peowiackiego, które choć liczebnie 
nie stanowiło tu większej siły (związki legionistów i peowiaków skupiały po 
około 300 członków), to jednak dysponowało sporą liczbą aktywnych i rzut-
kich działaczy, mających też, co nie mniej istotne, odpowiednie kontakty we 
władzach państwowych i wojskowych. W marcu 1939 r. w stolicy wojewódz-
twa Toruniu z inicjatywy władz pomorskiego okręgu Związku Legionistów 
Polskich powstał komitet mający skupiać przedstawicieli wszystkich dzia-
łających na Pomorzu organizacji kombatanckich, zatem i tych nie należą-
cych do FPZOO20. Podobne komitety powstały następnie w innych dużych 
miastach województwa. Takie inicjatywy miejscowe (czasem określane mia-
nem komitetów organizacji niepodległościowych), nie miały charakteru ści-
śle organizacyjnego. Chodziło w nich raczej o zamanifestowanie jedności 
różnorodnych środowisk kombatantów i byłych działaczy niepodległościo-
wych Pomorza w obliczu narastającego zagrożenia państwa. Stąd też brały 
się starania, by lokalne związki i stowarzyszenia na obchodach i uroczysto-
ściach organizowanych w przestrzeni miejskiej występowały wspólnie, co 
istotnie miało miejsce. Pewnym wyjątkiem był powołany z inicjatywy grupy 
dawnych pomorskich działaczy niepodległościowych, mający ambicje kon-
solidacyjne w odniesieniu do szeroko rozumianego środowiska uczestników 
polskiego ruchu wojskowego na Pomorzu u progu niepodległości, a powstały 
przy poparciu władz państwowych i wojskowych w dniu 18 marca 1939 r. - 
Związek Niepodległościowców Pomorskich21. Nie należy jednak sądzić, by do 

19 APB, Polskie legalne organizacje, związki, stowarzyszenia i komitety: szczątki zespołów 
z lat 1920–1939, sygn. 57: Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Komenda 
Powiatowa w Sępólnie Krajeńskim, Dowództwo Okręgu Korpusu nr VIII. Okręgowy Urząd 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Tajne. Toruń, dnia 21 marca 1939 r. 
Wytyczne wyszkolenia rezerw poza okresem ćwiczeń wojskowych na rok 1939, k. 8.
20 APB, UWP, sygn. 4550, Sprawozdanie półroczne wojewody pomorskiego z życia polskich 
związków i stowarzyszeń społecznych za czas od 1 X 1938 r. do 31 III 1939 r. włącznie, b.p.
21 Ibidem; por. też: Niepodległościowcy pomorscy w jednym szeregu. W dniu imienin Naczelnego 
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wybuchu wojny zdołał on organizacyjnie się rozwinąć. Podobnie jak lokalne 
komitety organizacji kombatanckich i niepodległościowych, był raczej mani-
festacją woli środowisk, które usiłował jednoczyć.

W Bydgoszczy impulsem do powstania Komitetu Organizacji 
Niepodległościowych był przypuszczalnie odbyty tu 26 marca 1939 r. okręgo-
wy zjazd Związku Peowiaków, dla którego pretekstem było wręczenie sztan-
daru bydgoskiemu kołu tej organizacji. Wśród rezolucji tego zjazdu znalazła 
się oferta współpracy skierowana do pozostałych organizacji kombatantów 
i byłych wojskowych na terenie Pomorza i w samej Bydgoszczy22. Do utwo-
rzenia komitetu na wzór powołanego w Toruniu dojść miało w Bydgoszczy 
– wedle sprawozdania oddziału bydgoskiego Związku Legionistów Polskich 
– w dniu 27 marca 1939 r. Porozumienie w sprawie wspólnego występowa-
nia w przestrzeni publicznej w wypadku uroczystości i manifestacji, jak też 
wydawania oświadczeń dotyczących sytuacji lokalnej w kontekście napię-
tej sytuacji międzynarodowej, objęło 19 organizacji i środowisk określanych 
jako kombatanckie i niepodległościowe23. Wśród sygnatariuszy porozumie-
nia znaleźli się przedstawiciele lokalnych zarządów Związku Legionistów 
Polskich, Związku Hallerczyków, Związku Powstańców Wielkopolskich, 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz Federacji Polskich Związków 
Obrońców Ojczyzny i Związku Rezerwistów. Od 15 czerwca 1939 r. siedzi-
bą bydgoskich związków kombatanckich stał się gmach przy ul. Gdańskiej 
20, stanowiący dotąd lokal niemieckiego „Zivil – Kasino Gesellschaft”, ode-
brany organizacjom mniejszości niemieckiej decyzją starosty powiatowego 

Wodza powstaje Zw. Niepodległościowców Pomorskich, „Gazeta Pomorska”, 18–19 III 1939, s. 5.
22 Zob. „Gazeta Pomorska”, 27 III 1939, s. 5 i 28 III 1939, s. 5. Dodajmy, iż 28 V 1939 odbył 
się też w Bydgoszczy zjazd delegatów Pomorskiego Okręgu Związku Legionistów Polskich, 
z udziałem służących na terenie DOK VIII wyższych dowódców wojskowych pochodzenia 
legionowego oraz przedstawicieli urzędu wojewódzkiego w Toruniu („Gazeta Pomorska”, 
30 V 1939, s. 6), co można ostrożnie uznać za pewien objaw troski władz państwowych 
i wojskowych oraz kierownictw okręgowych obu najbardziej prorządowych związków 
kombatanckich na Pomorzu, o pozycję i znaczenie lokalnych kół Związku Legionistów 
Polskich i Związku Peowiaków w środowisku kombatanckim Bydgoszczy, zrzeszającym 
generalnie element miejscowy, przy tym w znacznym stopniu – niekoniecznie i nie zawsze 
prorządowo zorientowany.
23 Były to – podpisane pod deklaracją założycielską Komitetu – następujące organizacje 
i środowiska: Związek Hallerczyków, Harcerze niepodległościowcy, Związek Inwalidów 
Wojennych RP, Związek Legionistów Polskich, Związek Ociemniałych Żołnierzy 
RP, Związek Ochotników Armii Polskiej, Związek Peowiaków, Związek Powstańców 
Wielkopolskich, Związek Powstańców i Wojaków DOK VIII, Związek Powstańców Śląskich, 
Związek Sybiraków, Związek Strzelecki, Związek Weteranów Powstań Narodowych 
1914–1919, Związek Żołnierzy I Korpusu Polskiego, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej we Francji, Związek Weteranów Walki o Szkołę 
Polską oraz „Zarzewie”, zob. AAN, Związek Legionistów Polskich, sygn. 228, Pismo Oddziału 
Związku Legionistów Polskich w Bydgoszczy do Komendy Naczelnej ZLP za pośrednictwem 
Zarządu Okręgu Pomorskiego ZLP w Toruniu z 20 IV 1939, k. 218.
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i grodzkiego w Bydgoszczy Juliana Suskiego. Budynek zwący się odtąd 
Domem Społecznym stał się oficjalnie siedzibą Zarządu Powiatowego 
FPZOO, zaś jego administratorem mianowano prezesa bydgoskiego oddzia-
łu Związku Legionistów Polskich dr. Jana Bermańskiego24. Z końcem sierpnia 
1939 r. – wolno sądzić – stał się też punktem w którym zbiegać się mogły nici 
przygotowań do późniejszej cywilnej obrony Bydgoszczy, organizowanej już 
w pierwszych dniach września 1939 r.

IV
Rola bydgoskich organizacji kombatanckich w okresie od marca – kwiet-

nia po koniec sierpnia 1939 r. nie ograniczała się z pewnością do udziału 
w oficjalnych uroczystościach o charakterze patriotycznym, akcji propagan-
dowej czy też akcji kopania rowów w odpowiedzi na apel obwodowej komen-
dy Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny i Związku Rezerwistów 
(ZR) z 15 sierpnia 1939 r.25 Daleki jednak byłbym od charakterystycznego dla 
poglądów Jastrzębskiego demonizowania roli i znaczenia tych organizacji 
i ich przywódców w miesiącach poprzedzających wybuch wojny, zarówno 
w odniesieniu do tworzenia przez nie – podobno – jakiejś wojennej psychozy, 
jak też, bardziej jeszcze w sensie przyczyniania się przez te stowarzyszenia do 
eskalacji lokalnych napięć w stosunkach polsko-niemieckich26. Nie tylko one 
bowiem domagały się wtedy ograniczenia działalności niemieckich organiza-
cji politycznych, społecznych i kulturalnych, a nawet ograniczeń w zakresie 
używania języka niemieckiego w przestrzeni publicznej, w obu wypadkach 
nie stroniąc zresztą od różnego rodzaju akcji czynnych. Niezależnie od wie-
lu bardzo czasem restrykcyjnych działań strony polskiej (w tym organizacji 
społecznych wspieranych mniej lub bardziej oficjalnie przez czynnik admi-
nistracyjny) wobec mniejszości niemieckiej, jej stowarzyszeń i stanu posiada-
nia, które przybierać mogły na sile w miarę narastania napięcia w stosunkach 
polsko-niemieckich w miesiącach wiosennych i letnich 1939 r., trzeba jednak 
wyraźnie podkreślić, że były one, podobnie jak różnego rodzaju manifesta-
cje patriotycznego uniesienia i społecznej ofiarności, elementem społecz-
nej mobilizacji w okresie narastającego zagrożenia państwa. Restrykcyjne 

24 J. Bartnicki, Bydgoszcz w roku 1939, Bydgoszcz 1985, s. 22 i 32. Zajęcie budynku przez 
władze państwowe i przekazanie go polskim organizacjom było – niezależnie od napiętych 
stosunków polsko-niemieckich w mieście – także i odwetem za wcześniejsze zajęcie domu 
Związku Polaków w Raciborzu w niemieckiej części Górnego Śląska, ergo: także i przejawem 
niepisanej zasady wzajemności w stosunkach między obu państwami, zwłaszcza w drugiej 
połowie lat trzydziestych. Por. Z. Raszewski, Pamiętnik gapia. Bydgoszcz, jaką pamiętam z lat 
1930–1945, Bydgoszcz 1994, s. 144.
25 J. Bartnicki, Bydgoszcz…, s. 40. Akcję kopania rowów kontynuować też miano w pierwszych 
dniach września, zob. Wszyscy do pracy, „Dziennik Bydgoski”, 1 IX 1939, s. 8.
26 Obok publikacji prasowych przywołanych w przypisie 9, także W. Jastrzębski, Mniejszość 
niemiecka…, s. 9–30 i 111–113.
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odruchy w stosunku do miejscowych Niemców, zwłaszcza te o charakterze 
zorganizowanym, wynikały też z autentycznego wtedy w dość szerokich 
kręgach społecznych poczucia asymetryczności w stosunkach wzajemnych, 
także w odniesieniu do kwestii położenia mniejszości w obu krajach – nie-
mieckiej w Polsce i polskiej w Niemczech. Nie zmienia to naturalnie faktu, 
że codzienność wielu miejscowych Niemców uległa wiosną i latem 1939 r. 
wyraźnie przez nich odczuwalnemu pogorszeniu, co wynika z wielu ich rela-
cji. Z kolei zaś z wielu relacji i wspomnień polskich bydgoszczan z tamtego 
okresu wynika wcale wyraźne przekonanie, iż dzięki społecznej i indywidu-
alnej presji wywieranej w różnej formie na miejscowych Niemców, ustawiono 
– mówiąc kolokwialnie – tę społeczność „do pionu”, co było w odczuciu wielu 
Polaków szczególnie istotne po następujących kolejno: Anschlussie Austrii, 
zaborze Sudetów i rozbiorze Czechosłowacji. Problem relacji polsko-niemiec-
kich w Bydgoszczy, w okresie od pogorszenia się stosunków wzajemnych 
między obu państwami na jesieni 1938 r., nadal czeka na swojego badacza, 
podobnie zresztą jak tematyka polsko-niemieckiej koegzystencji w grodzie 
nad Brdą w całym okresie II Rzeczypospolitej. Tymczasem możliwie pełne 
opracowanie problematyki wieloaspektowych zresztą, polsko-niemieckich 
relacji w Bydgoszczy w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat zaboru pruskie-
go i w latach II Rzeczypospolitej, wydaje się być jednym z warunków sine 
qua non zrozumienia tego, co wydarzyło się w tym mieście w dniach 3–4 
września 1939 r.27 Kwestia współistnienia polsko-niemieckiego w Bydgoszczy 
w okresie między obu wojnami światowymi, nie była, niestety, przedmio-
tem odrębnej analizy w ramach opracowania stanowiącego owoc kilkulet-
nich prac komisji historycznej powołanej w 2003 r. do zbadania wydarzeń 
bydgoskich z 3 i 4 września 1939 r., działającej pod patronatem Instytutu 
Pamięci Narodowej. Tymczasem wstępny choćby szkic takiego zagadnienia 
winien być niezbędnym elementem tego wartościowego tomu studiów; czę-
ściowo nawet kosztem pomieszczonych tam monograficznych ujęć dziejów 
mniejszości niemieckiej na Pomorzu, w Wielkopolsce i w samej Bydgoszczy 
w latach 1920–1939.

27 W kontekście powyższego, dla okresu Kulturkampfu i lat po nim następujących, odnotować 
wypada opinię jednego z wieloletnich badaczy dziejów Bydgoszczy w XIX i XX w., Alberta 
Kotowskiego: „Ustawodawstwo to [sekularyzacyjne prawodawstwo Kulturkampfu] zostało 
jednakże we wschodnich prowincjach pruskich wykorzystane do celów polityki narodowościowej 
i doprowadziło do zasadniczej zmiany stosunków między Polakami i Niemcami zarówno 
w zaborze pruskim, jak i na coraz liczniejszym wychodźstwie na terenie Rzeszy Niemieckiej, 
zwłaszcza w Zagłębiu Ruhry. Wyniki tych zmian widoczne były także w parafii bydgoskiej, 
a tak się złożyło, że w Bydgoszczy konflikt narodowościowy między Niemcami i Polakami 
w wyniku Kulturkampfu przybrał szczególnie ostry charakter, porównywalny tylko do konfliktu 
na Górnym Śląsku po powstaniach śląskich”. Zob. A.S. Kotowski, Wokół sporów i konfliktów 
narodowościowych w parafii bydgoskiej w latach 1906–1939, „Kronika Bydgoska” 2006, s. 101.
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Znaczenie u progu wojny organizacji kombatantów i byłych wojskowych 
na terenie województw zachodnich wynikało w głównej mierze z wypełnia-
nia przez nie w ciągu całego okresu II Rzeczypospolitej różnorakich funkcji 
w obszarze szeroko rozumianego życia społecznego, często wykraczających 
poza profil stowarzyszeń PW. Najistotniejsze dla niniejszych rozważań są 
te, które dotyczyły spraw wychowania patriotycznego, odrębnie zaś – czy 
to w trakcie różnego rodzaju uroczystości państwowych i miejskich, czy też 
w okresie wyborów parlamentarnych i komunalnych – zadań o charakte-
rze porządkowym w formie straży wiecowych i wyborczych, wspierających 
tym samym państwowe organa porządku publicznego. Z końcem lat dwu-
dziestych gros spraw przysposobienia wojskowego stało się wprawdzie pre-
rogatywą Okręgowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego (OUWFiPW)28, pozostały jednak ścisłe kontakty kierownictw 
stowarzyszeń kombatanckich z władzami państwowymi i wojskowymi. 
W połączeniu z niektórymi organizacjami PW w obrębie grup zawodowych 
(w Bydgoszczy głównie kolejarzy i pocztowców), rozwijanymi za pośrednic-
twem OUWFiPW przez władze wojskowe, bydgoskie związki kombatanc-
kie mogły w końcu sierpnia 1939 r. – przynajmniej teoretycznie – stanowić 
wcale niemały liczebny potencjał29, nawet jeśli wziąć pod uwagę mobilizację 
wielu ich członków, szczególnie zaś oficerów rezerwy. To ostatnie dotyczyło 
przede wszystkim części stowarzyszeń zrzeszonych w prorządowej Federacji 
Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, zaś w końcu sierpnia i pierwszych 
dniach września 1939 r. nie pozostało bez konsekwencji w zakresie składu 
personalnego grupy organizującej struktury cywilnej obrony miasta, z kolei 
zaś starającej się kierować walką w okresie pomiędzy 3 a 5 września. 

Związki kombatanckie na terenie Bydgoszczy, w końcu sierpnia 1939 r. 
składające się już zasadniczo z mężczyzn nie objętych poborem (głównie 
ze względu na wiek), z tytułu dotychczasowego znaczenia w życiu miasta, 
a i pewnego społecznego prestiżu, przede wszystkim zaś karności i organiza-
cyjnej zwartości – na co nie bez powodu liczyły władze państwowe i wojskowe 
– stały się wtedy dla czynników administracyjnych, ale i wojskowych, natu-
ralnym i ważnym partnerem w wypadku ogłoszenia w państwie stanu woj-
ny. Zwłaszcza jako potencjalne organizacyjne zaplecze i rezerwuar zasobów 
ludzkich, przydatnych w roli służby porządkowej (ze względu na relatywną 

28 Szerzej na temat zasad i organizacji prac w zakresie przysposobienia wojskowego i szkolenia 
rezerw na terenie DOK VIII w latach trzydziestych zob. A. Gąsiorowski, Struktury terenowe 
Państwowego Urzędu WFiPW na Pomorzu w latach 1927–1939 oraz ich rola w przygotowaniu 
kadr konspiracji zbrojnej [w:] Organizacje paramilitarne…, s. 57–92.
29 Na temat liczebności i kondycji organizacyjnej bydgoskich związków kombatanckich 
i organizacji PW w latach 1933–1934 – w świetle raportów władz wojskowych – zob. Sytuacja 
społeczno-polityczna i gospodarcza obszaru Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu w latach 1933–
1937. Wybór źródeł, wyd. P. Stawecki i W. Rezmer, Toruń 1992, tu zwłaszcza s. 12–14 i 20–21.



238 Przegląd Historyczno-Wojskowy 2-3/2016. Art ykuły

słabość liczebną sił Policji Państwowej), jak też aprowizacyjnej i OPL, nieza-
leżnie od zaangażowania ze strony członków i struktur innych organizacji 
PW – kolejowego, pocztowego, czy też harcerstwa i LOPP. Paramilitarny i, co 
nie mniej ważne, środowiskowy charakter wielu miejscowych kół stowarzy-
szeń kombatanckich na terenie Bydgoszczy (jak i innych miast województw 
zachodnich), w połączeniu z niemałą organizacyjną sprawnością, zapewniał 
stosunkowo szybką mobilizację znacznej części ich aktywnych członków. 
Należy również mieć na uwadze fakt, iż w obrębie tych organizacji w całym 
okresie II Rzeczypospolitej, przygotowywano się – choć czasem w większym 
stopniu w wymiarze psychologicznym niż wojskowym – na podjęcie walki 
zbrojnej w wypadku obcego najazdu, przy czym w dzielnicach zachodnich 
czyniono to właściwie jedynie z myślą o agresji niemieckiej. Walkę tę poj-
mowano przy tym jako prowadzoną u boku wojsk regularnych, albo nawet 
– jeśli zajdzie potrzeba – poza nimi, tym więcej iż w kierowniczych kręgach 
stowarzyszeń PW i byłych wojskowych liczono się z koniecznością czaso-
wego opuszczenia Pomorza przez wojska własne. W obliczu zbliżającego się 
konfliktu zbrojnego z Niemcami część czołowych działaczy związków kom-
batanckich mogła zaś uznać, że nadszedł czas działania, zwłaszcza że z koń-
cem lat trzydziestych różnego typu prace w zakresie PW, prowadzone także 
w obrębie tych właśnie związków, zyskały na intensywności. Niektórzy z nich 
mogli też uznać – i być może uznali – że nadszedł ich czas.

Atmosfera w dniach poprzedzających wybuch wojny sprzyjała bez wąt-
pienia większej niż dotychczas aktywności przywódców i członków sto-
warzyszeń kombatanckich oraz związków przysposobienia wojskowego. 
Sprzyjającym kontekstem była też konsolidacja działań władz komunalnych 
oraz szeregu organizacji społecznych – zarówno w ostatnich dniach sierpnia, 
jak i w pierwszych dniach września – w kierunku sprawnego funkcjonowa-
nia służb miejskich, zapewnienia właściwych warunków w zakresie apro-
wizacji, opieki społecznej i sanitarnej, czy wreszcie służby OPL. Czasem też 
służby porządkowej, a od 1 września także i służby patrolowej wykonywanej 
w Bydgoszczy przez uzbrojone częściowo grupy członków PW30, a w nieodle-
głym Inowrocławiu od dnia następnego31. W Inowrocławiu też, przypuszczal-
nie 31 sierpnia 1939 r. zawiązał się pod przewodnictwem prezydenta miasta 
Apolinarego Jankowskiego, Obywatelski Komitet Pogotowia Narodowego, 
skupiający przedstawicieli różnych grup społeczno-zawodowych i prowadzą-
cy swe prace za pośrednictwem szeregu sekcji (m.in. mężczyzn, przedpoboro-
wych, pogotowia społecznego kobiet, technicznej, specjalnych zadań, finansów, 

30 E. Serwański, Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy na tle wydarzeń 
w dniu 3 IX 1939, Poznań 1981, s. 188 (relacja wachm. Leona Manowskiego).
31 T. Łaszkiewicz, Osiem wrześniowych dni. Próba bilansu, „Ziemia Kujawska” 2003, s. 133; 
idem, Dywersja niemiecka w Inowrocławiu we wrześniu 1939 roku [w:] Bydgoszcz 3–4 września 
1939. Studia i dokumenty…, s. 344.
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propagandy itp.)32. W Bydgoszczy zaś – obok wzmiankowanego wyżej udziału 
w kopaniu rowów na apel komendy obwodowej FPZOO – terenem działania 
dla członków związków kombatanckich był m.in. powołany w końcu sierpnia 
Miejski Komitet Pomocy Społecznej dla rezerwistów i ich rodzin, który swe 
biura prowadził w Zarządzie Miasta, a także w siedzibie Federacji i pozostałych 
stowarzyszeń kombatantów w Domu Społecznym przy ul. Gdańskiej 20, jak też 
– powołana w pierwszym dniu wojny – Obywatelska Milicja Aprowizacyjna, 
o powstaniu której donosił komunikat Starostwa Powiatowego i Grodzkiego 
w Bydgoszczy, opublikowany w miejscowej prasie33. Obok tego, na przełomie 
sierpnia i września Dom Społeczny przy ul. Gdańskiej był też punktem zbor-
nym innych jeszcze inicjatyw, o wyraźnym już profilu PW.

V
W. Jastrzębski w swych prasowych wypowiedziach sprzed dekady34 

wymienił fakt zaciągu ochotników z miejscem zbiórki w Domu Społecznym 
właśnie – o czym miejscowe dzienniki informować miały w dniu 2 wrze-
śnia 1939 r. – jako jeden z dowodów, iż powołanie Straży Obywatelskiej 
w Bydgoszczy nastąpiło już 2 września, nie zaś dwa dni później, jak przyję-
ło się w dotychczasowej literaturze przedmiotu uważać na podstawie relacji 
członka zarządu Straży, red. Józefa Kołodziejczyka. To zaś – w jego opinii – 
zmienia dominujący dotąd w polskiej historiografii ogląd wydarzeń bydgo-
skich, jako że z aktywności części środowisk kombatanckich (w tym liderów 
miejscowych hallerczyków) oraz działaczy politycznych (w tym lokalnych 
liderów SN) czyniło jeden z istotnych czynników sprawczych wybuchu nie-
kontrolowanych działań na ulicach miasta, do których dojść miało w godzi-
nach przedpołudniowych 3 września 1939 r., a w konsekwencji – także i akcji 
zbrojnej prowadzonej w Bydgoszczy w dalszym ciągu tego dnia i w dniu 
następnym, a skierowanej jakoby rozmyślnie i celowo przeciwko zamieszka-
łej tu ludności niemieckiej. Tymczasem w świetle dostępnego materiału źró-
dłowego, sprawa owego zaciągu ochotników nie przedstawia się tak prosto.

Informacja o tym zaciągu, wcale zresztą nie eksponowana, ukazała się 
na dalszych stronach „Dziennika Bydgoskiego” i „Kuriera Bydgoskiego” już 
dnia 1 września 1939 r. Dwusetny numer obu tych dzienników nie infor-
mował jeszcze o wybuchu wojny polsko-niemieckiej, co świadczy o tym, iż 
skład piątkowych wydań obu gazet ukończono w czwartek wieczorem, a więc 
31 sierpnia. „Dziennik Bydgoski” w krótkim komunikacie zatytułowanym: 
Ochotnicy do szeregów!, informował: „Zaciąg ochotników od lat 17–20 roz-
począł się. Kandydaci zgłoszą się w Bydgoszczy w Domu Społecznym ul. 

32 „Dziennik Bydgoski”, 1 IX 1939, s. 7.
33 „Dziennik Bydgoski”, 2 IX 1939, s. 7; „Kurier Bydgoski”, 3 IX 1939, s. 9.
34 Por. publikacje prasowe z lat 2002, 2003 i 2005 wymienione w przypisie 9.
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Gdańska 20, w godzinach od 8–15-tej”35. Tuż pod tym niesygnowanym przez 
nikogo zawiadomieniem, „Dziennik” zamieścił także następujące wezwanie 
komendy obwodowej Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny na 
miasto Bydgoszcz, pt. Wszyscy do pracy: „Komenda Federacji zawiadamia oby-
watelstwo, że w niedzielę 3 września br. odbędzie się dalsza praca na F.O.N. 
[Fundusz Obrony Narodowej]. Zbiórka z łopatami na placu przy ul. Królowej 
Jadwigi o godz. 6.30 rano”. Apel o udział w kopaniu rowów, skierowany do 
członków związków sfederowanych w FPZOO oraz tych pozostających poza 
jej ramami organizacyjnymi, świadczył o tym, iż na przełomie sierpnia i wrze-
śnia 1939 r. komenda obwodowa Federacji nadal w Bydgoszczy istniała i dzia-
łała, zaś wyznaczony wówczas przez nią termin zbiórki dla kombatantów na 
godzinę ranną 3 września, mógł w efekcie nie być bez znaczenia dla przebiegu 
przedpołudniowych wydarzeń tego dnia w zachodnich i północnych dzielni-
cach miasta. Apel ten jest też argumentem na rzecz tezy, że bądź to komenda 
FPZOO, bądź też przywódcy innych związków kombatanckich, rezydujący 
w gmachu przy ul. Gdańskiej 20, mieli wtedy możność dotarcia do niemałej 
liczby szeregowych członków tych stowarzyszeń oraz względnie szybkiej ich 
mobilizacji. Zaciąg ochotników natomiast obliczony był na pozyskanie osób 
w wieku od 17 do 20 lat, a więc młodzieży w wieku przedpoborowym, mającej 
za sobą przeszkolenie wojskowe w ramach szkolnych hufców PW. Mimo tego 
otwartym pozostaje pytanie, kto stał za enigmatycznym cokolwiek komunika-
tem o zaciągu młodych ludzi (czy to komenda FPZOO, czy osoby spoza niej) 
oraz czy uczyniono to z myślą o wydaniu im broni?

Wolno wyrazić przypuszczenie, iż młodych wiekiem ochotników pozy-
skiwano w ramach zaciągu organizowanego w Domu Społecznym nie po to, 
by przeznaczyć ich do służby OPL, aprowizacyjnej czy sanitarnej, a bodaj 
i porządkowej, gdyż wykonywania tych zadań podjęły się już istnieją-
ce w mieście organizacje społeczne różnego rodzaju, w tym o profilu PW, 
jak LOPP czy też męskie i żeńskie Pogotowie Harcerskie. Potwierdzeniem 
tego wydaje się być fragment relacji niemieckiego bydgoszczanina Erharda 
Bluhma z lipca 1959 r., do którego w dniu 1 września 1939 r. dotarli har-
cerze z wezwaniem do stawienia się w punkcie werbunkowym w Domu 
Społecznym na ul. Gdańskiej 20 ze względu na to, iż przeszedł on w swoim 
czasie przeszkolenie PW. Przekaz ten wskazuje na zorganizowany charakter 
tej akcji, jak też na fakt, iż jej organizatorzy nie zamierzali poprzestać na 
cytowanym wyżej prasowym ogłoszeniu. Biurowy formalizm urzędujące-
go w Domu Społecznym kaprala (trudno powiedzieć, czy podoficera służby 

35 „Dziennik Bydgoski”, 1 IX 1939, s. 8. Podobnie „Kurier Bydgoski”, 1 IX 1939, s. 9, w krótkiej 
notatce pt. Zaciąg ochotników rozpoczęty!, zawiadamiał: „Podajemy do wiadomości, że 
rozpoczął się już zaciąg ochotników od lat 17 do 20. Kandydaci winni zgłaszać się w Domu 
Społecznym, w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 20, w godzinach między 8–15”.
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czynnej, czy rezerwisty) każe też postawić pytanie o rolę władz wojskowych 
w tym przedsięwzięciu36. 

Chodzić mogło zatem o to, by dzięki pozyskaniu młodych ludzi wzmocnić 
szeregi organizacji kombatanckich, składających się z mężczyzn nie objętych 
poborem ze względu na wiek, formalnie wprawdzie średni, lecz z punktu 
widzenia potrzeb sił zbrojnych – raczej już podeszły. Młodzi chłopcy zaś 
– zwłaszcza ci, którzy zdążyli już przejść przeszkolenie PW – byli mobilni, 
pomysłowi i nieźle zorganizowani. Nadawali się więc do służby patrolowej, 
łącznikowej, a gdyby zaszła potrzeba – także i do walki. Jest to wszakże – 
podkreślmy – jedynie hipoteza, gdy za materiał dowodowy służy głównie 
krótki i nie dość jasny komunikat prasowy, jak też pewne poszlaki wynika-
jące z wiedzy, jaką posiadamy na temat przebiegu wydarzeń w dniach 3–5 
września w Bydgoszczy. Te ostatnie świadczą o licznym udziale młodzieży 
w walkach na ulicach miasta już przed południem 3 września i w dalszych 
godzinach tego samego dnia, zaś w dniu następnym – o szerokim jej akcesie 
do szeregów formowanej już wtedy oficjalnie Straży Obywatelskiej, po czym 
o udziale w cywilnej obronie Bydgoszczy 5 września, z kolei zaś w swego 
rodzaju „partyzantce miejskiej” w dniach następnych. Szczególnie zwartą 
i widoczną grupę wśród młodzieży biorącej zorganizowany udział w wyda-
rzeniach bydgoskich stanowić mieli uczniowie Miejskiego Gimnazjum 
Męskiego im. Mikołaja Kopernika, w którym nauczycielem był mjr rez. 
Wojciech Albrycht, hallerczyk, w dniach 1–3 września 1939 r. komendant 
placu w Bydgoszczy, wcześniej zaś, od 24 sierpnia – po zmobilizowaniu – 
jeden z organizatorów 82. batalionu wartowniczego (po czym do 28 sierpnia 
dowódca 1. kompanii tego baonu)37. 

W. Jastrzębski w przywołanych już wypowiedziach na łamach prasy 
trafnie wskazał na udział Albrychta, a także prezesa Chorągwi Pomorskiej 
Związku Hallerczyków por. rez. Stanisława Pałaszewskiego, w działaniach na 
rzecz cywilnej obrony miasta, podjętych prawdopodobnie już na przełomie 
sierpnia i września 1939 r., choć, moim zdaniem, pozostaje kwestią otwartą, 
czy nie wyolbrzymił roli odegranej przez nich obu w dniach 2 i 3 września. 
Szczególnie zaś Pałaszewskiego, któremu przypisał wywarcie silnego i decy-
dującego wpływu na komendanta placu mjr. Albrychta, a także na starostę 

36 „Podczas gdy urzędnicy [policji kryminalnej przeprowadzający rewizję w mieszkaniu 
relatora w dniu 1 IX 1939 r.] pisali protokół, matka przekazała mi informację o wizycie dwóch 
polskich harcerzy. Przyszli z listą osób, które odbyły przysposobienie wojskowe. Z ulotki 
wynikało, że muszę się zameldować w dawnym niemieckim Kasynie Cywilnym. Kiedy 
urzędnicy poszli, udałem się do punktu meldunkowego. Tam przyjął mnie kapral. Stwierdził, 
że godziny urzędowania skończyły się i mam przyjść następnego dnia”. Zob. Bydgoszcz 3–4 
września 1939. Studia i dokumenty…, s. 793–794 (relacja Erharda Bluhma na temat wydarzeń 
w pierwszych dniach września 1939 r. na Szwederowie). 
37 E. Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 103–104 (relacja mjr. Wojciecha Albrychta) i s. 
118–120 (relacja mjr. Jana Sławińskiego).
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powiatowego i grodzkiego w Bydgoszczy, Juliana Suskiego. Tym nie mniej, 
analizując w przyszłości bieg wydarzeń w pierwszych dniach września 1939 r. 
w Bydgoszczy, warto mieć na uwadze następujące fakty. Po pierwsze, koleje 
życia Albrychta i Pałaszewskiego już w czasie I wojny światowej, a z kolei w II 
Rzeczypospolitej, biegły bardzo podobnym torem38. Obaj byli w Bydgoszczy 
czynni nie tylko w „Sokole” i Związku Hallerczyków, ale i w strukturach 
PW i ruchu byłych wojskowych, które bliskie były obozowi rządzącemu. 
Pałaszewski w Związku Powstańców i Wojaków DOK VIII, Związku Oficerów 
Rezerwy, LOPP i – jako urzędnik miejski – w miejskich strukturach PW39. 
Albrycht zaś, obok roli odgrywanej okresowo w Miejskim Komitecie WFiPW, 
aktywny był w różnych organizacjach społecznych, w tym i o charakterze 
kombatanckim, co wynikało zapewne w jakiejś mierze z jego pracy nauczy-
ciela wf w miejskim gimnazjum męskim, nawet jeśli w połowie lat trzy-
dziestych zaprowadziło go to w obręb środowiska... bydgoskiego oddziału 
Związku Legionistów Polskich, kiedy to został członkiem sekcji pracy spo-
łecznej w stowarzyszeniu „Rodzina Legionowa”40. Dawało im to przecież obu 
znaczącą pozycję w miejscowym środowisku kombatanckim oraz kontakty 
u władz państwowych, komunalnych i wojskowych. To po drugie. Po trzecie 
zaś, piastowana przez zmobilizowanego 24 sierpnia mjr. Albrychta funkcja ofi-
cera współorganizującego 82. baon wartowniczy dała mu wgląd w zadania tej 
jednostki, bardzo istotne z punktu widzenia późniejszej organizacji cywilnej 
obrony miasta, a mianowicie służbę wartowniczą przy magazynach amunicji 
na Jachcicach i Osowej Górze, mostach oraz ważnych szlakach komunikacyj-
nych prowadzących do miasta. Z kolei jako oficer mianowany z dniem 1 wrze-
śnia komendantem placu odpowiadał za utrzymywanie porządku w mieście, 
organizację wart i patroli, kontakty pomiędzy ludnością cywilną i jej orga-
nizacjami a władzami wojskowymi oraz za realizację przez ludność poleceń 
tych władz. Także – za kontakty władz wojskowych z pozostającymi jeszcze 
w mieście w pierwszych dniach września władzami komunalnymi i admini-
stracji państwowej I instancji (starostwem powiatowym i grodzkim). 

Poza tym warto też mieć na uwadze, że – jak to już wcześniej sygnalizo-
wano – powołanie w końcu sierpnia 1939 r. do wojska tych oficerów rezerwy, 

38 Zarówno Albrycht (ur. 1892), jak i Pałaszewski (ur. 1890), przebywali przed i w trakcie 
I wojny światowej w USA, gdzie byli członkami „Sokoła”. W trakcie wojny ukończyli – choć 
nie na tym samym kursie – polską szkołę podchorążych w Kanadzie, z kolei zaś służyli 
w armii gen. Józefa Hallera. W początku lat dwudziestych osiedli w Bydgoszczy – obaj byli 
nauczycielami wf w miejskim gimnazjum męskim, obaj też zaangażowali się w rozwój życia 
sportowego na terenie miasta. Zob. Bydgoski Słownik Biograficzny, pod red. J. Kutty (oprac. 
S. Błażejewski, J. Kutta, M. Romaniuk), t. 2, Bydgoszcz 1995, s. 22 i t. 4, Bydgoszcz 2000, s. 
81–82.
39 Por. W. Jastrzębski, Dywersja czy masakra?…, s. 112.
40 Zob. Pod sztandarem braci legionowej. W Bydgoszczy założono Koło Rodziny Legionowej, 
„Dzień Bydgoski”, 15 IV 1935, s. 7.
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którzy stali na czele części bydgoskich związków kombatanckich sfederowa-
nych w FPZOO, a także kierujących dotąd obwodową Komendą Federacji 
na miasto Bydgoszcz, stworzyło być może swego rodzaju próżnię w obrębie 
dotychczasowego kierownictwa miejscowych organizacji PW i stowarzyszeń 
kombatanckich, przez to też dając – niewykluczone – pole do działania tym 
działaczom ruchu byłych wojskowych, którzy przynajmniej od dnia 31 sierp-
nia parli do organizowania struktur cywilnej obrony miasta w oparciu o bazę 
członkowską związków kombatanckich i młodzież przedpoborową. W kon-
tekście tego interesującym jednak pozostaje pytanie, dlaczego Pałaszewski – 
w przeciwieństwie do młodszego o dwa lata Albrychta – nie został w końcu 
sierpnia zmobilizowany, nawet jeśli, załóżmy to, był oficerem rezerwy prze-
suniętym do pospolitego ruszenia (a przy tym nie jedynym w mieście ofice-
rem rezerwy, który nie został powołany do wojska)? Być może decydował 
stosunek władz wojskowych do jego osoby z tytułu wyraźnych opozycyjnych 
afiliacji, w tym związków z gen. Hallerem.

VI
Jastrzębski przygotowania do formowania struktur cywilnej obrony 

miasta wiązał ze zmianą na stanowisku komendanta placu, kiedy to – jego 
zdaniem już 31 sierpnia – mjr. Jana Sławińskiego zastąpił mjr rez. Wojciech 
Albrycht41. Objęcie przezeń tej funkcji miało być czynnikiem sprzyjającym 
formowaniu ochotniczych oddziałów obrony miasta. Powołanie zaś (zda-
niem Jastrzębskiego w dniu 2 września) Straży Obywatelskiej - formą swego 
rodzaju zalegalizowania tego faktu ex post. Stąd też poranna wizyta grupy 
radnych na czele z przewodniczącym Rady Miejskiej Konradem Fiedlerem 
z SN u starosty Suskiego w dniu 3 września. Zarówno przy tym dowodzeni 
przez Pałaszewskiego hallerczycy, jak uformowana być może jeszcze przed 
wybuchem walk w mieście w godzinach przedpołudniowych 3 września, 
Straż Obywatelska, posiadali broń. Napięta sytuacja w tych godzinach oraz 
broń w rękach grup ochotników doprowadzić miały do wybuchu strzelani-
ny, za którą obarczyć miano winą zamieszkałych w Bydgoszczy Niemców, co 
też skutkowało pacyfikacją tej społeczności. O ile jednak wybuch strzelani-
ny w mieście w godzinach rannych w dniu 3 września gotów był Jastrzębski 
uznać za przypadkowy, o tyle uznał, że strzały oddawane do oddziałów 
WP przechodzących przez miasto w nocy z 3 na 4 września 1939 r. oraz 
napływ do miasta sporej ilości maruderów bądź rozbitków ze zdezorganizo-
wanych oddziałów WP spowodowały, iż „rano 4 IX rozpoczęła się już nor-
malna pacyfikacja Szwederowa, na chłodno, z wyraźnymi cechami odwetu 
i zemsty. Tu już patrole [Straży Obywatelskiej i WP] wchodziły do domów, 

41 Zob. publikacje prasowe z lat 2002, 2003 i 2005 wymienione w przypisie nr 9.
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wyciągały Niemców i ich rozstrzeliwały”42. Korespondowały z tym uwagi 
Grochowskiego, szczególnie dotyczące wymiany ognia w godzinach popo-
łudniowych 3 września, koło mostu przy papierni na Jachcicach, pomiędzy 
żołnierzami kompanii por. Józefa Augustyna (9/61. pp) a niezidentyfikowa-
ną, uzbrojoną grupą uznaną przez tego oficera za dywersyjną, jak też ostrze-
lania 4 września rano plutonu artylerii pułkowej 22. pp kpt. Konstantego 
Bobbé z budynku Publicznej Szkoły Powszechnej nr 21 przy ul. Fordońskiej. 
Zawierają one wyraźną sugestię, iż ostrzeliwanie w dniach 3 i 4 września 
przez grupy polskich ochotników, cofających się przez Bydgoszcz oddziałów 
WP, miało na celu – bez robienia tym ostatnim krzywdy – wywołanie wra-
żenia działania w mieście niemieckiej dywersji. Temu właśnie służyć miał 
komentarz do walki oddziału por. Augustyna: „[...] analogicznie jak w przy-
padku kpt. Bobbé, tajemniczy strzelcy wycofali się po kilkunastu minutach 
walki, a polski oddział nie poniósł żadnych strat. To ostatnie spostrzeżenie 
dotyczy zresztą wielu »potyczek« toczonych tego dnia [3 września] z dywer-
santami”43, jak też opinia Grochowskiego o treści kartki przyniesionej kpt. 
Bobbé z budynku szkoły wraz z małym pistoletem przez plut. Abramowicza 
(„Wybaczcie że tak Was witam, ale dobro ojczyzny tego wymaga”)44, która 
świadczyć miała o tym, że „cała akcja została przygotowana z premedyta-
cją, a strzelcy doskonale wiedzieli, że prowadzą ogień do jednostek Wojska 
Polskiego!”45. Podobnie też do tego fragmentu relacji kpt. Bobbé odniósł się 
Jastrzębski, uznając go za oczywisty dowód na to, że tym nieszkodliwym 
w istocie ostrzeliwaniem polskich oddziałów w godzinach rannych 4 wrze-
śnia ukryć chciano fakt, iż w dniu poprzednim zabito w Bydgoszczy wielu 
miejscowych i najczęściej niewinnych Niemców, zwalczając nieistniejącą wte-
dy w mieście niemiecką dywersję46.

Teoria streszczona w powyższym akapicie na pozór tylko jest logiczna 
i spójna, choć dla wielu zapewne kusząca. Faktycznie jednak rzeczywistość, 
jaka rysuje się w świetle możliwych do zebrania i interpretacji faktów, jest 
bardziej złożona. Nadal też kryje w sobie sporo niewiadomych. Spróbujmy 
zatem – na miarę istniejących możliwości w zakresie analizy historycznej 

42 Zob. Unia dwóch historii, „Express Bydgoski” (Magazyn), 20 XII 2002, s. XX, a także 
pozostałe publikacje prasowe wymienione w przypisie nr 9.
43 R. Grochowski, Wybrane aspekty…, cz. 2, s. 243. Relacja por. Józefa Augustyna: E. 
Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 171.
44 R. Grochowski, Wybrane aspekty…, cz. 2, s. 240. Relacja kpt. Konstantego Bobbé: Bydgoszcz 
3–4 września 1939. Studia i dokumenty…, s. 488–489.
45 R. Grochowski, Wybrane aspekty…, cz. 2, s. 242.
46 „Przecież kpt. Bobbé jednoznacznie ustalił, że do polskiego wojska strzelali członkowie 
polskiej obrony cywilnej miasta. Nie była to więc pomyłka obrońców Bydgoszczy, którzy 
nadchodzących żołnierzy wzięli za Wehrmacht, ale świadoma prowokacja, mająca na celu 
przerzucenie ciężaru odpowiedzialności za swe czyny na ludność niemiecką”. Zob. Krwawa 
niedziela. Protokół rozbieżności…, s. 8.
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– przyjrzeć się faktom. Zastąpienie mjr. Jana Sławińskiego przez mjr. 
Albrychta na stanowisku komendanta miasta – zdaniem Jastrzębskiego już 31 
sierpnia – miało być wynikiem starań u lokalnych władz wojskowych (ergo: 
dowódcy 15. DP gen. bryg. Zdzisława Przyjałkowskiego), podjętych z inicja-
tywy grona osób, które stały za przygotowaniami do organizacji struktur 
cywilnej obrony miasta. Hipoteza ta posiada cechy prawdopodobieństwa, 
niezależnie od tego, iż zarówno Sławiński, jak i Albrycht podają w swych 
relacjach 1 września jako datę zmiany na stanowisku komendanta placu mia-
sta Bydgoszczy, różniąc się jedynie w ocenie charakteru i czasokresu służby 
Albrychta w 82. baonie wartowniczym. Sławiński otóż stwierdził, iż Albrycht 
nie był dowódcą tego baonu, lecz jego 1. kompanii, i to tylko do 28 sierp-
nia, kiedy to został zastąpiony (w istocie zluzowany) przez por. Paprockiego, 
sam zaś jako oficer starszy stopniem (major) pozostawał odtąd w jednost-
ce bez przydziału. Dzień 28 sierpnia był też dniem objęcia funkcji komen-
danta miasta przez mjr. Sławińskiego, który z dniem 1 września przekazał 
ją Albrychtowi. Sądzę, iż różnica w datach objęcia tego stanowiska przez 
Albrychta (31 sierpnia czy 1 września), jakkolwiek zapewne nie bez znacze-
nia, nie jest jednak aż tak istotna. Istotne jest natomiast, jak mogło w prak-
tyce do tego dojść. Trudno otóż wyobrazić sobie wizytę w tej kwestii jakiejś 
– cywilnej przecież – delegacji u gen. Przyjałkowskiego. Bardziej prawdo-
podobne wydaje się raczej wywarcie wpływu na samego mjr. Sławińskiego. 
Ten w swej relacji stwierdził, iż zwrócił się do gen. Przyjałkowskiego z wnio-
skiem o mianowanie mjr. Albrychta komendantem placu z tytułu nadmiaru 
– po wybuchu wojny - własnych obowiązków, był bowiem również dowód-
cą 82. baonu wartowniczego. Czy jednak obowiązki dowódcy baonu war-
towniczego, nawet w okresie wojny, aż tak kolidowały z pełnieniem funkcji 
komendanta placu? Można wątpić. Osobiście skłonny jestem wyrazić przy-
puszczenie, że dla byłego oficera służby stałej, w dodatku oficera liniowego, 
jakim był zmobilizowany w sierpniu 1939 r. mjr Sławiński (przy tym kawa-
ler orderu Virtuti Militari), objęcie funkcji komendanta placu i piastowanie 
jej w okresie wojny, stanowiło samo w sobie dopust boży. Stąd też chętnie 
się jej pozbył, choć w uzasadnieniu dla nominacji mjr. Albrychta, jakie 
przedłożył gen. Przyjałkowskiemu i które po latach przytoczył w swej rela-
cji („jest Bydgoszczaninem i dobrze zna stosunki w mieście”), mogły prze-
cież pobrzmiewać echa argumentacji zwolenników mianowania Albrychta 
na stanowisko komendanta placu47. Jest to wszakże – podkreślmy – jedynie 

47 „Zameldowałem wtedy dowódcy dywizji, że do mego baonu ma przydział mjr Wojciech 
Albrycht, dla którego nie ma etatu i prosiłem generała, by odciążył mnie z tych nowych 
i odpowiedzialnych obowiązków i powierzył stanowisko komendanta miasta m[a]j[o]
rowi Albrychtowi, który jest Bydgoszczaninem i dobrze zna stosunki w mieście. Gen. 
Przyjałkowski zgodził się z moją propozycją i w dniu 1 września mjr Albrycht objął Komendę 
Miasta”. E. Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 120 (relacja mjr. Jana Sławińskiego). 
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hipoteza i taką też zapewne pozostanie, przy braku dokumentów źródło-
wych umożliwiających jej weryfikację. Niemniej jednak, nominacja mjr. 
Albrychta na stanowisko komendanta placu w Bydgoszczy miała, z wymie-
nionych wcześniej powodów, istotne znaczenie dla organizatorów cywilnej 
obrony miasta, podobnie jak kontakty u władz wojskowych i samorządo-
wych stanowiłyby w istocie warunek sine qua non w odniesieniu do zaciągu 
i uzbrojenia cywilnych ochotników, organizowanego z inicjatywy działaczy 
kombatanckich.

Inicjatywa w kierunku tworzenia cywilnych struktur obrony miasta 
wyszła zapewne od środowisk kombatanckich, przy czym znamy jedynie 
nazwiska części miejscowych liderów Związku Hallerczyków, spośród któ-
rych w pierwszych dniach września szczególnie widoczny był Pałaszewski. 
Czy w grupie inicjującej koncepcję obrony miasta i popierającej już w końcu 
sierpnia zaciąg ochotników byli przedstawiciele innych związków kombatan-
tów i byłych wojskowych, w tym sfederowanych w FPZOO? Można jedynie 
domniemać, że tak. Tego rodzaju przygotowania w obrębie części bydgoskie-
go środowiska kombatanckiego, w łączności z miejscowymi sferami wojsko-
wymi, były w znacznej mierze wynikiem polityki państwowej i wojskowej 
w obrębie stowarzyszeń PW w całym okresie II Rzeczypospolitej. Polityki 
zakładającej istotny udział tych organizacji w systemie obronnym państwa, 
zaś na wypadek agresji, wsparcie – w różnym zakresie – działań wojsk regu-
larnych. Na terenie samych tylko dzielnic zachodnich było to kilkadziesiąt 
tysięcy przeszkolonych wojskowo ludzi, nie objętych mobilizacją powszechną. 
W miesiącach poprzedzających wojnę niewielu jedynie włączonych zostało 
do struktur dywersji pozafrontowej czy też formowanej w ostatnich tygo-
dniach sierpnia (!) Społecznej Sieci Informacyjnej48. Pozostali wykorzystani 
zostali – częściowo – w różnego rodzaju służbach o charakterze pomocni-
czym, będących przy tym raczej inicjatywą społeczną czy komunalną, niż 
wojskową. Brak decyzji naczelnych władz wojskowych o wykorzystaniu tych 
aktywów do walki zbrojnej był właściwie oczywisty – ze względu na niewiel-
ką per saldo wartość bojową, trudno było przeciwstawić oddziały PW regu-
larnym jednostkom niemieckim. Polski plan wojny w odniesieniu do dzielnic 
zachodnich nie zakładał przy tym długiej i uporczywej obrony miast i osiedli 

Odmiennie w relacji samego Albrychta: „Byłem szczerze zdumiony, że w tak krytycznym 
czasie następuje zmiana na tak ważnym stanowisku i że stawia się do tej funkcji oficera 
rezerwy. Odpowiedziano mi, że komendant miasta ma do czynienia z władzami cywilnymi 
i ludnością cywilną, a ponieważ ja znam dobrze miasto, a władze cywilne i mieszkańcy znają 
mnie, więc wszystko będzie dobrze”. Ibidem, s. 104 (relacja mjr. Wojciecha Albrychta).
48 Na terenie Wielkopolski inspektor armii (następnie dowódca Armii „Poznań”) gen. dyw. 
Tadeusz Kutrzeba, wydał wytyczne do tworzenia SSI dowódcy kaliskiej 25. DP, gen. bryg. 
Franciszkowi Alterowi, 23 VIII 1939 r. Ten zaś na marginesie zachowanego egzemplarza 
wytycznych zapisał: „Dość późno na tak ważne sprawy”. Zob. B. Chrzanowski, A. 
Gąsiorowski, K. Steyer, Polska Podziemna…, s. 32–33.
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– siły polskie po bitwie granicznej cofnąć się miały na linię głównego oporu. 
Stąd też Komenda Główna, jak i poszczególne komendy okręgowe Federacji 
Polskich Związków Obrońców Ojczyzny i Związku Rezerwistów, nie wydały 
dla sfederowanych związków żadnych rozkazów czy instrukcji dotyczących 
podjęcia walki zbrojnej po opuszczeniu danego obszaru przez oddziały WP. 
Co więcej, z inspiracji władz wojskowych, zaniepokojonych najwyraźniej 
samorzutnym tworzeniem formacji ochotniczych na terenie dzielnic zachod-
nich, Komendant Główny FPZOO i ZR gen. bryg. Czesław Jarnuszkiewicz 
wydał 30 sierpnia 1939 r. rozkaz o treści następującej: „Na podstawie poro-
zumienia się z Władzami Wojskowymi zabrania się wszystkim zrzeszonym 
w FPZOO organizacjom samorzutnego formowania jakichkolwiek oddziałów 
i korpusów ochotniczych. W razie potrzeby wyjdą odpowiednie zarządze-
nia”49. Tam zaś, gdzie grupy kombatantów i członków PW taką walkę podjęły, 
była ona często efektem uprzednich przygotowań, do których doszło wskutek 
starań lokalnych przywódców związków spoza FPZOO, bądź też ewentualnie 
niższych rangą działaczy Federacji, przy tym z reguły we współpracy z lokal-
nymi czynnikami wojskowymi.

Spośród dużych polskich miast, z obroną cywilną tak przed, jak i po 
wycofaniu się regularnych sił polskich, mamy do czynienia jedynie w dwóch: 
w Katowicach i Bydgoszczy. W przypadku Katowic walki z dywersantami 
niemieckimi objęły też od 1 września część mniejszych miast i osiedli w sil-
nie zurbanizowanym obszarze Górnego Śląska. W pobliżu Bydgoszczy zaś 
opór oddziałom niemieckim stawiono w niektórych mniejszych miastach 
(jak w Mogilnie), z kolei – już 8 września – w będącym miastem wydzielo-
nym z powiatowego związku samorządowego, 40-tysięcznym Inowrocławiu. 
Walka podjęta przez inowrocławską Straż Obywatelską oraz młodzież z PW, 
podobnie jak wcześniejszy udział w tłumieniu tam niemieckiej dywersji, 
była z jednej strony odbiciem, choć w mniejszej skali, sytuacji w Bydgoszczy, 
z drugiej zaś może być uważana – w pewnym stopniu – za efekt wydarzeń 
bydgoskich z 3 – 5 września i dni następnych, spotęgowany jeszcze opowie-
ściami uchodźców z tego miasta. Dużym podobieństwem cechował się też 
przebieg samoobrony Kłecka – małego miasteczka mającego stanowić for-
pocztę planowanej również samoobrony Gniezna (8–9 września). Ogółem 
– wedle danych zebranych przez Tadeusza Jurgę - w północnej Wielkopolsce 
obronę cywilną zorganizowano w 22 miejscowościach50.

49 A. Niewęgłowska, Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny (1928–1939), Warszawa 
2011, s. 322. Rozkaz ten ukazał się w organie ZG FPZOO, dwutygodniku „Naród i Wojsko”, 
1 IX 1939 r.
50 Przegląd działań lokalnych społeczności polskich w dzielnicach zachodnich w zakresie 
samoobrony we wrześniu 1939 r. zob. T. Jurga, Obrona Polski 1939, Warszawa 1990, s. 
360–367. Por. A. Bernaś-Kostynowicz, Społeczeństwo polskie w wojnie obronnej 1939. 
Współdziałanie ludności cywilnej z wojskiem w okresie zagrożenia i działań wojennych, 
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W pozostałych – poza Bydgoszczą i Katowicami – większych polskich 
miastach po opuszczeniu ich przez oddziały WP, nie stawiano wkraczającym 
wojskom niemieckim zorganizowanego oporu. W województwie pomor-
skim dotyczyło to Grudziądza (4 września), Torunia (7 września) i Gdyni 
(14 września, po tym jak oddziały polskie wycofały się na Kępę Oksywską, 
bronioną do 19 września). Na obszarze pozostałych województw graniczą-
cych z Niemcami – Łodzi, Poznania (gdzie Straż Obywatelska, uformowana 
dla ochrony porządku po wycofaniu się wojska i policji, przekazała miasto 
wkraczającym oddziałom Wehrmachtu) i Krakowa51. We wszystkich wymie-
nionych miastach brak oporu po wycofaniu się oddziałów WP był rozwią-
zaniem racjonalnym, gdyż ich ochotnicza obrona nie miała żadnego sensu 
z militarnego punktu widzenia, ani też szans powodzenia nawet na krótką 
metę. Ale też – najprawdopodobniej – nikt tam wcześniej (poza Gdynią) nie 
przygotowywał struktur ochotniczej obrony. W Bydgoszczy zaś, a w o wiele 
większej mierze w Katowicach i okolicznych fabrycznych i górniczych osie-
dlach – owszem, jakkolwiek na przemysłowym obszarze górnośląskim przy-
czyny tego były znacznie bardziej złożone.

Na Śląsku istotną determinantę takich przygotowań – prowadzonych 
przy pomocy czynników wojskowych, w tym i organów Oddziału II Sztabu 
Głównego – stanowił właśnie przemysłowy charakter znacznej części woje-
wództwa, szczególnie w części przygranicznej. Stąd też z jednej strony 
broń – acz w niewystarczającej ilości – dla licznych formacji PW złożonych 
w głównej mierze z byłych powstańców śląskich, które u progu wojny sta-
nowiły ochronę zakładów przemysłowych, ale także sui generis pomocnicze 
w stosunku do wojska regularnego, ochotnicze oddziały obrony terytorial-
nej. Z drugiej zaś – wedle koniecznych do zweryfikowania poglądów wystę-
pujących niekiedy w literaturze przedmiotu52 – istnienie przygotowanych 
zawczasu polskich grup dywersyjnych, które obok powstańców i harcerzy 
prowadziły walkę zbrojną jeszcze kilkanaście dni po zajęciu przez Niemców 
Katowic (4 września 1939 r.). Osobną kwestię stanowił silny antagonizm pol-
sko-niemiecki na Górnym Śląsku, podbudowany niedawnym jeszcze (1919–
1921) obustronnym wysiłkiem zbrojnym w obrębie jednej – dwu generacji 
oraz silną tam pozycją gospodarczą i kulturalną, a także dużą liczebnością 
mniejszości niemieckiej, na co nakładały się konflikty wewnątrz społeczności 

Warszawa 1988, s. 100–122.
51 Odrębną sprawą jest udział w walce ludności cywilnej tych miast, których obronę 
prowadziło wojsko, a więc Warszawy i Lwowa, zaś w przypadku agresji sowieckiej – także 
Grodna.
52 M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik, Historia Śląska, Wrocław 2002, s. 406; 
R. Kaczmarek, Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty 
narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Katowice 
2006, s. 32–33 i 64–81.
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polskiej, wykraczające w istocie poza schemat „swoi – napływowi”53. Jako 
istotny czynnik rozwoju, tak przed wybuchem wojny, jak i w pierwszych 
dniach jej trwania, struktur ochotniczej cywilnej obrony w polskiej części 
Górnego Śląska wymienić również należy silną pozycję związków komba-
tanckich w ramach szeroko rozumianego – choć politycznie podzielonego 
– ruchu polskiego, na czele ze środowiskiem powstańców śląskich, po części 
tylko należącym do prorządowego Związku Powstańców Śląskich. W porów-
naniu do sytuacji na Górnym Śląsku stan rzeczy w Bydgoszczy zdradzał 
istotne podobieństwa, jakkolwiek w mniejszej skali. Mam tu na myśli zawsze 
silny w całym okresie II Rzeczypospolitej – acz nie zawsze widoczny – kon-
flikt polsko-niemiecki, który w końcu lat trzydziestych wszedł w fazę kul-
minacyjną. Był on nie bez znaczenia, zważywszy na rangę społeczności 
niemieckiej w mieście oraz wagę jej instytucji gospodarczych i kulturalnych 
dla mniejszości niemieckiej na terenie dzielnic zachodnich, jak też na pozycję 
w obrębie polskiej społeczności miasta środowiska kombatanckiego o skła-
dzie społeczno-zawodowym w pewnym sensie zbliżonym do górnośląskiego. 
Stąd też, rozwijając w przyszłości badania nad problemem wydarzeń bydgo-
skich 3 i 4 września 1939 r., należy mieć na uwadze różnice i podobieństwa 
w odniesieniu do cywilnej obrony Bydgoszczy i Katowic, jak też czynni-
ków determinujących powstanie ochotniczych formacji w obu miastach, 
z kolei zaś rozwój wypadków następujących z ich udziałem. Tym więcej, że 
w Bydgoszczy, podobnie jak w Katowicach54, cywilny opór nie skończył się 
wraz z wkroczeniem wojsk niemieckich do miasta w dniu 5 września 1939 r., 
lecz trwać miał ze słabnącym natężeniem – według niektórych przekazów - 
nawet do 12 września, zaś pojedyncze incydenty zbrojne zdarzać się miały 
niemal do końca tego miesiąca55.

W Bydgoszczy, podobnie jak w Inowrocławiu, Trzemesznie, Mogilnie, 
Kłecku, czy – in spe – w Gnieźnie, istotną obok kombatantów czy członków 
młodzieżowych organizacji PW rolę w cywilnej obronie miasta odegrali przed-
stawiciele lokalnych władz komunalnych i szerzej – miejscowego społeczeństwa, 
reprezentujący różne grupy społeczno-zawodowe, wchodzący w skład zarządu 
Straży Obywatelskiej, którzy swym społecznym autorytetem nadawali jej dzia-
łaniom, w tym ostatecznie oporowi zbrojnemu, cech organizacyjnego ładu i, 
w oczach mieszkańców, oczywistej i absolutnej legalności. Casus Bydgoszczy jest 
jednak o tyle istotny, iż tutaj przedstawiciele władz samorządowych, zapewne 

53 Zob. szerzej: E. Kopeć, „My” i „oni” na polskim Śląsku (1918–1939), Katowice 1986.
54 Zob. szerzej: G. Bębnik, Wrzesień 1939 r. w Katowicach, Katowice 2012, s. 96–170.
55 W. Jastrzębski, Bydgoszcz pod niemieckim zarządem wojskowym (wrzesień – październik 
1939 r.) [w:] Historia Bydgoszczy, pod red. M. Biskupa, t. 2, cz. 2: 1939–1945, Bydgoszcz 2004, 
s. 80–83 i n.; idem, Dywersja czy masakra?..., s. 119–134; por. też: Pierwsze miesiące okupacji 
hitlerowskiej w Bydgoszczy w świetle źródeł niemieckich, wyd. T. Esman, W. Jastrzębski, 
Bydgoszcz 1967, passim.
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głównie część radnych miejskich, mogli być zaangażowani w tworzenie oddzia-
łów ochotniczej obrony miasta już w ostatnich dniach sierpnia. Aktywność gru-
py radnych na czele z Konradem Fiedlerem w dniu 2 i 3 września świadczy 
o tym jedynie pośrednio, gdyż równie dobrze mogła być spowodowana wie-
ściami o pogarszającej się sytuacji na froncie i faktem stopniowego opuszczania 
wówczas miasta przez miejscowy garnizon Policji Państwowej, co też wpłynąć 
miało 2 września na zrodzenie się w tym gronie konceptu powołania do życia 
Straży Obywatelskiej dla zastąpienia policji i utrzymania porządku w mie-
ście w warunkach słabej obsady wojskowej Bydgoszczy. Propozycję tę Fiedler 
miał nazajutrz rano – 3 września – przedstawić staroście Suskiemu, którego 
z kolei w tej samej sprawie odwiedzić miał około godz. 17.00 Pałaszewski56. 
Bezpośrednią wskazówką wydaje się natomiast fakt skierowania jeszcze 31 sierp-
nia 1939 r. komunikatu do prasy o zaciągu ochotników w wieku od 17 do 20 lat, 
który ukazał się nazajutrz w „Dzienniku Bydgoskim” i „Kurierze Bydgoskim”, 
związanych odpowiednio z SP i SN, przez co radni tych między innymi ugrupo-
wań musieli być w jakiejś mierze rzeczy świadomi. Pewną przesłanką zaś – ostry 
w Bydgoszczy konflikt polsko-niemiecki w latach poprzedzających wybuch woj-
ny, przez wzgląd na wielkość miasta i pozycję w nim miejscowej społeczności 
niemieckiej mający w pewnym sensie charakter prestiżowy. W kontekście tego 
konfliktu więź z miastem odczuwana silnie przez niemałą część działaczy spo-
łecznych i politycznych, w większości osiadłych tu na początku lat dwudzie-
stych i obserwujących przez dwie niemal dekady jego rozwój, pozwala przyjąć 
za możliwe, iż niektórzy z nich mogli zaangażować się w inicjatywę formowania 
ochotniczych oddziałów, mających w razie potrzeby podjąć obronę Bydgoszczy 
bądź to jako siła pomocnicza w stosunku do wojska, bądź też poza regularnymi 
siłami zbrojnymi, gdyby zaszła konieczność czasowego – jak sądzono – opusz-
czenia przez nie miasta. Za kolejną przesłankę uznać można i to, że działacze 
kombatanccy zamierzający – jeszcze przed wybuchem wojny – formować cywil-
ną obronę miasta poprzez nie do końca oficjalny zaciąg ochotników, potrzebo-
wali (obok pomocy wojska) wsparcia ze strony osób zaufania publicznego, do 
których z natury rzeczy należeli radni miejscy, jak i pewnej pomocy ze strony 
urzędników miejskich (do których zresztą należał sam Pałaszewski).

Zakładając zatem, iż część radnych miejskich wiedziała o nieformalnych 
działaniach części środowiska kombatanckiego na rzecz obrony miasta, jest 
rzeczą możliwą, iż 2 września pod wpływem wieści z frontu i informacji o ewa-
kuacji bądź po prostu opuszczeniu miasta przez część funkcjonariuszy Policji 
Państwowej, wzięli oni udział w podjęciu decyzji o – jak sądzi Jastrzębski – 
utworzeniu Straży Obywatelskiej już tego dnia, nie zaś 4 września, jak dotąd 

56 W. Jastrzębski, Dywersja czy masakra?..., s. 69 i 111; E. Serwański, Dywersja niemiecka…, 
s. 76–77 i 81 (relacja starosty Juliana Suskiego); J. Suski, W służbie publicznej na dwóch 
kontynentach, Warszawa 1988, s. 137–138 i 141.
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przyjęto uważać w literaturze przedmiotu. Można więc sobie wyobrazić, że 2 
września w kręgu grupy znaczących obywateli miasta ustalono prowizoryczny 
skład zarządu Straży, który na wiecu w godzinach porannych 4 września – już 
po opuszczeniu Bydgoszczy przez władze państwowe i wojskowe – przedsta-
wiono zebranym tam mieszkańcom i uzupełniono o kolejne zgłoszone wów-
czas kandydatury57. Hipotezę taką uprawdopodobnia relacja starosty Suskiego, 
którego 3 września o godz. 8.00 odwiedził w tej sprawie przewodniczący Rady 
Miejskiej red. K. Fiedler. Uzgodniono wstępnie powołanie Straży Obywatelskiej 
podległej komendantowi placu. O godz. 17.00 tego dnia – odwiedzony przez 
Pałaszewskiego – starosta uchylił się od mianowania go komendantem oddzia-
łów zbrojnych Straży, pozostawiając to komendantowi placu mjr. Albrychtowi58. 
Nie oznacza to jednak, że oddziały te istniały już 2 września – jak zdaje się 
sądzić Jastrzębski – kiedy to, przyjmijmy, powzięto w wąskim kręgu radnych 
miejskich czy szerzej – znaczniejszych obywateli miasta, jak też przedstawicieli 
części środowisk kombatanckich – decyzję o powołaniu Straży Obywatelskiej, 
a w istocie, tego dnia, jedynie jej prowizorycznego zarządu, co usiłowano naza-
jutrz u starosty zalegalizować.

57 W skład zarządu Straży Obywatelskiej weszli: por. rez. Stanisław Pałaszewski, 
wiceprezydent miasta dr inż. Mieczysław Nawrowski, proboszcz parafii farnej ks. kanonik 
Józef Szulc, przewodniczący Rady Miejskiej i redaktor naczelny „Kuriera Bydgoskiego” 
Konrad Fiedler, dziennikarz „Dziennika Bydgoskiego” red. Józef Kołodziejczyk, Marian 
Miczuga – kierownik firmy elektrotechnicznej A. Marciniaka, kupiec Alojzy Malczewski, 
Józef Goździewicz – dyrektor firmy przewozowej „Hartwig” oraz urzędnicy: Stanisław 
Tyborski i Władysław Szymankiewicz, zob. W. Jastrzębski, Dywersja czy masakra?..., s. 112.
58 „Około godz. 8 rano odwiedziła mnie w Starostwie grupa radnych miejskich Bydgoszczy, 
z radnym Fiedlerem, prezesem miejscowego Stronnictwa Narodowego na czele. (...) Omówiłem 
z Fiedlerem sprawy zarządu miasta [wskutek nieprawdziwej informacji o opuszczeniu 
już wówczas miasta przez prezydenta Leona Barciszewskiego] i organizowania Straży 
Obywatelskiej, potrzebnej dla zabezpieczenia porządku w sytuacji, gdy większość policji 
zbiegła. Postanowiliśmy zwrócić się do wszystkich organizacji weteranów i byłych wojskowych. 
Straż miała podlegać wojskowemu komendantowi placu i otrzymać od niego uzbrojenie. Osoba 
ewentualnego jej komendanta nie była dyskutowana, miał go wyznaczyć komendant placu. 
Radny Fiedler odjechał około godz. 9 rano. (...) O godz. 5 [po południu] odwiedził mnie na 
ulicy Kujawskiej [w tymczasowej prowizorycznej siedzibie starosty po opuszczeniu przezeń 
lewobrzeżnej części miasta] por. Pałaszewski, prezes Związku Hallerczyków, który dowodził 
częścią oddziałów weteranów likwidujących dywersantów. Por. Pałaszewski proponował mi, 
ażebym mianował go komendantem Straży Obywatelskiej, która utrzymywałaby porządek 
w mieście. Ponieważ odpowiedzialne za bezpieczeństwo w mieście były już od dwu dni czynniki 
wojskowe, skierowałem por. Pałaszewskiego do komendanta placu. Wiedziałem już wówczas, 
że Bydgoszcz będzie ewakuowana przez Wojsko Polskie i że Niemcy ją zajmą, nie znałem tylko 
dokładnej daty opuszczenia miasta i byłem zobowiązany przez gen. Przyjałkowskiego do 
tajemnicy, więc tylko przestrzegałem por. Pałaszewskiego przed uzbrajaniem obywateli bez 
szczegółowego omówienia sprawy z władzami wojskowymi. Nie wiem, czy por. Pałaszewski 
omówił tę sprawę z wojskiem, ale w swojej gorliwości powołał on do służby z bronią wielu 
obywateli, którzy zostali potem ujęci i zamordowani przez Niemców”. E. Serwański, Dywersja 
niemiecka…, s. 76–77 i 81 (relacja starosty Juliana Suskiego).
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VII
Ogłoszone już 1 września 1939 r. w bydgoskiej prasie informacje o rozpo-

częciu zaciągu ochotników w wieku od 17 do 20 lat, podobnie jak prowadzony 
kanałami organizacyjnymi werbunek w obrębie miejscowych stowarzyszeń 
kombatantów i byłych wojskowych, dały efekty – wolno sądzić – prędko. 
Stąd też chętni do ochotniczego zaciągu pojawili się w Domu Społecznym 
przy ul. Gdańskiej 20 zapewne jeszcze tego samego dnia, kolejni zaś w dniu 
następnym. Obok tego – o czym świadczyć się zdaje cytowany wyżej frag-
ment relacji Erharda Bluhma – werbunek młodych ludzi mógł 1 września 
nosić już wyraźne znamiona akcji zorganizowanej, bazującej na nieformalnej 
w istocie mobilizacji uczestników kursów przysposobienia wojskowego, któ-
rych listy imienne wraz z adresami posiadać mógł Miejski Komitet WFiPW, 
a z całą pewnością czynniki wojskowe w postaci Obwodowej Komendy PW 
w Bydgoszczy. Niczego pewnego jednak nie wiemy ani o liczebności pozy-
skanych w ten sposób ochotników, ani o ich możliwym uzbrojeniu, ani też 
o tym, czy i kto objął wówczas nad nimi komendę, jak też czy podzielono 
ich na oddziały, a jeśli tak, to czy przydzielono takim grupom (oddziałom) 
konkretne zadania i pozycje do obsadzenia, skoro prowadzono werbunek 
z myślą o użyciu ich do obrony miasta. Wydaje się też pewnym, że uzgodnio-
no tę inicjatywę z czynnikami wojskowymi. Zorganizowany charakter akcji 
werbunkowej w dniu 1 września (a zapewne i w dniu następnym), mającej 
swe źródło w pracach PW, zdaje się pośrednio na to wskazywać, podobnie 
jak niektóre inne przesłanki, o których dalej.

Grochowski stawia tezę, iż: „Obronę zorganizowano samorzutnie, nieza-
leżnie od poczynań dowództwa 15. DP, obsadzając uzbrojonymi oddziałami 
ochotników [3 września] najbardziej dogodne miejsca na głównych drogach 
wylotowych z Bydgoszczy. Wiemy z całą pewnością, że jedna z takich grup 
broniła wiaduktu kolejowego przy ul. Grunwaldzkiej, druga natomiast szko-
ły na skrzyżowaniu ulicy Fordońskiej i Kaplicznej. Prawdopodobnie kolej-
ne oddziały zabezpieczały wiadukt kolejowy na ul. Stepowej oraz most przy 
papierni na Jachcicach”59. Tyle, że wymienione przezeń wydarzenia były jed-
nak wyraźnie rozciągnięte w czasie pomiędzy godzinami porannymi 3 i 4 
września. Omyłkowe ostrzelanie cofających się z kierunku Czyżkówka do 
centrum miasta oddziałów WP przez ulokowany przy wiadukcie kolejowym 
na ul. Grunwaldzkiej oddział Kolejowego PW (niektóre relacje mówią też 
o grupie młodzieży PW bądź harcerskiej) miało miejsce około godz. 9.30 
dnia 3 września. Wymiana ognia przy moście koło papierni na Jachcicach 
pomiędzy kompanią 61. pp a niezidentyfikowaną grupą zbrojną – w godzi-
nach popołudniowych tego dnia. Problemy plutonu artylerii piechoty 22. pp 
z zaporą ustawioną przy wiadukcie kolejowym na ul. Stepowej – w nocy z 3 

59 R. Grochowski, Wybrane aspekty…, cz. 2, s. 244.
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na 4 września, z kolei ogień do tego oddziału z budynku szkoły na skrzy-
żowaniu ulic Fordońskiej i Kaplicznej otwarto o świcie dnia 4 września. 
Tymczasem autor zdaje się sugerować, że powyższe punkty terenowe zosta-
ły obsadzone przez uzbrojone grupy ochotników w godzinach porannych 
3 września, jeszcze przed wybuchem strzelaniny w śródmieściu, tworząc 
w ten sposób dobrze wybrane pod względem taktycznym elementy cywilnej 
obrony miasta. Oczywiście mogło być tak, jak sądzi Grochowski. W pewien 
sposób świadczyć o tym może umiejętne przygotowanie terenowych prze-
szkód, czy to w postaci ściętego drzewa uniemożliwiającego w istocie prze-
jazd po drodze wiodącej do wiaduktu kolejowego na ul. Stepowej, czy też 
w formie rozebrania drewnianej jezdni mostu przy papierni na Jachcicach, 
które – w przeciwieństwie do zapór wykonanych w Lesie Gdańskim – wcale 
nie musiały być dziełem baonu saperów 15. DP60. Choć naturalnie mogły – 
pytanie tylko, czy saperzy 15. DP wykonywali takie zapory także w obrębie 
miasta? Rzecz trudna do rozstrzygnięcia. Jeśliby jednak dokonali tego człon-
kowie struktur cywilnej obrony miasta, znaczyłoby to, że albo znajdowali się 
wśród nich rezerwiści mający za sobą przeszkolenie w jednostkach saper-
skich (co jednak mało prawdopodobne, zważywszy chociażby na nietrudny 
do wyobrażenia deficyt tego rodzaju specjalistów w armii zmobilizowanej 
w sierpniu 1939 r.; ergo – rezerwistów z taką specjalnością powoływano do 
wojska raczej bez wyjątków), albo też, że przeszkody te były dziełem patroli 
dywersyjnych, przeszkolonych wcześniej w ramach prac specjalnych, prowa-
dzonych przez wojsko w obrębie stowarzyszeń PW pod nadzorem organów 
terenowych Oddziału II Sztabu Głównego WP. To ostatnie wszakże jest jedy-
nie przypuszczeniem i takim też będzie musiało pozostać do czasu odkrycia 
nowych źródeł. Nie wiemy też, czy w innych, równie ważnych pod względem 
taktycznym punktach na obrzeżach miasta, istniały podobne zapory, mające 
chronić pozycje obsadzone przez uzbrojone grupy ochotników. Otwartym 
pozostaje też pytanie, skąd w godzinach rannych dnia 3 września, członko-
wie struktur cywilnej obrony miasta – poza oddziałem Kolejowego PW, jeśli 
to jego członkowie obsadzali wtedy pozycję przy wiadukcie kolejowym na 
ul. Grunwaldzkiej – mogli mieć broń w ilości pozwalającej przynajmniej na 
podjęcie próby obrony Bydgoszczy? 

Większość stowarzyszeń kombatanckich o profilu PW – uznawanych za 
takowe przez władze wojskowe – nie posiadała własnych strzelnic ani też 
magazynów broni, korzystając w tej materii z zasobów wojskowych. W obli-
czu wojny stawiało to kombatantów w sytuacji petentów w stosunku do władz 
wojskowych, co w odniesieniu do sytuacji w Bydgoszczy potwierdzają rela-
cje starosty Suskiego, mjr. Albrychta, szczególnie zaś mjr. Sławińskiego61. 

60 Ibidem, s. 239–244.
61 W kwestii relacji starosty Suskiego zob. przyp. nr 58. W relacji mjr. Albrychta czytamy 
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Pewna autonomiczność PW kolejowego w stosunku do innych stowarzyszeń 
PW, nie mówiąc już o organizacjach ściśle kombatanckich (w tym oficjalnie 
nie współpracujących z władzami wojskowymi, jak właśnie kierowani przez 
Pałaszewskiego hallerczycy), wynikała z tego, iż Kolejowe Przysposobienie 
Wojskowe było częścią strategicznej dla państwa i jego sił zbrojnych insty-
tucji, jaką były Polskie Koleje Państwowe, które jeszcze w 1926 r. zostały 
zmilitaryzowane. Stąd jest bardzo prawdopodobne, iż Kolejowe PW dyspo-
nowało także i na terenie Bydgoszczy własnym magazynem broni. To też 
potwierdzałoby pogląd, iż o godz. 9.30 dnia 3 września pozycję przy wiaduk-
cie kolejowym na ul. Grunwaldzkiej trzymać mógł oddział złożony z człon-
ków tej właśnie formacji, gdy w tym samym czasie grupa kombatantów 

m.in.: „Zgłaszającym się [po wybuchu walk w mieście] oficerom rezerwy rozkazałem 
otworzyć siłą sklepy z amunicją i bronią przy ul. Grodzkiej oraz Dworcowej, uzbroić się 
i przystąpić do zwalczania band dywersyjnych. W akcji tej szczególnie czynny był por. rez. 
Stanisław Pałaszewski”. Dalej zaś: „Dyżurny Komendy [Powiatowej i Miejskiej] Policji 
zawiadomił mnie, że [...] oficerowie rezerwy chcą zabrać broń i amunicję z magazynu policji. 
Poleciłem broń wydać na moją odpowiedzialność oficerowi, którego z upoważnieniem 
zaraz przyślę”. Mjr Sławiński wspominał natomiast: „Około godz. 9.30 wszedł adiutant 
baonu por. Darda i zameldował mi, że przed wartownią baonu stanął w dwuszeregu 
sześćdziesięcioosobowy oddział cywilów z opaskami, częściowo uzbrojonych w karabiny 
ręczne, oraz przybyło dużo osób cywilnych, które proszą o wydanie broni, gdyż Niemcy 
są podobno już w mieście, a ich czołgi wkraczają do Bydgoszczy od północy. Zaskoczony 
i zirytowany tą ostatnią wiadomością, bo przecież przed chwilą meldowałem gen. 
Przyjałkowskiemu o spokojnej sytuacji na szosie gdańskiej, wyszedłem z adiutantem przed 
wartownię i zapytałem dowódcę oddziału cywilów, kto ich do mnie przysyła po broń i przez 
kogo zostali częściowo uzbrojeni. Otrzymałem odpowiedź, że trochę broni otrzymali 
w Magistracie, a ponieważ do miasta wkraczają czołgi, wszyscy chcą walczyć. Przemówiłem 
do tych ludzi, tłumacząc im, że pogłoska o czołgach niemieckich jest nieprawdziwa, że miasto 
zostało ubezpieczone pod Myślęcinkiem, gdzie dotąd żadnych czołgów nie zauważono, 
i zabroniłem rozgłaszania podobnych pogłosek, gdyż mogą wywołać panikę. Broni zaś 
zbędnej nie posiadamy”. E. Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 108–109 i 111 (relacja mjr. 
Wojciecha Albrychta) i s. 124–125 (relacja mjr. Jana Sławińskiego). W. Jastrzębski (Dywersja 
czy masakra?..., s. 69), wiążąc powyższe z wcześniejszą (godz. 8.00) wizytą radnego Fiedlera 
u starosty Suskiego (zob. przypis 58), stwierdził natomiast: „Jak się okazało, oddział ten 
został sformowany, a także i w części uzbrojony, w siedzibie starostwa”. Rzecz trudna jest 
do jednoznacznego rozstrzygnięcia. W budynkach starostw powiatowych i grodzkich 
z zasady nie przechowywano broni, jednak w budynku Starostwa w Bydgoszczy przy ul. 
Słowackiego 7 mogła się znajdować – już w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch 
wojny – pewna jej ilość pochodząca z konfiskat bądź też zdawana na polecenie władz przez 
miejscowych Niemców (o czym świadczą niektóre ich powojenne relacje). Niemniej – jak 
twierdził Sławiński – pewna ilość broni mogła znajdować się w Zarządzie Miejskim (z tytułu 
pieczy, jaką Magistrat sprawował nad miejskimi strukturami PW). Broń ręczna, użyczana 
członkom stowarzyszeń PW na okoliczność ćwiczeń strzeleckich, znajdowała się też wtedy 
w dyspozycji posterunków Policji Państwowej, a w znacznie większej liczbie w magazynie 
Komendy Powiatowej i Miejskiej PP. Odrębnie zaś – w koszarach stacjonowanych 
w Bydgoszczy oddziałów wojskowych, w tym zwłaszcza 62. pp na ul. Warszawskiej, gdyż 
pułk ten odpowiadał za pracę obwodów PW Bydgoszcz-powiat i Bydgoszcz-miasto.
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zorganizowana przez Pałaszewskiego, otrzymawszy wcześniej nieco starych 
karabinów w Magistracie, zgłosiła się po rzeczywiste uzbrojenie do dowódz-
twa 82. baonu wartowniczego przy ul. Senatorskiej 30, skąd jednak mjr 
Sławiński odprawił weteranów z kwitkiem, nie chcąc – w istocie na własną 
rękę – uzbrajać ochotniczych i de facto cywilnych grup obrońców miasta. 
Wolno bowiem sądzić, iż jako niegdysiejszy oficer służby stałej uważał, że 
w okresie wojny jedynie wojsko powołane jest do prowadzenia działań zbroj-
nych na terenie własnego kraju. Tymczasem istnieją przesłanki, by uważać, że 
to właśnie lokalne czynniki wojskowe – obok aktywności stowarzyszeń PW 
- mogły stać za pojawieniem się wtedy tej oraz innych grup lepiej lub gorzej 
uzbrojonych polskich cywilów na ulicach miasta.

VIII
By zrozumieć ich szerszy kontekst, cofnąć się trzeba do marca 1939 r., 

kiedy to – o czym już wspomniano – doszło w Bydgoszczy i innych więk-
szych miastach województwa pomorskiego do form integracji ruchu komba-
tanckiego, wykraczającej poza ramy Federacji Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny (FPZOO). Niezależnie otóż od aktywności przywódców związków 
kombatantów i byłych wojskowych zrzeszonych w FPZOO oraz pozostają-
cych poza jej obrębem, inicjatywie patronowały władze wojskowe w postaci 
Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII w Toruniu oraz dowództw wielkich 
jednostek broni głównych – 4. DP w Toruniu, 16. DP w Grudziądzu oraz 
15. DP i Pomorskiej Brygady Kawalerii w Bydgoszczy. Miało to związek 
z pracami w zakresie PW i przysposobienia rezerw. Wprawdzie w stosun-
ku do wytycznych z lat poprzednich (1936–1938) odnośnie do wyszkolenia 
rezerw poza okresem ćwiczeń wojskowych, znaczącemu ograniczeniu uległo 
w 1939 r. wyszkolenie bojowe w obrębie związków sfederowanych w FPZOO 
a zaliczanych przez władze wojskowe do organizacji „ściśle PW”62. Jednakże 
odpowiednie postanowienia „Wytycznych” DOK VIII na rok 1939 tworzy-
ły w miastach powiatowych województwa pomorskiego – niezależnie od 
dotychczasowych więzi wojska i organizacji byłych wojskowych – organiza-
cyjne podstawy do ściślejszej współpracy komend powiatowych PW z powia-
towymi komendami FPZOO63. 

„Wytyczne wyszkolenia rezerw poza okresem ćwiczeń wojskowych na 
rok 1939” z 21 marca 1939 r. – wychodząc od wcześniejszych wytycznych 
Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk. z 1936 r. i pochodnych 

62 Por. A. Niewegłowska, Federacja…, s. 278–297.
63 APB, Polskie legalne organizacje, związki, stowarzyszenia i komitety: szczątki zespołów 
z lat 1920–1939, sygn. 57: Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Komenda 
Powiatowa w Sępólnie Krajeńskim, Dowództwo Okręgu Korpusu nr VIII. Okręgowy Urząd 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Tajne. Toruń, dnia 21 marca 1939 r. 
Wytyczne wyszkolenia rezerw poza okresem ćwiczeń wojskowych na rok 1939, k. 8. 
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od nich rozkazów DOK VIII w zakresie szkolenia rezerw z 1937 r. oraz 
„Wytycznych pracy społecznej” DOK VIII z 1938 r. – przewidywały, iż 
„dowódcy poszczególnych jednostek wojsk[owych] przystąpią na terenie wła-
snych obwodów w porozumieniu się z władzami administracyjnymi i zarzą-
dami Z[wiązku] R[ezerwistów] do ujęcia w ramy organizacyjne rezerwistów 
dotychczas nieujętych przez Związki. Poszczególni R.K.U. [komendanci 
rejonów uzupełnień] z tytułu swojego stanowiska i kompetencji w stosunku 
do rezerwistów – ułatwią pracę organizacyjną Związków”64. Ponadto kance-
larie komendantów powiatowych FPZOO i ZR miały zostać pomieszczone 
w kancelariach komendantów powiatowych PW, które zapewnić im miały 
obsługę kancelaryjną. Kierownik OUWFiPW przyjąć miał na etaty WF i PW 
odpowiednią liczbę instruktorów płatnych w celu poprawienia jakości prac 
wyszkoleniowych w obrębie ZR, a zapewne i innych związków sfederowa-
nych. Komendanci rejonów uzupełnień za pośrednictwem dowódców pułków 
przekazać mieli komendantom powiatowym FPZOO listy zamieszkałych 
na danym terenie rezerwistów WP (oficerów, podoficerów i szeregowych), 
jak też wpłynąć „przy sposobności kontaktów służbowych na zgłaszanie 
się rezerwistów do Związku Rezerwistów”65. Referentem i organem wyko-
nawczym dowódcy OK VIII w zakresie wyszkolenia związków sfederowa-
nych był komendant okręgowy FPZOO mjr w st. sp. Marceli Cerklewicz, 
zaś referentami dowódców wielkich jednostek odpowiednio: w 4. DP mjr 
w st. sp. Adam Laszuk (notabene niedawny jeszcze szef Służby Młodych 
Okręgu Pomorskiego OZN), w 15. DP i Pomorskiej BK mjr w st. sp. Florian 
Sokołowski, zaś w 16 DP mjr w st. sp. Henryk Trzpis66. Wcześniejszy w sto-
sunku do wytycznych z 21 marca 1939 r. rozkaz sztabu DOK VIII z 7 stycz-
nia 1939 r. w sprawie szkolenia rezerw czynił komendantów FPZOO i ZR 
poszczególnych szczebli organami wykonawczymi dowódców wielkich jed-
nostek i dowódców pułków w stosunku do prac PW w obrębie związków 
sfederowanych67. Z kolei rozkaz OUWFiPW z 17 stycznia 1939 r. – w związ-
ku z rozkazem dyrektora PUWFiPW z 10 stycznia 1939 r. – nakazywał 
komasację lokali komend okręgowych i powiatowych PW oraz takich że 
komend FPZOO i ZR, Związku Strzeleckiego i Organizacji Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet do Obrony Kraju, a to dla zaoszczędzenia wydatków 
na opłatę lokali. Meldunek o wykonaniu tego rozkazu złożyć miano do 25 
marca 1939 r.68 Wreszcie zaś – w myśl rozkazu Departamentu Dowodzenia 

64 Ibidem.
65 Ibidem, k. 9.
66 Ibidem, k. 9–10.
67 Ibidem, Dowództwo Okręgu Korpusu nr VIII. Sztab. Tajne. Toruń, dnia 7 stycznia 1939 r. 
Szkolenie rezerwistów poza normalnymi ćwicz[eniami] rez[erwy], k. 1.
68 Ibidem, Okręgowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego DOK 
VIII. Tajne. Toruń, dnia 17 stycznia 1939 r. Komasacja lokali Komend PW i Org[anizacji 
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Ogólnego MSWojsk. z 1 maja 1939 r. w sprawie ochotniczej rejestracji człon-
ków związków sfederowanych w FPZOO69 – Zarząd Wojewódzki FPZOO 
wydał 19 maja 1939 r. stosowane wytyczne zarządom okręgowym i powiato-
wym oraz komendantom powiatowym Federacji70. 

Powyższe zarządzenia, prócz kwestii praktycznych, miały na celu ści-
ślejsze związanie związków sfederowanych z armią, a przez nie – wojska ze 
społeczeństwem w sytuacji wzrastającego zagrożenia państwa. Były też waż-
nym impulsem do konsolidacji środowisk kombatantów i byłych wojskowych 
w wymiarze wykraczającym poza formułę FPZOO. Obok tego powodowały 
jednak, że działalność związków byłych wojskowych, szczególnie tych zrze-
szonych w FPZOO, poczynając od wiosny 1939 r. znalazła się pod ściślejszą 
niż dotąd kontrolą władz wojskowych. Było to przecież nie bez znaczenia 
dla poczynań związków kombatanckich w zakresie tworzenia struktur 
samoobrony, zarówno w końcu sierpnia, jak i od początku września 1939 r. 
Sytuacja w Bydgoszczy wydaje się zaś na tym tle szczególnie interesująca. Tu 
bowiem doszło do takich działań na dużą skalę.

IX
Realizacja powyższych wytycznych władz wojskowych skutkowała ściślej-

szą jeszcze niż dotąd współpracą powiatowych zarządów FPZOO z lokalnymi 
czynnikami wojskowymi i administracją państwową, a na terenie większych 
ośrodków miejskich, o czym już wcześniej wspomniano, powstaniem komite-
tów organizacji kombatanckich i niepodległościowych. Na terenie Bydgoszczy 
komitet taki zawiązał się 27 marca 1939 r., zaś 15 czerwca 1939 r. nową sie-
dzibą wszystkich bydgoskich związków kombatanckich stał się – zwany 
odtąd Domem Społecznym – dotychczasowy gmach niemieckiego kasyna 
cywilnego przy ulicy Gdańskiej 20. Fakt ten nie bez powodu sygnalizowa-
łem wcześniej, bowiem budynek ten już w końcu sierpnia stał się punktem, 
w którym zbiegać się mogły nici przygotowań do cywilnej obrony miasta. 
Przejęcie gmachu odbyło się przy pomocy władz administracji państwowej 
ogólnej, decyzją starosty powiatowego i grodzkiego Juliana Suskiego. Faktem 
też jest, że naczelne władze Federacji, które jeszcze w lutym 1939 r. doradzały 
Zarządowi Powiatowemu FPZOO w Bydgoszczy podjęcie starań o pozyska-
nie pieniędzy na budowę Domu Społecznego z konta Funduszu Pomorskiego 
w Banku Gospodarstwa Krajowego71, dowiedziały się o przejęciu gmachu 

PW], k. 4. 
69 Ibidem, Ministerstwo Spraw Wojskowych. Departament Dowodzenia Ogólnego. Tajne. 
Warszawa, dnia 1 maja 1939 r. Ochotnicza rejestracja członków organizacji zrzeszonych 
w Federacji PZOO, k. 18. 
70 Ibidem, Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Zarząd Wojewódzki Pomorski 
w Toruniu. Toruń, dnia 19 maja 1939 r. Tajne /Według rozdzielnika/, k. 17. 
71 AAN, Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Zarząd Główny, sygn. 120: 
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kasyna cywilnego post factum z prasy. W piśmie do Zarządu Powiatowego 
FPZOO starały się ukryć irytację z tego powodu, gratulując pozyskania nowej 
siedziby, żądając jednak sprawozdania z całej operacji72. W maju zaś zwróciły 
Zarządowi Powiatowemu pismo w sprawie zatwierdzenia jego nowego skła-
du, zwracając uwagę, iż należy to do kompetencji zarządu wojewódzkiego 
w Toruniu, a przeto „jest rzeczą niedopuszczalną pomijanie swej najbliższej 
władzy nadrzędnej w sprawach organizacyjnych”73. Nieprzestrzeganie drogi 
służbowej w kontaktach z zarządem głównym, a zatem pomijanie zarządu 
wojewódzkiego w Toruniu, wytknięto bydgoskiemu zarządowi powiatowe-
mu Federacji jeszcze w początku sierpnia (chodziło o zatwierdzenie przesła-
nych 15 lipca regulaminów funkcjonowania zarządu i struktur powiatowych 
FPZOO w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim)74. Trudno powiedzieć, co było 
przyczyną pomijania instancji wojewódzkiej w kontaktach z zarządem głów-
nym i czy sytuacja ta dotyczyła tylko Bydgoszczy, czy też była zjawiskiem 
szerszym (vide Starogard). W kontekście względnej na tle województwa 
pomorskiego samodzielności Bydgoszczy w zakresie formowania już w koń-
cu sierpnia struktur miejscowej cywilnej samoobrony może to jednak dawać 
do myślenia. Podobnie w wypadku znaczenia przedstawicieli związków 
spoza FPZOO, jak wspomniani tylekroć hallerczycy Stanisław Pałaszewski 
i Wojciech Albrycht.

W piśmie z 15 lipca do ZG FPZOO, w którym wymieniono regulami-
ny mające konstytuować pracę 12 prezydiów i komisji zarządu powiatowe-
go, uwagę zwraca – osobne od Prezydium Zarządu Powiatowego FPZOO 
- Prezydium Wojskowe Federacji, które wymagało zatwierdzenia przez 
Komendanta Głównego FPZOO75. Prezydium to – podobnie jak powołane 
w 1935 r. komendy okręgowe i powiatowe dostosowane do struktur admi-
nistracji wojskowej – było w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny 

Wojewódzki Zarząd Pomorski w Toruniu, Zastępca sekretarza generalnego FPZOO por. rez. 
Maksymilian Berger z 13 II 1939 do ppłk. rez. Zygmunta Siody, prezesa Zarządu Powiatowego 
FPZOO w Bydgoszczy, k. 74. 
72 Ibidem, Sekretarz generalny FPZOO mjr w st. sp. Jan Ludyga-Laskowski i wiceprezes ZG 
FPZOO płk w st. sp. Jan Skorobohaty-Jakubowski z 19 VI 1939 do Zarządu Powiatowego 
FPZOO w Bydgoszczy przez Zarząd Wojewódzki Pomorski FPZOO w Toruniu, k. 76. 
73 Ibidem, Sekretarz generalny FPZOO mjr w st. sp. Jan Ludyga-Laskowski i wiceprezes ZG 
FPZOO płk w st. sp. Jan Skorobohaty-Jakubowski z 13 V 1939 do Zarządu Powiatowego 
FPZOO w Bydgoszczy przez Zarząd Wojewódzki Pomorski FPZOO w Toruniu, k. 75. 
Notabene oficerowie ci takie samo pismo wystosowali 13 V 1939 do Zarządu Powiatowego 
FPZOO w Starogardzie (ibidem, k. 84).
74 Ibidem, Sekretarz generalny FPZOO mjr w st. sp. Jan Ludyga-Laskowski z 2 VIII 1939 do 
Zarządu Powiatowego FPZOO w Bydgoszczy przez Zarząd Wojewódzki Pomorski FPZOO 
w Toruniu, k. 83. 
75 Ibidem, Zarząd Powiatowy FPZOO w Bydgoszczy w osobie prezesa sędziego Janowskiego 
i sekretarza ppor. rez. Śmieińskiego z 15 VII 1939 do Zarządu Głównego FPZOO 
w Warszawie, k. 81. 
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wyrazem postępującej militaryzacji struktur Federacji i ściślejszej ich więzi 
z wojskiem. W jego skład wchodzili przedstawiciele prezydiów zarządów sfe-
derowanych związków wojskowych, przypuszczalnie także związków spoza 
FPZOO, jak hallerczycy. Ponieważ Prezydium to odpowiadało w Federacji 
za koordynację prac w zakresie PW, a z czasem wprost przygotowań woj-
skowych, przeto niewykluczone, iż w jego skład wchodził też przedstawiciel 
Komendy Obwodowej PW, zapewne mjr w st. sp. Florian Sokołowski, wspo-
mniany już referent dowódców 15. DP i Pomorskiej BK do spraw wyszkolenia 
wojskowego związków sfederowanych w FPZOO.

Całość powyższej wiedzy związanej z realizacją wytycznych władz woj-
skowych w zakresie szkolenia wojskowego związków rezerwy – niezależnie 
od tego że zdaje się rzucać nowe światło na okoliczności przejęcia w czerwcu 
1939 r. budynku „Deutsche Zivil – Kasino” przy ul. Gdańskiej 20 na potrzeby 
Domu Społecznego w Bydgoszczy – pozwala dostrzec przesłanki na rzecz 
tezy o inspirującej roli lokalnych czynników wojskowych w utworzeniu 
w mieście struktur cywilnej samoobrony. Nie umniejsza to w niczym zna-
czenia przywódców organizacji kombatantów i byłych wojskowych, ani też 
miejscowych radnych. Jeśli jednak w Domu Społecznym powstała wspólna 
siedziba i wspólna kancelaria związków wojskowych (nie tylko sfederowa-
nych w FPZOO) oraz powiatowej (obwodowej) komendy PW i jeśli miały 
one do dyspozycji listy rezerwistów wszystkich stopni z terenu Bydgoszczy 
i powiatu, to na genezę przygotowań do cywilnej obrony miasta, w tym też 
wzmiankowanego wcześniej komunikatu o werbunku ochotników zamiesz-
czonego w bydgoskiej prasie 1 września 1939 r., należy spojrzeć szerzej, 
w aspekcie wykraczającym poza rolę przywódców związków PW czy niektó-
rych lokalnych polityków z ugrupowań opozycyjnych wobec obozu władzy.

Tym więcej jeśli wziąć pod uwagę przypadek Gdyni. Impuls do podję-
cia przygotowań do obrony miasta, wykraczających poza ramy wojsk regu-
larnych dał w początkach sierpnia 1939 r. Inspektorat Armii w Toruniu. 
W piśmie do Dowództwa Floty w Gdyni z 5 sierpnia 1939 r. (L. dz. 38/103/
III tjn.) w wytycznych dla 2. morskiego batalionu strzelców inspektor armii 
w Toruniu gen. dyw. Władysław Bortnowski nakazał: „Jeśli chodzi o ochro-
nę samego miasta, należy do tego poza swym baonem pociągnąć ochotni-
ków, organizować w ten sposób rodzaj samoobrony m. Gdyni”76. Zdaniem 
Alicji Bernaś-Kostynowicz, podobne wytyczne otrzymały też inne oddziały 
Lądowej Obrony Wybrzeża. Ppłk w st. sp. Marian Chyla, który organizować 
miał ochotniczy baon przy pomocy Komisariatu Rządu w Gdyni i w opar-
ciu o struktury PW, z powodu braku broni utworzyć zdołał w Gdyni jedną, 
słabo uzbrojoną kompanię77. Trudno wprawdzie przypuszczać, by podob-

76 A. Bernaś-Kostynowicz, Społeczeństwo polskie…, s. 107.
77 Ibidem.
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ne wytyczne otrzymał dowódca bydgoskiej 15. DP gen. bryg. Zdzisław 
Przyjałkowski. Przypadek Gdyni i obszaru nadmorskiego, przeznaczonych 
do samotnej możliwie długotrwałej obrony, był jednak osobny. Rozkazy dla 
Armii „Pomorze” przewidywały bowiem obronę przedmościa bydgoskiego, 
lecz nie samej Bydgoszczy. Tym niemniej wytyczne dla oddziałów Lądowej 
Obrony Wybrzeża wskazują, że inspektor armii a z kolei dowódca Armii 
„Pomorze” gotów był popierać, a nawet inspirować formy lokalnej ochot-
niczej samoobrony w oparciu o potencjał miejscowych struktur PW. (Poza 
wszystkim innym, każe to też zadać pytanie o rolę Referatu Dywersyjnego 
Oddziału II Sztabu Armii „Pomorze”). Niewykluczone zatem, że podob-
ne inicjatywy mogły wyjść ze strony dowództw niższego szczebla. Istnieją 
bowiem przesłanki na rzecz tezy, iż sytuacja taka miała miejsce właśnie 
w Bydgoszczy, już w końcu sierpnia 1939 r.

X
Wiążą się one z aktywnością grupy oficerów stacjonowanego w tym 

mieście 62. pp. Podstawę źródłową stanowią dokumenty pozostawione 
przez ppłk. Bolesława Rassalskiego, we wrześniu 1939 r. w stopniu kapita-
na, adiutanta taktycznego tego pułku78. Problem stanowi datacja pierwszego 
z nich, niezależnie od tego, że informacje zawarte w obu dokumentach róż-
nią się w pewnych istotnych punktach79. Wynika z nich, iż w gronie oficerów 

78 Jest to „Dziennik bojowy” z podtytułem: „Kierownictwo grup partyzanckich z okresu walk 
w Bydgoszczy i rejonie odtworzony 11.X.1939 r. w Prenzlau” (mps, ss. 4) oraz „Dokument 
stwierdzający” (mps, ss. 3), spisany 21 IX 1946 r. w Bydgoszczy, potwierdzony 33 podpisami 
uczestników i świadków tamtych wydarzeń oraz pieczęcią i podpisem komendanta 
powiatowego MO w Bydgoszczy por. Eugeniusza Glass-Brudzińskiego (dokumenty 
w zbiorach rodziny ppłk. Bolesława Rassalskiego w Bydgoszczy; kserokopie obu dokumentów 
w moim posiadaniu). Materiał ten, a z całą pewnością drugi z wymienionych dokumentów, 
powstał prawdopodobnie w trakcie prac utworzonej w 1946 r. i kierowanej przez Bolesława 
Rassalskiego (podówczas majora rezerwy) komisji historycznej przy Wydziale Wojskowym 
Komitetu Wojewódzkiego PPS w Bydgoszczy, zob. Czy w czasie okupacji tutaj nic się nie 
działo? Na ścieżkach zaczątków podziemia pomorskiego, „Robotnik Kujawski”, 9 XII 1946, 
s. 5.
79 Problem z datacją „Dziennika bojowego”, z nagłówka którego wynika, iż odtworzony 
został 11 X 1939 r. w obozie jenieckim w Prenzlau, wynika z kilku powodów. Po pierwsze, 
zachowany egzemplarz tego dokumentu jest maszynopisem, więc brak oryginału, który 
w warunkach obozowych spisany zostałby ręcznie. Nie jest dziennikiem działań bojowych 62. 
pp, ten bowiem powstawał odrębnie, lecz dziennikiem działań – utworzonych z inicjatywy 
oficerów tego pułku – nieformalnych grup dywersyjnych i partyzanckich. O okolicznościach 
powstania dziennika działań bojowych 62. pp swego autorstwa, ppłk rez. Bolesław 
Rassalski następująco zeznawał 13 I 1970 r. przed prokuratorem Edmundem Pyszczyńskim 
z Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce: „Jednym z postanowień 
regulaminu piechoty było, że adiutant pułku prowadził dziennik bojowy, w którym zapisano 
wszystkie dane i meldunki dotyczące działalności bojowej. Większość materiału pochodziła 
ode mnie. W tym celu prowadziłem własny dziennik, który udało mi się uratować podczas 
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pułku, przy akceptacji jego dowódcy ppłk. Kazimierza Heilman-Rawicza, 
zapadła w końcu sierpnia 1939 r. decyzja o zorganizowaniu i prowadzeniu 
– obok działań oddziałów regularnych – także i nieregularnych form wal-
ki zbrojnej w oparciu o niezmobilizowanych rezerwistów WP i młodzież 
przedpoborową. Działania takie prowadzone być miały – i z dokumentów 
tych, a pośrednio i z innych źródeł wynika, że były prowadzone – zarówno 
w Bydgoszczy jak i na jej szeroko rozumianym przedpolu, przy tym w poro-
zumieniu z władzami miasta i miejscowymi organizacjami społecznymi 
o charakterze zawodowym oraz przysposobienia wojskowego. Akcja ta obej-
mować miała również – podjęte już 2 września 1939 r. – działania przeciw-
dywersyjne, zarówno w Bydgoszczy, jak i w powiecie bydgoskim. 

Jeśli wierzyć zapiskom kpt. Rassalskiego, ideą przewodnią powołania 
owych cywilno-wojskowych struktur było prowadzenie działań opóźnia-
jących marsz nieprzyjaciela już od granicy polsko-niemieckiej, tak by „za 
darmo nie oddawać terenu”80. Bieg wydarzeń po 1 września, a więc postępy 
ofensywy niemieckiej oraz bombardowanie miasta, szczególnie 2 września, 
spowodowały – jak to po latach określił – że wtajemniczeni oficerowie „decy-
dują – podniesienie partyzantki, którą chcą przeciwstawić decyzji oddania 
miasta na zagładę. [...] Hasło – 1. Tworzyć obronę Bydgoszczy. 2. Chętnych 
do walki partyzanckiej organizować”81. Jeśli to prawda, tłumaczyłoby to 

wojny i wywieźć do obozu w Gross-Born. Na jego podstawie sporządziłem dokładną notatkę, 
co było konieczne i z tych względów, że część zapisków w dzienniku sporządzona była pismem 
stenograficznym. Te notatki sporządzone w pierwszych latach wojny zachowały się, natomiast 
dziennik mój oryginalny znaleźli podczas mej choroby Niemcy i zabrali” (Bydgoszcz 3–4 
września 1939. Studia i dokumenty…, s. 692). W oparciu o te notatki powstały zapewne oba 
znane w literaturze przedmiotu wyciągi z dziennika działań pułku – jeden złożony w trakcie 
zeznań przed OKBZH w Bydgoszczy w styczniu 1970 r. (fragment zob. ibidem, s. 692–695), 
drugi zaś wysłany do Wojskowego Instytutu Historycznego i do Instytutu Polskiego 
i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie: Instytut Polski i Muzeum im. gen. 
Władysława Sikorskiego w Londynie (dalej – IPMS), Relacje z kampanii wrześniowej, sygn. 
B.I.27d, k. 3–18. To jednak dziennik działań pułku. Dotyczący zaś działań grup dywersyjnych 
w Bydgoszczy i okolicach „Dziennik bojowy” to zupełnie inna rzecz. Znalezienie go przez 
Niemców – z determinacją i konsekwencją ścigających wszystkich podejrzewanych przez 
nich o udział w wydarzeniach bydgoskich 3–4 IX 1939 r. zwanych przez nich „Bromberger 
Blutsonntag” – przypieczętowałoby los kpt. Rassalskiego, jak i tych spośród wymienionych 
w tym dokumencie oficerów 62. pp, którzy znaleźli się w obozach jenieckich. Kpt. Rassalski 
musiał więc być wówczas świadomy ryzyka spisywania tego dziennika, a już z pewnością 
jego przechowywania w kolejnych latach przebywania w oflagu. Powoduje to przecież, obok 
braku oryginału, że datacja tego dokumentu pozostaje sprawą otwartą. Za jego powstaniem 
już po zakończeniu wojny przemawiać zdaje się jednak – z wymienionych wyżej powodów 
– ostatni w nim zapis: „11.X.1939 Prenzlau. Zorganizowanie: Związku uczestników walki 
zbrojnej »Krwawej Niedzieli« w Bydgoszczy”.
80 Kpt. Bolesław Rassalski, „Dziennik bojowy. Kierownictwo grup partyzanckich z okresu 
walk w Bydgoszczy i rejonie odtworzony 11.X.1939 r. w Prenzlau”, mps, s. 1.
81 „Dokument stwierdzający” z 21 IX 1946, mps, s. 1–2.
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przesłanki źródłowe mówiące o koncentracji niektórych przynajmniej grup 
samoobrony w Bydgoszczy już wieczorem 2 września. 

Z obu dokumentów pozostawionych przez ppłk. Rassalskiego wynika, że 
działania opóźniające o charakterze dywersyjnym od początku wojny miały 
być prowadzone na obszarze przedmościa bydgoskiego – od Nakła i Mroczy na 
południowym zachodzie po Sępólno i Więcbork, a nawet Tucholę na północny 
zachód od Bydgoszczy. Dla organizowanych naprędce grup dywersyjnych prze-
widywano następujące zadania: dokonywanie zniszczeń na szlakach komuni-
kacyjnych, zbieranie informacji o ruchach oddziałów niemieckich, a zapewne 
także nękanie ich skutecznym ogniem pojedynczym, przez co opóźnianie ich 
marszu, wreszcie tworzenie na tyłach nieprzyjaciela zakonspirowanych grup 
oporu i grup partyzanckich. Skuteczność działania takich grup, nie tylko 
w rejonie przedmościa bydgoskiego, ale i w głębi tzw. korytarza pomorskiego 
(tu jedynie w rozumieniu obszaru operacyjnego) znajduje pośrednie potwier-
dzenie w dokumentach Wehrmachtu i Służby Bezpieczeństwa Reichsführera 
SS (Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, SD)82, choć aktywność lokalnych 
polskich grup samoobrony bazujących na silnych liczebnie na Pomorzu orga-
nizacjach przysposobienia wojskowego, nie zawsze musiała mieć związek z ini-
cjatywą kierowanej przez kpt. Rassalskiego grupy oficerów 62. pp. 

Tworzenie naprędce – nawet przyjmując że już od 30 sierpnia – siatki 
terenowej zwłaszcza w ośrodkach odległych od Bydgoszczy musiało być pro-
blematyczne. Rassalski w „Dzienniku bojowym” wymienia jedynie emery-
towanego chorążego Józefa Kozłowskiego jako organizatora Tajnej Grupy 
Zbrojnej w Więcborku i Mroczy, która podjęła działalność, meldując 2 
września o ruchach wojsk niemieckich i wykonaniu uszkodzeń komunika-
cji kolejowej na ich tyłach. Wspomina też o działalności kpt. dr. Bolesława 
Januszewskiego w rejonie Tucholi, od którego 3 września otrzymał meldu-
nek83. Nie wiadomo, czy z działaniami prowadzonymi przez grupę oficerów 
62. pp miało związek przeniesienie do Sępólna „z chwilą wybuchu wojny” 
aspiranta Zarzyckiego, kierownika III Komisariatu Policji Państwowej na ul. 
Wrocławskiej w Bydgoszczy84, czy też translokacja ta związana była jedynie 
z ruchem kadrowym w obrębie samej tylko policji. Tym więcej to istotne, że 
obsada tego akurat komisariatu w pierwszych dniach września pozostała na 
posterunku, biorąc od początku wojny udział w służbie patrolowej w mieście, 
a z kolei w wydarzeniach 3–4 września. 

82 Zob. A.B. Rossino, Hitler uderza na Polskę. Blitzkrieg, ideologia i okrucieństwo, tłum. H. 
Górska, Warszawa 2009, s. 74–75 i 77, zwłaszcza zaś J. Böhler, Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce. 
Wrzesień 1939. Wojna totalna, tłum. P. Pieńkowska-Wiederkehr, Kraków 2009, s. 137–154.
83 Kpt. Bolesław Rassalski, „Dziennik bojowy. Kierownictwo grup partyzanckich z okresu 
walk w Bydgoszczy i rejonie odtworzony 11.X.1939 r. w Prenzlau”, mps, s. 1–2.
84 E. Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 181 (relacja Jana Długiego, byłego przodownika III 
Komisariatu Policji Państwowej w Bydgoszczy).
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Ppłk Rassalski ani słowem nie wspomniał później o sprawach bardzo 
skrótowo przedstawionych przez niego w dokumentach, dla których w 1946 r. 
szukał urzędowego potwierdzenia. Ani w zeznaniach w sprawie wydarzeń 
bydgoskich, jakie w styczniu 1970 r. złożył w bydgoskiej Okręgowej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich (OKBZH) w Polsce85, ani też w „Wyciągu 
z dziennika działań 62 pp”, który w listopadzie 1971 r. przesłał do Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie86. W obu 
tych źródłach w odniesieniu do wydarzeń z 3–4 września 1939 r. przeczy-
tamy jedynie o walce z dywersją. Na rzecz wersji przedstawionej przezeń 
w niepublikowanych dokumentach datowanych 11 października 1939 r. i 21 
września 1946 r. przemawiają jednak liczne omówione już w tym artyku-
le przesłanki, poczynając od charakteru prowadzonych przez wojsko od 
początku 1939 r. prac o profilu PW po informacje o werbunku ochotni-
ków na przełomie sierpnia i września 1939 r. Obok tego – istotne z punktu 
widzenia takiego „sprzysiężenia” funkcje pełnione przez niektórych wymie-
nionych przez Rassalskiego oficerów pułku wtajemniczonych w te działa-
nia. Nie wszystkich wprawdzie oficerów wyszczególnionych w materiałach 
Rassalskiego odnajdziemy w wykazie oficerów 62. pp oraz pozostałych puł-
ków 15. DP i jej sztabu na dzień 1 września 1939 r. Niemniej wśród wta-
jemniczonych kpt. Rasssalski – sam adiutant taktyczny 62. pp i wedle swej 
relacji mózg całej operacji, a wedle „Dokumentu stwierdzającego” z 21 wrze-
śnia 1946 r. także jej dowódca – wymienił m.in. kpt. Jana Murkocińskiego 
(kwatermistrza pułku), ppor. Adama Kosickiego (oficera łącznikowego do 
15. DP), kpt. Władysława Liniarskiego (dowódcę I baonu), mjr. Stanisława 
Liszkę (dowódcę III baonu), kpt. Kazimierza Rogoziewicza (początkowo 
oficera mobilizacyjnego pułku, a następnie dowódcę baonu nadwyżek 62. 
pp), por. Bronisława Pszczółkowskiego (dowódcę 5. kompanii w II baonie) 
i kapelana pułku ks. Franciszka Dachterę87. Obok nich także wzmiankowa-
nego już parokroć mjr. w st. sp. Floriana Sokołowskiego, byłego oficera służby 
stałej 62. pp, a wówczas oficera Komendy Obwodowej PW przy 62. pp oraz 
referenta dowódcy 15. DP do spraw wyszkolenia związków PW. W 1932 r. 
ukończył on czteromiesięczny kurs unitarny w Doświadczalnym Centrum 
Wyszkolenia w Rembertowie. Podobnie w końcu lat dwudziestych i w ciągu 
lat trzydziestych grupa oficerów pułku odbyła kursy instruktorskie w ter-
minie od trzech miesięcy do roku wpierw w Centralnej Wojskowej Szkole 
Gimnastyki i Sportów w Poznaniu, a następnie w Centralnym Instytucie 
Wychowania Fizycznego w Warszawie88. Były to kursy, których znaczenie 

85 Bydgoszcz 3–4 września 1939. Studia i dokumenty…, s. 691–695.
86 Ibidem, s. 528–529. Całość: IPMS, Relacje z kampanii wrześniowej, sygn. B.I.27d, k. 3–18.
87 Obsada oficerska 62. pp we wrześniu 1939 r. zob. P. Dymek, 15 Dywizja Piechoty w wojnie 
1939 roku, Warszawa 2013, s. 184–187.
88 Ibidem, s. 46–47.
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– wolno sądzić – wykraczało poza sprawy wychowania fizycznego i przyspo-
sobienia wojskowego. Mogło to nie być bez znaczenia dla podjęcia w końcu 
sierpnia 1939 r. decyzji o zorganizowaniu nieregularnych form walki zbrojnej 
i względnej sprawności w ich pośpiesznym tworzeniu. Tak samo jak infor-
macja przekazana przez byłego pracownika Ekspozytury nr 3 Oddziału II 
SG w Bydgoszczy Stanisława Hennego na temat szkoleń prowadzonych przez 
pracowników tej ekspozytury od marca 1939 r.: „Przeszkoleniem objęci byli 
[także] wybrani, szczególnie młodzi, oficerowie zawodowi [przewidziani] do 
pracy w przyszłej konspiracji. W przypadku wzięcia do niewoli zalecano jak 
najszybszą ucieczkę, ukrywanie się w szpitalach itp.”89. W taki właśnie sposób 
uniknął dalszej niewoli dowódca I baonu 62. pp kpt. Władysław Liniarski.

Pośrednim tropem mogą być również kariery kilku oficerów pułku w sze-
regach Armii Krajowej, a także w powojennej wojskowej konspiracji niepod-
ległościowej. Kpt. Władysław Liniarski trafił do konspiracji już jesienią 1939 r. 
Jako mjr (następnie ppłk) „Mścisław” był od 1940 r. komendantem Okręgu 
Białostockiego ZWZ-AK. Mjr w st. sp. Florian Sokołowski („Teodor”, „Jerzy”, 
„Wandalin”) był komendantem Podokręgu Południowo-Wschodniego 
w Okręgu Pomorskim AK. Od jesieni 1939 r. w konspiracji funkcjonował 
oficer rezerwy 62. pp i komendant powiatowy WFiPW w Bydgoszczy por. 
Mieczysław Robiński, we wrześniu 1939 r. dowódca kompanii w Bydgoskim 
Batalionie Obrony Narodowej, który poprzez „Miecz i Pług” trafił do sieci 
wywiadu ofensywnego „Lombard” Oddziału II KG AK90. Dowódca kompa-
nii przeciwpancernej 62. pp ppor. Łukasz Ciepliński (mjr/ppłk „Pług”) był 
inspektorem rejonowym w Podokręgu Rzeszów AK, zaś po wojnie komen-
dantem IV Komendy Głównej WiN. Jesienią 1939 r. – podobnie jak kpt. 
Liniarski – uniknął niewoli i trafił do konspiracji wraz z dowódcą 62. pp 
ppłk. Kazimierzem Heilman-Rawiczem. Warto też zwrócić uwagę, że dowód-
ca piechoty dywizyjnej 15. DP płk dypl. Albin Skroczyński, już jako gen. 
bryg. „Łaszcz”, był w 1944 r. komendantem Obszaru Warszawskiego AK. 
Niemało jak na jeden pułk i jedną tylko dywizję. 

Pewne podobieństwo do inicjatywy grupy oficerów 62. pp zdradzała też 
w początkach września 1939 r. sytuacja w Poznaniu. Miały tam miejsce pod 
postacią „wojskowego biura werbunkowego” działania ze strony grupy byłych 
wojskowych, które w pewnych aspektach przypominały metody zastosowa-
ne w Bydgoszczy zarówno przez ośrodek skupiony wokół grupy oficerów 62. 
pp, jak i przez środowisko kombatantów i byłych wojskowych rezydujące 
w Domu Społecznym przy ul. Gdańskiej 20. Dotyczyło to zarówno prób orga-
nizowania – jak w Bydgoszczy – cywilnej samoobrony, jak i wyprowadzania 

89 S. Henne, Szkolenia organizowane…, s. 170.
90 A. Gąsiorowski, Struktury terenowe…, s. 90 (na temat Floriana Sokołowskiego i Mieczysława 
Robińskiego).
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z miasta zorganizowanych grup młodzieży przedpoborowej na wschód, 
w kierunku na Kutno. W przeciwieństwie jednak do Bydgoszczy, działania 
te zostały szybko ograniczone przez dowództwo Straży Obywatelskiej pod-
legającej władzom miasta Poznania. Oficerowie zaangażowani w tę działal-
ność, m.in. kpt. rez. Leon Komorski i por. rez. Stanisław Węcłoś, wkrótce 
po przegranej kampanii powołali w Wielkopolsce konspiracyjną organizację 
pod nazwą Wojsko Ochotnicze, a w grudniu 1939 r. doprowadzili do scalenia 
różnych wielkopolskich grup konspiracji wojskowej w nową strukturę pod 
nazwą Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich91.

XI
Z cytowanego już „Dziennika bojowego” kpt. Rassalskiego wynika, iż 2 

września w swoim miejscu postoju w folwarku Nowa Ruda otrzymać miał 
z terenu Bydgoszczy pierwsze meldunki, że „tajne organizacje niemieckie 
rozpoczęły dywersję w mieście”92. Napływ do starostwa w dniu 2 wrze-
śnia meldunków o strzelaninie w mieście potwierdza relacja członka for-
macji samoobrony cywilnej w Bydgoszczy a potem Straży Obywatelskiej, 
wachmistrza rezerwy Leona Manowskiego z października 1960 r., choć 
jednocześnie wysłany tamtego dnia na patrol w rejon kościoła ewangelic-
kiego na Szwederowie, nie stwierdził tam niczego niepokojącego. Relacja 
Manowskiego świadczy też o tym, iż członkowie organizacji PW od początku 
wojny zaangażowani byli – jako uzbrojona służba porządkowa w dyspozy-
cji władz administracji ogólnej – do patrolowania miasta, zaś 1 i 2 września 
pomagali też policji w aresztowaniu przewidzianych do internowania przed-
stawicieli mniejszości niemieckiej. Broń otrzymywali w starostwie i tam 
też ją zdawali każdego wieczora po zakończeniu służby93. Z kolei starosta 
powiatowy i grodzki Julian Suski w wieczornym telefonogramie do woje-
wody pomorskiego Władysława Raczkiewicza z 2 września 1939 r. meldował 
o aktach dywersji ze strony ludności niemieckiej, lecz nie w samej Bydgoszczy, 
a w powiecie bydgoskim94. Jednakże w „Dzienniku bojowym” kpt. Rassalski 
pod datą 1 września zapisał: „Wypadki zmuszają [do] intensywnej decyzji 
przekraczając swymi rozmiarami przewidywania. Brak urządzeń ewakuacyj-
nych z pasa frontowego: postawa ludności narodowości niemieckiej, zmuszają 
i pobudzają do realizacji przewidzianej akcji w formie partyzanckiej, w for-
mie samoobrony poza armię”95. Gdy zaś 2 września otrzymał w folwarku 

91 Por. Z. Szymankiewicz, Poznań we wrześniu 1939, Poznań 1985, s. 196–197 i 223.
92 Kpt. Bolesław Rassalski, „Dziennik bojowy. Kierownictwo grup partyzanckich z okresu 
walk w Bydgoszczy i rejonie odtworzony 11.X.1939 r. w Prenzlau”, mps, s. 2.
93 E. Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 188 (relacja wachm. Leona Manowskiego).
94 Bydgoszcz 3–4 września 1939. Studia i dokumenty…, s. 377.
95 Kpt. Bolesław Rassalski, „Dziennik bojowy. Kierownictwo grup partyzanckich z okresu 
walk w Bydgoszczy i rejonie odtworzony 11.X.1939 r. w Prenzlau”, mps, s. 1.
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Nowa Ruda meldunki z terenu Bydgoszczy, że „tajne organizacje niemieckie 
rozpoczęły dywersję w mieście”, wyjść miały za pośrednictwem mjr. w st. sp. 
Floriana Sokołowskiego, kpt. Kazimierza Rogoziewicza oraz jeszcze jednego 
oficera nazwiskiem Szlenk rozkazy, by: „Niezależnie od prac armii regular-
nej i organizacji T[ajnej] G[rupy] Z[brojnej] wystąpić jawnie do organizo-
wania [sic!] oddziałów z ludności cywilnej nie podlegającej zarządzeniom 
mob., jako przeciwakcję dywersji i przygotować ludzi do pozostawiania na 
terenach opuszczonych. Meldunki przesyłać do mp. [miejsca postoju] 62 pp, 
gdzie jest moje stałe mp.”96. Przypomnijmy tylko, że mjr Sokołowski był ofi-
cerem Komendy Obwodowej PW w Bydgoszczy, a kpt. Rogoziewicz dowódcą 
baonu nadwyżek 62. pp. Obie te funkcje były z punktu widzenia postawio-
nego zadania potencjalnie bardzo istotne, podobnie jak znaczna nadwyżka 
rezerwistów 62. pp i liczebność struktur PW.

Ewakuacja baonów nadwyżek obu bydgoskich pułków piechoty 15. DP 
(61. i 62. pp) do ośrodka zapasowego tej dywizji w Sandomierzu – wedle 
dość zgodnych relacji – nastąpiła w nocy z 2/3 września i w godzinach ran-
nych 3 września, podobnie jak sformowanego w dniach 27 sierpnia – 1 wrze-
śnia 1939 r. w koszarach 61. pp, szkolnego baonu junaków PW, skupiającego 
podobno około 4000 ochotników97. Zarówno w odniesieniu do nadwyżki 
rezerwistów, jak i młodzieży przedpoborowej zorganizowanej w baonach 
PW, chodziło o ewakuację za linię Wisły zdolnych do noszenia broni męż-
czyzn narodowości polskiej. Inaczej mówiąc – o ewakuację rezerw ludzkich 
koniecznych do spodziewanego dalszego kontynuowania wojny z Niemcami 
po utracie województw zachodnich, w warunkach oczekiwanej ofensywy 
aliantów. Kolumny nadwyżek rezerwistów i młodzieży z PW wymaszerowa-
ły wówczas także z Torunia i Inowrocławia, a również i z Poznania. Polski 
potencjał rezerw ludzkich najbardziej narażony był na straty w wypadku woj-
ny z Niemcami, albowiem województwa zachodnie, szczególnie poznańskie 
i pomorskie, były w najwyższym stopniu (ca 90%) etnicznie polskie. Dlatego 
też wzmiankowane kilkakroć ogłoszenie o werbunku ochotników, jakie 
1 września 1939 r. ukazało się w prasie bydgoskiej, a dotyczące młodzieży 
w wieku lat 17–20 (przedpoborowej), można by odnieść do działań władz 
wojskowych w zakresie ewakuacji rezerw ludzkich. Można by, gdyby nie fakt, 
że ochotnikom kazano zgłosić się w Domu Społecznym na ul. Gdańskiej 20, 
siedzibie Zarządu Powiatowego i Komendy Obwodowej FPZOO i Związku 
Rezerwistów oraz Komendy Obwodowej PW, nie zaś w koszarach 61. pp na 
ul. Szczecińskiej, gdzie w dodatku broni starczyło na uzbrojenie jednej tyl-
ko kompanii w sformowanym tam baonie junaków z PW, który w godzi-
nach rannych 3 września wymaszerować miał z Bydgoszczy przez Solec 

96 Ibidem, s. 2.
97 P. Dymek, 15 Dywizja Piechoty…, s. 154–157.
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do Torunia, wraz z nadwyżkami 61. pp98. Tymczasem dysponujemy wielo-
ma informacjami o licznym udziale młodzieży, która przeszła przeszkole-
nie w szkolnych hufcach PW, w cywilnej obronie Bydgoszczy w pierwszych 
dniach września 1939 r. Istnieją też przesłanki, że mogło to dotyczyć pewnej 
liczby żołnierzy ze wspomnianej nadwyżki rezerwistów 62. pp.

Oficer mobilizacyjny pułku i dowódca baonu nadwyżek kpt. Kazimierz 
Rogoziewicz twierdził w powojennej relacji, iż: „Rezerwiści prosili o przy-
dział na miejscu. Zbierano ich w koszarach 62. pułku. Było ich około 1000. 
W związku z bombardowaniem koszar, wydałem natychmiast rozkaz ewaku-
owania zmobilizowanych rezerwistów do lasów w Jachcicach i na Bielawach”. 
W wyniku dalszego bombardowania miasta w dniu 2 września, mieli naza-
jutrz na rozkaz dowódcy 15. DP gen. Przyjałkowskiego wymaszerować pod 
dowództwem ppłk. Józefa Böhma w kierunku Sandomierza99. Czy jednak 
wszyscy? Według Rassalskiego, kpt. Rogoziewicz był członkiem skupionej 
wokół niego grupy oficerów pułku, organizatorów działań nieregularnych 
w oparciu o 62. pp i struktury PW. W odniesieniu zaś do nastrojów wśród 
części zmobilizowanych rezerwistów 62. pp, którzy nie trafili do baonów 
I rzutu, nadto zaś zostali gorzej umundurowani bądź nie umundurowa-
ni wcale, ciekawe są spostrzeżenia oficera łączności 62. pp kpt. Stanisława 
Stawskiego, zawarte w jego relacji z listopada 1945 r. Pisał o rozgoryczeniu 
wielu z nich z tego powodu, jako że – co stwierdzał na podstawie własnych 
obserwacji – „każdy z przybywających rezerwistów chciał być ubrany i uzbro-
jony jak najlepiej i należeć do baonów I rzutu”. Tymczasem zaś: „Wszelka 
bezczynność i to szczególnie w takich warunkach stwarza doskonałe pod-
łoże do różnych dywagacji następnie krytyki tego co się dzieje a stąd krok 
tylko do demoralizacji”. Dodał więc: „Tu pozwolę sobie na następującą uwa-
gę: Niewykorzystani przez pułk albo nie powinni się znaleźć w rej[onie] 
jego mobilizowania względnie skoro byli powinni mieć ten sam przywilej 
znaleźć się w dobrym mundurze i pod bronią”100. Być może więc postano-
wiono w gronie wtajemniczonych oficerów pułku dać im tego namiastkę. 
A zatem – uzbroić i użyć do obrony miasta choćby część z tych żołnierzy, 
przejawiających największą gotowość do walki. Tym więcej, że w dniu 2 
września miały miejsce w Bydgoszczy najcięższe bombardowania, w tym 
koszar 62. pp i pobliskiego dworca towarowego. Według kpt. Rogoziewicza, 
w wyniku zbombardowania koszar 62. pp śmierć ponieść miało 12–13 spo-
śród zgromadzonych tam rezerwistów, zaś blisko 60 odniosło rany. Z kolei 1 
września dotarła do pułku wiadomość przekazana przez kolejarzy o wymor-
dowaniu ośmiu junaków z PW pilnujących mostu pod Rynarzewem na 

98 Ibidem, s. 154.
99 E. Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 139–140 (relacja kpt. Kazimierza Rogoziewicza 
z czerwca 1960 r.).
100 IPMS, Relacje z kampanii wrześniowej, sygn. B.I.27d, k. 20.
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trasie z Bydgoszczy do Szubina, który to czyn przypisywano miejscowym 
Niemcom101. Tragicznym skutkiem bombardowań Bydgoszczy, szczególnie 
w dniu 2 września, było także, poza wzmiankowanymi rezerwistami, kilka-
dziesiąt zabitych i rannych ofiar cywilnych. 

Były to pierwsze dni wojny i pierwsze tego rodzaju doświadczenia wojska 
i ludności cywilnej, jakich dotąd nie znano. Toteż trudno wykluczyć, że rela-
cje bydgoskich Niemców z okresu krótko po zajęciu miasta przez Wehrmacht, 
iż już 2 września niektórych znaczących społecznie członków mniejszości 
niemieckiej odwiedzili przedstawiciele polskiej cywilnej samoobrony, zapo-
wiadając rozstrzeliwanie zakładników spośród tej społeczności, jeśli na mia-
sto spadną kolejne bomby, mogły polegać na prawdzie102. Spore w niektórych 
punktach miasta zniszczenia w wyniku bombardowań, liczni uchodźcy 
z nadgranicznych powiatów, jak też coraz mniej pomyślne wieści z frontu, 
już od wieczora 1 września wzmacniane widokiem grup żołnierzy z rozbitych 
w tzw. korytarzu pomorskim oddziałów 9. i z kolei 27. DP, musiały u jednych 
budzić pęd do ewakuacji z miasta, u innych zaś wzmacniać determinację 
do jego obrony. Ponieważ zaś w Bydgoszczy poza dowodzonym przez mjr. 
Jana Sławińskiego 82. baonem wartowniczym nie było w zasadzie oddziałów 
zdatnych do działań bojowych, przeto organizatorzy obrony miasta, obok 
ochotników z bydgoskich organizacji PW sięgnąć mogli i po część słabo lub 
w ogóle nie umundurowanych żołnierzy z nadwyżki rezerwistów 62. pp.

W dniu 3 września, w którym około godz. 10.00 doszło do wybuchu 
strzelaniny w śródmieściu Bydgoszczy i niemieckich działań dywersyjnych 
w mieście, kpt. Rassalski przebywać miał w swoim miejscu postoju w pod-
bydgoskiej Smukale Górnej. W odtworzonym 11 października 1939 r. w obo-
zie jenieckim w Prenzlau „Dzienniku bojowym” pod datą 3 września zapisał: 
„W ciągu nocy [2/3 września] wpłynął meldunek z rej[onu] Tucholi od [kpt.] 
Januszewskiego B[olesława] i od kier[owników] grup m[iasta] Bydgoszczy 
i o wykonaniu zarządzeń z 2.9. i gotowości do wszczęcia akcji przeciwdy-
wersyjnej: o stanie ruchu ludności niemieckiej na terenie miasta i w rejo-
nie, o uzgodnieniu akcji z władzami miejskimi i samorządowymi. [Kpt. Jan] 
Murkociński otrzymuje wytyczne do opracowania materiału i przekazania 
rozkazów w teren. Sporządzenie odpowiednich meldunków dla dowództwa 
oddziałów regularnych. [...] W ciągu nocy [3/4 września] wychodzą rozkazy 
do akcji na terenie samego miasta i przedmieść”103.

101 E. Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 139 (relacja kpt. Kazimierza Rogoziewicza 
z czerwca 1960 r.).
102 Por. Pierwsze miesiące okupacji hitlerowskiej w Bydgoszczy w świetle źródeł niemieckich, 
wyd. T. Esman, W. Jastrzębski, Bydgoszcz 1967, s. 239 (pismo SS-Sturmbannführera 
Helmutha Bischoffa do radcy budowlanego w Bydgoszczy Froesego z 13 III 1943).
103 Kpt. Bolesław Rassalski, „Dziennik bojowy. Kierownictwo grup partyzanckich z okresu 
walk w Bydgoszczy i rejonie odtworzony 11.X.1939 r. w Prenzlau”, mps, s. 2–3.
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Być może więc także tu – obok inicjatywy środowisk kombatanckich 
i grupy radnych miejskich – szukać należy źródeł wizyty grupy radnych 
u starosty Suskiego o godz. 8.00 w dniu 3 września, ostrzelania około godz. 
9.30 z wiaduktu kolejowego przy ul. Grunwaldzkiej cofającego się z linii 
Kanału Noteckiego 6. baonu ckm mjr. Henryka Skaczały przez grupę mło-
dzieży z PW bądź przez oddział Kolejowego Przysposobienia Wojskowego 
i pojawienia się wkrótce potem w innej już części miasta na ul. Senatorskiej, 
przed siedzibą dowództwa 82. baonu wartowniczego mjr. Jana Sławińskiego, 
słabo uzbrojonego – za to w magistracie i starostwie – oddziału ochotni-
czego zrzeszającego byłych kombatantów. Starosta Suski a także władze 
miasta musiały być więc w jakiejś mierze rzeczy świadome, przynajmniej 
w dniu 3 września, o czym świadczyć się zdają niektóre zeznania składane 
w latach 1967–1973 przed Okręgową Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Bydgoszczy104. Pozostaje pytanie: na czym taka zaordynowana 2 września 
akcja przeciwdywersyjna miałaby polegać? Zachowane relacje i niektóre fakty 
wskazują bowiem raczej na mobilizację ochotników do obrony miasta, niż na 
akcję wyprzedzającą w stosunku do spodziewanych działań dywersyjnych ze 
strony miejscowych Niemców. Tym więcej, że polskie przekazy źródłowe pro-
weniencji wojskowej i cywilnej jednoznacznie wskazują na zaskoczenie akcją 
dywersyjną podjętą około godz. 10.00 dnia 3 września przez – jak uznano – 
lokalne czynniki niemieckie wspomagane z zewnątrz.

Można naturalnie domniemać, iż informacje o przygotowaniach dywer-
syjnych ze strony bydgoskich Niemców, jakie dotarły do polskich czynników 
wojskowych i dowództwa lokalnej samoobrony, pochodziły z wywiadu agen-
cyjnego, konkretnie zaś od kierowanej przez mjr. Jana Żychonia Ekspozytury 
nr 3 Oddziału II SG, funkcjonującej w Bydgoszczy od 1930 r. i mającej zapew-
ne dobrze uplasowaną agenturę wśród społeczności niemieckiej w mieście, 
z tym że dowodów na ów „drugooddziałowy” ślad nie ma. Mjr Żychoń w zło-
żonym w listopadzie 1939 r. w Paryżu sprawozdaniu z działalności kiero-
wanej przez siebie placówki nie sprecyzował daty opuszczenia Bydgoszczy 
przez Ekspozyturę nr 3 i można jedynie przypuszczać, iż stało się to jeszcze 
w dniu 2 września, choć nie można wykluczyć kolejnych dni – 3 lub 4 wrze-
śnia. Tym więcej że Żychoń wraz z kilku oficerami pozostał jeszcze przez 
czas pewien w budynku ekspozytury po ewakuacji jednostki, by dopilnować 
usunięcia z niego wszelkiej dokumentacji związanej z jej działalnością i osta-
tecznie zdając protokolarnie gmach pracownikom bydgoskiego magistratu105. 
Oprócz tego jednak, jesienią 1939 r. w Angers mjr Żychoń został w sprawie 

104 Por. zeznanie Piotra Godka, w 1939 r. radnego miejskiego w Bydgoszczy: APB, Spuścizna 
po prokuratorze Edmundzie Pyszczyńskim, sygn. 37, Protokół przesłuchania świadka Piotra 
Godka z 6 VI 1967, k. 37.
105 Sprawozdanie to, napisane na rozkaz I zastępcy ministra spraw wojskowych, opublikował 
W. Jastrzębski, Major Żychoń i bydgoska ekspozytura wywiadu, Bydgoszcz 1994, s. 42–51.
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wydarzeń bydgoskich przesłuchany przez Komisję dla Rejestracji Faktów 
i Zbierania Dokumentów w związku z ostatnimi wydarzeniami w Polsce. 
Ze sprawozdania tej Komisji z 15 stycznia 1940 r. wynika, że znajdowało się 
wówczas w jej posiadaniu „Zeznanie mjr. J. Żychonia w sprawie przygotowa-
nia dywersji niemieckiej w Bydgoszczy”. Dokument ten wszakże (zakładając, 
że po licznych wojennych i powojennych perypetiach akt tej komisji nadal 
istnieje), nie ujrzał dotąd światła dziennego106. Inna rzecz, czy ekspozytura 
bydgoska, wykonując pracę wywiadowczą na użytek sztabu Armii „Pomorze” 
i Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza, miała w pierwszych dniach wrze-
śnia czas i możliwości, by zajmować się sprawami miejscowymi, a inaczej 
mówiąc: lokalnymi.

Jeśli jednak postanowiono wieczorem 2 września podjąć działania przeciw-
dywersyjne mające uprzedzić spodziewaną akcję dywersantów niemieckich, 
to można sformułować w tym miejscu ostrożną hipotezę, że mogły być one 
efektem uprzednich niemieckich poczynań dywersyjnych na obszarze przed-
mościa bydgoskiego, w tym także w okalających Bydgoszcz wsiach zamieszka-
łych przez ludność niemiecką, tak to bowiem widziano w ówczesnych polskich 
meldunkach wojskowych. Być może do tego odnosiły się wspomniane przez 
kpt. Rassalskiego rozkazy wydane w nocy z 3/4 września? Niewykluczone 
zatem, że początkowo chodziło o zabezpieczenie trasy odwrotu własnych 
oddziałów 15. DP, mających niebawem wycofać się z pozycji na zachód od 
Bydgoszczy, z kolei zaś – gdy 3 września w wyniku akcji dywersyjnej Niemców 
wydarzenia znacząco przyspieszyły – wydano „w ciągu nocy […] rozkazy do 
akcji na terenie samego miasta i przedmieść”107, dotyczące intensywniejszego 
zwalczania dywersji oraz pacyfikacji skupisk ludności niemieckiej w niektó-
rych dzielnicach na południowym brzegu Brdy, jak Szwederowo, do czego 
istotnie doszło 4 września. Może z tym właśnie wiązało się wspomniane przez 
kpt. Rassalskiego w „Dzienniku bojowym” pod datą 3 września „sporządze-
nie odpowiednich meldunków dla dowództwa oddziałów regularnych”108? 
Inna rzecz, skąd grupy Tajnych Grup Zbrojnych (TGZ) działające odrębnie 
od uzbrojonej naprędce cywilnej samoobrony, posiadały broń w wystarczają-
cej ilości do wykonania zadania zabezpieczenia odwrotu oddziałów własnych, 
skoro zabrakło jej dla nadwyżek 62. pp, które częściowo mogły być włączone 
do grup zbrojnych formowanych przez oficerów tego pułku współdziałających 
z kpt. Rassalskim? Do tej kwestii jeszcze powrócimy.

106 Zob. Sprawcy klęski wrześniowej przed sądem historii. Dokumenty komisji badawczych 
władz polskich na emigracji, wybór i opr. M. Adamczyk, J. Gmitruk, Warszawa 2005, s. 83 
(Załącznik nr 4: Wykaz zebranych dokumentów).
107 Kpt. Bolesław Rassalski, „Dziennik bojowy. Kierownictwo grup partyzanckich z okresu 
walk w Bydgoszczy i rejonie odtworzony 11.X.1939 r. w Prenzlau”, mps, s. 3.
108 Ibidem, s. 2–3.
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W sporządzonym przez kpt. Rassalskiego „Dzienniku bojowym” brak 
informacji na temat przebiegu wydarzeń w dniu 3 września w Bydgoszczy. 
Zapisy dotyczą natomiast dnia następnego, kiedy to oddziały 15. DP, w tym 
62. pp – które w godzinach wieczornych 3 września opuściły pozycje na 
zachód od Bydgoszczy – zakończyły przemarsz przez miasto, po czym zaję-
ły pozycję w lasach na południe od Bydgoszczy. Pod datą 4 września kpt. 
Rassalski zapisał: „Akcja przybiera specjalne nasilenie. Tworzą się samo-
dzielne ogniska walk grup przygotowanych do działań partyzanckich i tak 
rej[on] kościoła ew[angelickiego] na Warszawskiej, kościoła ew[angelickie-
go] na Szwederowie, rej[on] Rakarni – drogi prowadzącej na skraj lasu płd. 
Bydgoszcz i inne”109. Tymczasem w świetle zachowanych relacji oraz polskich 
meldunków wojskowych z tamtych dni, zasadnicze niemieckie działania 
dywersyjne zostały stłumione w dniu 3 września, choć w niektórych punk-
tach miasta, w tym zwłaszcza na trasie odwrotu oddziałów WP, trwać miały 
także w nocy z 3/4 września. Tak więc walki w okolicach kościoła ewan-
gelickiego na ul. Warszawskiej – notabene w pobliżu koszar 62. pp – mia-
ły miejsce w dniu 3 września, nie zaś w dniu następnym, jak wynikałoby 
z „Dziennika bojowego” kpt. Rassalskiego. W dniu 4 września natomiast, 
w trakcie przemarszu oddziałów 62. pp przez dzielnicę Szwederowo, istotnie 
doszło do strzelaniny w okolicach kościoła ewangelickiego pw. Marcina Lutra 
na ul. Leszczyńskiego, a z kolei do walki w rejonie Rakarni leżącej na trasie 
prowadzącej na skraj lasu na południe od miasta. Zresztą kpt. Rassalski sam 
poprowadził atak na Rakarnię, o czym wspominał zarówno w „Dzienniku 
bojowym”, jak i w swych powojennych relacjach: „Wyciągu z dziennika 
działań 62 pp” i zeznaniach złożonych w 1970 r. przed Okręgową Komisją 
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy110. Może więc właśnie do tych 
wydarzeń odnosi się zapis z 3 września: „W ciągu nocy wychodzą rozkazy 
do akcji na terenie samego miasta i przedmieść”111? W dniu 4 września też, 
zapewne w mp. dowództwa pułku w leśniczówce Bielice, odbyć miał odpra-
wę z tymi spośród kierowników terenowych organizacji konspiracyjnej, któ-
rzy po odejściu oddziałów własnych pozostać mieli na terenie miasta. Celem 
odprawy było „ustalenie sposobu utrzymania łączności” i zwrócenie zebra-
nym uwagi na „konieczność utrzymania centrali zamiejscowej, przeciwdzia-
łanie w opuszczaniu miasta przez ludność cywilną, wykonywanie uszkodzeń, 
ustalanie mp. i ewentualność decentralizacji kierownictwa ze względu na roz-
miar wypadków”112. 

109 Ibidem, s. 3.
110 Ibidem; Bydgoszcz 3–4 września 1939. Studia i dokumenty…, s. 528–529 i 694–695. Por. 
przypis 79.
111 Kpt. Bolesław Rassalski, „Dziennik bojowy. Kierownictwo grup partyzanckich z okresu 
walk w Bydgoszczy i rejonie odtworzony 11.X.1939 r. w Prenzlau”, mps, s. 3.
112 Ibidem.
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Pod datą 5 września (mp. Łażyn na południe od Bydgoszczy) znajdujemy 
w „Dzienniku bojowym” następujący zapis: „Wysyłanie rozkazów do grup 
powstałych na terenie miasta: sprawdzanie skuteczności uszkodzeń przez 
oddz[iały] reg[ularne] – uzupełnienie zniszczeń i uszkodzeń. Przejść na ści-
słą konspirację, nawiązać łączność z grupami pozostawionymi w rej[onie] 
Tucholi. Usunąć i zniszczyć dokumenty wskazujące na udział ludności cywil-
nej w akcji zbrojnej. Kierownikom terenowym zgodnie z rozkazem z dn. 3.IX. 
[nakazano] prowadzić dalej akcję werbunkową i organizować T[ajne] G[rupy] 
Z[brojne] a ochotników rocz[ników] mob[ilizacyjnych], a nie zmob[ilizowa-
nych] przez oddz[iały] reg[ularne], organizować w specjalne oddziały i uży-
wać w akcji zbrojnej z własnymi oddziałami [regularnymi]. Konieczność 
utrzymania łączności i meldowanie o ruchu akcji”113. Po opuszczeniu 
Bydgoszczy 4 września przez oddziały WP – przy zachowaniu łączności 
a także fizycznego kontaktu z pozostałymi w mieście oddziałami samoobro-
ny – sprawdzenie skuteczności zniszczeń dokonanych przez saperów, zwłasz-
cza w odniesieniu do mostów na Brdzie, i dopełnienie ich gdzie należało, 
było z punktu widzenia dowództwa oddziałów regularnych rzeczą pożądaną. 
Ze względów bezpieczeństwa zaś konieczne było zniszczenie dokumento-
wych dowodów udziału polskiej cywilnej ludności Bydgoszczy w organiza-
cji struktur lokalnej samoobrony i współpracy z wojskiem. Pozostałe zapisy 
wskazują na zorganizowanie i pozostawienie w mieście struktur konspiracyj-
nych, z którymi zamierzano zachować łączność i nadal wydawać im rozkazy, 
jak też na zamiar wyprowadzenia wraz z cofającymi się oddziałami 15. DP 
części oddziałów ochotniczych już istniejących i tych wciąż formowanych, 
przewidywanych następnie do bojowego użycia w walce u boku oddziałów 
własnych. Świadczą o tym także kolejne zapisy w „Dzienniku bojowym” kpt. 
Rassalskiego i „Dokumencie stwierdzającym” z 21 września 1946 r.

W drugim z tych dokumentów pod datą 9 września potwierdzano cią-
głość kontaktu z kpt. Rassalskim oraz wydawanie przezeń organizacji pozo-
stawionej w Bydgoszczy i na zapleczu wojsk własnych, rozkazów „zwalczania 
dywersantów” oraz „niszczenia środków ułatwiających zaopatrywanie nie-
przyjaciela”114. Nie wiemy wprawdzie, co konkretnie przez to ostatnie rozu-
miano oraz co z tego zostało wykonane. Innymi słowy, czy chodziło jedynie 
o niszczenie zapasów wymłóconego już zboża, czy też o zatruwanie studni 

113 Ibidem. W „Dokumencie stwierdzającym” z 21 IX 1946 (s. 2) w odniesieniu do tych dni 
zapisano: „Wypadki toczą się jak w kalejdoskopie – rozkazy w teren wychodzą przeważnie 
ustnie. Łączność z terenowymi grupami a mjr [sic!] Rassalskim utrzymuje ppor. Kosicki 
i plut. Rybicki. 5.9.1939 r. plut. Rybicki przekazuje rozkaz mjr Rassalskiego do grup 
partyzanckich. Organizować bazę w Borach Tucholskich. Meldunki od grup partyzanckich 
są przekazywane w rejon Łażyna lasy płd. Bydgoszcz”. Kpt. Rassalski był w stopniu majora 
we wrześniu 1946 r., gdy powstał „Dokument stwierdzający”.
114 „Dokument stwierdzający” z 21 IX 1946, mps, s. 2.
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(jak przewidywały niektóre instrukcje prowadzenia działań dywersyjnych). 
I czy tylko we wsiach i osadach zamieszkałych przez ludność niemiecką (także 
już na terenie powiatów byłej Kongresówki), czy także w tych zamieszkałych 
przez ludność polską? Z kolei pod datą 10 września (mp. w podwłocławskim 
Chodczu) w „Dzienniku bojowym” znajduje się zapis: „Okres poświęcony na 
opracowanie instrukcji dla T[ajnych] G[rup] Z[brojnych] pozostawionych na 
terenie Bydgoszczy. [Kpt.] Murkociński organizuje ludzi, którzy pozostają 
w Chodeczu [sic!], by po przejściu nieprzyjaciela wrócić na teren Bydgoszczy 
i przekazać instrukcje”. Rozkaz dla grup pozostawionych na terenie opusz-
czonym przez wojska własne – w Bydgoszczy i okolicach – przewidywał 
„przejście do ścisłej konspiracji”, ułatwienie opuszczenia miasta przez osoby 
już zdekonspirowane, angażowanie członków organizacji do pracy w urzę-
dach pocztowych oraz w przedsiębiorstwach miejskich (gazownia, elektrow-
nia, wodociągi i kanalizacja, zarząd dróg), nadto zaś szkolenie w działaniach 
ulicznych i szukanie łączności w Warszawie115. Całość wygląda na działa-
nia przemyślane, ordynowane przez oficerów przeszkolonych przed wojną 
z myślą o organizowaniu pracy konspiracyjnej na utraconych terytoriach 
własnych. Rzeczywistość okupacyjna szybko jednak wykazała nierealność 
przywołanych zamierzeń. Na fakt wysyłania do Bydgoszczy emisariuszy już 
przed 10 września 1939 r. zdaje się pośrednio wskazywać źródło niemieckie, 
jakkolwiek pochodzące dopiero z 1943 r., z którego wynika, że w godzinach 
wieczornych 8 września ująć miano w mieście podporucznika, podchorążego 
i szeregowca, ubranych po cywilnemu i uzbrojonych w broń krótką (pistole-
ty kal. 7,65 mm), należących do „11 pułku artylerii”116. Jeśli było to prawdą, 
żołnierze ci należeć mogli bądź do stacjonowanego w Bydgoszczy 15. Pułku 
Artylerii Lekkiej wchodzącego w skład 15. DP, bądź też, co mniej prawdo-
podobne, do stacjonowanego w mieście 11. Dywizjonu Artylerii Konnej ze 
składu rozbitej w tzw. korytarzu pomorskim Pomorskiej Brygady Kawalerii. 
Nawet jednak poświęcenie takich żołnierzy, przekradających się przez linię 
frontu bądź tych, którzy pozostali na miejscu po odejściu własnych oddzia-
łów, by przejście frontu przeczekać, nie mogło zmienić faktu, że skala pacy-
fikacji miasta jaka nastąpiła w Bydgoszczy niemal od razu po zajęciu jej 
w dniu 5 września przez Niemców uniemożliwiła prowadzenie działalności 
konspiracyjnej w takim wymiarze, jak tego oczekiwali jej inspiratorzy, choć 
z ówczesnych źródeł niemieckich wynika, że okupant miał w końcu września 
świadomość jej prowadzenia przez Polaków, a bodaj i niemałej skuteczności 
pod względem wywiadowczym117.

115 Kpt. Bolesław Rassalski, „Dziennik bojowy. Kierownictwo grup partyzanckich z okresu 
walk w Bydgoszczy i rejonie odtworzony 11.X.1939 r. w Prenzlau”, mps, s. 3–4.
116 Por. Pierwsze miesiące…, s. 234–235 (pismo SS-Sturmbannführera Helmutha Bischoffa do 
radcy budowlanego w Bydgoszczy Froesego z 3 III 1943).
117 Ibidem, s. 165–166 i 172–173 (Komando Operacyjne SD Oddział Bydgoszcz do Dowódcy 
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Z zapisu w „Dzienniku bojowym” w dniu 15 września wynika, że poprzed-
niego dnia kierownikom terenowym organizacji obecnym przy oddziałach 
15. DP wydano rozkaz użycia zorganizowanych przez nich oddziałów ochot-
niczych w walce w rejonie Gąbina118. Obok tego: „Rozkazy o decentralizacji 
i utrzymanie łączności – kierować na Warszawę. Rozkaz o zorganizowaniu 
w Warszawie zbiornicy”119. Realia bitwy nad Bzurą i odległość od stolicy, jak 
również od własnego zaplecza organizacyjnego pozostawionego za linią fron-
tu, czyniły jednak takie zamiary iluzorycznymi. Nic zatem dziwnego, że po 
latach w „Dokumencie stwierdzającym” zapisano: „17.9.1939 r. łączność się 
rwie”120. Ostatni odnoszący się do spraw organizacyjnych zapis w „Dzienniku 
bojowym” pod datą 19 września (mp. Kampinos), w warunkach okrąże-
nia oddziałów 15. DP i prób przebijania się do stolicy, brzmi następująco: 
„Wydanie rozkazu, by pierwszy z kier[owników] terenowych który znajduje 
się [sic! raczej: znajdzie się] w Warszawie objął kierownictwo i prowadził 
akcję – wykonanie [kpt.] Murkociński i [ppor.] Kosiński [Kosicki]. Warunki 
sytuacji bojowej – zmuszają do zniszczenia wszystkich dowodów i akt przez 
spalenie”121. W „Dokumencie stwierdzającym” pod datą 19 września 1939 r. 
doprecyzowano po latach, że kpt. Rassalski spalił w Kampinosie „wszystkie 
akta posiadane przy sobie o treści organizacyjnej partyzantki” w obecno-
ści oficerów należących od początku do „sprzysiężenia” – kpt. Władysława 
Liniarskiego i por. Bronisława Pszczółkowskiego, a obok nich także ppor. 
Prusa, st. wachm. Procharskiego i kpr. Cieślińskiego, zaś innemu oficerowi 
od początku należącemu do organizacji, ppor. Adamowi Kosickiemu wydał 
rozkaz „przekazania rozkazu o skupianie się w Borach Tucholskich i prowa-
dzenie dalszej akcji przez kierowników terenowych”122. Kpt. Rassalski i kpt. 
Liniarski dostali się niebawem do niewoli, natomiast ppor. Kosicki – wedle 
zeznań kpt. Rassalskiego ze stycznia 1970 r. – dotrzeć miał do Warszawy 
i zginąć jeszcze przed kapitulacją stolicy123, co jest prawdopodobne, jako że 

16. Komanda Operacyjnego SD SS-Sturmbannführera dr. Franza Rödera z 26 i 30 IX 1939 – 
sprawozdania o nastrojach).
118 Kpt. Bolesław Rassalski, „Dziennik bojowy. Kierownictwo grup partyzanckich z okresu 
walk w Bydgoszczy i rejonie odtworzony 11.X.1939 r. w Prenzlau”, mps, s. 4. Informację 
o dotarciu grup ochotników z Bydgoszczy w rejon Sochaczewa zawiera relacja wachm. rez. 
Leona Manowskiego (E. Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 190). Na temat walk oddziałów 
62. pp w rejonie Gąbina 14–15 IX 1939 (bez informacji o udziale ochotników) zob. P. Dymek, 
15 Dywizja Piechoty…, s. 141–143.
119 Kpt. Bolesław Rassalski, „Dziennik bojowy. Kierownictwo grup partyzanckich z okresu 
walk w Bydgoszczy i rejonie odtworzony 11.X.1939 r. w Prenzlau”, s. 4.
120 „Dokument stwierdzający” z 21 IX 1946, mps, s. 3.
121 Kpt. Bolesław Rassalski, „Dziennik bojowy. Kierownictwo grup partyzanckich z okresu 
walk w Bydgoszczy i rejonie odtworzony 11.X.1939 r. w Prenzlau”, mps, s. 4.
122 „Dokument stwierdzający” z 21 IX 1946, mps, s. 3.
123 Bydgoszcz 3–4 września 1939. Studia i dokumenty…, s. 695.
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pułki 15. DP – 59., 61. i 62. pp – które przebiły się do Warszawy, brały czyn-
ny udział w jej obronie aż do kapitulacji, ponosząc znaczne straty osobowe.

Tyle zapiski kpt. Rassalskiego dotyczące związanych z 62. pp nieregular-
nych grup zbrojnych we wrześniu 1939 r. Choć datacja pierwotnego z tych 
dokumentów, tj. „Dziennika bojowego”, jest kwestią otwartą i niewykluczone, 
że odtworzony został przez autora już po wojnie, to jednak autentyczność 
tych materiałów jako źródła wiedzy o wydarzeniach tamtych dni jest nie-
podważalna. Nie zmienia to naturalnie faktu, że nie jest to źródło powsta-
łe we wrześniu 1939 r., nie ma też żadnej pewności, że „Dziennik bojowy” 
w swej pierwotnej wersji rzeczywiście powstał w obozie jenieckim w Prenzlau 
w październiku 1939 r. Dlatego też korzystanie z tego źródła wymaga 
dużej dozy krytycyzmu. Jak wykazano, ukazane w „Dzienniku bojowym” 
i „Dokumencie stwierdzającym” działania, zarówno w wymiarze ogólnym, 
jak i w niektórych szczegółach, mają oparcie w licznych przesłankach źró-
dłowych. Stąd też poświęciłem im w tym artykule tak wiele uwagi, podobnie 
jak pracom wojskowym w obrębie związków PW, prowadzonym od marca 
1939 r. Dowodzą bowiem roli czynników wojskowych w formowaniu części 
przynajmniej struktur cywilnej obrony miasta i to jeszcze przed wybuchem 
działań wojennych. Na obecnym etapie badań można to stwierdzić z całą 
pewnością. Kształt tych działań natomiast pozostać musi nadal przedmio-
tem hipotez.

XII
Jak już na początku niniejszego artykułu zaznaczyłem, niepublikowane 

dokumenty pozostawione przez kpt. (ppłk.) Rassalskiego stały się ważnym 
elementem narracji w tych obszernych fragmentach książki Jastrzębskiego 
o mniejszości niemieckiej w Polsce we wrześniu 1939 r., które dotyczą wyda-
rzeń bydgoskich. Pogląd Jastrzębskiego o inspirującej roli organizacji byłych 
wojskowych w utworzeniu cywilnej samoobrony i w efekcie sprowokowa-
niu niekontrolowanych wydarzeń w Bydgoszczy opierał się dotychczas na 
przesłankach odnośnie do istnienia w mieście uzbrojonych grup samoobro-
ny jeszcze przed wybuchem strzelaniny około godz. 10.00 dnia 3 września, 
jakie występują w źródłach polskiej proweniencji, przede wszystkim zaś 
na relacjach niemieckich świadków wydarzeń, zdeponowanych w zespo-
le „Ost-Dokumentation” w Archiwum Federalnym w Bayreuth (a w swoim 
czasie w Archiwum Federalnym w Koblencji). W swojej książce natomiast 
za „prawdziwą sensację” uznał „odkrycie dokumentu”, który jego zdaniem 
„pokazuje, iż to nie bydgoscy Niemcy rozpoczęli strzelanie w dniu 3 wrze-
śnia 1939 r. na ulicach miasta, ale że inicjatywa wyszła od Polaków, którzy 
mieli w przeddzień uprzedzić działania dywersyjne Niemców”124. Trudno 

124 W. Jastrzębski, Mniejszość niemiecka…, s. 113.
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jednak zauważyć w omówionych wyżej dokumentach to, co dostrzegł w nich 
Jastrzębski. Uznał on bowiem, iż działania grup zbrojnych utworzonych z ini-
cjatywy kpt. Rassalskiego i skupionych wokół niego oficerów 62. pp miały 
ścisły związek z pracami terenowych ogniw Oddziału II Sztabu Głównego 
WP w zakresie tworzenia sieci dywersji pozafrontowej125. Nie odpowiada 
to prawdzie, gdyż struktury dywersyjno-wywiadowcze tworzono w for-
mie małych, ściśle zakonspirowanych grup, nie zaś w postaci formowanych 
naprędce w ostatnich dniach sierpnia 1939 r. oddziałów mających uprawiać 
partyzantkę przyfrontową. Przede wszystkim jednak – wybiórczo cytując 
„Dziennik bojowy” kpt. Rassalskiego – wyciągnął z tych materiałów wniosek, 
iż w oparciu o utworzone grupy zbrojne zamierzano podjąć wyprzedzające 
spodziewaną dywersję niemiecką działania wymierzone w niemiecką spo-
łeczność w Bydgoszczy, które rozciągnęły się następnie na obszar pomiędzy 
Bydgoszczą i Inowrocławiem, pochłaniając wiele ofiar śmiertelnych wśród 
miejscowych Niemców. Co więcej, często prowokować miano strzelaninę 
wokół ośrodków życia społecznego Niemców (kościoły, instytucje kultural-
ne, zakłady przemysłowe), by następnie winą za to obarczyć ludność niemiec-
ką i uzyskać pretekst do rozprawy z nią. Teza to jednak nader karkołomna, 
podobnie jak przekonanie Jastrzębskiego, że wszechobecna dywersja miała 
być dla polskich dowództw wytłumaczeniem klęski poniesionej na Pomorzu 
i na innych odcinkach bitwy granicznej w pierwszych dniach września126.

Obok tego – także na podstawie niektórych relacji polskich świadków 
wydarzeń bydgoskich, zwłaszcza pomieszczonych w zbiorze Serwańskiego – 
uznał Jastrzębski, iż już od końca sierpnia, a następnie w pierwszych dniach 
września (w każdym razie przed wybuchem strzelaniny w godzinach rannych 
3 września 1939 r.) trwało uzbrajanie polskiej ludności Bydgoszczy, tak że 
broń znalazła się w rękach bardzo wielu osób127. Jednakże istniejące i zna-
ne w literaturze przedmiotu relacje nie dają powodu do formułowania tak 
definitywnych sądów. Znaleźć w nich można jedynie pewną ilość informacji 
o zaopatrywaniu się w broń bądź też posiadaniu przez niektórych obywateli 
miasta – jeszcze przed wydarzeniami z 3 września - pojedynczych jednostek 
broni. Większa jej ilość faktycznie znalazła się w rękach polskiej ludności 
miasta, lecz dopiero po wybuchu niemieckich działań dywersyjnych w godzi-
nach przedpołudniowych 3 września. Czy mogło być inaczej? Nie można 
tego wykluczyć. Na to jednak Jastrzębski nie przedstawił przekonujących 
dowodów. Co więcej, w swej pracy zdaje się nie rozróżniać przed 3 września 
1939 r. działań prowadzonych przez podkomendnych kpt. Rassalskiego, od 
tych będących inicjatywą działaczy kombatanckich, którzy przypuszczalnie 

125 Ibidem, s. 115, 166–167.
126 Ibidem, s. 17.
127 Ibidem, s. 113–132.
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już 2 września wraz z częścią radnych miejskich powołać mogli zalążek 
późniejszej Straży Obywatelskiej, jak i niezależnych od obu wymienionych 
działań prowadzonych w ramach cywilnych straży bezpieczeństwa. Straże 
te – mogące być wyjątkowo uzbrojone w broń palną pochodzącą z konfiskat, 
jak właśnie w Bydgoszczy, gdzie konfiskowano ją przed wybuchem wojny 
głównie miejscowym Niemcom – odpowiadały w czasie wojny za pilnowa-
nie obiektów przemysłowych128. Do tego właśnie odnosi się fragment rela-
cji Józefa Hęsiaka, przywoływany przez Jastrzębskiego dla podparcia tezy, 
że: „Generalnie rozdawnictwo broni odbywało się za pośrednictwem różnej 
maści organizacji, których członkom wojsko wyznaczało na wypadek wojny 
do wykonania określone zadania”129. Trudno natomiast twierdzić, jak czyni 
to Jastrzębski, odnosząc się do jednej tylko relacji z godzin wieczornych dnia 
2 września130, że: „Broń rozdawano za wiedzą i za pozwoleniem władz wszyst-
kim chętnym do walki polskim cywilom”131. 

Tego bowiem – niezależnie od przesadnego brzmienia tej opinii – nie 
jesteśmy w stanie ocenić. Członkowie cywilnych straży bezpieczeństwa 
rekrutowali się z pracowników poszczególnych przedsiębiorstw i z relacji ich 
członków wynika, że nie zawsze byli oni uzbrojeni. Broni będącej własno-
ścią prywatną, którą w starostwie zdać musieli niemieccy głównie miesz-
kańcy Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego wiejskiego, nie mogło starczyć 
dla wszystkich chętnych. Mowa przy tym o starych karabinach oraz bro-
ni myśliwskiej. Nadto proces wydawania tej broni kontrolowano w pierw-
szych dniach września, zaś patrolujący ulice członkowie organizacji byłych 
wojskowych, jak wspomniany wachmistrz rezerwy Leon Manowski, musieli 
ją po powrocie z patrolu zdawać w starostwie132. Rozdawanie tej broni, jak 
również broni pozostałej jeszcze w zasobach wojskowych, nastąpiło jednak 
na szerszą skalę prawdopodobnie dopiero po wybuchu strzelaniny w dniu 3 
września. Jednak i wówczas, gdy organizowano naprędce grupy samoobro-
ny mające zwalczać dywersantów, także drogą pacyfikacji ludności niemiec-
kiej w poszczególnych dzielnicach miasta, wystąpiły braki z wyposażeniem 
członków takich grup w broń palną. Jedna z takich grup, działająca na ul. 
Władysława Łokietka w dzielnicy Okole, miała za zadanie ująć zdolnych 

128 W tej kwestii por. A. Bernaś-Kostynowicz, Społeczeństwo polskie…, s. 41–42 i 82–84. Akty 
prawne wprowadzone w życie już po wybuchu działań wojennych, w postaci rozporządzeń 
wyjątkowych ministra spraw wewnętrznych (w porozumieniu z właściwymi ministrami) 
z 1 IX 1939 r. o pomocniczej służbie bezpieczeństwa („Dziennik Ustaw RP”, nr 88 z 2 IX 
1939, poz. 560) i o ochronie zakładów i przedsiębiorstw, których normalna działalność leży 
w interesie publicznym (ibidem, poz. 563) zob. Rzeczpospolita Polska czasu wojny. Dziennik 
Ustaw RP i Monitor Polski 1939–1945, red. nauk. A.K. Kunert, Warszawa 1995.
129 W. Jastrzębski, Mniejszość niemiecka…, s. 121.
130 E. Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 340 (relacja Stanisława Kamassy).
131 W. Jastrzębski, Mniejszość niemiecka…, s. 120–121.
132 E. Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 188 (relacja wachm. Leona Manowskiego).
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do noszenia broni mężczyzn narodowości niemieckiej i doprowadzić ich do 
Magistratu. Jeden z członków tego oddziału, Walter Janczyński, zeznał potem 
w trakcie przesłuchania przed niemieckim Sądem Specjalnym (Sondergericht 
Bromberg), że otrzymał stary karabin, którego nie wziął, gdyż nie było doń 
amunicji. Na ul. Władysława Łokietka dołączyli do jego oddziału gimnazja-
liści uzbrojeni… w kije133. Naturalnie nie zmienia to faktu, że już wcześniej 
pewna liczba polskich obywateli miasta posiadała broń w domu – karabiny, 
bądź dubeltówki. Pewna część członków organizacji byłych wojskowych nale-
żała też do Rezerwy Policji Państwowej i otrzymała broń (karabiny Berthier) 
w poszczególnych komisariatach PP, choć zachowane relacje dotyczą jedy-
nie III Komisariatu PP na ul. Wrocławskiej w dzielnicy Okole, w pobliżu 
Kanału Bydgoskiego. W roli gońców mobilizujących rezerwistów przydzie-
lano do tych komisariatów harcerzy z Harcerskiego Pogotowia Wojennego134. 
Młodzież harcerska pełniła też służbę obserwacyjno-alarmową OPL na róż-
nych obiektach wysokościowych w mieście i okolicy – na wieżach triangu-
lacyjnych, na wieży spadochronowej przy ul. Dwernickiego i na wieżach 
kościelnych, przy czym posterunki te – dwuosobowe i zmieniające się co 
dwie godziny – połączone były siecią telefoniczną ze składnicą meldunków na 
Nowym Rynku135. Wolno sądzić, iż umieszczono je zarówno na części wież 
kościołów katolickich, jak i ewangelickich w mieście, co może mieć znaczenie 
w kontekście silnie utrwalonego w literaturze przedmiotu, a przede wszyst-
kim w pamięci historycznej dawnych bydgoszczan przekonania, że z wież 
tych, szczególnie w dniu 3 września, strzelali niemieccy dywersanci. 

Część członków organizacji kombatantów i byłych wojskowych oraz 
młodzieży z organizacji PW, która nie odeszła z miasta wraz z wojskiem 
w dniu 4 września, weszła w skład utworzonej tego dnia oficjalnie Straży 
Obywatelskiej, otrzymując opaski i broń, a raczej to, co pozostało po odejściu 
większości oddziałów samoobrony wraz z oddziałami 15. DP. Z wielu relacji 
(w tym dotąd niepublikowanych) wynika, że wiele egzemplarzy tej broni, 
pozostawionej przez wycofujące się oddziały WP oraz personel PP, to wła-
śnie skonfiskowana przed wybuchem wojny broń myśliwska (fuzje, czasem 
sztucery) oraz nie zawsze sprawne karabiny, w dodatku z nie zawsze pasu-
jącą do nich amunicją (czasem trafiały się stare francuskie Lebele kal. 8 mm 

133 APB, Spuścizna po prokuratorze Edmundzie Pyszczyńskim, sygn. 19, Protokół oględzin 
akt Sondergericht Bromberg, Bydgoszcz 27 VII 1972, k. 4–5. Ulica Władysława Łokietka 
nosiła w latach okupacji niemieckiej nazwę Sickingenstraße i pod taką też nazwą występuje 
w aktach Sondergericht Bromberg.
134 Z. Raszewski, Pamiętnik gapia…, s. 279.
135 L. Michalski, Dzieje „Błękitnej Czwórki Bydgoskiej” IV Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej 
im. Jana Kilińskiego, Toruń 1987 (na prawach rękopisu), s. 30 (mps w zbiorach Pracowni 
Regionalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy 
w Bydgoszczy).
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z niepasującą do nich amunicją mauserowską 7,92 mm, ale bywało i odwrot-
nie, do Mauserów czy Mannlicherów nie pasowała przydzielona amunicja 
do Lebeli), wydawaną zresztą w niewielkiej ilości136. Podobnie zresztą było 
w takiej sytuacji na Górnym Śląsku w trakcie opuszczania tego obszaru przez 
wojsko i PP, gdzie nie bez powodu uważano to za wynik braku zaufania do 
miejscowej ludności137. W Bydgoszczy sytuacja była jednak inna – zwyczajnie 
zabrakło efektywnego uzbrojenia, tym więcej, że część uzbrojonych człon-
ków samoobrony wycofała się wraz z wojskiem, chcąc brać udział w walkach 
u jego boku. Uzbrajanie zaś członków organizacji PW, czynnych na ulicach 
miasta w walce z dywersją już 3 września, posiadało placet władz wojskowych 
(dowódca 15. DP gen. Zdzisław Przyjałkowski) i cywilnych (starosta Julian 
Suski), obecnych jeszcze w mieście.

Świadczy to o tym, że po wysadzeniu przez saperów 4 września większości 
mostów i przepraw przez Brdę oraz opuszczeniu przedzielonego w ten spo-
sób miasta przez wojsko i większość grup ochotników, nie zamierzano już 
Bydgoszczy bronić, nawet jeśli 5 września w trakcie wkraczania Wehrmachtu 
istotnie doszło do starć w dzielnicy Szwederowo już na południowym brze-
gu rzeki, a część uzbrojonych członków Straży Obywatelskiej gotowa była 
do walki i z rozczarowaniem przyjęła decyzję urzędującego w Magistracie 
zarządu Straży o kapitulacji. Broń, którą im pozostawiono, wystarczała do 
patrolowania miasta po wycofaniu się Wojska Polskiego 4 września a przed 
wkroczeniem oddziałów niemieckich nazajutrz. Potem jeszcze przez czas 
jakiś używana była przez nielicznych już raczej uczestników swego rodza-
ju partyzantki miejskiej. Z takim uzbrojeniem nie sposób było jednak 5 
września myśleć poważnie o stawianiu oporu oddziałom niemieckiej 50. 
DP czy Brygady Piechoty „Netze”. Co innego jednak w nocy z 2 na 3 wrze-
śnia a zwłaszcza kolejnej, gdyż symptomy przygotowań do obrony miasta 
są uchwytne źródłowo, nade wszystko zaś z wojskowego punktu widzenia 
mogły mieć sens. Bydgoszcz bowiem wciąż wtedy znajdowała się na ścisłym 
zapleczu 15. DP broniącej pozycji na zachód od miasta i do godzin popołu-
dniowych 3 września stawiającej skuteczny opór oddziałom niemieckiej 50. 
DP, które wkroczyły do miasta dopiero 5 września.

XIII
Z „Dziennika bojowego” kpt. Rassalskiego wynika, że już 2 września, 

w reakcji na spodziewane działania dywersyjne miejscowych Niemców, 

136 Por. liczne relacje w zbiorze wydanym przez Edwarda Serwańskiego, jak też szereg 
protokołów przesłuchań świadków opublikowanych w wydawnictwie IPN Bydgoszcz 3–4 
września 1939. Studia i dokumenty. Wiele niepublikowanych protokołów przesłuchań 
świadków przed OKBZH w Bydgoszczy w latach 1967–1973: APB, Spuścizna po prokuratorze 
Edmundzie Pyszczyńskim, sygn. 6, 19, 21, 37, 45.
137 G. Bębnik, Wrzesień 1939 r…, s. 66–67.
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w gronie wtajemniczonych oficerów 62. pp postanowiono, by niezależnie od 
działań oddziałów własnych oraz grup TGZ, „wystąpić jawnie do organizowa-
nia [sic!] oddziałów z ludności cywilnej niepodlegającej zarządzeniom mob., 
jako przeciwakcję dywersji”138. Było to o tyle istotne, że mężczyźni podlega-
jący zarządzeniom mob., a nie wcieleni do oddziałów regularnych (w tym 
do Obrony Narodowej) oraz w znacznym stopniu młodzież przedpoborowa, 
podobnie jak nadwyżki obu bydgoskich pułków piechoty, ewakuowani byli 
etapami za wschodni brzeg Wisły, o czym już wspomniano. Do dyspozycji 
pozostała część młodzieży przedpoborowej oraz członkowie związków kom-
batantów i organizacji PW nie podlegający mobilizacji. Stąd właśnie ran-
kiem 3 września słabo uzbrojona grupa byłych kombatantów przed siedzibą 
dowództwa 82. baonu wartowniczego, a oddział Kolejowego PW bądź gru-
pa młodzieży szkolnej z PW na wiadukcie kolejowym na ul. Grunwaldzkiej, 
otwierające omyłkowo ogień do oddziałów WP. Z kolei pod datą 3 września 
w „Dzienniku bojowym” kpt. Rassalskiego zapis o uzgodnieniu planowanej 
akcji z władzami miejskimi139 i stąd zapewne wizyta grupy radnych o godz. 
8.00 tego dnia u starosty Suskiego. Po wojnie w „Dokumencie stwierdza-
jącym” z 21 września 1946 r. właściwy już tym czasom zapis o tym, iż kpt. 
Rassalski „znajduje sporo ochotników w środowiskach robotniczych ugrupo-
wań lewicowych”140, w czym nietrudno w świetle zachowanych relacji dopa-
trzyć się działalności ochotniczego oddziału kolejarzy pod dowództwem 
Franciszka Marchlewskiego, który krótko po wybuchu strzelaniny w śród-
mieściu Bydgoszczy otrzymał broń w koszarach 62. pp na ul. Warszawskiej, 
po czym wziął udział w walkach z dywersją. W świetle tychże relacji nie ulega 
jednak kwestii, że oddział ten w kilku grupach zorganizowany został wcześniej, 
a gońcy do członków Kolejowego PW dotrzeć mieli już w godzinach rannych 3 
września141. Wymienione przykłady to jednak w większości forma dotarcia do 
owej „ludności cywilnej niepodlegającej zarządzeniom mob.” i – jak wykazano 
– generalnie słabo uzbrojonej. Jak natomiast wyglądał proces organizowania 
członków Tajnych Grup Zbrojnych i ich uzbrojenie? Są to bowiem sprawy, które 
najprawdopodobniej należy od siebie oddzielić. Aktywność organizacji byłych 
wojskowych i PW rekrutujących się z grup zawodowych (kolejarze, pocztow-
cy) – wliczając w to takich ludzi jak por. rez. Stanisław Pałaszewski komendant 
Chorągwi Pomorskiej Związku Hallerczyków, będący z nim w kontakcie radni 
miejscy czy nawet komendant placu i były hallerczyk mjr Wojciech Albrycht – 
to jedno, a struktury TGZ organizowane przez wojsko (kpt. Rassalski i grupa 

138 Kpt. Bolesław Rassalski, „Dziennik bojowy. Kierownictwo grup partyzanckich z okresu 
walk w Bydgoszczy i rejonie odtworzony 11.X.1939 r. w Prenzlau”, mps, s. 2.
139 Ibidem.
140 „Dokument stwierdzający” z 21 IX 1946, mps, s. 2.
141 E. Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 212 (relacja Józefa Pankaua) i s. 275 (relacja 
Szczepana Kaźmierczaka).



281Przemysł aw Olstowski :  Wokół genezy i formy cywilnej obrony Bydgoszczy…

oficerów 62. pp) to drugie. Co naturalnie nie zmienia faktu, że organizacje PW 
i byłych wojskowych były naturalnym rezerwuarem kadr i członków dla TGZ, 
podobnie jak młodzież przedpoborowa.

Kpt. Rassalski jako reprezentant czynnika wojskowego w procesie organi-
zowania struktur lokalnej samoobrony był z wymienionymi środowiskami 
– kombatantów i radnych miejskich – w kontakcie, choć nie musiał ich wta-
jemniczać w koncepcje tworzenia TGZ. Wolno sądzić, że dotyczyło to także 
komendanta placu mjr. Albrychta, o którym po latach nie zachował najlepszych 
wspomnień142. Biorąc pod uwagę fakt, że skupieni wokół kpt. Rassalskiego 
oficerowie 62. pp koordynowali przed wojną prace PW w Bydgoszczy 
i w powiecie, można uznać, że formowanie TGZ oparli na niezmobilizowa-
nych członkach organizacji „ściśle PW”, w tym Związku Podoficerów Rezerwy, 
Związku Rezerwistów, Związku Powstańców i Wojaków DOK VIII, Związku 
Strzeleckiego i zapewne harcerzach z Harcerskiego Pogotowia Wojennego ZHP. 
Do nich też w pierwszym rzędzie trafić mogła broń z magazynów wojskowych, 
niezależnie od tego, że organizacje te dla celów PW mogły też dysponować 
własną143. Była to zasadniczo broń ręczna, zapewne karabiny typu Mauser 
i Mannlicher kal. 7,92 mm. Są też liczne przesłanki źródłowe o posiadaniu 
przez te grupy broni maszynowej, której używano zarówno 3 jak i 4 września, 
szczególnie w nocy z 3/4 września. 

Przed wojną w trakcie corocznych koncentracji i ćwiczeń polowych oddzia-
ły PW były przez wojsko wyposażane w ckm, formowano nawet na ten czas 
pododdziały tej broni. Były to najczęściej ckm Maxim wz. 08 (czasem także 
w wersji lkm wz. 08/15) kal. 7,92 mm bądź Hotchkiss kal. 7,92 mm. We wrze-
śniu 1939 r. w Armii „Pomorze” w broń tego typu wyposażone były bataliony 
Obrony Narodowej, którego obok tego otrzymały także francuskie rkm typu 
Chauchat kal. 7,92 mm. Nowoczesna polska broń maszynowa kal. 7,92 mm – 
ckm wz. 30 i rkm wz. 28, była bowiem na wyposażeniu pułków piechoty i kawa-
lerii etatu pokojowego. Stąd też do TGZ trafić mogły z magazynów wojskowych 
nieliczne raczej – z uwagi na deficyt tej broni w oddziałach ON – egzemplarze 

142 W styczniu 1970 r., zeznając przed prokuratorem Edmundem Pyszczyńskim w OKBZH 
w Bydgoszczy, wyraził ppłk Rassalski następującą opinię: „Albrychta znałem dobrze przed 
wojną, był on oficerem rezerwy 62 pp w stopniu kapitana. […] W czasie przedwojennym Albrycht 
prowadził wychowanie fizyczne w szkole średniej i przysposobienie wojskowe. Z tego ostatniego 
tytułu miałem z nim dość ścisły kontakt, albowiem do mnie należało inspekcjonowanie z zakresu 
przysposobienia wojskowego w szkołach średnich. Albrycht w pożyciu był trudny, albowiem 
poza dobrymi cechami armii gen. Hallera nie uznawał żadnych dodatnich cech naszej armii, 
co oczywiście wywoływało sprzeciw z mej strony. Jako wykonawca był dobry – na stanowisku 
samodzielnym nie znałem go”. APB, Spuścizna po prokuratorze Edmundzie Pyszczyńskim, sygn. 
36, Protokół przesłuchania świadka Bolesława Rassalskiego z 13 I 1970, k. 63–66.
143 Niemiecki dziennik bydgoski „Deutsche Rundschau” jeszcze jesienią 1941 r. informował 
o wykryciu w mieście schowka z karabinami należącymi do „Strzelca”. Z. Raszewski, 
Pamiętnik gapia…, s. 350.
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ckm Maxim wz. 08 bądź Hotchkiss, lkm Maxim wz. 08/15, a także rkm typu 
Chauchat. Jeśli prawdą jest relacja Stanisława Kamassy, który, nim jego uzbrojo-
ny 92-osobowy oddział Pocztowego PW wymaszerował wieczorem 2 września 
z Bydgoszczy w kierunku na Inowrocław, zobaczył około godz. 19.00 tego dnia na 
Placu Teatralnym „kilka grup szybko uciekających cywilnych wyrostków z róż-
nymi podejrzanymi pakunkami. Dostrzec wśród nich można było nawet nie-
zbyt dokładnie zawinięte karabiny maszynowe”, to ci młodzi ludzie – być może 
z PW – mogli nieść erkaemy typu Chauchat. Relator dodał po latach: „Nikt ich 
nie zatrzymywał, ulice były zatarasowane wozami i uciekinierami i dopiero póź-
niej zorientowałem się, że ci młodzi ludzie z bronią i pakunkami wyglądającymi 
na paczki amunicji byli niemieckimi dywersantami, którzy biegli na ustalone 
stanowiska. Nikt im w tym nie przeszkadzał”144. Najprawdopodobniej jednak 2 
września wieczorem widział młodzież z PW – zapewne biegnącą na stanowiska, 
co byłoby kolejną przesłanką na rzecz tezy o zajęciu niektórych przynajmniej 
stanowisk bojowych w newralgicznych punktach w mieście i na jego obrzeżach 
w nocy z 2/3 września. Tym więcej, że 2 września wieczorem krążyła wieść, że 
Niemcy mogą niebawem zająć miasto. Wyjaśnienia wymaga też kwestia, czy 
w magazynach związków „ściśle PW” nie było także pojedynczych egzemplarzy 
ciężkiej broni maszynowej. Pewnym tego przykładem może być ckm umiesz-
czony 1 września na wieży okazałego budynku Sądu Grodzkiego przy ul. Wały 
Jagiellońskie, przeznaczony do OPL czynnej, a obsługiwany zamiennie przez 
członków kół Towarzystwa Powstańców i Wojaków145. Nie lekceważyłbym też 
informacji zawartej w relacji plut. Rudolfa Sajdaka z 62. pp, który po tym jak żoł-
nierze tego pułku spalili 4 września wieczorem kościół ewangelicki pw. Marcina 
Lutra na ul. Leszczyńskiego na Szwederowie, skąd ich wcześniej ostrzeliwano, 
widział „na dopalających się resztkach wieży trzy ciężkie karabiny maszynowe 
typu »Maxim«”146. To, że tak ciężki sprzęt mógłby być używany przez z zasady 
mobilnych wtedy niemieckich dywersantów, jest bowiem mało prawdopodobne.

Inna rzecz, w jakim stanie była ta broń maszynowa, skoro nie trafi-
ła do oddziałów regularnych ani do oddziałów ON, w których szczególnie 
odczuwano jej deficyt (Bydgoski Baon ON posiadał 9 ckm i 9 rkm syste-
mu Hotchkiss i Chauchat). Tymczasem 3 września na wieżach niektórych 
kościołów bydgoskich znajdowano pozostawione rkm. Z relacji kpt. w st. sp. 
Aleksandra Kaczorkiewicza, dowódcy plutonu żandarmerii 15. DP, patro-
le żandarmerii dostarczyły mu je kilkakrotnie między godz. 14.00 a 15.30, 
przy czym dwukrotnie z kościoła ewangelickiego pw. Św. Piotra i Pawła na 

144 E. Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 340 (relacja Stanisława Kamassy).
145 W. Jastrzębski, Mniejszość niemiecka…, s. 121.
146 E. Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 181 (relacja Rudolfa Sajdaka z maja 1960); Bydgoszcz 
3–4 września 1939. Studia i dokumenty…, s. 638 (zeznanie Rudolfa Sajdaka złożone przed 
OKBZH w Bydgoszczy w październiku 1973); por. W. Jastrzębski, Mniejszość niemiecka…, 
s. 142–143.
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Placu Wolności (obok Domu Społecznego przy ul. Gdańskiej 20, od kwiet-
nia 1939 r. będącego siedzibą Zarządu Powiatowego FPZOO). Za pierwszym 
razem obsługa rkm w tym kościele miała zostać zabita147. Trudno wpraw-
dzie nie doceniać świadectwa dowódcy 82. baonu wartowniczego mjr. Jana 
Sławińskiego (stwierdził jednoznacznie, że 3 września w Bydgoszczy z broni 
maszynowej nie strzelano, a jedynie i to miejscami dość gęsto, z broni ręcz-
nej)148. Niemniej wiarygodni świadkowie kategorycznie stwierdzali, że około 
południa z wieży kościoła na Placu Wolności z karabinu maszynowego strze-
lano długimi seriami149. Tymczasem obok w Domu Społecznym, w siedzibie 
Zarządu Powiatowego FPZOO i innych związków byłych wojskowych, a być 
może i Powiatowej Komendy PW, funkcjonował sztab organizacyjny lokalnej 
samoobrony z por. Pałaszewskim, już wkrótce dowódcą oddziałów zbrojnych 
Straży Obywatelskiej. Trudno przypuszczać, by w kościele, ewangelickim 
wprawdzie, lecz położonym obok siedziby sztabu polskiej lokalnej samoobro-
ny, tak skutecznie zainstalowali się niemieccy dywersanci. Jeśli jednak na wie-
ży tego kościoła i kilku innych, rzeczywiście zainstalowano ciężką i ręczną 
broń maszynową, to dlaczego? Jest tu kilka możliwości. Być może, po nalotach 
w dniu 2 września, na wieżach tych świątyń obok albo zamiast dotychczaso-
wych posterunków obserwacyjno-meldunkowych OPL, ustawiono karabiny 
maszynowe do zwalczania niżej lecących samolotów. Wspomniany ckm na 
wieży Sądu Grodzkiego obsługiwany przez Powstańców i Wojaków nie musiał 
być przecież jedynym tego typu stanowiskiem, choć faktem jest, że nie usta-
wiono go na obiekcie sakralnym. Jeśli zaś istotnie spodziewano się wieczo-
rem 2 września wtargnięcia niemieckich czołówek do miasta, to być może 
nakazano uzbrojonym grupom – jak tej widzianej wówczas przez Stanisława 
Kamassę na Placu Teatralnym – zająć zawczasu dobrze pod względem tak-
tycznym wybrane stanowiska ogniowe. Podobnie – jeśli realizować chcia-
no zaordynowane 2 września przez kierownictwo grup partyzanckich z kpt. 
Rassalskim na czele, działania przeciwdywersyjne. Dlaczego zatem w trak-
cie wydarzeń w dniu 3 września na wieżach kilku kościołów pozostawiono 
– zapewne ręczne – karabiny maszynowe? Można zaryzykować dwie hipo-
tezy. Albo po wybuchu niemieckich działań dywersyjnych około godz. 10.00 
i kontrakcji podjętej przez wojsko i samoobronę, obsługi ich – cywilne w koń-
cu – opuściły stanowiska nie chcąc być posądzone o udział w dywersji, albo 
też w grę wchodzić mogły nieusuwalne dla młodych ludzi zacięcia niemłodej 
już broni bądź też wyczerpanie amunicji, zwłaszcza jeśli były to takie egzem-
plarze ckm Hotchkiss i rkm Chauchat, których z kalibru 8 mm nie dostoso-
wano do mauserowskiej amunicji kal. 7,92 mm. To wprawdzie tylko hipotezy. 

147 E. Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 159 (relacja kpt. Aleksandra Kaczorkiewicza).
148 Ibidem, s. 130 (relacja mjr. Jana Sławińskiego).
149 Z. Raszewski, Pamiętnik gapia…, s. 41.
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Tym niemniej interesujący jest fragment niepublikowanego zeznania 
Czesława Szwarca przed OKBZH w Bydgoszczy w październiku 1967 r. 
Jako niezmobilizowany rezerwista WP, w nocy z 2/3 września pełnił służbę 
w budynku PW na Nowym Rynku, w którym mieściła się składnica mel-
dunków z punktów obserwacyjno-meldunkowych OPL. „Przesiedziałem 
całą noc, nikt nie telefonował, cały mój trud był zbędny i chyba posadzo-
no mnie tam aby się wydawało, że coś się robi. Rankiem następnego dnia 
posterunek swój opuściłem, gdyż nikt mnie nie zmieniał i poprzez most na 
ul. Mostowej ul. Dworcową doszliśmy – było nas kilku – do koszar 62. pp 
po amunicję. Amunicja jakaś była, ale nie pasowała do posiadanych karabi-
nów. Koszary opuściłem bez broni”150. Nie jedyny to z tego i następnych dni 
problem z amunicją nie pasującą do posiadanej broni. Rzecz jednak w czym 
innym. Jeśli powyższe było prawdą, jest to kolejną przesłanką na rzecz tezy 
o zwinięciu w nocy z 2/3 września posterunków obserwacyjno-meldunko-
wych OPL obsługiwanych przez młodych harcerzy z Harcerskiego Pogotowia 
Wojennego, których miejsce zajęły stanowiska broni maszynowej. Udanie się 
zaś rankiem 3 września relatora wraz kilkoma kolegami do koszar 62. pp po 
broń i amunicję świadczyć się zdaje o mobilizacji członków związków PW.

O tym, że grupy TGZ jak i otwarcie formowane oddziały cywilnej samo-
obrony mogły otrzymać wyposażenie bojowe, więc broń ręczną i maszynową 
jak i inne środki walki, nie tylko z magazynów PW ale i z magazynów wojsko-
wych, świadczą także przesłanki źródłowe zawarte w relacjach oficerów Armii 
„Pomorze”. Warto na niektóre z nich zwrócić uwagę. Dla relatorów obserwa-
cje te były dowodem działalności dywersantów niemieckich. Oficer 62. pp ppor. 
Ludwik Matuszewski, wspominając ogień z broni ręcznej i maszynowej jaki 
otworzono do jego oddziału podczas przemarszu przez przedmieścia Bydgoszczy 
w nocy z 3/4 września, wyraził przypuszczenie: „Ponieważ nasze oddziały nie 
dysponowały amunicją smugową, a karabin maszynowy taką właśnie strze-
lał, jest to niezbitym dowodem, że strzelał karabin niemiecki. Zresztą strzelał 
w naszym kierunku”151. Oczywiście, nie sposób tego wykluczyć. Podobnie jed-
nak jak tego, że dla tego karabinu wydanego członkom TGZ innej amunicji 
w magazynach 62. pp nie było. Inny oficer 62. pp por. Mieczysław Robiński, 
we wrześniu 1939 r. dowódca kompanii w Bydgoskim Baonie ON, wspominał, 
że tej samej nocy w trakcie walk z dywersantami w lesie w rejonie dzisiejsze-
go dworca kolejowego Bydgoszcz Leśna, zdobyczą jego podkomendnych padły 
„2 motocykle […] oraz 3 do 4 skrzynek granatów obronnych, karbowanych, 
pomalowanych na czerwono”152. Na czerwono w WP malowane były grana-
ty ćwiczebne wz. 26, wykonywane z tłoczonej blachy stalowej, które w wersji 

150 APB, Spuścizna po prokuratorze Edmundzie Pyszczyńskim, sygn. 37, Protokół 
przesłuchania świadka Czesława Szwarca z 24 X 1967, k. 82–83.
151 Bydgoszcz 3–4 września 1939. Studia i dokumenty…, s. 711.
152 Ibidem, s. 735.
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obronnej dociążane były obciążeniem żeliwnym. Albo więc oddziałom samo-
obrony wydano granaty ćwiczebne, albo też skrzynki zawierały granaty obron-
ne wz. 23 lub wz. 33, które na czerwono w swoim czasie pomalowano z innych 
powodów. Może z myślą o ich bojowym użyciu poza oddziałami regularnymi. 
Z kolei dowódca plutonu pionierów 62. pp ppor. Józef Trojański stwierdzał, iż 
w trakcie przemarszu przez miasto z 3/4 września: „Z każdego domu czy okna 
padały strzały, względnie rzucano petardy”153. Petardami otóż nazywano będą-
ce na wyposażeniu WP granaty pozoracyjne W.A.S. wz. 29. Podobnie jak inne 
środki walki, mogły one trafić do rąk członków cywilnej samoobrony (bądź po 
prostu: uzbrojonej ludności) z magazynów wojskowych. Nic innego już bowiem 
tam nie zostało, co pokazuje problemy z uzbrojeniem wielu uczestników nie-
regularnych form walki zbrojnej w Bydgoszczy we wrześniu 1939 r. Nic zatem 
dziwnego, że kpt. Władysław Jotkiewicz, oficer zwiadowczy 4. baterii pomia-
rów artylerii 15. DP, w odniesieniu do przemarszu przez miasto w nocy z 3/4 
września zanotował: „Po przebyciu miasta dowódca baterii zatrzymał kolumnę, 
aby wszyscy dołączyli – jeden kanonier ranny od postrzału śrutem”154. Notabene 
członkowie nieregularnych oddziałów zbrojnych mogli też wówczas używać – 
przypisywanych w relacjach dywersantom – pistoletów sygnałowych, z których 
w nocy w warunkach w miarę zwartej miejskiej zabudowy wystrzeliwano rakiety 
w różnych kolorach (najczęściej białym i czerwonym) mające sygnalizować trasy 
przemarszu oddziałów WP155. Przedstawione fragmenty relacji, zwłaszcza z prze-
marszu przez miasto w nocy z 3/4 września, pokazują, jakie problemy wiązały się 
z uzbrojeniem nie tylko oddziałów samoobrony, ale i grup ludności funkcjonują-
cych poza nimi i poza jakąkolwiek kontrolą, w wyniku szeroko zakrojonej akcji 
przeciwdywersyjnej. Znamienny jest tu fragment relacji mjr. Wojciecha Gniadka, 
dowódcy II baonu 62. pp: „Zaraz po wejściu [na] ul. Grunwaldzką spotkałem 
kilka osób cywilnych z opaskami. Przypuszczam, że byli to również dywersan-
ci. Zaznaczam jednakże, że z nimi nie rozmawiałem, a ktoś mi mówił, że oni 
określili siebie jako oddział przeciw dywersji”156. Przypomina to wspomnianą 
w niniejszych rozważaniach relację kpt. Konstanego Bobbé, dowódcy plutonu 
artylerii 22. pp z 9. DP, o tym jak jego oddział ostrzelany został z budynku szko-
ły powszechnej przy ul. Fordońskiej. Członkowie samoobrony, gdy zorientowali 
się, że omyłkowo ostrzelali oddział WP, schowali się w piwnicy, pozostawiw-
szy kartkę z komunikatem: „Wybaczcie, że tak Was witam, ale dobro ojczyzny 
tego wymaga”, co Włodzimierz Jastrzębski ochoczo zinterpretował jako celowy 
zabieg mający wywołać u wojskowych wrażenie działania niemieckiej dywersji, 
czym usprawiedliwić miano wcześniejsze działania pacyfikacyjne w stosunku do 
miejscowych Niemców. Kpt. Bobbé zauważył natomiast: „Na ulicy zastaję przy 

153 Ibidem, s. 505.
154 Ibidem, s. 515.
155 Ibidem, s. 499, 509.
156 Ibidem, s. 706.
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domach mężczyzn z opaskami OPL względnie w czapkach kolejarzy, mówią po 
polsku. Później się zorientowałem, że to oni urządzili zasadzkę”157.

XIV
Sprawa genezy, formy i działań cywilnej samoobrony Bydgoszczy we wrze-

śniu 1939 r. kryje w sobie więcej niewiadomych niż danych zasługujących na 
miano przesłanek czy hipotez, o pewnikach nawet nie wspominając. W świetle 
dostępnego materiału źródłowego analizowanego w tym artykule można sfor-
mułować pogląd, iż przygotowania do cywilnej obrony Bydgoszczy rozpoczęły 
się w końcu sierpnia 1939 r. Wynikały z inicjatywy lokalnych czynników woj-
skowych (trudno powiedzieć, czy tylko grupy oficerów 62. pp z kpt. Rassalskim, 
którą Jastrzębski kilkakrotnie nazywa „spiskiem oficerskim”, rozciągając ten-
że na pozostałe pułki bydgoskiej 15. DP) oraz części bydgoskich środowisk 
kombatanckich pozostających w łączności z radą miejską, starostą powiato-
wym i grodzkim Julianem Suskim i komendantem placu mjr. Wojciechem 
Albrychtem. Wydaje się pewne, że działania liderów środowisk kombatanckich 
(w tym także hallerczyków) w ostatnich miesiącach przed wojną pozostawały 
w związku z pracami władz wojskowych w obszarze związków PW i szkole-
nia rezerw, zintensyfikowanych w marcu 1939 r. Decyzje władz wojskowych 
z marca 1939 r. o zacieśnieniu związków między komendami obwodowymi 
FPZOO a reprezentującymi wojsko komendami obwodowymi PW (wspól-
ne kancelarie, z czasem wspólne siedziby), stworzyły na wypadek zagrożenia 
wojennego organizacyjne ramy dla ścisłej współpracy przywódców związków 
kombatanckich i oficerów miejscowego garnizonu w formowaniu struktur 
lokalnej samoobrony na bazie dotychczasowych prac w zakresie przysposobie-
nia wojskowego. Z przeprowadzonej analizy materiału źródłowego wynika, że 
działania wojskowych z kpt. Rassalskim i części niezmobilizowanych przywód-
ców związków kombatanckich z por. rez. Stanisławem Pałaszewskim na czele, 
można do pewnego stopnia traktować łącznie, choć zapewne nie od początku 
biegły one jednym torem, ulegając zintensyfikowaniu w ostatnich dniach przed 
wybuchem wojny. Nie wiadomo natomiast, czy inicjatywa grupy oficerów 62. 
pp – w tym oficerów Obwodowej Komendy PW w Bydgoszczy – miała wymiar 
lokalny jedynie. Podobne działania ze strony grupy byłych wojskowych miały 
bowiem miejsce w Poznaniu. Tam jednak, jak wspomniano, zostały one szybko 
ograniczone przez dowództwo Straży Obywatelskiej podległej władzom mia-
sta. Być może dlatego też sytuacja w Poznaniu nie wymknęła się spod kon-
troli, tak jak to mogło mieć miejsce w Bydgoszczy, szczególnie chyba w nocy 
z 3 na 4 września. Nie ulega bowiem kwestii, że formowanie na tyłach wła-
snych regularnych oddziałów – nie wiadomo czy faktycznie za wiedzą wyższych 

157 „Jednego dywersanta posuwającego się za kolumną na rowerze oddałem piechocie. 
Maszyny fabryki »Kabel« stały na podwórzu przygotowane do ewakuacji”; Ibidem, s. 489.
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dowództw – nieregularnych ochotniczych grup zbrojnych, działających w zwar-
cie zabudowanym obszarze miejskim, było w warunkach wojennych niezmier-
nie ryzykowne, co wykazały wydarzenia bydgoskie, niezależnie nawet od tego, 
czy zostały sprowokowane przez niemieckie działania dywersyjne, czy też nie.

Te ostatnie w rodzimej literaturze przedmiotu nie bez powodu łączone są 
z operacją o kryptonimie Unternehmen Tannenberg, a dokładniej z jej częścią 
o kryptonimie Sonderaktion Tannenberg, zdaniem inspektora SD w Królewcu, 
SS-Oberführera Otto Rascha „w dużej mierze przeprowadzonej przez region 
SD Gdańsk”, w której – wedle słów szefa Wydziału Zagranicznego SD, 
SS-Brigadeführera Heinza Josta – „znaczne straty materialne i osobowe ponieśli 
użyci w akcji volksdeutsche”158. Stąd też wiązanie z udziałem w akcji dywersyj-
nej przerzuconego z Gdańska tajnego oddziału do specjalnych poruczeń przy 
Reichsführerze SS (geheimes Sonderkommando Rottler Kühl)159, choć przecież 
akcja wykonana została nie bez pomocy pewnej liczby miejscowych Niemców. 
Rola bowiem Bydgoszczy jako czołowego ośrodka niemieckiego życia politycz-
nego, kulturalnego i gospodarczego w Polsce zachodniej – nawet niezależnie 
od intencji miejscowych przywódców tej mniejszości – powodowała, iż było 
to w pierwszych dniach wojny idealne z punktu widzenia kierownictwa SS 
miejsce prowokacji politycznej, będącej czymś więcej niż liczne przewidywane 
w ramach operacji „Tannenberg” ataki na mienie niemieckich instytucji i osób 
prywatnych po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Jest to naturalnie jedy-
nie hipoteza, za którą przemawia jednak – paradoksalnie – charakter wydarzeń 
bydgoskich w świetle licznych relacji polskich świadków i meldunków wojsko-
wych: akcja ostrzeliwania polskich żołnierzy i ludności cywilnej zorganizowana 
została i przez kilka godzin w dniu 3 września prowadzona była w kilkudzie-
sięciu punktach w centrum miasta, przy bardzo dużej mobilności strzelają-
cych, ułatwionej jak w mało którym dużym mieście w Polsce przez specyfikę 
bydgoskiej śródmiejskiej zabudowy, w której przez bramy i podwórka można 
było szybko przeniknąć nawet na odległe ulice. W dodatku wiele mieszkań było 
wtedy opuszczonych, bądź pustych, jako że ich lokatorzy bądź to opuścili mia-
sto, bądź przebywali w piwnicach i schronach OPL w obawie przed nalotami, 
a z czasem przed wydarzeniami na ulicach miasta. Mobilność dywersantów 
i łatwość przemieszczania się nie były zapewne bez wpływu na niewielką po 
obu stronach liczbę osób poległych w walce. Naturalnie nie sposób też wyklu-
czyć napływu do Bydgoszczy przed 3 września niemieckich grup dywersyjnych 
z okolic Bydgoszczy a być może i z okolicznych powiatów (świeckiego, chełmiń-
skiego, grudziądzkiego, wyrzyskiego, sępoleńskiego). Strzelanina wzdłuż głów-
nych arterii komunikacyjnych i na przyległych do nich ulicach w śródmieściu, 

158 T. Chinciński, Niemiecka dywersja na Pomorzu w 1939 roku [w:] Bydgoszcz 3–4 września 
1939. Studia i dokumenty…, s. 194.
159 G. Schubert, „Bydgoska Krwawa Niedziela”. Śmierć legendy, Bydgoszcz 2003, s. 153; J. Kutta, 
Wydarzenia 3 i 4 września w Bydgoszczy – „Blutsonntag” [w:] Historia Bydgoszczy…, s. 39.
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rozprzestrzeniająca się szybko na inne dzielnice, mogła sprawiać wrażenie 
dywersji w dużej skali, w rzeczywistości jednak taką nie była. W przeciwnym 
razie nie byłaby łatwa do opanowania, nawet jeśli – co prawdopodobne – w nocy 
z 3/4 września dała o sobie znać ponownie. Wydaje się natomiast, że akcja ta 
przyspieszyła trwający proces formowania grup samoobrony, a co więcej, doszło 
do uzbrajania ludności Bydgoszczy nie zawsze zorganizowanej w strukturach 
PW i pokrewnych (jak cywilne straże bezpieczeństwa). Zresztą skoro uzbro-
jeni już częściowo członkowie organizacji PW pojawili się w tak dużej liczbie 
w śródmieściu krótko po wybuchu strzelaniny 3 września około godz. 10.00, to 
fakt ten – nawet biorąc pod uwagę wysoki stopień zorganizowania tych środo-
wisk – stanowić może kolejny dowód ich zaplanowanej wcześniej mobilizacji 
w tej części miasta. Mobilizacji wskazującej raczej na chęć obrony miasta niż 
działania przeciwdywersyjne, dopóki około godz. 10.00 w wielu punktach mia-
sta nie rozległy się strzały, sprowokowane incydentem do którego doszło na ul. 
Gdańskiej, przy zbiegu dzisiejszych ulic Artyleryjskiej i Kamiennej.

Tym co pozostało w warstwie dokumentalnej, jest pewna ilość faktów i prze-
słanek źródłowych, składających się na hipotezy i interpretacje. Spróbujmy zatem 
poukładać je w całość, biorąc za podstawę zachowany materiał źródłowy. Analiza 
istniejących relacji polskich świadków (rzadziej uczestników) wydarzeń w dniu 
3 i 4 września 1939 r. w Bydgoszczy, a także, w mniejszym jednak stopniu, mel-
dunków wojskowych, jak również dotychczasowej literatury przedmiotu pozwala 
postawić tezę, iż w dniu 3 września w godzinach rannych i przedpołudniowych na 
terenie miasta nałożyły się na siebie niepokojące zjawiska. Odwrót przez miasto 
oddziałów WP, trwający już od wieczora dnia poprzedniego, który poprzedza-
ła duża liczba maruderów i grup żołnierzy z rozbitych oddziałów, stanowiących 
potencjalnie element zapalny, jednych mieszkańców mobilizował do ewakuacji, 
innych do pozostania na miejscu i podjęcia obrony (fraza Zbigniewa Raszewskiego 
o polskiej ludności Bydgoszczy w tych dniach „delirycznie przeżywającej swój 
patriotyzm”160 nie musi być przesadna), mimo widocznych symptomów ewakuacji 
władz i urzędów. Wieści z frontu wraz z cofającym się wojskiem nakazywały spo-
dziewać się wtargnięcia do miasta czołówek wojsk niemieckich. W takiej atmos-
ferze pojawiły się elementy czynnych działań grup formującej się wciąż cywilnej 
obrony miasta, składającej się z członków pracowniczych organizacji PW (kolejo-
wego i pocztowego), stowarzyszeń kombatantów i byłych wojskowych (zapewne 
głównie Związku Powstańców i Wojaków DOK VIII oraz Związku Hallerczyków), 
LOPP, „Sokoła”, młodzieży ze szkolnych hufców PW i drużyn harcerskich, a być 
może i części żołnierzy z nie w pełni ewakuowanych nadwyżek 62. pp. Niektóre 
z takich grup oczekiwały nadejścia oddziałów Wehrmachtu zbliżających się – jak 
sądzono – do miasta. Jedna z nich około godz. 9.30 ostrzelała omyłkowo cofające 
się oddziały WP na Czyżkówku. Towarzyszył temu nerwowy nastrój oczekiwania 

160 Z. Raszewski, Pamiętnik gapia…, s. 43.
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na rozwój wypadków rosnący wraz z przeciąganiem przez miasto – zwłaszcza uli-
cą Gdańską – rozbitych w Borach Tucholskich oddziałów 9. i 27. DP. Tu właśnie 
przy dawnym przejeździe kolejowym doszło około godz. 10.00 do wybuchu pani-
ki, która udzieliła się taborytom i jednej z baterii artylerii. Krótko potem wybuchła 
w śródmieściu strzelanina, która dla polskich świadków i polskiej historiografii 
oznaczała początek dywersji niemieckiej, zaś dla relatorów niemieckich - omył-
kowe otwarcie ognia przez usadowioną wzdłuż ul. Gdańskiej polską samoobro-
nę, o co obwinić miano miejscowych Niemców. Ogień do polskich oddziałów 
otworzono jednak wtedy nie tylko na ul. Gdańskiej i innych ważnych arteriach 
komunikacyjnych, ale i na ulicach do nich przylegających, zaś rozległość dzia-
łań w ciągu najbliższych godzin, przy uważnej analizie relacji polskich cywil-
nych i wojskowych świadków (w tym informacji o zabitych polskich żołnierzach 
i liczbie rannych w miejskich szpitalach161), pozwala wykluczyć przypadkowość 
i omyłkowość tych wydarzeń. Niemiecka akcja dywersyjna była sprawnie prze-
prowadzona, choć przecież wykonana nie bez pomocy pewnej liczby miejscowych 
Niemców. Zwalczanie tej akcji przez wojsko oraz członków grup paramilitarnych 
i kombatanckich, do których przyłączyło się w międzyczasie wielu polskich miesz-
kańców miasta, obok likwidacji poczynań dywersyjnych pociągnęło też za sobą 
sporą liczbę ofiar nie tyle może spośród faktycznych bądź domniemanych dywer-
santów, ile bardziej niemieckich cywili nie mających często z dywersją nic wspól-
nego. Wiele wskazuje na to, że liczba ta wzrosła jeszcze w wyniku działań strony 
polskiej, podjętych w dniu 4 września, które niekoniecznie i nie zawsze były zwią-
zane jedynie z dalszym zwalczaniem – tlącej się jeszcze tu i ówdzie, jak choćby na 
Szwederowie – niemieckiej dywersji. 

Istotnym elementem analizy sytuacji rozgrywającej się 3–5 wrze-
śnia 1939 r. w Bydgoszczy jest kwestia genezy i działalności w tych dniach 
struktur polskiej cywilnej samoobrony, formacji jednak nie w pełni tożsa-
mej z powstałą oficjalnie 4 września 1939 r. Strażą Obywatelską. Obecność 
w mieście oddziałów ochotniczej polskiej samoobrony jeszcze przed wybu-
chem niemieckich działań dywersyjnych około godz. 10.00 dnia 3 września 
– tj. uzbrojonych grup cywilnych ochotników funkcjonujących niezależnie 
od wojska a jednocześnie w łączności z nim, przy tym nie jest jasne, czy za 
wiedzą czy poza wiedzą dowódcy stacjonowanej w Bydgoszczy 15. DP gen. 
bryg. Zdzisława Przyjałkowskiego i jego sztabu – w świetle szeregu relacji nie 
ulega kwestii. Działalność ich w następnych godzinach z jednej strony przy-
czyniła się do pomocy wojsku w sprawnym likwidowaniu ognisk dywersji, 
z drugiej jednak strony grupy te mogły czasem stanowić problem dla oddzia-
łów WP cofających się przez Bydgoszcz, co skutkowało tego dnia (a i w dniu 

161 Dyrektor Szpitala Miejskiego na Bielawkach w Bydgoszczy dr n. med. Edward Soboczyński 
wspominał, iż już około godz. 12.00 miał w swej placówce 91 rannych, a 200 sienników 
przygotowanych dla dalszych rannych zapełniło się do wieczora tego dnia. E. Serwański, 
Dywersja niemiecka…, s. 227–228 (relacja dr. Edwarda Soboczyńskiego).
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następnym – 4 września) wzajemnym ostrzeliwaniem się wojska i cywilnej 
samoobrony. Być może dlatego też, gdy w godzinach popołudniowych 3 wrze-
śnia grupa kombatantów zgłosiła się w Domu Społecznym u jednego z organi-
zatorów tej samoobrony i późniejszego – nominalnie od rana dnia 4 września 
– dowódcy oddziałów zbrojnych Straży Obywatelskiej por. rez. Stanisława 
Pałaszewskiego, ten wydał im „rozkaz, aby wstrzymać się z jakąkolwiek dzia-
łalnością”162. Pod względem wzajemnego ostrzeliwania się szczególnie drama-
tyczna i – co wynika z wielu relacji byłych oficerów Armii „Pomorze” w IPMS 
a publikowanych w dokumentowej części wydawnictwa Bydgoszcz 3–4 wrze-
śnia 1939. Studia i dokumenty – niebezpieczna dla wojska i ludności cywilnej 
była noc z 3 na 4 września, gdy przez miasto cofały się pułki bydgoskiej 15. DP. 
Znalazły się wtedy w zaciemnionym mieście pod ostrzałem – wolno sądzić 
– nie tylko działających jeszcze tu i ówdzie dywersantów, ale i (a być może 
w głównej mierze) polskiej cywilnej samoobrony, której członkowie prowadzi-
li w tych warunkach omyłkowy ogień do własnych wojsk, co na czas pewien 
nie pozostało bez wpływu na morale oddziałów tej dywizji po tym, gdy opu-
ściły one już miasto163. Dodajmy tu, iż pojawiające się w szeregu relacjach ele-
menty działań tej cywilnej samoobrony wskazują na przygotowania do obrony 
miasta w nocy z 3 na 4 września przez całkiem nieźle uzbrojone i wyposażone 
grupy ochotników, zaś wybrane do podjęcia walki punkty terenowe wskazują 
na przygotowania do obrony na wszystkich podejściach do miasta. Skutek nie-
jednokrotnie był taki, iż w nocy z 3 na 4 września 1939 r. grupy samoobrony 
bądź to cofały się po pierwszej wymianie ognia, bądź narażone na szczególnie 
silny ogień oddziały kawalerii, artylerii i taborów zmieniały marszrutę, bądź 
też oddziały piechoty zwłaszcza – łamały napotykany opór siłą, w przekona-
niu, że zwalczają niemieckich dywersantów.

162 E. Serwański, Dywersja niemiecka…, s. 189 (relacja wachm. Leona Manowskiego). Być 
może miało to też związek z rozmową, jaką Pałaszewski około godz. 17.00 tego dnia odbył 
ze starostą Suskim.
163 Ppor. Józef Siwek z 15. pal tak opisał nocny przemarsz przez dzielnicę Czyżkówko: „Cały 
pułk maszeruje zwarcie wśród ognia i jasności z okien. Ludzie przeżyli ten moment b. ciężko. 
Własne miasto tak witało swoje oddziały. Strat nie było”. (Bydgoszcz 3–4 września 1939. Studia 
i dokumenty…, s. 497). Oficer 62. pp ppor. Zygmunt Omilianowski pisał zaś: „Wchodzimy do 
Bydgoszczy od strony ul. Grunwaldzkiej. Tu dopiero dowiadujemy się o powstaniu Niemców 
bydgoskich. Rzeczywiście, idąc ulicą Grunwaldzką, Nowym Rynkiem, Zbożowym Rynkiem, 
częściowo ul. Długą oraz ul. Kujawską, jesteśmy ostrzeliwani z każdego ciemnego kąta, tu i ówdzie 
leżące trupy, a na ul. Nowy Rynek cały ich stos, świadczyły o gorącym dniu (Niemcy nazwali 
tę niedzielę »Blutsonntag«). Szliśmy naprzód, byle szybciej oderwać się z tego »przeklętego« 
miasta, to co dla nas stanowiło przeszkodę, likwidowaliśmy bez pardonu. Nieprzyjaciel dobrze 
się ukrywał pod osłoną nocy”. (Ibidem, s. 535). Z kolei w relacji kpt. Stanisława Stawskiego, 
oficera łączności 62. pp, czytamy: „Przemarsz przez miasto to jeden koszmar. Z każdego okna 
niemal, z bram, z wież kościelnych, ogień różnej broni, a ulicami chwilami stłoczone, chwilami 
porozrywane, jakby bezradnie często kolumny pieszych oddziałów. Straty były minimalne, ale 
akcja obliczona na zdezorganizowanie i zdemoralizowanie osiągnęła cel”. (Ibidem, s. 493).
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Szereg relacji osób wojskowych zwłaszcza, dotyczących wydarzeń z 3 
na 4 września 1939 r. każe dziś nieco inaczej spojrzeć na pewien fragment 
wielokrotnie cytowanego w literaturze przedmiotu meldunku szefa szta-
bu 15. DP ppłk. dypl. Józefa Drotlewa z godz. 7.00 dnia 4 września 1939 r., 
skierowanego do – przebywającego dzień wcześniej w Bydgoszczy - dowód-
cy Armii „Pomorze” gen. dyw. Władysława Bortnowskiego, w którym ppłk 
Drotlew pisał, że: „Dywizja w całości (pomimo dywersji uzbrojonej ludności 
w Bydgoszczy) wycofała się w ciągu nocy [3/4 września 1939] na południe od 
Kanału Bydgoskiego (...)”164. Zważmy: „pomimo dywersji uzbrojonej ludno-
ści w Bydgoszczy”. To jedyny bodaj taki meldunek wojskowy z tamtych dni 
w Bydgoszczy i okolicy, w którym „uzbrojonej ludności” działającej przeciwko 
wojsku polskiemu nie określono pod względem narodowościowym. W innych 
meldunkach pisano na ogół wprost o dywersantach niemieckich. Czy to nazbyt 
ogólne sformułowanie użyte przez szefa sztabu dywizji może być wskazówką, 
że po uzbrojeniu w trakcie i na skutek wypadków w dniu 3 września 1939 r. 
znacznej liczby polskich mieszkańców miasta, sytuacja wymknęła się organi-
zatorom cywilnego oporu spod kontroli? Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić 
jednoznacznie. Nie ulega jednak wątpliwości, iż organizowanie na zapleczu 
własnych wojsk, uzbrojonych ochotniczych cywilnych grup oporu, działających 
za wiedzą pewnych tylko czynników wojskowych, lecz nie zawsze za wiedzą 
dowódców oddziałów, które walczyły na linii frontu i z kolei cofały się przez 
zwarcie zabudowany obszar miejski będący terenem działania takich grup, 
mogło doprowadzić w okolicznościach wybitnie niesprzyjających – jak wła-
śnie 3 i 4 września 1939 r. w Bydgoszczy – do powstania niebezpiecznej sytuacji 
i następstw czasami tragicznych. Jeśli na to nałożył się konflikt narodowościo-
wy, nasilający się od lat, oraz niemiecki atak dywersyjny na polskie oddziały, 
których część poniosła w tzw. korytarzu pomorskim klęskę (jak zwłaszcza 27. 
DP), wówczas odwet wzięty przez wojsko a z czasem także przez uzbrojonych 
mieszkańców na zamieszkującej miasto i mającej tu silną pozycję ekonomicz-
ną mniejszości niemieckiej, mógł w pewnym momencie przekroczyć granice 
wyznaczane potrzebami samoobrony wojska i ludności polskiej (nawet przy 
założeniu, że dywersanci działać mogli świadomie na rzecz eskalacji konfliktu). 

Niedługo po przegranej kampanii, przebywający w Paryżu płk dypl. Antoni 
Rosner, szef Oddziału II Sztabu Armii „Pomorze”, w dzienniku działań armii, 
odtworzonym przezeń bez map i notatek między 20 a 27 listopada 1939 r., 
zapisał: „W Bydgoszczy oddziały wycofujące się z północy (tabory 27. DP) 
urządziły »krwawą niedzielę« w Bydgoszczy”165. Z kolei autor opracowania z 1 
sierpnia 1939 r., powstałego w Oddziale Armie Obce „Wschód” w Naczelnym 
Dowództwie Sił Lądowych (Oberkommando des Heeres), a zatytułowanego 

164 Bydgoszcz 3–4 września 1939. Studia i dokumenty…, s. 389.
165 Ibidem, s. 480.
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„Die Polnische Kriegswehrmacht” („Wojsko Polskie czasu wojny”), zauważył 
być może nie bez racji: „Przymioty polskiego charakteru narodowego mogą 
łatwo doprowadzić do ekstremalnych nastrojów”166. Koresponduje z tym 
jakoś oświadczenie dyrektora Departamentu Politycznego MSW Wacława 
Żyborskiego, jakie padło 12 sierpnia 1939 r. w rozmowie z przedstawicielem 
mniejszości niemieckiej w Polsce senatorem RP Erwinem Hasbachem, że tenże 
„musi sobie z powagą uświadomić, że w obliczu realizowanego przez Rzeszę 
czwartego rozbioru Polski naród polski będzie się bronił wszelkimi środka-
mi, jakie pozostają w zasięgu jego możliwości”167. Z kolei zmarły przed deka-
dą niemiecki badacz regionalista Hugo Rasmus odnotował wypowiedź, jaką 
z ust jednego z bydgoskich Niemców usłyszeć mieli żołnierze niemieckiej 50. 
DP wkraczający do miasta w godzinach przedpołudniowych 5 września – bez 
wątpienia przesadną, za to w jakiś sposób oddającą nastroje niektórych przy-
najmniej miejscowych volksdeutschów po przeżyciach z ostatnich dwóch dni: 
„Wäret ihr nur einen Tag später kommen, wäre von uns niemand mehr am 
Leben geblieben”168. Wszystko to powoduje, iż tragiczne wydarzenia 3 i 4 wrze-
śnia 1939 r. – skomplikowane nawet na tle polskiego wrześniowego dramatu 
z 1939 r. – powinny zostać przebadane kompleksowo także w obszarze wykra-
czającym poza dominujący do dziś aspekt niemieckiej dywersji.

Prezentowany artykuł stanowi próbę analizy jednego z ważniejszych 
składników tych wydarzeń, za jaki uznać należy aktywność polskiej cywilnej 
samoobrony, a także powołanych z inicjatywy czynników wojskowych nie-
regularnych grup zbrojnych. Geneza tych grup, okoliczności ich powstania 
i uzbrojenia w pierwszych dniach września 1939 r. to wciąż jeszcze – mimo 
istnienia przedstawionych i przeanalizowanych poszlak – problemy badawcze 
o których wiedza obraca się w kręgu przypuszczeń i hipotez, przy częstym 
braku miejsca dla stwierdzeń definitywnych. Warto jednak tę problematykę 
dalej badać, zarówno w aspekcie Bydgoskiego Września, jak i polskich dzia-
łań nieregularnych w tamtej kampanii, o których wiedza pozostaje w istocie 
znikoma, gdy tymczasem casus bydgoski, choć w tej skali porównywalny 
jedynie z Katowicami i zurbanizowanym obszarem górnośląskim, skupia jak 
w soczewce zasadnicze mechanizmy konstruowania takich działań z inicjaty-
wy lokalnych najczęściej czynników wojskowych, przy użyciu niezmobilizo-
wanych rezerwistów, członków związków kombatanckich i przysposobienia 
wojskowego oraz młodzieży harcerskiej.

166 A. Nogaj, Wojsko Polskie w dokumentach niemieckiego wywiadu wojskowego. Omówienie 
źródeł z 1939 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2008, nr 3 (223) s. 85.
167 M. Kornat, Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, Gdańsk 
2012, s. 443.
168 H. Rasmus, Pommerellen – Westpreußen 1919–1939, München – Berlin 1989, s. 209 (za 
wspomnieniami Waltera Hotza, Daß der Geist nicht sterben kann. Geschichte, Berichte und 
Gedanken der Kriegsjahre, Lindhorst 1982, s. 40 i 42).
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STRESZCZENIE

Prz emysław Olstowsk i ,  Wokół genezy i formy cywilnej 
obrony Bydgoszczy we wrześniu 1939 r. Przyczynek do 
wydarzeń bydgoskich 3–4 września 1939 r. i polskich 

działań nieregularnych w kampanii polskiej.

W dniu 3 września 1939 r. w Bydgoszczy, w trakcie odwrotu przez miasto czę-
ści oddziałów Armii „Pomorze”, doszło do niemieckiej akcji dywersyjnej. Jednym 
z istotnych, a niezbadanych dotąd składników tych wydarzeń jest rola polskiej cywil-
nej samoobrony w Bydgoszczy, której struktury formować zaczęto w końcu sierpnia 
1939 r., a więc jeszcze przed wybuchem wojny polsko-niemieckiej. Bydgoszcz była 
obok Katowic jedynym większym polskim miastem, w którym na taką skalę powo-
łano do życia struktury cywilnej samoobrony, które w pierwszych dniach września 
1939 r. zarówno współpracowały z wojskiem, jak i działały samodzielnie, wykonując 
funkcje straży obywatelskiej. W dniach 3 i 4 września 1939 r. grupy te, częściowo 
organizowane i uzbrojone przez wojsko, wzięły czynny udział w wydarzeniach byd-
goskich, po czym część z nich opuściła miasto wraz z armią. Artykuł niniejszy jest 
wkładem do dalszych badań nad wydarzeniami bydgoskimi 3–4 września 1939 r., 
jak i nad słabo zbadaną problematyką polskich działań nieregularnych we wrześniu 
1939 r., organizowanych z inicjatywy czynników wojskowych w oparciu o niezmobi-
lizowanych rezerwistów Wojska Polskiego, członków stowarzyszeń kombatanckich 
i młodzieży przedpoborowej.

Słowa kluczowe: Kampania polska 1939 r., Bydgoszcz, samoobrona cywilna, pol-
skie działania nieregularne.

SUMMARY

Prz emysław Olstowsk i ,  On the origin and sha-
pe of the civil self-defence in Bydgoszcz in September 1939. 

Contribution to the Bydgoszcz events of 3-4 September 1939 
and Polish irregular operations in the Polish Campaign

On 3 September 1939 in Bydgoszcz, when some units of the “Pomorze” 
(Pomerania) Army were retreating through the city, a German sabotage mission 
was carried out. An important aspect of those events which has not been researched 
yet is the role of the Polish civil self-defence units in Bydgoszcz, whose structures 
began to be formed at the end of August 1939, so actually before the outbreak of the 
Polish-German war. 

Bydgoszcz was, next to Katowice, one of the largest Polish cities where civil sel-
f-defence structures were set up on such a scale, and which, at the beginning of 
September 1939, both cooperated with the army, and acted independently, serving 
as civil guard. 

On 3 and 4 September 1939 these groups, partly organized and armed by the 
military, participated actively in the events in Bydgoszcz and after that some of them 



left the city. The following article makes a contribution to the further research both 
on the Bydgoszcz events of 3–4 September 1939 and on the – barely investigated so 
far – issue of the Polish irregular actions in September 1939, organized upon mili-
tary initiative and relying on the reservists of the Polish Army that had not been 
called up, as well as on the members of veteran’s associations and youth before the 
age conscription. 

Keywords: Polish campaign of 1939, Bydgoszcz, civil defence, Polish irregular 
actions

РЕЗЮМЕ 

П шем ысла в Олс тов с к и й,  О возникновении и формах 
гражданской обороны Быдгоща в сентябре 1939 г. О роли в 

быдгощских событиях 3-4 сентября 1939 г. польских нерегулярных 
воинских формирований во время польской кампании

3 сентября 1939 г. В Быдгоще, во время отступления из города частей армии 
„Поморье”, была совершена немецкая диверсионная акция. Одним из основ-
ных и до сих пор не исследованных составляющих тех событий является роль 
польской гражданской самообороны в Быдгоще, структуры которой начали 
формироваться в конце августа 1939 г., то есть еще до начала польско-немец-
кой войны. Быдгощ, наряду с Катовице, был единственным крупным поль-
ским городом, где в таком масштабе была создана структура гражданской 
самообороны, которая с первых дней сентября 1939 г. сотрудничала с армией, 
а также действовала самостоятельно, выполняя функцию гражданской оборо-
ны. 3 и 4 сентября 1939 г. эти группы, частично организованные и вооружен-
ные, приняли участие в обороне Быдгоща, после чего часть из них покинула 
город вместе с армией. Данная статья является вкладом в дальнейшие иссле-
дования быдгощских событий 3–4 сентября 1939 г., а также мало исследован-
ной проблематики участия в военных действиях в сентябре 1939 г. польских 
нерегулярных воинских формирований, организованных накануне войны на 
основе не мобилизованных резервистов Войска Польского, членов ветеран-
ских товариществ и допризывной молодёжи. 

Ключевые слова: Польская кампания 1939 г., Быдгощ, гражданская 
самооборона, польские нерегулярные воинские действия. 



Grzegorz Śliżewski

Początki I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. 
Powstanie i działalność jednostki  

w kwietniu 1941 r.

Kiedy Battle of Britain1 wchodziła w swój schyłkowy etap, myśli dowództwa 
Royal Air Force2 przestały zaprzątać wyłącznie sprawy związane z obroną 
Wysp Brytyjskich przed nawałą Luftwaffe. Zmiana taktyki działania niemiec-
kiego lotnictwa, które zaczęło operować przede wszystkim w nocy, uzmysło-
wiła Anglikom, że zadania własnego lotnictwa dziennego mogą ewaluować. 
RAF powoli oswajał się z myślą, że nadszedł czas na rozpoczęcie dziennej 
ofensywy lotniczej nad okupowaną Europą.

Koncepcja myśliwskiego Skrzydła
Po zakończeniu Battle of Britain główny ciężar walk z Luftwaffe spo-

czął na jednostkach stacjonujących na południu Anglii w 11 Grupie Fighter 
Command (FC)3. Najwięcej pracy mieli zatem piloci startujący z lotni-
sk Biggin Hill, Croydon, Filton, Hawkinge, Hornchurch, Kenley, Manston, 

1 W polskojęzycznej literaturze przedmiotu spotyka się różne określenia tego okresu 
powietrznych walk: zarówno „Bitwa o Anglię”, „Bitwa o Brytanię”, jak i „Bitwa o Wielką 
Brytanię”. Każde z nich ma swoje uzasadnienie i swoich zwolenników. Autor zdecydował się 
na zastosowanie neutralnej, anglojęzycznej nazwy, by nie wchodzić w szczegółowe dywagacje 
na ten temat, gdyż nie są one bezpośrednio związane z treścią publikowanego materiału.
2 Królewskie Siły Powietrzne – lotnictwo wojskowe Wielkiej Brytanii.
3 Lotnictwo myśliwskie RAF.
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Martlesham Heath, Middle Wallop, Northolt, North Weald, Rochford, 
Tangmere i Westhampnett. Wśród nich byli polscy lotnicy z dywizjonów4 302 
i 303 oraz walczący w jednostkach brytyjskich (ich liczba na początku 1941 r. 
wahała się od 25 do ośmiu)5. Zadania, które postawiono przed jednostkami 11 
Grupy, polegały przede wszystkim na obronie własnego terytorium, zwalcza-
niu samolotów rozpoznawczych, lotach patrolowych nad kanałem La Manche 
i udziale w lotach zaczepnych nad terytorium północnej Francji i Belgii6. 

Z czasem sztabowcy RAF zadecydowali, że myśliwskie dywizjony zosta-
ną połączone w większe zgrupowania określane mianem Wingu, czyli 
Skrzydła. Dzięki temu zabiegowi miały skuteczniej przeciwdziałać działa-
niom Luftwaffe nad Wyspami Brytyjskimi i efektywnie operować nad tery-
torium zajętym przez przeciwnika. Nie oznaczało to, że dywizjony traciły 
swoją autonomię – dalej były podstawową jednostką Fighter Command, która 
mogła wykonywać samodzielne zadania. 

Po raz pierwszy w czasie II wojny światowej RAF zastosował Skrzydło na 
większą skalę podczas Battle of Britain. Składało się na nie kilka dywizjonów 
myśliwskich pod jednym dowództwem, które wspólnie operowały w walce. 
Doświadczenia wyniesione z tych starć sprawiły, że wśród oficerów sztabo-
wych coraz częściej zaczęły pojawiać się głosy w dyskusji, czy Skrzydło jest 
optymalnym rozwiązaniem na przeciwdziałanie Luftwaffe7. 

Pod koniec grudnia 1940 r. Fighter Command ostatecznie zdecydowało 
o powołaniu operujących w dzień Skrzydeł myśliwskich8. Początkowo ich 
podstawowym zadaniem było zapobieganie niemieckim nalotom bombo-
wym. Miały to być jednostki samowystarczalne podczas starcia z nieprzyja-
cielem: ich skład miał pozwolić zarówno na skuteczną walkę z bombowcami, 
jak i z osłoną myśliwską, dlatego Skrzydła składać się miały z dywizjonów 

4 Dywizjon (ang. Squadron) – podstawowa jednostka operacyjna RAF, w lotnictwie 
myśliwskim jednorazowo operowała 12 samolotami.
5 Więcej szczegółów na temat tego zagadnienia zob. G. Śliżewski, Kalendarium polskiego 
dziennego lotnictwa myśliwskiego w trzech pierwszych miesiącach 1941 r., „Grot. Zeszyty 
Historyczne poświęcone historii wojska i walk o niepodległość” 2006, z. 26, s. 65-107.
6 The National Archives (dalej: TNA), AIR 16/212, No. 11 Group Operation Orders 1–100, 
1939 Nov. – 1941 Sept.
7 TNA, AIR 16/341, Channel operations 1940 July – 1944 May, Wing Formations, tajne 
pismo Dowództwa 11 Grupy Myśliwskiej do dowódców stacji RAF w Debden, North Weald, 
Hornchurch, Northolt, Tangmere, Biggin Hill, Kenley z 1 października 1940 r. (sygn. 
11G/486); Ibidem, Wing Formations, tajne pismo Dowództwa 11 Grupy Myśliwskiej do 
dowódców stacji RAF w Debden, North Weald, Hornchurch, Northolt, Tangmere, Biggin 
Hill, Kenley z 6 października 1940 r. (sygn. 11G/486); TNA, AIR 16/367, Organisation of 
Fighter Wing 1940 Dec. – 1943 Mar., Organisation of Wings, tajne pismo dowódcy 12 Grupy 
Myśliwskiej do Fighter Command z 7 grudnia 1940 r. (sygn. 12G/S.1129/1/Ops).
8 TNA, AIR 16/367, Organisation of Fighter Wing 1940 Dec. – 1943 Mar., Organisation of 
Day Fighter Wings, Tajne pismo Fighter Command do dowództw Grup Myśliwskich nr 10, 
11 i 12 z 21 grudnia 1940 r. (sygn. FC/S.22180/Ops).
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myśliwskich uzbrojonych w Hurricane’y (ich zadaniem było zwalczanie 
bombowców), jak i Spitfire’ów (walka z osłoną). Jeżeli nieprzyjaciel ata-
kował z dużą siłą – miała przeciw niemu operować większa liczba ściśle 
współpracujących ze sobą Skrzydeł. Dowództwo 10 Grupy otrzymało pole-
cenie zorganizowania w Middle Wallop jednego Skrzydła składającego się 
z dywizjonów Hurricane’ów i Spitfire’ów, 11 Grupa dwóch składających się 
wyłącznie ze Spitfire’ów oraz dwóch mieszanych (FC proponowało ich loka-
lizację w Debden, North Weald, Northolt i Tangmere), a 12 Grupa dwóch 
mieszanych stacjonujących w Duxford i Wittering9. Główne zadanie obrony 
południowo-wschodniej Anglii spoczywało na jednostkach 11 Grupy, które 
w razie potrzeby miały być wsparte przez dywizjony grup 10 i 12. Te ostat-
nie zaś miały dodatkowe zadanie osłony Portsmouth, Portland i Bristolu. 
FC uznało, że dowódcy stacji RAF będą jednocześnie dowodzić Skrzydłami. 
Spotkało się to ze sprzeciwem dowódców Grup Myśliwskich, którzy pod-
kreślali, że z racji natłoku obowiązków i wieku, dowódcy stacji nie są naj-
lepiej przygotowani do dowodzenia skrzydłem w powietrzu10. Dodatkowo 
AVM11 Trafford Leigh-Mallory, dowódca 11 Grupy Myśliwskiej, sugero-
wał, żeby w związku z wyposażeniem jednostek w Hurricane’y Mk. II nie 
wcielać w życie pomysłu na Skrzydła wyposażone zarówno w Hurricane’y, 
jak i Spitfire’y, a stworzyć formacje uzbrojone w ten sam typ samolotu róż-
nych wersji12. O ile pierwsza z propozycji znalazła zrozumienie w Fighter 
Command, sugestie AVM Leigh-Mallory’ego nie zostały uwzględnione.

Przydział do Skrzydła nie oznaczał, że dana jednostka była przypisa-
na do niego na stałe. Były one tworzone na konkretnych lotniskach i jeśli 
dywizjon zmieniał lokalizację przenosząc się na nowe miejsce postoju, auto-
matycznie przestawał być częścią składową formacji przypisanej do opusz-
czanej bazy. Sytuacja ta miała zazwyczaj miejsce, kiedy dywizjon odchodził 

9 Skrzydło w Duxford miało składać się z dywizjonów stacjonujących na lotniskach Duxford 
oraz Coltishall, natomiast Skrzydło w Wittering – na lotniskach Wittering, Digby oraz 
Kirton-in-Lindsey.
10 TNA, AIR 16/367, Organisation of Fighter Wing 1940 Dec. – 1943 Mar., The Organisation 
of Day Fighter Wings, Tajne pismo dowódcy 10 Grupy do dowództwa Fighter Command 
z 9 stycznia 1941 r. (sygn. 10G/S.8209/1/Ops); Ibidem, Organisation of Day Fighter Wings, 
tajne pismo dowódcy 11 Grupy do dowództwa Fighter Command z 15 stycznia 1941 r. (sygn. 
11G/S.440); Ibidem, Day Fighter Wings – Wing Leaders, tajne pismo dowódcy 12 Grupy do 
dowództwa Fighter Command z 11 lutego 1941 r. (sygn. 12G/S.1129/1/Ops).
11 AVM – skrót od brytyjskiego stopnia Air Vice Marshal, będącego odpowiednikiem 
polskiego generała dywizji.
12 W Spitfire’y wyposażone miały być Skrzydła w Tangmere i Hornchurch, w Hurricane’y 
Skrzydła w Kenley oraz połączone w jedno Skrzydła w Debden i North Weald, natomiast 
Skrzydło w Northolt przesunięte miało być do rezerwy.  TNA, AIR 16/367, Organisation 
of Fighter Wing 1940 Dec. – 1943 Mar., Organisation of Day Fighter Wings, Tajne pismo 
dowódcy 11 Grupy do dowództwa Fighter Command z 15 stycznia 1941 r. (sygn. 11G/S.440).
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na odpoczynek – przybywająca w jego miejsce jednostka automatycznie sta-
wała się częścią składową przypisanego do lotniska Skrzydła.

Na początku 1941 r. w ramach Royal Air Force powstały trzy nowe polskie 
dywizjony – 315, 316 i 317. Tym samym w składzie Polskich Sił Powietrznych 
znalazło się siedem dziennych jednostek myśliwskich13. Ten fakt w połączeniu 
z nowymi rozwiązaniami taktycznymi RAF musiał spowodować, że polscy 
sztabowcy zaczęli się zastanawiać, jak wykorzystać ten potencjał. Ponieważ 
Polskie Siły Powietrzne były w RAF drugą co do wielkości siłą wśród wszyst-
kich sojuszników i w czasie Battle of Britain zyskały wspaniałą opinię, 
postanowiono przełożyć te fakty na koncepcję Skrzydeł. Zaproponowano 
powstanie całkiem nowego tworu w ramach RAF – Skrzydła złożonego 
wyłącznie z polskich jednostek. 

Wprawdzie w archiwach nie zachowała się dokumentacja związana z szta-
bowymi ustaleniami, ale na podstawie końcowego efektu można wywnio-
skować, że Brytyjczycy nie odnieśli się z entuzjazmem do tego pomysłu. 
Wprawdzie doceniali dotychczasowe osiągnięcia Polaków, ale nie oznaczało 
to jeszcze, że od razu byli gotowi dać im samodzielność na wyższym szczeblu 
operacyjnym. 

W 11 Grupie Myśliwskiej Skrzydła utworzono w marcu 1941 r. Jedno 
z nich powstało w Northolt, lotnisku, na którym stacjonował polski 303 
„Warszawski” Dywizjon Myśliwski (DM) im. T. Kościuszki. Wraz z znajdu-
jącym się po sąsiedzku 601 Dywizjonem RAF jednostki stanowiły Northolt 
Wing, na czele którego stanął trzydziestoletni W/Cdr14 Graham Ashley 
Leonard Manton. Anglik był doświadczonym lotnikiem, który od dziewięciu 
lat służył w RAF. W czasie Battle of Britain dowodził 56 Dywizjonem i zgłosił 
zestrzelenie trzech samolotów nieprzyjaciela. W pierwszych dniach września 
1940 r. objął dowództwo bazy RAF w Manston, skąd po ośmiu miesiącach 
trafił do Northolt15. 

W archiwach nie zachował się wprawdzie dokument dotyczący powsta-
nia I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego (I PSM)16, z zapisów Kroniki Skrzydła 
wynika jednak, że datą początkową był 1 kwietnia 1941 r.17, czyli powołanie 
narodowościowego związku taktycznego nastąpiło wkrótce po powstaniu 
Northolt Wing. Data ta wiąże się z przeniesieniem na podlondyńskie lotnisko 
drugiej z polskich jednostek – 306 „Toruńskiego” Dywizjonu Myśliwskiego. 

13 W 1940 r. powołano do życia dywizjony 302, 303, 306 i 308.
14 W/Cdr – Wing Commander, odpowiednik brytyjskiego podpułkownika.
15 http://www.rafcommands.com/archive/14462.php. (Dostęp 1 IX 2014 r.).
16 W zachowanej dokumentacji archiwalnej nazwa Skrzydła jest zapisywana w różny sposób – 
I Polskie Skrzydło Myśliwskie, Polskie Skrzydło, I Skrzydło, I Skrzydło Myśliwskie, etc. Autor 
zdecydował się na użycie pierwszej z podanych nazw, gdyż było ono najczęściej używane.
17 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego (dalej: IPMS), LOT.A. 45/9, „Kronika 1 
Polskiego Skrzydła Myśliwskiego” (dalej: IPMS – Kronika), k. 2.
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Tym samym z Northolt operowały dywizjony 303, 306 i 601. Sytuacja ta 
trwała do 1 maja, kiedy lotnisko opuścił 601 Dywizjon18. W kwietniu 1941 r. 
trudno zatem mówić o typowo polskim związku taktycznym, skoro w skład 
Skrzydła wchodziła także jednostka brytyjska. Wydaje się natomiast, że 
kwiecień był okresem przejściowym i – z punktu widzenia organizacji lot-
nictwa myśliwskiego RAF – sztucznym, a zarazem niekonwencjonalnym. 
Z jednej strony funkcjonował Northolt Wing, w ramach którego działały 
dwie jednostki polskie i jedna angielska, a jednocześnie operowało wcho-
dzące w jego skład I PSM.

Zamieszanie potęgowała kwestia dowództwa nad całością związku tak-
tycznego. Formalnie na czele Skrzydła stał W/Cdr Manton, ale wkrótce 
w Northolt pojawił się kpt. Witold Urbanowicz, którego wyznaczono na szefa 
I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. Powtórzył się tym samym schemat, który 
sprawdził się podczas Battle of Britain – w polskich i czeskich jednostkach 
z tego okresu początkowo dowodził Brytyjczyk, którego zadania dublował 
polski lub czeski dowódca. Tym samym przybysze z centralnej Europy mieli 
czas, by zapoznać się z obowiązującymi w RAF procedurami i zasadami dzia-
łania jednostek w powietrzu w warunkach zarówno szkolno-treningowych, 
jak i bojowych19. 

Kwestia związana z przybyciem do Northolt kpt. Witolda Urbanowicza 
rodzi nowe pytanie: kiedy kpt. Urbanowicz tak naprawdę został pol-
skim dowódcą skrzydła? Według karty ewidencyjnej pilota, dowództwo 
w I Skrzydle objął 13 kwietnia20. Jednocześnie kłóci się to z zapisami w ORB21 
303 Dywizjonu, z których wynika, że loty treningowe w składzie jednost-
ki wykonywał od początku miesiąca22. Najbardziej prawdopodobne wydaje 
się, że polskie dowództwo wyznaczyło go na tę funkcję znacznie wcześniej 
i w związku z tym przybył do Northolt na przełomie marca i kwietnia23, 
a w połowie miesiąca został oficjalnie mianowany dowódcą I PSM. 

Wybór 303 Dywizjonu jako części składowej I Polskiego Skrzydła 
Myśliwskiego wydaje się naturalny – nie dość, że jednostka stacjonowała 
w tym czasie w Northolt, to jeszcze była okryta chwałą walk z lata i jesie-
ni roku poprzedniego. Dlaczego jednak wybór padł na Dywizjon 306? 
Polskie Siły Powietrzne dysponowały w tym czasie wprawdzie siedmioma 

18 TNA, AIR 27/2069, Operations Record Book, 601 Squadron (dalej: ORB 601), k. 27.
19 G. Sojda, G. Śliżewski, P. Hodyra, Ci cholerni Polacy! Polskie Siły Powietrzne w Bitwie 
o Anglię, Warszawa 2012, s. 85, 86.
20 IPMS, LOT.A.V.1/4 XXIV, Ewidencja pilotów myśliwskich (dalej: IPMS – Ewidencja), k. 156.
21 ORB – Operations Record Book, dokument, w którym zapisane są loty jednostki oraz 
najważniejsze wydarzenia z jej działalności.
22 TNA, AIR 27/1663, Operations Record Book, 303 Squadron (dalej: ORB 303), k. 94.
23 Zapis, że Urbanowicz był dowódcą od 1 kwietnia znaleźć można w Kronice Skrzydła. IPMS 
– Kronika, k. 2.
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dywizjonami myśliwskimi, ale utworzone na początku 1941 r. dywizjony 
315, 316 i 317 nie były jeszcze gotowe, by wziąć udział w walkach na połu-
dniu Wielkiej Brytanii, wciąż potrzebowały zgrania i treningu na brytyjskim 
sprzęcie. 302 Dywizjon stacjonował w Westhampnett na południu Anglii 
i w związku z tym był zaangażowany w walki na pierwszej linii powietrzne-
go frontu. Polskiemu dowództwu zależało zapewne na większym zaangażo-
waniu własnych jednostek, by uwypuklić udział naszego kraju w walce z III 
Rzeszą i z tego powodu zrezygnowano z 302. Zostały zatem 306 i 308, ale 
w tym drugim doszło podczas szkolenia do szeregu wypadków lotniczych24 
i „Torunianie” wydawać się zatem mogli lepiej przygotowani do nowych 
zadań.

Oficjalna informacja z Fighter Command o tym, że 306 Dywizjon opuści 
Tern Hill, by przenieść się do Northolt, dotarła do jednostki 28 marca25. Brak 
było jednak jeszcze rozkazów wykonawczych. Można się domyślać, że prze-
niesienie 306 Dyonu na południe Anglii było omawiane już kilka dni wcze-
śniej, kiedy 23 i 24 marca w Tern Hill przebywał G/Cpt26 Stefan Pawlikowski, 
polski oficer łącznikowy przy Fighter Command, czyli de facto dowódca pol-
skiego lotnictwa myśliwskiego w Wielkiej Brytanii27. 

Wpływ na decyzję o przesunięciu do Northolt właśnie Dywizjonu 306, 
a nie innej polskiej jednostki, miał zapewne fakt, że 3 marca jednostka usa-
modzielniła się. Do dowództwa 9 Grupy Myśliwskiej odszedł z niej bowiem 
dotychczasowy brytyjski dowódca – S/Ldr28 Denys E. Gillam. W jednostce 
pozostawał jeszcze wprawdzie F/Lt29 Hugh Kennard, jeden z pilotów-instruk-
torów przydzielonych w czasie formowania 306 DM, ale od 13 marca, kiedy 
w nocy próbował przechwycić przeciwnika, w lotach operacyjnych nie brał 
udziału30. Anglik pełnił funkcję oficera łącznikowego z brytyjskim dowódz-
twem RAF.

Koniec marca 1941 r. był czasem, kiedy skład „Torunian” wykrystalizował 
się na tyle, że zdaniem dowódcy przedstawiał wystarczające walory, by wziąć 
udział w walce z nieprzyjacielem. W marcu z jednostki odeszło, poza wspo-
mnianym S/Ldr Gillamem, kilku polskich pilotów, których S/Ldr Tadeusz 
Rolski uznał za zbyt słabych do jednostki myśliwskiej lub do których stracił 
zaufanie.

24 R. Gretzyngier, Poles in Defence of Britain. A day-by-day chronolgy of Polish Day and Night 
Fighter Operations: July 1940 – June 1941, London 2001, s. 150–204.
25 IPMS, LOT. A. 50/3, „Dziennik działań 306 Dyonu” (dalej: IPMS – DzDz 306), s. 61.
26 G/Cpt – Group Captain, odpowiednik brytyjskiego pułkownika.
27 Ibidem, s. 60.
28 S/Ldr – Squadron Leader, brytyjski odpowiednik majora.
29 F/Lt – Flight Lieutenant, brytyjski odpowiednik kapitana.
30 W 1941 r. F/Lt Kennard uczestniczył tylko w trzech lotach operacyjnych w dzień i dwóch 
w nocy. TNA, AIR 27/1673, Operations Record Book, 306 Squadron (dalej: ORB 306).
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9 marca na kurs obsługi link-trainera (urządzenie, które można nazwać 
bardzo wczesnym prototypem dzisiejszych symulatorów lotu) w Ministerstwie 
Lotnictwa oddelegowany został F/O31 Franciszek Skiba. Był to oficer, który 
podobnie jak dowódca dywizjonu, służył przed wojną w toruńskim dywi-
zjonie myśliwskim, a w kampanii jesiennej 1939 r. był oficerem taktycznym 
dyonu. Rok później, we Francji, dowodził kluczem przydzielonym do jednost-
ki obrony terytorialnej – GC32 I/55. Wydawać by się mogło, że po ukończeniu 
prestiżowego kursu w Ministerstwie Lotnictwa, pilot powinien bez proble-
mów wrócić do jednostki. Tak się jednak nie stało – F/O Skiba w składzie 
306 Dywizjonie nigdy się już nie pojawił. Pięć miesięcy później „przygar-
nął” go inny pilot wywodzący się z przedwojennego dywizjonu myśliwskiego 
w Toruniu – dowodzący 308 Dywizjonem S/Ldr Marian Pisarek33.

Następnego dnia 306 Dywizjon opuścił P/O34 Aleksander Petruszka, mło-
dy pilot bez doświadczenia bojowego, który ukończył Szkołę Podchorążych 
Lotnictwa (SPL) w Dęblinie jako absolwent ostatniej, XIII promocji placów-
ki. Przebywał w jednostce od listopada 1940 r., ale mimo kilku razem spę-
dzonych miesięcy nie zdołał przekonać do siebie S/Ldr Rolskiego. Lotnik 
został przeniesiony do szkoły strzelców samolotowych (5 AGS) na wyspie 
Man. W „Wykazie pilotów myśliwskich, którzy nie są przewidziani do użycia 
w lotnictwie myśliwskim” scharakteryzowano go następująco: „Pilot słaby, 
na pilota operacyjnego nie nadaje się”35.

27 marca z 306 Dywizjonu odszedł kolejny absolwent szkoły w Dęblinie 
– P/O Benedykt Zieliński. Ukończył ją rok wcześniej niż P/O Petruszka 
i w 1939 r. został przydzielony na praktykę do dywizjonu toruńskiego. 
W czasie tragicznego września wziął udział w co najmniej jednym locie bojo-
wym. W czasie Battle of Britain był przydzielony do dywizjonów 151 i 303, 
ale w każdym z nich wykonywał jedynie loty treningowe. Jeszcze w 1940 r. 
trafił do 306 Dywizjonu. Benedykt Zieliński przeniesiony został do szkol-
nictwa (1 AAS36 w Manby) i był instruktorem aż do zakończenia działań 
wojennych37. W „Wykazie pilotów myśliwskich, którzy nie są przewidziani 

31 F/O – Flying Officer, brytyjski odpowiednik porucznika.
32 GC – Groupe de Chasse (franc.), grupa myśliwska.
33 IPMS – Ewidencja, k. 128; J. Pawlak, Absolwenci Szkoły Orląt 1925–1939, Warszawa 2002, 
s. 100.
34 P/O – Pilot Officer, brytyjski odpowiednik podporucznika.
35 IPMS, LOT.A.V.44/2m, Przeniesienia pilotów. Aleksander Petruszka był jednak upartym 
człowiekiem i pod koniec wojny rozpoczął szkolenie na nocnego pilota myśliwskiego. 
Niestety, w jego trakcie, 20 marca 1944 r., uległ wypadkowi i zginął. R. Gretzyngier et al., Ku 
czci poległych lotników 1939–1945, Warszawa 2006, s. 356.
36 AAS – Air Armament School (ang.), szkoła uzbrojenia lotniczego.
37 Więcej informacji o tym pilocie zob.: G. Śliżewski, Benedykt Zieliński. Zapomniany obrońca 
wrześniowego nieba, „Gapa. Lotniczy Magazyn Historyczny” 2015, z. 2.
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do użycia w lotnictwie myśliwskim” opisano go: „Pilot dobry. Jako człowiek 
– bez ambicji. Do latania operacyjnego nie nadaje się”38.

Skład osobowy

W chwili powołania do życia I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego na jego 
dowódcę wyznaczono 33-letniego S/Ldr Witolda Urbanowicza. Wywodził się z 1 
Pułku Lotniczego (PL) w Warszawie i na początku 1941 r. był najskuteczniejszym 
polskim pilotem myśliwskim (15 zgłoszonych zwycięstw plus jedno prawdopo-
dobne). Po ukończeniu SPL był m.in. zastępcą dowódcy 111 Eskadry Myśliwskiej 
(EM). W 1936 r. został instruktorem pilotażu, a w 1939 r. ukończył kurs kwa-
lifikujący do rozpoczęcia studiów w Wyższej Szkole Wojennej. We wrześniu 
1939 r. znalazł się w grupie instruktorów, która osłaniała okolice Dęblina przed 
atakami Luftwaffe. Po kilku dniach brał czynny udział w ewakuacji SPL, będąc 
przełożonym najmłodszego rocznika uczelni. Przez Rumunię dotarł do Francji, 
skąd w styczniu 1940 r. trafił do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu na sprzęcie 
sojusznika został przydzielony do 145 Dywizjonu RAF. W związku z utworze-
niem 303 Dywizjonu przeniesiono go do tej jednostki na stanowisko dowódcy 
eskadry. 7 września 1940 r., po zestrzeleniu S/Ldr Zdzisława Krasnodębskiego, 
dowódcy „Kościuszkowców”, zajął jego miejsce. Jednostkę opuścił 20 paździer-
nika, po mianowaniu na polskiego oficera łącznikowego przy dowództwie 11 
Grupy Myśliwskiej RAF39.

Piloci 303 Dywizjonu, podobnie jak S/Ldr Urbanowicz, w większości wywo-
dzili się z 1 Pułku Lotniczego w Warszawie i mieli doświadczenie w walkach 
w czasie Battle of Britain. Na ich czele stał trzydziestoletni S/Ldr Zdzisław 
Henneberg, którego oprócz lotnictwa pasjonowało także szybownictwo 
(w 1937 r. znalazł się w polskiej ekipie na międzynarodowych zawodach w nie-
mieckim Rhön). Po promocji w SPL w Dęblinie służył w 1 PL, m.in. w 111 EM. 
W 1937 r. był z niej przeniesiony zostając instruktorem pilotażu w SPL. We 
wrześniu 1939 r. również znalazł się w grupie lotników broniących z powietrza 
okolic Dęblina. Przez Rumunię dotarł do Francji, gdzie mianowano go dowódcą 
patrolu broniącego wytwórni samolotów Bloch w Châteauroux. Tam 5 czerwca 
1940 r. wspólnie z por. Arsenem Cebrzyńskim zgłosił zestrzelenie He 111. Po 
kapitulacji Francji przeleciał do Wielkiej Brytanii i wkrótce skierowano go do 
303 Dywizjonu. 7 września został dowódcą eskadry, a od 20 lutego 1941 r. stał 
na czele jednostki. Zgłosił zestrzelenie ośmiu samolotów indywidualnie oraz 
jednego zespołowo, a także zestrzelenie prawdopodobne i uszkodzenie maszyny 
nieprzyjaciela40.

38 IPMS, LOT.A.V.44/2m, Przeniesienia pilotów.
39 IPMS – Ewidencja, k. 156; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 113; G. Sojda, G. Śliżewski, P. Hodyra, 
Ci Cholerni..., s. 677.
40 IPMS – Ewidencja; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 134; G. Sojda, G. Śliżewski, P. Hodyra, Ci 



303Grzegorz Śliżewski :  Początki I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego…

Dowódcami eskadr byli 32-letni F/Lt Tadeusz Arentowicz i 28-letni F/
Lt Wacław Łapkowski. Ten pierwszy przeszedł podobną drogę jak Witold 
Urbanowicz i Zdzisław Henneberg – SPL, 1 PL, szkolnictwo, obrona okolic 
Dęblina, Rumunia, Francja. Wacław Łapkowski również ukończył SPL, ale do 
wybuchu wojny cały czas służył w 1 PL, gdzie był pilotem 112 EM. W jej składzie 
wziął udział w kampanii polskiej 1939 r., w trakcie której zgłosił zestrzelenie jed-
nego samolotu indywidualnie i jednego zespołowo. We Francji był pilotem klu-
cza broniącego zakłady przemysłowe w Romorantin, a po przedostaniu się do 
Wielkiej Brytanii przydzielono go do Dywizjonu 303. 5 września 1940 r. zgłosił 
zestrzelenie niemieckiego bombowca, ale sam został ranny i musiał ratować się 
skokiem ze spadochronem. Po długim leczeniu szpitalnym powrócił w styczniu 
1941 r. do 303 Dywizjonu41. 

Tadeusz Arentowicz miał zdecydowanie mniejsze doświadczenie bojowe – 
we Francji był przydzielony na lotnisko Orly w Paryżu, gdzie obsługiwał loty 
Dowództwa Sił Powietrznych. Do 303 Dywizjonu trafił w grudniu 1940 r.42

Pełny skład 303 Dywizjonu wyglądał następująco43:
S/Ldr Zdzisław Henneberg – dowódca
Eskadra A: Eskadra B:
F/Lt Tadeusz Arentowicz F/Lt Wacław Łapkowski
F/O Bohdan Grzeszczak F/O Wojciech Kołaczkowski
P/O Jan Zumbach P/O Wiktor Strzembosz
P/O Jan Daszewski P/O Witold Łokuciewski
P/O Mirosław Ferić P/O Bogusław Mierzwa
P/O Stefan Paderewski P/O Bolesław Drobiński
P/O Jerzy Radomski P/O Mieczysław Waszkiewicz
P/O Jerzy Palusiński Sgt44 Jan Palak
Sgt Kazimierz Wünsche Sgt Marian Bełc
Sgt Eugeniusz Szaposznikow Sgt Mirosław Wojciechowski
Sgt Mieczysław Popek Sgt Matěj Pavlovič
Sgt Józef Szlagowski Sgt Zdzisław Horn 
Sgt Wacław Giermer
Większość z pilotów wywodziła się z 1 PL w Warszawie, kilku pocho-

dziło z 5 PL w Lidzie oraz 4 PL w Toruniu. Matěj Pavlovič był Czechem, 
który służył w pułkach lotniczych w Pradze i Hradec Kralowe, a po wkro-
czeniu Niemiec do Czechosłowacji uciekł do Polski i wstąpił do lotnictwa 

cholerni..., s. 669; G. Śliżewski, Gorzka słodycz Francji. Polscy piloci myśliwscy wiosny 1940, 
Warszawa 2010, s. 96–407.
41 IPMS – Ewidencja; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 138; G. Sojda, G. Śliżewski, P. Hodyra, Ci 
cholerni..., s. 671; G. Śliżewski, Gorzka..., s. 71–356.
42 IPMS – Ewidencja; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 118; G. Śliżewski, Gorzka..., s. 54.
43 IPMS – Kronika, k. 2.
44 Sgt – Sergeant, brytyjski odpowiednik sierżanta.
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spod znaku biało-czerwonej szachownicy. Wojciech Kołaczkowski natomiast 
w 1938 r. był na dwa lata urlopowany z wojska, by uporządkować sprawy 
rodzinnego majątku.

We wrześniu 1939 r. dziesięciu pilotów 1 PL weszło w skład Brygady 
Pościgowej, której zadaniem była obrona Warszawy. Jerzy Palusiński i Zdzisław 
Horn byli ranni pierwszego dnia wojny. Trzech kolejnych lotników walczyło 
w innych jednostkach pierwszoliniowych, sześciu było instruktorami. Poza tym 
Bohdan Grzeszczak był adiutantem dowódcy 1 PL (zanim wstąpił do wojska 
studiował przez półtora roku i zaliczył dwa semestry Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Warszawskiej), by we wrześniu 1939 r. trafić do plutonu łączni-
kowego podporządkowanego bezpośrednio Naczelnemu Dowódcy Lotnictwa, 
a następnie do dowództwa Brygady Bombowej, gdzie był oficerem do zadań 
specjalnych. Jan Zumbach przed wybuchem wojny uległ wypadkowi lotniczemu 
i ze względu na stan zdrowia we wrześniu 1939 r. nie nadawał się do lotów bojo-
wych, Mieczysław Waszkiewicz zaś znalazł się wprawdzie w składzie dywizjonu 
myśliwskiego, ale był tam pilotem łącznikowym45. 

Po przedostaniu się do Francji trzech pilotów zgłosiło swój akces na 
wyjazd do Wielkiej Brytanii i nie wstąpiło do Armee de l’Air. W jednostkach 
frontowych znalazło się pięciu lotników, a Jan Palak w jedynej w całości pol-
skiej GC 1/145, która początkowo miała być użyta w Finlandii przeciw ZSRR. 
Do tzw. kluczy kominowych, czyli oddziałów broniących wyznaczonych 
zakładów produkcyjnych, głównie wytwórni sprzętu lotniczego, przydzie-
lono dziewięciu pilotów, a Wojciech Kołaczkowski dowodził grupą pilotów 
w Maison-Blanche w Afryce Północnej. Kilku trafiło do jednostek treningo-
wych, zaś Jerzy Palusiński z powodu ran odniesionych we wrześniu 1939 r. 
przedostał się do Francji później niż koledzy (w czasie tej podróży schudł 13,5 
kg i nabawił się zakażenia krwi) i nie był przydzielony do żadnej jednostki.

Podczas walk nad Francją Wiktor Strzembosz, Witold Łokuciewski i Jan 
Daszewski zgłosili po zestrzeleniu pewnym, trzech innych meldowało zwy-
cięstwa zespołowe. Ppor. Daszewski zestrzelił dodatkowo samolot Loire-
Nieuport 411 z francuskiego lotnictwa morskiego. W jednym ze strać ranny 
został ppor. Strzembosz46.

Battle of Britain była niezwykle udana dla pilotów 303 Dywizjonu, któ-
rzy odnieśli szereg zwycięstw pod angielskim niebem. Dwaj inni piloci 
walczyli w składzie brytyjskich dywizjonów. Ranni byli F/O Łapkowski, 
P/O Daszewski, Sgt Wünsche i P/O Łokuciewski47.

45 Losy lotników we wrześniu 1939 r. na podstawie: J.B. Cynk, Polskie lotnictwo myśliwskie 
w boju wrześniowym, Gdańsk 2000.
46 Losy lotników we Francji na podstawie: G. Śliżewski, Gorzka...
47 Losy lotników w Battle of Britain na podstawie: G. Sojda, G. Śliżewski, P. Hodyra, Ci 
cholerni...
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Pozostali piloci przybyli w większości do jednostki na przełomie 1940/41. 
Warto zaznaczyć, że Sgt Horn wkrótce odszedł z Dywizjonu 303 – ostatni lot 
w jego składzie wykonał 31 marca.

Na czele 306 Dywizjonu stał 35-letni S/Ldr Tadeusz Rolski. Wywodził się 
z 4 PL w Toruniu, gdzie był m.in. adiutantem pułku i oficerem taktycznym III/4 
DM. W 1938 r. został dowódcą 141 EM. Pełnił tę funkcję także w chwili wybuchu 
wojny. 2 września w czasie ataku na kolumnę Wehrmachtu w okolicach Gruty 
zginął kpt. Florian Laskowski, dowódca III/4 DM. Jego miejsce zajął właśnie 
kpt. Rolski. W czasie kampanii jesiennej 1939 r. zgłosił dwa pewne zwycięstwa 
plus dwa uszkodzenia niemieckich samolotów. Przez Rumunię przedostał się do 
Francji, gdzie dowodził grupą lotników szkolących się w Saint-Étienne. Piloci nie 
zdążyli wziąć udziału w walkach i przez Afrykę Północną dotarli do Wielkiej 
Brytanii. Tam Tadeusz Rolski otrzymał zadanie zorganizowania 306 Dywizjonu. 
W pewnym momencie zdał dowództwo kpt. Jerzemu Orzechowskiemu, ale po 
kilku dniach ponownie stanął na czele jednostki48. 

Obaj dowódcy eskadr wywodzili się natomiast z 3 PL w Poznaniu. Po 
służbie w 132 EM F/Lt Stefan Witorzeńć został instruktorem Szkoły Pilotażu 
w Grudziądzu, z czasem, z uwagi na bliskość niemieckiej granicy i spodzie-
wanego konfliktu, przeniesionej do Ułęża pod Dęblinem. We wrześniu 1939 r. 
dowodził złożoną z instruktorów pilotażu grupą lotników, którzy wykonali sze-
reg lotów celem obrony przeciwlotniczej Dęblina. Po przedostaniu się do Francji 
zgłosił się do wyjazdu do Wielkiej Brytanii, gdzie dotarł w styczniu 1940 r. Po 
przeszkoleniu na brytyjskim sprzęcie został przydzielony do 501 Dywizjonu, 
w składzie którego wziął udział w Battle of Britain. Wykonał wówczas najwię-
cej lotów operacyjnych i bojowych (ponad 110) ze wszystkich Polaków. Zgłosił 
zestrzelenie czterech samolotów indywidualnie i jednego zespołowo oraz jedno 
uszkodzenie maszyny przeciwnika49.

Po ukończeniu SPL, F/Lt Jerzy Zaremba związał się z Poznaniem, a pod 
koniec 1937 r. objął dowództwo 131 EM. Stał na jej czele także podczas kampa-
nii jesiennej 1939 r., a 3 września został ranny w walce z bombowcami – odniósł 
dziewięć ran w lewą nogę, a także jedną w rękę. Do tego czasu zgłosił zespołowe 
zestrzelenie jednego samolotu oraz uszkodzenie dwóch kolejnych. Został prze-
wieziony do szpitala w Poznaniu, a jeszcze we wrześniu 1939 r. przeniesiono 
go do szpitala im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. Mimo nie do końca 
zaleczonych ran, z początkiem stycznia 1940 r. uciekł ze szpitala. Jeszcze w tym 
samym miesiącu podjął próbę przedarcia się do Francji, ale był na tyle osłabiony, 
że w górach osłabł i stracił przytomność. Towarzyszący mu koledzy zanieśli go 
do jednej ze słowackich wiosek, gdzie okazało się, że ma odmrożenia trzeciego 

48 IPMS – Ewidencja, k. 118; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 91; G. Śliżewski, Gorzka..., s. 49–383; 
G. Sojda, G. Śliżewski, Cyrk Skalskiego, Warszawa 2009, s. 259–261.
49 IPMS – Ewidencja, k. 158; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 113; G. Sojda, G. Śliżewski, P. Hodyra, 
Ci cholerni..., s. 677.
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stopnia nóg i rąk. Nie mógł kontynuować wyprawy i po kilku dniach został 
aresztowany przez słowackich żandarmów. Kiedy po dwóch miesiącach doszedł 
do siebie, ponownie uciekł ze szpitala i udało mu się dotrzeć na Węgry. Stamtąd 
przez zieloną granicę przedostał się do Jugosławii, a następnie w połowie maja 
zameldował się we Francji. Tam już nie zdążył wziąć udziału w walkach. Po 
dotarciu do Wielkiej Brytanii został przydzielony do 306 Dywizjonu50. 

W momencie powołania I PSM skład 306 Dywizjonu przedstawiał się 
następująco51:

S/Ldr Tadeusz Rolski – dowódca
Eskadra A Eskadra B
F/Lt Stefan Witorzeńć F/Lt Jerzy Zaremba 
F/O Władysław Nowak F/O Jerzy Słoński
F/O Stanisław Zieliński P/O Władysław Różycki
P/O Kazimierz Rutkowski P/O Karol Pniak
P/O Edward Jankowski P/O Jan Czapiewski
P/O Józef Żulikowski P/O Marian Skalski52

Sgt Leon Kosmowski P/O Zdzisław Langhamer
Sgt Otto Pudrycki Sgt Henryk Pietrzak 
Sgt Stanisław Wieprzkowicz Sgt Marcin Machowiak
Sgt Jan Śmigielski Sgt Brunon Kroczyński
Sgt Józef Jeka Sgt Wawrzyniec Jasiński

306 Dywizjon nie na darmo nosił miano „Toruńskiego” – większość pilo-
tów wywodziła się bowiem z 4 PL, który stacjonował właśnie w tym mieście. 
Druga najliczniejsza grupa pilotów pochodziła z 3 PL w Poznaniu, a z 2 PL 
w Krakowie wywodził się Nowak.

W przeciwieństwie do Dywizjonu 303, w składzie którego byli wyłącz-
nie żołnierze zawodowi, wśród „Torunian” znalazła się grupa rezerwistów. 
Byli to Stanisław Zieliński (właściciel majątku ziemskiego), Marian Skalski 
(ukończył we Francji Ecole Supérieure de Navigation Maritime, czyli wyższą 
szkołę nawigacji morskiej oraz zaliczył dwa lata w Wyższej Szkole Handlowej 
w Poznaniu) i Otto Pudrycki (instruktor pilotażu w Aeroklubie Łódzkim). 

We wrześniu 1939 r. w III/4 DM, w którym walczyła większość pilotów, 
przydzielono do Armii „Pomorze”, dwóch innych starło się z Luftwaffe w skła-
dzie III/3 DM (Armia „Poznań”). Inny pilot 3 PL, Kazimierz Rutkowski, pod-
czas sierpniowej mobilizacji został przesunięty z Eskadry Treningowej do 36 
Eskadry Obserwacyjnej. Kilku lotników było instruktorami53.

50 IPMS - Ewidencja; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 103.
51 IPMS – Kronika, k. 2.
52 Mimo zbieżności nazwisk nie był spokrewniony z najskuteczniejszym polskim pilotem 
myśliwskim II wojny światowej – Stanisławem Skalskim.
53 Losy lotników we wrześniu 1939 r. na podstawie: J.B. Cynk, Polskie...
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Spośród lotników, którzy dotarli do Francji, na wyjazd do Wielkiej 
Brytanii na przełomie 1939 i 1940 r. zdecydowało się trzech. Pozostali 
w większości znaleźli się w grupie kpt. Rolskiego, która szkoliła się w Saint-
Étienne. W walkach nie wziął udziału także por. Zieliński, który szkolił się 
w Wersalu, a następnie był instruktorem w Saint Cyr. W jednostkach mają-
cych szansę na kontakt z nieprzyjacielem znaleźli się jedynie dwaj podofice-
rowie – Henryk Pietrzak przydzielony był do GC III/9, a Marcin Machowiak 
do patrolu kominowego GC I/5554.

Po przybyciu do Wielkiej Brytanii wszyscy piloci pierwszy przydział 
otrzymali do formowanego 306 Dywizjonu. Wyjątkiem była trójka pilotów, 
która dotarła na Wyspy na przełomie 1939/40 – wzięli oni udział w Battle of 
Britain i do „Torunian” dołączyli pod koniec r. 1940 lub na początku 1941 r. 
Do tego czasu znacznie powiększyli swoje konto zestrzeleń – Karol Pniak 
zgłosił cztery zwycięstwa indywidualne i jedno zespołowe (w tym indywidu-
alne i zespołowe zniszczenie włoskich bombowców po zakończeniu Battle of 
Britain) oraz dwa prawdopodobne oraz uszkodzenie indywidualne i zespo-
łowe, Władysław Różycki trzy pewne oraz dwa uszkodzenia, a Józef Jeka – 
cztery indywidualne plus jedno zespołowe oraz dwa uszkodzone samoloty 
Luftwaffe. P/O Pniak był zestrzelony i odniósł kontuzje, które na prawie mie-
siąc wyłączyły go z działalności bojowej55.

Oprócz lotników przydzielonych bezpośrednio do składu dywizjonu, 
w każdym z nich znalazło się jeszcze dwóch pilotów wykonujących zadania 
w naziemnym punkcie dowodzenia (operations room). Ich zadaniem było 
przekazywanie rozkazów znajdującej się w powietrzu jednostce. Zdarzało 
się, że zasiadali oni za sterami samolotów i wykonywali zadania nie tylko 
treningowe, ale również operacyjne. 

W 303 Dywizjonie w ops56 znaleźli się F/Lt Jerzy Jankiewicz i F/Lt 
Zbigniew Kustrzyński. Jak przystało na „Kościuszkowców” obaj wywodzili 
się z 1 PL w Warszawie. 

Jerzy Jankiewicz przed wojną był m.in. oficerem taktycznym IV/1 DM. Latem 
1939 r. udał się do Wielkiej Brytanii, gdzie zapoznał się z samolotami Hurricane, 
które Polska zamierzała kupić na częściowe wyposażenie lotnictwa myśliwskie-
go. Po powrocie do kraju był wyznaczony do pełnienia funkcji instruktora na 
tych maszynach. Dlatego we wrześniu 1939 r. nie wziął udziału w walkach i był 
w dyspozycji Dowódcy Lotnictwa. 11 września udał się do Rumunii, gdzie mia-
ły przypłynąć zamówione Hurricane’y. Kiedy operacja zakończyła się fiaskiem, 
przedostał się do Francji, a na przełomie 1939 i 1940 r. przeniósł do Wielkiej 
Brytanii. Tam został przydzielony do 601 Dywizjonu, w składzie którego wziął 

54 Losy lotników we Francji na podstawie: G. Śliżewski, Gorzka...
55 Losy lotników w Battle of Britain na podstawie: G. Sojda, G. Śliżewski, P. Hodyra, Ci 
cholerni...
56 Skrót od operations room.
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udział w Battle of Britain i zgłosił zestrzelenie pewne jednego samolotu, praw-
dopodobne drugiego i uszkodzenie dwóch kolejnych. W czasie walk był lekko 
ranny. W październiku 1940 r. został przeniesiony do Dywizjonu 303, a od lute-
go służył w naziemnym stanowisku dowodzenia jednostki57.

Zbigniew Kustrzyński oprócz służby w 1 PL był także absolwentem 
Wyższej Szkoły Lotniczej. Ten dyplomowany oficer we wrześniu 1939 r. był 
adiutantem dowódcy Brygady Pościgowej. Po przedostaniu się do Francji zde-
cydował się na wyjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie trafił w styczniu 1940 r. Po 
przeszkoleniu na brytyjskim sprzęcie otrzymał przydział do 111 Dywizjonu, 
a następnie do 607 Dywizjonu. W tym drugim wykonał jeden lot operacyjny 
w trakcie Battle of Britain. W listopadzie 1940 r. został przeniesiony do 303 
Dywizjonu i, podobnie jak Jerzy Jankiewicz, od lutego służył w naziemnym 
stanowisku dowodzenia jednostki58. 

W 306 Dywizjonie w ops służyli F/Lt Jan Pentz i F/Lt Stanisław Skalski. Ten 
drugi wywodził się z 4 PL i był przydzielony do 142 EM. Okazał się najskutecz-
niejszym polskim pilotem w czasie kampanii jesiennej 1939 r. – zgłosił cztery 
zwycięstwa indywidualnie i jedno zespołowe plus uszkodzenie zespołowe. Po 
przedarciu się do Francji zgłosił się ochotniczo na wyjazd do Wielkiej Brytanii, 
gdzie po zapoznaniu się ze sprzętem sojusznika wziął udział w Battle of Britain 
w składzie 501 Dywizjonu RAF. Zgłosił wówczas zestrzelenie czterech maszyn 
i uszkodzenie dwóch kolejnych. 5 września 1940 r. był ranny w walce, co wyłą-
czyło go z walk na prawie dwa miesiące. Po zakończeniu Battle of Britain 
zgłosił jeszcze zestrzelenie zespołowe dwóch samolotów npla. W lutym został 
przeniesiony do 306 Dywizjonu, gdzie znalazł się w naziemnym stanowisku 
dowodzenia59. 

Jan Pentz był oficerem wywodzącym się z 2 PL w Krakowie. Był m.in. 
oficerem taktycznym III/2 DM. W 1937 r. przeniósł się do szkolnictwa i we 
wrześniu 1939 r. był dowódcą eskadry szkolnej w Centrum Wyszkolenia 
Lotnictwa (CWL) nr 1 w Dęblinie. We Francji znalazł się w tzw. Grupie 
Montpellier, która jako pierwsza przeszkoliła się na sprzęcie sojusznika 
i w marcu 1940 r. trafiła na front. Kpt. Pentz był dowódcą klucza przydzielo-
nego do GC II/6. Po kapitulacji Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii, 
gdzie służył w 257 Dywizjonie, a od lutego 1941 r. był przydzielony do 
naziemnego stanowiska dowodzenia 306 Dywizjonu60.

57 IPMS – Ewidencja; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 135; G. Sojda, G. Śliżewski, P. Hodyra, Ci 
cholerni..., s. 669.
58 IPMS – Ewidencja, k. 188; G. Sojda, G. Śliżewski, P. Hodyra, Ci cholerni..., s. 671.
59 IPMS – Ewidencja, k. 128; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 183; G. Sojda, G. Śliżewski, P. 
Hodyra, Ci cholerni…, s. 676. Pełna biografia pilota zob.: G. Sojda, G. Śliżewski, Generał 
pilot Stanisław Skalski. Portret ze światłocieniem, Warszawa 2015.
60 IPMS – Ewidencja, k. 227; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 78; G. Śliżewski, Gorzka..., s. 68–394.
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Przydziały pilotów I Polskiego Skrzydła Myśliwego do 1 kwietnia 1941 r.

pilot Dyon wiek II RP Wrzesień 
1939

Francja 
1940

Battle of 
Britain

po Battle 
of Britain

S/Ldr Witold 
Urbanowicz I PSM 33 1 PL CWL 1 

Dęblin - 145, 303 11 Grupa 
Myśliwska

S/Ldr Zdzi-
sław Henne-
berg

303 30 1 PL CWL 1 
Dęblin

Château-
roux 303 303

S/Ldr Tade-
usz Rolski 306 35 4 PL 141 EM, 

III/4 DM
Saint-
-Étienne - 306

F/Lt Tadeusz 
Arentowicz 303 32 1 PL CWL 1 

Dęblin
Paryż-
-Orly - 303

F/Lt Wacław 
Łapkowski 303 28 1 PL 112 EM Romo-

rantin 303, ranny 303

F/Lt Stefan 
Witorzeńć 306 33 3 PL CWL 1 

Dęblin - 501 501, 306

F/Lt Jerzy 
Zaremba 306 32 3 PL 131 EM - - 306

F/Lt Jerzy 
Jankiewicz

ops 
303 28 1 PL

Sztab 
D-cy 
Lotn.

- 601 303

F/Lt Zbigniew 
Kustrzyński

ops 
303 30 1 PL Brygada 

Pościgowa - 111, 607 607, 303

F/Lt Jan Pentz ops 
306 35 2 PL CWL 1 

Dęblin GC II/6 - 257, 306

F/Lt Stanisław 
Skalski

ops 
306 26 4 PL 142 EM - 501 501, 306

F/O Bohdan 
Grzeszczak 303 33 1 PL adiutant 

1 PL

Eskadra 
Koolho-
ven

303 303

F/O Wojciech 
Kołaczkowski 303 33 1 PL CWL 1 

Dęblin
Maison-
-Blanche - 303

F/O Włady-
sław Nowak 306 33 2 PL CWL 1 

Dęblin
Saint-
-Étienne - 306

F/O Jerzy 
Słoński 306 31 4 PL 142 EM Saint-

-Étienne - 306

F/O Stanisław 
Zieliński 306 39 4 PL 142 EM

Wersal, 
Saint 
Cyr

- 306

P/O Jan Cza-
piewski 306 27 4 PL 142 EM Saint-

-Étienne - 306

P/O Jan Da-
szewski 303 25 1 PL 112 EM Romo-

rantin 303, ranny 303
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pilot Dyon wiek II RP Wrzesień 
1939

Francja 
1940

Battle of 
Britain

po Battle 
of Britain

P/O Bolesław 
Drobiński 303 23 SPL SPL

uczeń - 65 65, 303

P/O Mirosław 
Ferić 303 26 1 PL 111 EM Nantes 303 303

P/O Edward 
Jankowski 306 28 4 PL 141 EM Saint-

-Étienne - 306

P/O Zdzisław 
Langhamer 306 23 4 PL 141 EM ? - 306

P/O Witold 
Łokuciewski 303 24 1 PL 112 EM Romo-

rantin 303, ranny 303

P/O Bogu-
sław Mierzwa 303 23 1 PL 114 EM GC 

III/10 303 303

P/O Stefan 
Paderewski 303 28 1 PL Esk. Tren. 

1 PL

Borde-
aux-Me-
rignac

- 258, 303

P/O Jerzy 
Palusiński 303 29 1 PL 111 EM, 

ranny - 303 303

P/O Karol 
Pniak 306 31 2, 4 

PL 142 EM - 32, 257, 
ranny 257, 306

P/O Jerzy 
Radomski 303 26 1 PL 113 EM GC II/10 303 303

P/O Włady-
sław Różycki 306 34 4 PL 141 EM - 238 238, 306

P/O Kazi-
mierz Rut-
kowski

306 27 4 PL 36 EO Saint-
-Étienne - 306

P/O Marian 
Skalski 306 31 3 PL Esk. Zap. 

3 PL ? - 306

P/O Wiktor 
Strzembosz 303 27 1 PL 111 i 112 

EM
GC II/7, 
ranny - 303

P/O Mieczy-
sław Waszkie-
wicz

303 24 5 PL III/5 DM Château-
roux - 32, 303

P/O Jan Zum-
bach 303 26 1 PL - GC I/55 303 303

P/O Józef 
Żulikowski 306 26 4 PL CWL 1 

Dęblin
Saint-
-Étienne - 306

Sgt Marian 
Bełc 303 27 5 PL 152 EM GC I/55 303 303

Sgt Wacław 
Giermer 303 25 4, 5 

PL
CWL 1 
Dęblin Bourges - 307, 43, 

303
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pilot Dyon wiek II RP Wrzesień 
1939

Francja 
1940

Battle of 
Britain

po Battle 
of Britain

Sgt Zdzisław 
Horn 303 23 1 PL 113 EM, 

ranny ? - 303

Sgt Wawrzy-
niec Jasiński 306 26 3 PL 132 EM ? - 306

Sgt Józef Jeka 306 24 4 PL 141 EM - 238 238
Sgt Leon Ko-
smowski 306 22 4 PL 142 EM ? - 306

Sgt Brunon 
Kroczyński 306 25 3 PL 131 EM ? - 306

Sgt Marcin 
Machowiak 306 25 3 PL Esk. Tren. 

3 PL GC I/55 - 306

Sgt Jan Palak 303 30 1 PL CWL 1 
Dęblin

GC 
1/145 302, 303 303

Sgt Matěj 
Pavlovič 303 26 CWL 1 

Dęblin Rennes - 303

Sgt Henryk 
Pietrzak 306 27 4 PL CWL 1 

Dęblin GC III/9 - 306

Sgt Mieczy-
sław Popek 303 25 5 PL 152 EM Cognac - 307, 249, 

303
Sgt Otto Pu-
drycki 306 27 4 PL Esk. Zap. 

4 PL ? - 306

Sgt Eugeniusz 
Szaposznikow 303 25 1 PL 111 EM GC II/6 303 303

Sgt Józef Szla-
gowski 303 27 4 PL CWL 1 

Dęblin - 234, 152 152, 303

Sgt Jan Śmi-
gielski 306 24 4 PL 142 EM ? - 306

Sgt Stanisław 
Wieprzko-
wicz

306 26 4 PL 142 EM Saint-
-Étienne - 306

Sgt Mirosław 
Wojciechow-
ski

303 24 4 PL 142 EM - 303 303

Sgt Kazimierz 
Wünsche 303 22 1 PL 111 EM GC II/8 303, ranny 303

Źródło: opracowanie własne na podstawie: IPMS, LOT.A.LOT.1/4 XXIV, Ewidencja pilotów 
myśliwskich; M.J. Hasiński, Encyklopedia. Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, t. 1; 
Poznań 1993; J. Pawlak, Absolwenci...; J.B. Cynk, Polskie...; R. Gretzyngier, Poles in Defence...; 
G. Sojda, G. Śliżewski, P. Hodyra, Ci cholerni...; G. Śliżewski, Gorzka...
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Zwycięstwa pilotów I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego (wg listy 
Bajana) na dzień 1 kwietnia 1941 r.

pilot Wrzesień 
1939

Francja 
1940

Battle of 
Britain

po 
Battle of 
Britain

Razem

S/Ldr Witold 
Urbanowicz - - 2–0-0 w 145, 

13–1-0 w 303 - 15–1-0

S/Ldr Zdzisław 
Henneberg - ½-0–0 8–1-1 - 8 ½-1–1

S/Ldr Tadeusz 
Rolski 2–0-2 - - - 2–0-2

F/Lt Tadeusz 
Arentowicz - - - - 0–0-0

F/Lt Wacław 
Łapkowski 1 1/3–0-0 - 1–0-0 - 2 1/3–0-0

F/Lt Stefan 
Witorzeńć - - 4 ½-0–2 - 4 ½-0–2

F/Lt Jerzy 
Zaremba

5/6-½-0 - - - 5/6-½-0

F/Lt Jerzy 
Jankiewicz - - 1–1-2 - 1–1-2

F/Lt Zbigniew 
Kustrzyński - - - - 0–0-0

F/Lt Jan Pentz - - - - 0–0-0
F/Lt Stanisław 
Skalski 4 ¼-0- 1/3 - 4–0-2 2/3–0-0 8 11/12–0-2 1/3

F/O Bohdan 
Grzeszczak - - 2–0-0 - 2–0-0

F/O Wojciech 
Kołaczkowski - - - - 0–0-0

F/O Władysław 
Nowak - - - - 0–0-0

F/O Jerzy Słoński - - - - 0–0-0
F/O Stanisław 
Zieliński 1–0-0 - - - 1–0-0

P/O Jan 
Czapiewski - - - - 0–0-0

P/O Jan 
Daszewski 1–0-0 1–0-0 1–1-0 - 3–1-0

P/O Bolesław 
Drobiński - - - - 0–0-0

P/O Mirosław 
Ferić 1 1/3–0-0 - 7–1-0 - 8 1/3–0-0
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pilot Wrzesień 
1939

Francja 
1940

Battle of 
Britain

po 
Battle of 
Britain

Razem

P/O Edward 
Jankowski - - - 0–0-1/3 0–0-1/3

P/O Zdzisław 
Langhamer - - - - 0–0-0

P/O Witold 
Łokuciewski 0-½-0 1–0-0 4–1-0 - 5–1 ½-0

P/O Bogusław 
Mierzwa

2/3–0-½ - - - 2/3–0-½

P/O Stefan 
Paderewski - - - - 0–0-0

P/O Jerzy 
Palusiński 2–1-0 - - - 2–1-0

P/O Karol Pniak 2¼-0–11/3 - 3–2-1 ½ 1 ½-0–0 6 ¾-2–2 5/6 
P/O Jerzy 
Radomski 1 1/3–0-1 ½-0–0 ½-0–0 - 2 1/3–0-1

P/O Władysław 
Różycki 1–0-0 - 3–0-2 - 4–0-2

P/O Kazimierz 
Rutkowski - - - - 0–0-0

P/O Marian 
Skalski - - - - 0–0-0

P/O Wiktor 
Strzembosz - 1–0-0 - - 1–0-0

P/O Mieczysław 
Waszkiewicz - - - - 0–0-0

P/O Jan 
Zumbach - - 8–1-0 - 8–1-0

P/O Józef 
Żulikowski - - - - 0–0-0

Sgt Marian Bełc 1–0-0 - 3–0-0 - 4–0-0
Sgt Wacław 
Giermer - 1/3–0-2/3 - - 1/3–0-2/3

Sgt Zdzisław 
Horn - - - - 0–0-0

Sgt Wawrzyniec 
Jasiński

1/3-½-0 - - - 1/3-½-0

Sgt Józef Jeka - - 4 ½-0–1 - 4 ½-0–1
Sgt Leon 
Kosmowski - - - - 0–0-0
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pilot Wrzesień 
1939

Francja 
1940

Battle of 
Britain

po 
Battle of 
Britain

Razem

Sgt Brunon 
Kroczyński - - - - 0–0-0

Sgt Marcin 
Machowiak - - - - 0–0-0

Sgt Jan Palak - - 1 1/3–1-1 - 1 1/3–1-1
Sgt Matěj 
Pavlovič - - - - 0–0-0

Sgt Henryk 
Pietrzak - - - - 0–0-0

Sgt Mieczysław 
Popek - - - - 0–0-0

Sgt Otto 
Pudrycki - - - - 0–0-0

Sgt Eugeniusz 
Szaposznikow - 1/3–0-0 8–0-1 - 8 1/3–0-1

Sgt Józef 
Szlagowski - - 2–0-1 - 2–0-1

Sgt Jan Śmigielski - - - - 0–0-0
Sgt Stanisław 
Wieprzkowicz 1–0-0 - - - 1–0-0

Sgt Mirosław 
Wojciechowski - - 3 ½-0–0 - 3 ½-0–0

Sgt Kazimierz 
Wünsche - - 3–1-0 - 3–1-0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: IPMS, LOT.A.II.44/1b, Wykaz zestrzelonych 
samolotów npla w czasie kamp. polsko-niem. w r. 1939 w porządku chronologicznym (zał. 
Nr 1 i 5); IPMS, LOT.A.IV 2/4, Lista zwycięstw pilotów polskich w kampanii francuskiej 
1940; IPMS, LOT.A.V.44/2h, Zwycięstwa i straty 1.09.1939–1945.

Działania I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego

1 kwietnia
Rozkaz o przesunięciu 306 Dywizjonu do Northolt nadszedł ostatniego dnia mar-

ca61. Deszczowa pogoda sprawiła jednak, że „torunianie” nie byli w stanie go wykonać 
w całości. Wprawdzie następnego dnia przed południem P/O Edward Jankowski sta-
rał się przechwycić niemiecki samolot, ale ta sztuka mu się nie udała – chmury roz-
ciągały się tak nisko, że jego odnalezienie było praktycznie niemożliwe. Polak, mimo 
trudnych warunków atmosferycznych, zdołał bezpiecznie wylądować w Tern Hill62. 

61 IPMS – DzDz 306, s. 62.
62 ORB 306, k. 25; IPMS – DzDz 306; IPMS, LOT. A. 50/49, Authorisation Book 306 
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Właśnie pogoda sprawiła, że do Northolt udał się na razie tylko rzut kołowy. Lotnicy, 
którzy mieli przenieść się na nowe lotnisko drogą powietrzną, musieli poczekać na 
zmianę aury. Początkowo łudzono się, że niesprzyjające do lotów warunki są tylko 
w okolicy Tern Hill, ale podobnie było również w rejonie Northolt – upewnił w tym 
poranny, 20-minutowy lot na rozpoznanie pogody. Startujący w deszczu P/O Wiktor 
Strzembosz z 303 Dywizjonu potwierdził, że próba zmiany miejsca postoju 306 
Dywizjonu drogą powietrzną może zakończyć się tragicznie63.

Transport kołowy opuścił Tern Hill 1 kwietnia o godz. 14.15. Prywatnymi 
samochodami pojechało siedmiu oficerów, jeden cywil i 13 żołnierzy. 113 żoł-
nierzy wraz z ekwipunkiem udało się do Northolt zorganizowanym transpor-
tem. Do nowej bazy dotarli następnego dnia o godz. 0.30, ale skierowano ich 
do West Dayton. Po 45 minutach jazdy dotarli na nowe miejsce postoju, gdzie 
czekał na nich ciepły posiłek i nocleg. W Northolt zameldowali się o godz. 964.

2 kwietnia 
Pogoda nie poprawiła się, uniemożliwiając jakiekolwiek loty na obu lotni-

skach. Tym samym część personelu naziemnego, który pozostał w Tern Hill, 
a miał udać się w podróż samolotem transportowych, zmuszona została do 
wyruszenia do Northolt podobnie jak ich koledzy poprzedniego dnia – 32 
mechaników skorzystało z ciężarówek65.

W Northolt przebywał amerykański dziennikarz Paul Manning, które-
mu towarzyszył oficer prasowy RAF S/Ldr Kissack. Goście wykonali szereg 
zdjęć oraz zebrali bogaty materiał prasowy do wykorzystania w przyszłych 
publikacjach66.

3 kwietnia
Wypogodziło się. Warunki atmosferyczne wprawdzie dalekie były od dosko-

nałości, ale pogoda nadawała się do lotów. Potwierdził to klucz trzech samolotów 
303 Dywizjonu (F/O Wojciech Kołaczkowski, P/O Bogusław Mierzwa, Sgt Marian 
Bełc), który mimo dużego zachmurzenia (7/10), przelotnych opadów i mgły wyko-
nał w południe prawie godzinny patrol w rejonie lotniska oraz na południowy 

Dywizjonu (dalej: IPMS – AB 306), lot nr 1798.
63 W ORB jednostki (ORB 303, k. 94.), Kronice I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego 
(IPMS – Kronika, k. 3) oraz Dzienniku Działań 303 Dywizjonu (LOT. A. 49/6, Dziennik 
działań 303 Dyonu (31.8.40 – 7.9.42) – dalej: IPMS – DzDz 303), lot nr 185. zapisano, że 
lot P/O Strzembosza był patrolem nad lotniskiem. Z Authorisation Book Eskadry B (IPMS, 
LOT. A. 49/57, Authorisation Book 303 Dywizjonu, Flight B – dalej: IPMS – AB 303B), której 
członkiem był pilot, wynika jednak jednoznacznie, że jego zadaniem było sprawdzenie 
warunków atmosferycznych (weather test), IPMS – AB 303B, lot nr 1656. 
64 ORB 306, k. 24.
65 Ibidem, k. 24.; IPMS – DzDz 306, s. 62.
66 TNA, AIR 28/602, Operations Record Book, Northolt Station RAF, April 1941 (dalej: ORB 
Northolt).
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zachód od Northolt67. Potem „Kościuszkowcy” rozpoczęli normalną pracę trenin-
gową, ćwicząc m.in. loty w formacji68. W czasie startu do jednego z nich rozbił się 
P/O Witold Łokuciewski. Pilot odniósł lekkie obrażenia, które spowodowały prze-
rwę w lataniu – kolejny raz zasiadł za sterami Spitfire’a po dwóch tygodniach69.

Loty 303 Dywizjonu były sygnałem dla oczekujących w Tern Hill pilotów, że czas 
zakończyć przeprowadzkę. Najpierw, około godz. 15, na szkolnym Magistrze wzbił 
się w powietrze P/O Karol Pniak70. Jego szczęśliwe dotarcie do Northolt sprawiło, 
że z Tern Hill wystartowało 20 Hurricane’ów pod dowództwem S/Ldr Tadeusza 
Rolskiego71. Samoloty wylądowały na nowym miejscu postoju około godz. 19.

Miejsca pracy pilotów i mechaników 306 Dyonu wyznaczono na połu-
dniowym skraju lotniska. Tam też znalazły swoje miejsce postoju samoloty. 
Kancelaria dowództwa dyonu usytuowana została w bazie, w starym ope-
rations room. Oficerowie kwaterowali w messie, podoficerowie częściowo 
w messie sierżanckiej, częściowo w koszarach. Jak zapisano w Dzienniku 
Działań jednostki: „Warunki pracy i stosunki bardzo dobre”72.

4 kwietnia
Rankiem Tern Hill opuściła ostatnia, licząca 22 osoby grupa Polaków, któ-

ra poprzedniego dnia zajmowała się samolotami startującymi do Northolt. 
Mechanicy wyruszyli w podróż samochodami73. 

W tym samym czasie nie próżnował także Dywizjon 303. Około godz. 9 sześć 
Spitfire’ów jednostki wystartowało z rozkazem patrolowania rejonu Maidstone 
na wysokości 15 tys. stóp. Pilotami dowodził F/Lt Tadeusz Arentowicz, a oprócz 
niego w powietrzu znaleźli się P/O Stefan Paderewski, P/O Mirosław Ferić, Sgt 
Mieczysław Popek, F/O Bohdan Grzeszczak i Sgt Józef Szlagowski. W czasie wyko-
nywania zadania Polacy zostali skierowani na południe i nakazano im zwiększyć 
wysokość lotu do 20 tys. stóp. Następnie eskadra otrzymała rozkaz patrolowania 
nad przylądkiem Dungeness na wysokości 30 tys. stóp, gdzie zaobserwowano 4–5 
płynących na zachód statków. Zanim lotnicy wrócili o godz. 11 do bazy, zeszli do 
15 tys. stóp i wymiatali w rejonie Hawkinge – Dover. Nieprzyjaciela nie spotkano74. 

67 IPMS – DzDz 303, lot nr 186.
68 ORB 303, k. 94.
69 IPMS – AB 303B, lot nr 1663; R. Gretzyngier, Poles in Defence…, s. 207.
70 IPMS – AB 306, lot nr 1799.
71 Za ich sterami siedzieli: S/Ldr Tadeusz Rolski, F/Lt Stefan Witorzeńć, P/O Józef Żulikowski, 
Sgt Jan Śmigielski, F/O Władysław Nowak, P/O Edward Jankowski, Sgt Stanisław 
Wieprzkowicz, F/O Stanisław Zieliński, P/O Kazimierz Rutkowski, Sgt Leon Kosmowski, F/
Lt Stanisław Skalski, F/Lt Jerzy Zaremba, P/O Zdzisław Langhamer, Sgt Marcin Machowiak, 
F/O Jerzy Słoński, P/O Władysław Różycki, Sgt Henryk Pietrzak, P/O Jan Czapiewski, 
P/O Marian Skalski, Sgt Brunon Kroczyński. Ibidem, lot nr 1800–1819.
72 IPMS – DzDz 306, s. 63.
73 ORB 306, k. 24.
74 IPMS – DzDz 303, lot nr 184.
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Godzinę później na identyczne zadanie wystartowały cztery Spitfire’y. 
Dowodził nimi ponownie F/Lt Tadeusz Arentowicz, któremu towarzyszył 
P/O Stefan Paderewski. Drugą parę tworzyli P/O Mirosław Ferić i Sgt Mieczysław 
Popek. W trakcie lotu klucze otrzymały szereg rozkazów o zmianach kursów. 
Samolotów Luftwaffe ponownie nie spotkano, a z powodu dużego zachmurze-
nia nie poczyniono żadnych ciekawych obserwacji. Lot trwał półtorej godziny75.

Około południa pilotujący Hurricane’y piloci 306 Dywizjon wykonali 
siedem lotów na zapoznanie się z otaczającym lotnisko terenem76. Wkrótce 
potem pełny skład 303 DM (12 samolotów) ćwiczył loty w formacji77.

Około godz. 17 do Northolt przybył prezydent RP, Władysław Raczyński. 
Towarzyszył mu Anthony Drexel Biddle, ambasador USA przy Rządzie Polskim 
na Uchodźstwie oraz liczni polscy i brytyjscy oficerowie. Gospodarzami spo-
tkania byli AM William Sholto Douglas, dowódca Fighter Command oraz AVM 
Trafford Leigh-Mallory, dowódca 11 Grupy Myśliwskiej. Goście mieli okazję zapo-
znać się z działaniem link-trainera, a 303 Dywizjon zaprezentował start na alarm 
oraz loty w różnych formacjach. W Kronice Skrzydła tak opisano tę wizytę:

„O godz. 15.45 przybył z wizytą do stacjonujących polskich jednostek 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej dr Władysław Raczkiewicz, w towarzystwie 
ambasadora Stanów Zjednoczonych, Pana A.J. Drexel Biddle78 oraz ambasa-
dora Rzeczypospolitej w Londynie Pana Raczyńskiego.

Po przemówieniu Pana Prezydenta i Pana Ambasadora Stanów 
Zjednoczonych nastąpiła krótka rozmowa obu dostojników z pilotami 
i mechanikami Dywizjonów. 303 Dywizjon wykonał lot pokazowy, któremu 
się przyglądali Pan Prezydent, obaj ambasadorowie oraz wyżsi oficerowie 
polscy i angielscy przybyli w otoczeniu Pana Prezydenta.

Na zakończenie wizyty odbyła się wspólna herbatka w kasynie oficerskim, 
poczym Pan Prezydent żegnany przez grono oficerów odjechał samochodem 
do Londynu” 79.

5 kwietnia
Od rana utrzymywała się mgła, przez co nie wykonywano lotów. 

Wyjątkiem był 20-minutowe zadanie treningowe, które wykonało sześciu 
pilotów 303 DM szkolących się w locie w szyku80. 

Zapadła decyzja, że 306 Dywizjon zostanie wyposażony w Hurricane’y 
nowej wersji (Mk. II), część z nich miała być uzbrojona w 12 karabinów 

75 ORB 303, k. 94; IPMS – DzDz 303, lot nr 185.
76 IPMS – AB 306, lot nr 1820–1826.
77 Ibidem, k. 94.
78 Anthony Joseph Drexel Biddle (1897–1961) – amerykański polityk i dyplomata, ambasador 
Stanów Zjednoczonych w Polsce w latach 1937–1943.
79 IPMS – Kronika, k. 3.
80 ORB 303, k. 94.
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maszynowych. Do czasu zmiany samolotów, jednostka nie miała wykony-
wać lotów operacyjnych i skupić się na treningu81. 

6 kwietnia
Polacy trenowali loty w formacji. W 303 Dywizjonie ćwiczono po sześć 

samolotów – lotnicy wzbijali się w powietrze dwukrotnie82. Także dwa razy 
loty w szyku trenowano w 306 DM, ale tutaj za każdym razem w zadaniu bra-
ło udział po 12 samolotów. W drugim z lotów brał udział dowódca Northolt 
Wing – W/Cdr Manton, który chciał sprawdzić umiejętności nowo przyby-
łych lotników83. Na rozkaz dowództwa 11 Grupy Myśliwskiej Polacy z 306 
Dywizjonu po raz pierwszy latali w nowym szyku – dotychczas podstawo-
wą był klucz składający się z trzech samolotów; teraz formacja składała się 
z dwusamolotowych sekcji zgrupowanych w trzech kluczach liczących po 
cztery samoloty84. Szyk ten był już stosowany przez „Kościuszkowców” i był 
zdecydowanie bardziej elastyczny oraz stwarzał lepsze warunki do działa-
nia w powietrzu – stwarzał chociażby dogodniejsze możliwości wzajemnej 
osłony biorących udział w locie lotników. Poza tym „Torunianie” wykonali 
jeszcze około 20 lotów na zapoznanie się z terenem wokół lotniska85.

7 kwietnia
306 DM w dalszym ciągu szkolił się na nowym sprzęcie. Piloci wykona-

li dwa 12-samolotowe zadania treningowe, w trakcie których ćwiczyli loty 
w formacji86. Zdecydowanie mniej lotów ćwiczebnych wykonał Dywizjon 303 
– były to dwa zadania po dwa samoloty87. 

„Kościuszkowcy” po dwóch dniach przerwy wrócili do lotów operacyj-
nych. Pierwszy z nich wykonała rano para P/O Wiktor Strzembosz – Sgt 
Jan Palak, która otrzymała rozkaz patrolowania na wysokości 20 tys. stóp 
w rejonie Maidstone. W czasie wykonywania zadania sekcja kilkukrotnie 
otrzymywała rozkazy zmiany kursu i wysokości – naziemni kontrolerzy pró-
bowali naprowadzić ją na samolot nieprzyjaciela, który został wykryty przez 
radar. Polacy operowali na wschód od Londynu i do spotkania nie doszło. 
Wylądowali w bazie po ponad półtorej godzinie przebywania w powietrzu88.

W czasie kiedy P/O Strzembosza i Sgt Palaka naprowadzano na maszy-
nę Luftwaffe, pojawiło się niebezpieczeństwo, że zbliża się ona do Northolt. 

81 IPMS – DzDz 306, s. 63.
82 ORB 303, k. 94.
83 IPMS – AB 306, lot nr 1827–1838, 1846–1858.
84 IPMS – DzDz 306, s. 63.
85 IPMS – AB 306, lot nr 1839–1845, 1859–1871.
86 Ibidem, lot nr 1872–1895.
87 ORB 303, k. 94.
88 IPMS – DzDz 303, lot nr 189.
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Na wszelki wypadek na osłonę lotniska wystartowała kolejna para 
„Kościuszkowców”: F/Lt Wacław Łapkowski i P/O Mieczysław Waszkiewicz. 
Lotnicy patrolowali na wysokości 15 tys. stóp, ale nieprzyjaciel oddalił się od 
tej części Londynu i po 20 minutach, zanim jeszcze wrócili z patrolu ich kole-
dzy, F/Lt Łapkowski oraz P/O Waszkiewicz zdążyli w Northolt wylądować89. 

Pierwszy w kwietniu lot bojowy90 303 Dywizjon wykonał tuż przed połu-
dniem. Na zadanie typu Sphere, czyli wymiatanie nad terytorium wroga, 
poleciało sześciu pilotów pod dowództwem S/Ldr Zdzisława Henneberga. 
Jego bocznym był Sgt Józef Szlagowski, a dwie pozostałe pary tworzyli F/Lt 
Tadeusz Arentowicz i P/O Stefan Paderewski oraz F/Lt Wacław Łapkowski 
i P/O Mieczysław Waszkiewicz91. Jak widać, po długiej monotonii ostatnich 
dni służby, lot ten był na tyle atrakcyjny, że wziął w nim udział dowódca 
dywizjonu oraz dowódcy obu eskadr. 

Trzy dwójki obrały na kurs 150 stopni i nad Anglią weszły na wysokość 
operacyjną – dwie pierwsze leciały na 26 tys. stóp, ostatnia, ubezpieczająca, 
na 28 tys. stóp. Po przekroczeniu wybrzeża angielskiego w rejonie Beachy 
Head zespół dalej leciał kursem 150 stopni przekraczając wybrzeże francu-
skie w rejonie Le Crotoy. Tam, nad zatoką o tej samej nazwie, widziano balon 
na wysokości 3 tys. stóp. Dalsza trasa wiodła do Dunkierki, a stamtąd nad 
ujście Tamizy. Po powrocie do Northolt piloci potwierdzili, że przeciwnika 
w powietrzu nie było92. 

8 kwietnia
Do 306 Dywizjonu dotarł pierwszy Hurricane w wersji Mk. II93. „Torunianie” 

wykonywali tylko zadania treningowe – były to ćwiczenia w lotach w szyku 
(dwa razy po 12 samolotów). Poza tym na szkolnym Magistrze do Tern Hill 
polecieli F/Lt Hugh Kennard oraz P/O Kazimierz Rutkowski94. 

O wiele bardziej aktywnie czas spędzali lotnicy z 303 Dywizjonu, którzy 
do południa wykonali kilka patroli. Zaczęło się po godz. 6, kiedy dowództwo 
11 Grupy Myśliwskiej wysłało sześć Spitfire’ów w rejon przylądka Dungeness. 
Na czele Polaków leciał F/Lt Tadeusz Arentowicz, a towarzyszyli mu Sgt 
Mieczysław Popek, P/O Mirosław Ferić, F/O Bohdan Grzeszczak, P/O Jan 
Daszewski i Sgt Józef Szlagowski95. Eskadra patrolowała na odcinku Dover 

89 IPMS – DzDz 303, lot nr 190.
90 Lot operacyjny odbywa się nad własnym terytorium bez spotkania z wrogiem. Lot bojowy 
to zarówno zadanie wykonane nad terenem nieprzyjaciela, jak i spotkanie przeciwnika nad 
własnym terytorium. Inną kategorią są loty szkolne i treningowe.
91 ORB 303, k. 94.
92 IPMS – DzDz 303, lot Sphere nr 1.
93 IPMS – DzDz 306, s. 63. W ORB jednostki znajduje się zapis, że Hurricane Mk. II dotarł 
dzień później; ORB 306, k. 24.
94 IPMS – AB 306, lot nr 1896–1920.
95 ORB 303, k. 94.
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– Hawkinge, kiedy otrzymała informację, że znad Francji lecą dwa samo-
loty – nieprzyjaciel znajdował się przed Polakami, około 7 mil na północ 
i według naziemnego stanowiska dowodzenia szybko nabierał wysokość. F/
Lt Arentowicz nakazał wznieść się na 30 tys. stóp i w czasie wykonywania 
tego rozkazu F/O Grzeszczak stwierdził, że jego instalacja tlenowa nie pracuje 
odpowiednio. Oficer zdecydował się wrócić do Northolt. 

Kiedy pozostałych pięciu lotników osiągnęło nakazaną wysokość, niemieckie 
samoloty wykonały skręt w ich kierunku, a następnie gwałtownie zanurkowały 
w kierunku Francji. Ich doścignięcie było niemożliwe i Polacy nie ruszyli w pogoń. 
Wkrótce po tym znów otrzymali informację o samolotach nieprzyjaciela – oficer 
z naziemnego stanowiska kierowania twierdził, że trzy maszyny znajdują się nad 
kanałem La Manche na wysokości 15 tys. stóp. Lotnicy ruszyli w tamtym kierun-
ku i dolecieli aż do Boulogne, ale mimo bezchmurnego nieba nad Francją wroga 
nie udało się odnaleźć. Ostatecznie Spitfire’y zawróciły do bazy96.

W czasie kiedy w powietrzu przebywała eskadra F/Lt Arentowicza, 
wystartowało kolejnych sześć samolotów. Dowodził nimi F/O Wojciech 
Kołaczkowski, a wraz z nim w zadaniu uczestniczyli P/O Bolesław Drobiński, 
Sgt Jan Palak, P/O Bogusław Mierzwa, Sgt Marian Bełc i P/O Mieczysław 
Waszkiewicz97. Polacy otrzymali zadanie patrolowania w rejonie Mayfield na 
wysokości 25 tys. stóp. Po dojściu do nakazanego miejsca, eskadrę skierowa-
no nad Dover – Dungeness. Później udała się nad kanał La Manche bez zmia-
ny wysokości. Lot trwał półtorej godziny i nieprzyjaciela nie napotkano98. 

Wkrótce ostatnie z zadań powtórzono – nad Mayfield skierowano cztery 
Spitfire’y pod dowództwem F/Lt Tadeusza Arentowicza (wraz z nim polecieli 
Sgt Mieczysław Popek, P/O Jan Daszewski i Sgt Józef Szlagowski). Dowódca 
wziął kurs 170o i wyszedł nad kanałem La Manche w okolicy Hastings. Tutaj 
otrzymano rozkaz osiągnięcia wysokości 30 tys. stóp i skierowano lotników 
wzdłuż Kanału do ujścia Tamizy. I tym razem nieprzyjaciela nie spotkano99.

Kiedy czwórka F/Lt Arentowicza znajdowała się w powietrzu, do lotu 
poderwano kolejne Spitfire’y. Zadanie patrolowania w rejonie Dungeness – 
Dover otrzymali F/O Wojciech Kołaczkowski, Sgt Jan Palak, P/O Bogusław 
Mierzwa i P/O Mieczysław Waszkiewicz100. Polacy nabrali wysokość (30 tys. 
stóp) nad lotniskiem w Biggin Hill i stamtąd skierowali się nad wyznaczony 
teren. Podczas półtoragodzinnego lotu samoloty wroga nie pojawiły się101. 

Ostatni lot operacyjny tego dnia wykonał dowódca jednostki S/Ldr 
Zdzisław Henneberg wraz z bocznym Sgt Marianem Bełcem, Polaków 

96 IPMS – DzDz 303, lot nr 191.
97 ORB 303, k. 94.
98 IPMS – DzDz 303, lot nr 192.
99 IPMS – DzDz 303, lot nr 193.
100 ORB 303, k. 94, 95.
101 IPMS – DzDz 303, lot nr 194.
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wysłano nad Hatfield. W tym rejonie znajdował się bowiem samolot nie-
przyjaciela, który zaobserwowano na ekranach radarów. Lotnicy wznieść się 
mieli na wysokość 30 tys. stóp, by zaatakować go z przewagi wysokości. Nim 
jednak ją osiągnęli, zadanie odwołano i piloci wrócili do bazy102.

Po południu zadania operacyjne z Northolt przejął 601 Dywizjon103.
Oprócz zadań operacyjnych, piloci Dywizjonu 303 wykonali też kilka 

lotów treningowych, ćwiczyli się m.in. w walce powietrznej104.
Do Northolt ponownie przybył oficer prasowy S/Ldr Kissack. Tym 

razem towarzyszył mu A.K. Lawrence, oficjalny artysta brytyjskiego 
Ministerstwa Lotnictwa, który chciał wykonać rysunki zarówno samolotów, 
jak i lotników105.

9 kwietnia
W 306 Dywizjonie kontynuowano zadania treningowe – podobnie jak 

poprzedniego dnia dwukrotnie ćwiczono loty w formacji liczącej po 12 
samolotów106. 

Szkolono się także w 303 DM – tam przede wszystkim ćwiczono strzela-
nie do celów naziemnych107. 

Po południu jednostka rozpoczęła działania operacyjne (przed południem 
prowadził je 601 Dywizjon108). Rozpoczęto po godz. 13, kiedy F/Lt Wacław 
Łapkowski poprowadził swoich podkomendnych (P/O Bogusław Mierzwa, 
P/O Mieczysław Waszkiewicz, P/O Wiktor Strzembosz i Sgt Mirosław 
Wojciechowski) na patrol w rejon Mayfield. Polacy operować mieli na 15 tys. 
stóp. Kiedy nabierali nakazaną wysokość, musieli przebić się przez chmu-
ry, które grubą warstwą ciągnęły się od 3 tys. do 9 tys. stóp. Zaraz potem 
ruszyli w wyznaczony rejon patrolowania, gdzie naziemne stanowisko 
dowodzenia kilkakrotnie nakazało im zmianę kursu bez zmiany wysokości. 
Nieprzyjaciela jednak nie zaobserwowano i po prawie dwugodzinnym locie 
wrócono do Northolt109.

W tym samym czasie lądowała też para F/O Jerzy Jankiewicz – Sgt 
Mieczysław Popek, która została poderwana w powietrze na przechwycenie 
samolotu w rejonie Rading. Mimo naprowadzania przez naziemne stanowi-
sko dowodzenia, Polacy przeciwnika w powietrzu nie napotkali110. 

102 ORB 303, k. 95; IPMS – DzDz 303, lot nr 195.
103 ORB 601, k. 21.
104 ORB 303, k. 95.
105 ORB – Northolt.
106 IPMS – AB 306, lot nr 1921–1944.
107 ORB 303, k. 95.
108 ORB 601, k. 21.
109 IPMS – DzDz 303, lot nr 196.
110 Ibidem, lot nr 197.
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Zaledwie 10 minut przebywała w powietrzu para F/O Bohdan Grzeszczak 
– P/O Jerzy Radomski, którą zaraz po starcie ściągnięto na ziemię. 
Prawdopodobnie chodziło o przechwycenie samolotu, który szybko oddalił 
się z okolic Northolt. 

10 kwietnia
Po raz pierwszy od czasu przydziału do I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego 

lot operacyjny wykonał 306 Dywizjon. 12 Hurricane’ów wzięło udział 
w osłonie konwoju płynącego w ujściu Tamizy. W zadaniu uczestniczyli S/
Ldr Tadeusz Rolski, P/O Józef Żulikowski, F/Lt Stefan Witorzeńć, Sgt Leon 
Kosmowski, F/O Stanisław Zieliński, Sgt Otto Pudrycki, F/O Jerzy Słoński, 
Sgt Henryk Pietrzak, P/O Karol Pniak, P/O Marian Skalski, P/O Władysław 
Różycki i Sgt Brunon Kroczyński. Polacy lecieli wraz z sojusznikami z 601 
Dywizjonu111, a całością dowodził lecący w składzie tego ostatniego W/Cdr 
Manton112. Zadanie trwało półtorej godziny i nieprzyjaciela w powietrzu nie 
było.

W tym samym czasie 303 Dywizjon wykonał dwa zadania operacyjne. 
Najpierw wystartowali F/O Jerzy Jankiewicz i Sgt Mieczysław Popek, którzy 
mieli osłaniać własne lotnisko na wysokości 20 tys. stóp. W trakcie wznosze-
nia pilotów skierowano nad północno-zachodni Londyn, gdzie byli napro-
wadzani przez naziemne stanowisko dowodzenia na samolot nieprzyjaciela. 
Klucz latał na wysokości od 6 tys. do 22 tys. stóp. Mimo wielu zmian kursu, 
wroga nie udało się odnaleźć i Polacy wrócili bez efektu do Northolt113. 

Wkrótce w powietrze wzbili się F/O Bohdan Grzeszczak i P/O Jerzy 
Radomski. Ich zadaniem był patrol w rejonie Hatfield, na północ od Londynu. 
Kiedy tam się znaleźli i zaczęli nabierać wysokość, otrzymali nowe rozkazy 
– naziemny kontroler starał się naprowadzić ich na znajdujący się w pobliżu 
samolot Luftwaffe. Także i tym razem było to działanie bezproduktywne114.

Po południu Polacy zostali zluzowani, a zadania operacyjne przeprowa-
dził 601 Dywizjon115. 

Przez cały dzień zarówno w 303, jak i w 306 Dywizjonie trwało szkolenie. 
„Torunianie” dwukrotnie wykonali lot ćwicząc formację w sile 12 samolo-
tów. Poza tym F/O Jerzy Słoński poleciał na poligon w Sutton Bridge, gdzie 
wykonał dwa loty treningowe116. Także „Kościuszkowcy” ćwiczyli loty w for-

111 ORB 306, k. 25.
112 W locie wzięli udział także S/Ldr O’Neill, F/Lt Straight, Sgt Weightman, Sgt Taylor, Sgt 
Mareš (Czech), F/Lt Mayers, P/O Chivers, P/O Gilbert, Sgt Briggs, P/O Maňák (Czech) i Sgt 
Michálek (Czech); ORB 601, k. 21.
113 IPMS – DzDz 303, lot nr 198.
114 Ibidem, lot nr 199.
115 ORB 601, k. 21.
116 IPMS – AB 306, lot nr 1945–1956, 1969–1980.
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macji, a w nocy po jednym treningowym zadaniu zaliczyli S/Ldr Zdzisław 
Henneberg i F/Lt Wacław Łapkowski117.

306 DM otrzymał dziewięć Hurricane’ów Mk. II i miał ich do dyspozycji 10 
plus 20 Hurricane’ów Mk. I. Te ostatnie miały być z czasem przesunięte do 52 
Maintenance Unit (jednostka zajmująca się remontem samolotów, MU) w Cardiff118. 

Do 306 Dywizjonu dołączył nowy pilot, 25-letni P/O Janusz Kosmowski. Ten 
urodzony w Warszawie lotnik był absolwentem XI promocji SPL w Dęblinie. Po 
jej ukończeniu trafił do 3 PL w Poznaniu, gdzie był przydzielony do 34 Eskadry 
Liniowej. W jej składzie, latając na rozpoznawczych „Karasiach”, wziął udział 
w kampanii polskiej 1939 r. Udało mu się przedostać do Francji, gdzie znalazł 
się w grupie kpt. Tadeusza Rolskiego szkolącej się na samolotach myśliwskich 
w St. Etienne. W walkach nie zdążył wziąć udziału i w czerwcu przedostał się do 
Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu na angielskim sprzęcie w 55 OTU119, został 
w 1941 r. przydzielony do 32 Dywizjonu. Stamtąd 3 kwietnia przeniesiono go do 
316 Dywizjonu. Po tygodniu trafił do 306 DM120.

11 kwietnia
W nocy niemieckie bombowce uszkodziły hostel „West Lodge”, w którym 

kwaterował żeński personel pomocniczy (WAAF) stacji Northolt. Kobiety 
zostały ewakuowane około godz. 4 i w obawie przed bombami z opóźnionym 
zapłonem przez długi czas do hostelu nie wracały121.

Pogoda nie sprzyjała wykonywaniu zadań bojowych. Skupiono się zatem na 
treningu, który polegał przede wszystkim na ćwiczeniach lotów w formacji122. 

Dotychczas otrzymane przez 306 Dywizjon Hurricane’y Mk. II tra-
fiły do Eskadry A, która właśnie tego dnia zaczęła się z nimi zapoznawać 
i piloci wykonali na nich pierwsze loty123. Z jednostki odeszły trzy pierwsze 
Hurricane’y Mk. I.

12 kwietnia
Na podstawie rozkazu z 11 Grupy Myśliwskiej we wszystkich samolotach 

skrzydła od spodniej strony zostały przemalowane z czarno-niebieskiego na 
kolor niebieski124.

O godz. 10.40 sześć Hurricane’ów Mk. II z 601 Dywizjonu wystartowa-
ło z Northolt, by przemieścić się na nadbrzeżne lotnisko w Hawkinge. Ich 

117 ORB 303, k. 95.
118 IPMS – DzDz 306, s. 64.
119 OTU – Operational Training Unit (ang.), oddział wyszkolenia bojowego.
120 IPMS – Ewidencja; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 176.
121 ORB – Northolt. 
122 ORB 303, k. 95.
123 IPMS – DzDz 306, s. 64.
124 Ibidem.
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zadaniem był lot typu rhubarb, czyli atakowanie celów naziemnych w locie 
koszącym. Po uzupełnieniu paliwa lotnicy wystartowali w dwóch parach. 
Trzecia – S/Ldr O’Neill i P/O Dibhole – wzbiła się w powietrze kilka minut 
później i wkrótce zawróciła do Anglii, bo jej dowódca uznał, że bezchmurne 
niebo uniemożliwiało wykonanie zadania.

Pierwsza z par – F/Lt Whitney-Straight i Czech Sgt Mareš – podczas lotu 
do Francji zgubiła się. Dlatego piloci zeszli poniżej chmur, na wysokość oko-
ło 50 stóp i dostrzegli duże miasto, prawdopodobnie Hazebrouck. Chwilę 
później lecieli wzdłuż głównej drogi, na której ostrzelali kolumnę 70 dużych 
ciężarówek i zabili jadącego rowerem niemieckiego żołnierza. W pewnym 
momencie Mareš zauważył stojące wśród drzew zbiorniki na gaz lub olej. 
Czech ostrzelał je, ale nie mógł zobaczyć skutku swojego ognia, ponieważ 
piloci zostali zaatakowani przez cztery Me 109. W walce, która się wywią-
zała, Czech zgłosił zestrzelenie jednego z przeciwników, ale sam salwował 
się chwilę później ucieczką, w trakcie której zaczepił samolotem o ziemię. 
Udało mu się utrzymać w powietrzu, mimo iż Hurricane był uszkodzony. 
Messerschmitty wykorzystały tę sytuację i ostrzelały Czecha, który został 
raniony w ramię. Marešowi udało się jednak uciec i na małej wysokości 
dotrzeć do lotniska w Gatwick, gdzie bezpiecznie wylądował. Tymczasem 
F/Lt Whitney-Straight, zauważywszy Me 109 na ogonie, uciekł w chmury 
i o godz. 13.55 wylądował w Anglii. 

Ostatnia para – F/Lt Mayers i Czech P/O Maňák – ostrzelała lotnisko 
w okolicach Amiens i usytuowane w lesie hangary. Hangary te znajdowały się 
około 10 mil od brzegu morza, prawdopodobnie w Foret-de-Crecy. Lotnicy 
bezpiecznie wylądowali w Northolt o 14.05125.

Zachęcone sukcesem 601 Dywizjonu dowództwo RAF zadecydowało, że 
tego samego dnia na zadanie rhubarb poleci jeszcze 303 Dywizjon126. Polacy 
mieli zaatakować dwójkami różne cele w pobliżu francuskiego wybrzeża. Sześć 
Spitfire’ów wystartowało z Northolt o 15.30 i godzinę później, po uzupełnie-
niu paliwa w Hawkinge, wzbiło się w powietrze, by skierować się nad Francję. 
Warunki atmosferyczne nie były najlepsze, P/O Mirosław Ferić wspominał: 
„Pogoda tak szpetna, że koło półwyspu Dungeness z początku trudno odróż-
nić wodę od mgły, lecz im dalej na południe, tym lepiej. Pułap podnosi się do 2,5 
tys. stóp. Lecimy pod samymi chmurami, szybkość 260 mil na godz.”127.

Para F/Lt Wacław Łapkowski – P/O Mieczysław Waszkiewicz odłączyła od for-
macji pierwsza – będąc nad przylądkiem Dungeness przyjęła kurs 155 stopni i lecąc 

125 Imperial War Museum, 83/15/4, Wilkins, Squadron Leader R. T. collection (dalej: IWM – 
Wilkins), Rhubarb Patrol Report 601 Dywizjonu z 12 IV 1941 r.
126 Opis lotu oparty w głównej mierze na: IWM – Wilkins, Rhubarb Patrol Report 303 
Dywizjonu z 12 IV 1941 r. oraz IPMS – DzDz 303, Rhubarb nr 2.
127 IPMS, LOT. A. V. 49/34/2, „Pamiętnik wojenny pilota eskadry kościuszkowskiej Mirosława 
Fericia” (dalej: IPMS - Pamiętnik), wpis Mirosława Fericia z 12 IV 1941 r.
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w chmurach przekroczyła brzeg francuski w okolicy Berck-sur-Mer. Kiedy Polacy 
znaleźli się nad lasem w rejonie Crecy-en-Ponthieu, przeszli do lotu koszącego, pole-
cieli wzdłuż znajdującej się tam rzeki Canche i w ten sposób dotarli nad lotnisko 
Le Touquet, które po nabraniu wysokości (300 stóp) zaatakowali. F/Lt Łapkowski 
przeleciał nad miejscem rozlokowania samolotów w południowo-wschodniej czę-
ści lotniska i ostrzelał baraki, przed którymi stało około 20 żołnierzy – Niemcy 
natychmiast upadli na ziemię. Następnie Polak doleciał do miejsca stacjonowania 
samolotów w południowo-zachodniej części lotniska i otworzył ogień celując w han-
gary, a także duży samolot (prawdopodobnie Ju 52) oraz kilka mniejszych maszyn 
stojących obok. Niedaleko jednego z hangarów wybuchł pożar – widać było dym 
i płomienie. Wacław Łapkowski zaatakował też kilka innych budynków i stojących 
przy nich żołnierzy. Po wyczerpaniu amunicji przyjął kurs 280 stopni, by wrócić do 
bazy. Wówczas do działań włączyły się karabiny maszynowe obrony przeciwlotni-
czej i Spitfire Polaka został niegroźnie trafiony w lewe skrzydło. 

Tymczasem P/O Waszkiewicz tuż przed atakiem na lotnisko odłączył od 
swego prowadzącego, bo dostrzegł karabin maszynowy obrony przeciwlotni-
czej. Polak natychmiast go ostrzelał, ale nie zauważył skutku swojego ognia. 
Zaraz po tym ataku skierował się w kierunku pasa startowego i lecąc wzdłuż 
niego otworzył ogień do znajdujących się tam urządzeń i budynków. Chwilę 
potem na jego celowniku znalazł się kolejny karabin maszynowy opl lotni-
ska – ze stanowiska wydobył się duży dym – Polak prawdopodobnie tra-
fił w amunicję. Waszkiewicz jeszcze raz ostrzelał znajdujące się na lotnisku 
urządzenia i dołączył do F/Lt Łapkowskiego. Podczas ataku zużył około poło-
wy amunicji. Para wylądowała w Northolt o godz. 18.20.

Z zachowanej niemieckiej dokumentacji wynika, że tego dnia brytyjskie 
myśliwce zaatakowały lotnisko w Le Touquet i jeden Me 109 z Stab JaFü128 
2 został uszkodzony w 25%129. Messerschmitt prawdopodobnie został celnie 
ostrzelany przez któregoś z Polaków.

F/Lt Tadeusz Arentowicz z P/O Mirosławem Fericiem także przekroczyli 
brzeg angielski nad przylądkiem Dungeness, ale nad Francję przybyli w zupeł-
nie innym miejscu – na zachód od Saint-Valerie-sur-Somme. Kiedy Polacy 
wyszli z chmur, zauważyli tory kolejowe w rejonie Abbeville i przeszli do lotu 
koszącego. Polecieli wzdłuż drogi między Le Trépot a Abbeville. Mirosław 
Ferić wspominał: „Nurkujemy. Jesteśmy nad ziemią nieprzyjacielską. Celownik 
dawno zapalony. Karabiny odbezpieczone. Oczy szukają celu. Lecimy już kilka 
minut, a tu nic i nic. Lecimy na wysokości drzew. Oto jest i Abbeville. Za mia-
stem ma być lotnisko. Nie znajdujemy go. Lecimy dalej. Diabli mnie zaczynają 

128 JaFü - Jagdfliegerführer (niem.), dowództwo lotnictwa myśliwskiego floty powietrznej 
Luftwaffe.
129 P. Watteeuw, Les Pertes de la Chasse de Jour Allemande en France 1939–1945, t. 2 (1941), 
Outreau 2005, s. 42; J. Foreman, Air War 1941: The turning point, cz. 2: The Blitz to Non-stop 
offensive, Walton on Thames 1994, s. 66.
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brać. Nic i nic. Minęliśmy bez strzału samochód na szosie – o cholera, toż to 
lora wojskowa z zieloną budą – za późno – żal tylko! Będzie inna. Nagle jestem 
zmuszony do gwałtownego skoku, podrywam Spitfire’a i przelatuję tuż nad 
linią wysokiego napięcia. To nasuwa mi myśl strzelania do porcelanowych izo-
latorów na masztach. Zobaczymy jaki skutek. (...)

Widzę z daleka blado-niebieskie maszty wysokiego napięcia – zupełnie 
takie, jak w Anglii. Wybieram sobie jeden z nich, celuję starannie i strzelam. 
Skutek natychmiastowy. Drut urwany – spada na inne i mam niesamowi-
te widoki błyskawic, długości samego masztu i strasznie grubych. Pięknie. 
Potem starałem się jeszcze dziewięciokrotnie uczynić to samo, ale trafiłem 
tylko dwa razy i to do mniejszych linii ze słupami żelaznymi malowanymi 
w biało-czerwone kolory. Błyskawice były nikłe i małe. (...)

Ubrałem się dość niefortunnie, bo na mundur włożyłem francuską skórę 
lotniczą, a kto leciał kosynierem na ćwiczeniach, tylko ten wie, że człek się 
poci, a co dopiero w skórze i nad terenem nieprzyjaciela. Koszula już się klei 
na plecach, to czuję wyraźnie. Prócz tego namalowałem sobie na Mae-Westce 
osiem krzyży niemieckich, co teraz też przyczyniło się niemało do zwiększe-
nia ilości kropli tego potu”130.

Lecąc wzdłuż drogi Polacy dotarli do Auxi-le-Château. Z tego miejsca 
skierowali się na północny zachód w kierunku szosy Abeville – Hesdin. 
Ponieważ i tam piloci nie zauważyli niczego ciekawego, będąc na południe od 
Montreuil-sur-Mer polecieli w kierunku wybrzeża. Wówczas dostrzegli dwa 
lotniska polowe (jedno z nich znajdowało się prawdopodobnie w Weben), na 
których znajdowało się kilka makiet Me 109. Polacy zostali stamtąd ostrze-
lani, ale niecelnie. 

W drodze nad wybrzeże, na południe od lotniska w Berck-sur-Mer, pilo-
ci dostrzegli park samochodowy. Uwagę Polaków przykuł duży budynek 
fabryczny i stojące wokół niego dobrze zakamuflowane pojazdy transpor-
towe (około 20). To właśnie ten cel został przez nich ostrzelany. Oddajmy 
ponownie głos P/O Fericiowi: „Tutaj dopiero zacząłem się pocić. Szpak131 zro-
bił około pięciu rund ostrzeliwując samoloty ciężarowe, ja natomiast latając 
za nim strzelałem do miejsc, skąd błyskały ogniki kaemów. To jednak jest 
cholernie denerwujące. Czoło pokrywa się potem. Nagle na domiar złego 
widzę dwa Me 109 nad nami. Podaję Szpakowi przez radio. Idziemy w górę – 
lecz zdaje się, że nas nie zauważyły, bo poleciały dalej ginąc we mgle na wyso-
kości 500 stóp. Było to po trzeciej rundzie nad miastem, poczym wróciliśmy 
nad miasto, nasz cel. Teraz wybrałem sobie wielki biały budynek z długimi 
wysokimi oknami. Tak zwykle wyglądają elektrownie. Z odległości 500 m 
otworzyłem ogień do tych okien. Była to najdłuższa seria w czasie tego lotu. 

130 IPMS – Pamiętnik, wpis Mirosława Fericia z 12 IV 1941 r.
131 Szpakiem zwano F/Lt Arentowicza.
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Popłoch w „chałupie” musiał być nielichy. W tym momencie zgubiłem się ze 
Szpakiem. Widocznie już go nad tą miejscowością nie było. Usłyszałem przez 
radio, że już jest na kursie powrotnym. Wobec powyższego przyciskając się 
do wydm piaszczystych, ścigany ogniem kaemów, leciałem ku morzu. Gdy 
już byłem poza ich zasięgiem, obawiając się działek na samym brzegu, świecą 
wpadłem w zbawcze w tym momencie chmury”132.

F/Lt Arentowicz lądował bezpośrednio w Northolt, a P/O Ferić dotarł tam 
po międzylądowaniu w Hawkinge.

S/Ldr Henneberg i F/Lt Kustrzyński również przekroczyli angielski brzeg 
nad przylądkiem Dungeness, a następnie przyjęli kurs 168 stopni. Po 10 
minutach znów zmienili kurs i weszli w chmury. Wybrzeże francuskie prze-
kroczyli w rejonie Le Crotoy. Wkrótce znaleźli się nad lasem niedaleko Crécy-
en-Ponthieu i lecąc na wysokości 50 stóp dotarli nad lotnisko znajdujące się na 
północny zachód od tego miasta, w rejonie Maintenay-Douriez. Piloci zauważy-
li, że na skraju płyty lotniska znajdują się makiety samolotów, natomiast w oko-
licznych krzakach ukrytych zostało około 12 dużych maszyn (prawdopodobnie 
Dornierów lub Heinkli), wokół których uwijali się mechanicy. Samoloty stały 
w rzędzie, więc Polacy polecieli wzdłuż niego cały czas strzelając. Wykonali 
tylko jeden atak i skierowali się w kierunku lotniska w okolicy Montreuil-sur-
Mer, ale nie mogli go odnaleźć. Krążąc w tym rejonie odnaleźli jednotorową 
linię kolejową i lecąc w kierunku północno-zachodnim wzdłuż tego toru dotarli 
nad stację kolejową. W prawo od trasy zauważyli duże pole, a na jego skraju 
dobrze zamaskowany hangar i inny budynek. Z narożnika budynku otworzył 
do nich ogień karabin maszynowy, a F/Lt Kustrzyński natychmiast zaatako-
wał to stanowisko długą serią i ogień ucichł. Po tej akcji dołączył do S/Ldr 
Henneberga i zawiadomił go przez radio, że widział jak zapalające pociski wcho-
dziły w skrzydło samolotu dowódcy dywizjonu. Ze skrzydła Spitfire’a zaczął 
wydobywać się pas białego dymu lub wyciekającej benzyny.

Polacy weszli w chmury, wzięli kurs do bazy i około godz. 17.00 przekro-
czyli francuski brzeg między Boulogne a Le Touquet. Kiedy lotnicy znaj-
dowali się w dwóch trzecich długości kanału La Manche, około godz. 17.15 
silnik Spitfire’a S/Ldr Henneberga przestał pracować i pilot wodował 12–13 
mil na południowy zachód od przylądka Dungeness. F/Lt Kustrzyński roz-
począł krążenie nad miejscem wypadku, widział, jak samolot poszedł na 
dno, zauważył także unoszącego się na powierzchni Zdzisława Henneberga. 
Próbował połączyć się z bazą, by podać miejsce, w którym się znajdował, ale 
nie otrzymał odpowiedzi. Wzbił się więc wyżej, ale ponownie nie mógł się 
połączyć ze stanowiskiem naziemnym. Stało się to możliwe dopiero wówczas, 
kiedy znalazł się na wysokości 10 tys. stóp. Po podaniu pozycji wodowania 

132  IPMS - Pamiętnik, wpis Mirosława Fericia z 12 IV 1941 r.
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dowódcy, F/Lt Kustrzyński powrócił do bazy lądując w Northolt o 18.30. 
Podczas tego lotu zużył połowę amunicji.

Po informacji o zestrzeleniu S/Ldr Henneberga dowództwo 303 
Dywizjonu zaczęło domagać się lotu na poszukiwanie pilota. Zostali jed-
nak uspokojeni telefoniczną wiadomością, że Polak został odnaleziony 
przez ratowniczego Lysandera, który zrzucił gumową łódkę i naprowadza 
na zestrzelonego lotnika łodzie motorowe. Według wspomnień P/O Fericia, 
Lysander został zaatakowany przez Me 110 i musiał uciekać, tracąc pozycję, 
na której znajdował się dowódca 303 Dywizjonu. Przybyłe w ten rejon łodzie 
ratunkowe przy użyciu silnych reflektorów do późnej nocy szukały rozbitka, 
ale akcja zakończyła się fiaskiem133.

W 306 Dywizjonie odbywały się wyłącznie loty treningowe: Eskadra 
A wykorzystywała Hurricane’y Mk. II, podczas gdy Eskadra B – Hurricane’y 
starszej wersji. Lotnicy ćwiczyli loty zarówno w formacji, jak i w chmurach134. 
Do jednostki dotarł sygnał, że wkrótce dostarczonych zostanie kolejnych 
dziewięć Hurricane’ów Mk. II. 

Dywizjon 303 nie wykonywał lotów treningowych, jedynie trzech pilotów 
testowało w locie samoloty135.

Do Northolt przybył kolejny dziennikarz – był to M.G. Brown z „Isle of 
Man Times”, któremu towarzyszył oficer prasowy S/Ldr Ward. I tym razem 
chodziło o przygotowanie materiału prasowego opisującego działalność bazy136.

13 kwietnia
Ponieważ nie było żadnych wiadomości o S/Ldr Hennebergu, mimo 

porannej mgły i niskiego pułapu chmur piloci 303 Dywizjonu zdecydowali 
się lecieć nad kanał La Manche, by go szukać. Zamierzali także ubezpie-
czać łodzie ratunkowe. F/Lt Wacław Łapkowski, P/O Wiktor Strzembosz, F/
Lt Tadeusz Arentowicz i F/O Jerzy Jankiewicz około godz. 5.00 wystartowali 
na patrol w rejon przylądka Dungeness, który szybko przerwali, podzielili się 
na dwójki i, lecąc na małej wysokości, rozpoczęli poszukiwania oraz osłaniali 
łodzie ratunkowe. Po dwóch godzinach Polacy lądowali na przybrzeżnym 
lotnisku w Hawkinge – dowódcy nie udało im się znaleźć137. 

O godz. 9.00 na kolejny lot poszukiwawczy wystartowała para F/Lt 
Wacław Łapkowski - P/O Wiktor Strzembosz, a 15 minut później w powie-
trze wzbili się dwaj pozostali piloci. W pewnym momencie Polacy otrzymali 
ostrzeżenie, że w pobliżu, wyżej, pojawiły się niemieckie myśliwce. Wkrótce 
potem z chmur wychyliło się osiem Me 109, które zaatakowały pierwszą parę. 

133 Ibidem.
134 IPMS – AB 306, lot nr 2004–2015.
135 ORB 303, k. 95.
136 ORB – Northolt.
137 IPMS – DzDz 303, lot nr 200.
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Pocisk z działka trafił w Spitfire’a F/Lt Łapkowskiego, a lotnik został ran-
ny w głowę odłamkiem. Niemcy wykonali jeden atak i skryli się w chmu-
rach. Samolot P/O Strzembosza również został trafiony (w prawe skrzydło), 
na szczęście niegroźnie. Polak zdążył jeszcze otworzyć ogień do jednego 
z Messerschmittów, ale skutku swoich strzałów nie zaobserwował. Piloci 
przerwali poszukiwania i wrócili do Hawkinge. Stamtąd F/Lt Łapkowski 
trafił do szpitala, a P/O Strzembosz około południa wrócił do Northolt138. 

F/Lt Tadeusz Arentowicz i F/O Jerzy Jankiewicz nie mieli okazji do spo-
tkania z przeciwnikiem. Nie udało im się także odnaleźć S/Ldr Henneberga. 
Z powodu złych warunków atmosferycznych nie mogli lądować w Northolt, 
więc na kilka godzin zatrzymali się w Kenley.

Śniadanie wielkanocne było w Northolt wyjątkowo smutne, zwłasz-
cza w Dywizjonie 303, który stracił swojego dowódcę. Jego następca miał 
zostać Wacław Łapkowski, ale był ranny i nie mógł przejąć tych obowiązków. 
Tymczasowym dowódcą, do czasu jego powrotu ze szpitala, mianowano F/
Lt Tadeusza Arentowicz.

Po południu 306 Dywizjon miał polecieć na poligon do Sutton Bridge, ale złe 
warunki atmosferyczne pokrzyżowały te plany. W efekcie kilku pilotów z Eskadry 
B wykonało loty zapoznawcze na Hurricane’ach Mk. II. Część maszyn starszej wer-
sji zostało odesłanych z jednostki i od tej pory piloci używali tylko wersji Mk. II139.

14 kwietnia
Jedyny lot operacyjny wykonała para z 303 Dywizjonu (P/O Jan 

Daszewski, Sgt Wacław Giermer), która około godz. 11 wzbiła się w powie-
trze z zadaniem patrolowania, ale chwilę potem rozkaz odwołano.

W 303 Dywizjonie wykonano zaledwie dwa loty treningowe i jeden na 
sprawdzenie radia140. Po sąsiedzku „Torunianie” ćwiczyli lot w formacji 12 
maszyn oraz na link-trainerze.

Do 306 Dyonu dostarczono jednego Hurricane’a Mk. II, a trzy samoloty 
wcześniejszej wersji z jednostki odesłano. W Dzienniku Działań zapisano, że 
po otrzymaniu brakujących siedmiu nowych maszyn, 306 Dywizjon będzie 
mógł brać udział w lotach operacyjnych141.

15 kwietnia
Po południu 303 Dywizjon otrzymał rozkaz patrolowania na wysokości 15 tys. 

stóp w rejonie Maidstone. Zadanie wykonało sześć Spitfire’ów pod dowództwem 
F/O Jerzego Jankiewicza. Oprócz niego w zadaniu wzięli udział Sgt Kazimierz 

138 IWM – Wilkins, Preliminary Composite Combat Report 303 Dywizjonu z 13 IV 1941 r. 
wysłany z Hawkinge do Northolt; IPMS – DzDz 303, walka nr 22.
139 IPMS – DzDz 306, s. 64.
140 ORB 303, k. 96.
141 IPMS – DzDz 306, s. 64.
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Wünsche, P/O Stefan Paderewski, P/O Jerzy Radomski, P/O Jan Zumbach i Sgt 
Mieczysław Popek. Podczas trwającego ponad półtorej godziny lotu Polakom tyl-
ko raz nakazano zwiększyć wysokość do 20 tys. stóp. Nieprzyjaciela w powietrzu 
nie było, lotnicy nie poczynili również żadnych ciekawych obserwacji142.

Po godz. 17 ta sama szóstka pilotów poleciała na patrolowanie rejonu 
Hornchurch, a towarzyszyli im F/O Wojciech Kołaczkowski, Sgt Mirosław 
Wojciechowski, P/O Wiktor Strzembosz, P/O Mieczysław Waszkiewicz, 
P/O Bogusław Mierzwa i Sgt Matěj Pavlovič. Podobnie jak cztery godziny wcze-
śniej, lotnicy mieli wznieść się na 15 tys. stóp. W drodze do celu w chmurach 
zgubił się biorący udział w zadaniu Czech, który po 40 minutach wrócił do 
Northolt. Polacy bez przeszkód dotarli nad wyznaczony cel i po osiągnięciu 
nakazanej wysokości patrolowali nad ujściem Tamizy. Nieprzyjaciela w powie-
trzu nie było i po półtorej godzinie lotnicy lądowali w bazie143.

Kiedy 303 Dywizjon wykonywał to zadanie, na patrol w rejon Maidstone 
poleciał 601 Squuadron. W okolicach Folkestone czeski pilot jednostki, 
P/O Jiří Maňák, dwukrotnie ostrzelał jednego z trzech Me 109, które pojawi-
ły się w czasie wykonywania lotu. Nie zauważył jednak skuteczności swoje-
go ognia, ale zaatakowany przez niego Messerschmitt zaczął opadać w dół. 
Czech nie śledził jego dalszych losów, gdyż ruszył w pogoń za trzema innymi 
myśliwcami wroga144.

303 Dywizjon lotów treningowych nie wykonywał145, natomiast „Torunianie” 
dwukrotnie sprawdzili możliwości Hurricane’a Mk. II w locie na dużej wyso-
kości (otrzymali zadanie wzniesienia się na 30 tys. stóp). W Dzienniku Działań 
jednostki zapisano: „Dyon doszedł do 32,5 tys. stóp. Prawdopodobnie będzie 
można uzyskać wysokość do 35 tys.  stóp, lecz kosztem dużego wysiłku. Czas 
wznoszenia całym dyonem na 30 tys. stóp wynosi 20–25 minut, z tym że trzeba 
do 20 tys. stóp wznosić się z szybkością 150 mil – 4 boost”146.

Piloci wykonali też kilka lotów na zapoznanie się z terenem, a P/O Edward 
Jankowski udał się na treningowym Magistrze do Tern Hill. Wieczorem 
powrócił do bazy147.

Do 306 Dywizjonu dotarły kolejne Hurricane’y Mk. II.

16 kwietnia
Około godz. 11 na patrol nad kanał La Manche wystartowało 11 

Hurricane’ów z 306 Dywizjonu. Polacy polecieli w składzie: S/Ldr Tadeusz 

142 IPMS – DzDz 303, lot nr 201.
143 Ibidem, lot nr 202.
144 IWM – Wilkins, Preliminary and Composite Combat Report Dywizjonu 601 z 15 IV 
1941 r. 
145 ORB 303, k. 96.
146 IPMS – DzDz 306, s. 65.
147 IPMS – AB 306, lot nr 2135–2162.
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Rolski, Sgt Stanisław Wieprzkowicz, F/Lt Stefan Witorzeńć, P/O Kazimierz 
Rutkowski, F/O Władysław Nowak, Sgt Józef Jeka, F/Lt Jerzy Zaremba, 
P/O Władysław Różycki, P/O Marian Skalski, P/O Karol Pniak, Sgt Brunon 
Kroczyński148. Towarzyszyło im 12 Hurricane’ów z 601 Dywizjonu149.

Jako że operujące w pełnym składzie jednostki RAF wystawiały 12 samo-
lotów, warto zastanowić się, dlaczego 306 Dywizjon wystawił do tego lotu 
o jedną maszynę mniej. Nie można wykluczyć, że w ostatniej chwili nastą-
piła awaria w jednym z samolotów i dlatego zabrakło go podczas wykony-
wania zadania. Z drugiej jednak strony 11-samolotowy szyk pojawiał się 
w tej jednostce częściej niż chociażby u „Kościuszkowców”. Być może, że 
„Torunianie” testowali inny sposób latania w formacji. Rok 1941 był bowiem 
czasem, kiedy RAF odszedł od tradycyjnego ugrupowania składającego się 
z czterech trzysamolotowych kluczy, które nie sprawdziło się podczas walk 
w czasie Battle of Britain. Zaczęto preferować model niemiecki, który skła-
dał się ze ściśle ze sobą związanych par i sukcesywnie wprowadzano zmianę 
polegającą na wprowadzeniu trzech czterosamolotowych kluczy składających 
się z dwóch sekcji. Być może S/Ldr Rolski, który w przyszłości wyróżnił się 
zamiłowaniem do opracowywania kwestii taktycznych lotnictwa, miał swoje 
przemyślenia na ten temat i sprawdzał wypracowaną przez siebie koncepcję. 

Lotnicy wzbili się na trenowaną przez Polaków dzień wcześniej wysokość 
30 tys. stóp i osłaniali żeglugę między Felixstowe a Southend. Lot trwał pół-
torej godziny, a nieprzyjaciela w powietrzu nie było. 

Po południu dowództwo brytyjskie zdecydowało się wysłać nad Francję 
sześć Blenheimów, które zbombardować miały lotnisko w Berck-sur-Mer. 
Operację oznaczono kryptonimem Circus 9150.

Do zadania wyznaczono bombowce z 21 Dywizjonu, którymi dowo-
dził W/Cdr Bartlett151. Ich osłonę stanowić miały jednostki z Northolt – 601 
Dywizjon oraz I PSM w składzie dywizjonów 303 i 306. Skrzydłem w Northolt 
dowodzić miał jego dowódca, W/Cdr Graham Manton. Dodatkowo w locie 
wziął udział dowódca stacji Northolt G/Cpt Theodore McEvoy, który wraz 

148 W ORB jednostki znajduje się informacja, że 306 Dywizjon wziął udział w tym zadaniu, 
ale brak wykazu lecących w jego składzie pilotów (ORB 306, k. 24, 25). 
149 Pilotowali je F/Lt Whitney W. Straight, P/O Karel Drbohlav, Sgt Frank Jensen, Sgt Thomas 
A. McCann, Sgt František Mareš, Sgt Scales, F/Lt Howard C. Meyers, Sgt Vladimír Michálek, 
F/O Humphrey T. Gilbert, P/O Donald B. Ogilvie, P/O Jiří Maňák, Sgt George M. Briggs; 
ORB 601, k. 23.
150 Opis operacji Circus 9 oparty w głównej mierze na TNA, AIR 16/638, No 11 Group: Reports 
on air fighting 1940 Oct. –1943 Feb., s. 250, 251; IWM – Wilkins, Composite Circus Report 
z 16 IV 1941 r. oraz IPMS – DzDz 303, Circus nr 7.
151 W skład jego załogi wchodzili F/O Winder i Sgt Eames. Poza tym w zadaniu brały udział 
załogi: S/Ldr Atkinson - P/O Reece - Sgt Celary, P/O Marshall - Sgt Bacon - Sgt Bonnett, Sgt 
Dennis - Sgt Webb - Sgt Goode, P/O Wayman - Sgt Otton - Sgt Peggs oraz Sgt Osborne - 
P/O Cooke - Sgt Garfath. TNA, AIR 27/263, Operations Record Book, 21 Squadron.
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z dowodzącym 601 Dywizjonem S/Ldr Johnem O’Neillem osłaniał tę ostatnią 
jednostkę jako tzw. weaver152. 

Nad bombowcami znajdowały się dwa dy wizjony w yposażone 
w Hurricane’y. Bezpośrednią eskortę Blenheimów, stanowił lecący 1 tys. 
stóp wyżej 306 Dywizjon dowodzony przez S/Ldr Tadeusza Rolskiego. 
W jego składzie znaleźli się P/O Edward Jankowski, F/Lt Stefan Witorzeńć, 
Sgt Jan Śmigielski, F/O Stanisław Zieliński, Sgt Otto Pudrycki, F/Lt Jerzy 
Zaremba, Sgt Henryk Pietrzak, F/O Jerzy Słoński, Sgt Brunon Kroczyński, 
P/O Władysław Różycki oraz Sgt Wawrzyniec Jasiński153. 

2 tys. stóp wyżej znajdował się 601 Dywizjon, którym w locie dowodził S/
Ldr John A. O’Neill154. 

5 tys. stóp nad bombowcami znalazł się uzbrojony w Spitfire’y Dywizjon 
303. Dowodził nimi F/O Jerzy Jankiewicz, a oprócz niego do lotu nad Francję 
wyznaczeni zostali Sgt Kazimierz Wünsche, F/O Bohdan Grzeszczak, 
Sgt Józef Szlagowski, P/O Stefan Paderewski, Sgt Mieczysław Popek, 
F/O Wojciech Kołaczkowski, Sgt Mirosław Wojciechowski, P/O Wiktor 
Strzembosz, P/O Mieczysław Waszkiewicz, P/O Witold Łokuciewski 
i P/O Bogusław Mierzwa155.

Do spotkania bombowców i myśliwców doszło nad lotniskiem w Northolt 
i po uformowaniu szyku samoloty wzięły bezpośredni kurs na cel w Berck-
sur-Mer. Wkrótce potem kłopoty z samolotem miał F/O Gilbert z 601 
Dywizjonu, który zawrócił do Northolt i wystartował w nowej maszynie. 
Nie udało mu się jednak dogonić swoich kolegów i zawrócił do Northolt156.

Angielski brzeg został przekroczony nad przylądkiem Beachy Head. 
Bombowce znajdowały się wówczas na wysokości około 7 tys. stóp i wyso-
kość tę cały czas zwiększały, by nad wybrzeżem Francji osiągnąć około 10 
tys. stóp. Wprawdzie prognozy pogody zapowiadały chmury między 1,5 tys. 
a 3,5 tys. stóp, ale wkrótce okazało się, że niebo jest bezchmurne, jedynie przy 
ziemi rozciągała się cienka warstwa mgły.

W tym czasie piloci znajdującego się na szczycie osłony 303 Dywizjonu 
zauważyli smugi kondensacyjne zostawione przez lecące znacznie 
wyżej samoloty, ale maszyny wroga nie pojawiły się. Wspominał o tym 
P/O Strzembosz: „Otrzymaliśmy zadanie osłony bombowców, od chwili 

152 Weaver (ang.) – tkacz. Osłaniający jednostkę piloci wykonywali nad nią umożliwiające 
lepszą obserwację zakosy przypominające pracę maszyny tkackiej, stąd ich nazwa.
153 ORB 306, k. 25; IPMS – Kronika, k. 5.
154 W zadaniu wzięli także udział Sgt Frank Jensen, F/Lt Whitney W. Straight, Sgt Thomas 
A. McCann, Sgt Weightman, Sgt Scales, F/Lt Howard C. Mayers, Sgt Vladimír Michálek, 
F/O Humphrey T. Gilbert, P/O Donald B. Ogilvie, P/O Jiří Maňák, Sgt George M. Briggs, 
G/Cpt Theodore N. McEvoy, W/Cdr Graham A.L. Manton; ORB 601, k. 23.
155 IPMS – Kronika, k. 6.
156 ORB 601, k. 23.
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wejścia nad kanał osłaniałem skodron157 z góry, natomiast »Miki«158 osła-
niał od dołu. Przez cały czas lotu widziałem kilkanaście samolotów lecą-
cych w tym samym kierunku, lecz na znacznej wysokości (około 30 tys. stóp 
ponieważ zostawiały ogony159)”160.

Lecące wyżej niemieckie maszyny widział także P/O Łokuciewski. „Dyon 
prowadzi Jurek Jankiewicz. Lecimy na wysokości 16 tys. stóp. Ja leciałem 
w przedostatniej sekcji z śp. ppor. Mierzwą Bogusiem. Witek Strzembosz 
z śp. ppor. Waszkiewiczem robili »sarcz formejszen«161. Już w połowie kana-
łu zauważyłem w górze smugi, były to Me 109 jak się później okazało, które 
nas śledziły cały czas”162. 

Zaskoczenie na lotnisku Berck-sur-Mer było całkowite, artyleria prze-
ciwlotnicza milczała. Blenheimy bez problemów zrzuciły 10 bomb o wadze 
250 funtów każda oraz 74 mniejsze, 40-funtowe. Atak był przeprowadzony 
z zakładanej wysokości 10 tys. stóp i ładunek spadł w północno-wschodniej 
części lotniska. Lotnicy meldowali po powrocie do bazy o zniszczeniu han-
garu oraz smugach dymu sugerujących trafienie zbiorników z paliwem. Atak 
rzeczywiście był skuteczny – bomby uszkodziły siedem Me 109 ze stacjonu-
jącej w Berck-sur-Mer III./JG163 53.

W Dzienniku Działań 306 Dywizjonu zapisano: „Spotkano w pobliżu celu 
dwa Me 109, lecz do walki nie doszło”164.

Bardziej agresywne Messerschmitty pojawiły się dopiero wówczas, gdy 
formacja RAF przekroczyła francuski brzeg. Myśliwce z Stab/JG 51 ude-
rzyły na osłaniające bombowce Spitfire’y 303 Dywizjonu. Wspominał 
P/O Strzembosz: „Kiedy znaleźliśmy się nad Francją, skodron165 wykonywał 
zakręt w prawo i po odejściu około 2 mil od brzegu znalazł się w ogniu arty-
lerii, jak na komendę zaatakowały Messerschmitty, przed którymi ostrze-
głem skodron podając ich położenie. W tym czasie dwa wykonały skuteczny 
atak na mój samotny samolot, jednak dzięki wykonywaniu ostrych skrętów 
w obie strony osłaniałem w ten sposób skodron przed »szkopami«, a jedno-
cześnie sam uniknąłem zestrzelenia, mimo że sądząc z pierwszej serii skutek 
nie był najgorszy166. Kiedy rozprawiłem się z dwoma atakującymi szkopami, 

157 Polska pisownia angielskiego wyrazu squadron, będącego brytyjskim odpowiednikiem 
dywizjonu.
158 P/O Mieczysław Waszkiewicz.
159 Chodzi o smugi kondensacyjne.
160 IPMS – Pamiętnik, wpis Wiktora Strzembosza z 16 IV 1941 r.
161 Search formation – osłona jednostki przez parę samolotów
162 IPMS – Pamiętnik, wpis Witolda Łokuciewskiego z 16 IV 1941 r.
163 JG – Jagdgeschwader (niem.), pułk myśliwski.
164 IPMS – DzDz 306, s. 65.
165 W swoich wspomnieniach polscy lotnicy często w ten sposób fonetycznie zapisywali 
brytyjską nazwę dywizjonu (Squadron).
166 Spitfire P/O Strzembosza został trafiony trzema pociskami z karabinu i jednym z działka.
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widziałem jak »Miki«167 odłączył od całości i leciał po prostej w kierunku 
zachodnim”168.

Był to ostatni raz, kiedy koledzy widzieli P/O Waszkiewicza. Jego ciała nigdy 
nie odnaleziono, prawdopodobnie zginął w morzu. W czasie tego starcia zwy-
cięstwa meldowali Maj.169 Werner Mölders i Oblt.170 Horst Geyer, a także Oblt. 
Hartmann Grasser, ale temu ostatniemu zwycięstwa oficjalnie nie przyznano171.

Wkrótce potem na formację RAF uderzyły kolejne Me 109 z JG 51. Ich 
celem stały się Hurricane’y 601 Dywizjonu. W efekcie trafione zostały samo-
loty G/Cpt McEvoya, W/Cdr Mantona i S/Ldr O’Neilla. Ta swego rodzaju rzeź 
personelu dowódczego z Northolt zakończyła się w miarę szczęśliwie. Około 
15 mil od przylądka Dungeness G/Cpt McEvoy został zaskoczony przez poje-
dynczego Me 109, który trafił Hurricane’a w przewody glikolu. Do kabiny 
zaczęły przedostawać się opary cieczy, dlatego dowódca stacji postanowił 
otworzyć kokpit. W czasie gdy to robił, seria z karabinów trafiła w odsuwaną 
właśnie kabinę. Perspex, z której była wykonana, rozsypał się, a jeden z jego 
kawałków uderzył G/Cpt McEvoya w tył głowy raniąc go. Dodatkowo w efek-
cie trafienia instalacji z glikolem temperatura silnika gwałtownie się zwięk-
szyła i dowódca stacji Northolt zdecydował się na gwałtowne nurkowanie 
zakończone przymusowym lądowaniem w Lydd Camp w rejonie Hawkinge. 
W starciu tym został ranny także W/Cdr Manton, który również zmuszony 
był do przymusowego przyziemienia. 

Więcej przygód przeżył S/Ldr O’Neill, który po przekroczeniu francuskie-
go brzegu zauważył kilka Me 109. Zaatakował je – oddał długą serię i widział 
pociski wchodzące w jeden z samolotów nieprzyjaciela. Wkrótce potem zaob-
serwował na powierzchni morza fontannę wody i uznał, że trafiony przez nie-
go Messerschmitt spadł do kanału La Manche. Ponieważ Niemcy nie ponieśli 
strat, przypuszczać można, że widział ostatnie chwile P/O Waszkiewicza z 303 
Dywizjonu. Po tym starciu S/Ldr O’Neill skierował się w kierunku Anglii, 
ale upojony zwycięstwem nie zauważył Me 109, który około czterech mil na 
zachód od przylądka Dungeness celnie zaatakował go z góry i z tyłu. W efek-
cie ranny odłamkiem działka w lewą nogę dowódca 601 Dywizjonu ratował 
się skokiem ze spadochronem zakończonym kąpielą w morzu. W niedługim 
czasie przyleciał po niego samolot ratownictwa morskiego, a jego załoga wzię-
ła lotnika na pokład i przewiozła do Dover. Tam trafił do szpitala przy Union 
Road.

Z pozostałych pilotów 601 Dywizjonu kontakt z nieprzyjacielem nawią-
zał także Sgt Weightman, który w rejonie przylądka Dungeness zauważył 

167 Przydomek P/O Waszkiewicza.
168 IPMS – Pamiętnik, wpis Wiktora Strzembosza z 16 kwietnia 1941 r.
169 Maj. – Major (niem.), major.
170 Oblt.– Oberleutnant (niem.), porucznik.
171 J. Foreman, Air War 1941..., cz. 2, s. 82, 83.
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pojedynczego Me 109. Zanurkował na przeciwnika, ale niemiecki pilot 
dostrzegł Hurricane’a i gwałtownie wzniósł się w kierunku słońca, by utrud-
nić Anglikowi obserwację. Sgt Weightman oddał wprawdzie trwającą trzy 
sekundy serię, ale nie wyrządził nią przeciwnikowi żadnej szkody.

Prowadzący Sgt Weightmana, F/Lt Straight, zauważył w tym czasie od 
sześciu do ośmiu Me 109, które zbliżały się do 601 Dywizjonu. F/Lt Straight 
skierował się w ich kierunku i Niemcy przerwali atak. Jednocześnie Anglik 
dostrzegł, że na ogonie Sgt McCanna znalazły się dwa Messerschmitty. 
Ruszył w ich kierunku, a przeciwnicy przestali interesować się podoficerem 
RAF i zaczęli nabierać wysokości. F/Lt Straight poleciał za nimi na pełnej 
prędkości i otworzył ogień. Zaraz po tym, jak zaobserwował odpadające 
z jednego z samolotów drobne kawałki, Hurricane, na skutek zbyt gwał-
townego wznoszenia, stracił swoje właściwości lotne i wpadł w korkociąg. 
W ten sposób pościg za niemieckimi samolotami zakończył się, a w drodze 
powrotnej pilot widział jeszcze wpadający do wody samolot S/Ldr O’Neilla. 
Razem z Sgt Weightmanem krążył nad swoim dowódcą, dopóki ten nie został 
wyciągnięty z morza przez służby ratownicze. Z powodu braku paliwa piloci 
lądowali w Biggin Hill, skąd po uzupełnieniu benzyny powrócili do Northolt.

Zwycięstwa w starciu z 601 Dywizjonem zgłosili Maj. Werner Mölders 
i Oblt. Wilfried Balfanz z Stab/JG 51, a także Oblt. Hermann-Friedrich Joppien 
z Stab I./JG 51, Lt.172 Heinz Bär z 1./JG 51 i Lt. Georg Seelmann z 11./JG 51173.

Atak na myśliwce RAF jednak się nie zakończył. Tuż przed brytyjskim 
wybrzeżem na 303 uderzyła JG 53. Wspominał P/O Łokuciewski: „Boguś174 
trzymał się blisko, tak że tworzyliśmy dwójkę gotową każdej chwili do ataku. 
Nad wybrzeżem francuskim w rejonie Le Tourquet zawróciliśmy w kierunku 
na Anglię, wkrótce dostajemy dość silny ogień artylerii, bardzo skuteczny 
w sam środek naszego dyonu między A flight a B flight. Wzięliśmy kurs na 
Dungeness. Witek Strzembosz co chwila nas ostrzega, że Me 109 są to z lewej 
to z prawej, my natomiast nie wiem dlaczego do dzisiaj jeszcze lecimy jak po 
sznureczku. Skutek był taki, że w pewnym momencie usłyszałem przez radio 
ostrzeżenie, a w lusterku ujrzałem sylwetkę Me 109. Zrobiłem gwałtowny 
skręt w prawo podciągany i ujrzałem Bogusia już palącego się, a w moim 
kierunku lecące dwa Me 109 i jakoś z boku, minęliśmy się tak blisko, że 
widziałem pilota w kabinie. Oczywiście o strzelaniu nie może być mowy. 
Natychmiast zrobiłem wywrót i pogoniłem za Me 109, ale niestety to już było 
za późno i nie mogłem oddać strzału, gdyż byłem za daleko. Zawróciłem nad 
Dungeness, gdzie spotkaliśmy się z Wojtkiem Kołaczkowskim i jak grzeczne 
dzieci wróciliśmy na lotnisko”175.

172 Lt.– Leutnant (niem.), podporucznik.
173 J. Foreman, Air War 1941..., cz.2, s. 82, 83.
174 P/O Bogusław Mierzwa.
175 IPMS – Pamiętnik, wpis Witolda Łokuciewskiego z 16 IV 1941 r.
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P/O Mierzwę prawdopodobnie zestrzelił Maj. Günther von Maltzahn 
z Stab./JG 53. Spitfire w płomieniach spadł koło latarni morskiej na przyląd-
ku Dungeness. Polak zginął176. 

Było to ostatnie powietrzne starcie podczas tego Circusa. Pozostałe samo-
loty wylądowały bezpiecznie w swoich bazach.

W Dzienniku Działań 303 Dy wizjonu zadanie podsumowano 
następująco:

„Dywizjon mając zadanie osłony wyprawy bombowej nie mógł jej opu-
ścić i wdawać się w walkę z npl. Z drugiej zaś strony samoloty npl. atakując 
z przewagi wysokości miały dużą szybkość, a po jednym ataku natychmiast 
odchodziły w kierunku Francji unikając walki. 

Piloci stwierdzają, iż Niemcy czwórkami atakowali te same samoloty, idąc 
jeden za drugim”.

Także w Dzienniku Działań 306 Dywizjonu skomentowano wyprawę:
„Dyon 306 i Blenheimy nie były atakowane. Brak było osłony wysokiej 

i lądowanie godz. 18.20. Bardzo mało zostało benzyny, tak, że lot nie może 
trwać dłużej jak 1.10 godziny – reszta na walkę”177.

W podsumowaniu wyprawy dowództwo 11 Grupy Myśliwskiej uznało 
natomiast, że straty poniesione przez 303 Dywizjon wynikły ze zbyt dużej 
odległości między tą jednostką, a Dywizjonem 601 i związanym z tym bra-
kiem kontaktu wzrokowego. W zaleceniach dotyczących przyszłych działań 
wspominano, aby jednostki osłony trzymały się bliżej, w ciągłym kontakcie 
wzrokowym, by w razie potrzeby mogły przyjść sobie z pomocą178. 

W I Polskim Skrzydle Myśliwskim wykonano tylko trzy loty nieoperacyj-
ne, które rano wykonali piloci z 306 Dywizjonu179. 

17 kwietnia
Polacy rozpoczęli loty operacyjne po południu (do południa działał 601 

Dywizjon). Najpierw na patrol w rejonie Kenley polecieli F/O Wojciech 
Kołaczkowski i Sgt Mirosław Wojciechowski. Lot odbywał się na wysokości 25 
tys. stóp, a po 20 minutach parę skierowano nad Brooklands. O ile na począt-
ku zachmurzenie było całkowite, po przesunięciu w nowe miejsce patrolowania 
chmury znikły. Jednak zarówno w jednym, jak i w drugim miejscu nieprzyjaciela 
nie spotkano180.

Nim Kołaczkowski i Wojciechowski wrócili do Northolt, w powietrze 
wzbiła się kolejna para z 303 Dywizjonu: P/O Wiktor Strzembosz i Sgt Jan 
Palak. Oni także zostali skierowani nad Kenley, ale latać mieli o 10 tys. stóp 

176 R. Gretzyngier et al., Ku czci..., s. 56; J. Foreman, Air War 1941..., cz. 2, s. 82, 83.
177 IPMS – DzDz 306, s. 65.
178 TNA, AIR 16/638, No 11 Group: Reports on air fighting 1940 Oct.-1943 Feb., s. 251.
179 IPMS – AB 306, lot nr 2163–2165.
180 IPMS – DzDz 303, lot nr 202.
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niżej. W pewnym momencie Polacy zostali skierowani w nowe miejsce, ale 
po kwadransie wrócili nad Kenley. Nieprzyjaciela nie napotkano. 

Nad Kenley udała się też para F/O Jerzy Jankiewicz – Sgt Kazimierz 
Wünsche. Początkowo patrolowała w tym rejonie, a następnie skierowano ją 
nad klif Beachy Head. I tym razem nieprzyjaciela nie napotkano.

Ostatni lot operacyjny miał miejsce nieco później. P/O Jan Daszewski 
i F/O Bohdan Grzeszczak zostali skierowani na nierozpoznany samolot. 
Polakom udało się go przechwycić, ale okazało się, że jest to Blenheim. 
Wobec tego lotnicy wrócili do Northolt181.

Oprócz lotów operacyjnych, Dywizjon 303 wykonywał zadania trenin-
gowe. Dominowały w nich zadania w ćwiczeniu strzeleckim. Podczas lądo-
wania po jednym z nich P/O Stefan Paderewski uderzył swym samolotem 
w Spitfire’a pilotowanego przez Sgt Jana Palaka. Maszyny zostały uszkodzo-
ne, a lotnikom na szczęście nic się nie stało182.

Natomiast „Torunianie” dwukrotnie trenowali walkę powietrzną na 
wysokości 20 tys. stóp. Okazało się, że nowe samoloty, które przydzielono 
do 306 Dywizjonu, nie wzbudziły zaufania pilotów – w Dzienniku Działań 
jednostki napisano: „Dyon posiada 20 Hurricane’ów II i 4 Hurricane’y I. Te 
ostatnie odejdą w dniach najbliższych. Hurricane’y II z 12 k.m. są niebez-
pieczne w walce powietrznej indywidualnej, gdyż obciążenie skrzydeł 2 k.m. 
(każde) i to w dużej odległości od kadłuba, powoduje momenty niekorzyst-
ne. Przy ściąganiu drążka w ciasnych skrętach idzie na głowę i trzęsie całym 
samolotem183”.

Do Northolt przybyli z wizytą dwaj amerykańscy generałowie, m.in. 
Millard Harmon, którzy zapoznawali się z działalnością stacji. Towarzyszył 
im S/Ldr Allan z brytyjskiego Ministerstwa Lotnictwa184. 

18 kwietnia
Warunki atmosferyczne nie sprzyjały działaniom lotnictwa – padał 

deszcz i ziemię spowiła mgła. Jedynie dwójka pilotów z 306 Dywizjonu (F/Lt 
Jerzy Zaremba i P/O Władysław Różycki) ubezpieczała samolot Hudson lecąc 
do Martlesham i z powrotem; w samolocie tym znajdował się książę Kentu185. 
Były to jedyne zadania, które wykonali polscy piloci. 

Dowódca 306 Dyonu, S/Ldr Tadeusz Rolski, uczestniczył w odprawie 
taktycznej 11 Grupy Myśliwskiej, gdzie rozpatrywano zasady, siłę i spo-
soby ubezpieczania dziennych wypraw bombowych na tereny okupowane 
od Cherbourga do Ostendy. Omawiano także kwestię nocnych patroli nad 

181 Ibidem, loty nr 203–205.
182 ORB 303, k. 96; R. Gretzyngier, Poles in Defence..., s. 218.
183 IPMS – DzDz 306, s. 65.
184 ORB – Northolt. 
185 ORB – Northolt; ORB 306, k. 24.
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Londynem i okolicy przez dyony myśliwskie dzienne oraz szereg pomniej-
szych spraw. Jednocześnie w Dzienniku Działań znalazł się zapis, że jednost-
ka przechodzi do normalnej pracy186.

Do 303 Dywizjonu przybyli dwaj piloci, których przesunięto z Dywizjonu 
317. Byli to P/O Władysław Drecki oraz P/O Stanisław Juszczak. Było to uzu-
pełnienie strat, które jednostka poniosła w czasie Circusa 9.

26-letni P/O Drecki wywodził się z przedwojennego dywizjonu myśliw-
skiego 1 PL w Warszawie. Trafił tam latem 1939 r. na praktykę po ukoń-
czeniu nauki w SPL (XII promocja). We wrześniu 1939 r. był przydzielony 
do 111 EM, która w ramach Brygady Pościgowej miała zadanie bronić sto-
licy. 4 września został ranny podczas walki powietrznej z nieprzyjacielem. 
Wraz z jednostką ewakuował się do Rumunii, a stamtąd do Francji. Tam 
był skierowany do ośrodka Cazaux, gdzie przeszedł przeszkolenie na prze-
starzałych samolotach myśliwskich. W walkach nie wziął udziału i był ewa-
kuowany do Wielkiej Brytanii. Po zapoznaniu się z brytyjskim sprzętem 
m.in. w 56 OTU, był początkowo przydzielony do 317 Dywizjonu, ale po 
kilku dniach został przeniesiony do „Kościuszkowców”187.

23-letni P/O Stanisław Juszczak nie miał jeszcze okazji wziąć udziału 
w walkach. Był absolwentem XIII promocji SPL, która nie została przydzie-
lona do jednostek bojowych i w czasie kampanii polskiej 1939 r. była najstar-
szym rocznikiem „Szkoły Orląt”. Przez Rumunię trafił się do Francji, gdzie 
był przydzielony do bazy Bordeaux-Merignac. W czerwcu 1940 r. przedo-
stał się do Wielkiej Brytanii, gdzie po przeszkoleniu na brytyjskim sprzę-
cie został przydzielony do 317 Dywizjonu. Stamtąd przeniesiono go do 303 
Dywizjonu188.

19 kwietnia
Od rana padał rzęsisty deszcz, który uniemożliwił loty. Piloci zostali 

zwolnieni z zadań, natomiast mechanicy 306 Dywizjonu zapoznawali się 
z Hurricane’ami Mk. II189.

Po południu wypogodziło się i oba dywizjony wykonały po kilka lotów 
treningowych. W 303 Dywizjonie m.in. pierwszy lot na zapoznanie się z tere-
nem wykonał P/O Władysław Drecki190. Wieczorem 306 Dywizjon rozpoczął 
szkolenie w lotach nocnych. Wykonali je F/O Jerzy Słoński, P/O Kazimierz 
Rutkowski i P/O Władysław Różycki191.

186 IPMS – DzDz 306, s. 66.
187 IPMS – Ewidencja; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 194.
188 IPMS – Ewidencja; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 229.
189 IPMS – DzDz 306, s. 66.
190 ORB 303, k. 96.
191 ORB 306, k. 24, 25; IPMS – AB 306, lot nr 2230–2232.
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20 kwietnia
Wypogodziło się i I PSM mogło rozpocząć normalną pracę. Przed 

godziną 10 na patrol w rejon przylądek Dungeness – Dover poleciało sześć 
Hurricane’ów 306 Dywizjonu pod dowództwem S/Ldr Tadeusza Rolskiego. 
Oprócz niego w zadaniu uczestniczyli Sgt Otto Pudrycki, F/O Władysław 
Nowak, P/O Janusz Kosmowski, P/O Kazimierz Rutkowski i Sgt Stanisław 
Wieprzkowicz192. Polacy lecieli na wysokości 20 tys. stóp. Nieprzyjaciela jed-
nak w powietrzu nie było. W drodze powrotnej od jednostki odłączył Sgt 
Wieprzkowicz, który wylądował w Manston. Po godzinie dołączył do kole-
gów w Northolt. 

Kiedy piloci S/Ldr Rolskiego wracali do bazy, zastąpiła ich kolejna grupa 
Hurricane’ów 306 Dywizjonu. Dowodził nimi F/Lt Jerzy Zaremba, a w raz 
z nim w rejonie Dover patrolowali Sgt Brunon Kroczyński, F/O Jerzy Słoński, 
P/O Marian Skalski, P/O Władysław Różycki oraz Sgt Henryk Pietrzak193. 
W pewnym momencie Polacy zauważyli sześć Me 109, które próbowały ich 
zaatakować. F/Lt Zaremba nakazał wykonanie manewru, w wyniku którego 
Niemcy zorientowali się, że utracili element zaskoczenia i wycofali się nad 
Francję194. 

W czasie kiedy „Torunianie” patrolowali nad brytyjskim wybrze-
żem, sześć Spitfire’ów 303 Dywizjonu pod dowództwem F/O Wojciecha 
Kołaczkowskiego poleciało na wymiatanie (Sphere) nad Francję. W zada-
niu uczestniczyli także Sgt Jan Palak, P/O Jan Daszewski, Sgt Kazimierz 
Wünsche, P/O Witold Łokuciewski i Sgt Matěj Pavlovič. Piloci lecieć mieli na 
wysokości 30 tys. stóp lub pod strefą tworzenia się smug po trasie Dungeness 
– Le Touquet – St Omer – Dunkierka – Dover. 

Przygotowania do tego lotu tak wspominał z nutą autoironii na kartach 
Kroniki 303 Dywizjonu F/O Wojciech Kołaczkowski. „Ranek dnia 20-go kwiet-
nia zastał nas w readinesie195, oczywiście śpiących pokotem po dobrym śniadaniu 
o 4.30, ale czujnych i gotowych w każdej chwili skoczyć do naszych Spitfajerków, 
które w tym czasie spokojnie stały w swoich boksach. Dzień początkowo zapo-
wiadał się bardzo pogodnie. Dopiero około godziny 8-mej zaczęły tworzyć się 
chmurki dość nisko, a następnie około dziewiątej z południowego zachodu nad-
ciągnęły gęste chmury i przesłoniły prawie całe niebo. Ale w tym właśnie czasie 
skończył się nasz readines – i po ciężkiej pracy, a właściwie po lekkim śnie, uda-
liśmy się do kasyna z zamiarem zjedzenia drugiego śniadania.

Ja w międzyczasie wstąpiłem do kościoła, bo właśnie tego dnia była nie-
dziela. I po jej wysłuchaniu196 pokrzepiony na duchu, zabierałem się właśnie 

192 Ibidem, k. 25.
193 ORB 306, k. 25.
194 IPMS – DzDz 306, s. 66.
195 Gotowość do startu.
196 F/O Kołaczkowskiemu zapewne chodziło o mszę.
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do śniadania, chcąc i grzeszne ciało wzmocnić paroma jajkami z bekonem 
– gdy zupełnie niespodziewanie na korytarzu kasyna wpadłem na Jurka 
Jankiewicza. Jurek jedną ręką trzymał się za rozpięte spodnie, a drugą bar-
dzo głośno rozmawiał z jakimś Anglikiem, że jak tylko zawiąże krawat, to 
już może lecieć. I popędził po ten krawat do pokoju. Właściwie to jeszcze nie 
wiedziałem o co chodzi, ale coś mnie tknęło, że mnie chcą skrzywdzić i że 
z tymi moimi jajkami będzie źle (niby z tymi, co to je miałem zjeść). I rze-
czywiście, bo ledwie zrobiłem parę kroków w stronę jadalni, kiedy jak spod 
ziemi wyrósł przede mną Szpak – niby Arentowicz.

Szpak był bardzo podniecony i oznajmił mi, że jest »swer«197. 
– No to fajno – pomyślałem i znów przypomniały mi się jajka.
Szpak jednak nie dał mi dużo czasu do refleksji na ten temat i powiedział: 

»No to ty Wojtek polecisz, bo jesteś wyznaczony na „moskito”198, i Antek199 – 
powiada – poleci, i Tolo200 i trzech podoficerów«.

Nim zdążyłem pomyśleć, co ma za związek »moskito« i »swer«, jak zaraz 
Szpak mnie zapytał, czy ja wiem, co to jest »swer«, bo mam lecieć jako 
dowódca niby całości. Ja oczywiście nie wiedziałem, ale bardzo się ucie-
szyłem i bardzo prędko i bez namysłu odpowiedziałem Szpakowi, że wiem 
doskonale, co to jest »swer«. Musiałem mieć prawdopodobnie mądrą i pewną 
minę, bo Szpak zaraz wyjął z kieszeni instrukcję i dając ją powiedział:

- No to przeczytaj prędko, to się dowiesz.
Wszyscy obecni spojrzeli ze zdziwieniem na Szpaka, a ja wziąłem się zaraz 

do czytania. W pierwszych paragrafach było napisane dokładnie, kto i kiedy 
to »swer« zarządza, potem, że to tylko dwa samoloty mogą w nim brać udział, 
a najwyżej cztery i że to wszystko ma się odbywać na trzydziestaku201. 

Właśnie miałem przeczytać ten ustęp, gdzie było napisane o co właściwie 
chodzi – gdzie mam lecieć i co robić – kiedy Szpak wyrwał mi z ręki instruk-
cję i powiedział:

- No to już teraz powinieneś wszystko wiedzieć, bo za dwadzieścia minut 
startujemy, a jeszcze musimy zajechać do Inteligentnego202 po pieniądze. 

Prawdę mówiąc to się jeszcze niczego nie dowiedziałem, a najmniej rozu-
miałem, po co nam pieniądze kiedy lecimy samolotami służbowo i biletów 
kupować nie będziemy203. Żeby się jednak władzy nie sprzeciwiać, popędzi-
łem za Szpakiem do samochodu i parę chwil potem byłem w oplu Antka. 

197 Operacja typu sphere – wymiatanie nad terenem nieprzyjaciela.
198 Operacja typu mosquito – atak na cele naziemne w okupowanej Europie.
199 P/O Jan Daszewski.
200 P/O Witold Łokuciewski.
201 30 tys. stóp.
202 Inteligent officer – oficer wywiadu.
203 Piloci wykonujący zadanie nad terenem zajętym przez nieprzyjaciela otrzymywali przed 
lotem m.in. zapas pieniędzy używanych w okupowanej Europie, które miały być przydatne 
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Szpak przez całą drogę bardzo się na mnie gniewał i krzyczał, że mam 
lecieć pod smugami i że ma być cisza kompletna, i że mam wziąć dla wszyst-
kich pieniądze. Żeby więc Szpaka nie drażnić, zgadzałem się na wszystko 
i tak zajechaliśmy pod Int. Office. 

Tam poszło nam bardzo gładko, bo okazało się, że Angliczanin o niczym 
nie wie i chciał dać tylko cztery paczki z pieniędzmi, tak jak było w instruk-
cji, a Szpak upierał się przy sześciu. Widocznie musiał dobrze bronić naszych 
spraw, bo Anglo-Sas zgodził się w końcu na sześć i zaczął pisać pokwitowanie 
na moje nazwisko, co mnie bardzo przeraziło. Tymczasem Szpak przysko-
czył do ściany, gdzie wisiała wielka mapa Francji i kanału. Kanał było dobrze 
widać, bo był pomalowany na niebiesko. Za to zupełnie nie mogłem zobaczyć 
brzegu francuskiego, natomiast zauważyłem, że w miejscu gdzie na mapie 
miała być Francja, [widać było – dop. aut.] cały las czarnych, czerwonych 
i zielonych kulek, a między nimi wymalowane były kółka. Jak się niebawem 
okazało, to kulki miały wyobrażać armaty, które Germańce ponastawiali, aby 
do takich jak my strzelać, a w miejscu kółek miały być lotniska. Zrobiło mi 
się zimno, potem znowu gorąco i już nawet chciałem wyjść, ale przypomnia-
łem sobie, że nie dostałem jeszcze pieniędzy – więc zostałem. Tymczasem 
Szpak zatoczył palcem wielkie półkole na mapie, właśnie tam, gdzie było 
najwięcej tych kulek i zwracając się do mnie powiedział:

– Tędy Wojtek polecisz, a pamiętaj, nie daj się zaskoczyć.
Nie mogłem zrazu zrozumieć, czy to odnosi się do kul armatnich, czy do 

Messerschmittów. Ale na wszelki wypadek obiecałem, że się zaskoczyć nie 
dam i spojrzałem groźnie na mapę, potem na Szpaka i na Antka. Pamiętam 
tylko tyle, że Antek był bardzo blady i nic nie mówił, tylko się smutno uśmie-
chał. Inteligentniak domagał się jeszcze, żeby mu policzyć wszystkie samoloty 
nad Francją i dopiero jak mu obiecałem, dał mi te pieniądze. Tak my zaraz 
bez żadnych ceregieli wyszli, siedli do opla i pognali do dispersalu204. Po dro-
dze Szpak znowu bardzo się gniewał i chciał, żeby zaraz startować i żeby 
smug nie robić i żeby cisza była, niby radiowa. Ja już nic nie mówiłem, tylko 
mi się zdawało, że Antek jedzie coraz wolniej, a Szpak ciągle się gniewa, że 
my jeszcze nie startujemy. 

Tak my w końcu dojechali do B flajtu205. Tam był już straszny bałagan. 
Jarek rozdawał wszystkim lecącym jakieś spinki i twierdził, że to busole 
i że mamy zaraz kieszenie wypróżnić. Tata bardzo się martwił i koniecznie 
chciał, żeby zaraz obliczać mile na mapie i wmawiał w nas, że nam na pewno 
benzyny zabraknie i że musimy gdzieś lądować po drodze, ale ponieważ nie 
wiedział gdzie, więc zaraz wyszedł. Zrobiło się więc spokojniej, bo i Jarek 

w przypadku zestrzelenia, by uniknąć niewoli i ułatwić powrót do Wielkiej Brytanii.
204 Miejsce, w którym ulokowano na lotnisku samoloty.
205 Flight – eskadra.
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już spinki porozdawał, a rewolwerów, którymi nas częstował, nikt nie chciał 
brać, bo Spitfajer ma kabinę zamkniętą i trudno z powietrza strzelać. Na 
lądowanie nikt nie miał ochoty u Niemczaków, zresztą Szpak zakazał, więc 
po co?

Wziąłem się zaraz do obliczania kursów i wyznaczania załóg. Ze mną leci 
sierż. Palak, a z Tolem sierż. Pawłowicz206. Wszyscy z B flightu. Antek i sierż. 
Wünsche z A. Jak już wszystko było gotowe, tak my włożyli „maj-westki”207 
i z dzikim okrzykiem „skrambeł”208 skoczyli do maszyn. Tam sobie każdy 
na wiwat ze startera wystrzelił – motory zaskoczyły. My się przypasali, żeby 
który z maszyny nie uciekł i na start. Na starcie my się parami ustawili pod 
wiatr i w gaz. Spitfajerkom jakby kto pieprzu nasypał, tak z kopyta ruszyły, 
a my im zaraz kulaski pochowali”209.

Zadanie odbywało się na wysokości 27 tys. stóp, a francuski brzeg prze-
kroczono na południe od Le Touquet, skąd wykonano skręt w kierunku St 
Omer. W tym momencie F/O Kołaczkowski zobaczył z przodu, około 1 tys. 
stóp wyżej dwa Me 109, które leciały z północy210. Prowadzący w tym locie 
Dywizjon 303 oficer tak opisał to wydarzenie:

„W pewnym momencie zauważyłem dwa czarne punkciki nieco wyżej 
i z lewej. Punkciki rosły w oczach i z błyskawiczną szybkością zbliżały się do 
nas. Na wszelki wypadek zrobiłem skręt w ich stronę i właśnie rozpoznałem, 
że są to dwa Messerschmitty. Niemczakom widocznie nie w smak był nasz 
manewr, bo jeden z nich poszedł od razu w górę, a drugi spikował na nas. 
W obliczu, że tak powiem, wiecznego wroga poczułem w sobie ducha bojowe-
go i wydałem pierwszy rozkaz przez radio do swoich podwładnych, to znaczy 
do Antka z Wünschem, aby zajęli się dolnym Germańcem, a ja z resztą posze-
dłem za drugim górnym. Górny Messerschmitt usiłował zaatakować nas 
z tyłu od słońca i w tym celu okrążył nas po dużym łuku. Manewr ten jed-
nak nie udał mu się, bo moja czwórka, wyciągnięta w pałąk, robiła mniejsze 
koła, mając go ciągle z przodu. Moje usiłowania wejścia Messerschmittowi na 
ogon były też bezowocne, bo ilekroć przybliżałem się na mniejszą odległość, 
Niemiaszek wyciągał do góry, korzystając z przewagi swojego samolotu na tej 
wysokości. Zrobiliśmy w ten sposób kilkanaście okrążeń bez rezultatu obu 
stron. W trakcie tego w pewnym momencie zauważyłem, że od dołu idzie 
do nas czwórka Me 109. Zawiadomiłem o tym przez radio swoją czwórkę 
i zrobiłem na nie skręt. Dwa pierwsze Messerschmitty zaczęły prać do mnie 

206 Sgt Matěj Pavlovič.
207 Maewest – kamizelka ratunkowa, która swoją nazwę zawdzięczała faktowi, że ubierający 
ją lotnicy upodobniali się do popularnej aktorki Mae West, która słynęła z obfitego biustu.
208 Scramble – kryptonim alarmowego startu samolotów.
209 IPMS – Pamiętnik, wpis Wojciecha Kołaczkowskiego z 20 IV 1941 r.
210 Opis walki oparty w głównej mierze na IWM – Wilkins, Intelligence Patrol Report 303 
Dywizjonu z 20 IV 1941 r. oraz IPMS – DzDz 303, Sphere nr 2.
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i natychmiast po oddaniu serii wywrotem odeszły pode mną. Następnie dwa 
zrobiły skręt, uniemożliwiając mi oddanie serii. W trakcie tego Tolo odłączył 
się od mojej dwójki i od tej chwili każdy prowadził walkę na własną rękę”211. 

Walkę tę tak wspominał P/O Witold Łokuciewski: „Kiedyśmy dolecieli do 
Le Touquet zaatakowały nas z góry z przodu 2 Me 109, jeden poszedł w górę, 
drugi w dół. Wojtuś na ten manewr momentalnie zareagował, zrobił skręt 
w lewo, ja za nim z Pawłowiczem212, którego momentalnie zgubiłem z oczu, 
a właściwie ściśle mówiąc – on mnie. Wojtuś poszedł w górę, ja natomiast 
na swojej wysokości. W tym momencie zauważyłem z przodu z góry 6 Me 
109 pikujących, zrobiłem jeszcze ciaśniejszy skręt i zauważyłem przed sobą 
w skręcie lewym nieco wyżej Me 109. Momentalnie wziąłem go na celownik, 
ale seria była krótka, gdyż trudno mi było celować. Ale szkop poszedł w dół, 
ja za nim i tam dopiero otworzyłem dłuższy ogień. W pewnym momencie 
zauważyłem, że szkop przechodzi na plecy oraz buchnął czarny dym gęsty, 
znany mi jeszcze z walk wrześniowych 1940 r.

Zawróciłem do tyłu, wówczas zaczęła do mnie strzelać artyleria. W górę 
nie mogłem iść, gdyż zaatakowały mnie z tyłu inne 2 Me 109, ale te nato-
miast momentalnie poszły w górę, wobec powyższego nie mogłem wspinać 
się wyżej. Włączyłem busta, odpowiedni skok śmigła i hajda over base. Nad 
Dungeness byłem już na wysokości drzew i na takiej wysokości przyleciałem 
do bazy. Muszę nadmienić, że Wojtuś po walce wydał rozkaz wycofania się 
z tej awanturniczej przygody”213.

Tymczasem para P/O Daszewsk i – Sg t Wünsche pogoni ła za 
Messerschmittem, który znajdował się niżej. Wkrótce jednak Daszewski 
zobaczył innego Me 109, który skradał się z tyłu. 

„Polecia łem za Me 109, k iedy z tyłu za mną pojawił się inny 
Messerschmitt. Zawróciłem w jego kierunku, aby go zaatakować, ale uciekł. 
Próbowałem dołączyć do pozostałych samolotów mojej eskadry, które znaj-
dowały się milę ode mnie – kiedy nagle zauważyłem Me 109, który zbliżał się 
do mojej eskadry od tyłu. Momentalnie zbliżyłem się, by zaatakować, lecz Me 
109 także mnie zauważył i zawrócił, więc lecieliśmy naprzeciw siebie na tej 
samej wysokości. Wycelowałem w niego i oddałem długą serię 120 pocisków 
z czterech kaemów (pozostałe cztery kaemy nie działały, bo zamarzł w nich 
smar). Gdy samolot nieprzyjaciela minął mnie, zobaczyłem czarny dym cią-
gnący się za jego silnikiem. Przeciwnik wykonał gwałtowny zawrót i wszedł 
w pionowe nurkowanie. Ja również wykonałem ostry zawrót, lecz zostałem 
zamroczony na krótki okres i zgubiłem go z oczu”214.

211 IPMS – Pamiętnik, wpis Wojciecha Kołaczkowskiego z 20 IV 1941 r.
212 Sgt Matěj Pavlovič.
213 IPMS – Pamiętnik, wpis Witolda Łokuciewskiego z 20 IV 1941 r.
214 IWM – Wilkins, Intelligence Patrol Report 303 Dywizjonu z 20 IV 1941 r.
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Jeden z atakowanych przez Polaków Me 109 należał prawdopodobnie 
do 3./JG 51 i maszyna ta lądowała przymusowo w Coquelles i była uszko-
dzona w 15%. Z zapisów walk stoczonych przez P/O Łokuciewskiego 
i P/O Daszewskiego trudno jednoznacznie stwierdzić, kto był jego pogrom-
cą. Oficjalnie pewne zwycięstwo zaliczono na konto tego pierwszego, drugi 
natomiast zadowolić się musiał przyznaniem zestrzelenia prawdopodobnego. 
Z opisu P/O Łokuciewskiego wynika, że z Messerschmitta buchnął czarny 
dym i to zdecydowało o przyznaniu mu zwycięstwa. Tymczasem mogła to 
być reakcja silnika niemieckiego samolotu na gwałtowne przyspieszenie – 
podczas takiego manewru miały one bowiem tendencję do wypuszczania 
kłębów dymu. Jako że żaden z Polaków nie widział lądowania swojego prze-
ciwnika, trudno jasno określić, kto ostrzelał Me 109 z 3./JG 51215.

Po starciu z Messerschmittami Polacy na rozkaz F/O Kołaczkowskiego, 
który między Calais i St Omer dostrzegł około 12 lecących wyżej Me 109, 
zaczęli wycofywać się do bazy.

W połowie kanału La Manche F/O Kołaczkowski i Sgt Palak zauważyli 
samotny dwusilnikowy samolot lecący w kierunku Anglii na wysokości około 
15 tys. stóp. Palak zbliżył się do niego i rozpoznał Ju 88, którego natychmiast 
zaatakował. Podoficer tak opisał to starcie w raporcie bojowym: „Zanurkowałem 
i rozpoznałem niemieckie krzyże. W tym samym momencie Niemcy zauważy-
li mój samolot i skręcili w lewo i idąc w dół skierowali się w kierunku Francji. 
Wykorzystując przewagę wysokości zaatakowałem od tyłu, z przewyższeniem, 
otwierając ogień z około 300 jardów i oddając dwie krótkie serie. Początkowo 
tylny strzelec prowadził ogień w kierunku mojego samolotu, lecz zamilkł po 
drugiej serii. Ponowiłem atak z około 100 jardów i dostrzegłem dym wydobywa-
jący się z prawego silnika. W tym momencie zostałem zmuszony do przerwania 
ataku, gdyż niespodziewanie mój silnik na krótką chwilę przestał pracować. 
Potem chciałem wykończyć nieprzyjaciela, ale nie mogłem go zlokalizować”216.

Sgt Palak zgłosił uszkodzenie Ju 88. Był to jedyny dwusilnikowy bom-
bowiec zgłoszony przez RAF w ciągu całego dnia. Tymczasem we Francji, 
w Laon-Athiens, rozbił się w tym czasie Ju 88 z IV/KG217 77. Prawdopodobnie 
właśnie ten samolot został ostrzelany przez Polaka218.

Jako pierwszy wylądował P/O Łokuciewski, ale nie było to lądowanie do 
końca szczęśliwe.

„W czasie lądowania, z powodów na razie nieznanych, kiedy maszyna już 
była na ziemi, pod koniec wybiegu nagle zamknęło się podwozie. Oczywiście 
uszkodziło się śmigło i zdaje się lekko chłodnica”219.

215 J. Foreman, Air War 1941..., cz. 2, s. 100; R. Gretzyngier, Poles in Defence..., s. 220.
216 IWM – Wilkins, Intelligence Patrol Report 303 Dywizjonu z 20 IV 1941 r.
217 KG – Kampfgeschwader (niem.), pułk bombowy.
218 J. Foreman, Air War 1941..., cz. 2,  s. 100; R. Gretzyngier, Poles in Defence..., s. 220.
219 IPMS – Pamiętnik, wpis Witolda Łokuciewskiego z 20 IV 1941 r.
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F/O Kołaczkowski, Sgt Palak i Sgt Wünsche lądowali w Northolt nieco póź-
niej wspólnie, natomiast P/O Daszewski znalazł się w Kenley, bo zaczęło brako-
wać mu paliwa. Po uzupełnieniu zbiornika z benzyną po godzinie wrócił do bazy.

Z lotu nie powrócił Sgt Matěj Pavlovič, który po zgubieniu formacji praw-
dopodobnie starał się samotnie wrócić do Northolt. Wszystko wskazuje na to, 
że Czech padł ofiarą Oblt. Hermanna-Friedricha Joppiena z 1./JG 51, który 
w tym czasie meldował zestrzelenie Spitfire’a znajdującego się 20 km na pół-
noc od francuskiego przylądka Gris Nez. Sgt Pavlovič pochowany został we 
Francji na cmentarzu w Boulogne (działka 39, rząd 7, grób nr 261)220.

Wkrótce po powrocie z wyprawy nad Francję, w powietrze poderwano 12 
Spitfire’ów, których zadaniem było patrolowanie w rejonie Hatfield. Polacy pod 
dowództwem F/Lt Tadeusza Arentowicza mieli wznieść się na wysokość 5 tys. 
stóp i nie przekraczać pułapu chmur. Wkrótce po starcie z powodu kłopotów 
z silnikiem lądował P/O Stefan Paderewski. Pozostali piloci, czyli F/O Wojciech 
Kołaczkowski, P/O Bolesław Drobiński, P/O Witold Łokuciewski, Sgt Mirosław 
Wojciechowski, P/O Jan Daszewski, F/O Jerzy Jankiewicz, P/O Mirosław Ferić, 
Sgt Józef Szlagowski, Sgt Kazimierz Wünsche i Sgt Mieczysław Popek221 lecieli 
pod chmurami, ale nieprzyjaciela w powietrzu nie było i po półtoragodzinnym 
locie wrócili do Northolt222.

W 303 Dywizjonie pierwsze loty na zapoznanie się z terenem wykonał 
P/O Stanisław Juszczak223. 

Mechanicy 306 Dywizjonu nie byli do końca zadowoleni z przydzielonych 
Hurricane’ów Mk. II. W Dzienniku Działań jednostki zapisano bowiem: 
„Dyon posiada 20 Hurricane’ów, silniki bardzo kapryśne i trzeba je umiejęt-
nie obsługiwać”224.

Na cmentarzu w Northwood odbył się pogrzeb P/O Bogusława Mierzwy 
z 303 Dywizjonu. Pilot spoczął w grobie numer H 290.

Do Northolt przybył S/Ldr Juliusz Frey, dowódca 316 Dywizjonu 
Myśliwskiego. Stację wizytowało również 12 amerykańskich oficerów.

21 kwietnia
Główny ciężar prowadzenia przedpołudniowych działań spoczął na 306 

Dywizjonie, który już przed godz. 5 znajdował się w readiness. Pół godziny 

220 R. Gretzyngier et al., Ku czci..., s. 58; R. Gretzyngier, Poles in Defence..., s. 219. Operację 
typu Sphere wykonał późnym popołudniem także 601 Dywizjon, ale nie napotkał 
nieprzyjaciela w powietrzu; ORB 601, k. 24.
221 W Dzienniku Działań jednostki (IPMS – DzDz 303, lot nr 206) znajduje się wprawdzie 
zapis, że w zadaniu uczestniczył również Sgt Jan Palak, ale brak potwierdzenia tego faktu 
zarówno w ORB jednostki, jak i Authorisation Book Eskadry B.
222 IPMS – DzDz 303, lot nr 206.
223 ORB 303, k. 96.
224 IPMS – DzDz 306, s. 62.
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później sześć samolotów przeleciało do Tangmere, by stamtąd wykony-
wać loty operacyjne. Na czele Polaków znajdował się F/Lt Jerzy Zaremba, 
a wraz z nim na nowe lotnisko udali się Sgt Brunon Kroczyński, F/O Jerzy 
Słoński, P/O Marian Skalski, P/O Władysław Różycki i P/O Jan Czapiewski. 
Początkowo para F/Lt Zaremba – Sgt Kroczyński225 patrolowała nad przy-
lądkiem Dungeness, ale nieprzyjaciela w powietrzu nie było226. Wkrótce 
po zakończeniu tego zadania cała szóstka udała się nad przylądek Selsey 
Bill, gdzie dołączyła do startujących z Northolt kolegów (S/Ldr Tadeusz 
Rolski, Sgt Otto Pudrycki, F/O Władysław Nowak, P/O Janusz Kosmowski, 
P/O Kazimierz Rutkowski, Sgt Stanisław Wieprzkowicz). I tym razem samo-
lotów Luftwaffe nie napotkano. Po trwającym półtorej godziny locie, cały 
dywizjon lądował w Northolt227. 

Po tym zadaniu na pewien czas zadania operacyjne wziął na siebie 601 
Dywizjon, który wykonał patrol w sile 10 Hurricane’ów228.

Po południu na patrol wystartowało 12 Spitfire’ów z 303 Dywizjonu, na 
czele których leciał F/Lt Tadeusz Arentowicz. Wraz z nim w powietrze wzbili 
się F/O Jerzy Jankiewicz, Sgt Kazimierz Wünsche, P/O Stefan Paderewski, 
Sgt Mieczysław Popek, P/O Jan Zumbach, Sgt Józef Szlagowski, P/O Bolesław 
Drobiński, P/O Wiktor Strzembosz, Sgt Jan Palak, P/O Witold Łokuciewski 
i Sgt Mirosław Wojciechowski. Po kilkunastu minutach zadanie przerwa-
no i Polacy lądowali w Kenley, a po godzinie zameldowali się w bazie229. 
Wyjątkiem był F/O Jerzy Jankiewicz, który był zmuszony do przymusowego 
lądowania z powodu awarii instalacji olejowej230.

Nieco później obaj dowódcy polskich dywizjonów z Northolt oraz S/Ldr 
Juliusz Frey, dowódca 316 Dyonu udali się na odprawę do G/Cpt Stefana 
Pawlikowskiego, dowódcy polskiego lotnictwa myśliwskiego w Wielkiej 
Brytanii. Podczas spotkania, które odbyło się w Northolt, omawiano zwią-
zane z aktualnymi działaniami lotniczymi tematy taktyczno–techniczne lot-
nictwa myśliwskiego231.

Cpl Marian Kaczorowski, mechanik z 306 Dywizjonu, jechał motocy-
klem i miał wypadek. Jego skutkiem była złamana noga w kostce i pobyt 
w szpitalu232.

225 ORB 306, k. 25.
226 Kiedy „Torunianie” wykonywali to zadanie, z Northolt na patrol wysłano 12 Hurricane’ów 
z 601 Dywizjonu; ORB 601, k. 24.
227 ORB 306, k. 25.
228 ORB 601, k. 24.
229 Zadanie to zostało ujęte w ORB i Authorisation Book, brak go natomiast w Dzienniku 
Działań, ale stało się tak prawdopodobnie dlatego, że w dokumencie tym rzadko ujmowano 
zadania, które zostały przerwane wkrótce po starcie. 
230 R. Gretzyngier, Poles in Defence..., s. 221.
231 IPMS – DzDz 306, s. 67.
232 Ibidem.
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Z 303 Dywizjonu do szkolnictwa odeszło dwóch oficerów. F/O Bohdan 
Grzeszczak i P/O Jerzy Radomski zostali instruktorami pilotażu w 58 OTU233. 
Było to standardowe działanie RAF, które po dłuższym pobycie w jednostce 
bojowej wysyłało lotników na kilkumiesięczny odpoczynek, m.in. do szkół 
lotniczych. Miało to pomóc w zregenerowaniu sił i kondycji psychicznej.

Po długiej przerwie spowodowanej ranami i poparzeniami odniesio-
nymi podczas Bitwy o Anglię, lot treningowy w Dywizjonie 303 wykonał 
F/O Walerian Żak. Dokładna data przybycia pilota do jednostki nie jest zna-
na, od 21 kwietnia rozpoczął jednak loty treningowe. Prawdopodobnie były 
one nieformalne i odbywały się za zgodą dowódcy „Kościuszkowców”, ofi-
cjalnie bowiem pilot został przydzielony do 303 Dywizjonu dopiero w maju. 

Trzydziestoletni F/O Żak był przedwojennym oficerem 1 PL w Warszawie, 
gdzie m.in. pełnił funkcję oficera taktycznego III/1 DM. Od 1938 r. był 
instruktorem pilotażu i w czasie kampanii jesiennej 1939 r. wykonał kilka 
lotów w obronie okolic Dęblina. Po przedostaniu się do Francji został przy-
dzielony do grupy kpt. Waleriana Jasionowskiego, która po przeszkoleniu 
na sprzęcie sojusznika broniła południa kraju – okolic Clermont-Ferrand 
i Salon. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii został przydzielony do 303 
Dywizjonu, w którym podczas walki 27 września 1940 r. został ciężko ranny 
i ratował się skokiem ze spadochronem. Do tego czasu zgłosił zestrzelenie 
dwóch bombowców Luftwaffe oraz uszkodzenie kolejnego234.

22 kwietnia
Rano Northolt spowite było mgłą, co nie przeszkodziło sześciu pilotom 601 

Dywizjonu polecieć nad Francję wykonując zadanie typu Sphere (nieprzyjacie-
la nie spotkano)235. Później nic ciekawego się nie wydarzyło. Lotów operacyj-
nych i treningowych nie wykonywano. Piloci 306 Dywizjonu mieli odprawę 
na temat dyscypliny radiowej, obserwacji w czasie patrolowania oraz ataków 
własnych i nieprzyjaciela. Z jednostki do bazy w Tern Hill odeszło dwóch 
angielskich szeregowców radiomechaników. Wśród „Torunian” było jeszcze 
16 Brytyjczyków, w tym dwóch oficerów (F/Lt Kennard i oficer wywiadu)236.

Do 303 Dywizjonu dołączyło czterech pilotów, którzy ukończyli wła-
śnie szkolenie na brytyjskim sprzęcie w 57 OTU: P/O Bolesław Gładych, 
P/O Bronisław Kłosin, P/O Aleksander Wróblewski i Sgt Stanisław Bełza237.

233 W Kronice Skrzydła (IPMS – Kronika, k. 6) napisano, że P/O Radomski został przeniesiony 
do 57 OTU, ale jest to w sprzeczności z innymi dokumentami.
234 IPMS – Ewidencja, k. 168; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 146; G. Sojda, G. Śliżewski, P. Hodyra; 
Ci cholerni..., s. 678.
235 ORB 601, k. 24.
236 IPMS – DzDz 306, s. 67.
237 IPMS – Kronika, k. 6. Według ORB 303 Dywizjonu miało to miejsce dzień wcześniej; 
ORB 303, k. 92.
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Bez wątpienia najbardziej oryginalną postacią w grupie nowych pilotów 
był P/O Wróblewski. Ten 26-letni oficer od 1933 r. związany był z lotnictwem. 
Rok później wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa i ukończył 
ją z wynikiem bardzo dobrym. Mimo że został przyjęty do służby zawodowej, 
zrezygnował z wcześniejszej deklaracji i odszedł do cywila. Jak napisał w swo-
im życiorysie: „po bliższym zetknięciu się z rzeczywistością stosunków, jakie 
istniały w Lotnictwie Polskim, zapał mój do służby zawodowej zniknął”238. Po 
wyjściu z wojska rozpoczął naukę na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Warszawskiej, jednocześnie był pilotem Aeroklubu Łódzkiego. W sierpniu 
1939 r. został zmobilizowany z praktyki w Fabryce Masek Gazowych w Radomiu 
i znalazł się w składzie 131 EM przydzielonej do Armii „Poznań”. 2 września 
w pogoni za bombowcami Luftwaffe zapędził się pod Łódź, gdzie z powodu bra-
ku paliwa lądował na polowym lotnisku lwowskiego dywizjonu myśliwskiego. 
Następnego dnia podczas startu do macierzystej jednostki zapalił się jego P.11, 
ale udało mu się z tej opresji wyjść cało. Następnie samolotem sanitarnym prze-
wiózł do Warszawy rannego lotnika i otrzymał tam nowego P.11, będącego na 
stanie Grupy Technicznej SPL. Tymczasowo został przydzielony do Brygady 
Pościgowej. Po otrzymaniu rozkazu opuszczenia kraju uznał jednak, że ZSRR 
ruszył Polsce na pomoc i nie odleciał do Rumunii: wylądował na terenach zaję-
tych przez Armię Czerwoną i zgłosił się ochotniczo do sowieckiego lotnictwa. 
Został jednak przez sowietów oskarżony o celowe uszkodzenie samolotu pod-
czas lądowania i został przewieziony do obozu internowanych polskich żołnie-
rzy. Przebrał się tam w mundur szeregowca i został wyznaczony na wymianę 
jeńców z Niemcami. Podczas podróży pociągiem towarowym wiozącym jeńców 
w głąb Rzeszy, udało mu się niepostrzeżenie wyskoczyć przez okno i w listopa-
dzie wrócić do rodzinnej Łodzi. W styczniu 1940 r. przedostał się na Węgry, gdzie 
wstąpił do Związku Walki Zbrojnej i został kurierem. W maju dotarł do Francji, 
a następnie, po kapitulacji sojusznika, do Wielkiej Brytanii. Tam przeszkolił się 
na sprzęcie RAF i został przydzielony do 303 Dywizjonu. Był niespokojną duszą 
z niecodziennymi pomysłami – podczas pobytu u „Kościuszkowców” zaprojek-
tował np. miniaturowy prysznic do kabiny Spitfire’a, który można było używać 
podczas letnich dni. Był to koncept nowatorski, choć zupełnie nieprzydatny 
w praktyce239.

P/O Gładych był absolwentem XIII promocji SPL w Dęblinie i przebywał 
w niej w czasie kampanii polskiej 1939 r. Przedostał się do Francji, gdzie trafił do 
1/145 DM. W Wielkiej Brytanii przydział do 303 Dywizjonu był jego pierwszym 
przydziałem operacyjnym240.

238 IPMS – Pamiętnik, wkładka z życiorysem załączona do wspomnień o pilocie po jego 
zaginięciu w locie z 25 III 1942 r.
239 Na podstawie życiorysu zamieszczonego w IPMS – Pamiętnik.
240 IPMS – Ewidencja, k. 38; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 227.
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P/O Kłosin również był absolwentem XIII promocji Szkoły Orląt. 
Przeszedł podobną wojenną drogę jak P/O Gładych, ale we Francji był w skła-
dzie patrolu broniącego zakładów przemysłowych w Tuluzie241. 

Sgt Bełza służył przed wojną w 6 PL we Lwowie242. W działaniach bojo-
wych do tej pory nie brał udziału. 

23 kwietnia
Polskie Skrzydło wykonało tylko jedno zadanie operacyjne – na osłonę 

żeglugi poleciało 12 Hurricane’ów z 306 Dywizjonu. Polacy w składzie F/
Lt Jerzy Zaremba, Sgt Brunon Kroczyński, F/O Jerzy Słoński, P/O Marian 
Skalski, P/O Władysław Różycki, P/O Jan Czapiewski, F/Lt Stefan Witorzeńć, 
Sgt Leon Kosmowski, P/O Edward Jankowski, Sgt Jan Śmigielski, F/Lt 
Stanisław Skalski i Sgt Józef Jeka wystartowali wczesnym popołudniem i uda-
li się na północ od ujścia Tamizy. Patrol w rejonie Sheerness – Felixstowe nie 
przyniósł kontaktu z nieprzyjacielem243. 

Poza tym w 306 Dywizjonie wykonano tylko jeden lot trenin-
gowy, a P/O Kazimierz Rutkowski poleciał na współpracę z obroną 
przeciwlotniczą244.

Dywizjon 303 wykonał kilkanaście lotów treningowych, m.in. z terenem 
zapoznawała się czwórka przybyłych dzień wcześniej pilotów245.

24 kwietnia
Rano 306 Dywizjon wykonał dwa zadania na osłonę żeglugi. Podobnie 

jak dzień wcześniej Polacy polecieli na północ od ujścia Tamizy, ale tym 
razem zaangażowano znacznie mniejsze siły. Najpierw rozkaz wykonali F/Lt 
Stefan Witorzeńć i Sgt Leon Kosmowski, a wkrótce zmienili ich P/O Edward 
Jankowski oraz Sgt Jan Śmigielski246. Lotnicy patrolowali poniżej chmur, 
a nieprzyjaciela w powietrzu nie było. Później zastąpili ich lotnicy z 601 
Dywizjonu247.

Były to jedyne zadania operacyjne, które wykonali lotnicy z I PSM. 
„Torunianie” nie przeprowadzili nawet lotów szkolnych, jedynie dowódca 
stacji w Northolt, G/Cpt McEvoy pożyczył Hurricane’a jednostki, by wykonać 
prawie godzinny lot nieoperacyjny248.

241 IPMS – Ewidencja, k. 54; J. Pawlak, Absolwenci..., s. 231.
242 IPMS, LOT.A.I.9/1/c, „6 Pułk Lotniczy. Kartoteka podręczna personelu podoficerskiego”, 
s. 3.
243 ORB 306, k. 25. Znacznie więcej pracy miał 601 Dywizjon, który 23 IV wykonał cztery 
zadania operacyjne; ORB 601, k. 24.
244 IPMS – AB 306, lot nr 2284.
245 ORB 303, k. 97.
246 ORB 306, k. 25.
247 ORB 601, k. 24, 25.
248 IPMS – AB 306, lot nr 2289.
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Dywizjon 303 zaliczył ponad 20 lotów treningowych, m.in. ćwiczono 
formację249.

Do „Torunian” dołączył nowy pilot – był to P/O Gerard Ranoszek, któ-
ry oprócz zadań typowo operacyjnych miał również pełnić służbę w ope-
rations room250. Ten przedwojenny oficer rezerwy pochodził ze Śląska (stąd 
część jego przedwojennych dokumentów opiewa na nazwisko Gerhard 
Ranoschek251), po zdaniu matury rozpoczął naukę w Wydziale Lotnictwa 
Politechniki Gdańskiej. Był wówczas aktywnym członkiem polskiego 
Aeroklubu Akademickiego w Gdańsku, w którym pełnił m.in. funkcję skarb-
nika252. W czasie pokoju był także cywilnym instruktorem w 4 PL w Toruniu, 
gdzie m.in. pełnił funkcję zastępcy kierownika wyszkolenia pilotów rezer-
wy. Jeszcze przed wojną był awansowany do stopnia porucznika. W sierpniu 
1939 r. został zmobilizowany i otrzymał przydział do 24 Eskadry Liniowej. 
Wykonał wówczas trzy loty bojowe. W czasie ostatniego z nich, nie mogąc 
znaleźć Dowództwa Lotnictwa Naczelnego Wodza, które znajdowało się już 
w Rumunii, wylądował z braku paliwa na terenie zajętym przez Niemców. 
Spalił samolot i udało mu się przedostać do Rumunii, a następnie do Francji. 
Tam znalazł się w grupie kpt. Tadeusza Rolskiego, która szkoliła się m.in. 
w Saint-Étienne. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii, w grudniu 1940 r. został 
przydzielony do 32 Dywizjonu. Stamtąd trafił do 306 Dyonu.

25 kwietnia
306 Dywizjon został zwolniony z zadań bojowych i skupił się na lotach ćwi-

czebnych, m.in. 14 pilotów strzelało do celów znajdujących się na powierzchni 
morza253. Z tego powodu „Kościuszkowcy” mieli pełne ręce roboty.

Do południa wykonano trzy loty na osłonę żeglugi na północ od ujścia 
Tamizy. Niebo było bezchmurne i Polacy krążyli nad statkami na wysoko-
ści 5 tys. stóp. Jako pierwsza poleciała para F/Lt Tadeusz Arentowicz – Sgt 
Wacław Giermer. Zastąpili ich P/O Jan Daszewski i Sgt Mieczysław Popek, 
a następnie P/O Jan Zumbach z P/O Stefanem Paderewskim. Podczas każde-
go z tych lotów nie doszło do kontaktu z nieprzyjacielem254. 

Po południu na patrolowanie okolic Maidstone udała się para F/Lt 
Tadeusz Arentowicz – Sgt Wacław Giermer255. Polacy znajdowali się na 

249 ORB 303, k. 97.
250 IPMS – DzDz 306, s. 67.
251 IPMS, LOT.A.I.22/4r, Roczna lista kwalifikacyjna za rok 1936, Ranoschek Gerhard Karol 
Antoni.
252 „Skrzydlata Polska” 1932, z. 3–4, s. 74
253 ORB 306, k. 24; IPMS – DzDz 306, s. 67; IPMS – AB 306, lot nr 2291–2305.
254 IPMS – DzDz 303, lot nr 207–209.
255 W ORB 303 Dywizjonu znajduje się zapis, że zadanie to wykonali również P/O Jan 
Daszewski, Sgt Mieczysław Popek, P/O Jan Zumbach i P/O Stefan Paderewski, ale jest to 
sprzeczne z zapisami w Dzienniku Działań jednostki. IPMS – DzDz 303, lot nr 210.
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wysokości 16 tys. stóp. I tym razem Luftwaffe nie było w powietrzu. Godzinę 
później identyczny rozkaz wykonywali F/O Wojciech Kołaczkowski oraz 
P/O Bolesław Drobiński, ale jedyne co podczas tego lotu zaobserwowali to 
składający się z 27 statków konwój, który wpływał do ujścia Tamizy256.

Oprócz lotów operacyjnych i treningowych na nietypowe zadanie wystar-
towali w samo południe S/Ldr Tadeusz Rolski i F/Lt Stanisław Skalski. 
„Torunianie” mieli zestrzelić balon zaporowy, który zerwał się z uwięzi. Lot 
trwał pół godziny, ale nie zachowały się informacje, czy Polacy skutecznie 
wykonali zadanie257.

W nocy trzech pilotów z 306 Dywizjonu (P/O Józef Żulikowski, 
P/O Edward Jankowski i Sgt Henryk Pietrzak) wykonało krótkie loty 
ćwiczebne.

26 kwietnia
I PSM kontynuowało zadania z poprzedniego dnia. Rozpoczęto patrolo-

waniem w rejonie Maidstone. Najpierw poleciał tam zespół z 303 Dywizjonu 
pod dowództwem F/O Jerzego Jankiewicza. Oprócz niego lot wykonali Sgt 
Jan Palak, P/O Witold Łokuciewski, Sgt Marian Bełc, P/O Bolesław Drobiński 
i Sgt Mirosław Wojciechowski. Od wysokości 5 tys. stóp zaczynały się cien-
kie chmury, które pokrywały połowę nieba. Pod nimi było mglisto. Polacy 
patrolowali na wysokości 15 tys. stóp – nieprzyjaciela w powietrzu nie było258.

„Kościuszkowców” zmienili piloci S/Ldr Tadeusza Rolskiego – wraz z nim 
nad Maidstone polecieli Sgt Stanisław Wieprzkowicz, F/O Stanisław Zieliński, 
P/O Kazimierz Rutkowski, F/Lt Stanisław Skalski i Sgt Jan Śmigielski259. 
Tuż przed zakończeniem zadania kłopoty miał F/Lt Skalski – w silniku 
jego Hurricane’a spadło ciśnienie oleju i silnik stracił moc. Oficer starał się 
dotrzeć do Eastchurch, ale nie dociągnął do lotniska i lądował przymusowo 
w polu około dwóch mil od miasta. Podwozie samolotu zostało zniesione, 
a śmigło było uszkodzone. Lotnikowi na szczęście nic się nie stało260. Wkrótce 
treningowym Magistrem przyleciał do Eastchurch P/O Władysław Różycki, 
który zabrał Stanisława Skalskiego do Northolt. 

Do południa 306 Dywizjon wykonał jeszcze dwa patrole, ale brak 
danych jakiego rodzaju były to zadania261. Wykonali je F/O Jerzy Słoński 

256 IPMS – DzDz 303, lot nr 211.
257 IPMS – AB 306, lot nr 2306–2307.
258 IPMS – DzDz 303, lot nr 212.
259 ORB 306, k. 25. W innej części ORB 306 Dywizjonu (k. 24) znajduje się zapis, że 
przymusowo lądował P/O Marian Skalski. 
260 IPMS – DzDz 306, s. 68.
261 Brakuje ich wprawdzie w ORB 306 Dywizjonu, ale znajdują się w Authorisation Book 
jednostki (IPMS – AB 306, loty zapisano pod jednym numerem - 2331) i potwierdza je także 
Dziennik Działań („Dwa patrole kluczami bez spotkania”, IPMS – DzDz 306, s. 68). 
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i P/O Marian Skalski oraz P/O Jan Czapiewski i Sgt Marcin Machowiak. 
Nieprzyjaciela w powietrzu nie napotkano.

Po południu 303 Dywizjon wykonał kilka lotów na osłonę konwoju 
płynącego nad głębią Barrow Deep w ujściu Tamizy. Polacy mieli trzymać 
się wysokości 5 tys. stóp lub pod chmurami. Jako pierwsza poleciała para 
P/O Mirosław Ferić – Sgt Mieczysław Popek, która po dotarciu nad nakazany 
rejon patrolowała około 40 mil w głąb morza oraz nad brzegiem od Clacton-
on-Sea do ujścia Tamizy.

Zmienili ich P/O Stefan Paderewski i Sgt Józef Szlagowski, a następnie 
P/O Jan Zumbach i Sgt Kazimierz Wünsche oraz F/O Jerzy Jankiewicz i Sgt 
Jan Palak. Polacy nieprzyjaciela nie napotkali, zaobserwowali jedynie 30 stat-
ków w zatoce Brightlingsea262.

Wieczorem Skrzydło wykonało pierwsze samodzielne zadanie, w którym 
wzięły udział oba dywizjony. Polacy otrzymali rozkaz wymiatania na północ od 
Londynu, a następnie udania się na południe i patrolowania wzdłuż kanału La 
Manche, ale nie głębiej niż 50 mil od brzegu. Prowadzącym miał być lecący niżej 
Dywizjon 306, „Kościuszkowcy” znajdowali się od niego wyżej i w lewo. Wysokość 
lotu wyznaczał pułap powstawania smug kondensacyjnych, w efekcie czego 
Dywizjon 303 operował na wysokości 26 tys. stóp, a „Torunianie” tysiąc stóp niżej.

W locie tym w składzie „Kościuszkowców” uczestniczył S/Ldr Witold 
Urbanowicz, dowódca polskiego Skrzydła, ale ponieważ prowadziła jednost-
ka lecąca niżej, na czele wyprawy stał S/Ldr Tadeusz Rolski. Oprócz niego 
za sterami Hurricane’ów zasiedli Sgt Stanisław Wieprzkowicz, P/O Edward 
Jankowski, P/O Kazimierz Rutkowski, F/Lt Stanisław Skalski, Sgt Jan 
Śmigielski, F/O Jerzy Słoński, P/O Marian Skalski, P/O Władysław Różycki, 
Sgt Marcin Machowiak oraz P/O Zdzisław Langhamer263. Z Dywizjonu 303 
do zadania wyznaczono natomiast następujący skład: P/O Mirosław Ferić, 
Sgt Mieczysław Popek, P/O Stefan Paderewski, Sgt Józef Szlagowski, P/O Jan 
Daszewski, Sgt Kazimierz Wünsche, F/O Jerzy Jankiewicz, Sgt Jan Palak, 
P/O Witold Łokuciewski, Sgt Marian Bełc, P/O Bolesław Drobiński, Sgt 
Mirosław Wojciechowski i S/Ldr Witold Urbanowicz. Formacja była dość 
nietypowa, bo w zadaniu uczestniczyło 11 Hurricane’ów i 13 Spitfire’ów, co 
sugerowałoby, że w każdej z jednostek jeden z pilotów nie miał pary. W przy-
padku 306 Dywizjonu być może zastosowano podobny szyk jak w porannym 
locie z 16 kwietnia. Natomiast formacja 303 Dywizjonu sugerować może, że 
S/Ldr Urbanowicz pełnił raczej rolę niezależnego od żadnej jednostki pilo-
ta (w Dzienniku Działań 306 Dywizjonu wyraźnie zaznaczono, że całością 
dowodził S/Ldr Rolski264), który miał swobodę w czasie wykonywania zadania. 

262 IPMS – DzDz 303, loty nr 213–216.
263 ORB 306, k. 26; IPMS – Kronika, k. 7.
264 IPMS – DzDz 306, s. 68.
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O ile w początkowej fazie lotu nie zaobserwowano nic ciekawego, nad kana-
łem La Manche od formacji odłączył Sgt Szlagowski z 303 Dywizjonu. Silnik 
jego Spitfire’a nie dawał pełnej mocy i w przypadku spotkania z nieprzyjacielem 
mogło to skończyć się dla pilota tragicznie. Tym bardziej, że „Kościuszkowcy” 
zaobserwowali dwa lecące na takiej samej wysokości samoloty. Ponieważ jednak 
poruszały się wzdłuż francuskiego brzegu, były zbyt daleko, by je zaatakować265. 
Także piloci 306 Dywizjonu dostrzegli nierozpoznane maszyny. Kiedy się do 
nich zbliżyli, okazało się, że to samoloty brytyjskie. W Dzienniku Działań zapi-
sano266: „Na wschód od North Foreland napotkano 12 samolotów myśliwskich, 
które okazały się po zbliżeniu squadronem angielskim. Jednak zachowanie się go 
było niejasne, tak że nawet doszło do natarcia, lecz bez ataku”.

Po wykonaniu zadania Polacy bezpiecznie wylądowali w Northolt. Nieco 
później dołączył do nich Sgt Wojciechowski z 303 Dywizjonu, który zgubił 
formację podczas przechodzenia przez chmury i musiał samodzielnie odna-
leźć lotnisko267. 

W 306 Dywizjonie nie wykonywano lotów ćwiczebnych, natomiast 
w Dywizjonie 303 trenowano loty w formacji.

Przebywający na urlopie rusznikarz 306 Dywizjonu, Cpl Stefan 
Ostapczuk, miał wypadek na motocyklu, w efekcie czego złamał nogę. 
Znalazł się w szpitalu w Hallington268.

27 kwietnia
Polacy wykonali tylko jeden lot operacyjny – rano S/Ldr Tadeusz Rolski 

i Sgt Stanisław Wieprzkowicz z Dywizjonu 306 wykonali krótki patrol nad 
Northolt. Do spotkania z przeciwnikiem nie doszło269. „Torunianie” tego dnia 
w powietrze więcej się nie wzbili.

Poza tym lotnicy 303 Dywizjonu wykonywali zadania treningowe – jed-
nostka skupiła się na lotach w formacji270.

28 kwietnia
Dywizjon 303 skupił swoje działania na osłonie żeglugi w okolicach 

ujścia Tamizy. Jako pierwsza po godz. 9 wystartowała para F/Lt Tadeusz 
Arentowicz – Sgt Józef Szlagowski. Polacy znajdować się mieli na wysoko-
ści 5 tys. stóp lub pod chmurami, o ile te znajdowały się na niższym puła-
pie. Patrolowanie wykonano w rejonie od Harwich do ujścia Tamizy nad 
konwojem składającym się z około 55 statków. Jego czoło znajdowało się na 

265 IPMS – DzDz 303, lot nr 217.
266 IPMS – DzDz 306, s. 68.
267 IPMS – DzDz 303, lot nr 217.
268 IPMS – DzDz 306, s. 68.
269 ORB 306, k. 26.
270 ORB 303, k. 98.
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wysokości Clacton-on-Sea, a konwój poruszał się kursem 60. Prawie każdy 
statek konwoju miał wypuszczony mały balon zaporowy, którego zadaniem 
była ochrona przed lotem koszącym samolotów nieprzyjaciela. 

Jako kolejni wystartowali P/O Mirosław Ferić i Sgt Wacław Giermer. 
Polacy patrolowali między okolicami Frinton-on-Sea, gdzie znajdowało się 
czoło konwoju, a ujściem Tamizy.

Kiedy P/O Jan Daszewski i Sgt Kazimierz Wünsche znaleźli się nad kon-
wojem, jego czoło znajdowało się w rejonie Walton-on-the-Naze. Lotnicy 
patrolowali nad konwojem lecąc do ujścia Tamizy i wrócili do Northolt.

Kiedy czoło konwoju znalazło się nad Harwich, pojawili się nad nim 
F/O Wojciech Kołaczkowski i P/O Władysław Drecki, a wkrótce potem zastą-
pili ich P/O Wiktor Strzembosz i Sgt Jan Palak. 

W żadnym z tych lotów nie napotkano w powietrzu samolotów 
Luftwaffe271. Po południu zadanie osłony żeglugi przejął 601 Dywizjon272.

Po południu 303 Dywizjon poleciał na patrol w rejonie Canterbury, któ-
ry miał wykonać na wysokości 15 tys. stóp. W zadaniu uczestniczyli F/Lt 
Tadeusz Arentowicz, Sgt Józef Szlagowski, P/O Mirosław Ferić oraz Sgt Wacław 
Giermer. Kiedy Polacy pojawili się nad Canterbury, otrzymali rozkaz wznie-
sienia się 10 tysięcy stóp wyżej i udania się nad przylądek Dungeness. Tam 
zauważyli cztery Me 109, które znajdowały się wyżej, na wysokości 36 tys. stóp 
i leciały znad Dungeness nad Dover, a następnie skierowały się nad Francję. 
„Kościuszkowcy” poszli za nieprzyjacielem, ale będąc niżej nie mieli szans na 
jego dogonienie. Dodatkowo, kiedy znaleźli się nad Dover, zauważyli na dużej 
wysokości około 14 samolotów, które leciały z Anglii do Francji. Ze względu na 
duże odległości między samolotami, do starcia nie doszło273. 

Nieco później nad Canterbury polecieli kolejni piloci z Dywizjonu 303 – 
dowodził nimi F/O Wojciech Kołaczkowski, a towarzyszyli mu P/O Władysław 
Drecki, P/O Jan Daszewski, Sgt Kazimierz Wünsche, P/O Wiktor Strzembosz, 
Sgt Jan Palak, P/O Bolesław Drobiński oraz Sgt Marian Bełc. Polacy mieli 
wykonać zadanie na 30 tys. stóp, ale dwa tysiące stóp niżej pojawiły się smugi 
kondensacyjne i lotnicy zdecydowali się nie przekraczać tej wysokości. Lotnicy 
polecieli do przylądka Dungeness, ale nieprzyjaciela w powietrzu nie było. 
P/O Wiktor Strzembosz i Sgt Jan Palak wylądowali na lotnisku w Gatwick, by 
stamtąd po 10 minutach dotrzeć do Northolt274.

306 Dywizjon skupił się na zadaniach ćwiczebnych. Pod koniec dnia 
„Torunianie” wykonali trzy nocne loty treningowe. Za sterami Hurricane’ów sie-
dzieli P/O Zdzisław Langhamer, Sgt Marcin Machowiak i F/O Stanisław Zieliński275.

271 IPMS – DzDz 303, loty nr 218–222.
272 ORB 601, k. 25.
273 IPMS – DzDz 303, lot nr 223.
274 Ibidem, lot nr 224.
275 ORB 306, k. 26; IPMS – AB 306, lot nr 2346–2377.
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F/O Jerzy Jankiewicz opuścił operations room 303 Dywizjonu i objął 
dowództwo Eskadry B w tej jednostce. Zastąpił na tym stanowisku Wacława 
Łapkowskiego, który został wyznaczony do objęcia dowództwa nad dyonem.

Do „Kościuszkowców” dołączył Sgt Mieczysław Adamek, który zakoń-
czył szkolenie w 57 OTU. 23-letni Adamek był kolejnym pilotem, który we 
wrześniu 1939 r. bronił Warszawy w ramach Brygady Pościgowej. Ten uro-
dzony w Taszkiencie lotnik tuż przed wojną ukończył Szkołę Podoficerów 
Lotnictwa dla Małoletnich i został przydzielony do 113 EM. Podczas wrze-
śniowych walk oficjalnie przyznano mu zespołowe zestrzelenie dwóch samo-
lotów Luftwaffe. Po przedarciu się do Francji był przydzielony do patrolu mjr. 
dypl. Eugeniusza Wyrwickiego i znalazł się w składzie GC II/10. W Wielkiej 
Brytanii nie brał jeszcze udziału w walkach276. 

29 kwietnia
Rano Polacy otrzymali rozkaz patrolowania w rejonie Maidstone. Jako 

pierwsi polecieli „Kościuszkowcy”, których prowadził nowy dowódca eskadry 
B F/Lt Jerzy Jankiewicz, a wraz z nim zadanie wykonywali P/O Władysław 
Drecki, P/O Bolesław Drobiński, P/O Bronisław Kłosin, P/O Witold 
Łokuciewski i Sgt Mirosław Wojciechowski. Lotnicy mieli znajdować się 
na wysokości 15 tys. stóp, ale w trakcie wykonywania zadania nakazano 
im wznieść się na 27 tys. stóp i udać się nad ujście Tamizy, a następnie nad 
Canterbury. Nad tym ostatnim miastem Polacy krążyli wypatrując nieprzy-
jaciela, ale ten się nie pojawił. W związku z tym wrócono na lotnisko277.

Kiedy „Kościuszkowcy” znajdowali się nad Canterbury, w powietrze 
poderwano eskadrę A z Dywizjonu 306. Jej dowódca, F/Lt Stefan Witorzeńć, 
zabrał ze sobą na to zadanie pięciu pilotów – za sterami Hurricane’ów zasiedli 
Sgt Leon Kosmowski, F/O Władysław Nowak, Sgt Otto Pudrycki, P/O Józef 
Żulikowski oraz Sgt Józef Jeka. „Torunianie” patrolowali nad Maidstone, nie-
przyjaciela w powietrzu jednak nie było278.

Po wylądowaniu eskadry A, identyczne zadanie otrzymała eskadra B 
w składzie F/O Jerzy Słoński, Sgt Henryk Pietrzak, P/O Jan Czapiewski, 
Sgt Marcin Machowiak, P/O Władysław Różycki i P/O Janusz Kosmowski. 
Lotnicy przebywali w powietrzu zaledwie kilkadziesiąt minut, kiedy naka-
zano im powrót do Northolt279. 

Ostatnie zadanie tego dnia wykonał 306 Dywizjon, który ponownie 
udał się w rejon Maidstone. Tym razem jednostka poleciała tam 12 samo-
lotami, w których znajdowali się ci sami piloci, którzy brali udział w dwóch 

276 IPMS – Ewidencja; M.J. Hasiński, Encyklopedia. Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla 
Małoletnich, t. 1, Poznań 1993, s. 9.
277 IPMS – DzDz 303, lot nr 225.
278 Ibidem.
279 Ibidem.
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poprzednich lotach280. Prowadził F/Lt Stefan Witorzeńć. Polacy operować 
mieli nad kanałem La Manche na wysokości 32 tys. stóp. Na 28 tys. stóp 
zaczęły się jednak tworzyć smugi kondensacyjne i lotnicy nie wznosili się 
z tego powodu wyżej. W pewnym momencie naziemne stanowisko dowo-
dzenia ostrzegło, że po lewej stronie powinny znajdować się cztery samoloty 
nieprzyjaciela. Lotnicy zauważyli je, ale po prawej stronie i na wysokości 30 
tys. stóp. Dwaj przeciwnicy natychmiast zanurkowali w kierunku Francji, 
natomiast pozostała dwójka zeszła niżej i szykowała się do ataku, ale F/Lt 
Witorzeńć umiejętnie manewrował swoimi pilotami nie dając Niemcom oka-
zji do skutecznego uderzenia. Tym samym zmusił ich do odejścia w kierunku 
Francji. Sgt Leon Kosmowski, odłączywszy się od dyonu, zaatakował jedne-
go Me 109 i oddał do niego krótką serię z około 500 metrów. Skutku swoich 
strzałów jednak nie zauważył.

Zapatrzeni w Messerschmitty Polacy nie dostrzegli pojedynczego Me 109, 
który w ataku z góry i od tyłu trafił osłaniającego jednostkę Sgt Marcina 
Machowiaka. Hurricane trafiony został trzema pociskami z działka, które 
eksplodowały w ogonie, kadłubie i prawym skrzydle. Uszkodzenia nie były 
jednak na tyle poważne, by podoficer przerwał zadanie – utrzymał się w szy-
ku i z całością jednostki wrócił do Northolt. Tam uszkodzony samolot został 
przekazany do remontu w 22 MU281. 

Polaka prawdopodobnie ostrzelał Oblt. Friedrich-Karl Müller z Stab III./
JG 53, który zgłosił zestrzelenie Spitfire’a w rejonie przylądka Dungeness.

Zadań treningowych piloci I Skrzydła nie wykonywali – testowano jedy-
nie dwa należące do „Torunian” Hurricane’y282.

Z 11 Grupy Myśliwskiej nadszedł rozkaz, by oddelegowany do operations 
room 306 Dywizjonu Stanisław Skalski został przeniesiony na stałe w skład 
personelu latającego „Torunian”283. Tym samym pilot stracił swój dotych-
czasowy funkcyjny stopień F/Lt i wrócił do uzyskanej 1 marca 1941 r. od 
dowództwa RAF rangi F/O.

30 kwietnia
Rano F/Lt Stefan Witorzeńć i Sgt Leon Kosmowski polecieli na poszuki-

wanie nierozpoznanego samolotu, który wpadł do morza na północ od ujścia 
Tamizy. Polakom udało się odnaleźć Heinkla 111, który osiadł na płyciźnie284. 
Był to prawdopodobnie He 111 z 3./KG 4, który około północy został celnie 
ostrzelany przez F/O Chisholma z 604 Dywizjonu.

280 ORB 306, k. 26.
281 IPMS – DzDz 306, s. 69; IWM – Wilkins, Patrol Report 306 Dywizjonu z 29 IV 1941 r.
282 IPMS – AB 306, lot nr 2392–2393.
283 IPMS – DzDz 306, s. 68.
284 ORB 306, k. 26; IPMS – DzDz 306, s. 69.
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Około godz. 11 w rejon Maidstone wysłano 12 Spitfire’ów z 303 Dywizjonu, 
którymi dowodził F/Lt Jerzy Jankiewicz. Wraz z nim zadanie wykona-
li Sgt Stanisław Bełza, P/O Wiktor Strzembosz, Sgt Jan Palak, F/O Wojciech 
Kołaczkowski, Sgt Marian Bełc, P/O Mirosław Ferić, P/O Stanisław Juszczak, 
P/O Jan Zumbach, Sgt Wacław Giermer, P/O Stefan Paderewski i Sgt Kazimierz 
Wünsche. Polacy mieli patrolować na wysokości 15 tys. stóp. Po pewnym cza-
sie otrzymali rozkaz patrolowania w rejonie Dover – przylądek Dungeness 
na wysokości 20 tys. stóp. Nieprzyjaciela w powietrzu nie było, a obserwację 
utrudniała lekka mgła. Dlatego zawrócono jednostkę do bazy285.

Wkrótce potem nad Maidstone skierowano Dywizjon 306, który miał 
patrolować na wysokości 20 tys. stóp. „Torunianie” polecieli w składzie: 
F/Lt Stefan Witorzeńć, Sgt Leon Kosmowski, F/O Władysław Nowak. Sgt 
Otto Pudrycki, P/O Józef Żulikowski, Sgt Józef Jeka, F/O Jerzy Słoński, Sgt 
Henryk Pietrzak, P/O Władysław Różycki, P/O Janusz Kosmowski, P/O Jan 
Czapiewski i Sgt Marcin Machowiak. Nieprzyjaciela w powietrzu nie było286. 

Wczesnym popołudniem sześć Spitfire’ów z 303 Dywizjonu pod dowódz-
twem F/Lt Jerzego Jankiewicza przeleciało do Hawkinge, ale po półgodzinie 
wróciło do Northolt. Nie można wykluczyć, że lotnicy uczestniczyć mieli 
w jakimś zadaniu nad okupowaną Europą (w Hawkinge mieli uzupełnić pali-
wo), które odwołano.

Po południu odbyła się konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele 
wszystkich polskich lotniczych jednostek bojowych i szkolnych. Odprawę pro-
wadził gen. bryg. pil. Stanisław Ujejski, Generalny Inspektor Sił Powietrznych, 
i w jej trakcie omawiano sprawy organizacyjne związane z administrowaniem 
i wyszkoleniem polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii287. 

W nocy loty treningowe wykonali F/Lt Jerzy Jankiewicz, F/O Wojciech 
Kołaczkowski i P/O Stefan Paderewski z 303 Dywizjonu288.

Podsumowanie
Kwiecień 1941 r. był dla I PSM czasem specyficznym. Był to z jednej stro-

ny okres jego formowania, z drugiej zaś – stacjonujący w Northolt zwią-
zek taktyczny nie był jednolity narodowo, bo znajdował się tam również 
601 Dywizjon RAF. Dopełnieniem tego stanu rzeczy był fakt przezbrojenia 
306 Dywizjonu w nowy sprzęt: Hurricane’y wersji Mk. I zastępowano Mk. 
II. Tym samym działalność „Torunian” była zdecydowanie mniejsza niż 
„Kościuszkowców”: ci pierwsi wykonali 142 loty bojowe i operacyjne w czasie 
209 godzin i 5 minut, podczas gdy Dywizjon 303 miał ich na swoim koncie 
219 w czasie 296 godzin i 10 minut.

285 IPMS – DzDz 303, lot nr 226.
286 ORB 306, k. 26.
287 IPMS – DzDz 306, s. 69.
288 ORB 303, k. 98, 99.
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Liczba zadań operacyjnych i bojowych wykonanych 
przez pilotów I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego.

Dywizjon 303

pilot liczba 
lotów

czas 
lotów

F/Lt Tadeusz Arentowicz 14 21’25
Sgt Marian Bełc 7 8’45
Sgt Stanisław Bełza 1 1’20
P/O Jan Daszewski 10 13’05
P/O Władysław Drecki 3 4’35
P/O Bolesław Drobiński 8 10’30
P/O Mirosław Ferić 10 15’45
Sgt Wacław Giermer 6 7’50
F/O Bohdan Grzeszczak 6 6’00
S/Ldr Zdzisław Henneberg 3 2’35
F/O Jerzy Jankiewicz 15 17’00
P/O Stanisław Juszczak 1 1’20
P/O Bronisław Kłosin 1 1’30
F/O Wojciech Kołaczkowski 12 17’15
F/O Zbigniew Kustrzyński 1 1’55
F/Lt Wacław Łapkowski 6 9’05
P/O Witold Łokuciewski 7 9’10
P/O Bogusław Mierzwa 6 6’55
P/O Stefan Paderewski 12 16’25
Sgt Jan Palak 12 17’00
Sgt Matej Pavlovič 2 0’40
Sgt Mieczysław Popek 14 19’40
P/O Jerzy Radomski 4 4’20
P/O Wiktor Strzembosz 11 17’00
Sgt Józef Szlagowski 11 16’00
S/Ldr Witold Urbanowicz 1 1’25
P/O Mieczysław Waszkiewicz 8 10’10
Sgt Mirosław Wojciechowski 9 12’55
Sgt Kazimierz Wünsche 12 16’40
P/O Jan Zumbach 6 7’55

Źródło: opracowanie własne na podstawie: TNA, AIR 27/1663, Operations Record 
Book, 303 Squadron; IPMS, LOT. A. 49/6–7, Dziennik działań 303 Dyonu (31.8.40 – 
7.9.42); IPMS, LOT. A. 49/56, Authorisation Book 303 Dywizjonu, Flight A; IPMS, 
LOT. A. 49/57, Authorisation Book 303 Dywizjonu, Flight B.
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Dywizjon 306

pilot liczba 
lotów

czas 
lotów

P/O Jan Czapiewski 6 8’25
P/O Edward Jankowski 4 5’55
Sgt Wawrzyniec Jasiński 1 1’45
Sgt Józef Jeka 5 7’10
P/O Janusz Kosmowski 5 8’00
Sgt Leon Kosmowski 7 10’45
Sgt Brunon Kroczyński 7 10’15
P/O Zdzisław Langhamer 1 1’20
Sgt Marcin Machowiak 5 7’05
F/O Władysław Nowak 6 9’25
Sgt Henryk Pietrzak 6 9’25
P/O Karol Pniak 2 3’00
Sgt Otto Pudrycki 7 11’30
S/Ldr Tadeusz Rolski 8 11’35
P/O Władysław Różycki 12 16’20
P/O Kazimierz Rutkowski 5 7’50
P/O Marian Skalski 7 10’05
F/Lt – F/O Stanisław Skalski 3 3’35
F/O Jerzy Słoński 10 15’05
Sgt Jan Śmigielski 5 7’25
Sgt Stanisław Wieprzkowicz 6 7’50
F/Lt Stefan Witorzeńć 9 13’50
F/Lt Jerzy Zaremba 8 10’05
F/O Stanisław Zieliński 3 5’05
P/O Józef Źulikowski 4 6’20

Źródło: opracowanie własne na podstawie: TNA, AIR 27/1673, Operations Record 
Book, 306 Squadron; IPMS, LOT. A. 50/49, Authorisation Book 306 Dywizjonu; 
IPMS, LOT. A. 50/3, Dziennik działań 306 Dyonu.

W kwietniu 1941 r. lotnictwo myśliwskie RAF stosunkowo rzadko wykonywa-
ło zadania ofensywne nad okupowaną Europą. Skupiało się raczej nad osłoną wła-
snego terytorium, zwłaszcza w nocy – wtedy bowiem Luftwaffe przeprowadzała 
większość akcji wymierzonych w Wyspy Brytyjskie. Z tego też powodu I PSM nie 
odniosło spektakularnych sukcesów, a Polskie Siły Powietrzne dopisały dzięki jego 
działalności do swego konta zestrzelenie 1–1-1 samolotu w powietrzu oraz – nie-
oficjalnie – 0–0-1 na ziemi. Okupione zostało to stratą czterech poległych pilotów 
i jednego rannego. Bez wątpienia wielką stratą dla polskiego lotnictwa była śmierć 
S/Ldr Zdzisława Henneberga, asa i doskonałego pilota oraz lubianego dowódcy.
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Swoje umiejętności piloci Skrzydła zaprezentowali dopiero w drugiej 
połowie roku, kiedy RAF odważniej zapuszczał się nad terytorium okupo-
wanej Europy. Wtedy też poszczególne dywizjony przydzielone do pierwsze-
go większego polskiego związku taktycznego w Wielkiej Brytanii co miesiąc 
znajdowały się w czołówce najskuteczniejszych jednostek RAF.

Aneks
Loty bojowe i operacyjne I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego 
w kwietniu 1941 roku
Czas Dyon Piloci Uwagi

3 kwietnia
Lot operacyjny

12.40- 13.15 303
F/O Wojciech Kołaczkowski
P/O Bogusław Mierzwa
Sgt Marian Bełc

patrol w okolicach Londynu

4 kwietnia
Loty operacyjne

9.15–11.00 303

F/Lt Tadeusz Arentowicz
P/O Stefan Paderewski
P/O Mirosław Ferić
Sgt Mieczysław Popek
F/O Bohdan Grzeszczak
Sgt Józef Szlagowski

patrol Maidstone – 
Dungeness – Dover

12.05–13.40 303

F/Lt Tadeusz Arentowicz
P/O Stefan Paderewski
P/O Mirosław Ferić
Sgt Mieczysław Popek

patrol w rej. Maidstone

7 kwietnia
Loty operacyjne

6.10–7.50 303 P/O Wiktor Strzembosz
Sgt Jan Palak

patrol na wschód od 
Londynu

7.05–7.25 303 F/Lt Wacław Łapkowski
P/O Mieczysław Waszkiewicz patrol nad Northolt

Lot bojowy
Czas Dyon Piloci Uwagi

10.10–11.55 303

S/Ldr Zdzisław Henneberg
Sgt Józef Szlagowski
F/Lt Tadeusz Arentowicz
P/O Stefan Paderewski
F/Lt Wacław Łapkowski
P/O Mieczysław Waszkiewicz

Sphere
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8 kwietnia
Loty operacyjne

7.10–8.40 303

F/O Wojciech Kołaczkowski
Sgt Jan Palak
P/O Bolesław Drobiński
Sgt Marian Bełc
P/O Bogusław Mierzwa
P/O Mieczysław Waszkiewicz

patrol w rejonie kanału La 
Manche

9.20–10.45 303

F/Lt Tadeusz Arentowicz
Sgt Mieczysław Popek
P/O Jan Daszewski
Sgt Józef Szlagowski

patrol w rejonie kanału La 
Manche

10.05–11.40 303

F/O Wojciech Kołaczkowski
Sgt Jan Palak
P/O Bogusław Mierzwa
P/O Mieczysław Waszkiewicz

patrol w rejonie kanału La 
Manche

12.00–12.50 303 S/Ldr Zdzisław Henneberg
Sgt Marian Bełc przechwycenie nieprzyjaciela

Lot bojowy

6.15–7.55 303

F/Lt Tadeusz Arentowicz
Sgt Mieczysław Popek
P/O Mirosław Ferić
F/O Bohdan Grzeszczak
P/O Jan Daszewski
Sgt Józef Szlagowski

lot nad Boulogne,
F/O Grzeszczak kłopoty 
z instalacją tlenową (lot 
operacyjny)

9 kwietnia
Loty operacyjne

13.05–14.50 303

F/Lt Wacław Łapkowski
P/O Bogusław Mierzwa
P/O Mieczysław Waszkiewicz
P/O Wiktor Strzembosz
Sgt Mirosław Wojciechowski

patrol w rejonie kanału La 
Manche

14.10–14.50 303 F/O Jerzy Jankiewicz
Sgt Mieczysław Popek przechwycenie nieprzyjaciela

14.40–14.50 303 F/O Bohdan Grzeszczak
P/O Jerzy Radomski

przechwycenie 
nieprzyjaciela?

10 kwietnia
Loty operacyjne

11.35–13.20 306

S/Ldr Tadeusz Rolski
P/O Józef Źulikowski
F/Lt Stefan Witorzeńć
Sgt Leon Kosmowski
F/O Stanisław Zieliński
Sgt Otto Pudrycki
F/O Jerzy Słoński

osłona konwoju
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11.35–13.20 306

Sgt Henryk Pietrzak
P/O Karol Pniak
P/O Marian Skalski
P/O Władysław Różycki
Sgt Brunon Kroczyński

osłona konwoju

11.50–12.55 303 F/O Jerzy Jankiewicz
Sgt Mieczysław Popek patrol nad Londynem 

12.25–13.20 303 F/O Bohdan Grzeszczak
P/O Jerzy Radomski patrol w rej. Londynu

12 kwietnia
Lot bojowy

16.35–18.30 303

S/Ldr Zdzisław Henneberg 
F/O Zbigniew Kustrzyński
F/Lt Tadeusz Arentowicz
P/O Mirosław Ferić 
F/Lt Wacław Łapkowski 
P/O Mieczysław Waszkiewicz

rhubarb

13 kwietnia
Loty operacyjne

5.15–7.15 303

F/Lt Wacław Łapkowski
P/O Wiktor Strzembosz
F/Lt Tadeusz Arentowicz
F/O Jerzy Jankiewicz

poszukiwanie S/Ldr 
Henneberga 

9.15–10.45 303 F/Lt Tadeusz Arentowicz
F/O Jerzy Jankiewicz

poszukiwanie S/Ldr 
Henneberga 

Lot bojowy

9.00–10.30 303 F/Lt Wacław Łapkowski
P/O Wiktor Strzembosz

poszukiwanie S/Ldr 
Henneberga, F/Lt Łapkowski 
ranny

14 kwietnia
Lot operacyjny

10.45–10.55 303 P/O Jan Daszewski
Sgt Wacław Giermer patrol

15 kwietnia
Loty operacyjne

13.10–14.55 303

F/O Jerzy Jankiewicz
Sgt Kazimierz Wünsche
P/O Stefan Paderewski
P/O Jerzy Radomski
P/O Jan Zumbach
Sgt Mieczysław Popek

patrol
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17.15–18.45 303

F/O Jerzy Jankiewicz
Sgt Kazimierz Wünsche
P/O Stefan Paderewski
P/O Jerzy Radomski
P/O Jan Zumbach
Sgt Mieczysław Popek
F/O Wojciech Kołaczkowski
Sgt Mirosław Wojciechowski
P/O Wiktor Strzembosz
P/O Mieczysław Waszkiewicz
P/O Bogusław Mierzwa
Sgt Matěj Pavlovič

patrol, Sgt Pavlovič zgubił się 
w chmurach

16 kwietnia
Lot operacyjny

10.40–12.05 306

S/Ldr Tadeusz Rolski
Sgt Stanisław Wieprzkowicz
F/Lt Stefan Witorzeńć
P/O Kazimierz Rutkowski
F/O Władysław Nowak
Sgt Józef Jeka
F/Lt Jerzy Zaremba
P/O Władysław Różycki
P/O Marian Skalski
P/O Karol Pniak
Sgt Brunon Kroczyński

patrol nad ujściem Tamizy 

Loty bojowe

16.25–18.20 303

F/O Jerzy Jankiewicz
Sgt Kazimierz Wünsche
F/O Bohdan Grzeszczak
Sgt Józef Szlagowski
P/O Stefan Paderewski
Sgt Mieczysław Popek
F/O Wojciech Kołaczkowski
Sgt Mirosław Wojciechowski
P/O Wiktor Strzembosz
P/O Mieczysław Waszkiewicz
P/O Witold Łokuciewski
P/O Bogusław Mierzwa

Circus 9 

16.30–18.15 306

S/Ldr Tadeusz Rolski
P/O Edward Jankowski
F/Lt Stefan Witorzeńć
Sgt Jan Śmigielski
F/O Stanisław Zieliński
Sgt Otto Pudrycki
F/Lt Jerzy Zaremba
Sgt Henryk Pietrzak
F/O Jerzy Słoński

Circus 9
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16.30–18.15 306
Sgt Brunon Kroczyński
P/O Władysław Różycki
Sgt Wawrzyniec Jasiński

Circus 9

17 kwietnia
Loty operacyjne

13.55–15.35 303 F/O Wojciech Kołaczkowski
Sgt Mirosław Wojciechowski patrol w rejonie Kenley

15.05–16.30 303 P/O Wiktor Strzembosz
Sgt Jan Palak patrol w rejonie Kenley

16.10–17.35 303 F/O Jerzy Jankiewicz
Sgt Kazimierz Wünsche patrol w rejonie Kenley

18.30–19.20 303 P/O Jan Daszewski
F/O Bohdan Grzeszczak przechwycenie samolotu

18 kwietnia
Loty operacyjne

11.30–12.15 306 F/Lt Jerzy Zaremba
P/O Władysław Różycki osłona Hudsona

17.25–18.10 306 F/Lt Jerzy Zaremba
P/O Władysław Różycki osłona Hudsona

20 kwietnia
Loty operacyjne

9.40–11.35 306

S/Ldr Tadeusz Rolski
Sgt Otto Pudrycki
F/O Władysław Nowak
P/O Janusz Kosmowski
P/O Kazimierz Rutkowski
Sgt Stanisław Wieprzkowicz

patrol nad wybrzeżem 
Anglii, Sgt Wieprzkowicz 
lądował w Manston

10.50–12.15 306

F/Lt Jerzy Zaremba
Sgt Brunon Kroczyński
F/O Jerzy Słoński
P/O Marian Skalski
P/O Władysław Różycki
Sgt Henryk Pietrzak

patrol nad wybrzeżem Anglii

12.55–14.15 303

F/Lt Tadeusz Arentowicz 
F/O Wojciech Kołaczkowski
P/O Bolesław Drobiński
P/O Witold Łokuciewski
Sgt Mirosław Wojciechowski 
P/O Jan Daszewski
F/O Jerzy Jankiewicz
P/O Mirosław Ferić
Sgt Józef Szlagowski
Sgt Kazimierz Wünsche
P/O Stefan Paderewski
Sgt Mieczysław Popek

patrol nad Hatfield, 
P/O Paderewski lądował 
zaraz po starcie
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Lot bojowy

10.25–11.50 303

F/O Wojciech Kołaczkowski 
Sgt Jan Palak
P/O Jan Daszewski
Sgt Kazimierz Wünsche
P/O Witold Łokuciewski
Sgt Matěj Pavlovič

sphere

21 kwietnia
Loty operacyjne

7.25–8.50 306 F/Lt Jerzy Zaremba
Sgt Brunon Kroczyński Patrol

9.15–10.45 306

S/Ldr Tadeusz Rolski
Sgt Otto Pudrycki
F/O Władysław Nowak
P/O Janusz Kosmowski
P/O Kazimierz Rutkowski
Sgt Stanisław Wieprzkowicz

Patrol

9.25–10.55 306

F/Lt Jerzy Zaremba
Sgt Brunon Kroczyński
F/O Jerzy Słoński
P/O Marian Skalski
P/O Władysław Różycki
P/O Jan Czapiewski

Patrol

14.55–15.15 303

F/Lt Tadeusz Arentowicz
P/O Bolesław Drobiński
P/O Wiktor Strzembosz
Sgt Jan Palak
P/O Witold Łokuciewski
Sgt Mirosław Wojciechowski
F/O Jerzy Jankiewicz
Sgt Kazimierz Wünsche
P/O Stefan Paderewski
Sgt Mieczysław Popek
P/O Jan Zumbach
Sgt Józef Szlagowski

patrol, lądowanie w Kenley

23 kwietnia
Lot operacyjny

14.20–15.30 306

F/Lt Jerzy Zaremba
Sgt Brunon Kroczyński
F/O Jerzy Słoński
P/O Marian Skalski
P/O Władysław Różycki
P/O Jan Czapiewski
F/Lt Stefan Witorzeńć
Sgt Leon Kosmowski
P/O Edward Jankowski

osłona żeglugi
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14.20–15.30 306
Sgt Jan Śmigielski
F/Lt Stanisław Skalski 
Sgt Józef Jeka

osłona żeglugi

24 kwietnia
Loty operacyjne

7.35–9.10 306 F/Lt Stefan Witorzeńć
Sgt Jan Śmigielski osłona żeglugi

8.20–9.55 306 P/O Edward Jankowski
Sgt Jan Śmigielski osłona żeglugi

25 kwietnia
Loty operacyjne

9.10–10.50 303 F/Lt Tadeusz Arentowicz
Sgt Wacław Giermer osłona żeglugi

9.55–11.40 303 P/O Jan Daszewski
Sgt Mieczysław Popek osłona żeglugi

10.45–12.15 303 P/O Jan Zumbach
P/O Stefan Paderewski osłona żeglugi

17.40–19.10 303 F/Lt Tadeusz Arentowicz
Sgt Wacław Giermer patrol nad Maidstone

18.40–20.00 303 F/O Wojciech Kołaczkowski 
P/O Bolesław Drobiński patrol nad Maidstone

26 kwietnia
Loty operacyjne

7.45–9.15 303

F/O Jerzy Jankiewicz
Sgt Jan Palak
P/O Witold Łokuciewski
Sgt Marian Bełc
P/O Bolesław Drobiński
Sgt Mirosław Wojciechowski

patrol nad Maidstone

8.55–10.30 306
S/Ldr Tadeusz Rolski
Sgt Stanisław Wieprzkowicz
F/O Stanisław Zieliński

patrol nad Maidstone

8.55–10.30 306
P/O Kazimierz Rutkowski
F/Lt Stanisław Skalski
Sgt Jan Śmigielski

patrol nad Maidstone

10.05–11.40 306 F/O Jerzy Słoński
P/O Marian Skalski patrol

11.10–12.20 306 P/O Jan Czapiewski
Sgt Marcin Machowiak patrol

13.40–15.10 303 P/O Mirosław Ferić
Sgt Mieczysław Popek osłona żeglugi

14.30–16.00 303 P/O Stefan Paderewski
Sgt Józef Szlagowski osłona żeglugi
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15.20–16.50 303 P/O Jan Zumbach
Sgt Kazimierz Wünsche osłona żeglugi

16.05–17.20 303 F/O Jerzy Jankiewicz
Sgt Jan Palak osłona żeglugi

18.20–19.45 303

S/Ldr Witold Urbanowicz 
P/O Mirosław Ferić
Sgt Mieczysław Popek
P/O Stefan Paderewski
Sgt Józef Szlagowski
P/O Jan Daszewski
Sgt Kazimierz Wünsche
F/O Jerzy Jankiewicz
Sgt Jan Palak
P/O Witold Łokuciewski
Sgt Marian Bełc
P/O Bolesław Drobiński
Sgt Mirosław Wojciechowski

wymiatanie

18.30–19.55 306

S/Ldr Tadeusz Rolski
Sgt Stanisław Wieprzkowicz
F/O Stanisław Zieliński
P/O Kazimierz Rutkowski
F/Lt Stanisław Skalski
Sgt Jan Śmigielski
F/O Jerzy Słoński
P/O Marian Skalski
P/O Władysław Różycki
Sgt Marcin Machowiak
P/O Zdzisław Langhamer

wymiatanie

27 kwietnia
Lot operacyjny

6.55–7.10 306 S/Ldr Tadeusz Rolski
Sgt Stanisław Wieprzkowicz patrol nad Northolt

28 kwietnia
Loty operacyjne

9.20–10.40 303 F/Lt Tadeusz Arentowicz
Sgt Józef Szlagowski osłona żeglugi

10.00–11.30 303 P/O Mirosław Ferić
Sgt Wacław Giermer osłona żeglugi

10.45–12.10 303 P/O Jan Daszewski
Sgt Kazimierz Wünsche osłona żeglugi

11.25–12.55 303 F/O Wojciech Kołaczkowski
P/O Władysław Drecki osłona żeglugi

12.05–14.05 303 P/O Wiktor Strzembosz
Sgt Jan Palak osłona żeglugi
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16.35–18.15 303

F/Lt Tadeusz Arentowicz
Sgt Józef Szlagowski
P/O Mirosław Ferić
Sgt Wacław Giermer

patrol

17.50–19.25 303

F/O Wojciech Kołaczkowski
P/O Władysław Drecki
P/O Jan Daszewski
Sgt Kazimierz Wünsche
P/O Wiktor Strzembosz
Sgt Jan Palak
P/O Bolesław Drobiński
Sgt Marian Bełc

patrol

29 kwietnia
Loty operacyjne

8.50–10.20 303

F/Lt Jerzy Jankiewicz
P/O Władysław Drecki
P/O Bolesław Drobiński
P/O Bronisław Kłosin
P/O Witold Łokuciewski
Sgt Mirosław Wojciechowski

patrol nad Maidstone

9.35–11.05 306

F/Lt Stefan Witorzeńć
Sgt Leon Kosmowski
F/O Władysław Nowak
Sgt Otto Pudrycki
P/O Józef Żulikowski
Sgt Józef Jeka

patrol nad Maidstone

11.20–11.50 306

F/O Jerzy Słoński
Sgt Henryk Pietrzak
P/O Jan Czapiewski
Sgt Marcin Machowiak
P/O Władysław Różycki
P/O Janusz Kosmowski

patrol nad Maidstone

Lot bojowy

18.10–19.40 306

F/Lt Stefan Witorzeńć
Sgt Leon Kosmowski
F/O Władysław Nowak
Sgt Otto Pudrycki
P/O Józef Żulikowski
Sgt Józef Jeka
F/O Jerzy Słoński
Sgt Henryk Pietrzak
P/O Jan Czapiewski
Sgt Marcin Machowiak
P/O Władysław Różycki
P/O Janusz Kosmowski

patrol nad Maidstone
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30 kwietnia
Loty operacyjne

7.10–8.45 306 F/Lt Stefan Witorzeńć
Sgt Leon Kosmowski poszukiwanie samolotu

10.55–12.15 303

P/O Mirosław Ferić
P/O Stanisław Juszczak
P/O Jan Zumbach
Sgt Wacław Giermer
P/O Stefan Paderewski
Sgt Kazimierz Wünsche
F/Lt Jerzy Jankiewicz
Sgt Stanisław Bełza
P/O Wiktor Strzembosz
Sgt Jan Palak
F/O Wojciech Kołaczkowski
Sgt Marian Bełc

patrol Maidstone

12.55–14.30 306

F/Lt Stefan Witorzeńć
Sgt Leon Kosmowski
F/O Władysław Nowak
Sgt Otto Pudrycki
P/O Józef Żulikowski
Sgt Józef Jeka
F/O Jerzy Słoński
Sgt Henryk Pietrzak
P/O Władysław Różycki
P/O Janusz Kosmowski
P/O Jan Czapiewski
Sgt Marcin Machowiak

patrol Maidstone

Źródło: opracowanie własne na podstawie: TNA, AIR 27/1663, Operations Record Book, 303 
Squadron; IPMS, LOT. A. 49/6, Dziennik działań 303 Dyonu (31.8.40 – 7.9.42); IPMS, LOT. 
A. 49/56, Authorisation Book 303 Dywizjonu, Flight A; IPMS, LOT. A. 49/57, Authorisation 
Book 303 Dywizjonu, Flight B; TNA, AIR 27/1673, Operations Record Book, 306 Squadron; 
IPMS, LOT. A. 50/49, Authorisation Book 306 Dywizjonu; IPMS, LOT. A. 50/3, Dziennik 
działań 306 Dyonu.
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STRESZCZENIE

Grz egorz  Śl i ż ewsk i ,  Początki I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego. 
Powstanie i działalność jednostki w kwietniu 1941 r.

Opis powstania i działalności I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego w kwietniu 
1941 roku, który poprzedza opis genezy powstania i organizacji związku taktyczne-
go Royal Air Force zwanego Skrzydłem (Wing). Materiał skupia się przede wszyst-
kim na działaniach I PSM w powietrzu, opisując wszystkie wykonane w tym okresie 
zadania operacyjne oraz bojowe nad własnym terytorium oraz nad okupowaną 
Francją, wraz z próbą ustalenia przeciwników ze strony Luftwaffe. Uzupełnieniem 
są wojenne losy pilotów z dywizjonów 303 i 306, do czasu ich przydziału do I PSM. 

Słowa kluczowe: II wojna światowa, lotnictwo, Royal Air Force, Wing, Polskie 
Siły Powietrzne, I Polskie Skrzydło Myśliwskie, Dywizjon 303, Dywizjon 306, lot-
nictwo myśliwskie.

SUMMARY

Grz egorz  Śl i ż ewsk i ,T he beginnigs of the 1st Polish Fighter 
Wing. Origins and activity of the unit in April 1941

A description of the establishment and the activity of the 1st Polish Fighter Wing 
in April 1941, preceded by a description of the origins and the organization of the 
tactical unit called Wing. The material is focused above all on the activity of the 
1st PFW in the air, describing every operation and combat mission accomplished 
in this period above own territory and the occupied France, including an attempt 
at determining the opponents from the Luftwaffe side. The supplement are the war 
fates of pilots from the No. 303 and No. 306 Polish Fighter Squadrons before they 
were assigned to the 1st PFW.

Keywords: Second World War, aviation, Royal Air Force, Wing, Polish Air 
Forces, 1st Polish Fighter Wing, No. 303 Polish Fighter Squadron, No. 306 Polish 
Fighter Squadron, air force

РЕЗЮМЕ

Гжег ош Ш л и жев с к и й,  Истоки Польского истребительного 
крыла. Его создание и деятельность в апреле 1941 г. 

Описание создания и деятельность 1-го Польского Истребительного Крыла 
(ПИК) в апреле 1941 года, которому предшествует описание происхождения и 
организации тактического союза Royal Air Force, названного Крылом (Wing). 
Материал сосредоточен прежде всего на воздушной деятельности 1-го ПИК, и 



371Grzegorz Śliżewski :  Początki I Polskiego Skrzydła Myśliwskiego…

описывает все операции, проводимые в то время, а также военные действия над 
собственной территорией и территорией оккупированной Франции, включая 
меры по определению противников со стороны Люфтваффе. Дополнения 
военных пилотов эскадрильи 303 и 306, до их назначения в 1-е ПИК. 

Ключевые слова: Вторая Мировая Война, авиация, Royal Air Force, Wing, 
Польские Военно-воздушные Силы, 1-е Польское Истребительное Крыло, 303-
я Дивизия, истребительная авиация. 



Miscellanea biograficzne



Grzegorz S ojda

Porucznika pil. Zdzisława Radomskiego 
dzieje niezwykłe…

Mimo tego, że Zdzisław Radomski nie widnieje na liście polskich asów ani 
nie dowodził sławnymi jednostkami lotniczymi, jest postacią znaną i lubianą 
przez pasjonatów polskiego lotnictwa wojskowego. Wydaje się, że tajemnica jaka 
otaczała całego jego życie może fascynować. Przedwojenny rezerwista porzucił 
studia, by szkolić adeptów lotnictwa. Pilot myśliwski, który latając bojowo nie-
cały miesiąc pojawił się na „Liście Bajana”1 i otrzymał Krzyż Srebrny Orderu 
Virtuti Militari. Przedsiębiorczy człowiek, którego Klub Orła Białego stał się pol-
skim kawałkiem wojennego Londynu. Patriota, próbujący odbudowywać kraj 
po wojnie. Aresztowany, osądzony i skazany w komunistycznej Polsce. Walczący 
z komunizmem do końca, po okpieniu UB i amerykańskiego wywiadu. Słów 
kilka o Zdzisławie Radomskim, chociaż nie wszystkie.

Lotnictwo i wojna
Urodził się 28 stycznia 1915 r. w Kruszwicy. Szkoły kończył w Inowrocła-

wiu i Poznaniu. Uwiedziony przedwojennymi sukcesami polskich lotników, 
w 1933 r. ukończył kurs szybowcowy w Ostrzeszowie. Po zdaniu matu-
ry w 1935 r. i odbyciu kursu unitarnego w 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie, 
z początkiem 1936 r. rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Rezerwy 

1 Lista Bajana – „Polish Fighter Pilots Achievments during the Second World War”, lista zwycięstw 
polskich pilotów myśliwskich podczas II wojny światowej opracowana przez komisję pod przewod-
nictwem płk. pil. Jerzego Bajana. Jedyny oficjalny dokument zawierający powietrzne zwycięstwa 
polskich pilotów. 
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Lotnictwa (SPRL) w Dęblinie. W październiku tr., po ukończeniu SPRL 
w stopniu kaprala podchorążego, kontynuował edukację w Wyższej Szkole 
Handlowej w Poznaniu. Po pierwszym roku zdecydował się jednak na służ-
bę wojskową. Otrzymał przydział na stanowisku instruktora w Centrum 
Wyszkolenia Lotnictwa Nr 1 w Dęblinie. 

W trakcie kampanii polskiej 1939 r. ewakuował się do Rumunii z per-
sonelem poznańskiej Bazy Lotniczej Nr 3. Przez Jugosławię i Włochy, jako 
„turysta Sikorskiego”2, dotarł do Centrum Wyszkolenia Lotnictwa Lyon-Bron 
we Francji. 

2 marca 1940 r. do Centrum Wyszkolenia w Pau oddelegowano 16 pilo-
tów. W grupie tej znalazł się ppor. pil. Zdzisław Radomski. Po zaatakowa-
niu Francji przez Niemców Polacy samoistnie utworzyli klucz myśliwski, 
który miał bronić lotniska Centrum. Dowódcą został kpt. Józef Ostrowski. 
W kluczu tym latał także Zdzisław Radomski. Polacy latali na wysłużonych 
francuskich samolotach myśliwskich Dewoitine D.500, oddanych do służ-
by z początkiem lat trzydziestych. Ich osiągi nie pozwalały na nawiązanie 
równorzędnej walki z niemieckimi samolotami. W trakcie odbytych przez 
Radomskiego lotów nie udało mu się nawiązać kontaktu z nieprzyjacielem3. 

Na Wyspach 
W połowie lipca 1940 r. Radomski przybył do Blackpool, gdzie oczekiwał na 

możliwość szkolenia4. 24 marca 1941 r. pilota skierowano na kurs odświeżający 
w Old Sarum. 14 kwietnia dostał przydział do 55 OTU5. Jednostka została ta 
została sformowana w Aston Down 1 listopada 1940 r., a jej celem było szkole-
nie pilotów myśliwskich Fighter Command6 na samolotach Hurricane, Defiant, 
Bleinheim i Master. W grudniu szkolenie na Defiantach i Bleiheimach zostało 
przeniesione do 54 OTU. W lutym 1941 r. jedną eskadrę przeniesiono na lot-
nisko Unsworth, pozostała część jednostki trafiła tam 14 marca. W 55 OTU 
Radomski przeszedł cały kurs i zaliczył go z wynikiem above average7.

8 czerwca otrzymał posting8 do brytyjskiego 32 Dywizjonu Myśliwskiego, sta-
cjonującego wówczas na lotnisku Angle. W jednostce tej służyło w tym czasie kilku 

2 Turyści Sikorskiego – określenie używane przez propagandę niemiecką, dotyczące polskich żoł-
nierzy, którzy po kampanii polskiej 1939 r. udali się na Zachód, na wezwanie nowego Naczelnego 
Wodza gen. Władysława Sikorskiego, by kontynuować walkę. W związku z tym, że państwa przez 
które przedzierali się Polacy w większości ogłosiły neutralność, powinny one, zgodnie z międzyna-
rodowym prawem, internować polskich żołnierzy. Uciekający z obozów Polacy musieli wyjeżdżać 
z krajów neutralnych używając fałszywych dokumentów, podając się najczęściej za turystów. 
3 G. Śliżewski, Gorzka słodycz Francji. Polscy piloci myśliwscy wiosny 1940 roku, Warszawa 2009, s. 191. 
4 W. Król, Myśliwcy, Warszawa 1980, s. 189–209.
5 OTU – Operational Trainning Unit, ang. – oddział wyszkolenia bojowego. 
6 Fighter Command – Dowództwo Lotnictwa Myśliwskiego Królewskich Sił Powietrznych.
7 above avarange – powyżej przeciętnej; W. Król, Myśliwcy..., s. 193. 
8 posting – rozkaz przeniesienia. 
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Polaków: P/O9 Jan Jakubowski, F/O10 Stanisław Szmejl, P/O Janusz Marciniak, Sgt 
Tomasz Rzyski, F/O Jan Falkowski, P/O Antoni Kolubiński. Do najczęstszych zadań, 
jakie wykonywali piloci dywizjonu, należała osłona konwojów. Podczas tej żmudnej 
pracy rzadko dochodziło do spotkań z niemieckimi samolotami. Pewną odmianą 
dla lotników był sukces pary Sgt11 Frantiska Bernarda i F/O Maurice’a Remy, którzy 
10 czerwca przechwycili i zestrzelili Junkersa Ju 88. 23 czerwca doszło do tragicz-
nego wypadku, w którym zginął F/O Stanisław Szmejl. Wracający z patrolu Polak 
zabił się w okolicach Freshwater East. Pochowano go na cmentarzu Pembroke Dock 
(Llanion), Sec Service R/C, Grave 130. Zdzisław Radomski szczęśliwie zakończył 
służbę w brytyjskiej jednostce, gdzie wykonał 38 lotów na osłonę konwojów12. 

29 lipca skierowana go do polskiego 306 Dywizjonu Myśliwskiego. Następnego 
dnia zameldował się u dowódcy dywizjonu S/Ldr13 Jerzego Zaremby. Jednostka 
stacjonowała na lotnisku Northolt i wchodziła w skład 1 Polskiego Skrzydła 
Myśliwskiego. Dowódcą tego związku taktycznego był W/C14 Tadeusz Rolski. 

Zdzisław Radomski pojawił się w jednostce w dosyć gorącym okresie. Właśnie 
trwała powietrzna ofensywa RAF nad kontynentem europejskim. Dzięki zabiegom 
wcześniejszego dowódcy 306 dywizjonu, Tadeusza Rolskiego, do jednostki przy-
było wielu pilotów z dużym doświadczeniem bojowym. Wśród nich znaleźli się 
m.in. Stanisław Skalski, Karol Pniak, Stanisław Zieliński, Jerzy Zaremba, Stanisław 
Wieprzkowicz, Jan Śmigielski. Zdzisława Radomskiego przydzielono do eskadry B.

Wobec tego, że Zdzisław Radomski nie miał praktyki na samolotach 
Spitfire, bowiem w 32 dywizjonie latał na Hurricane’ach, 31 lipca odbył swój 
pierwszy lot na samolocie Spitfire w celu zapoznania się z płatowcem. 2 sierp-
nia dowódca dywizjonu wziął pilota na lot testowy, w trakcie którego przez 
25 minut sprawdzał jego umiejętności. Przez kilka następnych dni Radomski 
przechodził gruntowne szkolenie wraz z całym dywizjonem. Ćwiczono loty 
w formacji, loty całym dywizjonem w chmurach oraz walki powietrzne. 

9 sierpnia Sgt Marcin Machowiak sprawdzał tę ostatnią umiejętność 
Radomskiego podczas dwóch lotów. Dowództwo musiało być zadowolone z pilo-
ta, bo już 10 sierpnia został wyznaczony do lotu bojowego15. Radomski miał lecieć 
w sekcji Zielonej wraz z F/Lt16 Jerzym Słońskim. Tego dnia Skrzydło startowało 
do akcji nad kontynentem, jednakże 306 został wyznaczony do innego zadania. 
Miał osłaniać trzy bombowce Blenheim, których bezpośrednią osłonę stanowił 
1 Dywizjon latający wciąż na samolotach Hurricane. Formacje spotkały się nad 

9 P/O – ang. Pilot Officer, odpowiednik polskiego stopnia podporucznika. 
10 F/O – ang. Flying Officer, odpowiednik polskiego stopnia porucznika. 
11 Sgt – ang. Sergeant, odpowiednik polskiego stopnia sierżanta. 
12 The National Archives (dalej: TNA), AIR/27/361, 32 Fighter Squadron, Operation Records Book. 
13 S/Ldr – ang. Squadron Leader, odpowiednik stopnia polskiego majora.
14 W/Cdr – ang. Wing Commander, odpowiednik polskiego stopnia podpułkownika.
15 TNA, AIR/27/1673, 306 Fighter Squadron, Operation Records Book.
16 F/Lt – ang. Flight Lieutenant, odpowiednik stopnia polskiego kapitana. 
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Manston o 14.30 i skierowały się nad Gravelines, które osiągnięto o godzinie 14.42. 
Po zakończeniu akcji bombowców, 306 zatoczył koło nad Gravelines i poleciał ku 
kanałowi La Manche. O 15.30 osiągnięto brzeg brytyjski17. Wyprawa zakończy-
łaby się bez specjalnych przeżyć, gdyby nie fakt, że zaczęły się problemy z samolo-
tem Radomskiego. W dzienniku działań 306 Dywizjonu opisano tę niecodzienną 
sytuację: „Jeden z samolotów (P/O Radomski), lądował bez zablokowanego pod-
wozia. Pilot meldował o uszkodzeniu mechanizmu i niemożliwości wypuszczenia 
podwozia. Po 40 min. lotu nad lotniskiem (akrobacji) podwozie wysunęło się, 
jednak bez zablokowania. Samolot uszkodzony, pilot bez obrażeń”18. 

Widocznie przeżycia z przymusowego lądowania nie wpłynęły ujemnie na psy-
chikę pilota, bowiem już 12 sierpnia wykonał dwa loty bojowe nad Francję. Pierwszy 
lot odbył się tuż przed godziną 11, gdy 1 PSM19 wyruszyło na wyprawę w osłonie 
sześciu bombowców jako górna osłona. Celem ekspedycji miało być Bethune, które 
miało być zbombardowane w ramach operacji Circus20 70. Zdzisław Radomski leciał 
jako boczny P/O Wiesława Chomsa, w sekcji Czarnej. Lot przebiegł bez niespodzia-
nek oraz kontaktu z nieprzyjacielem. Opis akcji z dziennika działań: „Spotkanie 
bombowców nad Manston. Wzięcie kursu o g. 11.33, Squadron na 17 tys. ft.21, bom-
bowce na 14 tys. ft.; słaby ogień artylerii na wysokości bombowców. Hazerbrouck – 
słaby ogień artylerii powyżej Squadronu. W rejonie między Hazerbrouck – Bethune 
zaobserwowano najpierw 1 Me 109, po tym 6–8 Me 109, które spłynęły przed 
Squadronem w dół, w większej odległości do Squadronu. Przed Bethune 2 Me 109 
przeszły z lewej i 2 Me 109 – z prawej strony zgrupowania, w dość dużej jednak od 
niego odległości. Bethune – 11.53, nie zaobserwowano. St. Omer – 12.05, słaby ogień 
artylerii, kolor odprysków szary z odcieniem brązowym. Graveline – 12.12, na wyso-
kości 15 tys. ft. O godz. 12.15 zaobserwowano 9 średnich statków między Calais 
a Graveline, kierunek Graveline. Nad Manston Squadron opuścił bombowce”22.

Po południu na godzinę 17.20 zaplanowano kolejną akcję, tym razem było 
to wymiatanie, które miało odciągnąć uwagę Niemców od operacji Circus 71. 
Radomski wyznaczony został jako boczny P/O Chomsa, w sekcji Zielonej. 
Skrzydło z Northolt wykonując zadanie przeleciało trasę Beach Head – Hardelot 
– St. Omer – Cap Griz Nes – Dover, bez kontrakcji ze strony nieprzyjaciela. 
Jednym z powodów braku reakcji wroga mogło być całkowite zachmurzenie 
nad celem. Po niemal dwóch godzinach lotu Polacy wylądowali w Northolt. 

17 TNA, AIR/27/1673, 306 Fighter Squadron, Operation Records Book. 
18 Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego (dalej: IPMS), Lot.A.50/3, Dziennik działań 
306 Dywizjonu Myśliwskiego, k. 93.
19 1 PSM – 1 Polskie Skrzydło Myśliwskie.
20 Circus – nazwa operacji powietrznej Royal Air Force z czasów II wojny światowej, dzienna operacja 
zaczepna wykonywana przez małą formację bombową pod osłona dużej formacji myśliwskiej na po-
bliskie cele uboczne, której głównym zadaniem było wciągnięcie do walki myśliwców przeciwnika. 
21 ft. – ang. foot, stopa – miara długości stosowana w Wielkiej Brytanii, 1 stopa = 30,480 cm.
22 IPMS, LOT.A.50/3, Dziennik działań 306 Dywizjonu Myśliwskiego, k. 94.
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Z opowiadań Wacława Króla wynikało, że Radomski był zniecierpliwiony fak-
tem zerowego konta zestrzeleń. Przy małej szkockiej próbował wyciągnąć rady od 
doświadczonych kolegów, którzy mieli już spore konto zwycięstw. Najcenniejszą 
wydawała się rada F/Lt Stanisława Skalskiego: „do Niemca trzeba podejść blisko 
i wtedy rąbnąć ze wszystkiego, co masz w samolocie, w sam jego kuper”23.

Przez dwa kolejne dni Radomski mógł się tylko przyglądać, jak jego koledzy 
startują i wracają z lotów bojowych. 14 sierpnia doszło do ciężkich walk z nie-
mieckimi myśliwcami podczas operacji Circus 73. Dywizjon stracił trzech pilo-
tów, w tym dowódcę S/Ldr Jerzego Zarembę. Oprócz niego polegli Sgt Stanisław 
Zięba (zmarł 23 sierpnia) oraz P/O Wiesław Choms. Nowym dowódcą został 
S/Ldr Jerzy Słoński. Na dowódcę eskadry B desygnowano F/Lt Stanisława 
Skalskiego. 

Opady uniemożliwiły loty 15 sierpnia, ale następnego dnia planowany 
Circus 74 na długo zapadł w pamięci dywizjonu i Zdzisława Radomskiego.

Dywizjon leciał w składzie:
S/Ldr Jerzy Słoński
Sgt Józef Jeka
Sgt Grzegorz Sołogub
P/O Zdzisław Langhamer
P/O Zdzisław Radomski
Sgt Henryk Pietrzak
Sgt Wawrzyniec Jasiński
F/Lt Stanisław Zieliński
Sgt Otto Pudrycki 
F/O Kazimierz Rutkowski
Sgt Leon Kosmowski
Sgt Aleksander Franczak24.
P/O Langhamer tworzył sekcję Zieloną w eskadrze B z P/O Radomskim. 

Skrzydło w składzie 306, 315 i 308 pod dowództwem S/Ldr Słońskiego miało 
wyznaczone zadanie wymiatania na trasie Hastings – Hardelot – na północ od St. 
Omer – Cap Griz Nez – Folkestone, jako wsparcie Circusa 74. Polacy wystartowali 
o godzinie 12 z Northolt. Już po przekroczeniu brzegu nad Hardelot, niedaleko 
Samer, zauważono około 15 Me 109. Dowódca Skrzydła nakazał skręt w stronę 
Niemców. Wrogie samoloty zauważyły polski atak i skierowały się w stronę nadla-
tujących Spitfiere’ów. Pierwszy zwarł się z przeciwnikiem 306, który atakował 
z przewagą wysokości i od strony słońca. Po rozproszeniu niemieckiej formacji 
rozpoczęły się walki indywidualne. Para Radomski/Langahmer wzięła za cel dwa 
uciekające Me 109. W dzienniku działań dywizjonu zanotowano: „Bezpośrednio 
po przejściu dyonu do ataku, P/O Langhamer pogonił z P/O Radomskim za 2 Me 

23 W. Król, Myśliwcy..., s. 196.
24 TNA, AIR/27/1673, 306 Fighter Squadron, Operation Records Book.
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109 uciekającymi w kierunku E [wschodnim – przyp. GS] i zaatakował jednego 
z nich z tyłu z góry, otwierając ogień na odległ. ok. 200 jardów. W czasie strzelania 
długiej serii zbliżył się jeszcze bardziej, zobaczył czarny dym z ogona Me i kawałek 
blachy odlatującej. Me skierował się raptownie nosem w dół, zrobił raptowne pół 
beczki (jakby już niekierowanej) i wpadł w chmury leżące koło 200 ft. niżej pola 
walki (walka miała miejsce na 10000 ft.). Rezultat: 1 Me destroyed (potwierdzony 
przez P/O Radomskiego, który zaobserwował jak ten Me wyrżnął w ziemię)”25. 

Gdy P/O Langhamer rozprawiał się z jednym z Me 109, Zdzisław 
Radomski, idąc za radą kolegów, zbliżył się niebezpiecznie do drugiego z prze-
ciwników: „P/O Radomski zbliżył się do drugiego na odległość 60–50 jardów 
na wys. 10000 ft., oddał 1 długą serię i zauważył, że z boku płatów tuż przy 
kadłubie Me zaczął wydobywać się coraz większy dym, najpierw biały, potem 
czarny. W czasie postępowania ze »swoim« Me, który nie wykonując żadnego 
skrętu szedł ostrą piką do ziemi, P/O Radomski zaobserwował przebieg walki 
P/O Langhamera, w rezultacie której pierwszy Me wyrżnął w ziemię”26. 

Obserwując agonię swojej ofiary, Radomski mało nie przypłacił tego życiem, 
otóż: „Po dojściu na wys. 2500 ft. i stwierdzeniu, że »jego« Me również wyrżnął 
w ziemię, P/O Radomski chciał dołączyć do grupy Spitfire’ów znajdujących się 
wówczas z lewej, wyżej. W tej chwili zobaczył smugi pocisków koło siebie i roz-
rywający się pocisk z działka na lewym swym skrzydle (między lotką i kadłu-
bem), co spowodowało zablokowanie lewej lotki, przebicie kadłuba i lekkie 
zranienie pilota w rękę. P/O Radomski po obejrzeniu się i zobaczeniu, że jest 
atakowany z tyłu przez 2 Me 109, zaczął uciekać skrętami w górę w kierunku 
chmur. Wszedłszy w chmury, zaczekał tam chwilę i wyszedł na 4500 ft. W tym 
czasie stwierdził, że temperatura glikolu wzrosła do 150 stopni a z rur wydecho-
wych wydobywają się kłęby białego dymu. Leciał tuż pod pułapem chmur i zna-
lazłszy się na północ od Boulogne został ostrzelany przez art. i KM. Na brzegu 
morza zobaczył dużą ilość łodzi rybackich z ludźmi, których ostrzelał resztą 
amunicji z wys. ok. 200 ft. Włączył dodatkowy boost27 i przekroczył brzeg Anglii 
koło Hythe. W pewnym momencie, w czasie rozglądania się za lotniskiem, sil-
nik zastopował zupełnie (na wys. 300–400 ft.) i pilot zmuszony został do lądo-
wania na małym pólku, między lasami, koło Ashford. Lądowanie bez podwozia, 
koło godz. 13.15, miało przebieg pomyślny”28. Pilot wyszedł bez szwanku, ale 
samolot był mocno uszkodzony, jak sam opisał: „samolot miał rozerwany płat 
lewy i kadłub pociskiem działka, 2-e przestrzeliny od KM: 1-en w lewym sterze 
głębokości, 2-gi z lewej strony kadłuba, tuż za siedzeniem pilota”29. 

25 IPMS, LOT.A.50/3, Dziennik działań 306 Dywizjonu Myśliwskiego, k. 95.
26 Ibidem.
27 Boost – jednostka dodatkowego doładowania podana do silnika w celu zwiększenia mocy, 
potocznie w żargonie lotniczym: wcisnąć boost’a – dodać gazu, (przyp. red.).
28 IPMS, LOT.A.50/3, Dziennik działań 306 Dywizjonu Myśliwskiego, k. 95..
29 TNA, AIR 50/118, No. 306 (Polish) Squadron, k. 52.
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Po locie piloci 306 dywizjonu zgłosili: sześć samolotów zniszczonych na 
pewno i jeden uszkodzony. Z lotu nie powrócił Sgt Aleksander Franczak. 
Z czasem okazało się, że dostał się do niewoli30. 

Ciężka praca myśliwców Skrzydła nie ustawała. Loty odbywały się 
niemal codziennie. Zdzisław Radomski odbył swój kolejny lot 19 sierp-
nia podczas operacji Circus 81. Zadanie: wymiatanie na trasie Manston 
– Gravelines – St. Omer – Gosnay – Mardyck – Manston. W trakcie lotu 
doszło do walki z Niemcami. Zestrzelenie pewne zgłosił F/Lt Stanisław 
Skalski. Po popołudniu Skrzydło poleciało jako górna osłona wyprawy bom-
bowej nad Hazerbrouck – Circus 82. W obu lotach Radomski był bocznym 
P/O Langhamera31. 

21 sierpnia kolejna porcja emocji dla pilotów i dwie operacje: Circus 83 
i 84. W porannym locie Radomski leciał w szyku dywizjonu z F/Lt Skalskim. 
Zadaniem Skrzydła było wymiatanie w rejonie Montreil. Na Circusa 84 
w parze z Radomskim poleciał F/O Stanisław Marcisz. Tym razem Skrzydło 
zabezpieczało wyprawę patrolując obszar na trasie: Beach Head – St. Omer 
– Gravelines – Manston. Doszło do spotkania z niemieckim myśliwcami. 
Jedyne zwycięstwo w 306 zgłosił F/Lt Stanisław Skalski. Po półtoragodzin-
nym locie Polacy powrócili do Northolt. 26 sierpnia Radomski odbywał lot 
w ramach operacji Circus 87, w której 1 PSM stanowiło tylną osłonę wyprawy 
bombowej. Po półtoragodzinnym locie powrócono do bazy bez spotkania 
z nieprzyjacielem32. 

27 sierpnia 1941 r. przeprowadzono operację Circus 85, która pierwotnie 
miała się odbyć 23 sierpnia. Sześć bombowców Bleinheim miało zbombar-
dować lotnisko w St. Omer. Bezpośrednią osłonę zapewniało 1 PSM w skła-
dzie: 306, 308 i 315 dywizjon. Wyprawę ubezpieczały dywizjony ze skrzydła 
z Kenley: 452, 602, 485. Ponadto nad celem pojawić się miały jeszcze dwa 
skrzydła myśliwskie: Tangmere i Biggin Hill33. 

W składzie 306 dywizjonu, którym tego dnia dowodził F/Lt Stanisław 
Zieliński, leciał Zdzisław Radomski. W dzienniku działań jednostki zanotowa-
no: „306 (...) wystartował o godz. 6.25 z lotn. Northolt. Przylot na miejsce RU 
– 6.48 (spóźniony o 8’). Po 18’ kręcenia się nad miejscem zbiórki i nie spotkania 
bombowców, Wing o g.7.10 skierował się w kierunku Gravelines – Mardyck, 
gdzie znów pozostawał ok. 20’. W tym czasie F/Lt Skalski St. Zauważył 4 Me 
109F na 13000 ft. z tyłu Wingu, lecące wzdłuż brzegu z Calais na Merdyck. 
Uprzedził o tym prowadzący Squadron. 2-a zauważonych Me wylazły na 19 000 
ft. i z kierunku słońca znurkowały na środkową czwórkę 306 Sq., po czym ucie-
kły w kierunku Francji. W rezultacie ataku P/O Radomski został ranny w prawe 

30 TNA, AIR/27/1673, 306 Fighter Squadron, Operation Records Book.
31 IPMS, LOT.A.50/4, Dziennik działań 306 Dywizjonu Myśliwskiego, k. 103.
32 Ibidem.
33 TNA, AIR 16/212, No. 11 Group Operation Orders. 
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ramię. Odłączył od Squadronu i lądując przymusowo w okol. Dover skraksował 
i odniósł ciężkie obrażenia ciała”34.

Okazało się, że pilot został trafiony pociskami niemieckiego myśliwca, które 
niemalże urwały mu lewą rękę35. Za ten lot został przedstawiony przez dowódcę 
dywizjonu do odznaczenia Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Wniosek 
został zatwierdzony 30 września 1941 r. w „Dzienniku Personalnym” nr 7/41. 
W uzasadnieniu wniosku (9 września) kpt. Antoni Wczelik, ówczesny dowódca 
306 Dywizjonu, napisał: „W dniu 27.08.41 podczas lotu operacyjnego nad Francją 
ppor. pil. Radomski Zdzisław zaatakował sam 3 Me 109F, które szły z góry na 
Dyon, będąc niewidoczne przez innych pilotów. Nie mogąc ostrzec Dyon przez 
radio, które nie działało, wdał się w walkę, ratując w ten sposób kolegów Dyonu, 
którzy byli narażani na bezpośredni atak nieprzyjaciela. (...) Pilot o pięknych 
walorach bojowych, koleżeńskich i odwadze. (...) Przez piękny i wysoce bojo-
wy czyn zasłużył w pełni na najwyższe odznaczenie”36. Opis czynu na wniosku 
różni się diametralnie od informacji zawartych w Dzienniku działań. Dziennik 
spisywany był na gorąco, tuż po locie, więc nie uwzględniono w nim meldunku 
Zdzisława Radomskiego. 

Tak zakończyła się kariera pilot myśliwskiego, który nigdy już nie wrócił 
do latania operacyjnego. Wacław Król opisał próbę powrotu do jednostki 
liniowej Radomskiego. Wspomnienia te budzą jednak wątpliwości, ponieważ 
podane daty przez Króla nie zgadzają się z przebiegiem służby Radomskiego. 
Według Ewidencji Myśliwców Radomski pojawił się w Grangemouth, w 58 
OTU, 21 kwietnia 1943 r.37 W tym czasie Wacław Król przeżywał swoją afry-
kańską przygodę w Polish Fighting Team38. 

Leczenie i rehabilitacja lotnika zakończyły się się dopiero na początku 1942 r. 
Przekwalifikował się na kontrolera naziemnych stanowisk dowodzenia. Kurs 
rozpoczął się 10 lutego 1942 r. i trwał półtora miesiąca. Pierwszą służbą lotni-
ka w nowej roli był 307 Dywizjon Nocnych Myśliwców, do którego skierowano 
Radomskiego 28 marca. Przeniesiono go następnie, 11 września, do 317 Dywizjonu 
Myśliwskiego, stacjonującego wtedy w Northolt. Później trafił, jak wspomniano 
powyżej, do 58 OTU, ale z dokumentacji nie wynika w jakim charakterze. Po dwu-
miesięcznym pobycie w Grangemouth powrócił do 317 dywizjonu. 8 grudnia prze-
niesiono Radomskiego do operations room stacji RAF Northolt39.

34 IPMS, LOT.A.50/4, Dziennik działań 306 Dywizjonu Myśliwskiego, k. 105.
35 IPMS, LOT.A.V. 1/4XXIV, Zdzisław Radomski.
36 IPMS, A.XII. 85/175/272, Wniosek o nadanie orderu wojennego Virtuti Militari.
37 IPMS, LOT.A.V.1/4XXIV, Zdzisław Radomski.
38 Polish Fighting Team – Polski Zespół Myśliwski, doborowa jednostka myśliwska złożona 
z 15 pilotów, odbywających staż na froncie afrykańskim od marca do maja 1943 r., znana 
też pod nazwą Cyrk Skalskiego. Zob.: G. Śliżewski, G. Sojda, Cyrk Skalskiego, przyczynek do 
monografii, Warszawa 2009.
39 IPMS, LOT.A.V. 44/11/17a/5-Anglia.
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15 lutego 1944 r. zwolnił się z Polskich Sił Powietrznych, jako polski 
porucznik i brytyjski F/L40.

W cywilu
Jeszcze w trakcie leczenia poznał, a następnie ożenił się z Judith Morrison, 

o dwa lata starszą od niego Szwajcarką. Wspólnie wpadli na pomysł otwarcia 
w Londynie miejsca dla polskich lotników o pięknej nazwie Klub Orła Białego. 
Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo dobrze prosperującego interesu, 
do którego szczególną smykałkę miała pani Radomska, postanowili wyjechać do 
Polski już w 1946 r. Jako że repatriacja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych była w toku, 
czas oczekiwania na statek znacznie się wydłużał. W trakcie rejestracji w komuni-
stycznym konsulacie w Londynie oświadczono Radomskiemu, że może wyjechać 
wcześniej pod warunkiem, że sam zapewni sobie transport. Udał się do GAL-u41 
by nabyć bilety. Tam spotkał kpt. Tadeusza Meissnera42, brata znanego przedwo-
jennego lotnika i pisarza Janusza, który ułatwił mu zakup biletów. Po trzech dniach 
Radomscy wypłynęli z Edynburga, na s/s „Sobieski”, do Polski. Przed wejściem na 
pokład dowiedzieli się o ostrych rewizjach i konfiskatach pieniędzy. Dysponując 
pokaźnym kapitałem (2600 dolarów), Radomski starał się go ukryć. Dzięki pomocy 
jednego z marynarzy ta sztuka udała się i zabrano mu tylko 10 dolarów43.

W kraju
Do kraju Radomscy przypłynęli w lipcu 1946 r. Na początku zatrzymali się 

u rodziców Zdzisława w Poznaniu. Było to jednak tymczasowe rozwiązanie. 
Niebawem otrzymali mieszkanie przy ulicy Małopolskiej 8. Radomscy szybko 
rozwinęli swoją działalność w Poznaniu, zarówno biznesową, jak i społeczną. 
W listopadzie 1946 r. założyli wytwórnię szali. Maszyny do produkcji zaku-
pili w Okręgowym Urzędzie Likwidacyjnym w Poznaniu w cenie 10 tysięcy 
złotych za sztukę. Równolegle, wspólnie ze Stefanem Kazaneckim, w grudniu 
1946 r. złożyli podanie do OUL44 w Poznaniu w celu umożliwienia zakupu 
maszyn do tłoczenia papieru. Miały one służyć do stworzenia firmy produ-
kującej kartony i opakowania. Przychylono się do ich prośby i sprzedano dwie 
maszyny do tłoczenia i sztancowania papieru. Maszyny wymagały gruntow-

40 Ibidem.
41 GAL – skrót od Gdynia America Line, czyli Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe. Utworzo-
na w 1934 r. polsko-duńska spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni. Powstała z przekształcenia 
Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego. Powstała z myślą o zaznaczeniu 
polskiej obecności na Atlantyku. 
42 Tadeusz Meissner był w tym czasie inspektorem pokładowym GAL-u. Do Polski wrócił 
w październiku 1946 r. W 1953 r. został kapitanem MS „Batory”.
43 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), Radomski Zdzisław , BU 0259/448, 
Protokół przesłuchania podejrzanego, 18 V 1949 r., k. 9.
44 Okręgowy Urząd Likwidacyjny, urząd państwowy powołany na podstawie dekretu z 8 III 
1946 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych.
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nego remontu, więc oddano je do zakładów naprawczych w Poznaniu. Po 
remoncie, który trwał 10 miesięcy, w grudniu 1947 r., wspólnicy otworzyli 
firmę „Hermes”. Siedzibą wspólnego interesu był lokal przy ulicy Kościelnej 
32. Firma produkowała opakowania zewnętrzne do płatków owsianych, gry-
siku i innych produktów, których odbiorcą były zakłady odżywcze „Społem” 
w Starołęce. Jako współwłaściciel firmy Radomski posiadał w niej około 700 
tys. zł wkładu, co stanowiło 50% udziału. Na połowę 1948 r. szacowano jej 
wartość na 4 mln zł45. Należy jednak pamiętać, że są to kwoty przed reformą 
walutową z 1950 r., gdy dokonano dewaluacji. Państwo wypłacało 1 nową zło-
tówkę za 100 starych złotych, jeśli obywatel wymieniał gotówkę. Gdy Polak 
pieniądze miał w banku, za każde 100 zł dostawał 3 nowe złote. Średnia pen-
sja miesięczna w 1950 r. wynosiła 551 zł. Bez uwzględnienia inflacji, w 1948 r. 
średnią pensję można szacować na około 16 tys. złotych.

Jako ludzie zamożni Radomscy udzielali się społecznie i charytatyw-
nie. Zdzisław był sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu Olimpijskiego 
w Poznaniu. Oboje wspierali Zarząd Powiatowego Koła Związku Inwalidów 
Wojennych RP w Poznaniu, gdzie Judith Radomska proszona była o przy-
jęcie godności Chrzestnej w trakcie „Uroczystości Poświęcenia Sztandaru 
dla Grodzkiego i Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych RP 
w Poznaniu”. Ponadto wspierali finansowo różne instytucje i organizacje, 
za co otrzymywali podziękowania. Pisma takie wystosowali między inny-
mi Komitet Budowy Kościoła Parafialnego św. Antoniego Padewskiego 
w Częstochowie i Rektor Uniwersytetu Poznańskiego46.

Radomscy nie unikali kontaktu ze znajomi z czasów przedwojennych i wojen-
nych. Spotykali się między innymi z byłymi lotnikami: Stanisławem Skalskim47, 

45 AIPN, Radomski Zdzisław, BU 0259/448, Protokół przesłuchania podejrzanego, 18 V 
1949 r., k. 10–12.
46 AIPN, Radomski Zdzisław, BU 0259/448, Protokół rewizji, k. 157/2. 
47 Stanisław Skalski (1915–2004) – pilot, mjr, absolwent XI promocji Szkoły Podchorążych 
Lotnictwa w Dęblinie. Podczas kampanii polskiej 1939 r. w 142 EM. Ewakuowany do Francji. 
Od stycznia 1940 r. w Wielkiej Brytanii. W Bitwie o Anglię latał w 501 DM. 25 lutego prze-
niesiony do 306 DM. Od 4 III 1942 r. dowódca eskadry w 316 DM. Od 5 maja dowódca 317 
DM. W lutym 1943 r. został dowódcą Polskiego Zespołu Myśliwskiego, który walczył nad 
północną Afryką. Po powrocie do Anglii, od 12 XII 1943 r. dowódca 131 Polskiego Skrzy-
dła Myśliwskiego. 6 kwietnia przeniesiony na stanowisko dowódcy 133 Polskiego Skrzydła 
Myśliwskiego. Od lutego 1945 r. oficer operacyjny przy brytyjskim Fighter Command. Od 1 
II 1946 r. oficer operacyjny w dowództwie Brytyjskich Okupacyjnych Siłach Powietrznych. 
W czerwcu 1947 r. powrócił do kraju. Od 24 VI 1947 r. inspektor techniki pilotażu w Wy-
dziale Wyszkolenia Bojowego Dowództwa Wojsk Lotniczych. Odznaczony Złotym Krzyżem 
Orderu Virtuti Militari (nr 32), Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari (nr 8996), czte-
rokrotnie Krzyżem Walecznych oraz orderami brytyjskimi – Distinguished Service Order 
i trzykrotnie Distinguished Flying Cross (jako jedyny Polak). Najskuteczniejszy polski pilot 
podczas II wojny światowej. 
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Władysławem Kamińskim48, Władysławem Nyczem49, czy też Władysławem 
Śliwińskim50.

Więzienie
Z końcem listopada 1947 r. Judith wystąpiła o paszport, by udać się do 

swoich rodziców mieszkających w Szwajcarii. Dokument otrzymała i z koń-
cem kwietnia Radomscy udali się do Warszawy. Będąc w stolicy poprosi-
li Władysława Śliwińskiego, by odwiózł ich na lotnisko51. Po powrocie ze 
Szwajcarii Judith, zgodnie z ówczesnymi przepisanymi, zmuszona była oddać 
paszport w odpowiednim czasie. Wyjechała w tym celu z Poznania do stolicy 
1 czerwca. Po załatwieniu spraw miała zatrzymać się u Śliwińskich i wrócić 
do Poznania 3 czerwca. Jednakże wszelki ślad po niej zaginął. Kilka dni póź-
niej, 7 czerwca, zaginął brat Zdzisława. 9 czerwca aresztowano jego samego52.

Sytuację tę opisał po latach Władysław Kamiński, który usłyszał tę 
historię od Stanisława Skalskiego: „znalazła się tam Judy [w warszawskim 
mieszkaniu Władysława Śliwińskiego – przyp. G.S.], Szwajcarka, żona 
Zdziśka Radomskiego, też lotnika z mojego »wingu«. Wracała od rodziny 
ze Szwajcarii. Zaraz z lotniska wysłała depeszę do męża, do Poznania, że 
zatrzyma się u Mojry, żeby po nią przyjechał. No i Zdzicho przyjechał z bra-
tem. Z lotniska zadzwonił, żeby sprawdzić czy Judy jest. Telefon oczywiście 
odebrał nasz anioł stróż. Zdzichowi wydało się to dziwne, że słuchawki nie 
podniósł ani Władek, ani Mojra.

 - Władka nie ma? - zapytał.
 - Nie, wyszedł na miasto - odpowiedział anioł stróż.
 - To poproszę Mojrę.
 - Zajęta akurat przy dziecku.
 - A moja żona jest?
 - Tak, czeka, niech pan przyjeżdża.
 Zdzicho wyczuł pismo nosem. Podjechał wprawdzie taksówką, ale tylko po 

to, żeby przez jakiś czas pokrążyć wokół mieszkania Władka i poobserwować 

48 Władysław Kamiński (1910–1995), pilot, kpt. Przed wojną ukończył Szkołę Podchorążych Re-
zerwy Lotnictwa, a następnie przeszedł kurs instruktora pilotażu w Dęblinie, a w 1938 r. kurs 
myśliwski. We Francji przeszedł przeszkolenie na samolotach myśliwskich, ale udziału w wal-
kach nie brał. Podczas wojny pilot dywizjonów myśliwskich 302 i 308 Polskich Sił Powietrznych. 
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari (nr 11058) i trzykrotnie Krzyżem Wa-
lecznych. Powrócił po wojnie do kraju. 
49 Władysław Nycz (1913–2008), pilot, por. Podczas wojny w 318 Dywizjonie Rozpoznaw-
czo-Myśliwskim Polskich Sił Powietrznych. Po wojnie wrócił do kraju. Autor książki W po-
wietrznym zwiadzie, Warszawa 1982.
50 AIPN, Radomski Zdzisław, BU 0259/448, Protokół przesłuchania podejrzanego 4 V 1949 r., k. 4. 
51 AIPN, Radomski Zdzisław, BU 0259/448, Protokół przesłuchania podejrzanego 2 III 1949 r., 
k. 74. 
52 AIPN, Radomski Zdzisław, BU 0259/448, Rozkaz aresztowania, 9 VI 1948 r., k. 20.



384 Przegląd Historyczno-Wojskowy 2-3/2016. Miscell anea bio graficzne

je. Niewiele mu to pomogło. Zatrzymano go na lotnisku podczas odprawy do 
samolotu. Aresztowano go razem z bratem i na X Pawilon...”53.

Opowiadanie Stanisława Skalskiego, spisane przez Kamińskiego, nie jest jedy-
ną relacją zatrzymania Radomskiego. Otóż przebywający w celi z Tadeuszem 
Nowierskim54 Jan Pacholczyk55 rozmawiał na temat Radomskiego. Rozmowa 
została opisana przez agenta celnego56: „Radomski miał kontakt z UB, lecz 
kontakt był w tym sensie, że ostrzegało go i dlatego też Radomski nie wpadł 
do studni, która była w domu Śliwińskiego. Jak to odbyło się opowiada nam 
Pacholczyk, a mianowicie: W niedzielę rano przyjechał Radomski taksówką pod 
dom Śliwińskiego, wysyłał naprzód swego bliskiego krewnego, a sam został przed 
domem. Umówione było, że gdy ten za 10 minut nie wróci Radomski pośle swego 
szofera i ten upomni się o 1500 zł za kurs. Istotnie tak odbyło się. Szofer wszedł 
do mieszkania Śliwińskiego, otrzymał 1500 zł. Był to znak, że u Śliwińskiego jest 
studnia, że kolega został złapany. Radomski zbiegł i uprzedził resztę”57.

Dokumenty z zasadzek w sprawie konspiracji Władysława Śliwińskiego 
zostały zniszczone. Nie udało dotrzeć się również do protokołów areszto-
wania Zdzisława Radomskiego. Zachowało się jednak pismo z 11 czerwca 
Radomskiego z prośbą o wyjaśnienie, co stało się z jego żoną: „Przyjechała do 
Warszawy 1 VI we wtorek w celu oddania paszportu po powrocie ze Szwajcarii. 
Zatrzymała się u Śliwińskiej Filtrowa 21. W czwartek miała powrócić do domu. 
Nie wróciła i ślad zaginął. Została zatrzymana. (Co wiem na pewno, gdyż 
i brat Bogdan Radomski został w tymże domu zatrzymany w poniedziałek 7 
czerwca)”58. Z tego pisma można wywnioskować, że ujęcie przez UB Zdzisława 
mogło wyglądać inaczej. Niestety, zdani jesteśmy tylko na spekulacje. 

53 W. Kamiński, As wywiadu – X pawilon, „Skrzydła. Wiadomości ze świata” 1982, nr 127 (613), 
s. 55.
54 Tadeusz Nowierski (1907–1983), pilot, ppłk, w czasie kampanii 1939 r. w 24 Eskadrze Rozpo-
znawczej. Ewakuował się do Francji. Na początku 1940 r. w Wielkiej Brytanii. Podczas Bitwy 
o Anglię w 609 DM. Od 10 VIII 1941 r. dowódca eskadry w 316 Dywizjonie Myśliwskim. Na-
stępnie od 10 I 1942 r. dowódca 308 DM. Od 20 VI 1943 r. dowódca 2 PSM. Od października 
1943 r. dowódca 133 Polowego Portu Lotniczego. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu 
Virtuti Militari nr 9048, brytyjskim Distinguished Flying Cross. Po wojnie wrócił do Polski. Na 
początku mieszkał ze Stanisławem Skalskim na Filtrowej. Był warszawskim kierowcą taksówki. 
55 Jan Pacholczyk (1917–1979), pilot, por. Przed wojną służył w 1 Pułku Lotniczym. W kam-
panii 1939 r. walczył w SGO „Polesie”. Dostał się do niewoli, z której uciekł. Ewakuował się 
do Francji. Następnie w Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu, 25 III 1942 r. skierowany do 
307 DM Nocnego. 2 IX 1944 r. przeniesiony do 305 Dywizjonu Bombowego. Odznaczony 
Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari nr 10791, brytyjskim Distinguished Flying Cross. 
W 1947 r. wrócił do Polski. 
56 Agent celny – kapuś, więzień, który zbierał informację w celi i przekazywał je władzom 
więziennym lub bezpośrednio pracownikom UB. 
57 AIPN, Sprawa operacyjna dot. Jan Pacholczyk, imię ojca: Michał, ur. 14–05–1917, pilot RAF, 
BU 0423/2894, Przesłuchanie podejrzanego, k. 9. 
58 AIPN, Radomski Zdzisław, BU 0259/448, MBP Kancelaria Główna, Prośba o udzielenie 
informacji, k. 125.
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Aresztowanie Radomskich związane było z rozbiciem konspiracji por. 
Władysława Śliwińskiego. Pilot Polskich Sił Powietrznych Władysław 
Śliwiński wrócił do Polski w 1947 r. jako współpracownik polskiego wywiadu. 
Podczas wojny latał w dywizjonach 302 i 303. 6 września 1943 r., będąc pilo-
tem 303 Dywizjonu, zgłosił zestrzelenie niemieckiego myśliwca, który okazał 
się dwusetnym samolotem zgłoszonym przez pilotów dywizjonu kościusz-
kowskiego. Za ten czyn został uhonorowany pamiątkowym zegarkiem oraz 
odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Został zwerbowa-
ny do pracy w wywiadzie przez płk. dypl. Leona Bortnowskiego, zastępcę 
płk. dypl. Stanisława Gano. Rozbudował swoją agenturę o byłych kolegów 
z okresu przedwojennego, lotników z PSP oraz żołnierzy drugiej konspiracji59. 
Szeroko zakrojona akcja UB doprowadziła do zatrzymania około 200 osób 
w 50 zasadzkach na terenie całego kraju. Miejscem jednego z „kotłów” było 
mieszkanie Śliwińskich w Warszawie, dokąd udała się Judith Radomska60. 

W trakcie dochodzenia próbowano udowodnić Zdzisławowi Radomskiemu 
udział w konspiracji Śliwińskiego. Mimo stosowania środków przymusu, fizycz-
nego i psychicznego, Zdzisław Radomski nie przyznał się do szpiegostwa. Podczas 
śledztwa wyszły na jaw sprawy związane z nieprawidłowym prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. Dzięki wymuszonym zeznaniom oskarżono go o handel 
walutą oraz fałszowanie dokumentacji księgowej. Otrzymał karę więzienia odpo-
wiednio pięciu i siedmiu miesięcy61. Na tym nie skończyła się udręka Radomskiego. 
Założono osobną sprawę rozpracowania o kryptonimie „Ikar”. Zarzucano 
w niej Zdzisławowi Radomskiemu, Bogdanowi Radomskiemu i Czesławowi 
Pudłowskiemu prowadzenie działalności szpiegowskiej. Torturami wymuszono 
przyznanie się do winy dwóch ostatnich oskarżonych. Zdzisław z uporem nie przy-
znawał się do winy. Dzięki jego postawie sprawa została umorzona62.

Na wolności
Po odbyciu wyroku Zdzisław Radomski odzyskał wolność. Podobnie 

i jego żona. Pozbawiony majątku Radomski rozpoczął pracę jako księgowy 
w Fabryce Wyrobów Cukierniczych Goplana63.

59 Żołnierze drugiej konspiracji – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch par-
tyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczą-
cy walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami 
w Polsce; inne często używane nazwy to żołnierze wyklęci, niezłomni. 
60 AIPN, Śliwiński Władysław, BU 0192/406/1, Plan rozpracowania punktów wyjściowych 
ze sprawy zlikwidowanej siatki obcego wywiadu Śliwińskiego Władysława, k. 6–16. Lotnicy 
aresztowani w związku ze sprawą por. pil. Władysława Śliwińskiego: Stanisław Skalski, Ta-
deusz Nowierski, Bolesław Jedliczko, Jan Pacholczyk, Marian Cholewka.
61 AIPN, Radomski Zdzisław, BU 0259/448, Zapytanie o karalność, k. 139. 
62 AIPN, Radomski Zdzisław, BU 0259/448, Raport o wyrażenie zgody na przekazanie sprawy 
do archiwum Dep. II, k. 24.
63 AIPN, Krypt. MEWA, BU 01355/11/IV, Raport nr 10 o przebiegu rozpracowania obiekto-
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W 1949 r. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wszczęło rozpracowa-
nie operacyjne „Mewa”. Celem stali się byli lotnicy Polskich Sił Powietrznych, 
którzy przybyli do kraju po wojnie. Objęło ono także Zdzisława Radomskiego, 
którego inwigilacją zajęło się trzech informatorów UB o pseudonimach „12”64, 
„Bokser” i „Robert”65.

Z końcem listopada 1951 r. informator o ps. „12” doniósł, że Judith 
Radomska wyjechała do swoich rodziców do Szwajcarii po uprzednim roz-
wodzie z mężem. Zgodnie z ustaleniem informatora rozwód był przepro-
wadzony w celu zachowania interesów w Anglii, które mogłyby przepaść 
ze względu na polskie obywatelstwo Radomskich. Po rozwodzie Radomska 
wróciła do szwajcarskiego obywatelstwa i mogła zająć się tym biznesem66. 
Po opuszczeniu kraju przez żonę, Zdzisław Radomski poddał się leczeniu. 
Odezwała się wojenna rana, której dokuczliwość pogłębiły tortury w więzie-
niach UB. Informator ps. „12” stracił kontakt z figurantem R[adomskim]67.

Szukaj wiatru w polu
25 lutego 1952 r. informator ps. „12” odwiedził Radomskiego w jego domu, 

ale go nie zastał. Gospodyni poinformowała go, że Radomski wyprowadził się 
do Warszawy. Sprawdzono adres w Warszawie i okazało się, że taki nie istnieje. 1 
marca UB dowiedziało się, dzięki rozmowie informatora ps. „12” z Władysławem 
Walendowskim68, że Radomski wyjechał do Zakopanego. Ponadto jego rozwód 

wego „Mewa”, 31 VII 1951 r., k. 102.
64 Ibidem, Wykaz agentury RAF, Inf. ps. „Robert” – lat 34, pilot, major, 316 dyw., d-ca 317 
dyw., Inf. ps. „12” – lat 34, kpt., pilot dyw. 316, Inf. ps. „Bokser” – lat 35, por. pilot, 302 dyw. 
Myśliwski”, k. 179–189.
65 AIPN, Krypt. MEWA, BU 01355/11/IV, Raport nr 11 o przebiegu rozpracowania obiekto-
wego „Mewa”, 26 XI 1951 r., k. 111.
66 Ibidem, Raport nr 12 o przebiegu rozpracowania obiektowego „Mewa”, 28 III 1951 r., k. 129.
67 Ibidem, Doniesienie agencyjne, źródło „12”, 3 III 1951 r., k. 133. W doniesieniu agencyjnym 
z 3 III 1952 r. informator o pseudonimie „12” tak zrelacjonował spotkanie z Władysławem Wa-
lendowskim: „Dnia 1 III 1952 r. będąc w WKR w Poznaniu widziałem się z ob. Walendowskim. 
Ja byłem w poczekalni pierwszy, gdy Walendowski wszedł, od razu skierował się do mnie ze sło-
wami: Pan Buchwald prawda? Przypomnieliśmy się sobie wzajemnie”. Można stwierdzić z dużą 
dozą prawdopodobieństwa, że informatorem UB był Bernard Buchwald. Przed wojną w Szkole 
Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Następnie w Polskich Siłach Powietrznych. Latał jako 
pilot myśliwski w 316 DM. Zestrzelony podczas lotu bojowego 12 IV 1942 r. Aresztowany przez 
Niemców i umieszczony w obozie jenieckim Stalag Luft 3 w Żaganiu. Por. służby stałej. Stopień 
w RAF F/Lt. Po wojnie wrócił do Poznania. W Wielkiej Brytanii pozostawił żonę i dwie córki. 
68 Władysław Walendowski (1911–1965), absolwent IX promocji Szkoły Podchorążych Lot-
nictwa w Dęblinie. Ewakuowany do Francji. Od 3 VI 1940 r. w kluczu por. Janoty broniącym 
Tours i Angers. W czerwcu 1940 r. przybył do W. Brytanii. Po przeszkoleniu, 13 II 1942 r. 
przydzielony do 308 DM. 10 III 1942 r. przesunięty do 316 DM, a 31 maja tr. do 306 DM. 
Od 12 II 1943 r., w Air Fighting Development Unit (jednostka rozwoju walki powietrznej) 
w Duxford. Od 22 XI 1944 w Blackpool. 17 III 1945 r. przydzielony do 17 Service Flying 
Training School (17 Szkoła Pilotażu Podstawowego). Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Wa-
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był całkowicie fikcyjny i umożliwić miał wyjazd Judith z Polski. Zaskoczony 
informator UB dowiedział się także, że Radomski uciekł z kraju69.

UB starało się dociec, jak do doszło do ucieczki i wyśledzić jej kanał. 
Wszystkie ślady prowadziły do Zakopanego. Podjęto inwigilację Kazimierza 
Schiele, ojca Tadeusza Schiele70, który mógł pomóc uciec Radomskiemu z Polski. 
Na nic zdały się poszukiwania. Radomski przepadł jak kamień w wodę71. 

29 maja 1952 r. w gazecie „Tydzień w Londynie” pojawił się artykuł opisu-
jący historię Radomskich: „Poślubić swoją własną żonę po raz drugi nie jest 
rzeczą zwykłą. Szczególnie jeżeli rozwiodło się z nią z powodów również nie-
zwykłych – bo dla ułatwienia sobie ucieczki z Polski. Taka właśnie niezwykła 
przygoda zdarzyła się Zdzisławowi Radomskiemu i jego żonie Angielce Judy.

W 1945 r. w urzędzie stanu cywilnego w dzielnicy Londynu Marylebone, wzię-
li pierwszy ślub. W tym samym urzędzie w ubiegły wtorek pobrali się po raz wtó-
ry. W ciągu siedmiu lat przeżyli niezwykłą przygodę. Por. Zdzisław Radomski był 
oficerem w jednym z polskich dywizjonów lotniczych w W. Brytanii. W 1941 r. 
w czasie operacji na Francją, został ciężko ranny i stracił rękę. Z swe czyny bojo-
we został odznaczony orderem Virtuti Militari. Po wyjściu ze szpitala zajmował 
szereg różnych stanowisk na lotniskach w obsłudze ziemnej. Tego rodzaju praca 
nie dawała mu jednak zadowolenia. Zameldował się do wodza naczelnego gen. 
Sikorskiego z prośbą o zezwolenie na branie udziału w lotach bojowych.

Uzyskał zgodę gen. Sikorskiego, ale brak ręki okazał się zbyt wielkim 
utrudnieniem w lotach. W 1946 r. po długich wahaniach pp. Radomscy zde-
cydowali się na wyjazd do Polski. Zamieszkali Poznaniu. Po kilku latach 
względnego spokoju p. Judy Radomska została aresztowana przez Bezpiekę 
pod zwykłym zarzutem szpiegostwa na rzecz W. Brytanii. Wkrótce los jej 
podzielił również mąż. Spędzili w więzieniu 22 miesiące.

Po zwolnieniu postanowili uciekać z Polski za wszelką cenę. Po nieuda-
nej próbie przejścia granicy polsko–niemieckiej wrócili do Poznania, gdzie 
zdecydowali się rozdzielić. Judy Radomska wystąpiła do sądu o rozwód, któ-
ry został jej przyznany. Odzyskała również swoje papiery brytyjskie i drogą 
legalną wróciła do W. Brytanii.

lecznych. Na Liście Bajana z wynikiem 1–1/3–0.
69 AIPN, Krypt. MEWA, BU 01355/11/IV, Raport nr 12 o przebiegu rozpracowania obiekto-
wego „Mewa”, 28 III 1951 r., k. 129.
70 Tadeusz Schiele (1920–1986), pilot, kpt. Przed wojną ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy 
Lotnictwa w Dęblinie, ewakuowany do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii. Po przeszko-
leniu 2 VI 1941 r. trafił do 122 DM, a następnie 14 lipca do 308 DM. Walczył w tym dywizjo-
nie niemal całą wojnę. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, trzykrotnie 
Krzyżem Walecznych. Po wojnie przyjechał do kraju razem ze swoją irlandzką żoną, Jeanne 
Johnson-Schiele, znaną w latach pięćdziesiątych piosenkarką jazzową. Po powrocie do kraju 
Tadeusz wraz z rodziną zamieszkał w Zakopanem u swojego ojca – Kazimierza, znanego przed 
wojną taternika i działacza Polskiego Związku Narciarskiego. 
71 Ibidem, MBP, Naczelnik Wydz.II.Dep.1 w Warszawie, 24 IV 1951 r., k. 142.



388 Przegląd Historyczno-Wojskowy 2-3/2016. Miscell anea bio graficzne

Por. Radomskiemu udało się przedostać do Berlina drogą, która musi 
pozostać jeszcze tajemnicą. Wkrótce potem i on znalazł się w Londynie.

Po przybyciu do W. Brytanii okazało się, że ich rozwód uzyskany 
w Poznaniu jest prawomocny i obowiązuje w Anglii. Nic nie pozostało inne-
go jak pobrać się po raz drugi”72.

Sprawa wydawałaby się prosta i oczywista, gdyby nie fakt, że z końcem 
kwietnia UB otrzymało informację, że „Radomski ma ponownie być przysłany 
z zagranicy do Polski i jeżeli wyjechał przez Zakopane, tą samą drogą może 
być przerzucony do kraju”. Co więcej „Sekcja VI Wydz. I WUBP w Szczecinie 
powiadomiła nas [Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego – przyp. G.S.], że 
została przez nich zatrzymana kobieta, która nielegalnie przekroczyła granicę 
i w śledztwie zeznała, że do Polski przybyła z Berlina skąd otrzymała polecenie 
od Radomskiego Zdzisława, że ma się udać do Poznania i wywieźć do Niemiec 
ob. Maciejewską Irenę i pewnego studenta /b. danych brak/. Po rozmowie telefo-
nicznej powiadomiono WUBP Szczecin, że Maciejewska Irena figuruje w Sekcji 
II jako reemigrantka z Niemiec, poprzednio zamieszkiwała w Szczecinie i utrzy-
mywała kontakt z Konsulatem angielskim”73. Wyglądało na to, że Zdzisław 
Radomski prowadził, albo zaczął prowadzić działalność konspiracyjną.

Nie wiemy i pewnie nie dowiemy się, jak wyglądała sprawa związana 
z ucieczką lotnika, ale pewne światło rzuca na sprawę meldunek kpt. Tadeusza 
Szadkowskiego74 z WUBP w Szczecinie, który twierdził, że „Radomski uciekł 
przez Szczecin. Po dostaniu się do Berlina skierowany został do Wolnej 
Europy – gdzie to opublikowano jego ucieczkę. Potem R. został skierowany 
do ośrodka wywiadu amerykańskiego, gdzie ukończył szkołę – czy też kurs 
wywiadowczy. Po przybyciu do jednego z obozów – zaginął bez wieści. Po 
przeszkoleniu jego przez Amerykanów ci dopiero dowiedzieli się, że ucieczka 
Radomskiego została rozgłoszona, z tego też powodu robili mu wymówki, 
lecz on wytłumaczył, że tak został skierowany i zamiast trafić do ośrodka 
amerykańskiego trafił do Wolnej Europy”. Według Szadkowskiego „przerzut 
R. był związany z Amerykanami, a raczej punkt przerzutowy, którym został 
przerzucony R. jest w zainteresowaniu wywiadu amerykańskiego”75.

72 Ibidem.
73 Ibidem, MBP, Naczelnik Wydz.II.Dep.1 w Warszawie, 23 VII 1951 r., k. 153.
74 Tadeusz Szadkowski, płk, funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Od 10 X 1946 do 28 III 
1947 r. ukończył sześciomiesięczny kurs w Centralnej Szkole MBP w Łodzi. Od 10 do 18 VIII 
1953 r. oraz 25 VI 1985 r. delegowany służbowo do NRD. Od 20 VIII 1955 r. do 16 VIII 1957 r. 
pracował w rezydenturze berlińskiej. Od 1 IV 1964 r. delegowany na placówkę w Bernie na 
oficjalne stanowisko II sekretarza Ambasady PRL. Od 29 IV 1964 r. w MSZ w charakterze 
naczelnika w Departamencie Konsularnym. 15 IX 1968 r. zwolniony ze służby w związku 
z przejściem do pracy w MSZ i wysłaniem za granicą w charakterze kierownika Wydziału 
Konsularnego Misji Wojskowej PRL w Berlinie. Zob.: http://katalog.bip.ipn.gov.pl/. 
75 AIPN, Krypt. MEWA, BU 01355/11/IV, Notatka służbowa, 23 VII 1951 r., k. 144. 
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Z dokumentacji przechowywanej w Instytucie Pamięci Narodowej można 
wysnuć wniosek, że Zdzisław Radomski, próbując wrócić do swojej żony Judith, 
przechytrzył nie tylko komunistyczny aparat represji w kraju, ale także i amerykań-
ski wywiad. W połowie lat pięćdziesiątych przeniósł się do Kanady, gdzie próbował 
założyć linię lotniczą wraz z Janem Malińskim, kolegą z czasów szkolenia szybow-
cowego w Polsce. Niestety, ta próba nie powiodła się76. W 1964 r. przeniósł się do 
Freeport na wyspach Grand Bahama, by ponownie rozpocząć działalność w bran-
ży lotniczego transportu. Oprócz tego, wykorzystując koniunkturę budowlaną na 
Wyspach Bahama, spowodowaną wycofaniem się Amerykanów z Kuby, zorgani-
zował firmę Grand Bahama Builders. Gdy okazało się, że do zakupionego samo-
lotu nie można znaleźć części zamiennych, sprzedał go. Za uzyskane pieniądze 
wybudował fabrykę jachtów, którą prowadził Jan Maliński77. W listopadzie 1966 r. 
przyleciał w interesach do Polski jako obywatel kanadyjski. Wykorzystał okazję 
do odwiedzenia znajomych. Spotkał się m.in. ze Stanisławem Skalskim. W 1971 r. 
Radomski wysłał zaproszenie najskuteczniejszemu polskiemu asowi, by ten przyle-
ciał na Bahamy. Skalski skorzystał z okazji i odwiedził kolegę. Po trzech miesiącach 
wrócił do kraju78. Zdzisław Radomski pojawiał się także na spotkaniach weteranów 
Polskich Sił Powietrznych. Ostatni raz spotkał się z kolegami w Londynie pod-
czas obchodów 50 rocznicy Bitwy o Anglię79. Pod koniec życia osiadł w Oakville 
w Kanadzie, gdzie uczestniczył w życiu tamtejszej Polonii. Zmarł 21 stycznia 2000 r.

76 J. Maliński, Samolot zakrył słońce, Warszawa 2000, s. 219.
77 Ibidem, s. 225.
78 G. Sojda, G. Śliżewski, Generał pilot Stanisław Skalski, Portret ze światłocieniem, Warszawa 
2015, s. 169.
79 Ibidem.
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Ignacy Matuszewski

O Ludowym Wojsku Polskim 

Publikowane teksty Ignacego Matuszewskiego poświęcone komunistycznej 
armii Zygmunta Berlinga i Michała Roli-Żymierskiego nie były nigdy publi-
kowane w Kraju. Pierwotnie Matuszewski drukował je w sześciu odcinkach 
w nowojorskim „Nowym Świecie”, zaś jeden z nich – Niewolnicy – przedruko-
wano dodatkowo w pośmiertnej edycji Wyboru pism (Nowy Jork-Londyn 1952).

Niniejsza publikacja sześciu tekstów publicystycznych Matuszewskiego 
obejmuje wspomnianych Niewolników oraz blok pięciu tekstów opubliko-
wanych w ramach serii zatytułowanej Świadectwo. Wybór jest niewielkim 
fragmentem przygotowywanej obecnie w Wojskowym Biurze Historycznym 
edycji jego tekstów obejmujących okres lat 1912–1946.

Obszerna publikacja tekstów zebranych Matuszewskiego ukaże się wiosną 
2017 r. 

Pod każdym publikowanym tekstem podano informację na temat 
pierwodruku. 

Sławomir Cenckiewicz

Niewolnicy

Pisma amerykańskie opublikowały ich fotografię. Oglądaliście może w „New 
York Timesie” (13 XI 1943 r.) – dostarczane przez „Sowfoto” – zdjęcia „dywi-
zji polskiej im. Tadeusza Kościuszki” oraz „dywizji polskiej im. Henryka 
Dąbrowskiego”? Jest coś potwornego w tym, że staje się ta potworna sprawa, 
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i jest coś jeszcze bardziej potwornego w tym, że staje się bez protestu, bez 
sprzeciwu, przy milczeniu cywilizowanego świata.

Długa to jest historia. Najpierw przyszli. Otoczyli kordonem wieś, otoczyli 
kordonem domy miejskie. Wybrali ludzi: mężczyzn, kobiety, dzieci. Wybrali 
bez przyczyny i bez sensu, bez usprawiedliwienia i bez miłosierdzia. Kazali rzu-
cić dom, dach, strawę, pracę, bliskich, swoje miasto, swoją wieś, swój kraj. Nie 
pozwolono brać rzeczy, pieniędzy, pamiątek, nie pozwolono brać nic. Zagnano 
pod bagnetem do wagonów. Wieziono tygodniami, jak bydło, w zamknięciu, 
w zaduchu, w smrodzie. Bez opieki, bez żywności, bez wody. W skwary czerw-
ca i w mrozy stycznia. Dusili się w smrodzie, zamarzali, marli.

Wyrzucono ich wreszcie gdzieś. Jednych w Kazachstanie, innych w lasach 
koło Archangielska, jeszcze innych na Syberii. Porozdzielano nie raz, nie 
dwa, ale setki tysięcy razy żony od mężów, dzieci od matek. Pognano sta-
rym, carskim obyczajem na katorgę.

Żyli – nie – bytowali. Rąbali drzewo, kopali ziemię, dźwigali ciężary. 
Głodowali. Głodowali stale i zawsze. Norma przekraczała siły, niewykona-
na norma zmniejszała rację, zmniejszona racja odejmowała siły. Toteż mar-
li w obozach, jak marli w drodze. Tysiącami, dziesiątkami tysięcy. Marli 
w tundrach, zjadani przez komary, zagładzani przez naczalstwo, zżarci przez 
szkorbut, ścięci przez mrozy. Nie ma dziś domu w Polsce, który by kogoś 
z rodziny albo kogoś bliskiego nie miał tam pogrzebanego w bezimiennej 
mogile.

Tak mijały tygodnie, miesiące, lata. Gorsze niż lata ich dziadów i pradziadów 
niegdyś tam przecierpiane. Gorsze, bo tamte otoczone były współczuciem ludu 
rosyjskiego, co w każdym więźniu widział ofiarę, której ulitować się trzeba było 
słowem i chlebem. Ale lud sowiecki nie miał chleba i nie znał już Słowa Bożego.

Ach – jakże cieszyli się, jakże niepokoili Polacy wszędzie po świecie, kiedy 
zaświtała możliwość ich uwolnienia! Zdawało się to przecież naturalne, pro-
ste – kiedy Niemcy szli na Kijów, na Smoleńsk, na Moskwę. W pośpiechu tak 
gorączkowym, że aż nieopanowanym rząd Sikorskiego w Londynie zgodził 
się zadośćuczynienie sprawiedliwości nazwać darowaniem winy: „amnestią”. 
Tak tedy mieli wyjść na wolność, jako „ułaskawieni” przestępcy.

Wolność. To znaczy otwierano bramy więzień czy obozów i mówiono: „idź, 
gdzie chcesz”. Idź w las, w tundrę, w step. Idź bosy, nieodziany, wycieńczony. Idź 
bez pieniędzy, bez pomocy, ze świstkiem papieru „ułaskawionego przestępcy”.

„Świt wolności” dla tych, dla których wzeszedł – bo nie wzeszedł dla 
wszystkich – oznaczał nadzieję dla duszy i wyrok dla ciała. Znaczył, że ode-
brano kościom pryczę, na której można było wyciągnąć je w nocy, że odebra-
no ciału „rację”, dzięki której tliło się życie. Odebrano, nie dając w zamian 
nic. „Wolne” życie zaczynało się jak życie obcego włóczęgi w kraju, gdzie lud 
jest tak biedny, że choć serce może byłoby litościwe, ręce są puste. W kraju, 
którego obywatel nie znaczy nic – cóż znaczył polski pielgrzym?
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A jednak szli. Do armii polskiej, o której wieść popłynęła nad przestrze-
niami, że powstaje gdzieś nad Wołgą. Szli, sprzedając szmaty ostatnie z Polski 
jeszcze ocalone, sprzedając ręce do pracy, gdzie się dało. Spali na dworcach 
kolejowych, po parkach publicznych, w lasach, na polach. Czepiali się pocią-
gów, szmuglowali się w tłumie, wlekli piechotą. Szli ku namiotom, rozbitym 
gdzieś daleko, nie tylko mężczyźni, tak samo kobiety, tak samo dzieci. Są tacy 
dzisiaj w armii polskiej na Bliskim Wschodzie, którzy ponad tysiąc kilome-
trów przebyli o głodzie piechotą. Ale ilu ich doszło? Ilu zostało w drodze, 
skazanych tak samo słowem „wolność”, jak i słowem „niewola” – bo słowo 
wolność na ogromnej ziemi sowieckiej oznacza właściwie powolną śmierć. 
Pisali korespondenci amerykańscy, że widzieli własnymi oczami w pocią-
gach, które przywoziły zwolnionych Polaków do Kujbyszewa, do Buzułuku, 
jak z każdego wynoszono zamarznięte trupy, dziesiątki trupów „uwolnio-
nych” ludzi.

Tak doszło do wolności kilkadziesiąt tysięcy z pośród 1800 tysięcy wywie-
zionych. Mniej niż co dziesiąty.

A reszta?
Na dziesięciu zesłanych do Rosji Polaków – dziewięciu pozostało w nie-

woli. Słowo wolność było dla nich jednym więcej ciosem. Zabrzmiało, jak 
głos wołający „idą z pomocą” i zgasło w milczeniu. Był to brzask, po którym 
słońce nie wzeszło. Noc została nocą.

Dla wielu, wielu Polaków wrota więzień nie roztworzyły się nigdy. Inni 
rozpoczęli wędrówkę po to tylko, by przeżyć raz jeszcze krzyżową drogę.

Niedługi był okres złudzeń. Naprzód zabroniono Polakom wędrować. 
Potem zabroniono władzom polskim udzielać im opieki. Potem odebrano 
im ponownie wolność. Potem odebrano to, co było jeszcze ich jedyną własno-
ścią, odebrano im obywatelstwo polskie. W półtora roku od dnia podpisania 
paktu Sikorski–Majski zesłańcom polskim odebrano to nawet, co posiadali, 
zanim ten pakt został podpisany: nadzieję i ojczyznę.

I nawet to nie był koniec.
Sowiety usiłują dziś tych, którym odebrali ojczyznę, użyć przeciw ojczyź-

nie. Dywizje „Kościuszki” i „Dąbrowskiego” nie są tworzone dla walki prze-
ciw Niemcom, są tworzone dla walki przeciw Polsce.

Dywizje „polskie” w Sowietach tworzone są po to, aby dowieść światu, że istnieje 
wojsko „polskie”, które nie podlega prawnemu wodzowi, nie walczy o sprawę swego 
państwa, lecz gotowe jest słuchać obcego dowództwa i czynić, co ono rozkaże.

Ta podłość jest aktem wrogim w stosunku do Polski. Ale jest zarazem 
policzkiem lekceważenia w stosunku do opinii Anglii i Ameryki. Przedstawia 
im bowiem gwałt jako entuzjazm, przymus jako zapał, brankę jako bunt. 
Władze sowieckie tworzą „polskie” oddziały gwałtem i przymusem.

Dywizje „polskie” w Sowietach mają dowieść, że Polska nie ma wła-
snego wojska, wojska, które podlega jej prawom. Przez to mają dowieść, że 
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Polska nie ma rządu. Dywizje „polskie” są potrzebne Stalinowi do walki 
z Konstytucją Polską.

Gdzież jest głos cywilizowanego świata? Głos świata, co walczy o wolność, 
głos, który by podniósł się przeciwko temu barbarzyństwu, jakiego nie znali 
barbarzyńcy?

Gdzie jest głos Rządu Polskiego, piętnujący wobec ludzkości tę najokrut-
niejszą z tortur, ten najokrutniejszy z gwałtów?

Pierwodruk: „Nowy Świat”, 3–7 XII 1943 r.

Świadectwo

I. Branka
W ciągu maja tego roku szczególne zjawisko miało miejsce na froncie ame-

rykańskim nad Elbą. Dnia 6 i 7 maja, głównie o zmierzchu lub w nocy, ze 
wschodniego brzegu Elby przybijały do brzegu zachodniego dziwaczne po sta-
cie. Byli to oberwani żołnierze, w sowieckich mundurach, z polskimi orzełka-
mi na czapkach. Niektórzy prze dostawali się łodziami. Inni robili so bie tratwy 
z jakichś wyrwanych z za wiasów drzwi. Inni jeszcze przebywali rzekę wpław. 
Byli to żołnierze z „pol skiej” armii Żymierskiego. Uciekali do Amerykanów.

Krótko to trwało: dwie noce. Bo wiem tylko przez tak krótki okres do-
wództwo sowieckie pozwoliło niektórym polskim oddziałom, znajdują-
cym się pod sowiecką komendą, dojść do linii, co stała się granicą między 
Wschodem i Zachodem: do Elby. 8 maja ściągnięto ich.

A jednak przez te 43 godziny kilku dziesięciu niewolników wydobyło się 
na wolność. Przyszli ludzie stamtąd. Powiedzieli, co tam się dzieje. Leżą te raz 
przede mną ich świadectwa. Leżą protokoły spisane tak, jak ci ludzie mó wili. 
Byli to przeważnie młodzi chłop cy, częstokroć dzieci jeszcze w okresie wybuchu 
wojny. Prawie wyłącznie byli to ludzie prości. To też język ich jest prosty, nie-
kiedy niemal dziecinny. Ka żdy przesłuchiwany był oddzielnie, ka żdy oddzielnie 
mówił o swoich przeży ciach. A jednak wszyscy mówili jedno i to samo.

Teraz, kiedy w świat cały, w Amery kę, w Polonię Amerykańską uderza 
fa la kłamstwa, jutro, kiedy ta fala kłam stwa wzniesie się jeszcze wyższym 
przy pływem, kiedy wszyscy sprzedawczycy, skupieni jak świnie przy kory-
cie lubelskim, będą głosić o „wolności” Rzeczypospolitej, o „wojsku polskim”, 
o szczęśliwym ludzie polskim, co sam sobą rządzi nareszcie, kiedy ta fala kłam-
stwa uderzy tu niezadługo nie tyl ko fałszywym głosem, lecz i fałszywym obra-
zem – warto nadstawić ucha pra wdziwemu świadectwu. Warto wysłu chać, co 
mówią ludzie, którzy ryzyko wali życie, aby ujść z niewoli do wol ności.
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W poniższych artykułach będę cyto wał dosłownie wyjątki z zeznań zbie-
gów z oddziałów Żymierskiego. Nie starczy miejsca, aby przytoczyć wszy stko. 
To też oświetlimy trzy tylko mo menty: brankę do tego „wojska”, sto sunki 
w tym „wojsku” i użycie go przez Stalina na froncie.

Oto jak odbywała się branka:
Zeznaje młody chłopak, prosty żoł nierz: „Dnia 1 grudnia 1944 r. dosta-

łem kartę powołania do armii polskiej. Dnia 4 grudnia stanąłem na komisję 
w Rejonowej Komendzie Uzupełnień. Komisja odbyła się pomyślnie: cho rych 
i niezdolnych nie było. Pobór był od lat 19 do 45, podoficerów do 50, oficerów 
do 60. Aby mógł chodzić” .

Zeznaje kapral: „8 stycznia ‘45 przysłali mi kartę powołania i 12 stycznia 
odjechałem do Rzeszowa, do drugiego pułku za pasowego. Przez całą drogę 
prowa dzili nas rosyjscy podoficerowie i żołnierze. Jechało nas 35 Polaków 
a prowadziło 12 bolszewików, którzy stali w pociągu przy drzwiach i oknach.

Gdy poszedłem do kuchni po obiad w Rzeszowie stałem w ogonku godzi-
nę, dostałem pół litra wody, w której znajdowało się nie więcej jak 20 zia renek 
pencaku. Na kolację dostałem znów pół litra herbaty, a na sześciu otrzyma-
liśmy jeden bochenek chleba 2 kilogramowy. A czasem nie dali nic i mówili, 
że temu winien Niemiec, bo pozrywał, mosty i nie można dostawić. Lecz jak 
zabrali kontyngent zbo ża, to ze zbożem pociągi szły aż do Rosji bez żadnych 
przeszkód”.

Zeznaje trzeci: „W czasie wkroczenia sowieckiej armii w 1939 r. byłem 
w domu. Pra cowałem tam na roli. W czasie wkro czenia Niemców 1941 r. dnia 
12 lipca to też byłem w domu. W r. 1944 wkroczyli drugi raz Ruski. Dnia 23 
kwietnia zaraz zrobili ogłoszenie do wojska polskiego komunistycznej de mokra-
cji, ale nikt nie wierzył żeby Ruski stworzyli armię polską… To wszystko się kryło 
i nikt się nic sta wił na to ogłoszenie. Co pięć dni ro bili obławę i łapali po jedne-
mu. Po tem zrobili drugi raz obławę dnia 6 maja i zabrali nas na stację i zamknęli 
do magazynu. Siedzieliśmy dwie doby i potem załadowali nas do ciężaro wych 
wagonów i zamknęli nas na zamek. Nie patrzyli się do nas aż za dwa oni.

Przyjechaliśmy do granicy i tam nas umundurowali… Ganiało nas dość 
to sowieckie dowództwo i bez dobrego słowa nie obeszło się: „ty, polaczok…”. 

To tak tymi Polakami w tym wojsku wiatr kołysał”.
Zeznaje czwarty: „W roku 1941 przyszli znów Sowie ci. Zaraz w pierw-

szych dniach wywie sili drukowane karty po polsku, aże by Polacy stawili się 
do wojska. Ale Polacy nie chcieli słuchać, ani nawet spoglądać wiele na bol-
szewików, bo jak gdzie krowa została – to ich, gdzie jaka wioska nie spalona 
to dawaj żyto i owies i jęczmień i groch, bo jak nie oddasz „…mać” to cię 
rozstrzelają. Gospodarze się bali i pooddawali wszystko co oni nakazali.

Zaczęto aresztować chłopów i do ziemianek i tam w ziemiankach ba dali. 
Który był w organizacji naro dowej, to go rozstrzelali, a który był w Armii 
Krajowej to go na Syberię, a który się nie przyznał to go do wojska.
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No i u nas z wioski wzięli 12 chło pów a reszta pouciekała. Mojego ta tusia wzię-
li, a mnie w domu nie by ło. Tydzień stali w sąsiedniej wiosce i do matki przycho-
dzili i mówili żebym się stawił… Piątego grudnia jest ogłoszenie… jak kto się nie 
stawi, to całą rodzinę wywiozą. Postanowiłem iść do Ostrowia Mazowieckiego na 
komisję, o ile nie ma NKWD, a o ile tam jest, to nie pójdę. Poszła mamu sia i mówi 
że nie ma. To ja wtedy po szedłem, żeby mamusia żyła spokoj nie…”.

Zeznaje piąty: „Po zdobyciu Lidy przez Sowieciarzy zaraz po 10 dniach 
wydali oni zarządzenie, żeby wszyscy mężczyźni od 18 do 55 lat stawili się do 
gmin, lub do „wojenkomatu”. Tam otrzymałem wezwanie następujące: „wzy-
wam do szeregów armii polskiej”, ażebym w przeciągu 24 godzin stawił się na 
punkcie zbornym i miał z sobą na 10 dni prowiantu i jedną parę bieli zny… 
Z koszar zabrali nas pod kon wojem i na piechotę aż do Barano wicz. Liczyć trze-
ba nie mniej, jak 120 km. Po drodze nie można było nawet wody napić się, bo 
gdy zobaczyli ci, którzy prowadzili nas, to się otrzymało kolbą po plecach, lub 
kop niaka w tyłek, lub po twarzy, nie uważając czy to był człowiek w star szym 
wieku czy młody… Gdy przybyłem do Baranowicz to zaraz dali nam miejsce 
za drutem, jakby niewolnikom… Po kilkugodzinnym od poczynku zaczęli nas 
badać i pod przymusem i groźbą kazali nam podpisywać się jako Białorusinom”.

Zeznaje szósty, starszy strzelec Armii Krajowej: „Zrozumiałem, że rocznik 
mój podlega mobilizacji. Postanowiłem pod porządkować się z tego względu, 
że już NKWD dzięki wielkiej usłużności Polskiej Partii Robotniczej (komu-
niści – przypisek nasz) wyławiało pilnie członków Armii Krajowej”.

Zeznaje siódmy: „Zawód mój cywilny – robotnik. Gdy Sowieci przyszli do 
nas w 1944 to zaraz wywiesili ogłoszenie, żeby Polacy stawiali się do wojska pol-
skiego. Kto nic chciał – to ruskie „Enkawude” aresztowało i badało. Kto się przy-
znał, że był w Armii Krajowej, to go na Syberię. A jak się nie przyznał i mówił że 
nie był – to go do wojska. Lwów zabrano. Chłopów kogo złapano odprowadzo no 
pod eskortą do Jarosławia a z Jarosławia do Przemyśla, tam ćwiczo no miesiąc 
czasu. Jedzenie dawali – aby nic umrzeć! W batalionie byli wywiadowcy „enka-
wude”. Kto co po wiedział, to rozstrzeliwali przy całym batalionie”.

Prawo międzynarodowe zabrania okupantowi mobilizować obywateli 
pod bitego kraju. Zabrania zmuszać do przysięgi i do walki przeciw własne-
mu Państwu. Niemcy złamali prawo mię dzynarodowe. Dlatego uznano ich 
za bandytów, których należy pokonać, a potem sądzić i karać.

Oto leży przed Wami świadectwo, że tak samo łamał prawo międzyna-
rodowe Stalin. Że władze moskiewskie, a na ich rozkaz Bieruty i Osóbki, 
trakto wali Polaków, jak mięso armatnie, jak bydło na rzeź.

Wojsko Żymierskiego – to nie woj sko polskie. To gromada niewolników 
godzonych batami, aby za nawóz słu żyli rosyjskiemu zwycięstwu. Kto mó wi 
inaczej – podle kłamie.

A „marszałek” Żymierski nie jest marszałkiem tylko ułaskawionym kry-
minalistą, spoconym rzeźnikiem, co sprzedaje braci swoich za judaszowe srebrniki.
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II. Wojsko „polskie”
Dzień 29 listopada 1918 r. był dniem połączenia przez Józefa Piłsudskiego 

wszystkich formacji wojskowych polskich, jakie w czasie poprzedniej wojny 
świato wej powstały, w jedno Wojsko i Polskie. Powiedział wtedy Piłsudski 
żołnierzom swoim, jakiego chce dla Polski wojska. 

Powiedział: „Jeżeli potrafimy połączyć cnoty, które kierują Pierwszą Brygadą 
i P.O.W. z cnotami, które daje długie wychowanie żołnierskie, zlać to w jedno 
harmonijne ciało, wtedy jedy nie wytworzy się wojsko, do ja kiego zawsze dąży-
łem. Wojsko, czujące razem z narodem każ de uderzenie, którego serce bije jed-
nem tętnem z całym narodem, które od narodu żadną ścianą się nie oddziela 
– a zarazem jednak stwarza przykład działania zgodnego i porządnego, przykład 
ładu; przykład pewności siebie i siły. Tem w narodzie Wojsko Polskie być musi”.

Tym Wojsko Polskie było. Tym jest. Ono jedno bowiem prze trwało. 
Przetrwało zabór Państwa. Przetrwało w walce najazd niemiecki. I dzisiaj jesz-
cze sto ją karne, głębokie i milczące szeregi. Na ziemi włoskiej, na ziemi niemiec-
kiej, daleko od Pol ski. Tam stoją szeregi tego woj ska, „które od narodu żadną 
ścianą się nie oddziela, którego serce bije jednem tętnem z całym narodem”.

Obaczmyż teraz „wojsko” mar szałka Żymierskiego w świadec twie tych, co 
stamtąd do nas przyszli. Obaczmy jak splata swoją armię „marszałek” Ży mierski, 
przepasany wielką wstę gą Virtuti Militari, z narodem polskim w „jedną całość”.

Oto zeznanie dające obraz: zeznanie jedynego bodaj inteligen ta, śród 
tych, co w maju 45 r. przepłynęli Elbę, rzekę dzielącą dziś świat wolności od 
świata niewoli: „Ja, jako Akowiec (żołnierz Armii Krajowej – przypisek nasz) 
sądziłem, że gdy wspól nym wrogiem zarówno dla Rosji jak i Polski stał się 
Nie miec, Polak, z Armii Krajowej czy Polskiej Partii Robotni czej (komuni-
ści – przypisek nasz), powinien widzieć przed sobą tylko jeden cel – znisz-
czenie Niemiec… Nawet ro syjska partyzantka spotykała się z naszej strony 
ze współpracą… Liczyłem, że gdy rosyjskie wojska wejdą do Polski a z niemi 
tak oczekiwana armia pol ska, nastąpi zjednoczenie wszystkich organizacji…

Lecz to co się później stało rozwiało wszelkie nadzieje, aby Polska mogła ist-
nieć u boku Rosji jako sprzymierzeńca, nie będąc jednocześnie przez nią gwał-
cona… Oddano nas pod władzę rządu, składające go się z ludzi, których nikt nie 
chciał i nigdy przedtem nie znał, chyba że z jakiegoś pro cesu komunistycznego.

Byłem w tym okresie na wsi w okolicy Siedlec i mogłem na ocznie być 
świadkiem wyników nowych zarządzeń władz ro syjskich i ustosunkowa-
nia się do nich ludności, która w po litykę mało się bawiła i chcia ła jedy-
nie odetchnąć po oku pacji niemieckiej… Nadzieje na poprawę warunków 
znikły gdy tylko po gminach zasiedli komendanci wojenni z NKWD. Rolą 
ich było wyłapywanie Polaków z Armii Krajowej, których po wioskach było 
du żo… Wielu z nich zostało już we wrześniu wywiezionych, a reszta ukry-
wała się lub żyła w napięciu, widząc jedyny ratu nek w wstąpieniu do wojska, 
jakkolwiek widziano ucieki nierów z niego, którzy do świadczyli bolesnego 



400 Przegląd Historyczno-Wojskowy 2-3/2016. Materiały źródłowe i  rel acje

rozczaro wania. Dlatego początkowo byli ochotnicy, którzy chcieli walczyć 
aby pomścić swoich rodziców czy braci…

Udało mi się dostać, jak sądziłem, w dobre miejsce, bo do „Polskiej 
Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej” w Cheł mie. Miałem małą maturę 
ukończoną przed wojną i dla tego przyjęto mnie… Odży wianie było żadną 
miarą nie wystarczające. Gdy teraz sły szę przez radio co dawano Po lakom 
w Oświęcimiu – to wi dzę, że przecież w naszej „pol skiej” armii żołnierza 
lepiej nie karmiono… Gdy wnosi liśmy protesty odpowiadano nam, używa-
jąc steków przekleństw w stylu rosyjskim, że jako przyszli oficerowie musi-
my przejść wszystko aż do najgorszego… Były wypadki szkorbutu, świerzby 
i inne choroby skóry trafiały się na każdym kroku, we wszach wprost tonęli-
śmy, bielizna nie zmieniana przez miesiąc była czarna, jak ziemia.

W końcu marca 1945, praw dopodobnie za podejrzenie o przynależność do 
Armii Krajowej, wysłano mnie do marszówki wraz z kilkudziesięciu inny-
mi kolegami, nie dając w ten sposób ukończyć szkoły. Wydaleni byli sami 
dobrzy Polacy, którzy bynajmniej źle się nie uczyli, przeciwnie – przeważnie 
najlepiej. W du chu jednak cieszyliśmy się, że nareszcie skończymy z tą ja ski-
nią fałszu, gdzie zabijano w nas siły fizyczne i zdrowy duch polski, wpajając 
niena wistne zasady raju sowieckie go i fałszując jednocześnie polską historię”.

Oto zarys obrazu. Z innych ze znań, prostych, młodych chłop ców, widać jesz-
cze jaskrawiej szczegóły traktowania i wyszko lenia w tym potwornym „wojsku”.

Zeznaje jeden: „Więc gdy 4 grudnia wzięli mnie i dostarczyli do Białego-
stoku, tam zaraz można było widzieć, że niema żadnego po rządku. Trzymali 
do 1 stycznia 1945 r. Potem zawieźli w okolice Warszawy… wypłacili mnie żołd 
wojskowy – 45 złotych, za które kupiłem pół kilogra ma chleba. Wyżywienie 
było takie, że o własnych siłach trudno było chodzić, w marszu żołnierze mdleli, 
a nawet kil ku zmarło z wycieńczenia. Zdarzył się taki wypadek, że jeden żoł-
nierz zemdlał, to do wódca pułku zabił go z pisto letu. Został w rowie”.

Zeznaje drugi: „Zostałem przydzielony do 1-go pułku zapasowego, który 
stał w Lubartowie. Tam zostałem przydzielony do kompanii szkolnej moź-
dzierzy 82. Szkolili nas 4 miesiące dając w … na fest. Wobec lichego wyży-
wienia żołnierze mdleli z wycieńczenia. Oficerowie byli przeważnie sowieccy. 
Odnosili się do żołnierzy brutalnie, klnąc okropnie”.

Zeznaje trzeci: „Mnie jakoś prędko złapali i wywieźli do Rosji, 80 kilome-
trów za Żytomierz. Tam nas traktowali jak najgorszych wrogów. Oficerowie 
byli rosyj scy, tylko w polskim umundurowaniu. Gorzej było jak w niewoli, 
a liczyło się, że jesteś my w „polskiej armii demo kratycznej”. Ci polityczni 
ofi cerowie wyśmiewali się z nas: „Czemu wy przegrali wojnę 1939 r.? Wasi 
panowie, mówią, uciekli do Anglii, a teraz wy musicie nam podcziniatsia”. 
A życie takie dawali, że nawet próbowałem łubin jeść”.

Zeznaje czwarty: „Z Jarosławia odesłali nas do Przemyśla, gdzie poroz dzielali po 
pułkach. Odebrali nas tam oficerowie sowieccy. Zaraz na drugi dzień usły szałem 



401Ignacy Matuszewski :  O Ludowym Wojsku Polskim…

szyderskie słowa, wła śnie od tych oficerów sowiec kich. Przed wojną w wojsku nie 
służyłem i opowiadali so bie żołnierze, którzy służyli w wojsku polskim, że wtedy 
całkiem inaczej z żołnierzem się obchodzono. Gdy chłopcy zobaczyli traktowanie 
nie prawne, zaczęli po jednemu wiać z tej armii. Udało się im kilku złapać. Ci zostali 
w swo ich pułkach rozstrzelani w obecności całego pułku. Dużo zważało na swoje 
rodziny, któreby zaraz za ich dezercją wy wiezione zostały na Sybir”. 

Zeznaje piąty: „Człowiekiem, od którego za leży cała kariera wojskowa jest 
„święty”, czyli oficer lub podoficer do spraw politycz no-wychowawczych. Każdy 
dowódca od d-cy plutonu wzwyż posiada swego zastęp cę do spraw politycznych. 
Od tego zależy urlop, awans, od znaczenie, areszt lub dostanie się do karnej kom-
panii. Te matem zajęć polityczno wychowawczych w Dojlidach, jak i później, było: 
ostra krytyka rządów „sanacyjnych”, krytyka Armii Krajowej i natural nie pozba-
wianie czci i wiary „emigracyjnego” Rządu Polskiego… Mnie osobiście raziła naj-
więcej nuta uniżoności, jeśli mówiono o Związku Radzieckim i o czerwonej armii”.

Zeznaje szósty: „Wpajano w nas twierdze nie, że generałowie Bór i Monter 
są agentami Gestapo, że z pozostałych oddziałów Armii Krajowej tworzy się 
ochotnicze oddziały polskiego SS”. 

Zeznaje siódmy: „Wykłady odbywały się w języku rosyjskim, z wyjątkiem 
wykładów wychowawczo-politycznych. Te były w języku polskim… Mówili 
nam ciągle jedno i to samo. A mianowicie: że Armia Krajowa to banda faszy-
stów, że Rząd Londyński to grupa reakcjonistów, któ rzy usiłują zrobić zamęt 
w kraju itd., zawsze jedno i to samo dookoła… Po pewnym czasie odbyły się 
egzamina… „Co to jest reakcja?” – pyta się politruk jednego z moich i współ-
kursantów. Ten odpo wiada –„Reakcja to jest rząd londyński, który usiłuje 
zrobić w kraju zamęt i niezgodę” – „Dobrze! Masz sierżanta!”.

Zeznaje ósmy, zmobilizowany w Rosji spośród zesłańców sy beryjskich: „W r. 
1943 1 września byłem powołany do Drugiej Dywizji Dąbrowskiego… Warunki 
życia były głodowe. Produkty otrzymywaliśmy amerykań skie. Po zajęciach zbiór-
ka do modlitwy. Zaczynamy modlitwę wieczorną. Szef baterii Rosenberg zatrzy-
muje śpiew i mówi: „Takich modlitw się nie śpiewa, tylko jedną Rotę wolno…”.

Dojechaliśmy do Smoleńska. Zajęliśmy kwatery we wsi Trochanow. Wybierają 
delegata z każdej jednostki do Lasu Katyńskiego… Wszy scy żołnierze musieli się 
podpisywać, że Niemcy tej zbrod ni dokonali. Jeden z polskich żołnierzy, który 
się nie podpisał, został aresztowany i już więcej swojej jednostki nie oglądał”.

Zeznaje dziewiąty: „Szpiedzy NKWD w polskich mundurach wyławiają 
mnie wraz z jednym kolegą i aresztują 20 kwietnia 1945… Staję przed obliczem 
kapitana NKWD w polskim mundurze – ,,W imieniu Rzeczypospolitej aresztu-
ju tebia”, wyrzekł ła maną polszczyzną. – „Za co?” – pytam się. – „Dowiesz sia 
patom”… Zdjęto mi pas, odpięto orzełek i dystynkcję i za chwilę znalazłem się 
w chlewie na gnoju, gdzie ujrzałem dwóch podchorążaków i jednego porucz-
nika… Wszyscy byli z Armii Krajowej, jeden z Warszawy a dwóch z Lublina. 
Mijały dnie i tygodnie… Po trzy, cztery razy budzeni prawie w każdą noc, na 
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badaniach bici porządnie, chcieli byśmy pod pisali wyrok własnym językiem… 
Co noc ta sama historia, co noc bicie w twarz i kopanie. Teraz zdałem sobie 
sprawę dokładnie i wiedziałem, że czeka mnie Sybir albo Kamczatka. Los swój 
posta nowiłem rzucić na szalę życia i śmierci. Za wszelką cenę muszę uciec”.

Oto „wojsko polskie” marszałka Żymierskiego.
A jednak, tak jak chciał Piłsudski, stanowi ono najgłębiej jedną całość 

z narodem. Jak naród cały bowiem chce wolności i do wolności ucieka. Jak 
naród cały, szarpie kajdany i opiera się przemocy.

Daremny to trud Polaków przerabiać na niewolników.

III. Front
Trzy były cele, dla których Sowiety formowały, zależne od sie bie, „wojsko 

polskie”. Dwa z tych celów były poboczne – jeden główny. Celami drugo-
rzędnymi były: po pierwsze – poderwanie autorytetu konstytucyjnego Rządu 
Polskiego, a tym samem pod ważenie suwerenności Państwa Polskiego; po 
drugie – wywoła nie na świecie fałszywego wra żenia, że Rosja „wyzwala” Pol-
skę. Celem głównym było mordo wanie Polaków.

Cele poboczne Sowiety osią gnęły. Rząd Polski w Londynie, któremu przewod-
niczył podów czas Mikołajczyk – tchórzliwie nie złożył sprzeciwu wobec okra-
dania Polski z jej najwyższe go prawa: prawa dysponowania krwią Polaków. P. 
Mikołajczyk, jeszcze jako premier konstytu cyjnego rządu nie podniósł – choć był 
obowiązany – protes tu w obliczu świata całego, że Rosja łamie prawo, formując 
wojsko polskie, z obywateli pol skich, bez przyzwolenia Rządu Rzeczypospolitej. 
Przez swoje łajdackie i tchórzliwe milczenie już podówczas wziął na siebie Miko-
łajczyk współodpowiedzialność za daremną śmierć dziesiątków tysięcy. Daremnie 
– bo ponie sioną nie ku wyzwoleniu ojczy zny, lecz ku zakuciu jej w kaj dany.

Tak samo osiągnęły Sowiety drugi cel poboczny: okłamanie świata, że 
„wyzwalają” Polskę chytrzej i podstępniej, niż Ca rowie, Stalin niewolę Polski 
przemieniał w oczach świata na jej wolność, zaczepiając kawałek blachy, 
wycięty w kształt Białego Orła, na czapkach swoich pol skich niewolników.

Najważniejszy przecież był cel główny: śmierć jak największej ilości 
Polaków. Obaczmyż w świadectwie cu downie ocalonych, jak pracowa ła ta 
maszyna zabójstwa.

Oto pierwsze świadectwo: „W czasie marszu przez t. zw. Wartheland 
(kaliskie i poznań skie – przypisek nasz) z obu rzeniem patrzyłem na marnu-
jący się poniemiecki żywy inwentarz, który ginął z głodu i braku opieki, 
w Lubelszczyźnie zabierano w tym czasie ostatnie krowy na kontyngent, ale 
lubelskie ministerstwo rolnic twa było zajęte reformą rolną a o tych sprawach 
nikt nie po myślał. Ciekawe było, że na te renach czysto polskich wszelkie 
magazyny żywności, magazyny cukru w cukrowniach, wódki w gorzelniach, 
mąki w młynach były obsadzane przez armię so wiecką, a żołnierz polski 
musiał u nich żebrać o kilo cukru, czy kawałek chleba z piekarni.
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Do akcji wstąpiłem w rejonie t. zw. Wału Pomorskiego. Nie dobrze mi się 
robiło na widok naszej piechoty, gonionej do natarcia przez pijanych ofice-
rów, bez wsparcia artylerii, bez czołgów i lotnictwa. Trzy na tarcia na wioskę 
Gross Sabin, prowadzone w ten sposób doprowadziły do tego, że z peł nych 
stanów w kompaniach po zostało od 10 do 20 ludzi. Nasz pułk w przeciągu 3 
miesięcy boju otrzymywał pięć razy uzupełnienia w sile po 300 do 400 ludzi 
i mimo tego już pod Oranienburgiem musiano brać uzupełnienie z taborów, 
artyler ii, żandarmerii, bo piechota była zdziesiątkowana…

Pracę naszej baterii ocenia no nie wynikami strzelań, a ilością wystrze-
lanej amunicji… Więc biło się „Panu Bogu w okno” byle tylko wykazać się 
wystrzelaną amunicją… Pewnego razu wpada na punkt obserwa cyjny pija-
niusieńki jak bela, w obrzyganym płaszczu, d-ca batalionu i prosi oficera 
artylerii, by ten położył ogień na pewien lasek. Całe szczęście, że artylerzysta 
nie spełnił jego prośby, bo za 15 minut zauważyliśmy wycofującą się z tego 
lasku na szą 8 kompanię, która zakry wała odwrót baonu”.

A oto drugie świadectwo: „Gdy znaleźliśmy się na froncie okazał się 
bałagan. Brak łączności między plutonami i kompaniami. Dużo ludzi bez-
celowo ginęło, a ci nasi zrusyfikowani „Polacy” krzyczeli: „Wpieriod,… 
Polaki” i z ukrycia, kto był troszeczkę w tyle, z pistoletu strzelali. D-ca baonu 
w moich oczach zastrzelił trzech żołnierzy Polaków. Prze chodziliśmy trzy 
najgorsze ak cje. Po pierwszej zostało nas 16 z kompanii, po drugiej 26, a po 
trzeciej 18. Po każdej akcji były uzupełnienia”.

Oto trzecie świadectwo: „Od Odry do Łaby byliśmy w 5 natarciach. Ostatnie 
z nich trwało trzy dni bez żadnej wydatniejszej pomocy artylerii. Czołgów nie 
było wcale, ani sa molotów. Mimo to oficerowie pchali nas ciągle na pewną 
śmierć, strzelając do żołnierzy w razie odmowy… Cud jakiś ocalił mi wtedy życie 
tym bardziej, że jako dowódca plutonu musiałem prowadzić kilka razy pluton do 
ataku… Po trzech dniach kreciego życia w ziemi, wycieńczeni i zdziesiątkowa-
ni zostaliśmy zastąpieni przez ko zaków. Nadeszły wtedy czołgi, ciężka artyleria 
i katiusze (rosyjska nazwa dział rakietowych – przyp. nasz), na głos których aż 
nam serca się radowały. Nad leciały również samoloty… Ile istnień ludzkich oca-
lałoby, gdy by cała ta technika użyta była w pierwszym dniu. Każdy z nas widział 
jasno, że nas Polaków Rosjanie chcą wprost zetrzeć z powierzchni ziemi. Jeśli 
nie wywieźć na Sybir, lub zniszczyć w lochach więziennych, to bodaj na froncie 
dokończyć swego dzieła! Polacy są dla nich nie nawistnym elementem, który nie 
da się skomunizować, który za bardzo kocha demokrację i wolność osobistą. Gdy 
nasz bataljon dotarł do Łaby (a liczył wtedy coś około 100 ludzi i był pierwszy 
w tem miejscu) oko pał się na brzegu i zajął pozy cję obronną. Przed kim? zasta-
nowiło mnie – czy przed Ame rykanami, którzy są po drugiej stronie wody?”.

Oto czwarte świadectwo: „Zależało szczególniej ofice rom sowieckim, aby 
nas Polaków jak najwięcej wyginęło w tej wojnie. Wiedzieli, że będą mieli 
mniej wrogów na swoją skórę. W czasie walki nasi ofi cerowie, pijani jak bele, 
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z pi stoletami krzycząc „Dawaj wpieriod” gnali nas jak bydło do rzeźni. Odcinki 
frontu dawali nam jak najgorsze, nie do zdobycia, jak rzeki, bagna, lasy, tereny 
górzyste. Mieliśmy to zdobywać bez poparcia czołgów, artylerii. Jednak nasza 
piechota dzielnie szła stale naprzód atakując Niemców wszędzie i pokonała ich, 
broniących się rozpaczliwie do ostatniego naboju. Wobec moich przejść w tej 
armii polskiej, którą zorganizowano na wzór sowiecki i takiego traktowania żoł-
nierza, jak psa, pełnych więzień Pola ków i obozów karnych, jak koło Lubartowa, 
w Warszawie, koło Siedlec i wiele innych – mia łem wszystkiego dość!”.

Oto piąte świadectwo: „Gdy Odrę sforsowaliśmy to już ruszyliśmy, to dopiero 
zatrzymaliśmy się koło Elby, czyli Łaby. Tu już była Ameryka. Patrzę się i myślę co 
robić. Do Amerykanów poszedłem, bo wiedziałem, że tutaj jest polskie wojsko, bo 
tamto to nie pol skie, a sami bolszewicy i z ca łego świata zbieranina i wszystkim obco-
krajowcy rządzą. Polak wcale głosu nie ma. Na froncie też pędzili: gdzie naj gorzej to 
Polaków dawali… i z pistoletami z tyłu, a Polacy byli nie ćwiczeni i szli do rzeź ni, 
bo musieli. Jak nie chciał to go zaraz zastrzelili z pistoletu. Tak wygląda demokracja 
lubelska. Więc gdy doszedłem do El by, czyli Łaby, to poszedłem do Ameryki”.

Oto szóste świadectwo: „Przyszliśmy do Kolberga. Wojsko stanęło. Ani 
w tę ani w drugą stronę. Spotykam się z kapitanem. Niedobrze stąpiłem nogą, 
być może trąciłem go niechcący. Kapitan przystępuje z nahajem i uderza mnie 
w policzek. Ja się jego pytam za co mnie uderzył, a on „po rusku”; odpowia-
da… Słyszał to z boku major Kuczyńskij i biegnie do mnie i wykrzykuje do 
kapitana dlaczego nie użył pistoletu: „ubić kak sobaku!”. Zdążyłem zniknąć 
z oczu. Prosiłem Boga… o wyratowanie z szatańskich rąk czerwonych. Pan 
Bóg mi dopomógł przejechać Elbę. Gdy by Polska miała być taka, jak jest teraz, 
oglądać jej nie będę i nie życzę najgorszemu Pola kowi”.

Oto siódme świadectwo: „Byłem przy broni przeciw pancernej. Oficerowie 
ruscy zapatrywali się na nas Polaków, aby nas jak najwięcej wynisz czyć. 
Pchali nas w różne kliny, w najgorsze miejsca. Gdy miało być natarcie strze-
lano parę po cisków z moździerzy i parę z 45-tki i „dawaj wpieriod!”.

A oto ósme świadectwo: „Przeszliśmy granicę polsko-niemiecką i idziemy 
do morza. Gdzie najgorzej to dawaj Polaczków! Bardzo nas dużo gi nęło, bo 
to wszystko nie ćwi czone… Odrę sforsowaliśmy i doszliśmy do Łaby, czyli 
Elby. No i wojna się skończyła, ale ja takiej Polski to nie chcę i uciekłem do 
Ameryki. Nie chciałem i tych pięciu hektarów po la, które nam dawał oficer 
polityczno-wychowawczy, bo tak nie może być, aby prawdziwi Polacy z krwi 
i kości byli wywożeni na Syberię, a u nas rządzili obcokrajowcy. Stalin nam 
niepotrzebny i NKWD, które Polaków aresztuje też niepotrzebne.

Nas jest tutaj (zbiegów – przyp. nasz) 23 Polaków i jeden Żydek, który też 
poszedł z nami i wyrzekł się 5 hektarów pola i uciekł do Ameryki. Chociaż się 
wojna skończyła, ale dla nas to się nie skończyła. My ta kiej Polski nie chcemy, 
aby wolności naród polski nie miał. My jeszcze żyjemy i za wolność chcemy 
walczyć, ażebyśmy mieli Polskę Wielką i Niepodle głą, nie taką jak teraz”. 
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IV. Niewolnicy i zdrajcy
W styczniu 1944 r. kiedy ujaw niły się pierwsze fakty, mówiące o tworze-

niu przez Stalina no wych janczarów dla Moskwy, odzianych w polskie roga-
tywki, pisałem w artykule „Niewolnicy”: 

„Dywizje „polskie” w Sowie tach tworzone są po to, aby Polskę pozbawić 
jej praw.

Dywizje „polskie” w Sowie tach tworzone są po to, aby do wieść światu, że istnieje 
wojsko „polskie”, które nie podlega prawnemu wodzowi, nie walczy o sprawę swego 
państwa, lecz gotowe jest słuchać obcego do wództwa i czynić, co ono roz każe…

Zamyka się krąg okrucień stwa. Porwano ludzi w domostw za to, że 
byli Polakami. Więziono, skazywano na głód, nę dzę i śmierć – za to, że byli 
Polakami… Dziś czyni się sprawę najpodlejszą i najokrutniejszą: przymusem 
i gwałtem ka że się Polakom walczyć z Polską. Pod dźwięki „Jeszcze Nie Zginęła” 
– każe się żywym iść ku Jej śmierci. Pod polskim sztandarem nakazuje się nie-
wolnikom niszczyć to, czego walczącemu narodowi przemo cą odebrać nie zdo-
łano: jego prawa, jego honor…

Módlmy się za nich. Bo są to najnieszczęśliwsi wśród nie szczęśliwych. 
Najnieszczęśliwsi, gdyż nawet śmierć ich nie Tej służy, która kochają, lecz tym, 
co pragną rękami niewolników cały naród polski zakuć w kaj dany niewoli”.

Tak przez półtora z górą rokiem widziałem i rozumiałem to, co każdemu 
Polakowi łatwo było widzieć i rozumieć: mękę stra szliwą tych „żołnierzy”, 
którym nakazano przeciw Polsce dawać świadectwo, ubierając ich na urągo-
wisko w Polskie znaki.

Dziś, kiedy przyszli do nas stamtąd – świadczą każdym swoim słowem, że tak 
właśnie było, że tak właśnie czują, że niewolnikami byli tylko – zdraj cami nigdy.

Ci niewolnicy rwali się ku wol ności. Pragnęli odejść stamtąd, zerwać 
z moskiewskim przymu sem. Pragnęli odejść, aby z nim walczyć.

Spójrzmy w duszę tych ludzi, otworzoną nam dzisiaj. Spójrz my co się 
w niej działo, kiedy – tak mówią – postanawiali „los swój rzucić na szalę 
życia i śmierci”. 

Oto tak wygląda droga z niewoli ku wolności:
„Dotarłem dość blisko sowieckiej linii. Tu rozsądek kazał mi się zatrzy-

mać do ciemnej nocy. Zdrzemnąłem się. Nie wiem jak długo .spałem, godzi-
nę czy dwie. Zbudziło mnie niemiłosierne zimno… Teraz już najwyższy czas, 
już północ minęła – i no ga za nogą, z modlitwą na ustach, począłem się czoł-
gać w kierunku Łaby. Każdy szelest, każde pęknięcie patyczka robi ło na mnie 
ogromne wrażenie: żeby się nie zdradzić!

Nie wiem, czy Bóg mnie pro wadził, czy anioł z nieba, prze cież prawy 
brzeg Elby pocięty jest rowami, bagnami i mnó stwem jezior. Ja zaś trafiłem 
na groblę z faszyny i trawy i doszedłem suchą nogą nad sam brzeg rzeki, jak 
gdybym przed tem wiedział o tej grobli. Dotarłem do rzeki. Usiadłem nad 
brzegiem i myślę, a w tej chwili wyłonił się z poza chmur księ życ…



W dali usłyszałem głos zmie niających się patroli sowiec kich. Trudno, 
trzeba płynąć, niema rady. Po krótkiej, lecz gorącej modlitwie zrzucam 
płaszcz, buty, bieliznę. Jedynie spodnie, bluzkę i czapkę wiążę w tobołek 
i przypinam paskiem dookoła szyi. Pogrążam się w fale Elby. Woda dość 
zimna po rywa mnie w swój nurt… po jakimś czasie opadam z sił.

I znów nadludzki wysiłek i metr po metrze zbliżam się do brzegu. Nagle 
czuję, że nogi moje dostają gruntu. Wychodzę na brzeg zziębnięty, zupeł nie 
nagi i mokry. Spojrzałem poza siebie. W dali bieliła się szeroka wstęga Łaby, 
a poza nią czarny, posępny, cuchnący padliną komunizm. Gdzie, w którą stro-
nę? Wtem ujrzałem światełko. Pędzę zziębnięty. U bram budynku zatrzymuje 
mnie w nieznanym języku war townik. Nie wiem co mówił do mnie, pamiętam, 
że wykrztusi łem słowo „Polak” i potem nie wiem co się ze mną stało…

Nazajutrz budzę się, patrzę w okno. O dziwo! w oknie nie wi dzę krat piw-
nicznych, ani war townik nie chodzi… Największym pragnieniem moim jest 
jak najszybszy powrót do zdrowia, aby móc włożyć naprawdę polski mundur”.

Ten młody, nagi, zziębnięty chłopak co wyszedł z ciemności, by powie-
dzieć żołnierzowi amerykańskiemu jedno słowo „Polak”, nim upadł zemdlo-
ny – ten chłopak jest Polakiem. Jest krwią i kością z kości narodu polskiego. 
Jest posłem z kraju ciemności i nocy. Mówi za Rzeczpospolitą. Wyrwał się 
niewoli i chce walczyć.

I dlatego zdrajcami, sprzedawczykami, odszczepieńcami, co odcinają się 
od narodu polskiego raz na zawsze, są dziś ci wszy scy, co tam idą, skąd on 
się wyr wał. Ci, co przepływają Elbę na wschód w dyplomatycznych strojach, 
w cylindrach na głowach. Ambasadorzy! Konsule! Charge d’affaires! Zdrajcy, 
sprzedawczycy, odszczepieńcy. Albowiem sprzedają się oni, aby zagłuszyć głos 
tego chłopca, co jest głosem milionów. Zdrajcą jest „podwój ny Quisling” amba-
sador Lange! Sprzedawczykiem jest „hrabia” Janusz Żółtowski. Odszczepieńcem 
jest p. „konsul” Rozwadow ski. Sprzedali się, aby kłamać. Wynajęli się, aby wła-
snymi dłońmi dusić tego chłopca, co nocą majową Elbę wpław przepływał, aby 
zatrzymać w jego gardle słowa prawdy. Wynajęli swoje py ski i swoje sumienia 
katowi. Bę dąc sami na wolnej ziemi pod jęli się Stalinowi służyć, by łat wiej mu 
było dziesiątki milionów Polaków przytrzasnąć wie kiem niewoli, Z mniejszym, 
niż tamten nagi chłopak wysiłkiem, przepłynęli rzekę szerszą niż Elba. Tę rzekę, 
co dzieli uczciwość od hańby, obowiązek od podłości.

A jednak nie oni, nie uroczy ści, płatni i „uznani” zdrajcy, lecz ten nagi 
chłopak, zbiegły niewolnik, co chwiejąc się na nogach wynurzył się z nocy 
– jest prawdziwym posłem narodu polskiego do wolnych narodów świata.

I jego głos musi być usłysza ny – jeśli narody te chcą pozo stać wolne.

Pierwodruk: „Nowy Świat”, 29 IX i 1–4 X 1945 r.



Paweł Wrona

Związek Strzelecki wobec nadchodzącej 
wojny – trzy dokumenty

O tym że Związek Strzelecki odgrywał szczególną rolę w systemie bezpieczeń-
stwa II Rzeczypospolitej nie trzeba przekonywać. Ta utworzona na nowo w 1919 r. 
młodzieżowa organizacja paramilitarna prowadziła konsekwentnie przysposo-
bienie wojskowe przez cały okres swojego funkcjonowania, wyróżniając się pod 
tym względem spośród innych organizacji społecznych. Nieprzerwanie utrzymy-
wała relacje z wojskiem, a jej struktura była sprzężona z Państwowym Urzędem 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Poprzez stale rozszerza-
jący się zakres swojej działalności propagandowej, szkoleniowej i wychowawczej 
ZS realizował politykę bezpieczeństwa państwa, pełniąc de facto funkcję gwardii 
narodowej. Struktury „Strzelca” rozwijały się niemal we wszystkich częściach 
kraju, a liczbę jego członków szacuje się na ok. 500 tys. w 1939 r.1.

Historia ruchu strzeleckiego pełna jest wciąż „białych plam”. Jak do tej 
pory nikt nie opisał programowego i organizacyjnego stanowiska ZS wobec 
wiszącego nad Polską widma wojny. Przygotowania wojenne w szeregach 
„Strzelca” konceptualizowane są zazwyczaj wyłącznie w aspekcie szkole-
niowo-wychowawczym. Główny ciężar pracy ZS w kierunku przygotowań 
do działań w czasie trwania konfliktu wojennego ujmowany był zazwy-
czaj w literaturze jako działania w ramach batalionów Obrony Narodowej2. 

1 M. Wiśniewska, Związek Strzelecki (1910–1939), Warszawa 2010; A. Zakrzewska, Związek 
Strzelecki 1919–1939. Wychowanie obywatelskie młodzieży, Kraków 2007.
2 K. Pindel, Obrona terytorialna w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1995, s. 160, 163; M. 
Wiśniewska, Związek…, s. 312–313.
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Opisywane były też pogotowie obywatelskie, utajnione struktury ZS mające 
na celu przygotowanie do pracy konspiracyjnej i propagandowej na zajętym 
przez agresora obszarze. Uwzględniano też zjawisko angażowania członków 
ZS w ramach dywersji pozafrontowej poza organizacją3. Nie dotarłem jednak 
do żadnego tekstu naukowego bądź popularnonaukowego, który opisywałby 
w jaki sposób pozostałe struktury ZS (a więc przeważająca większość szeregów 
strzeleckich) przygotowywały się do działalności organizacji w warunkach 
wojny. Kolejną luką w naszej wiedzy jest oczywiście działalność „Strzelca” we 
wrześniu 1939 r. Istnieje zaledwie jeden tekst na ten temat – rzetelny, choć, 
niestety, raczej przyczynkarski artykuł Przemysława Wywiała4.

Powód jest, jak zawsze, dość prozaiczny. Tym, co określa horyzont pozna-
nia historycznego jest zakres informacyjny i charakter zasobu źródłowego. 
Informacje dotyczące działań strzelców w czasie samej kampanii polskiej są 
szczątkowe i enigmatyczne. Zazwyczaj mają też formę wspomnień pisanych 
i mówionych, które zbyt często przekraczają możliwości warsztatowe bada-
czy dziejów. W przypadku wojennych przygotowań ZS najczęściej w materia-
le aktowym podobnych informacji… po prostu nie ma. W czasie kwerendy, 
którą prowadziłem w Centralnym Archiwum Wojskowym udało mi się zna-
leźć zaledwie trzy dokumenty, które rzucają nieco światła na to zagadnienie. 
Postanowiłem zaprezentować je w pełnym brzmieniu.

Pierwszy dokument5 Zadania Związku Strzeleckiego na wypadek mobilizacji 
i wojny został przygotowany przez zastępcę komendanta okręgu ZS nr I, ppłk. 
dypl. Wincentego Lekkiego6. Ma formę liczącego 13 stron maszynopisu. Jest to 
referat wygłoszony na oficerskim kursie unitarnym w Warszawie i przesłany przez 
komendę okręgową do komendantów powiatów ZS, samodzielnych oddziałów 
i klubów sportowych ZS, z pewnością tylko na obszarze okręgu nr I. Dodatkowe 
egzemplarze wpłynęły też, zgodnie z drogą służbową, do kancelarii Komendy 
Głównej ZS oraz Okręgowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego. Co prawda pismo nosi datę 1 kwietnia 1939 r., jednak do kancelarii 
KG ZS wpłynęło dopiero 12 czerwca, co musiało spotkać się z niemałym zdumie-
niem (sądząc po adnotacji)7. Przygotowując ten materiał pozwoliłem sobie pominąć 
krótki spis treści zamieszczony tuż pod tytułem referatu, a także pismo przewod-

3 T. Bogalecki, Tajny Okręg Związku Strzeleckiego w Wolnym Mieście Gdańsku 1931–1938, „Wojskowy 
Przegląd Historyczny” 1995, z. 1–2, s. 129, 130; M. Wiśniewska, Związek…, s. 309–312, 315.
4 P. Wywiał, Związek Strzelecki w wojnie obronnej 1939 roku, http://bit.ly/1FROE3Z (dostęp 
18 IX 2015 r.).
5 CAW, Związek Strzelecki, sygn. I.390.1.482, mps, b.p.
6 Ppłk dypl. piech. Wincenty Lekki (1890–1940). Ukończył austriacką szkołę oficerską. W latach 
dwudziestych służbę odbywał m. in. w DOG w Krakowie, DOK Nr V, 16. DP, 15. pp i 23. pp (jako 
zastępca dowódcy pułku), a także w Oddziale IV SG. W latach trzydziestych przeniesiony w stan 
spoczynku; odznaczony KW; zamordowany w Charkowie, zob. Charków. Księga Cmentarna 
Polskiego Cmentarza Wojennego, red. J. Ciesielski et al., Warszawa 2003, s. 293.
7 Data tego dokumentu jest podwójnie podkreślona i opatrzona znakiem zapytania.
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nie streszczając je powyżej. Treść referatu prezentuje kompleksowy program na 
wypadek wojny, obnażając równocześnie wszelkie braki w zakresie planowania na 
poziomie centralnym i ujawniając dezorientację na niższych szczeblach organizacji. 
Wizja, która została zaprezentowana w referacie, wydaje się też wskazywać powód 
tych braków – oczekiwanie na decyzje władz cywilnych i państwowych dotyczą-
ce wykorzystania organizacji. Autor miał świadomość licznych problemów, jakie 
czekały „Strzelca”, zwłaszcza tych związanych z mobilizacją przeważającej części 
kadry strzeleckiej, którą stanowili przecież w dużej mierze rezerwiści. Pomimo 
odważnego określania wyzwań stojących przed strzelcami ppłk. dypl. Lekki ostroż-
nie dobierał słowa, starając się najwyraźniej zaszczepić w słuchaczach pewnego 
rodzaju optymizm. Tekst kompleksowo omawia zadania poszczególnych struktur 
funkcjonujących w ramach ZS, zwłaszcza Przysposobienia Wojskowego Kobiet, 
choć przy całkowitym pominięciu PW Konnego („Krakusów”). Na uwagę zasłu-
guje szczególnie nakreślenie roli orląt ZS, które najwyraźniej miały pełnić funk-
cję czegoś na kształt późniejszego „małego sabotażu”. Referat, choć bez wątpienia 
nie jest obowiązującą w całej organizacji instrukcją i choć wielu punktach wydaje 
się zawierać dość ogólne dyrektywy, imponuje holistycznym podejściem do spraw 
organizacyjnych i kompleksowością proponowanych rozwiązań.

Drugim dokumentem jest odezwa skierowana do członków ZS nosząca 
datę 30 sierpnia 1939 r. Znajduje się ona w jednostce aktowej zawierającej 
dzienniki zarządzeń i rozkazów z lat trzydziestych8. Nosi odręczny podpis 
prezesa Zarządu Głównego ZS Franciszka Paschalskiego9, chociaż pozosta-
wiono miejsce również dla wiceprezesa Anatola Minkowskiego10. Ma ona 
raczej walory propagandowe niż programowe, chociaż również zawiera pew-
ne przesłanki praktyczne. Wydaje się, że główną rolą tego dokumentu było 

8 Należy odnotować, że w ramach jednostki aktowej znajduje się między dokumentami z lat 
wcześniejszych. CAW, ZS, sygn. I.390.1.13, mps, k. 336.
9 Franciszek Paschalski (1989–1940), kształcił się w Warszawie i Moskwie. Jeszcze przed 
I wojną światową jako adwokat w Warszawie, od 1915 r. jako podprokurator. Działacz 
PPS i Stronnictwa Radykalno-Narodowego. Członek warszawskiej Straży Obywatelskiej. 
W 1916 r. w Radzie Narodowej. W okresie międzywojennym właściciel własnej kancelarii, 
był obrońcą i oskarżycielem w wielu głośnych sprawach. Aktywny politycznie, kilkakrotnie 
kandydował. Należał do loży wolnomularskich. Od 1930 r. poseł BBWR. Piastował czołowe 
funkcje w Naczelnej Radzie Adwokackiej. We wrześniu 1939 r. przedostał się do Francji; 
zmarł w Monako, zob. Z. Landau, PSB, 1980, t. 25, z. 1, s. 241–243.
10 Płk. Anatol Minkowski (1892–1939), kształcił się w Warszawie, Zurychu, Krakowie 
i Monachium. Od 1915  r. w LP awansując do stopnia porucznika. Internowany 
w Beniaminowie. Od 1918 r. w DOG Warszawa, a w roku następnym w 33. pp. W 1921 r. 
kierował referatem PW i WF w Oddziale III SG, a następnie Wydziałem PW i WF 
w Dep. Piechoty MSWojsk. Urlopowany w 1926 r. z powodów zdrowotnych; w rok później 
przeniesiony w stan nieczynny. Pracował m. in. w sekretariacie generalnym Banku 
Gospodarstwa Krajowego i jako dyrektor Polskiego Instytutu Rozrachunkowego. Aktywny 
w organizacjach zawodowych. W 1939 r. w sztabie gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego; 
zaginął w czasie działań wojennych, zob. W. Szyszkowski, PSB, t. 21, s. 300–301.
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uspokojenie członków i stonowanie bojowych nastrojów, choć oczywiście 
w typowy dla strzelców sposób deklaruje wartość bojową organizacji11.

Trzecim dokumentem12, podpisanym przez samego komendanta głównego 
ZS13, są specjalne wytyczne pracy rozesłane z datą 31 sierpnia 1939 r. Liczą one 
siedem stron maszynopisu. Jest to kompleksowa instrukcja przeznaczona do reali-
zacji stricte praktycznej. Co prawda ten dokument został zakwalifikowany jako 
wskazówki szkoleniowe, zawiera jednak głównie dyrektywy dotyczące działalności 
prospołecznej. Sugestie organizacyjne zostały w nim ograniczone do minimum 
mieszczącego się w końcowej części dokumentu. Nieco konkretniejsze wskazówki 
dotyczące tych kwestii zawarto jednak w piśmie przewodnim, które stanowi inte-
gralną część instrukcji. Nie ma ona tak rozwlekłej, propagandowej formy, jak referat 
ppłk. dypl. Lekkiego, a jest wręcz lakoniczna. Mimo to niektóre punkty zostały 
rozwinięte i uszczegółowione, najwyraźniej tylko na tyle, na ile to konieczne.

Nie da się stwierdzić, czy opracowując specjalne wytyczne na 1939 r. bazowano 
na tekście ppłk. dypl. Lekkiego. Z całą pewnością wszystkie dokumenty prezentują 
dość spójną wizję celów, zadań i problemów, jakie czekają „Strzelca” z chwilą wybu-
chu wojny. Ustalając priorytety ZS koncentrują się zdecydowanie bardziej na szeroko 
rozumianej służbie pomocniczej niż bojowej. Do głównych sfer działań strzelców 
miała należeć aktywność propagandowa, przeciwdywersyjna i porządkowa, a także 
przeszkolenie młodzieży, która niebawem mogła być objęta poborem. Podobnie jak 
w okresie pokoju ZS miał stać się raczej katalizatorem, czynnikiem mobilizującym 
społeczny potencjał wokół proobronnych celów, a nie aktywną siłą bojową. Zatem, 
podobnie jak w czasie pokoju, wyżej stawiano aspekty wychowawcze pozostawiając 
czynną walkę w kompetencjach armii. Należy jednak nadmienić, że nie wykluczano 
całkowicie możliwości wykorzystania ZS w tym zakresie (co widać raczej w referacie 
ppłk. dypl. Lekkiego). Jest to zbieżne z niektórymi koncepcjami zastosowania PW 

11 Ten sam ton prezentowany był przez władze strzeleckie różnego stopnia przy innych 
okolicznościach, np. przy okazji aneksji Zaolzia.
12 Również i ten dokument znajduje się między materiałami z lat wcześniejszych. CAW, ZS, 
sygn. I.390.1.456, mps, b.p.
13 Płk. Józef Tunguz-Zawiślak (1890–1961), przed I wojną światową członek PDS, później w LP, 
a następnie w PSZ. W 1918 r. komendant miasta Łomża. Organizator i dowódca Centralnej Stacji 
Rozdzielczej, następnie dowódca CSR w Mińsku Mazowieckim. Przez pewien czas jako szef sztabu 
ochotniczych sił białoruskich biorących udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Następnie w składzie 
komisji wytyczającej wschodnią granicę Rzeczypospolitej, po czym służył jako p. o. komendanta 
miasta Łodzi i w 28. pp Strzelców Kaniowskich, również jako dowódca, po czym dowodził 84. pp. 
Od 1938 r. jako komendant główny ZS. W czasie kampanii polskiej w GO „Włodzimierz”. Zdołał 
uniknąć niewoli i zaangażował się w działalność konspiracyjną w ramach organizacji określającej 
się jako Związek Strzelecki. Przez długi czas konsekwentnie odmawiał scalenia ze ZWZ-AK, 
co jednak stało się na przełomie 1942 i 1943 r., następnie w KG AK. Brał udział w powstaniu 
warszawskim. Po wyzwoleniu z niewoli niemieckiej na emigracji. Podejmował próby odtworzenia 
ZS w kraju. Angażował się w działalność organizacji i instytucji piłsudczykowskich, w tym 
Instytutu Józefa Piłsudskiego; odznaczony Krzyżem VM 5 kl. i KW 4-krotnie, zob. M. Gałęzowski, 
Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939–1947, Warszawa 2005, s. 774–780.
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w sytuacji wojny, jakie prezentowali niektórzy uczestnicy dyskusji nad tym zagad-
nieniem14. Cele, jakie obierał „Strzelec” były też tożsame z zadaniami, jakie stawiały 
mu czynniki wojskowe w latach trzydziestych15. Można zatem jednoznacznie stwier-
dzić, że istnieje ciągłość między treścią poniższych dokumentów, a wcześniejszym 
charakterem pracy strzeleckiej, ideologią ZS oraz stawianymi jej w okresie pokojo-
wym przez władze cywilne i wojskowe wymaganiami. Mimo to nie sposób określić, 
czy specjalne wytyczne z 31 sierpnia są wynikiem wcześniejszej pracy koncepcyjnej 
KG ZS. Refleksje ppłk. Lekkiego (jeszcze z pierwszego kwartału roku) jasno wska-
zują, że niższe szczeble strzeleckiej organizacji nie miały świadomości, co do pod-
stawowych założeń funkcjonowania ZS w okresie wojny. Możliwe, że wcześniej 
opracowane dyrektywy były utajnione do ostatniej chwili, czyli do czasu ogłosze-
nia powszechnej mobilizacji. Jest też jednak prawdopodobne, że z opracowaniem 
wytycznych po prostu czekano do ostatniej chwili, bez wcześniejszej refleksji. Pewną 
przesłanką jest fakt, że ostatni dziennik rozkazów przedwojennego ZS nie wskazu-
je w żaden sposób na wojenne przygotowania, skupiając się na bieżącej, pokojowej 
aktywności16. Nie sposób jednak wykluczyć, że władze ZS do ostatniej chwili ukry-
wały przed swoimi członkami informacje o mobilizacji. Decydujące byłoby okre-
ślenie na ile najwyższa kadra kierownicza ZS była informowana o zamierzeniach 
dotyczących nadchodzącej wojny. Aby rozwiać te wątpliwości należałoby dokładniej 
niż do tej pory opisać relacje między armią a ZS (zwłaszcza w aspekcie wzajemnej 
komunikacji), co jest jednak tematem na osobną rozprawę.

Dokumenty prezentują daleko idącą symbiozę między Związkiem a PUWF 
i PW – dwa z nich zostały z całą pewnością przesłane decydentom Urzędu. 
Widoczna jest w nich postawa wyczekiwania na decyzje władz. Ujawniają też szcze-
gólną rolę przysposobienia rolniczego, które wcześniej utożsamiano raczej z pracą 
oświatową niż z umacnianiem potencjału militarnego. W każdym z dokumentów 
wyraźnie rysuje się świadomość rozprężenia, jakie wkraść musi się do struktur 
strzeleckich po ogłoszeniu powszechnej mobilizacji, a zwłaszcza z niedoborem 
kadr, które z dużym wysiłkiem budowano przez całą dekadę. Pokazują też spój-
ność stanowiska ZG i KG, przy zachowaniu głównej roli komendanta głównego17.

Czy zaprezentowany poniżej program został wcielony w życie w ramach struktur 
terenowych ZS? Nie udało mi się dotrzeć do dzienników podawczych, które wska-
zywałyby kiedy odezwa ZG i wytyczne komendanta głównego zostały przesłane 

14 Zob. np. R. Starzyński, Przysposobienie wojskowe narodu pod bronią, „Bellona” 1927, t. 26, 
s. 42–59; J. Kęsik, Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 
1918–1939, Wrocław 1998, s. 34, 35; A. Ignatowicz, Przygotowanie obronne społeczeństwa 
w Polsce (1921–1939), Warszawa 2010, s. 16–18.
15 Zob. np. Materiały z konferencji dowódcy Okręgu Korpusu nr II Lublin z wojewodą 
wołyńskim w sprawach bezpieczeństwa województwa wołyńskiego, oprac. Z. G. Kowalski, 
„Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 2002, nr 25, s. 10.
16 CAW, ZS, sygn. I.390.1.174, Dziennik zarządzeń i rozkazów, nr 12, 1 IX 1939 r., b.p., mps. 
17 Por. M. Wiśniewska, Związek…, s. 298, 299.
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władzom niższego szczebla. Czy pisma były antydatowane i przygotowane wcze-
śniej z myślą o wysyłce wraz z publikacją obwieszczeń o mobilizacji? Czy wysłano 
je po czasie, w pierwszych dniach września? Czy dotarły do komend, czy też może 
w wyniku działań wojennych oddziały były zdane na siebie? To, niestety, pytania bez 
odpowiedzi. Z moich badań dotyczących Lubelszczyzny wynika, że wybuch wojny 
był dla strzelców takim samym zaskoczeniem, jak dla innych obywateli, a struktu-
ry ZS po prostu przerwały swoją bieżącą pracę. Aktywność strzelecka we wrześniu 
1939 r. na terenie województwa lubelskiego była zgodna z głównymi wskazówkami 
zawartymi w poniższych dokumentach – pełniono funkcje porządkowe, zapew-
niano pomoc uchodźcom itd. Udział w akcjach bojowych był raczej sporadyczny. 
Sprawdziły się też przewidywanie ppłk. dypl. Lekkiego dotyczące autonomizacji 
oddziałów, strzelcy skupiali się przede wszystkim na swoim najbliższym otoczeniu. 
Może to jednak wynikać nie z wytycznych KG, ale przede wszystkim z potrzeb 
chwili i charakteru strzeleckiej pracy w latach 30.

Przygotowując niniejsze dokumenty postępowałem zgodnie z zasadami edy-
torstwa historycznego starając się wiernie oddać ich treść. Wszystkie kapitały, 
podkreślenia i rozstrzelenia zachowałem tak, jak w oryginale. Poprawiłem jedy-
nie interpunkcję oraz wyeliminowałem literówki. Uwspółcześniłem zapis niektó-
rych wyrazów (np. „organizacyj”) i rozdzieliłem niektóre wyrażenia zapisywane 
łącznie (np. „naogół”). Tam, gdzie mogłoby to zniekształcać styl autora i wpłynąć 
na wartość komunikacyjną źródła pozostawiłem błędy językowe, umieszczając 
jednocześnie stosowne oznaczenie zgodnie z instrukcją Ireneusza Ihnatowicza. 
Własne komentarze zamieściłem w przypisach dolnych.

***
Z-CA KMDTA OKRĘGU I Z.S.
Ppłk. dypl. s. s. Lekki Wincenty - 

Zadania Związku Strzeleckiego na wypadek mobilizacji i wojny

I. WSTĘP
Dyrektywy co do pracy i zadań na wypadek mobilizacji i wojny zawarte 

są normalnie w instrukcjach i planach mobilizacyjnych.
Związek Strzelecki instrukcji takich na razie nie posiada, gdy opracowanie 

ich zależnym jest od całego szeregu zasadniczych postulatów dotyczących 
naszej organizacji.

Brak tych instrukcji jednakże tym bardziej uzasadnia konieczność zasta-
nowienia się nad rolą Z.S. w czasie wojny, względnie w okresie poprzedzają-
cym zatarg zbrojny.

Ostatnie wypadki, a przede wszystkim pamiętne nam dnie przyłączenia 
Zaolzia, dostarczyły nam w tym przedmiocie całego szeregu doświadczeń, 
które to doświadczenia są najdoskonalszym dowodem o konieczności stałej 
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i zasadniczej ingerencji władz kierowniczych w pracach i poczynaniach jed-
nostek wykonawczych.

Zdawać by się bowiem mogło, że zrozumienie zasadniczych celów i zadań 
ZS tak dalece przesiękło [s] w szeregi ZS, że nie tylko jednostki organizacyjne 
wszelkich szczebli, lecz też wszyscy bez wyjątku członkowie ZS w chwilach tak 
znamiennych żadnych wątpliwości co do swych obowiązków mieć nie będą.

Zjawiska, które poniżej wyszczególnię są jednakże dowodem, że wątpli-
wości takie zaistniały a.m.:

1. prośby poszczególnych członków ZS lub też całych oddziałów 
o natychmiastowe ich wysłanie na teren przewidywanych walk;

2. niepewność, dezorientacja i bezczynność w oczekiwaniu rozkazów;
3. zapisywanie się pojedynczych strzelców do Ochotniczego Korpusu 

Zaolziańskiego;
4. wypadki zorganizowania biur werbunkowych dla Ochotniczego 

Korpusu Zaolziańskiego przez członków ZS;
5. wreszcie samowolny wyjazd pojedynczych strzelców lub nawet 

całych grup ZS na teren śląski.
Wstrzymuję się od komentowania tych wypadków, gdyż poniższe rozwa-

żania udowodnią nam dostatecznie jak dalece zjawiska te wszelkim zasadom 
dyscypliny organizacyjnej się sprzeciwiają.

II. ROZWAŻANIA ODNOŚNIE ZADAŃ Z.S. W CZASIE WOJNY
Wychodząc z założenia, że praca i organizacja pracy w jednostkach ZS w czasie 

poprzedzającym zatarg wojenny i w czasie wojny ściśle związana jest z zadaniem 
Z.S. w tych okresach, zastanowić się musimy przede wszystkim nad treścią tych 
zadań. Rozważania te zastąpią nam na razie braku dotyczących [ich] instrukcji. [ss]

Nie ulega wątpliwości, że rola, która poszczególnym organizacjom w cza-
sie wojny przypadnie, zależną będzie od rozrostu i siły wewnętrznej danej 
organizacji. Z.S. skupiający w swych szeregach około 600 tys. czynnych 
członków stanowi organizację o pierwszorzędnym dla obrony państwa zna-
czeniu, przeto zadania tej organizacji przypadające jej w czasie wojny wyson-
dujemy z najszerszych ram a. m. z ogólnej gotowości zbrojnej całego Państwa.

Wojna przyszłości będzie wojną narodów. Wojnę nie rozstrzygnie tylko 
oręż, lecz i postawa całego społeczeństwa. Siła zbrojna, t. j. wojsko, tworzy 
tylko jedną część, aczkolwiek najważniejszą, potencjału wojennego.

Wyciągniemy wypływające z tej doktryny kategoryczne konsekwencje. 
Gotowość całego społeczeństwa do zatargu zbrojnego powoduje konieczność 
mobilizacji całego społeczeństwa, t. z. przeobrażenie siły i pracy z potrzeb 
pokojowych na potrzeby wojenne Państwa. Idealnym stopniem tej gotowości 
byłby taki plan mobilizacyjny, który by każdemu z obywateli Państwa z góry 
określał przypadające mu na czas wojny zadanie i do tego zadania danego 
obywatela już w czasie pokojowym przysposabiał.
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Jest to oczywiście ideałem nieosiągalnym. Państwo ograniczyć musi 
swoje18 w tym kierunku wysiłki do mobilizacji siły zbrojnej oraz instytucji 
i przedsiębiorstw państwowych i prywatnych w ramach stojącego do dys-
pozycji kontyngentu ludzi zdolnych do służby zbrojnej i zdolnych do pracy, 
a a objętych dotyczącymi [ich] ustawami, w pewnych granicach wieku.

Z chwilą zatem przygotowania się Państwa do akcji zbrojnej społeczeń-
stwo automatycznie dzielić się będzie na dwie grupy:

Pierwsza grupa, to mężczyźni i kobiety objęte rozkazem mobilizacyjnym. 
Grupa ta automatycznie podlegać będzie rygorom wojskowym, a dyspozycyj-
ność jej dla Naczelnego Wodza jest natychmiastowa i rygorami wojennymi 
w stu procentach zapewniona.

Druga grupa to reszta społeczeństwa rozkazem mobilizacyjnym nieobjęta.
W myśl doktryny, że w wojnie nowoczesnej bierze udział całe społe-

czeństwo, przedstawiać winna cała ta grupa dla Władz Państwowych armię 
pomocniczą, zdolną do wykonywania wszelkich zleceń, zmierzających do 
zwycięskiego zakończenia zatargu wojennego.

Zrozumiałą jednak jest rzeczą, że ujęcie tej masy społeczeństw[a] składa-
jącej się z elementów najróżnorodniejszych, od wieku dziecięcego do wieku 
starczego w produkt y wny organizm pracy jest zadaniem niesłychanie 
trudnym i skomplikowanym.

Rozwiązanie tego problemu przez Władze Państwowe bez współpracy [ze 
strony] społeczeństwa jest rzeczą nie do pomyślenia, gdyż dyspozycyjność tej 
masy do wszelkich tak różnorodnych zadań służby pomocniczej zależną będzie 
od stopnia organizacji społeczeństwa w grupy zdolne do wykonywania ściśle 
określonych zadań i celów. Jednostki obojga płci chodzące luzem, nie należą-
ce do żadnych zorganizowanych środowisk będą dla Państwa raczej ciężarem 
aniżeli podporą. Grupy zorganizowane natomiast, pracujące już w czasie poko-
jowym, a przystępujące w chwili mobilizacji natychmiast do przygotowania 
swych członków do potrzeb chwili, będą dla Państwa czynnikami zapewnia-
jącymi w większym lub mniejszym stopniu końcowe zwycięstwo.

Wynika z powyższego niezbicie, że ujęcie możliwie wszystkich obywateli 
Państwa w karby organizacyjne jest obowiązkiem i zadaniem społeczeństwa, 
względnie poszczególnych organizacji, pierwszej wagi.

Zastanowimy się nad tym bliżej. Procent społeczeństwa niezorganizo-
wanego w Polsce w stosunku do organizacji [społecznych] trudnym jest do 
ustalenia. Nie rozchodzi się też w tym wypadku o dokładne dane statystyczne 
lecz o dane przybliżone.

Na ogół panuje w społeczeństwie pewne błędne pojęcie o organizacji życia 
społecznego w Polsce.

18 Wyraz nadpisany.
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Przeważa powszechne przekonanie, że Polska przeinwestowana jest orga-
nizacjami społecznymi.

19Przekonanie z gruntu fałszywe, czego najlepszym dowodem jest fakt, że 
w miasteczkach o kilku lub kilkunastu tysiącach ludności bierze udział we 
wszystkich organizacjach społecznych najwyżej 200 do 600 osób, w osadzie 
nie więcej jak 30, a w przeciętnej wiosce kilka.

Przykład powyższy dowodzi jasno, że Polska pod względem społecznym 
stoi ugorem. Ogromne masy ludności pozostają na uboczu, niezaangażowa-
ne do żadnej pracy społecznej. A jeżeli powstaje jakaś nowa organizacja to 
zamiast sięgać do nienaruszonych mas, chwyta się ludzi zorganizowanych, 
pogłębiając tylko chaos życia politycznego.

Przypuszczam, że wobec powyższego nie popełniamy wielkiego błędu 
określając procent ludności niezorganizowanej w stosunku do organizacji 
[społecznych] mniej więcej w wysokości 70% do 80%, oczywiście na nie-
korzyść organizacji, a to tym bardziej, że najcenniejszy element społeczny 
z chwilą mobilizacji wcielonym zostanie do grupy zmobilizowanej.

Organizacje, którym przypada zadanie zorganizowania społeczeństwa 
podzielić możemy na następujące grupy:

1. Organizacje P.W., młodzieżowe i ideowe.
2. Organizacje wyższej użyteczności publicznej.
3. Organizacje społeczne.
4. Organizacje sportowe.
5. Organizacje polityczne.
Schematycznie zatem przedstawiać się będzie struktura społeczeństwa 

przed spodziewanym zatargiem zbrojnym jak następuje:

I. Grupa zmobilizowana. II. Grupa społeczeństwa nie zmobil.[izowanego]
Wojsko Organizacje 30%

Instytucje i zakłady

P.W. i młodzież

Społeczeństwo 
niezorganizowane 70%

Wyższej użytecz.[ności]
Społeczne
Sportowe
Polityczne

Każda z tych organizacji spełnia swoje ściśle określone cele i zadania. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że najbardziej pozytywną działalność w kie-
runku podniesienia potencjału wojennego przypadnie organizacjom P.W., 
młodzieżowym i ideowym. A na czoło tych organizacji wysunie się Związek 
Strzelecki, jako organizacja przygotowująca społeczeństwo już w czasie poko-
ju tak fizycznie, jak i moralnie do służby wojskowej i państwowotwórczej. 

19 Ten akapit zaczyna się od połowy strony, zapewne na skutek pomyłki.
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A znaczenie tej organizacji z chwilą mobilizacji bynajmniej się nie zmniej-
szy, wręcz przeciwnie, ZS właśnie podczas wojny przedstawiać będzie dla 
Państwa organizację o znaczeniu przodującym, a20 to z dwóch21 prostych 
przyczyn:

1) przyczyna:
Z chwilą mobilizacji praca P.W. w czynnych w czasie pokojowym organi-

zacjach P.W., jak np. Z.R.22, K.P.W.23, P.P.W.24 itp. ulegnie niemal całkowitej 
likwidacji, gdyż związki te składają się przeważnie z elementów podlegają-
cych mobilizacji, t. j. wcieleniu do wojska, względnie reklamacji. Związek 
Strzelecki natomiast, jako organizacja przede wszystkim młodzieżowa, odda 
tylko mniejszą część swoich członków do wojska, pozostając z tą chwilą jedy-
ną czynną organizacją przysposobienia wojskowego, a przede wszystkim p.w. 
młodzieży.

2) przyczyna:
Naczelnym celem natury społecznej Z.S. jest pomnażanie przez swoją 

działalność wartości i mocy Narodu, a zadanie to właśnie w obliczu, czy też 
w czasie zbrojnego starcia w dwójnasób wzrośnie.

III. KONKRETNE UJĘCIE ZADAŃ Z.S.W CZASIE WOJNY
Powyższe rozważania wyłoniły już w bardzo ogólnych zarysach rolę Z.S. 

podczas wojny. Przeświadczenie natomiast o konieczności zdwojonej pra-
cy naszej organizacji w czasie wojny nakłada na wszystkich członków Z.S. 
przede wszystkim obowiązki moralne.

Podstawową zasadą każdej organizacji, a zwłaszcza organizacji o charakterze 
ściśle wojskowym, jest wewnętrzna jej dyscyplina, wymagająca od każdego z jej 
członków wypełnienia tych zdań, które mu kierownictwo organizacji wskaże. 

Powyższe względy wykluczają już z góry ambicje osobiste lub zbiorowe 
wyłamujące się z ogólnych ram dyscypliny organizacyjnej.

Przeciwnie, nieodzownym obowiązkiem każdego z członków Z.S. będzie 
niezachwiane zaufanie do swych władz przełożonych, czy to organizacyjnych, 

20 Litera nadpisana.
21 W oryginale: „z dwu”.
22 Związek Rezerwistów. Powstały w 1932 r. przez uchwałę o zmianie nazwy podjętą 
przez Stowarzyszenie Rezerwistów i byłych Wojskowych. Jedna z czołowych organizacji 
skupiających rezerwistów. Organizacja członkowska w Federacji Polskich Związków 
Obrońców Ojczyzny. 
23 Kolejowe Przysposobienie Wojskowe. Organizacja utworzona w 1929 r. z inicjatywy PUWF 
i PW. Jej głównym celem było przygotowanie pracowników kolei do funkcjonowania w czasie 
wojny (zwalczanie dywersji, umożliwienie sprawnego funkcjonowania transportów itd.), 
przeszkolenie wojskowe i wychowanie fizyczne.
24 Pocztowe Przysposobienie Wojskowe. Powstała w 1935 r. organizacja mająca na celu 
przygotowanie pracowników zakładów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych do pracy 
w warunkach wojny. Jej metody pracy nie różniły się znacząco od innych organizacji. 
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czy też wojskowych, w głębokim przeświadczeniu, że organizacja ta użyta 
będzie w sposób dla ogólnych celów państwowych najodpowiedniejszy.

Każdy więc bez wyjątku członek organizacji, jako zdyscyplinowany, 
rozumny i lojalny członek społeczeństwa, stać będzie w chwilach zdwojonej 
gotowości Państwa w stu procentach do dyspozycji swoich władz przełożo-
nych, a do czasu otrzymania dalszych rozkazów zajmie się samorzutnie przy-
gotowaniem się do przyszłych swych zadań.

Organizacja natomiast jako całość, tak w czasie pokoju, jak i w czasie woj-
ny, stoi do dyspozycji Naczelnego Wodza.

Ambicja Związku Strzeleckiego dążyć zatem powinna w tym kierunku, 
aby Wódz Naczelny, względnie jego organa wykonawcze, tzn. przełożone wła-
dze wojskowe, organizacją tą dysponować mogły według istotnych potrzeb, 
w zupełnym zaufaniu, że organizacja każde jej poruczone zadanie wykona.

Nie należy to do naszej oceny, do jakich zadań faktycznych w razie potrzeby 
Z.S. użyty będzie. Do obowiązków naszych należy jednak przewidywanie do 
jakich zadań ZS użyty być może i do jakich zadań przygotować się powinien.

1. WALKA ORĘŻNA
Walka orężna jest atrybucją wojska i wszyscy do tej walki zdolni obywa-

tele Państwa z natury rzeczy służbę swą w wojsku pełnić będą.
Nie wyklucza to jednakże bynajmniej użycia zorganizowanych i wyszko-

lonych jednostek Z.S. z udziału w walce orężnej. Zmienne bowiem kol[eje] 
losu wojny, a zwłaszcza w rejonach pogranicznych, stwarzać będą moż[e] nie-
jednokrotnie sytuacje, w których tak zespoły zorganizowane Z.S., jak i poje-
dynczy członkowie organizacji, zadokumentować będą mogły swą liczebność 
i ideowość ofiarą swojej krwi. [ss]

Do tych zaszczytnych zadań Związek Strzelecki zawsze przygotowanym 
być musi.

2. SŁUŻBA POMOCNICZA
Niezależnie od powyższego zarysuje się poważna rola Związku 

Strzeleckiego jako organizacji skupiającej w swych szeregach cały zastęp mło-
dzieży chwilowo mobilizacji niepodlegającej. Młodzież ta w czasie pokoju dla 
służby wojskowej już przysposobiona, a z chwilą mobilizacji intensywniej 
szkolona, zorganizowana w jednostki wyszkoleniowe i taktyczne, przedstawia 
dla potrzeb Państwa związki zdolne do wykonywania całego szeregu zadań 
służby pomocniczej i uzupełniającej, jak np.[:]

Służba bezpieczeństwa;
Ochrona linii komunikacyjnych;
Ochrona obiektów stałych;
Zbiorowa praca przy naprawie i budowie linii komunikacyj[nych] lub 

obiektów stałych;
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Osłona rejonów pogranicznych;
Służba w obozach jeńców;
Służba sanitarna;
Ochrona przeciwlotnicza i przeciwgazowa;
Defensywa (ochrona przed szpiegostwem) itd. itd.

3. ZADANIE SPOŁECZNE
Poza tymi zadaniami natury czysto wojskowej przypada Związkowi 

Strzeleckiemu podstawowe zadanie natury społecznej, wynikające z naczel-
nego naszego celu pomnażania wartości i mocy Narodu.

Wiadomą jest rzeczą i należy to sobie należycie uświadomić, że militarne 
i moralne przygotowanie Narodu do akcji zbrojnej wywoła natychmiast ener-
giczną i z dawna już przygotowaną kontrakcję nieprzyjaciela.

Wojna nowoczesna jako wojna narodów wywoła reakcję nieprzyjaciela 
w kierunku zmniejszenia wartości moralnych przeciwnika nie w mniejszym 
stopniu aniżeli reakcję w kierunku zmniejszenia jego siły zbrojnej.

Puszczone będą w ruch niezliczone i nieobliczalne możliwości i środki 
dla szerzenia defetyzmu i opozycji, a kulminujące [się] w aktach sabotażu.

Aczkolwiek duch komunistyczny dla społeczeństwa polskiego obcym jest 
i będzie, musimy być przygotowani, że akcja przeciwnika gdzieniegdzie na 
przydatny natrafi grunt.

Koleje i losy wojny są zmienne. Nie zawsze i nie wszędzie walka z nieprzy-
jacielem toczyć się będzie poza granicami Państwa.

Działania wojenne odbywające się na własnym terytorium, a zwłaszcza na 
własnych terytoriach chwilowo przez nieprzyjaciela zajętych wymagać będą 
jak najmocniejszej postawy moralnej społeczeństwa.

Wojna światowa zaprzeczyła wszelkim przewidywaniom o krótkotrwało-
ści wojny nowoczesnej. Wojnę dzisiejszą zakończy dopiero dokonane znisz-
czenie militarnej, moralnej i społecznej siły przeciwnika.

Wojna nie będzie trwała krótko! A wiemy, że hart ducha i zdolność przeciw-
stawienia się wszelkim kataklizmom wojny z biegiem czasu maleje, początkowy 
entuzjazm w miarę trwania wojny, zmuszającej społeczeństwo do coraz uciąż-
liwszych ofiar, ustąpi gdzieniegdzie przymusowej tylko karności.

Podtrzymywania ducha i woli zwycięstwa zwłaszcza25 na terytoriach zaję-
tych przez nieprzyjaciela oraz przeciwstawienie się wszelkim zjawiskom upad-
ku ducha spowodowanym uciążliwą wojną, a w skutkach tak nieobliczalnych, 
oto jedno z najdonioślejszych zadań Z.S. w czasie zawieruchy wojennej.

Związek Strzelecki skupić winien całe rzesze społeczeństwa dla pielęgno-
wania cnót obywatelskich i wskrzeszenia niezłomnej woli trwania i wywal-
czenia zwycięstwa.

25 Wyraz nadpisany.
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Każdy Oddział i każda świetlica Z.S. stać się musi źródłem niespożytej 
energii, w którym nie tylko młodzież, lecz całe społeczeństwo znaleźć winno 
podnietę i wciąż nowy zapał do zwycięstwa.

4. ROLA ORLĄT
W tych doniosłych zadaniach, tak natury wojskowej, jak i społecznej, nie-

poślednia rola przypadnie naszym najmłodszym członkom, „orlętom”.
Orlęta, w czasie pokojowym w głębokiej w głębokiej miłości do Ojczyzny 

wychowywane, to zastęp młodzieży entuzjastycznej, pełnej zapału, żądnej 
czynu i naśladowania bohaterskiego przykładu Orląt Lwowskich.

Głębokie te w sercach naszych orląt zakorzenione cnoty promieniować będą na 
otoczenie, budząc w szeregach niezorganizowanej młodzieży ten sam oddźwięk.

A poryw naszych orląt do czynu niejednokrotnie w czasie zawieruchy 
wojennej znajdzie wydatne pole do działania, czy to w służbie łączników, 
gońców, w defensywie, czy to, gdy zajdzie potrzeba, i na tyłach nieprzyjaciela, 
w akcjach dostępnego sabotażu.

5. ROLA STRZELCZYŃ
Członkiniom Z.S. przypadnie niezmiernie ważne zadanie służenia 

Ojczyźnie wszędzie tam, gdzie zabraknie męskich rąk i umysłów do pracy.
Rola kobiety – strzelczyni, czy to w zawodzie swoim, czy w zastępstwie 

mężczyzny w jego warsztacie pracy, czy w życiu państwowym, społecznym 
lub rodzinnym to jedna, wielka i potężna pomoc niezbędna dla zwycięskiego 
zakończenia zatargu wojennego.

Oddziały żeńskie natomiast, odpowiednio w czasie pokojowym wyszkolo-
ne, udzielać będą cenną swą pomoc w służbie sanitarnej, w akcji dożywiania, 
w wyrobnictwie, w służbie O.P.L.G.26 itp.

IV. ORGANIZACJA PRACY W ODDZIAŁACH Z.S. W OKRESIE 
POPRZEDZAJĄCYM ZATARG WOJENNY

Powyższe rozważania co do ogólnych zadań Z.S. w czasie wojny narzucają 
nam automatycznie ogólne zasady rozdziału i systemu pracy w Oddziałach Z.S.

1. W okresie poprzedzającym zatarg wojenny Komendant Oddziału podzie-
li wszystkich członków czynnych na następujące trzy grupy wyszkoleniowe:

Grupa I obejmie wszystkich tych strzelców, którzy podlegać będą mobi-
lizacji, tzn. objętych dotyczącymi zarządzeniami władz jako uzupełnienie 
oddziałów wojska i zakładów wojskowych (grupa mob.).

Grupa II obejmie tych junaków I i II stopnia, zdolnych do służby, których 
mobilizacja chwilowo nie dotyczy (grupa dyspozycyjna do służby pomocniczej).

26 Obrona przeciwlotnicza i przeciwgazowa.



Grupa III obejmie wszystkich tych strzelców, którzy z powodu niezdolno-
ści lub z powodu wieku do służby wojskowej pociągnięci nie będą.

W ramach tych grup zorganizuje Komendant Oddziału pracę intensyw-
nego przysposobienia strzelców do czekających ich w najbliższej przyszłości 
zadań, a więc:

W grupie mob. przedmiotem szkolenia będzie przede wszystkim służba 
polowa, dalej walka w ramach drużyny i kompanii, strzelanie bojowe.

W grupie dyspozycyjnej służba polowa, służba wartownicza, służba o.p.l.
gaz. i ewent.[ualnie] służba sanitarna. Strzelanie ostre i strzelanie bojowe.

Grupa III natomiast stanowić będzie niejako kadrę przodowników 
wychowania obywatelskiego dla szerszych mas społeczeństwa. W środowisku 
tym pielęgnowane będzie przede wszystkim wychowanie obywatelskie i stąd 
wpływać winne nieprzerwane fale magnetyczne obejmujące w społeczeń-
stwie coraz to szersze kręgi w celu hartowania ducha i woli do zwycięskiego 
zakończenia zatargu zbrojnego.

W grupie tej szkolone i wychowywane będą hufce orlęce według specjal-
nego programu.

W oddziałach zamkniętych (fabrycznych) itp. większość strzelców podle-
gać będzie mobilizacji bez zmiany przydziału (reklamowani). Strzelców tych 
pouczyć należy, że służba ich w tym warsztacie pracy dla obrony Państwa 
jednakowe posiada znaczenie jak służba innych oddziałach strzeleckich. 
Praca P.W. i wychowania obywatelskiego w tych zamkniętych oddziałach 
prowadzona być winna normalnym trybem.

Z natury rzeczy wynika jednak, że praca we wszystkich Oddziałach, sto-
sownie do powagi danej chwili, podlegać powinna automaty[cznie – dal-
sza część wyrazu nieczytelna] odpowiedniemu nasileniu. Zajęcia normalne, 
tygodniowe ustępują miejsca zajęciom codziennym. Wszyscy bez wyjątku 
strzelcy przepędzić winni wszelkie od pracy zawodowej wolne w świetlicy 
oddziału, względnie na codziennych zbiórkach wyszkoleniowych.

V. TRUDNOŚCI W WYKONYWANIU PRACY KOMENDANTÓW 
ODDZIAŁÓW

Trudności w wykonywaniu pracy przygotowawczej do przewidzianych 
zadań Oddziałów Strzeleckich będą w istocie rzeczy bardzo duże, a zwal-
czanie ich wymagać będzie od Komendantów wszelkich szczebli nie tylko 
wielkiego wysiłku energii, lecz też, a przede wszystkim, dużej inicjatywy 
i przezorności w przygotowaniu warunków pracy w oddziałach.

Wymienimy tu najważniejsze trudności wynikające z przymusowej zmia-
ny kadry.

Mobilizacja powoduje w oddziałach wojskowych napływ kadry oraz 
napływ częściowo już wyszkolonego zastępu szeregowych.
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W oddziałach strzeleckich natomiast sytuacja przedstawiać się będzie 
odwrotnie, a mianowicie: odpływ kadry, przy równoczesnym napływie ele-
mentu fizycznie i moralnie jeszcze niewyrobionego.

Odpływ kadry spowodowany będzie odejściem oficerów i podoficerów 
rezerwy do wojska, napływ zaś nowego elementu nastąpi częściowo automa-
tycznie przez zgłoszenie się młodzieży ochotniczej, częściowo zaś z zadania 
skupienia w szeregach Z.S. najszerszych rzesz społeczeństwa.

To jedna natychmiast wyłaniająca się trudność. Druga trudność nato-
miast wypływa automatycznie z pierwszej. O ile bowiem oddziały wojsko-
we do przyjęcia napływu na podstawie drobiazgowo opracowanych planów 
mobilizacyjnych należycie będą przygotowane, o tyle przygotowanie takie 
w oddziałach strzeleckich na podstawie planów mob. nie będzie możliwe. 
Wojsko bowiem operuje w tym wypadku liczbą wiadomą, oddziały Z.S. nato-
miast żadnych danych konkretnych co do napływu posiadać nie będą.

Co do odpływu natomiast wiadomym będzie, że spowoduje on w pierw-
szym rzędzie odejście Komendanta Oddziału (zazwyczaj oficera lub podofi-
cera rezerwy), oraz większości kadry instruktorskiej.

Te dwa czynniki, odpływ kadry i napływ element nowego, wymagać będą 
jak najdalej idącej przezorności komendanta już27 w okresie poprzedzającym 
mobilizację, a więc:

1. dokooptowanie zastępcy Komendanta i gruntowne przygotowanie 
go do prowadzenia oddziału;

2. zapewnienie pododdziałom odpowiednich Z-ców Komendantów;
3. przygotowanie kadry zastępczej, stałej, rekrutującej się ze starszych 

roczników niepodlegających mob.;
4. wobec dominującej wagi wychowania obywatelskiego wyszukanie 

i przygotowanie odpowiednich w tej dziedzinie referentów;
5. dokładne zaznajomienie się z rejonem danego Oddziału, celem nale-

żytej oceny co do liczby i morale elementu napływowego.
Z natury tych przygotowań wynika, że czynniki kierownicze (Komenda 

Okręgu i Komenda Powiatu) w tych czynnościach Komendantów Oddziałów 
bezpośredniego udziału brać nie będą. W dziedzinie tej zatem każdy 
Komendant Oddziału znaleźć musi sam odpowiednie środki zaradcze. Najlepiej 
wypełni swe zadanie ten Komendant Oddziału, który w razie przewidywanej 
mobilizacji, nie oglądając się za nikim i nie wymagając od nikogo rady lub 
pomocy, energicznie zorganizuje w swoim oddziale samowystarczalną pracę 
na podstawie z góry przewidzianego planu, uwzględniającego wszelkie wyma-
gania i wszelkie trudności. A trudności zwalcza się przede wszystkim przez ich 
należyte rozpoznanie. Trudność z góry przewidziana przestaje być trudnością.

27 Wyraz nadpisany.
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Warszawa, dnia 30 sierpnia 1939 r.

ZARZĄD GŁÓWNY
ZWIĄZKU STRZELECKIEGO

Strzelczy i Strzelczynie!

Nieprzyjaciel nie ustaje w swych groźbach odebrania nam naszych praw 
dostępu do morza, a nawet domaga się części naszych ziem.

Jako gwarancja bojowa jesteśmy gotowi i czekamy na rozkazy.
Ale nim wezwie nas głos Naczelnego Wodza winniśmy czynić wszystko, 

co w ramach własnych naszych nakazów dokonane być może.
Nie tylko w wielkich ośrodkach, ale we wszystkich wsiach, osadach i mia-

steczkach Rzeczypospolitej – my, Związek Strzelecki, winniśmy podnieść 
sztandar inicjatywy.

Oto zadania nasze na chwilę bieżącą:
Organizowanie samoobrony, to pomoc i opieka dla rodzin rezerwistów; 

niech żadna żona rezerwisty nie czuje się opuszczoną i bezradną, niech nie 
odczuje braku rąk roboczych na swoim gospodarstwie, a żołnierz powołany 
niech będzie spokojny o bezpieczeństwo swej rodziny.

Musimy czuwać nad dobrym stanem dróg i mostów, nad całością linii 
telefonicznych i komunikacyjnych, nad nienaruszalnością dobra wojskowego, 
państwowego i samorządowego.

Winniśmy wojsku okazywać jak najdalej idącą pomoc i wykonywać 
wszystkie te czynności, które wojsko czy władze administracyjne nam polecą.

Jesteśmy organizacją, która skupia w swych szeregach dużo młodocia-
nych, dziewcząt i kobiet, a jako członków wspierających wielu ludzi starszych. 
Pozostaną oni w organizacji również i wtedy, kiedy wszyscy zdolni do nosze-
nia broni zostaną powołani do szeregów [wojska].

Wzywamy wszystkich do pracy, do karności, do dyscypliny, a kierowni-
ków do inicjatywy.

W tej chwili jesteśmy wszyscy w linii i wykonujemy bezapelacyjnie roz-
kazy naszych komendantów i komendantek.

WICEPREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z.S. PREZES ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO Z.S.

 /-/ MINKOWSKI ANATOL /-/ PASCHALSKI FRANCISZEK
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KOMENDA GŁÓWNA
ZWIĄZKU STRZELECKIEGO

 ---------
Nr. 445/Pfn. Wyszk. 39. Warszawa, dnia 31 sierpnia 1939 r.
Specjalne wytyczne pracy
Związku Strzeleckiego Według rozdzielnika

 W związku z bieżącą sytuacją w Państwie przesyłam specjalne 
wytyczne do których realizowania należy przystąpić niezwłocznie.

Na pierwszy plan wysuwa się konieczność niezwłocznego dokompleto-
wania zarządów i komend wszędzie tam, gdzie to dotychczas nie nastąpiło. 

 Z braku sił kwalifikowanych oprzeć się trzeba na jednostkach 
o mniejszych wprawdzie kwalifikacjach, ale wykazujących dostateczną ener-
gię i ochotę do poszczególnych kierunków pracy.

 Oczekuję od wszystkich jednostek organizacyjnych wytężenia całej 
energii w kierunku osiągnięcia jak najlepszych [i] jak najszerszych wyników 
w obecnych zmienionych warunkach pracy Z.S.

1 Załącznik. KOMENDANT GŁÓWNY

Otrzymują:
Pan Dyrektor Państw. U. WF. i PW. TUNGUZ-ZAWIŚLAK JÓZEF
 – przedstawiam Pułkownik. 
Kmdci Okręgów i Podokręgów Z.S.
oraz Kmdci Powiatów Z.S.
Z a p a s .
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SPECJALNE WYTYCZNE PRACY ZWIĄZKU STRZELECKIEGO
na bieżący okres do końca 1939 roku.

A. CEL 
Ogólnym celem wytycznych jest dostosowanie i skoncentrowanie cało-

kształtu zadań i pracy Z.S. do najpilniejszych potrzeb obecnej chwili dziejo-
wej naszego Państwa. [ss]

B. ZAKRES OGÓLNY
Na czoło tych potrzeb wysuwają się przede wszystkim: 
1) Akcja samoobrony ludności;
2) Służba rolna;
3) Przysposobienie wojskowe.
Na te trzy działy należy skoncentrować cały wysiłek wszystkich jednostek 

organizacyjnych tak męskich, jak i żeńskich, tak dorosłych, jak i młodzieży 
nadającej się już do wykonywania poszczególnych zadań. [ss]

Ujmując ogólnie – rola Z.S. w obecnej sytuacji będzie polegała przede 
wszystkim na ujęciu inicjatywy w kierunku zorganizowania i uruchomienia 
specjalnych prac we wszystkich miasteczkach i wioskach, a równocześnie na 
jak najściślejszej współpracy z władzami administracyjnymi i organizacjami 
społecznymi na terenach miast powiatowych i wojewódzkich.

C. ROZWINIĘCIE SZCZEGÓŁOWE
I. SAMOOBRONA LUDNOŚCI
Obejmuje szereg zagadnień dotyczących zabezpieczenia mienia i życia 

ludności, jej dobrego samopoczucia oraz przeciwdziałania wszelkiej wrogiej 
akcji.

W szczególności do tego działu należy: oplgaz,., służba przeciwpożaro-
wa, służba sanitarno-ratownicza, zwalczanie defetyzmu i sabotażu, akcja 
nad utrzymaniem posłuchu dla władz, ładu, porządku oraz dobrego samo-
poczucia, opieka nad rodzinami rezerwistów oraz opieka nad ludnością 
ewakuowaną.

1. Oplgaz.
Obejmuje prace nad przygotowaniem zabezpieczenia ludzi, zwierząt, 

studni i środków spożywczych, a w szczególności:
a) znajomość znaków rozpoznawczych samolotów własnych i sprzymie-

rzonych oraz zachowanie się w razie lądowania samolotów nieprzyjacielskich.
b) umiejętność użycia maski pgaz. i innych środków zastępczych 

(nakładanie, dopasowanie, rodzaje środków zastępczych).
c) przygotowanie schronów, względnie rowów przeciwlotniczych dla 

wszystkich gospodarstw.
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d) zorganizowanie służby obserwacyjno-alarmowej, tak spośród męż-
czyzn, jak i energiczniejszych kobiet.

2. Służba przeciwpożarowa.
Obejmuje ona:
a) przygotowanie środków i zabezpieczeń przeciwpożarowych przy 

każdym gospodarstwie (beczka z wodą, beczka z piaskiem, bosaki, czerpaki 
itd.).

b) dokompletowanie straży pożarnych, zaznajomienie ze sprzętem 
i użyciem go przez obsługę.

3. Służba sanitarno-ratownicza
a) jak najliczniejsze przeszkolenie w umiejętności postępowania i zabez-

pieczenia przy różnych rodzajach zranień, oparzeń, chorób lub zakażeń 28spo-
sób obwiązywania uciskowego przy uszkodzonej arterii – higiena opatrunku 
– smarowanie czystym, nieosolonym tłuszczem lub oliwą przy oparzeniach;

b) odkażanie pgaz ludzi, zwierząt i przedmiotów, a zwłaszcza artykułów 
spożywczych;

c) środki ostrożności i sposoby postępowania w razie walki 
bakteriologicznej;

d) organizacja patroli i punktów sanitarnych.
4. Zwalczanie defetyzmu i sabotażu.
Pod tym względem uwaga ludności musi być szczególnie wytężona 

i reakcja na wszystkie przypadki defetyzmu i sabotażu powinna następować 
niezwłocznie.

W tym celu należy uświadomić ogół ludności co do wszystkich objawów 
i czynności, które podpadają pod nazwę defetyzmu i sabotażu.

W szczególności należy zorganizować:
a) zwalczanie osób, które sieją panikę i niewiarę; i przekazywanie ich 

do władz administracyjnych wraz z materiałami dowodowymi;
b) przeciwdziałanie masowemu gromadzeniu środków żywności 

i pieniędzy;
c) pogadanki celem podtrzymania zaufania do władz administracyj-

nych, a zwłaszcza do osoby Naczelnego Wodza;
d) udostępnianie dla całej ludności specjalnych słuchowisk radiowych;
e) dopilnowanie i pomoc w dowozie artykułów żywności ze wsi do 

miast i na odwrót.
5. Akcja nad utrzymaniem posłuchu dla władz, ładu i porządku oraz 

dobrego samopoczucia.
Akcja ta polega przede wszystkim na:
a) utwierdzaniu kultu, wiary i dumy odnośnie osoby Naczelnego 

Wodza;

28 Tutaj wstawiono otwarcie nawiasu, który jednak nie został zamknięty.
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b) organizacja specjalnych pogadanek dla całej ludności;
c) urządzane zebrań, czy rozrywek towarzyskich ze specjalnym wyko-

rzystywaniem niedziel i świąt.
6. Opieka nad rodzinami rezerwistów.
W miejscowościach gdzie ta opieka została już zorganizowana [nakazu-

je się] jak najpełniejszy udział Z.S. Tam, gdzie jeszcze ta opieka nie istnie-
je – należy ją niezwłocznie zorganizować i uruchomić. Opieka ta powinna 
zapewnić każdej rodzinie wojskowego pomoc tak w znaczeniu moralnym, 
jak i materialnym.

7. Opieka nad rodzinami ewakuowanymi.
Wszędzie gdzie istnieją już obozy ewakuowanych – miejscowy Związek 

Strzelecki powinien przyjść z jak najpełniejszą pomocą kierownictwu tych 
obozów.

W miejscowościach, w których ewakuacja dopiero zostanie zarządzona 
należy organizację tej ewakuacji ująć w swoje ręce.

II. SŁUŻBA ROLNA
Akcja ta we wszystkich jednostkach wiejskich będzie ilością włożonej pra-

cy dominować nad resztą zadań jako naturalne i najsilniejsze podłoże życia 
wsi.

Akcja ta ma iść w kierunku:
1. Samopomocy sąsiedzkiej, a w szczególności:
a) ustalenia rodzin i gospodarstw potrzebujących pomocy rolnej 

i domowej z dokładnym wyszczególnieniem tych potrzeb;
b) organizacji i przeprowadzenia pomocy rolnej i domowej.
2. Rozszerzenia i umasowienia akcji p. r.29, a w szczególności:
a) utrzymania dotychczasowej kultury i wydajności rolnej;
b) wzmożenia uprawy roślin wskazanych przez władze admin.[istracyj-

ne], wzgl.[ędnie] komitety służbowe;
c) dążenie do osiągnięcia jak największej liczby zespołów p. r.;
d) dobór odpowiedniej ilości kandydatów na przodowników p. r.;
e) wzmożenie higieny gospodarczej;
f) zacieśnienie współpracy z fachowymi organami.
3. Wykorzystania nieużytków.
Akcję tę rozpocząć w ścisłym porozumieniu z właścicielami nieużytków 

i najbliższymi władzami adm.[inistracyjnymi]
4. Pomocy w placówkach rzemieślniczych, handlowych i przetwórczych.

29 W oryginale „p. e.”, najpewniej na wskutek pomyłki. Zapewne chodziło o wzmiankowane 
da lej przysposobienie rolnicze prowadzone w ZS w latach 30. Jego celem było 
upowszechnienie nowoczesnych form uprawy w środowisku wiejskim i zorganizowane było 
na zasadzie konkursu pracy.
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III. PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE

Przysposobienie wojskowe w obecnej sytuacji musi być dostosowane do 
aktualnych potrzeb wojska i Państwa.

Rozpiętość zadań i pracy p. w. pod tym względem będzie się terenowo 
znacznie różnicowała zależnie od odległości od granic Państwa i potrzeb 
lokalnych.

Poza normalnymi zajęciami w zakresie musztry i strzelectwa resztę pracy 
p. w. należy skoncentrować na:

1. Umiejętności pełnienia służby wartowniczej:
a) przy magazynach;
b) przy mostach;
c) obiektach użyteczności publicznej;
d) w ochronie linii telegraficznych i komunikacyjnych;
2. Zwalczanie szpiegostwa, desantów i dywersji nieprzyjaciela.
Akcję tę należy prowadzić w ścisłej łączności z państwowymi i wojskowy-

mi organami bezpieczeństwa.
W ramach działalności dywersyjnej npla należy się liczyć również z moż-

liwościami walki bakteriologicznej.
3. Zorganizowanie specjalnych plutonów dyspozycyjnych złożonych 

z junaków, celem użycia dla zwalczenia desantów, dywersji npla [itp.].

D. UWAGI OGÓLNE
1) We wszystkich jednostkach należy dążyć do utrzymania normalnej 

pracy nad orlętami.
Starsze orlęta, które mogą być użyte do zadań specjalnych należy od razu 

wydzielić w osobne zespoły.
2) Wytyczne specjalne odnoszą się przede wszystkim do grupy junaków 

i starszych, zwłaszcza tych, którzy nie podlegają obowiązkowi służby wojsko-
wej. Na podstawie tych wytycznych należy niezwłocznie wypracować szcze-
gółowe programy zajęć i ustalić ich organizację odpowiednio do warunków 
terenowych.

3) Wszystkie zajęcia specjalne należy organizować i przeprowadzać 
głównie praktycznie. Konieczne wyjaśnienia należy uskuteczniać przy spo-
sobności przy sposobności danej konkretnej pracy.

W tym celu pożądanym jest, aby zajęcia te oprzeć o naturalne podło-
że, a więc organizować je w miejscach rzeczywistego wykonania przyszłych 
zadań, względnie przy równoczesnym wspólnym wykonywaniu aktualnego 
zadania. Dotyczy to zwłaszcza niektórych zadań samoobrony, służby rolnej 
i służby wartowniczej.

4. Do wszystkich zadań specjalnych tak w zakresie samoobrony, służ-
by rolnej, tak i zadań wojskowych należy podciągać jak najszersze rzesze 



młodzieży i starszych, którzy pozostaną na wsi, i to tak mężczyzn, jak i kobie-
ty. Wszystkich mieszkańców podzielimy na dwie grupy, t. j. tych osób, które 
będą zatrudnione tylko indywidualnie, dla własnej obrony i własnych gospo-
darstw, i tych, którzy użyci będą do akcji zbiorowej.

KOMENDANT GŁÓWNY ZW. STRZEL.
TUNGUZ-ZAWIŚLAK JÓZEF Pułkownik.



Konrad Paduszek

Polska a Związek Sowiecki i Niemcy 
w czerwcu 1940 r. „Memoriały rosyjskie” 

płk. Aleksandra Kędziora oraz płk. Ignacego 
Matuszewskiego i ppłk. Jana Kowalewskiego 

dla Naczelnego Wodza

Fundamentalnymi kwestiami polskiej racji stanu po klęsce wrześniowej były 
oswobodzenie kraju spod okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz wskrzesze-
nie państwowości Rzeczypospolitej w granicach sprzed 1939 r. Powstały we 
Francji rząd gen. Władysława Sikorskiego imponderabilia te oparł na ścisłym 
współdziałaniu politycznym i militarnym z sojusznikami ‒ Wielką Brytanią 
i Francją ‒ mimo że państwa te nie wypełniły zobowiązań zawartych u progu 
II wojny światowej. Ci zapatrywali się na te kwestie odmiennie od polskie-
go punktu widzenia, głównym przeciwnikiem były Niemcy, a nie Niemcy 
i Związek Sowiecki. Fiaskiem zakończyła się zainicjowana jesienią 1939 r. 
próba przygotowania wspólnego z Londynem i Paryżem dokumentu okre-
ślającego cele wojny. Kością niezgody był, jak się przypuszcza, brak akceptacji 
zachodnich sojuszników na przywrócenie terytorialnego status quo. Powrót 
do granicy polsko-sowieckiej – wyznaczonej traktatem zawartym w 1921 r. 
w Rydze i stanowiącej jeden z ważnych elementów ładu wersalskiego – nie był 
akceptowany. Alianci zachodni skłonni byli widzieć sojusznika w Związku 
Sowieckim, licząc na rozpad współdziałania z Niemcami. Zwłaszcza po spek-
takularnym zwycięstwie Niemiec nad Francją w 1940 r., Brytyjczycy gotowi 
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byli pójść na daleko idące kompromisy z Sowietami, godzące w podstawowe 
interesy państwowe Rzeczypospolitej.

Biorąc to pod uwagę, gen. Władysław Sikorski zlecił na początku 1940 r. 
Szefowi Sztabu Naczelnego Wodza, płk. Aleksandrowi Kędziorowi, przygoto-
wanie memorandum dla naczelnych władz politycznych i wojskowych Francji 
i Wielkiej Brytanii. Dokument miał zawierać wykładnię polskich celów i inte-
resów w toczącej się wojnie, zwłaszcza w kontekście stosunku do Związku 
Sowieckiego1. Prace nad memorandum podjęli z polecenia Szefa Sztabu ppłk 
Jan Kowalewski oraz płk Ignacy Matuszewski. Obydwaj świetnie znali zagad-
nienia sowieckie, obydwaj też pełnili służbę w wywiadzie II Rzeczypospolitej. 
Pierwszy zasłynął złamaniem sowieckich szyfrów w wojnie z Rosją Sowiecką, 
następnie służył na stanowisku attaché wojskowego w Moskwie w latach 
1928‒1933, drugi służył w „dwójce” na kierowniczych stanowiskach w okre-
sie walk o niepodległość i kształt terytorialny Rzeczypospolitej, a w latach 
1921‒1923 stał na czele służby wywiadu i kontrwywiadu. Koordynujący pra-
ce nad memoriałem płk Aleksander Kędzior również pełnił służbę w „dwój-
ce” przed 1939 r., ale zagadnienia sowieckie były mu mniej znane. Zetknął 
się z nimi w Hiszpanii, gdzie od 1937 r. wypełniał zadania attaché wojsko-
wego zbierając informacje o wojnie domowej między siłami frankistowskimi 
a republikańskimi, wspieranymi właśnie przez Związek Sowiecki. Spośród tej 
trójki najbardziej interesującą postacią był Ignacy Matuszewski, jednocześnie 
najbardziej niedoceniany polityk II Rzeczypospolitej. Oryginalność i samo-
dzielność myśli i publicystyki sytuuje go na pierwszym planie pośród anali-
tyków położenia międzynarodowego II Rzeczypospolitej u progu wybuchu II 
wojny światowej2. W publicystyce przedwrześniowej, wbrew głosom większo-
ści, piętnował niedostateczne przygotowanie państwa do konfliktu, co więcej, 
głosił klęskę w wojnie z Niemcami i kolejny rozbiór Polski dokonany do spółki 
ze Związkiem Sowieckim. Mimo że sam wywodził się z grona piłsudczyków, 
nie wahał się ich krytykować po klęsce 1939 r. na łamach „Słowa” wydawane-
go przez Cata-Mackiewicza we Francji. Ci, chcąc zaskarbić sobie łaski rządu 
Władysława Sikorskiego atakowali go, zrzucając mu absurdalne przewiny nad-
użyć finansowych, których miał dokonać ewakuując złoto Banku Polskiego. 
Kampania oszczerstw miała uniemożliwić mu czynny udział w życiu poli-
tycznym. Matuszewski stał się celem nagonki, powołano komitet celem oce-
ny zarzutów, ale upadek Francji zakończył jego działalność. Przeciwny byli 
mu zarówno piłsudczycy, jak sikorszczycy. Mimo próśb nie został przyjęty 
do Wojska Polskiego przed wrześniem 1939 r., ani też do organizowanych we 
Francji sił zbrojnych. Jedynym zadaniem, które otrzymał w czasie pobytu we 

1 W. Materski, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943, Warszawa 2005, s. 
594; S.E. Kędzior, Pułkownik dyplomowany Aleksander Karol Kędzior (1897‒1986). Żołnierz‒
dyplomata, Zagnańsk-Kielce-Słowik 2013, s. 69–71. 
2 S. Cenckiewicz, Ignacy Matuszewski jako geopolityk, „Arcana” 2001, nr 38, s. 172–189.
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Francji, było przygotowanie wspólnie z płk. Aleksandrem Kędziorem memo-
randum analizującego warunki, na jakich Polska mogłaby podjąć współdzia-
łanie ze Związkiem Sowieckim przeciwko Niemcom. Warunkiem sine qua non 
było uznanie granicy wyznaczonej Traktatem Ryskim.

Przygotowywanie memoriału rozpoczęło się wiosną 1940 r.; płk 
Kowalewski wspomniał o marcu lub kwietniu, natomiast projekt dokumentu 
powstał dopiero 4 czerwca tego roku, a dzień później płk Aleksander Kędzior 
przygotował krytyczne uwagi. Miało to miejsce już w obliczu klęski Francji 
w wojnie z Niemcami, co wpłynęło na treść dokumentów. Znaczące różnice 
zdań, ocen i poglądów między płk. Ignacym Matuszewskim i ppłk. Janem 
Kowalewskim, zażartymi krytykami gen. Władysława Sikorskiego, a płk. 
Aleksandrem Kędziorem na sytuację polityczną i militarną u progu II wojny 
światowej, przedłużyły czas przygotowywania memoriału do tego stopnia, że 
po klęsce Francji był już bezużyteczny3. Niemniej dokumenty te są intersują-
cym zapisem politycznego myślenia i analizy położenia Polski sformułowa-
nym w pierwszej połowie 1940 r. 

Publikowane źródła archiwalne znajdują się w Instytucie Polskim i Muzeum 
im. gen. Sikorskiego w Londynie pod sygnaturą B. 3001. Dokumenty nie są 
paginowane. Pisownia i interpunkcja zostały uwspółcześnione. 

***
[Nr 1]

Szef Sztabu Naczelnego Wodza płk Aleksander Kędzior do Naczelnego 
Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. dyw. Władysława Sikorskiego, mps.

RZECZPOSPOLITA POLSKA Paryż, dnia 15 maja 1940 r.
SZEF SZTABU GŁÓWNEGO4

‒‒
REPUBLIQUE DE POLOGNE
CHEF DE L̀ ETAT MAJOR GENERAL 
Nr 1119/tj Sztab 40

P a n G e n e r a ł
W ó d z N a c z e l n y5

3 Należy wspomnieć, że m.in. Jan Kowalewski wraz z Ignacym Matuszewskim sygnowali 
memoriał przekazany via Lizbona niemieckiemu MSZ zawierający propozycję powołania 
w Generalnej Guberni namiastki polskiego rządu, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie 
się wpływów komunistycznych i ustabilizować położenie gospodarcze. Niemcy zignorowali 
memorandum, niemniej biorąc pod uwagę, że nie było oczywiste, czy Wielka Brytania po 
klęsce Francji nie wycofa się z działań wojennych, propozycja stanowiła próbę ratowania 
sprawy polskiej. J.S. Ciechanowski, Pułkownik Jan Kowalewski ‒ kontakty z władzami 
niemieckimi w czasie wojny, „Zeszyty Historyczne” 2003, z. 144, s. 48–88.
4 Płk Aleksander Kędzior.
5 Gen. Władysław Sikorski.
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FRONT SPRZYMIERZONYCH a Z.S.R.R.
I.  Śledząc dotychczasowy bieg wydarzeń wojennych z punktu widze-

nia polityki Hitlera, można rozróżnić w nim dwa oddzielne okresy. Pierwszy 
z nich ciągnął się od początku wojny aż do kwietnia br., drugi - trwa obec-
nie6. Momentem rozdzielającym obydwa okresy jest przełom marzec – kwie-
cień, ściślej mówiąc ‒ ostatnie spotkanie Hitlera z Mussolinim w Brennerze7.

Znamienną cechą całego pierwszego okresu jest wyraźne oparcie się 
Hitlera w jego grze politycznej na pakcie z Sowietami8. Pakt ten od pierwszej 
chwili stał się głównym i decydującym czynnikiem wojny, a przede wszyst-
kim zadecydował on bezwarunkowo o rozpoczęciu wojny. W rękach Stalina 
‒ bez przesady rzec można ‒ jeszcze w sierpniu 1939 roku leżały losy wojny 
i pokoju Europy. Stalin wybrał wojnę, podpisując pakt z Niemcami. Biorąc 
rzeczy w dużej syntezie, jest to kres wojny z Polską i daremnych usiłowań 
Hitlera pokojowego załatwienia konfliktu na Zachodzie, względnie, odcią-
gnięcia Francji od Anglii.

Na przełomie marzec-kwiecień wszelkie złudzenia Hitlera co do tych 
dwóch ostatnich możliwości ‒ zdaje się ‒ gruntownie się rozwiały. Pakt 
z Sowietami był dobrym narzędziem gry politycznej, ale nie stanowił aktyw-
nego czynnika wojny.

Okazał się więc niewystarczający w dalszych, aktywnych zamierzeniach 
wojennych Hitlera. Początkowo Hitler usiłował tylko włączyć do gry nowe-
go partnera ‒ Mussoliniego i Włochy, gdy zaś próba do powstania trójkąta: 
Berlin ‒ Moskwa ‒ Rzym upadła (mniejsza o to z jakich powodów) ‒ Hitler 
postawił w zdecydowany sposób na Mussoliniego, pozostawiając Stalina ‒ 
jako wygrany na razie atut ‒ na drugim planie. Wypadki duńskie i norweskie 
oraz ostatnie wydarzenia9 są już wyrazem nowej polityki Hitlera, opierającej 
się w pierwszym rzędzie na porozumieniu włosko-niemieckim, jako głów-
nym czynniku gry politycznej Trzeciej Rzeszy. 

W tej nowej grze Hitlera Stalin stanął wyraźnie na uboczu. Jakkolwiek 
oficjalnie i formalnie stoi on nadal na stanowisku paktu sowiecko-niemiec-
kiego (rozmowa Lorda Halifaxa10 z p. Majskim11), to jednak zdaje się nie 

6 Niemcy atakując 10 V 1940 r. Holandię, Belgię i Luksemburg rozpoczęły kampanię 
francuską. Wojska niemieckie przekroczyły 12 maja granicę z Francją.
7 Spotkanie Adolfa Hitlera z Benito Mussolinim w Brennerze odbyło się 18 III 1940 r.
8 Pakt o nieagresji między ZSRS a III Rzeszą zawarty wraz z tajnym protokołem dodatkowym 
23 VIII 1939 r. w Moskwie oraz Traktat o granicach i przyjaźni podpisany wraz z tajnymi 
protokołami 28 IX 1939 r. w Moskwie.
9 Niemcy zaatakowały 9 IV 1940 r. Danię, która skapitulowała bez walki, i Norwegię. Wojska 
sojusznicze francuskie, brytyjskie i polskie (Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich) 
zajęły po zaciętych walkach Narwik, z którego wycofały się w czerwcu 1940 r.
10 Edward Wood (1881‒1959), minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w latach 
1938‒1940.
11 Iwan Majski (1884‒1975), ambasador ZSRS w Wielkiej Brytanii w latach 1932‒1943.
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ulegać wątpliwości, że w stosunku do zamierzeń dalszych Hitlera akcentuje 
swoje niezależne stanowisko, sprzeczne z dążeniami Niemiec (sprawa neu-
tralności Szwecji, sprawa wysp Alandzkich, sprawa nienaruszalności status 
quo na Bałkanach).

Wszystko to sprawia, że stosunek Stalina do Hitlera i do Sprzymierzonych 
powinien być ponownie w tej chwili starannie i gruntownie przeanalizowany.

II.  Stosunek Stalin-Hitler nigdy nie był dostatecznie wyjaśniony. 
Podstawą tego stosunku jest tylko ‒ obiektywnie biorąc pakt [o] nieagresji 
z dnia 23 sierpnia 1939 roku. Forma jego odbiegająca dość wyraźnie od zwy-
kłego schematu tego rodzaju paktów, rozszerza w pewnej mierze wzajemne 
zobowiązania obydwu Państw, zastrzegając, że w wypadku ‒ gdyby jedna ze 
stron znalazła się w stanie wojny z państwem trzecim ‒ druga strona „ǹ as-
sistera, sous aucune forme, cette tierce puissance”12. Żadne tajne uzasadnie-
nia do tego paktu nie są nam znane i nic dotychczas nie wskazuje na to, aby 
istniały [sic!]. Wystąpienie Rosji wobec Polski pozornie tylko miało cechy 
ścisłego współdziałania, faktycznie bowiem Z.S.R.R. wystąpił w momen-
cie, kiedy już klęska Polski była faktem dokonanym. Akcja Sowietów nad 
Bałtykiem w stosunku do Estonii, Łotwy i Litwy13 nie miała tym bardziej 
żadnych cech współdziałania, odbyła się bowiem wyraźnie kosztem Niemiec 
i ich wpływów we wschodniej części Bałtyku. Jeszcze wyraźniej wystąpiło to 
w wojnie fińsko-sowieckiej14, która żadnego wpływu na sytuację Rzeszy nie 
miała i znowu odbyła się raczej kosztem wpływów niemieckich w Finlandii.

Opinia publiczna świata jest zatem w błędzie, doszukując się w stosunku 
Rosja‒Niemcy czegoś więcej, jak paktu jeśli chodzi o formę i czegoś więcej, 
jak taktyki ‒ jeśli chodzi o treść. Gdyby stosunek ten opierał się na jakimś 
dalej idącym porozumieniu, przewidującym wspólną akcję wojskową, to 
obydwa te mocarstwa, tak bardzo predystynowane do prowadzenia wojny 
szybkiej i gwałtownej, a tak bardzo niezdolne do prowadzenia uciążliwej 
wojny na zużycie, byłyby dawno już zaryzykowały wspólne uderzenie, sto-
sując niemiecką doktrynę „wojny błyskawicznej” lub bardzo pokrewną jej 
sowiecką „wojny taranowej”. Nakazywał to najprostszy rachunek sił. Jeśli do 
tego wspólnego wystąpienia nie doszło ani jesienią 1939 r. ani w okresie woj-
ny z Finlandią, ani wreszcie obecnie w związku z ostatnimi wydarzeniami 

12 Art. II Paktu o nieagresji między ZSRS a III Rzeszą : „W przypadku gdy jedna 
z umawiających się Stron stanie się obiektem działań wojennych ze strony państwa trzeciego, 
druga umawiająca się Strona nie okaże temu państwu poparcia w żadnej formie”. Zmowa. IV 
rozbiór Polski, wstęp i oprac. A.L. Szcześniak, Warszawa 1990, s. 124.
13 Litwa, Łotwa i Estonia zostały anektowane przez ZSRS w czerwcu 1940 r. w rezultacie 
porozumień sowiecko-niemieckich. 
14 Wojna zimowa, zapoczątkowana agresją ZSRS na Finlandię 30 XI 1939 r., zakończyła się 
traktatem pokojowym podpisanym 13 III 1940 r.
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– i Niemcy zmuszone są pójść narzuconą im przez Sprzymierzonych drogą 
wojny na zużycie, to stało się to tylko dlatego, że zarówno Hitler, jak i Stalin 
mają swoje własne, zupełnie odrębne cele polityczne i wojenne, które nie leżą 
na jednej linii kierunkowej.

Mówiąc o stosunkach Hitler‒Stalin, należałoby odrzucić a priori kwestię 
tzw. różnic ideologicznych, obydwaj dyktatorzy nie reprezentują żadnych tego 
rodzaju wartości przynajmniej w naszym rozumieniu tych pojęć. Wszelka 
ideologia opierać się musi na pewnych prawach moralnych i zasadach inte-
lektualnych. W obydwu tych wypadkach istnieje tylko negacja tych pod-
staw. Obydwa te ustroje ‒ hitleryzm i stalinizm w dzisiejszej ich formie nie 
są wyrazem dążeń i potrzeb masy ludowej, a wytworem mózgu jednostki, 
narzuconym masom. Stalinizm oparty na zasadach kapitalizmu państwo-
wego doprowadził w praktyce do formalnego niewolnictwa. Hitleryzm ‒ do 
masowej rekrutacji ludności przez państwo, a obydwa systemy do całko-
witego zduszenia indywidualizmów i swobody jednostki. Błędem byłoby 
operować w przypadku Stalin‒Hitler pojęciami ideologicznymi, ostatnie 
doświadczenia bowiem aż nadto wyraźnie wskazują, że obydwaj dyktatorzy 
nie kierują się żadnymi zasadami moralnymi i ideowymi, będąc jedynie ludź-
mi ciasno pojętych doktryn. Jest rzeczą oczywistą, że hitlerowska koncepcja 
rozległego „Lebensraumu”, opartego na rasizmie, a sięgającego co najmniej 
poprzez Europę Środkową daleko na Bałkany i południowy wschód Europy, 
nie da się nigdy pogodzić z komunistyczną doktryną dyktatury proletariatu 
i socjalistycznych stanów zjednoczonych Europy w drodze przez rewolucję 
międzynarodową. Obie te jednak tak krańcowo różne koncepcje realizo-
wać można tylko w warunkach wojny i to stanowi jedyną płaszczyznę, na 
której interesy obydwu dyktatorów i obydwu rewolucji zbiegły się na krótką 
metę dla rozpętania wojny w Europie. Do wojny pchała Hitlera nieubłaga-
nie jego koncepcja „Lebensraumu”. Ale Hitler mógł zaryzykować wojnę tyl-
ko mając uregulowany stosunek ze Stalinem, zapewniający mu neutralność 
Rosji i żywienie wojny niezbędnymi surowcami. Stalin miał do wyboru albo 
podpisać pakt wzajemnej pomocy z Anglią i Francją i uratować w ten spo-
sób pokój albo podpisać też pakt [o] nieagresji w tych warunkach ‒ jakie 
były w lecie 1939 r. ‒ z Niemcami i doprowadzić do wojny. Stalin wybrał to 
drugie, nie dlatego żeby ratować Hitlera i umożliwić mu koncepcję realizacji 
„Lebensraumu”, a tylko dlatego, żeby rozpętać wojnę światową, bo ta leżała 
w jego interesie.

Posunięcia wojenne Sowietów na terenie Polski i państw bałtyckich 
były niewątpliwie tylko i wyłącznie egoistycznymi interesami sowieckimi. 
Oceniając je z punktu widzenia strategicznego, należy stwierdzić, że Związek 
Sowiecki dążył w tym okresie wojny do zapewnienia sobie najwygodniejszej 
pozycji wyczekującej, dającej mu możność zarówno wyjścia do dalszej akcji 
na Zachód, jak i prowadzenia obrony zależnie od rozwoju sytuacji wojennej.
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Opinia publiczna często w posunięciach tych Stalina widzieć chce tylko prze-
jawy swoistego imperializmu sowieckiego. Trudno jest kwestionować, że stali-
nowska koncepcja „budowy państwa socjalistycznego w jednym kraju” posiada 
cechy imperializmu. Ale budowa państwa socjalistycznego nie stanowiła sama 
przez się nigdy celu dla Stalina, a jedynie tylko niezbędny etap w dążeniu do 
przebudowy świata w myśl doktryny komunistycznej. Gdyby Stalinem powodo-
wały tylko względy imperialistyczne ‒ a więc zaborcze ‒ to niezrozumiałe było-
by, dlaczego Stalin zadowolił się połowicznym zwycięstwem w Finlandii, mając 
już za sobą najtrudniejsze zadania ‒przełamanie linii Mannerheima i narażając 
się w ten sposób na szwank prestige Czerwonej Armii.

Nie. Sprowadzenie posunięć wojennych Stalina tylko i wyłącznie do 
motywów imperialistycznych jest uproszczeniem znacznie bardziej skompli-
kowanej sytuacji i zaciemnianiem rzeczywistego obrazu. Stalin był i pozostał 
człowiekiem doktryny komunistycznej, dla którego zasadniczym warunkiem 
rewolucji międzynarodowej jest rewolucja w Niemczech. Nie w innym punk-
cie Europy, a właśnie w Niemczech.

Stalin związany jest formalnie z Hitlerem tylko paktem [o] nieagresji. Za 
to ustępstwo zapłacił mu Hitler rozpętaniem wojny w Europie. Za neutralność 
w wojnie z Polską i żywienie frontu wojennego niemieckiego Hitler zapłacił 
mu wycofaniem się całkowitym z terenu państw bałtyckich, oddaniem mu 
wschodnich obszarów Polski oraz niemą zgodą na opanowanie przez Sowiety 
pewnych rejonów w Finlandii, gwarantujących wyjście floty sowieckiej z zatoki 
fińskiej. Rachunek w tej chwili zdaje się być zamknięty: Stalin zyskał wszystko, 
o co mu w pierwszym okresie wojny chodziło, a mianowicie:

‒ wciągnął Hitlera w uciążliwą wojnę na zużycie, której dalszy rozwój powi-
nien doprowadzić do zniszczenia reżimu narodowo-socjalistycznego i do powsta-
nia w następstwie idealnych warunków rewolucyjnych na terenie Niemiec.

‒ Zapewnił sobie doskonałą pozycję strategiczną wyczekiwania z możnością 
wyjścia do akcji zaczepnej lub prowadzenia obrony zależnie do rozwoju sytuacji.

Obydwa te cele osiągnął minimalnym kosztem, szybko i ‒ co jest najważ-
niejsze ‒ nie dając się samemu wciągnąć w wojnę europejską.

Opierając się w analizie wydarzeń wojennych tylko na faktach, wolno nam 
wysnuć tezę, że we wszystkich dotychczasowych posunięciach wojennych 
Stalina odgrywały rolę wyłącznie względy taktyczne i ściśle egoistyczne cele 
Stalina. Zasada „cel uświęca” środki znalazła tu swe całkowite zastosowanie. 
W aplikowaniu jej Stalin nie czuł się krępowany żadnymi zobowiązaniami for-
malnymi wobec Rzeszy, a tym bardziej jakimikolwiek zasadami moralnymi.

W tej chwili Stalin znalazł się w punkcie zwrotnym i stał się znowu „poli-
tyczną zagadką” dla świata.

III.  Zastanawiając się nad dalszym stosunkiem Stalina do Hitlera, nale-
żałoby przyjąć, że będzie się on kształtować w dalszym ciągu wyłącznie pod 
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wpływem własnym celów politycznych Stalina zależnie do rozwoju sytu-
acji wojennej. Wobec z gruntu bezideowych i amoralnych założeń polity-
ki Stalina wszelkie możliwości są tu realne i musza być brane pod uwagę. 
Przewidywania w tej mierze ująć można w trzech hipotezach:

Hipoteza 1  Stalin stanie po stronie Hitlera i utworzy z nim wspólny front.
Hipoteza 2  Stalin stanie po stronie Sprzymierzonych przeciwko 

Hitlerowi.
Hipoteza 3  Stalin pozostanie w pozycji wyczekującej aż do momentu 

przesilenia wojny ‒ po czym działać będzie na własną rękę. 
Przeanalizujemy je kolejno.
Hipoteza 1 ‒ Stalin stanie po stronie Hitlera i utworzy z nim wspólny front.
Sytuacja ta jest możliwa w wypadku, gdyby działania wojenne 

Sprzymierzonych zmusiły Stalina do wystąpienia przeciwko nim. Było to 
bardzo realne w związku z wypadkami w Finlandii. Taka sama sytuacja 
może wyniknąć w razie podjęcia przez gen. Weyganda15 wielkiej akcji na 
Bałkanach.

W takim wypadku współdziałanie Stalina z Hitlerem byłoby raczej 
koniunkturalne o celach ograniczonych.

Hipoteza 2 ‒ Stalin stanie po stronie Sprzymierzonych przeciwko 
Hitlerowi.

Wypadek taki zdaje się możliwy tylko w razie, gdyby dalszy rozwój sytu-
acji układać się począł korzystnie dla Hitlera. Stalin ‒ w myśl swoich tez 
i celów ‒ nie może dopuścić do zwycięstwa Hitlera (bo to odwróciłoby się 
przeciwko niemu), należałoby więc przypuszczać, iż w tym wypadku powi-
nien by wystąpić przeciwko Niemcom. Konkretnie taki wypadek mógłby 
zaistnieć gdyby np. wystąpienie Włoch po stronie Hitlera zdecydowanie prze-
ważyło szale wojny na jego stronę.

Należałoby przy tym zdawać sobie sprawę z tego, że udział Stalina w woj-
nie po stronie Sprzymierzonych nie byłby nigdy kompletny ze względu na 
zupełnie inne cele wojny, a mianowicie przesilenia wojny mogłyby spowo-
dować nowe niespodzianki dla Sprzymierzonych.

Hipoteza 3 ‒ Stalin pozostanie w pozycji wyczekującej az do momentu 
przesilenia wojny ‒ po czym działać będzie na własną rękę.

Ta hipoteza jest najbardziej prawdopodobna. Odpowiada ona dotych-
czasowemu postępowaniu Stalina o opiera się ona na przewidywaniach co 
do normalnego rozwoju wypadków. W normalnym bowiem rozwoju wojny 
na zużycie przewidywać należy upadek Niemiec. Załamanie się frontu nie-
mieckiego spowodować powinno upadek Hitlera i jego reżimu. Na terenach 

15 Maxime Weygand (1897‒1955), gen. armii, powołany ze stanu spoczynku do służby 
w 1939 r., dowódca Armii „Lewant”, mianowany 19 V 1940 r. Naczelnym Wodzem Sił 
Zbrojnych Francji i sił alianckich we Francji.
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wchodzących w skład III Rzeszy zarysują się w tym wypadku liczne i moc-
ne ogniska rewolucji. Wobec braku jakiejkolwiek zorganizowanej opozy-
cji w Niemczech władza w momencie upadku Hitlera znajdzie się na ulicy. 
Rzeczą organów kominternowskich będzie uchwycić ją od razu w ręce. Nie jest 
również wykluczone, że inicjatywa rewolucji wyjść może od samego Hitlera 
w momencie załamania się frontu dla pozyskania za tę cenę efektywnej pomo-
cy Stalina.

Rewolucja w Niemczech będzie sygnałem do wystąpienia Stalina, odkry-
cia przez niego kart i ujawnienia właściwych celów. To, czego nie dokonał 
Lenin ani w latach 1919–1920, ani później w momencie puczu monachijskie-
go ‒ pójście Czerwonej Armii na pomoc rewolucji niemieckiej ‒ usiłować 
będzie zrealizować Stalin w momencie przesilenia wojny. Jeden z ważnych 
czynników kalkulacji rewolucjonistów moskiewskich stanowi okoliczność, że 
zachodnio-europejskie demokracje wyczerpane długotrwałą wojną na zuży-
cie będą skłonne, a być może i nie będą zdolne przeciwstawić się potężnej fali 
rewolucyjnej, dysponującej niezużytą masą Czerwonej Armii.

‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Wszystkie te trzy hipotezy, zdaja się być zupełnie realne i wyczerpują 

możliwości, jakie nasunąć może Stalinowie dalszy rozwój wojny. Najbardziej 
prawdopodobna i najbardziej odpowiadająca Stalinowi jest jednak hipoteza 
trzecia. Wszystko się zdaje wskazywać na to, że od chwili podpisania paktu 
z Niemcami Stalin dąży do jej realizacji.

Niemniej prawdopodobna wydaje się hipoteza druga, przewidująca udział 
Stalina po stronie Sprzymierzonych. Opiera się ona zresztą na mało praw-
dopodobnym założeniu, że szala zwycięstwa przechyli się na stronę Hitlera. 
Hipoteza pierwsza, przewidująca zaangażowanie się czynne Stalina po stronie 
Hitlera, zależna jest nie tyle od woli Stalina, ile od decyzji Sprzymierzonych. 
Zaangażowanie się wojenne Sprzymierzonych przeciwko Z.S.R.R. (np. z kie-
runku bałkańskiego, na Kaukazie lub na Czarnym Morzu) postawiłoby 
Stalina w przymusowym położeniu realizowania hipotezy pierwszej, co było-
by zresztą poważnym skomplikowaniem jego planów.

Obie hipotezy, przewidujące zaangażowanie się Stalina bądź po stronie 
Aliantów, bądź po stronie Hitlera, byłyby wyrazem nie woli i zamierzeń 
Stalina, a jedynie konieczności wynikających dla niego z rozwoju sytuacji.

‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Z analizy powyższej wynika, że z trzech tych możliwości zasadniczą sta-

linowską jest hipoteza trzecia, przy której Rosja nie bierze bezpośredniego 
udziału we właściwym konflikcie zbrojnym, zachowując pełną swobodę 
decyzji i działań na własną rękę. Sądzić należy, że gdyby nawet bieg wypad-
ków wojennych zmusił Stalina do zaangażowania się wcześniej w wojnę po 
stronie Niemiec lub Aliantów, to w obydwu tych wypadkach polityka Stalina 
dążyłaby do zachowania dużych sił dyspozycyjnych w swym ręku, aby móc 
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w momencie przełomowym wojny zająć samodzielne stanowisko zgodne 
z kominternowskimi celami wojny (nawrót do hipotezy trzeciej).

Innymi słowy: wszelkie decyzje i posunięcia Stalina przed momentem 
przesilenia wojny będą wyrazem jego taktyki i chwilowej koniunktury, nie 
będą natomiast stanowiły wartości stałych, na których mogłyby się opierać 
kalkulacje Sprzymierzonych. Właściwe decyzje Stalina i prawdziwe jego cele 
wojenne ujawnią się dopiero w okresie przesilenia wojny, kiedy po dwóch 
stronach frontu narosną dostatecznie wyraźne elementy i nastroje rewolucyj-
ne, które pozwoliłyby Stalinowi przez masowa interwencję Czerwonej Armii 
doprowadzić do „bolszewizacji wojny” ‒ a mówiąc określeniami komunistów 
„zamienić wojnę imperialistyczną w wojnę socjalną” (grażdanskaja wojna).

Tego niebezpieczeństwa lekceważyć nie można i mając je stale na wzglę-
dzie, należałoby z góry przewidzieć wszystkie środki, będące w dyspozycji 
Sprzymierzonych, aby w krytycznym momencie wojny związać siły dyspo-
zycyjne Rosji i pozbawić Stalina swobody decyzji bez względu na to, która 
z trzech hipotez byłaby realizowana.

‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Z punktu widzenia Polski wszystkie trzy hipotezy co do dalszego zacho-

wania się Stalina są groźne, we wszystkich bowiem trzech wypadkach 
Czerwona Armia prędzej lub później posunąć się musi w głąb ziem polskich, 
a eo ipso wyrzucenie jej stamtąd będzie zadaniem bardzo ciężkim.

Przy hipotezie drugiej (Stalin po stronie Sprzymierzonych) zadanie to ponadto 
utrudniłoby nam w stopniu bardzo poważnym szczególnie niekorzystne dla nas 
warunki polityczne porozumienia Moskwa‒Londyn‒Paryż. Przewidywać bowiem 
można, że porozumienie to musiałoby być opłacone przez Sprzymierzonych kosz-
tem naszych ziem wschodnich oraz obszarów nadbałtyckich.

Najgorszym jednak dla nas splotem okoliczności byłoby dopuszczenie do 
bolszewizacji wojny, siłą faktu bowiem kraj nasz stałby się pierwszym obiektem 
akcji rewolucyjnej Sowietów. Wtrąciłoby to na długi czas Polskę w odmęt walk 
domowych, uzależniając w dużej mierze przyszłość jej od dalszego losu Rosji. Dla 
Sojuszników naszych niebezpieczeństwo to nie jest ani tak bliskie, ani tak groźne.

Nie ma dość mocnych słów na podkreślenie, jak bardzo zainteresowa-
na jest Polska w tym, aby można było związać silnie wojskowo i politycznie 
Stalina, uniemożliwiając mu odgrywanie samodzielnej roli w najbardziej 
krytycznym momencie wojny. 

W dalszym ciągu naszkicuję ogólnie program akcji w tej mierze. W tej 
chwili jeszcze raz pozwolę sobie podkreślić, że pierwszym naszym zadaniem 
winno być urobienie odpowiedniego poglądu Sprzymierzonych na niebez-
pieczeństwa, grożące ze strony Stalina. Istota ich kryje się właśnie w mylnej 
ocenie rzeczywistych zamierzeń i planów Stalina. Kwestia czy Stalina trak-
tować jako imperialistę, czy tez jako komunistę nie ma dla nas charakteru 
akademickiego ‒ jest to kwestia zasadnicza i praktyczna. Ma ona bowiem 
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swoje głębokie i istotne konsekwencje: Stalin jako imperialista ‒ dla państw 
zachodnioeuropejskich nie jest groźny, przeciwnie, może być nawet poszu-
kiwanym obiektem zabiegów dyplomatycznych. Można i trzeba w pewnych 
warunkach wygrywać Moskwę dla celów Sprzymierzonych, ale trzeba mieć 
z góry przygotowane wszystkie środki i decyzje, aby unieszkodliwić Stalina 
w momencie, gdy stanie się on groźny dla Europy i pokoju.

IV.  Jak przedstawiają się praktyczne możliwości wiązania Sowietów 
celem niedopuszczenia do bolszewizacji wojny?

Szukać ich należy w trzech płaszczyznach: politycznej, społecznej 
i wojskowej.

1. W płaszczyźnie politycznej akcja powinna być oparta o zagadnienia 
narodowościowe w Rosji, które stanowią jeden z najsłabszych punktów sys-
temu. Ma ona swoje tradycje w wypadkach, jakie rozgrywały się na terenie 
Rosji w czasie rewolucji. Akcją należałoby objąć następujące tereny Rosji:

‒ Ukrainę i Krym,
‒ Kaukaz,
‒ Turkiestan i Idel-Ural,
‒ Karelię z Ingermanlandią.
2. W płaszczyźnie społecznej akcja propagandowo-dywersyjna, ope-

rująca hasłami demokratycznymi i obejmująca całe terytorium Związku 
Sowieckiego. Takie hasła jak: uwłaszczenie włościan, prawo własności, swo-
boda wyznania, swoboda myśli i słowa itp. powinny w akcji tej znaleźć naj-
szersze zastosowanie.

3. W płaszczyźnie wojskowej akcja polegać winna na stworzeniu zagroże-
nia wojennego na następujących kierunkach:

‒ Kaukaz i Turkiestan
‒ Czarne Morze
‒ Ukraina
‒ Karelia i Ingermanlandia
‒ i Murmańsk
Trzy te równoległe akcje dywersyjno-wiążące w stosunku do Z.S.R.R. 

powinny już być obecnie szczegółowo rozpracowane i przygotowane, aby 
mogły być podjęte w każdej chwili w razie realizowania się hipotezy pierw-
szej (wspólny front niemiecko-sowiecki) lub w momencie przesilenia wojny, 
gdyby Stalinowi udało się zachować swobodę działania. Tylko w tych warun-
kach związania politycznego i wojskowego Sowietów, front Sprzymierzonych 
zdoła uchronić Europę od nieobliczalnych następstw bolszewizacji wojny, 
leżących w najbliższych zainteresowaniach i zamierzeniach Stalina.

SZEF SZTABU GŁÓWNEGO
 K Ę D Z I O R, pułkownik16

16 Aleksander Kędzior (1897‒1986), Szef Sztabu Naczelnego Wodza we Francji (październik 
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P R O J K E T M E M O R I A Ł U
W chwili obecnej, kiedy ważą się losy wojny, stanowisko Z.S.R.R. wobec 

Niemiec stanowić może jeden z czynników o wielkim dla przebiegu wyda-
rzeń wojennych znaczeniu.

Stanowisko Z.S.R.R. będzie miało prawdopodobnie coraz większe zna-
czenie w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, to znaczy w okresie bitwy 
czy bitew, w których zaangażowanych zostanie gros sił Sprzymierzonych 
i niemieckich. 

W razie gdyby walki najbliższych miesięcy nie doprowadziły do rozstrzy-
gnięcia wojny i ta nabrałaby charakteru wojny na wyczerpanie, znaczenie 
stanowiska Z.S.R.R. będzie malało, gdyż przy wojnie na wyczerpanie zwy-
cięstwo Sprzymierzonych wydaje się zapewnione.

Jednak nawet i w tym wypadku stanowisko Z.S.R.R. nie będzie dla sprzy-
mierzonych obojętne, gdyż może ono podnieść lub ograniczyć potencjał 
obrony niemieckiej.

W tych warunkach Rząd Polski rozumie zabiegi dyplomatyczne podjęte 
przez aliantów wobec Z.S.R.R. Zarazem Rząd polski pragnie w sposób jasny 
dać wyraz swoim poglądom na cel i możliwości pertraktacji Sprzymierzonych 
z Z.S.R.R. oraz przedstawić interesy Państwa Polskiego, które wyłonią się 
w toku rozmów z Z.S.R.R.

1. – Rząd Polski stwierdza więc przede wszystkim, iż nie tylko z punktu 
widzenia ogólnych interesów Sprzymierzonych, lecz także z punktu widze-
nia interesów ściśle polskich uważałby zaistnienie w krótkim czasie stanu 
wojny pomiędzy Z.S.R.R. i Niemcami za zjawisko pomyślne. Mimo to, że 
ziemie polskie stałyby się ponownie teatrem wojny, że grozić by Polsce mogły 

1939–5 VI 1940), ewakuował się bez przydziału do Wielkiej Brytanii, przebywał w obozie 
w Rothesay na wyspie Bute, szef Misji Wojskowej przy Ambasadzie RP w Czunkingu 
i jednocześnie attaché wojskowy w Chinach, po II w.ś. w Wielkiej Brytanii.
17 Ignacy Matuszewski (1891–1946), szef Oddziału II SGWP (1921–1923), minister skarbu 
(1929–1931), publicysta m.in. „Gazety Polskiej”, we wrześniu 1939 kierował ewakuacją 
złota Banku Polskiego, we Francji bez przydziału wojskowego, w 1941 r. udał się do Stanów 
Zjednoczonych. Współzałożyciel KNAPP i Instytutu Józefa Piłsudskiego.
18 Jan Kowalewski (1892‒1965), po wrześniu 1939 r. w Rumunii, nast. we Francji i Portugalii, 
aktywny w Akcji Kontynentalnej, po II w.ś. w Wielkiej Brytanii.
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ponowne wstrząsy sięgające w głąb struktury społecznej oraz dalsze wynisz-
czenie ludności, to jednak wojna pomiędzy obu zaborcami ziem polskich, 
prowadząca do osłabienia ich obu, jest niewątpliwie zjawiskiem najbardziej 
sprzyjającym odbudowie Państwa Polskiego.

Z tych więc także szczególnych względów, Rząd Polski uważałby zabiegi, 
które by doprowadziły istotnie do wojny niemiecko-sowieckiej – za słuszne.

2. – Zarazem Rząd Polski jest zdania, iż stanowisko Z.S.R.R. wobec 
Niemiec, a w szczególności wejście lub nie wejście Z.S.R.R. w wojnę 
z Niemcami zależy od celów i możliwości Z.S.R.R. – i nie da się zmie-
nić w drodze pertraktacji. Celem głównym Z.S.R.R. wedle oceny Rządu 
Polskiego było i jest nadal utrzymanie stanu wojny między Niemcami 
i Mocarstwami zachodnimi, wojny możliwie długiej niszczącej, w wyniku 
których rozpoczęłyby się wcześniej lub później, ruchy socjalne w państwach 
wojujących.

Jest zatem do przewidzenia i jest prawdopodobne, iż w wypadku cięż-
kiej sytuacji Sprzymierzonych, pomoc sowiecka dla Niemiec będzie ulegać 
zmniejszeniu lub zahamowaniu, w wypadku zaś ciężkiej sytuacji Niemiec 
pomoc ta – w formie nie wojskowej – będzie się powiększać.

Przebieg wypadków wojennych ostatnich tygodni, a zwłaszcza możliwości 
wejścia Włoch do wojny po stronie niemieckiej stwarza przecież perspektywę 
zakończenia wojny zwycięstwem Niemiec w czasie krótkim. Własne interesy 
Z.S.R.R. zdawałyby się dyktować im zapobieżenie temu rozwiązaniu. Wedle 
jednak ocen Rządu Polskiego możliwości wojenne Z.S.R.R. są o tyle niższe od 
możliwości niemieckich, że na ten krok Z.S.R.R. się nie zdobędzie, zwłaszcza 
wówczas, gdy sytuacja nie ulegnie dla Sprzymierzonych wyraźniej poprawie.

Przypowiastka o krokodylu zdaje się być prawdziwą i w tym wypadku.
Wedle ogólnej oceny Rządu Polskiego wystąpienie zaczepne Z.S.R.R. 

wobec Niemiec w ciągu najbliższych miesięcy jest mało prawdopodobne, 
natomiast jest możliwe wystąpienie obronne w razie gdyby interesy Z.S.R.R. 
były wyraźnie przez Niemcy lub Włochy zaczepione.

3. – Opierając się zarówno na powyższej ocenie jak i na innych, głęb-
szych motywach, Rząd Polski pragnie wyraźnie sformułować swoje poglądy 
na wypadek, gdyby w rozmowach między Anglią i Francją z jednej strony, 
a Z.S.R.R. z drugiej strony poruszone zostały w jakiejkolwiek formie sprawy 
terytoriów polskich.

a) Rząd Polski stwierdzić przede wszystkim musi, iż stoi bezwzględnie 
i nieugięcie przy zasadzie, iż granica między Z.S.R.R. a Polską określona 
w Traktacie Ryskim w 1921 roku jest granicą, z której Rząd Polski w żadnych 
okolicznościach nie zrezygnuje. Granica ta nie tylko oparta jest na dobro-
wolnie zawartych traktatach, potwierdzonych umowami o nieagresji – ale 
ponadto granica ta jest wynikiem historycznego kompromisu. Wojna między 
Polską a Z.S.R.R. w roku 1918–1920 była w wielkim skrócie powtórzeniem 
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wiekowych zmagań między Polską a Rosją w ciągu minionych stuleci. Wojska 
polskie w 1920 r. były w Kijowie, wojska rosyjskie pod Warszawą. Granica, 
którą ustalono w Rydze była rezygnacją zarówno jednej, jak i drugiej strony 
z maksymalnych aspiracji i dlatego stworzyła istotne podstawy pokojowe-
go współżycia obu narodów, polskiego i rosyjskiego. Wystąpienie Z.S.R.R. 
w 1939 roku i zajęcie części terytoriów Polski podyktowane było nie inte-
resami i aspiracjami narodu rosyjskiego, lecz celami zmierzającymi do 
wywołania i utrzymania stanu wojny między Niemcami a Francją i Anglią. 
Terytoria zagarnięte na Polsce nie stanowiły [i] nie stanowią dla Z.S.R.R. żad-
nej istotnej zdobyczy. Natomiast dla Polski, także i wówczas, gdyby jej grani-
ce zachodnie ukształtowały się pomyślniej niż granice z roku 1919 – terytoria 
wschodnie z Wilnem i Lwowem stanowią nieodzowną część składową Polski 
należycie mocnej. Rosja przestrzenie nie potrzebuje, natomiast zajęcie przez 
nią więcej niż 50% powierzchni Polski uniemożliwia odtworzenie Państwa 
Polskiego zdolnego do spełnienia roli w układzie sił antyniemieckich, jaki po 
wojnie musi zaistnieć na wschodzie Europy.

Historia dowodzi, iż naród polski nigdy nawet w najcięższych warunkach 
nie rezygnował z swych ziem i sięgał po oręż, nawet będąc w niewoli ilekroć 
powstawało niebezpieczeństwo ich definitywnej utraty. Tak było w 1831 r. 
i w 1863 roku.

Natomiast dla strony rosyjskiej, ziemie ustąpione Traktatem Ryskim 
nie stanowią, wobec obszaru Z.S.R.R. i geograficznego ziem tych położenia 
– niczego, co by miało istotną wartość. W r. 1920 propozycje terytorialne 
sowieckie były nawet znacznie dalej sięgające.

Rząd Polski zatem stwierdza, iż warunki pokojowego współżycia między 
Polską i Z.S.R.R. wymagają przywrócenia granicy Traktatu Ryskiego i wszel-
kie odmienne stanowisko uważać by musiał za skierowane zarówno przeciw 
interesom Polski, jak i interesom pokoju w Europie wschodniej, jak wreszcie 
przeciw sprawiedliwości.

b) Zarazem Rząd Polski wyraża przekonania, iż stanowisko Z.S.R.R. nie 
będzie w najmniejszej mierze podyktowane przez układowe i traktatowe 
ustępstwa czy też zapewnienia, lecz jedynie i wyłącznie przez sytuację wojen-
ną, własne cele i możliwości Z.S.R.R.

c) Ze swej strony, w myśl założeń ogólnych, iż głównym zadaniem 
Sprzymierzonych jest zwycięstwo nad Niemcami – Rząd Polski gotów jest 
(o ile okoliczności będą tego wymagały) zapewnić, iż Polska odbudowana 
w granicach Traktatu Rysk.[iego] na wschodzie udzieli Z.S.R.R. właściwych 
gwarancji prawnych bilateralnych lub międzynarodowych o charakterze 
wzajemnym, zapewniających pokojowe współżycie obu państw.

Warunkiem jednak takiego układu w chwili obecnej musiałoby być 
zaprzestanie ze strony Z.S.R.R. stosowania terroru i wyniszczania ludności 
na terenie okupacji sowieckiej.
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‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Rząd Polski jest pewien, iż wysokie zasady moralne, w obronie których się-

gnęły po broń narody francuski, angielski i polski, w obronie których ponoszą 
dziś najcięższe ofiary, stanowią same przez się największą gwarancję, iż słuszne 
interesy każdego ze Sprzymierzonych traktowane będą z jednakową troskliwością.

[Nr 3]
Uwagi Szefa Sztabu Naczelnego Wodza płk. Aleksandra Kędziora do 

projektu „Memoriału rosyjskiego”, mps.
płk A. KĘDZIOR  Paryż, dnia 5 czerwca 1940 r.

UWAGI W SPRAWIE MEMORIAŁU
PŁK. MATUSZEWSKIEGO I PPŁK. KOWALEWSKIEGO

1.  Memoriał nie zawiera wyjaśnienia stosunku Hitlera ze Stalinem, nie 
podkreśla w dostatecznej mierze niebezpieczeństwa dla Sprzymierzonych 
i dla Europy, nie mówiąc już o Polsce, wynikającego z ew. porozumienia 
Aliantów z Rosją w danej chwili.

Podpis Anglii i Francji byłby pełnowartościowy, podpis Stalina miałby 
wartość fikcyjną.

(ex: od sierpnia 1939 r. Stalin zmienił już dwa raz stanowisko:
‒ raz zrywając pertraktacje ze Sprzymierzonymi i podpisując pakt 

z Niemcami,
‒ drugi raz obecnie, odchodząc od Hitlera).
2.  Postawienie sprawy, że wojna między R. i N. w danej chwili byłaby najko-

rzystniejszą kombinacją dla Polski, jest wynikiem niepogłębionej analizy. Byłoby 
to wielkim dla Polski nieszczęściem ‒ zwłaszcza, gdyby stało się to w następ-
stwie porozumienia z Aliantami. Porozumienie takie musiałoby się dokonać 
naszym kosztem, a cała Polska z pewnością zajęta byłaby przez Czerwona Armię. 
Wymagałoby to gwarancji specjalnych ze strony Anglii i Francji, że po pokona-
niu Niemiec, wojska sprzymierzone podejmą w razie oporu Rosji wojnę o ziemie 
polskie. O takich gwarancjach memoriał nic nie mówi.

3.  Punkt 2-gi memoriału zawiera wyraźną sprzeczność. Postawiona jest 
tam słuszna zasada, że w wypadku ciężkiej sytuacji Sprzymierzonych pomoc 
sowiecka dla Niemiec będzie się zmniejszać ‒ w wypadku przeciwnym ‒ 
zwiększać. Jest to słuszne, bo Stalinowi chodzi o przedłużenie stanu wojny 
dla jego własnych celów (rewolucja). Natomiast w dalszym ustępie memoriału 
jest niezrozumiała uwaga, że Z.S.R.R. nie zaangażuje się przeciwko Niemcom, 
o ile sytuacja Sprzymierzonych nie ulegnie poprawie na froncie.

Jest to niezrozumienie zasadniczej linii taktyki Stalina.
4. W tymże punkcie 2-gim: według oceny Rządu Polskiego „jest możli-

we wystąpienie obronne Rosji, gdyby interesy Z.S.R.R. były wyraźnie przez 
Niemców lub Włochów zaczepione”. 
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Ta uwaga osłabia tylko zasadniczą tezę, że Stalin ma swoje własne komin-
ternowskie cele i te pragnie zrealizować.

W ramach te tezy nie może być mowy o obronie, bo to byłaby kapitulacja 
Stalina z jego programem.

5.  Wysunięcie naszych postulatów co do:
‒ utrzymania granic wschodnich,
‒ zaprzestania terroru na ziemiach polskich,
wyszło w memoriale blado. Stało się to głównie dlatego, że tak mocno i błędnie 

podkreślono korzyści dla Polski wystąpienia zbrojnego Rosji przeciwko Niemcom.
Ogólnie: Memoriał może nie odegrać swej roli. Nie przemówi on do men-

talności Aliantów zwłaszcza w obecnych warunkach. Nie przekona niko-
go o niebezpieczeństwie rewolucji międzynarodowej w Europie, a przede 
wszystkim nie wyjaśni Anglikom, na czym polega gra Stalina.

Interesy Polski w memoriale nie są dostatecznie mocno bronione.
płk A. KĘDZIOR

[Nr 4]
Li st  Prz ewodnicz ącego Komi sji  Hi storycznej płk .  Henryka 

Piątkowskiego do płk. Jana Kowalewskiego, mps.
KOMISJA HISTORYCZNA19 Dnia 10 grudnia 1959 r.
20, Princes Gate
London, S.W.7.

Szanowny Panie Pułkowniku,
W toku dyskusji nad książką „Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie świa-

towej” tom II część I „Kampanie na Obczyźnie”, odbytej w dniach 4 i 11 
września br. w Instytucie Historycznym im. Gen. Sikorskiego, wypłynęła 
kwestia memoriału w sprawach rosyjskich, jaki rząd polski przygotował dla 
przedłożenia rządom sprzymierzonych w początkach czerwca 1940 r.

O memoriale tym wspomina gen. Sikorski w depeszy do Prezydenta, Rządu 
i gen. Kukiela wysłanej z Bourlemont 12 czerwca oraz w liście do Prezydenta 
z 19 czerwca pisanym w Londynie już po konferencji z Churchillem i po roz-
mowie z Halifaxem na tematy rosyjskie.

Memorandum tego w aktach nie ma i treść jego Komisji Historycznej nie 
jest znana.

Płk dypl. A. Kędzior zabierając głos w dyskusji wyraził opinię, że memoriał 
o który chodziło gen. Sikorskiemu ‒ to był memoriał opracowany przez Sztab.

19 Rozkazem Szefa Sztabu Głównego 10 XII 1946 r. została powołania Komisja Historyczna 
przy Sztabie Inspektoratu PKPR. Komisja przyjęła nazwę Samodzielna Sekcja Badań 
Wojskowo-Historycznych. Nazwa Komisja Historyczna byłego Sztabu Głównego 
została ustalona w późniejszym czasie. Głównym zadaniem gremium było opracowanie 
wielotomowego dzieła Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej.
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Ostatnio również na łamach „Gońca Karpackiego”20 płk Kędzior wraca do 
tego tematu w artykule „Sztab Główny” (G. Karp. Nr 2/3 jesień 1959 str. 58), pisząc 
„wszystkie wymienione dokumenty i opracowania (referat sowiecki zaopatrzony 
w koreferat min. płk. Matuszewskiego i płk. Kowalewskiego) z reasumpcją i potwier-
dzeniem swych tez przez Sztab znajdują się w aktach osobistych gen. Sikorskiego 
i w aktach Sztabu (Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego w Londynie)”.

Komisja Historyczna ma zamiar ogłoszenia w „Bellonie”21 dokumen-
tów dostarczonych przez płk. Kędziora archiwum Instytutu Hist. Im. Gen. 
Sikorskiego jako przyczynków do wyświetlenia zagadnienia „memoriału 
w sprawach rosyjskich”.

Ponieważ Pan Pułkownik był współautorem memoriału z dnia 4 czerwca, 
odpis którego ‒ jak również uwagi do niego płk. Kędziora ‒ załączam, prosił-
bym bardzo o wyjaśnienie:

1) Jaka była geneza opracowania tego memoriału i z czyjego polecenia Pan 
Pułkownik to opracowywał;

2) Czy opracowując ten memoriał miał Pan Pułkownik do wglądu jakiś 
memoriał opracowany wcześniej przez Sztab;

3) Czy memoriał Pana Pułkownika i płk. Matuszewskiego miał być 
memoriałem w ostatecznej formie czy tylko wyrazem poglądów Sztabu?

4) Jakie były dalsze losy tego memoriału?
Łączę wyrazy poważania

[podpis ręczny]
płk dypl. H. Piątkowski22

Przewodniczący Komisji

[Nr 5]
List płk. Jana Kowalewskiego do płk. Henryka Piątkowskiego, mps.

Pan płk dypl. Jan Kowalewski 11 grudnia 1959 r.
55, Prince Road
London, S.W.1.

Szanowny Panie Pułkowniku,
W odpowiedzi na list z dnia 10 bm. w sprawie memoriału w sprawie 

Sowietów jaki miał być przedłożony rządom sprzymierzonych w czerwcu 
1940 roku, mogę podać co następuje:

20 Czasopismo wydawane w Londynie od 1948 r. przez Związek Karpatyczyków.
21 Czasopismo wydawane w Londynie od 1940 r. Kwartalnik od 1947 r. wydawany do 1964 r. 
przez Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego.
22 Henryk Piątkowski (1902‒1969), gen. bryg., po II w.ś. osiedlił się w Wielkiej Brytanii, 
współtwórca Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, wchodził w skład Komisji Historycznej 
byłego Sztabu Głównego.
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Geneza opracowania.
Jeszcze w czasie przejazdu Generała Sikorskiego przez Bukareszt jesienią 1939 

roku, miałem z Generałem kilka rozmów dotyczących dwóch głównych spraw:
‒ sprawy przyczyny klęski polskiej w 1939 roku (na jaki to temat Generał 

zażądał notatki, którą zabrał ze sobą);
‒ sprawy sojuszu Niemcy-Sowiety i jego trwałości. Generał był zwolenni-

kiem tezy, że obaj ci partnerzy muszą pozostać solidarni, z czego wynika, że 
w razie klęski Niemiec, sojusznicy zachodni będą mieli konflikt z Sowietami, 
wówczas już siedzącymi w Karpatach, a może sięgającymi i dalej na 
Bałkanach i na Bliskim Wschodzie. (Stąd wypływała koncepcja Polskich Sił 
Zbrojnych na Bliskim Wschodzie, dokąd było tak blisko z Rumunii. Rozwój 
tych rozumowań opisałem w artykule „Z bronią w ręku do Polski”, opubli-
kowanym w Dzienniku Polskim, Londyn, 7 sierpnia 1957 r.).

Przybywszy do Paryża dopiero w styczniu 1940 roku, zameldowałem się 
u Generała Sikorskiego, który nawrócił w kilku słowach do rozmów buka-
resztańskich i oddał mnie do dyspozycji ówczesnego szefa Sztabu, płk. 
Kędziora, z tym że od niego dostanę dalsze zlecenia.

Na wiosnę 1940 roku (nie pamiętam dziś miesiąca, mógł to być marzec 
lub kwiecień), otrzymałem od płk. Kędziora polecenie opracowania memo-
riału dotyczącego działania armii sojuszniczych na kierunku bałkań-
skim oraz na Bliskim Wschodzie, w okresie pierwszej wojny światowej 
(1916–1918).

Polecenie to wiązało się z rozwijającą się wówczas koncepcją „Armée du 
Proche Orient” w Syrii, pod d-twem gen. Weyganda, i jego przyszłymi zada-
niami, w których brałyby udział jednostki polskie tamże stworzone.

Memoriał ten opracowałem, opierając się głównie na materiałach, jakie 
znalazłem w bibliotece polityczno-gospodarczej dokumentacji w Paryżu. 
(Bibliothèque de la documentation politique et économique). Został on odda-
ny Szefowi Sztabu i zapewne był podany do wiadomości Generała Sikorskiego 
w swoim czasie.

W tymże czasie, płk Kędzior polecił płk. Matuszewskiemu, aby wspól-
nie ze mną opracował tezy dla memoriału, jaki by Rząd Polski przedstawił 
Sojusznikom w odniesieniu do ich posunięć politycznych i dyplomatycznych 
w stosunku do Związku Sowieckiego. Ze słów płk. Kędziora wnioskowałem, 
że oba te memoriały miały być opracowane na życzenie Generała Sikorskiego, 
który zlecił ich opracowanie płk. Kędziorowi, zaś ten z kolei wezwał płk. 
Matuszewskiego i mnie do pomocy w wykonaniu tego zlecenia.

Materiały.
Przy opracowaniu tego memoriału nie mieliśmy żadnego poprzednio 

opracowanego materiału (o ile sobie przypominam), opieraliśmy się tylko na 
wnioskach z rozmów z płk. Kędziorem co do zakresu i treści tego memoriału.
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Charakter memoriału.
Ani ja, ani płk Matuszewski, nie mieliśmy wrażenia, ażeby ten memoriał 

jaki opracowaliśmy miał mieć ostateczny charakter.

Losy memoriału.
Memoriał ten został datowany data 4 czerwca i został tegoż dnia oddany 

Szefowi Sztabu, który, jak widać z odpisu jego uwag, już 5 czerwca przekazał 
go Generałowi Sikorskiemu wraz ze swymi uwagami.

Ponieważ w tymże miesiącu czerwcu zaczęła się ofensywa niemiecka na 
Francję, zaczęła się też stopniowa ewakuacja nasza do Angers i później do 
Libourne, zakończona kapitulacją Francji, przeto zarówno mój poprzedni 
memoriał, jak i ten memoriał opracowany wspólnie z płk. Matuszewskim, 
straciły swoją aktualność, i pozostały w archiwach płk. Kędziora, jako 
pamiątka o koncepcjach, jakie narodziły się w początkowym okresie wojny, 
jeszcze przed kapitulacją Francji.

‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Na marginesie powyższego pragnąłbym dodać, że niezależnie od tego, czy 

pewne koncepcje ogólne, jakie miał generał Sikorski, zostały ujęte w formie 
pisemnych memoriałów lub notatek, te elementy z nich jakie wypływały w roz-
mowach z nim, mają równą wagę historyczną, jak i te ujęte w formy dokumentów.

Taka na przykład Armée du Proche Orient i nasz w niej udział, miały 
u swej podstawy daleko idące przewidywania, jakie nie zostały nigdy ujęte 
w formę dokumentu.

Tak samo cała koncepcja naszego udziału w uderzeniu w „miękkie pod-
brzusze Europy”, i znaczenie tego kierunku dla sprawy Polski, również nie 
ma żadnych wyraźnych dokumentalnych śladów.

Jednak, w myśl tych koncepcji, nie sformułowanych na piśmie, cały szereg 
poważnych działań i ważnych inicjatyw miały miejsce na wielu odcinkach 
wojskowych czy politycznych.

Poruszam to dlatego, że osobiście, w myśl tych niesprecyzowanych na 
piśmie „myśli Wodza Naczelnego”, przez cztery lata prowadziłem akcję poli-
tyczną w Lizbonie (1940–1944), która dała duże korzyści wtórne (informacje, 
łączność przez kurierów dyplomatycznych węgierskich z krajem itp.), chociaż 
nie dała w rezultacie głównych korzyści o jakie nam chodziło ‒ z powodów 
od nas niezależnych.

Z grubsza poruszyłem tą sprawę w artykule w Dzienniku Polskim z dnia 
7 sierpnia 1957 roku, zaś bardziej szczegółowo sprawa ta jest rozwinięta 
w książce napisanej przez Lady Listowel p.t. „Crusader in the Secret War” 
(Christopher Johnson, London 1952).

W związku z tragiczną śmiercią Wodza Naczelnego ‒ inicjatywy te zawi-
sły w powietrzu ‒ gdyż nie było już komu kontynuować te „myśli” jakie 



zrodziły się jeszcze w Bukareszcie, w ciasnym pokoiku hotelowym, gdzie 
generał Sikorski siedział w skarpetkach na łóżku, gdyż w tym upale buty go 
cisnęły i musiał je zdjąć. Oba memoriały paryskie oraz działalność lizboń-
ska ‒ były dalszym ciągiem tych myśli, i ich konsekwentnym rozwinięciem 
w dostosowaniu do nowych okoliczności o możliwości.

Niestety, przedwczesna śmierć Generała przerwała tą ciągłość na samej 
górze, właśnie tam, gdzie wyniki inicjatyw, jakie wypływały z tych myśli, 
mogły być wykorzystane i rozegrane właściwie.

Dlatego wydaje mi się, że przy opracowywaniu historii ostatniej woj-
ny światowej i naszego w niej udziału, należałoby poświęcić osobny roz-
dział sprawie koncepcji ogólnych jakie wypływały z rozmów z Generałem 
Sikorskim, lecz które nie zostały ujęte w pisemne formy instrukcji czy 
referatów.

Znaleźć się one mogą jedynie we wspomnieniach osobistych uczestników 
tych rozmów, które zapewne nie raz będą miały równe znaczenie jak doku-
menty pisemne.

Łączę wyrazy szacunku i poważania
/-/ Jan Kowalewski



Włodzimierz Duchnowski

2. Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego 
w latach 1974–1991 we wspomnieniach 

zastępcy dowódcy pułku ds. operacyjnych. 
Cz. 1. Organizacja i charakterystyka 

działalności Pułku

Geneza i rys historyczny
2. Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego (2. prrel) był wyspecjalizowaną 
jednostką rozpoznania sygnałowo-technicznego (SIGINT1 w nazewnictwie 
Sojuszu Północnoatlantyckiego, WRE – Układu Warszawskiego), funkcjono-
wał w strukturach Zarządu II Wywiadowczego Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego w latach 1974–1991. Aby poznać specyfikę działalności pułku, nale-
ży odwołać się do początków SIGNIT-u (I wojna światowa) oraz dynamiczne-
go jego rozwoju po II wojnie.

Podczas I wojny światowej wywiad radiowy odegrał istotną rolę w siłach 
morskich Wielkiej Brytanii i Niemiec. Brytyjczycy skutecznie przechwytywali 
depesze radiowe Kriegsmarine do okrętów podwodnych (u-bootów), Niemcy 
zaś kontrolowali przekazy radiowe floty nawodnej Royal Navy. Wywiad radio-
wy nie przejawiał wówczas zainteresowania siłami lądowymi, gdyż strategia 
prowadzenia wojny pozycyjnej na froncie zachodnim wykluczała potrzebę 
korzystania z radiokomunikacji wojskowej w dowodzeniu wojskami na lądzie.

1 Ang. Signals intelligence.
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Polskie doświadczenia z radiowywiadu pochodzą z czasów wojny pol-
sko-sowieckiej 1920 r. Gdy wojska sowieckie podchodziły pod Warszawę 
w sierpniu 1920 r., polski wywiad radiowy przechwycił i odczytał 400 depesz 
radiowych, co pozwoliło ustalić ugrupowanie sił wroga i przewidzieć zamiar 
ich użycia. Najcenniejszą informację przechwycono w sierpniu 1920 r. – był to 
rozkaz operacyjny dowódcy Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego, 
określający zadania dla armii i oddziałów frontu. Pod koniec lat trzydzie-
stych wieku XX, dzięki materiałom z radiowywiadu polscy kryptoanalitycy 
z Oddziału II Sztabu Głównego mogli dokonać dekryptażu „Enigmy”, now-
sze zaś jej wersje skutecznie rozpoznawać podczas II wojny.

Schemat 1.  Struktura organizacyjna 16. Batalionu Rozpoznania 
Radiowego

Źródło: Opracowanie autora na podstawie etatu nr 14/134.

W połowie minionego wieku w wyniku dynamicznego rozwoju radioko-
munikacji wojskowej efektywnym sposobem pozyskiwania danych wywia-
dowczych o siłach zbrojnych stało się rozpoznanie radioelektroniczne. 
W okresie tzw. zimnej wojny powstał nowoczesny i bardziej skuteczny niż 
radiowywiad wywiad radioelektroniczny, który stał się podstawowym źró-
dłem informacji wywiadowczych dla najważniejszych organów planowania 
strategicznego sił zbrojnych.

Dowódcy kompanii 
radiopelengacyjnych:
1 – por. Paweł Marciniak
2 – por. Henryk Wakulski 
3 – por. Bogusław Stawski 
4 – por. Jerzy Mizgała 
5 - por. Jerzy Pasiak 
6 – por. Tadeusz Subda
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W Wojsku Polskim stosunkowo wcześnie sformowano pierwszą jednost-
kę specjalną do realizacji zadań wywiadu radioelektronicznego przeciwko 
Połączonym Siłom Zbrojnym (PSZ) NATO w Europie – 16 batalion radio-
pelengacyjny (rozkaz nr PF32/MON z 28 sierpnia 1951 r.)2. Miejscem jego 
dyslokacji do 1952 r był Beniaminów, do 1956 r. – Legionowo, w 1957 r. zaś 
został przeniesiony do Wałcza i przeformowany zgodnie z etatem nr 14/134 
na 16 batalion rozpoznania radiowego (brr).

Od 1957 r. 16. brr realizował, w ramach Jednolitego Systemu Rozpoznania 
Radioelektronicznego (JS RR) WP3, zadania wywiadowcze Zarządu II SG WP 
polegające na zbieraniu i opracowywaniu informacji o siłach zbrojnych pań-
stw-członków PSZ NATO w Europie, przede wszystkim o państwach byłej 
koalicji z czasów II wojny światowej. 

Zwiększone zainteresowanie i tym samym zapotrzebowanie na informa-
cje wywiadowcze sprawiło, że Zarządowi II SG WP podporządkowano służ-
bę radioelektroniczną, określono plany rozwoju 16. brr oraz zdecydowano 
o utworzeniu na bazie 16. brr Ośrodka Rozpoznania Radioelektronicznego 
(ORRel)4. Nowa struktura ORRel miała uwzględniać doświadczenie i potrze-
by wywiadowcze Zarządu II SG WP5, a także uwagi i wnioski z konsultacji 
odbytej w listopadzie 1960 r. w Sztabie Generalnym Armii Radzieckiej na 
temat organizacji rozpoznania radioelektronicznego. Zgodnie z zarządzeniem 
szefa Zarządu I Sztabu Generalnego WP (nr 0338/I/59 z 10 marca 1959 r.) 
stan osobowy planowanego 2. Ośrodka Rozpoznania Radioelektronicznego 
miał być większy o 642 etaty w stosunku do 128 stanowisk etatowych 16. brr.

Projekt sformowania 2. ORRel powstał 12 lipca 1960 r., a przeformowanie 
16. brr na 2. ORRel (etat nr 14/148) realizowano na podstawie zarządzenia 
MON nr 085/Org. z 7 października 1960 r. Nowy etat Ośrodka liczył 769 
stanowisk etatowych wojskowych i 123 – pracowników cywilnych. Imienną 
obsadę stanowisk oficerskich przedstawił komendant 2. ORRel ppłk Zbigniew 
Marceli Mróz w piśmie nr 0340 z 8 września 1961 r.6. Przeformowanie 16. brr 
na 2. ORRel zakończono 6 października 1961 r. w miejscu stałej dyslokacji, 
tj. w Wałczu7. Rozwinięcie Ośrodka do pełnego etatu realizowano etapami. 
W 1961 r. został wprowadzony etat przejściowy nr 14/145, który w stosunku 
do etatu 16. brr był większy o 200 stanowisk etatowych.

2 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), 2602/3019, 
Sprawozdanie z realizacji budżetu z Funduszu Dyspozycyjnego Zarządu II Sztabu 
Generalnego za 1954 r.
3 AIPN, 2602/3267, Brr realizuje zadania w nowym rejonie dyslokacji w m. Wałcz. 
4 Rozkaz MON nr 029 z 4 VI 1957 r. 
5 Zarząd II utworzono na bazie Oddziału II SG WP zob. AIPN, 001103/91, rozkaz MON nr 
0088/Org. z 15 XI 1951 r. Rozkaz ten obowiązywał do 6 XII 1951 r.
6 AIPN, 2602/5162, Pismo nr 0340 z 8 IX 1961 r. w sprawie projektu etatu nr 14/148.
7 Ibidem.
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Schemat 2  Przejściowa struktura organizacyjna 2. Ośrodka 
Rozpoznania Radioelektronicznego

Źródło: Opracowanie autora na podstawie etatu nr 14/145.

W nowej strukturze 2. ORRel Grupę Operacyjną zastąpił Wydział 
Operacyjny złożony z 4 sekcji kierunkowych: amerykańskiej, brytyjskiej, 
francuskiej i niemiecko-skandynawskiej. Utworzono również sekcję roz-
poznania systemów radiolokacyjnych, stanowisko zastępcy komendanta 2. 
ORRel ds. rozpoznania radiowego, a także kompanię rozpoznania syste-
mów radiolokacyjnych w składzie: pluton manewrowy namierzania syste-
mów radiolokacyjnych i pluton rozpoznawczy8. Ostatecznie etat nr 14/148 
liczył 798 stanowisk wojskowych, w tym: 93 oficerskie, 264 podoficerskie (188 
podoficerów zawodowych i 76 podoficerów służby zasadniczej) i 441 szere-
gowców, w tym 194 elewów Szkoły Podoficerskiej Młodszych Specjalistów 
Rozpoznania Radioelektronicznego.

8 AIPN, 2602/5162. W etacie nr 14/148 była VI kompania rozpoznania systemów 
radiolokacyjnych.
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Schemat 3. Struktura organizacyjna 2. ORRel według etatu nr 
14/156

Źródło: Opracowanie własne na postawie etatu nr 14/148.

Wypełniając rozkaz MON nr 028 oraz wytyczne szefa Sztabu Generalnego 
z 4 czerwca 1959 r., szef Zarządu II SG WP gen. dyw. Grzegorz Korczyński 
2 sierpnia 1962 r. przedstawił projekt rozwoju 2. ORRel uwzględniający 
wzrost o 200 etatów w stosunku do etatu nr 14/148. Proponowany etat miał 
obowiązywać od 1 października 1962 r., jeszcze przed poborem jesiennym. 
W sprawie przeformowania 2. ORRel ukazało się zarządzenie szefa Sztabu 
Generalnego WP nr 0131/Org. z 30 października 1962 r., w którym postawio-
no zadanie dla dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w sprawie przy-
jęcia uzupełnień osobowych dla 2. ORRel, wynikających z nowego etatu (nr 
14/156 z 1 listopada 1962 r.). Etat nr 14/1569 na stan „P” liczył 962 stanowiska 
wojskowe i 126 pracowników cywilnych. Na stan „W” w etacie przewidzia-

9 BUAD IPN, 2602/5198. Z dniem 15 XII 1962 r. 2. ORRel przeszedł na etat nr 14/156; zadania 
mobilizacyjne realizowało dowództwo POW.



454 Przegląd Historyczno-Wojskowy 2-3/2016. Materiały źródłowe i  rel acje

no: 1315 stanowisk wojskowych, w tym: oficerów – 166, podoficerów – 391 
(służby zawodowej – 341 i 50 zasadniczej), szeregowych – 758 oraz 149 eta-
tów pracowników cywilnych. W strukturze organizacyjnej 2. ORRel po raz 
pierwszy utworzono 6 kompanię rozpoznania systemów radiolokacyjnych.

W wyniku dokonanych zmian etatowo-organizacyjnych 2. ORRel, już na 
początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku Zarząd II SG WP dysponował 
najbardziej rozwiniętą i usprzętowioną jednostką do realizacji zadań wywia-
dowczych. Dla porównania, w strukturach Marynarki Wojennej znajdował 
się 6. Ośrodek Przeciwdziałania Radioelektronicznego, w którego etacie było 
jedynie 186 stanowisk wojskowych oraz 33 etaty pracowników cywilnych.

Schemat 4.  Organizacja 2 ORRel czasu „P” według projektu etatu 
na 1965 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie etatu nr 14/156.

Nowy projekt etatu uzasadniano znacznym zwiększeniem zadań dla 2. 
ORRel, a także realizacją rozkazu MON nr 28/MON z 4 czerwca 1959 r. 
o rozwoju służby rozpoznania radioelektronicznego w Wojsku Polskim. 
Zgodnie z tym rozkazem na bazie 2. ORRel miały być tworzone podsys-
temy rozpoznania radiolokacyjnego. Do realizacji zwiększonych zadań 
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mobilizacyjnych z 2. Ośrodka miały być wydzielone dwa pułki przeznacze-
nia frontowego do wykonywania rozpoznania radiowego oraz rozpoznania 
radiolokacyjnego. W związku z tym planowano rozwój 2. ORRel do 1965 r., 
na podstawie kolejnego projektu etatu czasu „P” i „W”. W etacie „P” zwięk-
szono liczbę stanowisk wojskowych do 1134, w tym 162 oficerów, 466 pod-
oficerów, w tym 278 zawodowych i 188 służby zasadniczej i 606 szeregowych, 
w tym 288 elewów, oraz 135 etatów pracowników cywilnych. W etacie „W” 
było 1659 stanowisk wojskowych: oficerów – 215, podoficerów – 985, i 459 
szeregowych; miały być rozwinięte:

– 2. Ośrodek Rozpoznania Radioelektronicznego;
– pułk rozpoznania radiowego (801 żołnierzy);
– pułk rozpoznania systemów radiolokacyjnych i radionawigacyjnych 

(622 żołnierzy).
Ponadto w etacie „W” 2. ORRel planowano utworzenie kompanii rozpo-

znania UKF.
Pododdziały 2. ORRel były wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt 

kupowany zarówno w ZSRR, jak i pozyskiwany niejednokrotnie kanałami 
wywiadowczymi na zachodzie Europy. Szczególnie cenne były odbiorniki 
radiowe firmy RACAL i dalekopisy firmy LORENZ, które z dużym skutkiem 
rejestrowały interesujące emisje radiodalekopisowe sił zbrojnych NATO.

Tabela 1.  Podstawowy sprzęt rozpoznania radioelektronicznego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie etatu nr 14/156.

Na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP (nr 0073/Org. 
z 31 lipca 1963 r.), na wcześniejszy wniosek szefa Zarządu II, we wrześniu 
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1963 r. ze składu 2. ORRel został wydzielony batalion rozpoznania syste-
mów radiolokacyjnych liczący 276 stanowisk etatowych wraz z kadrą ofi-
cerską i podoficerską, pełnym stanem szeregowych służby zasadniczej oraz 
sprzętem rozpoznania systemów radiolokacyjnych.

Na bazie wydzielonego batalionu został utworzony samodzielny 10. 
Ośrodek Rozpoznania Systemów Radiolokacyjnych z miejscem dysloka-
cji w Dziwnowie10, bezpośrednio podporządkowany szefowi Inspektoratu 
Szkolenia MON.

Za zasługi w reorganizacji struktur 2. ORRel oraz osiągnięcie bardzo 
dobrych wyników w realizacji zadań służbowych szef Zarządu II SG WP 
gen. dyw. Grzegorz Korczyński podpisał 11 lipca 1963 r. wniosek awanso-
wy na stopień pułkownika dla dowódcy ośrodka ppłk. Zbigniewa Marcelego 
Mroza. Jednocześnie wystąpiono z wnioskami awansowymi na stopnie pod-
pułkowników dla majorów Józefa Tryścienia i Tadeusza Woźniaka. Wnioski 
awansowe zostały pozytywnie zaopiniowane.

W wyniku przeprowadzonych w ciągu kilku lat przekształceń 2. ORRel 
wyróżniał się spośród innych tego typu jednostek w siłach zbrojnych.

Kadra pionu rozpoznawczego 2. ORRel nabyła wiedzę niezbędną do 
realizacji skomplikowanych zadań w Ośrodku, a następnie 2. prrel w okresie 
wyścigu zbrojeń w Europie w latach 70. i 80 ubiegłego wieku.

Pod koniec 1962 r. Oddział VI Zarządu II SG WP prowadził rekone-
sans nowych obiektów koszarowych, w których miało być dyslokowane 
Pomocnicze Centrum Odbiorcze 2. ORRel (w rejonie Karsiboru w pobliżu 
Wałcza), a także całość 2. ORRel (w rejonie Przasnysza).

W 1964 r. 2. ORRel został dyslokowany do Przasnysza i po kolej-
nej reorganizacji przemianowany w 1974 r. na 2. Pułk Rozpoznania 
Radioelektronicznego (2. prrel). Jednostka była podporządkowana Zarządowi 
II SG WP przez kolejne 17 lat, aż do 1991 r., kiedy to przeszła w podporząd-
kowanie Głównego Inspektoratu Szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Podporządkowanie i ścisłe powiązanie ze strukturami Zarządu II 
SG WP wynikało z realizowanych zadań wywiadowczych, tematyki szkolenia 
operacyjno-technicznego kadry zawodowej, planowania i realizacji zakupów 
techniki rozpoznawczej11, uzupełniania potrzeb etatowych, a przede wszyst-
kim z zabezpieczenia kontrwywiadowczego.

Ostatnim przełożonym 2. prrel był szef Zarządu II kadm. Czesław 
Wawrzyniak; w 1991 r. pułkiem dowodził płk dypl. Stanisław Krzyżanowski.

10 AIPN, 2602/6049, Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego WP nr 0073/Org. z 31 VII 1963 r.
11 AIPN, 2602/5378, Plan pracy Oddziału Ogólno-Organizacyjnego na styczeń 1961 r., teczka 
112. 
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Uwarunkowania funkcjonalno-organizacyjne działalności bojowo-roz-
poznawczej 2. prrel w strukturach Zarządu II Sztabu Generalnego WP

2. prrel w Przasnyszu prowadził działalność bojowo-rozpoznawczą 
w strukturach Zarządu II SG WP w określonych uwarunkowaniach i zależ-
nościach organizacyjno-służbowych, typowych dla funkcjonowania tej 
instytucji.

Zadaniem 2. prrel było utrzymanie ciągłego kontaktu elektromagnetycz-
nego w eterze z potencjalnym przeciwnikiem w celu pozyskiwania wiarygod-
nych informacji o obiektach wywiadowczego zainteresowania Zarządu II SG 
WP, w ściśle określonym czasie i trybie informacyjnym.

Zarząd II SG WP był hermetycznie zamkniętą strukturą organizacyjną 
ukierunkowaną na pozyskiwanie danych wywiadowczych z wykorzystaniem 
elementów składowych (HUMINT12, SIGINT, OSINT13), a także od zarzą-
dów wywiadowczych sztabów generalnych państw Układu Warszawskiego 
w ramach bieżącej wymiany informacji uzyskiwanych z SIGINT-u.

2. prrel w strukturach Zarządu II SG WP odgrywał podstawową rolę 
w dziedzinie SIGINT-u, uczestniczył również w wymianie doświadczeń 
i spostrzeżeń Zarządu z zaprzyjaźnionymi organami wywiadowczymi armii 
państw Układu Warszawskiego14.

Rezultatami działalności SIGINT byli zainteresowani głównie sowieci, ale 
również przedstawiciele armii czechosłowackiej i węgierskiej oraz kubańskiej.

W obiektach 2. prrel przeprowadzono dwukrotnie wyjazdowe narady 
robocze specjalistów sekcji rozpoznania radioelektronicznego zarządów 
wywiadowczych armii państw Układu Warszawskiego. Ostatnia narada tego 
gremium odbyła się w 1989 r. w Moskwie.

Szczególnie ożywione kontakty robocze utrzymywał 2. prrel z 78. 
Centrum Rozpoznawczym Czechosłowackiej Armii Ludowej (CR CZAL). 
Zapoczątkowały je podjęte na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wie-
ku na szczeblu zarządów wywiadowczych obu armii ustalenia o zasadach 
współpracy. Na zasadzie wzajemności zobowiązano się do uruchomienia 
i zabezpieczenia pracy po jednym posterunku namierzania radiowego KF dla 
każdej ze stron. 78. Centrum Rozpoznawcze rozwinęło na korzyść 2. ORRel 
posterunek namierzania radiowego KF w Slovenskym Grobie k. Bratysławy. 
2. ORRel na zasadzie wzajemności rozwinął taki sam posterunek na korzyść 
78. CR CzAL w rejonie m. Dołuje k. Szczecina.

Od połowy lat siedemdziesiątych rozszerzono zakres współpracy pomię-
dzy 2. prrel i 78. CR CzAL15 o problematykę analizy techniczno-operacyj-

12 Ang. human intelligence.
13 Ang. open source intelligence.
14 AIPN, 2602/5378, teczka 112, Plan pracy Oddziału Ogólno-Organizacyjnego na czerwiec 
1961 r. 
15 AIPN, 2602/19685, teczka 112, Notatka w sprawie roboczej wizyty delegacji 78 Centrum 
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nej sygnałów radiowych, a od początku lat osiemdziesiątych o wymianę 
doświadczeń z oceny sytuacji radioelektronicznej w Centralnej Grupie Armii 
na Środkowo – Europejskim Teatrze Działań Wojennych.

Elementem współpracy ze stroną czechosłowacką były kilkunastodniowe 
szkolenia organizowane w latach 1976–1988 dla polskich oficerów, wytypo-
wanych przez Zarząd II SG WP, z rozpoznawania sygnałów radiolokacyjnych 
w Mariańskich Łaźniach i analizy nadawań radiowych KF i łączności sate-
litarnej w m. Zbiroch k. Litomierzyc. Ostatnie szkolenie, w którym uczest-
niczyli oficerowie 2. prrel, odbyło się w dniach 17–29 października 1988 r.

Ponieważ 2. prrel funkcjonował w strukturach Zarządu II SG WP, był on 
poddany ścisłej osłonie kontrwywiadowczej i obowiązywały w nim rygory-
styczne zasady przestrzegania tajemnicy służbowej. Z tego tytułu wynikały 
również specyficzne ustalenia odnośnie do realizacji funkcji kontrolno-roz-
liczeniowych w stosunku do 2. prrel.

Prawo kompleksowej kontroli w pułku przysługiwało jedynie szefowi 
Zarządu II SG WP. Ograniczenia kontrolne dotyczyły nawet inspekcji Sił 
Zbrojnych prowadzonych w 2. prrel w 1975 i 1985 r. W obydwu pułk otrzy-
mał oceną dobrą. Kontrola inspekcyjna dotyczyła problematyki gotowości 
bojowej, wyszkolenia taktyczno-specjalnego i ogólnowojskowego. W tym cza-
sie pion operacyjny 2. prrel prowadził stałą działalność bojowo-rozpoznawczą 
i nie podlegał kontroli, a nawet oglądowi przez inspektorów.

Ograniczenia kontrwywiadowcze były trudne do zaakceptowania przez 
szefów inspekcji i osoby kontrolujące, mimo to przyjęto je ze zrozumieniem 
i respektowano.

Nadzwyczajne środki osłony kontrwywiadowczej miały na celu 
zachowanie w tajemnicy treści zadań stawianych pułkowi przez Zarząd 
Wywiadowczy, co miało istotne znaczenie dla skuteczności ich realizacji. 
Ujawnienie zadań zapewne skutkowałoby natychmiastową utratą kontaktu 
elektromagnetycznego z określonymi źródłami wywiadowczego zaintereso-
wania bądź totalną dezinformacją.

Szczególnym obiektem osłony kontrwywiadowczej był stan osobowy 
pionu operacyjnego pułku, wobec którego szefostwo Wojskowej Służby 
Wewnętrznej (konkretnie: szef Wydziału VI) podejmowało różnorodne 
czynności sprawdzające16. Szefostwo to wystawiało przeciwskazania natu-
ry polityczno-moralnej na żołnierzy zawodowych, kandydatów do służby 
w strukturach Zarządu II.

Kandydaci do służby na stanowiskach oficerskich w Zarządzie II, w tym 
w pionie operacyjnym 2. prrel, byli sprawdzani przez organa WSW i Milicji 

Rozpoznawczego Czechosłowackiej Armii Ludowej. 
16  AIPN, 2386/33568, teczka 4, t. 6, Pismo Wydziału Kadr Zarządu II Sztabu Generalnego 
WP do szefostwa WSW z dnia 22 IV 1980r. 



459Włodzimierz D uchnowski :  2. Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego w latach 1974–1991…

Obywatelskiej już w trakcie studiów wojskowych17. Dyskwalifikowani byli 
m.in. ci, których członkowie rodziny mieszkali na Zachodzie. Nie było rów-
nież przyzwolenia na zatrudnienie w 2. prrel chorążych i podoficerów, któ-
rych krewni na stałe mieszkali w państwie członkowskim NATO.

Stwierdzone przypadki utrzymywania kontaktów z zagranicą przez osoby 
funkcyjne 2. prrel były bezwzględnie rozliczane, nawet po latach nienagannej 
służby.

Kadra zawodowa pionu operacyjnego i sztabu pułku otrzymywała spe-
cjalny comiesięczny dodatek18 za służbę w strukturach Zarządu II SG WP. 
Jego wysokość była uzależniona od okresu służby i przewidzianego eta-
tem stanowiska służbowego i wynosiła od 10 do 15% kwoty wynagrodze-
nia na zajmowanym stanowisku służbowym. Dodatek ten był uwzględniany 
w zaopatrzeniu emerytalnym.

Specyfika bezpośredniej podległości pionu operacyjnego 2. prrel 
Zarządowi II SG WP i jednocześnie sprawowania przez tenże Zarząd nad 
pionem operacyjnym bezpośredniego nadzoru służbowego stwarzała również 
niespotykaną w siłach zbrojnych praktykę dowodzenia.

Ustalenia dotyczące organizacji i funkcjonowania pracy bojowo-rozpo-
znawczej w pułku zapadały na poziomie kierownictwa Zarządu II i Stanowiska 
Koordynacji Jednolitego Systemu Rozpoznania Radioelektronicznego WP. Za 
wykonanie tych ustaleń odpowiadał zastępca dowódcy pułku ds. operacyjnych. 
Dowódca pułku i pozostali zastępcy nie mogli ingerować w organizację dyżu-
rów i treść realizowanych zadań rozpoznawczych.

Roczną ocenę działalności zastępcy dowódcy ds. operacyjnych wystawiał 
zastępca szefa Zarządu II SG WP – szef pionu rozpoznania19.

W przekonaniu kierownictwa Zarządu II gwarancją wykonania trud-
nych i odpowiedzialnych zadań o charakterze wywiadowczym był wysoki 
poziom ideowo-polityczny kadry i pracowników cywilnych pułku, oparty 
na światopoglądzie marksistowskim. Stosowanie praktyk religijnych i cere-
moniału religijnego w życiu rodzinnym było napiętnowane i zwalczane przez 
kierownictwo Zarządu II. Przykładowo, w maju 1982 r. w związku z Pierwszą 
Komunią Św. (tzw. białe niedziele) kilkunastu żołnierzom zawodowym pułku 
postawiono zarzuty nieprzestrzegania zasady świeckiego wychowania dzieci 
i tolerowanie praktyk religijnych w życiu rodzinnym20.

17  Ibidem.
18  AIPN, 2386/33568, teczka 4, t. 5, Lista uposażeń żołnierzy zawodowych i służby okresowej. 
19 AIPN, 2602/20058, Szczegółowy zakres działań komórek organizacyjnych Zarządu II 
Sztabu Generalnego WP. 
20 Wartym podkreślenia jest, że efektem służbowego rozliczania „białych niedziel” była 
całkowita wymiana składu osobowego dowództwa pułku oraz zastosowanie dotkliwych 
środków dyscyplinujących wobec „winnych” i inaczej, niż proponował autor „Manifestu 
komunistycznego”, myślących - m.in. skreślenie z listy awansów i odznaczeń, pozbawienie 
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Działalność bojowo-rozpoznawcza 2. prrel nie byłaby możliwa bez 
wszechstronnego zaopatrzenia logistycznego pułku przez Zarząd II. Pomocy 
takiej nie doświadczyły jednostki tego typu będące w podporządkowaniu 
innym rodzajom sił zbrojnych i okręgom wojskowym.

Dzięki staraniom Zarządu II 2. ORRel (2. prrel) był zaopatrywany 
w sprzęt produkcji Zachodu, a od początku lat osiemdziesiątych – węgierskiej.

Sprzęt produkcji radzieckiej znajdował się wyłącznie w pododdziałach 
mobilnych 2. prrel, przewidywanych do użycia na czas „W”, po mobilizacyj-
nym uzupełnieniu.

Rzut stacjonarny pułku dysponował nowszą generacją sprzętu o niepo-
równywalnie lepszych parametrach techniczno-operacyjnych niż sprzęt 
wykonany w technologii radzieckiej.

Popieranie przez Zarząd II zakupów sprzętu produkcji Zachodu na 
potrzeby 2. prrel było słuszne. W stosunkowo niedługim czasie pułk zdystan-
sował pod względem jakości sprzętu i jego technicznych możliwości pozosta-
łe jednostki rozpoznania radioelektronicznego sił zbrojnych, zaopatrywane 
według centralnego rozdzielnika zgodnie z tabelą należności.

Oprócz planowych zakupów sprzętu Zarząd II dbał o fachową literaturę 
techniczną dotyczącą radiokomunikacji oraz niezbędne detale i układy sca-
lone służące do projektowania przystawek i demodulatorów do rejestracji 
i kontroli określonych źródeł rozpoznawczych.

Własne pomysły i konstrukcje oprócz praktycznych korzyści rozpoznaw-
czych miały również i tę zaletę, że były o wiele tańsze, niż ich oryginalne 
odpowiedniki. Jednym z przykładów może być zaprojektowanie i skonstru-
owanie przez oficerów pułku pod kierownictwem kpt. Zdzisława Walińskiego 
demodulatora do odbioru sygnałów radiowych z manipulacją fazy z czaso-
wym podziałem kanałów (PSK – TDM)21.

Koszt takiego urządzenia wynosił 80 tys. zł, podczas gdy zakup za dewizy 
oryginalnego urządzenia – 1,8 mln zł.

Zarząd II SG WP dbał również o to, by zapewnić dopływ do pionu ope-
racyjnego 2. prrel. wysokiej klasy specjalistów z dziedziny radiokomunika-
cji. Kadrowcy Zarządu II uczestniczyli w typowaniu i naborze kandydatów 
spośród absolwentów Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu i Oficerskiej 
Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze, a od 1962 r. również z Wojskowej 
Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie.

Pierwsi absolwenci WAT skierowani do 2. ORRel (mjr Stefan Pankowski, 
por. Jan Sobkowski) mieli wielkie zasługi w szkoleniu i przygotowaniu obsłu-
gi stanowisk analizy techniczno-operacyjnej i identyfikacji niejawnych źródeł 

dodatków uznaniowych i nagród pieniężnych, obniżenie rocznej oceny za działalność 
służbową.
21 AIPN, 2602/19685, teczka 22, Meldunek w sprawie zdekodowania sygnałów radiowych 
z modulacją fazy.
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transmisji informacji, które były przedmiotem zainteresowania komórki 
deszyfrażu Zarządu II. 

Miejsce i rola 2. prrel w strukturach Zarządu II Wywiadowczego 
Sztabu Generalnego WP

Zgodnie ze „Szczególnym zakresem działania komórek organizacyjnych 
Zarządu II Wywiadowczego Sztabu Generalnego WP”22 2. prrel był jednym 
z elementów struktury organizacyjnej Zarządu II i uczestniczył w zdobywa-
niu i opracowywaniu informacji o znaczeniu wywiadowczym.

Szef Zarządu II był przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowników 
cywilnych pułku i w stosunku do podwładnych miał zakres władzy dyscy-
plinarnej dowódcy okręgu wojskowego.

W celu sprawnego kierowania rozbudowaną strukturą organizacyjną szef 
Zarządu II powierzył, rozkazem wewnętrznym, kierowanie 2. prrel swojemu 
zastępcy do spraw rozpoznania wojskowego23.

2. prrel realizował zadania z obszaru kraju, w dużej części zbliżone do 
zadań Agenturalnego Wywiadu Strategicznego (AWS) i w poważnym stopniu 
adekwatne do zadań Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego (AWO) na czas 
„W”. Zadania 2. prrel były koordynowane z zadaniami AWS i AWO.

Informacje i dane o charakterze wywiadowczym pozyskiwane przez 
2. prrel miały wielorakie znaczenie w pracy wywiadowczej Zarządu II. 
Najczęściej były potwierdzeniem lub dopełnieniem wcześniejszych informa-
cji uzyskiwanych z innych źródeł i kanałów wywiadowczych.

Niejednokrotnie 2. prrel sygnalizował z wyprzedzeniem zdarzenia i zmia-
ny sytuacji wojskowej bądź dokładniej nierozpoznane i nierozpracowane, 
bądź niezauważone przez pion informacyjny Zarządu II.

Ze względu na dużą wartość informacyjną i wiarygodność danych pozy-
skiwanych przez 2. prrel siły i środki rozpoznawcze pułku (pion operacyjny 
jednostki) były utrzymywane w rygorystycznym reżimie dyspozycyjności 
i zdolności bojowo-rozpoznawczej.

Pułk obowiązywały krótkie, wręcz alarmowe terminy meldowania o zda-
rzeniach i zmianach sytuacji wojskowej na Zachodnim Teatrze Działań 
Wojennych (ZTDW)24.

2. prrel przekazywał bezpośrednio telefonicznie i telegraficznie do 
Zarządu II SG WP następujące informacje bieżące:

a) alarmowe dotyczące: broni masowego rażenia, systemów gotowości 
bojowej lub nagłych zmian w sytuacji wojskowej – telefonicznie w czasie do 

22 AIPN, 2602/20058, Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Zarządu II 
Wywiadowczego.
23 Ibidem. 
24 AIPN, 2602/19685, teczka 22, Plan Jednolitego Systemu Rozpoznania Radioelektronicznego 
WP na rok 1985. 
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2 minut od chwili ich zdobycia, a następnie telegraficznie w meldunku doraź-
nym w ciągu 1 godziny;

b) bardzo pilne dotyczące: lotów samolotów i rejsów okrętów rozpoznaw-
czych, przelotów lotnictwa strategicznego, przerzutów sił wzmocnienia, 
desantowania wojsk) – telefonicznie w ciągu 5 minut od chwili pozyskania, 
a następnie telegraficznie w meldunku doraźnym w ciągu 1,5 godziny;

c) pilne dotyczące: zmian w ugrupowaniu wojsk, rozpoczęciu i zakończe-
niu ćwiczeń) – telefonicznie do 15 minut od pozyskania, a następnie w mel-
dunku doraźnym w ciągu 2 godzin;

d) zwykłe dotyczące: rutynowej działalności szkoleniowej, administracyj-
nej i organizacyjnej – w meldunku telegraficznym 2 razy na dobę.

Schemat 5.  Struktura organizacyjna pionu operacyjno-rozpoznaw-
czego 2. prrel

Źródło: Opracowanie własne autora.

Rezultaty działalności bojowo-rozpoznawczej 2. prrel były wykorzysty-
wane przez pion informacyjny Zarządu II do celów planistycznych Sztabu 
Generalnego WP, a także przez Oddział Dyżurnej Służby Informacyjnej do 
bieżącego informowania kierownictwa Zarządu II.
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Za niedotrzymanie normatywnych terminów informowania groziły 
poważne konsekwencje służbowe, włącznie z podjęciem postępowania wyja-
śniającego przez organa prokuratury wojskowej.

W 2. prrel takie postępowanie było prowadzone, gdy zaistniało podejrze-
nie opóźnienia o 5 minut informacji alarmowej przez jeden z posterunków 
przechwytu Stacjonarnego Centrum Odbiorczego.

W drugim dniu śledztwa prokurator wojskowy wstrzymał postępowanie 
i dochodzenie umorzył, gdy się okazało, że przyczyną zaistniałego opóźnie-
nia były wadliwie funkcjonujące wskaźniki odczytu czasu na urządzeniach 
rejestrujących.

W zaleceniach prokuratora znalazł się jednak postulat wprowadzenia jed-
nolitego czasu operacyjnego na wszystkich posterunkach i elementach roz-
poznawczych 2. prrel, co uczyniono i przestrzegano w ramach Jednolitego 
Systemu Rozpoznania Radioelektronicznego (JSRR) WP.

2. prrel prowadził działalność bojowo-rozpoznawczą przez określoną licz-
bą posterunków rozpoznawczych, wykazaną w rocznym planie JSRR WP25.

Stałym i najważniejszym zadaniem 2. prrel było wykrywanie i ustalanie:
– zmian w stanach gotowości bojowej w narodowych i PSZ NATO 

w Europie oraz amerykańskim systemie zaopatrywania w amunicję 
specjalną;

– zmian rejonów rozmieszczenia środków napadu jądrowego i stanowisk 
startowych wyrzutni rakiet;

– zmian ilościowych i jakościowych w dyżurnym systemie Pershing 1 B 
na ŚETDW;

– terminów rozpoczęcia ćwiczeń alarmowych PSZ NATO w Europie pk. 
„Active Edge” i sił zbrojnych Francji pk. „Prosur”;

– przebiegu ćwiczeń strategiczno-operacyjnych pk. „Wintex/Cimex” oraz 
„Autumn Forge” rozgrywanych cyklicznie na ETW;

– przerzutu sił podwójnego bazowania przewidywanych do wzmocnienia 
PSZ NATO w Europie podczas ćwiczenia pk. „Reforger”;

– przebiegu operacyjno-taktycznego ćwiczenia sił interwencyjnych NATO 
w Europie na północnoeuropejskim TDW pk. „Express”;

– tras przelotów i czasu dyżurowania powietrznych stanowisk dowodze-
nia dowództwa PSZ NATO i Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki 
w Europie;

– czasów przekazywanych sygnałów alarmowych w kanałach łączności 
radiowej narodowych i Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie26.

25 AIPN, 2602/19685, teczka 22, Plan Jednolitego Systemu Rozpoznania Radioelektronicznego 
WP na rok 1985.
26 Ibidem.
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Zadania pierwszej kategorii realizowane przez 2. prrel dotyczyły głów-
nie zagadnień militarnych o najwyższym znaczeniu strategicznym. Ich zna-
jomość pozwalała na utrzymanie względnej równowagi sił na linii Łaby 
w okresie „zimnej wojny”.

Do zadań drugiej kategorii ważności realizowanych przez 2. prrel należa-
ło potwierdzanie i śledzenie:

– dyslokacji stanowisk dowodzenia od szczebla korpusu wzwyż;
– dyslokacji grup i pododdziałów zaopatrywania w amunicję specjalną;
– przebiegu ćwiczeń taktyczno-operacyjnych na Środkowo-Europejskim 

Teatrze Działań Wojennych i Północno-Europejskim Teatrze Działań 
Wojennych.

– zmian w systemach łączności radiowej narodowych i PSZ NATO 
w Europie;

Kategorie ważności zadań wymagały zapewnienia odpowiednich sposo-
bów ich realizacji zarówno technicznych, jak i organizacyjnych.

Zadanie stawiane 2. prrel przez Zarząd II Wywiadowczy miały charakter 
bojowy, mogły być realizowane jedynie w trybie bojowo-rozpoznawczym, 
z pełną odpowiedzialnością służbową za skuteczność i efekty.

Żadne błędy czy mało znaczące uchybienia w działalności bojowo-rozpo-
znawczej nie były tolerowane czy traktowane pobłażliwie.

Pion operacyjny 2. prrel pozostawał pod ciągłym nadzorem służ-
by dyżurnej Stanowiska Koordynacji Jednolitego Systemu Rozpoznania 
Radioelektronicznego (SKJSRR) Sztabu Generalnego WP.

Dobową pracę 2. prrel oceniało SKJSRR WP, uwzględniając wartość infor-
macyjną zdobytych danych i poprawność ich interpretacji, a także operatyw-
ność działania dyżurnej służby operacyjnej pułku.

Ocenę półroczną i roczną wystawiał Pion Rozpoznania Wojskowego 
Sztabu Generalnego WP za skuteczność i efektywność prowadzonej dzia-
łalności bojowo-rozpoznawczej przez 2. prrel Wartość merytoryczną spra-
wozdań i notatek informacyjnych oceniało Biuro Studiów i Analiz Zarządu 
II SG WP.

Roczną ocenę pułku zatwierdzał szef Zarządu II SG WP. Uzyskiwane przez 
2. prrel w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku bardzo dobre oceny roczne 
predestynowały pułk do znaczących w skali Sił Zbrojnych RP wyróżnień, o co 
corocznie wnioskował szef Zarządu II do ministra obrony narodowej.

Kierownictwo Zarządu II szczególną wagę przywiązywało do osłony 
charakteru zadań realizowanych przez 2. prrel Aby zachować w tajemnicy 
jej wywiadowczy charakter, używano określenia „działalność bojowo-roz-
poznawcza”. Kamuflaż był podyktowany względami pragmatycznymi, gdyż 
w pułku na posterunkach rozpoznawczych byli zatrudnieni zarówno pra-
cownicy cywilni, jak i żołnierze służby zasadniczej i to oni byli traktowani 
jako najsłabsze ogniwo w zachowaniu tajemnicy służbowej, mówienie zatem 
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wprost o charakterze działalności 2. prrel byłoby zachowaniem bardzo 
nieodpowiedzialnym.

Dla dużego grona radiooperatorów była to standardowa działalność roz-
poznawcza o podwyższonym stopniu odpowiedzialności wykonawczej.

Oficerowie Grupy Analizy Danych 2. prrel utożsamiali się z funkcyjnymi 
pionu informacyjnego w ocenie zdobytych informacji i zdarzeń na ZTDW, 
dorównywali im poziomem i kulturą pracy sztabowej. Opracowany w pułku 
materiał informacyjny był traktowany w Zarządzie II na równi z materiałami 
pozyskanymi z innych źródeł i przedstawiał taką samą wartość pod warun-
kiem, że spełniał określone kryteria.

Z punktu widzenia minionego ćwierćwiecza można z pełnym przeko-
naniem stwierdzić, że najbardziej znaczącym efektem działalności bojowo-
-rozpoznawczej 2. prrel była precyzyjna i ciągła kontrola amerykańskiego 
systemu zaopatrywania w amunicję specjalną (ZAS) sił lądowych i powietrz-
nych NATO na Środkowo-Europejskim Teatrze Działań Wojennych w szczy-
towym okresie „zimnej wojny”.

Z odległości 1000 km pozyskiwano dane, które nie były możliwe do uzy-
skania w czasie rzeczywistym przez inne rodzaje wywiadu.

Kolejnym ważnym zadaniem i niezwykle wymagającym obiektem rozpo-
znawczym były oddziały rakiet operacyjnych Pershing 1A, a od połowy lat 
80. nowe generacje rakiet Pershing 2 i Cruise.

Tego typu rakiety znajdowały się w następujących dywizjonach 56. 
Brygady Artylerii Polowej Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych Ameryki 
w Europie, będących obiektami wywiadowczego zainteresowania 2. prrel: 
1/41 dywizjonie pocisków rakietowych „P”, 3/84 dywizjonie pocisków rakie-
towych „P” i 1/81 dywizjonie pocisków rakietowych „P”. W każdym dywi-
zjonie znajdowały się cztery baterie, a w każdej baterii było 9 wyrzutni rakiet, 
zatem w dywizjonie było wyrzutni 36, a w 56. BAP – 108.

Ponadto na ŚETDW były rozmieszczone dwa niemieckie skrzydła wyrzut-
ni Pershing (1. i 2. skrzydło), którym amunicja jądrowa była przydzielana 
z amerykańskich składów zaopatrywania w amunicję specjalną.

Od początku 1984 r. działania 2. prrel koncentrowały się na śledzeniu 
procesu rozmieszczania na ETDW pocisków manewrujących Cruise.

W tym czasie potwierdzono rozwinięcie 501. skrzydła pocisków Cruise 
w brytyjskiej bazie Greenham Comman i kolejnych skrzydeł w bazach: bry-
tyjskiej Molesworth i włoskiej – Comiso na Sycylii.

Najważniejszą operacją bojowo-szkoleniową PSZ NATO w zakresie pla-
nowania użycia broni jądrowej i sprawdzenia procesu dystrybucji amuni-
cji ze składów ZAS było strategiczne, wieloszczeblowe, dowódczo-sztabowe 
ćwiczenie rozgrywane corocznie na początku listopada pk. „Able Archer”27.

27 Gdyby płk Ryszard Kukliński, pracując w 1970 r. nad scenariuszem ćwiczenia zakładającego 
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2. prrel miał bogate doświadczenie oraz duże umiejętności w rozpoznaniu 
wielkich manewrów i ćwiczeń strategicznych zgrupowań lądowo-powietrz-
nych sił natowskich oraz wojsk amerykańskich i niemieckich na ŚETDW. 
Największą efektywność rozpoznawczą osiągały zespoły poszukiwania 
dowodzone przez radiooperatorów służby zawodowej, z mistrzowską kla-
są specjalisty wojskowego. W skład zespołu poszukiwania wchodziły czte-
ry stanowiska przechwytu radiowego z odpowiednio przygotowaną obsadą 
i profesjonalnym sprzętem.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku naj-
ważniejszym ćwiczeniem natowskim było wojskowo-cywilne, strategiczne, 
wieloszczeblowe, dowódczo-sztabowe ćwiczenie pk. „Wintex/Cimeks”, roz-
grywane co dwa lata na wojennych stanowiskach i punktach dowodzenia 
paktu NATO. Miesiąc przed ćwiczeniem Zarząd II organizował dla osób 
funkcyjnych jednostek rozpoznania radioelektronicznego odprawę szko-
leniowo-instruktażową, podczas której zapoznawano z przewidywanym 
przebiegiem i celami ćwiczenia oraz ustaleniami na temat obiegu informacji 
i logistycznego zabezpieczenia.

Było to niezwykle trudne przedsięwzięcie rozpoznawcze dla 2. prrel pod 
względem organizacyjnym i logistycznym. Obejmowało ono fazę wstępną 
oraz dwa etapy zasadnicze i trwało, wraz z opracowaniem sprawozdania 
z przebiegu ćwiczenia, do półtora miesiąca.

Na okres ćwiczenia 2. prrel osiągał pełną gotowość bojową z ogranicze-
niami czasu „W”, podwyższając dwukrotnie możliwości rozpoznawcze w sto-
sunku do stanu stałej gotowości bojowej.

Wnioski z tego typu ćwiczenia były wykorzystywane w rozwoju potencja-
łu rozpoznawczego pułku i doskonaleniu działań bojowo-rozpoznawczych.

Ostatnie ćwiczenie „Wintex/Cimeks” zostało przeprowadzone od 24 lutego 
do 9 marca 1989 r., mimo że Układ Warszawski został rozwiązany dopiero 
1 lipca 1991 r.

Szczególną wagę przywiązywał Zarząd II do rozpoznania przebiegu 
jesiennych manewrów PSZ NATO „Autumn Forge”, w tym szkolenia polega-
jącego na przerzucie amerykańskich związków taktycznych i oddziałów sił 
lądowych oraz powietrznych podwójnego bazowania pk. „Reforger” oraz ćwi-
czenia sił interwencyjnych NATO rozgrywane naprzemiennie na północnej 
i południowej flance NATO pk. „Express”.

Zarząd II interesowały przede wszystkim wskaźniki i normy czasowe 
przerzutu sił wzmocnienia na ETDW, a także taktyka działań wojsk oraz 

zaskakujące uderzenie nuklearne NATO na siły Układu Warszawskiego stacjonujące 
w koszarach, znał cele i zagadnienia ćwiczeń „Able Archer”, mógłby bardziej realistycznie 
przedstawić apokalipsę Polski w planach wojennych Związku Radzieckiego.
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zasady organizacji dowodzenia i współdziałania na operacyjnych szczeblach 
dowodzenia.

Jesienne manewry „Autumn Forge” angażowały 2. prrel każdego roku od 
sierpnia do końca września. W tym czasie pułk zwiększał selektywnie moż-
liwości rozpoznawcze o jeden stopień w stosunku do stałej gotowości bojowej 
w miejscu stałej dyslokacji i pododdziałach terenowych.

W ramach poprawy położenia w odniesieniu do interesujących źródeł 
radioelektronicznych z 2. prrel wysyłane były określone zespoły rozpoznaw-
cze do rejonów Zgorzelca i Ustki.

Rozpoznanie manewrów „Autumn Forge” wymagało zwiększonego wysił-
ku fizycznego i odporności psychicznej od radiooperatorów i oficerów pionu 
operacyjnego pułku. Ciągła praca na dwie zmiany w okresie 2–3 tygodni nad-
werężała siły, powodowała rozstrój nerwowy, objawiający się zakłóceniami 
snu, otępieniem, spóźnioną reakcją, a nawet brakiem apetytu. 

Odtwarzanie kondycji stanów osobowych po ćwiczeniach trwało 2–3 
doby, jeżeli zezwalała na to sytuacja radioelektroniczna i nie pojawiały się 
nowe zadania z Zarządu II.

Jeśli do wyszczególnionych ćwiczeń dodamy ponadto dwa przeprowadza-
ne coroczne ćwiczenia alarmowe PSZ NATO w Europie pk. „Active Edge”, 
ćwiczenie sił specjalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz europejskich 
państw NATO pk. „Flink Lock” i ćwiczenie łączności na ŚETDW pk. „Cobalt 
Flash” to zakres zadań i wysiłek rozpoznawczy 2. prrel staje się nad wyraz 
wymowny i przejrzysty.

Poprawna ocena sytuacji wojskowej w rozpoznawanych ćwiczeniach 
wymagała od funkcyjnych pionu operacyjnego 2. prrel gruntownej wie-
dzy i znajomości zagadnień operacyjno-taktycznych z zakresu użycia wojsk 
NATO oraz perfekcyjnej znajomości systemów dowodzenia i łączności wyko-
rzystywanych w poszczególnych armiach państw NATO.

2. prrel był dla Zarządu II efektywnym i skutecznym źródłem informacji 
wywiadowczych o sytuacji w ćwiczeniach w czasie rzeczywistym.

Rezultaty działań bojowo-rozpoznawczych 2. prrel były na bieżąco prze-
kazywane do Zarządu II, w formie meldunków sprawozdawczych opraco-
wywanych dwa razy w ciągu doby, gdzie były szczegółowo analizowane 
i porównywane z danymi uzyskanymi z innych źródeł wywiadowczych.

Całościowe sprawozdanie z przebiegu ćwiczeń „Autumn Forge” było wni-
kliwie analizowane w Biurze Studiów i Analiz Zarządu II pod kątem możli-
wości bojowych związków operacyjnych państw NATO na poszczególnych 
kierunkach zagrożeń oraz zmian w taktyce i strategii prowadzenia działań 
obronnych w układzie koalicyjnym.

Rozmach operacyjny i skala zaangażowanych sił w jesiennych manewrach 
NATO były nieporównywalnie wyższe od obecnej intensywności szkolenio-
wej PSZ NATO w Europie. Usprawiedliwieniem takiego stanu może być 
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jedynie uczestnictwo wojsk niektórych państw NATO w konfliktach wojen-
nych w Iraku i Afganistanie.

W manewrach „Autumn Forge” szczególnie był widoczny wysiłek szko-
leniowy armii amerykańskiej, na wszystkich teatrach działań wojennych 
w Europie.

Do Europy przerzucano ze Stanów Zjednoczonych Ameryki mostem 
powietrznym kontyngent w sile do 15–20 tys. żołnierzy. Drogą morską trans-
portowano sprzęt ciężki do portów w RFN i Holandii, na lotniskach w RFN, 
Hiszpanii i Włoch lądowały samoloty taktyczne ze składu sił podwójnego 
bazowania.

Spektakularnym zawsze epizodem ćwiczenia było desantowanie podod-
działów 82. DPD w rejon działań bojowych bezpośrednio po przerzucie z baz 
w Stanach Zjednoczonych.

W serii ćwiczeń jesiennych manewrów NATO prowadzonych z dużym 
rozmachem od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku brało udział 
do 250 tys. żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych i wojsk, z powo-
łaniem rezerw mobilizacyjnych i udziałem jednostek Obrony Terytorialnej 
Niemiec i Wielkiej Brytanii. 

Ogólne odprężenia militarne na linii Wschód–Zachód spowodowało 
poważne ograniczenia i redukcje potencjałów sił konwencjonalnych NATO 
i Układu Warszawskiego, stosownie do zobowiązań wynikających z traktatu 
wiedeńskiego o siłach konwencjonalnych.

Od 1988 r. powoli, lecz systematycznie zamierała działalność bojowo-
-szkoleniowa NATO na poligonach i w ośrodkach szkoleniowych w Europie.

Przełomowe znaczenie dla działalności bojowo-rozpoznawczej 2. prrel 
miało porozumienie zawarte między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem 
Radzieckim w sprawie całkowitej likwidacji operacyjno-taktycznych syste-
mów napadu jądrowego w Europie.

Okres „zimnej wojny” dobiegał końca, czego potwierdzeniem były istot-
ne zmiany w sytuacji radioelektronicznej na ZTDW. W poważnym stopniu 
została ograniczona baza źródeł rozpoznawczych dla 2. prrel. Zaprzestały 
pracy priorytetowe źródła rozpoznania 2. prrel obsługujące m.in. amerykań-
ski system zaopatrywania w amunicję jądrową w Europie, a także system 
dowodzenia i łączności pododdziałów rakietowych Pershing i Cruise oraz 
stanowiska i punkty dowodzenia sił lądowych USA w Europie i Brytyjskiej 
Armii Obrony Renu (BAOR). 

Koniec „zimnej wojny” wieńczył długoletni okres działalności bojowo-
-rozpoznawczej 2. prrel w strukturach Zarządu II SG WP.

Wraz z wyjściem 2. prrel ze struktur Zarządu II kończy się „złoty 
okres” działalności bojowo-rozpoznawczej jednostki w czasie pokojowym. 
Wspierając w poważnym stopniu działalność wywiadowczą Zarządu II, 2. 
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prrel w pewnym stopniu przysłużył się do utrzymania pokoju i zapobieżenia 
niespodziewanemu wybuchowi wojny z użyciem broni jądrowej.

Obecnie politolodzy twierdzą, że filozofią „zimnej wojny” było utrzyma-
nie równowagi strachu na możliwie wysokim poziomie, do czego 2. prrel 
walnie się przyczynił.



Recenzje,  
omówienia i polemiki



W hołdzie żołnierzom Grupy 
Operacyjnej „Wyszków” Tadeusz Łuniewski

Pawe ł  St acheck i ,  Kon rad Wróbel , 
Działania Grupy Operacyjnej „Wyszków” 
w kampanii wrześniowej 1939 r. Hołd gen. 
bryg. Wincentemu Kowalskiemu, oficerom 
i jego żołnierzom Września, Wyszków 2015

Każda książka dotycząca historii polskich jednostek walczących we wrze-
śniu 1939 r. spotyka się z moim zainteresowaniem. W wypadku omawianego 
opracowania jest ono tym większe, że do tej pory nie ukazała się monografia 
Grupy Operacyjnej „Wyszków”. Niestety, praca autorstwa Pawła Stacheckiego 
i Konrada Wróbla nie może aspirować do tego miana.

Treść książki została ujęta w siedmiu rozdziałach. Uzupełnia ją bibliogra-
fia, wykaz map, indeksy nazwisk oraz miejscowości.

Publikację otwierają: wprowadzenie, ogólny opis sytuacji na północnym 
kierunku działań we wrześniu 1939 r. oraz krótki przegląd literatury na ten 
temat. Lektura tego fragmentu książki od razu nasuwa pewne wątpliwości co 
do jakości całej pracy. Znajdujemy tu np. skrót „MB Kawalerii”, ale próżno by 
go szukać w wykazie ważniejszych skrótów (wykaz ten znajduje się po wstę-
pie, przed pierwszym rozdziałem). Jest zaś skrótowiec „MBK” – Mazowiecka 
Brygada Kawalerii (s. 10). TKS to według autorów polski czołg 7-tonowy (s. 
11), podczas gdy był to czołg rozpoznawczy (tankietka) o masie nieco ponad 
2,5 tony. W dalszych rozdziałach czytamy o I Dywizji Piechoty Legionów (s. 
63), 1 DP LEG (s. 25) czy 1 DP Leg. (s. 66). 41 dywizja występuje jako: 41 DP 
(s. 29), 41 DRez (s. 36) czy 41 rez. Dywizja Piechoty (s. 63). Skrót „rez.” jest 
rozwijany niepoprawnie jako „rezerwy” (s. 11), nie zaś „rezerwowa”.

Z pierwszego rozdziału pt. Eszelonem do Ostrowi Mazowieckiej dowia-
dujemy się w podtytule, że zawiera fragmenty wspomnień por. Bolesława 
Cereniewicza, adiutanta 1. pp 1. DPLeg. Tekst na s. 13–17 istotnie został 
zaczerpnięty ze wspomnień por. Cereniewicza1. Kolejne podrozdziały doty-
czą utworzenia GO „Wyszków”, sposobów zaopatrywania jednostek armii 
polskiej i organizacji niemieckiej 3. Armii. Na s. 22–26 zostały opublikowane 
kolejne fragmenty wspomnień por. Cereniewicza2. W dalszej części rozdziału 
przedstawiono biogram gen. Kowalskiego, zakończony cytatem (s. 28), nie-
stety, niedomkniętym, pochodzącym z relacji d-cy plutonu ckm II batalionu – 
Mieczysława Schabowskiego. Na s. 29–34 znalazła się relacja gen. Kowalskiego 
– tym razem z podaniem źródła jej pochodzenia.

1 B. Cereniewicz, Wrześniowe drogi, Warszawa 1969, s. 6, 22–23.
2 Ibidem., s. 23–26, 32–34.
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Rozdział drugi nie ma tytułu. Treść pierwszego i trzeciego podrozdziału 
wypełniają wspomnienia por. Cereniewicza. Drugi podrozdział to odautorski 
opis sytuacji na północnym kierunku działań.

Trzeci rozdział pt. Polskie drogi to w dużym stopniu przedruk wspo-
mnień por. Cereniewicza3. Podrozdział piąty to Wojna – Strzępy wspomnień 
Henryka Gąszewskiego. Autor tego świadectwa nie został jednak w żaden 
sposób przedstawiony czytelnikowi. Można wprawdzie odnaleźć to nazwi-
sko w indeksie, ale spis odwołuje się wyłącznie do stron zawierających wspo-
mnienia. Z kolei w podziękowaniach autorów książki umieszczono podobnie 
brzmiące nazwisko inż. Gąsiewskiego.

Rozdział czwarty pt. Ogólny zarys działań GO „Wyszków” znów w dużym stop-
niu korzysta ze świadectwa por. Cereniewicza4. W pierwszych trzech podrozdzia-
łach omówiono skład Armii „Modlin” i GO „Wyszków” oraz niemieckiej 3. Armii. 
Przedstawiono również przebieg działań od 1 do 5 września. W podrozdziale 
czwartym omówiono skład i rozmieszczenie wojsk polskich w Różanie oraz pro-
wadzone tam walki 5 września. W piątym podrozdziale została omówiona sytuacja 
Armii „Modlin” 8 września. Ostatni podrozdział dotyczy sytuacji w Wyszkowie, 
przeprawy GO „Wyszków” przez Bug i organizacji obrony linii rzeki.

Rozdział piąty pt. Obrona nad Bugiem – Wyszków otwiera podrozdział 
o stanie GO „Wyszków” 8 września 1939 r. i zawiera tabelaryczne zestawie-
nie sił polskich broniących środkowej Wisły i Bugu, czyli GO „Wyszków” 
i Armii „Modlin”. W następnym podrozdziale autorzy opisali przebieg walk 
9 września. Rozdział kończy zdanie: „Niemiecka 11 DP już o świcie wysu-
nęła oddział wydzielony 23 pp z plutonem moździerzy, który wykorzystując 
brak polskiej obsady w Brańszczyku bez oporu zajął tę miejscowość i ruszył 
wschodnim brzegiem Liwca na południe”. Trzeba doprecyzować, że „oddzia-
łem wydzielonym” był batalion 23. pp niemieckiej 11. DP. Brańszczyk leży na 
prawym brzegu Bugu, a jednostki polskie obsadzały lewy brzeg tejże rzeki.

Kolejny podrozdział, oznaczony jako szósty (brakuje zatem podrozdziałów 
od trzeciego do piątego), zatytułowany Czata „Brańszczyk” to przedruk frag-
mentu pracy Stanisława Strumph-Wojtkiewicza pod takim samym tytułem5. 
Następny podrozdział dotyczy boju pod Kałuszynem i zawiera wspomnienia 
por. Andrzeja Żylińskiego. Następnie autorzy wracają do walk nad Bugiem, 
ale ich narracja nie została wyraźnie wyodrębniona z tekstu por. Żylińskiego. 
Kolejny podrozdział to znów przedruk relacji por. Cereniewicza. Tekst ten 
dotyczy sytuacji w Wyszkowie w dniach 7–8 września, czyli przed opisywany-
mi wcześniej wydarzeniami. Rozdział zamyka półstronicowy podrozdział pt. 
Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” gen. brygady Franciszka Kleeberga.

3 Ibidem, s. 36–39, 41–43.
4 Ibidem, s. 249–253.
5 S. Strumh-Wojtkiewicz, Czata Brańszczyk, Warszawa 1973, s. 289–310.
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Tytuł szóstego rozdziału pracy – Mój wrzesień – ze wspomnień artylerzysty, 
kpt. Stanisława Truszkowskiego – sugeruje, że są to wspomnienia tytułowego 
bohatera. W trakcie lektury okazuje się jednak, że tekst (s. 126–140) w bardzo 
dużym stopniu bazuje na świadectwie por. Cereniewicza6. Całość kończy, opraco-
wany na podstawie dotychczasowej literatury, podrozdział poświęcony udziałowi 
pociągu pancernego nr 13 „Kazimierz Sosnkowski” w walkach GO „Wyszków”.

Siódmy rozdział dotyczy miejsc pochówków poległych żołnierzy. W pierw-
szym podrozdziale zostali wymienieni żołnierze pochowani na cmenta-
rzu w Brańszczyku. Autorzy podali ich imiona, nazwiska oraz daty i miejsca 
śmierci. Pisząc o drugiej nekropolii, w Kamieńczyku, odnotowali jedynie, że 
znajdują się tam mogiły 69 żołnierzy, w tym 59 z KOP (z jednostek KOP utwo-
rzono 33. DPRez), a także ze 114. pp, 32. pal, 1. DP Leg. W wypadku cmentarza 
w Lubielu Nowym przedstawili krótkie biogramy 3 pochowanych tam żołnierzy. 
W osobnym podrozdziale autorzy omówili tablice upamiętniające mieszkańców 
Wyszkowa poległych w czasie II wojny. Następnie przedstawili sylwetkę por. pil. 
Stefana Okrzei (poległego 5 września w walce powietrznej nad miejscowością 
Kręgi w pobliżu Wyszkowa), kpt. pil. Zdzisława Krasnodębskiego (zestrzelony 
w pobliżu Wyszkowa, walczył później w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, zmarł po wojnie w 1980 r.), płk. pil. Witolda Łokuciewskiego (zmarł 
w 1990 r.), choć żaden z nich nie był związany z GO „Wyszków”.

Zakończenie pracy to refleksje autorów na temat szlaku bojowego GO 
„Wyszków”, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnej oceny działań 1. 
Dywizji Piechoty Legionów, wykaz mieszkańców Wyszkowa, którzy walczyli 
w 1939 r., oraz podziękowania dla różnych osób.

Dołączona do pracy bibliografia nie zawiera wszystkich źródeł, w tym 
archiwalnych, i opracowań, z których korzystali autorzy. Podstawowym jej 
mankamentem jest jednak to, że została sporządzona niezgodnie z obowiązu-
jącymi zasadami (raz opis pozycji bibliograficznej rozpoczyna się od tytułu, 
i to nawet wtedy, gdy ma ona jednego autora, a nie czterech lub tylko redak-
tora, innym zaś razem od nazwiska autora), co niezwykle utrudnia z niej 
korzystanie. W Wykazie map (poprawnie powinno być szkiców) nie uwzględ-
niono np. tego na s. 99.

Przy niektórych nazwiskach w Indeksie nazwisk brakuje imion, choć są 
one powszechnie znane, np.: gen. Andersa, płk. Karcza i gen. Vormanna, 
a informacje o przydziałach są bardzo ogólne, np.: „Biliński Józef, mjr dypl. 
szef sztabu dywizji”; „Czerwień Leon, mjr, d-ca I batalionu”; „Gancarz, kpt, 
d-ca pociągu pan. Nr 52 »Baszta«”.

Niestety, poza wspomnianymi usterkami i budzącym pewne wątpliwo-
ści sposobem wykorzystania materiałów wspomnieniowych, książka zawie-
ra liczne błędy merytoryczne. W skład Dywizji Pancernej „Kempf” wchodził 

6 B. Cereniewicz, Wrześniowe…, s. 254–264, 79–80, 68, 97–98.
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zmotoryzowany pułk SS „Deutschland”, a nie dywizja (s. 65). Dowództwo 41. 
DPRez błędnie przypisano płk. Sawczyńskiemu (s. 69). Pociąg pancerny nr 52 
„Piłsudczyk” nazwano „Basztą” (s. 104, 208), nie wyjaśniając tego kryptonimu. 
Walczącą w rejonie Węgrowa i Siedlec grupę bojową „K” tworzyły jednostki 
wchodzących w skład Dywizji Pancernej „Kempf”, a nie – jak chcą autorzy – 1. 
Brygady Kawalerii (s. 131). Na s. 184 Paweł Stachecki i Konrad Wróbel napisali, 
że por. pil. Stefan Okrzeja ze 112. eskadry myśliwskiej Brygady Pościgowej stoczył 
swoją ostatnią walkę nad miejscowością Kręgi, pilotując myśliwiec typu „Karaś” 
P-11. Prawda jest taka, że Okrzeja pilotował samolot myśliwski P-11, a Pzl.23 
„Karaś” to samolot bombowo-rozpoznawczy. Znany pisarz Wojciech Żukrowski, 
walczący w obronie Różana, według autorów był dowódcą plutonu 1. dac (s. 200), 
podczas gdy dowodził plutonem artylerii pozycyjnej nr 11. Na s. 201 napisali zaś, 
że mieszkaniec Wyszkowa szeregowiec Ignacy Karpiński po wzięciu do niewoli 
został osadzony w oflagu. Nie wyjaśnili jednak dlaczego tam się znalazł, a wiado-
mo, że oflagi były obozami dla jeńców wojennych w stopniu oficerskim.

Wiele błędów znajdujemy w podpisach pod fotografiami. Na s. 42 zdjęcie schro-
nów bojowych jest opisane jako forty pod Różanem, a fotografia na s. 43 przedstawia 
forty opisane jako „bój pod Różanem 5–6 września stan aktualny”. Pod fotografią 
czołgu 7 TP (s. 70) znajduje się informacja: „Czołg T-7 na wyposażeniu jednostek 
kampanii wrześniowej”. Fotografia przedstawiająca kolumnę wozów konnych jest 
opisana jako ucieczka przez most w Wyszkowie, chociaż w kadrze żadnego mostu 
nie widać. Współczesna fotografia ze s. 130 to „nurt rzeki Bug na wysokości Liwca 
w Brańszczyku”. W rzeczywistości rzeka Liwiec wpada do Bugu na lewym jego 
brzegu, w Kamieńczyku. Pod zdjęciem przedstawiającym Hitlera oglądającego 
pociąg pancerny nr 13 „Generał Sosnkowski”, zbombardowany na stacji w Łochowie 
(s. 159) jest podpis: „sam Hitler przybył do Wyszkowa zobaczyć polski pociąg pan-
cerny”. Część fotografii w ogóle nie ma podpisów (s. 25, 100, 115, 158, 187, 190, 194).

Również zamieszczone w książce szkice pozostawiają wiele do życzenia. 
Przede wszystkim nie wskazano źródła ich pochodzenia, a zaczerpnięto je 
z książek Cereniewicza7 i Truszkowskiego8. Zdumiewa miejsce ich umiesz-
czania. Na przykład, na s. 152 jest szkic obrazujący walki pod Oleszycami, 
podczas gdy tekst na tejże stronie dotyczy zupełnie innego wydarzenia, szkic 
na s. 160 – szlak bojowy 1 pp leg (ten sam szkic jest również na s. 124) – sąsia-
duje z tekstem o działaniach pociągu pancernego nr 13.

Kontrowersje budzi układ tekstu. Po wprowadzeniu znajduje się wykaz 
skrótów, który zazwyczaj jest umieszczany po tekście podstawowym. 
Zawartość pracy jest niespójna. Przykładem tego jest rozdział piąty: autorzy 
przedstawiają walki w obronie linii rzeki Bug (s. 81–97), następnie przechodzą 

7 Ibidem, s. 31, 98, 122, 124 i 160.
8 S. Truszkowski, Mój wrzesień: wspomnienia z kampanii 1939 r., Warszawa 1969, s. 13, 74, 
99, 107 i 152.
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do walk o Kałuszyn (s. 100–103), wracają do obrony Bugu (103–107), aby prze-
skoczyć do odwrotu na Wyszków 1. DP Leg. (s. 107–123). Ostatni podrozdział 
traktuje o powstaniu SGO „Polesie”, co nie ma nic wspólnego z poprzed-
nim tekstem (s. 123–124) tego rozdziału. Podobnie ma się sprawa z następ-
nym rozdziałem. Słusznie, że przedstawiono miejsca pochówku poległych, ale 
żołnierze GO „Wyszków” nie leżą wyłącznie na cmentarzu w Brańszczyku, 
Kamieńczyku, Lubielu Nowym i Wyszkowie, ale także m.in. w Kamionnie 
i Węgrowie. Nijak się mają do tematu książki te fragmenty, które dotyczą losów 
Józefa Najnerta (z tekstu wynika, że to mieszkaniec Wyszkowa, ale dlaczego 
o nim piszą nie wiadomo), pochodzących z okolic Wyszkowa osób, które zgi-
nęły w Związku Radzieckim, a także wspomnianych wcześniej por. pil. Stefana 
Okrzei, kpt. pil. Zdzisława Krasnodębskiego i płk. pil. Witolda Łokuciewskiego.

Książka została wydana nakładem Drukarni J. J. Maciejewscy z Przasnysza. 
Liczne usterki i niestaranność składu wydają się świadczyć o braku profesjonali-
zmu. Pierwszym takim sygnałem jest forma i treść podtytułu na okładce: „W hoł-
dzie gen. bryg. Wincentemu Kowalskiemu jego Oficerom i Żołnierzom września” 
i stronie tytułowej: „Hołd gen. bryg. Wincentemu Kowalskiemu oficerom i jego 
żołnierzom września”. Spis treści w rozdziale siódmym gubi numerację podroz-
działów (s. 4): po podrozdziale trzecim następuje podrozdział piąty. W rozdziale 
pierwszym dwukrotnie powtórzono numerację podrozdziału trzeciego (s. 20 i 22).

Umiejscowienie podrozdziałów jest niezgodne ze spisem treści. Rozdział 
trzeci występuje w spisie na miejscu podrozdziału pierwszego z tego rozdzia-
łu, a później od razu podrozdział czwarty (s. 45 i 48). Podrozdział piąty (s. 
50) nie występuje w spisie treści. Podobne przykłady można by tutaj mnożyć.

Zdarza się, i to dość często, że wyrazy w zdaniu są podzielone, np. „nie-
spodziewa-nie” (s. 5), „po-woduje” (s. 7), „Na-rew” (s. 32), „nie-pomyślanych” 
(s. 41), a wcięcia akapitowe w niewłaściwym miejscu, tj. w drugim wierszu 
zdania rozpoczynającego akapit (m.in.: s. 5, 21, 24, 52, 54, 59, 88, 109 i 126). 
W tekście występują liczne błędy ortograficzne, np. „Prusy wschodnie” (s. 
20), „Sokołowa podlaskiego” (s. 76), „Związku radzieckiego” (s. 92), „między 
narodowych” (s. 51), „nie zbyt” (s. 52), składniowe, m.in. stosowanie nie-
właściwych zaimków (s. 19) czy interpunkcyjne. Percepcję tekstu utrudnia-
ją wyrazy pisane wielką literą po kropce należącej do skrótu, np. „15 szt. 
Granatów” (s. 19), „1DP Leg. Wyborowa jednostka” (s. 48), „gen. Broni” (s. 
64). O ile usterki techniczne są konsekwencją nieprofesjonalnego składu, 
o tyle pozostałe błędy świadczą o braku redakcji i starannej korekty.

Omawiana książka zapewne rozczaruje czytelnika, który sądząc po tytule, 
miał prawo przypuszczać, że to monografia Grupy Operacyjnej „Wyszków”. 
W rzeczywistości praca ta jest jedynie zbiorem informacji o walkach w oko-
licach Wyszkowa, w dużej części zaś przedrukiem fragmentów od dawna 
znanej literatury wspomnieniowej.

Tadeusz Łuniewski
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O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu 
majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski 
w okresie kryzysu politycznego 1925–1926 Piotr Stawecki, Henryk Bułhak

Mariusz Wołos, O Piłsudskim, Dmowskim 
i zamachu majowym. Dyplomacja sowiec-
ka wobec Polski w okresie kryzysu politycz-
nego 1925–1926, Kraków 2013

Wypadki majowe z 1926 roku w Polsce były wydarzeniem, które wywo-
łało zrozumiałe zainteresowanie zwłaszcza w państwach bezpośrednio gra-
niczących z Polską. Jest zatem sprawą oczywistą, że dyplomacja jednego 
z dwóch wielkich (obok Niemiec) a jednocześnie wrogich sąsiadów nie mogła 
pozostać wobec nich obojętna.

Autor recenzowanej pracy, której właściwa treść została ściślej okre-
ślona w jej podtytule: Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzy-
su politycznego 1925–1926, jest absolwentem UMK w Toruniu, wykładowcą 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Dał się już 
poznać jako znawca stosunków polsko-francuskich oraz francusko-sowiec-
kich w okresie międzywojennym. Przez kilka lat był dyrektorem Stacji 
Naukowej PAN w Moskwie i przedstawicielem Akademii przy Rosyjskiej 
Akademii Nauk. Wówczas też miał rzadką okazję dotrzeć, jako pierwszy 
polski historyk, do trudno dostępnych archiwaliów sowieckich. Postanowił 
zająć się wspomnianym tematem, dotąd w historiografii obu stron bliżej nie 
opracowanym, w odróżnieniu – dodajmy – od historii całokształtu stosun-
ków polsko-sowieckich mających już solidną literaturę przedmiotu.

Najważniejsze dla tematu źródła – wykorzystane przez autora książki 
– zgromadzono w Archiwum Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej, 
a wśród nich dokumenty Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych 
(NKID) oraz sowieckich placówek dyplomatycznych. Autor sięgał też spora-
dycznie do archiwów krajowych: Akt Józefa i Aleksandry Piłsudskich, a także 
Adiutantury Belwederu w Archiwum Akt Nowych oraz Oddziału II Sztabu 
Głównego w Centralnym Archiwum Wojskowym. 

Gruntowna znajomość bogatego i różnorodnego piśmiennictwa dotyczą-
cego rozlicznych aspektów życia politycznego II Rzeczypospolitej zapewniła 
książce erudycyjne zaplecze warte szczególnego podkreślenia. Autor wyko-
rzystał także niezbyt liczną, ale często trudno dostępną literaturę sowiecką 
i „post-sowiecką”.

Ramy chronologiczne książki obejmują okres od jesieni 1925 r. do koń-
ca 1926 r. Autor przyjął dla swego dzieła strukturę chronologiczną, w paru 
jednak wypadkach odstąpił od niej na rzecz wydzielenia i rozwijania osobno 
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niektórych wątków czy problemów. Poszczególne rozdziały noszą nieco lite-
rackie tytuły, uogólniające wszakże w szerszej skali opisywaną problematykę. 

Głównym celem autora – jak pisze we wstępie – było przedstawienie 
Polski w dobie kryzysu politycznego lat 1925–1926 w świetle dokumentów 
sowieckiej służby dyplomatycznej, a tym samym ukazania istotnego frag-
mentu działania jej aparatu odpowiedzialnego za kontakty z Polską. 

Pierwszy rozdział książki Tło i antecedencje zaczął autor od podrozdziału 
zawierającego wiele interesujących uwag o sowieckiej dyplomacji, mecha-
nizmie jej funkcjonowania oraz miejscu w polityce Związku Sowieckiego. 
Nazywa ją przy tym „dyplomacją demonstracyjną”, działającą na korzyść 
długofalowej strategii, „której rezultatem końcowym mógł być konflikt zbroj-
ny, wojna jako droga do »globalizmu mocarstwowego«, okrytego coraz cień-
szą powłoką ideologiczną” (s. 22). Nawiązując do wspomnianego terminu 
(„globalizm mocarstwowy”), cytowanego za wybitnym znawcą tematu, histo-
rykiem i sowietologiem Wojciechem Materskim, Autor zawęża go i propo-
nuje formułę „globalizm mocarstwowy w skali regionalnej”. Polska bowiem 
– jak pisze Mariusz Wołos – nie była celem ostatecznym imperialnych dążeń 
sowieckich. Owe aspiracje imperialne uległy przykróceniu wobec fiaska 
rewolucyjnych ruchawek w Niemczech i Bułgarii, pozostały jednak wstęp-
nym i ważnym etapem strategii wyznaczającym zadania sowieckiej dyplo-
macji, a także Komunistycznej Partii Polski. 

Należy podkreślić, że w partyjnym systemie sowieckiego państwa, a zatem 
dyktatury Biura Politycznego rządzącej partii bolszewików, a w dalszych latach 
samego dyktatora Józefa Stalina, dyplomacja sowiecka była niemal zupełnie 
pozbawiona inicjatywy merytorycznej, w latach zaś 1925–1926 jej wąski „mar-
gines autonomii stał się coraz mniejszy” (s. 20). Wszelako jeszcze w drugiej 
połowie lat dwudziestych istniała pewna konkurencja oraz miały miejsce tar-
cia między NKID a Kominternem jako rezultat walk wewnętrznych toczonych 
przez liderów komunistycznych w Moskwie po śmierci Włodzimierza Lenina. 

W omawianym okresie – od jesieni 1925 r. do końca 1926 r. – informacje 
o wydarzeniach w Polsce płynęły do moskiewskiej centrali kilkoma kanała-
mi. Oprócz dyplomatów wiadomości dostarczali również informatorzy KPP. 
Tej ostatniej jednak Stalin i jego ekipa nie ufali, polegając bardziej na wła-
snych organach dyplomacji i wywiadzie. Komuniści polscy działali poprzez 
agendy Kominternu i sowieckie przedstawicielstwa handlowe „torgpredstwa”, 
jakkolwiek nie były to kanały najlepsze. Świadczą o tym przytaczane przez 
autora wymowne przykłady. Natomiast faktem jest, że polscy komuniści 
w tym czasie dość swobodnie krążyli między Polską a Związkiem Sowieckim, 
korzystając z niezbyt szczelnej granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku 
czy też przez Wolne Miasto Gdańsk. 

Dużo interesujących i cennych informacji dostarcza podrozdział książ-
ki o sowieckim aparacie dyplomatycznym, odpowiedzialnym za kontakty 
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z Polską, zawierający opis działania jego struktur wraz z „minibiogramami” 
i charakterystykami poszczególnych funkcjonariuszy. Autor sięga przy tym 
do akt placówki sowieckiej w Berlinie, powstałej tam już w 1920 roku w cza-
sie wojny polsko-sowieckiej jako Oddział Informacji Dyplomatycznej NKID. 
Jej twórcą i szefem był Paweł Lewinson-Łapiński, a jego zastępcą Stefan J. 
Rejewski. Obaj komuniści polskiego pochodzenia (byli pepeesowcy) to posta-
cie – zdaniem autora – nietuzinkowe. Ich działalność, ceniona w Moskwie, 
przebiegała na granicy dyplomacji i wywiadu. 

W centrali NKID sprawami polskimi zajmował się Wydział Krajów 
Bałtyckich, w którym kluczową rolę w okresie od listopada 1925 do wrze-
śnia 1927 roku odgrywał Mieczysław Łoganowski (1895–1938), również Polak 
i były członek PPS. W latach 1921–1923 pełnił on funkcję sekretarza posel-
stwa sowieckiego w Warszawie, jednocześnie kierując rezydenturą wywiadu. 
Podejrzewano go nawet o zamiary działań terrorystycznych (m.in. zabójstwa 
Józefa Piłsudskiego). Z jego opiniami dotyczącymi wewnętrznych spraw pol-
skich liczono się w NKID. Bliskim współpracownikiem Łoganowskiego był inny 
Polak, Michał Karski vel Mieczysław Krakowski (1900–1937). Kierowaniem 
działalnością polityczną poselstwa w Warszawie z ramienia centrali NKID zaj-
mowali się głównie Borys Stomiakow oraz Siemion Arałow. Pierwszy z nich był 
niewątpliwie jednym z najbardziej znaczących i doświadczonych dyplomatów 
sowieckich. I on padł ofiarą stalinowskich czystek z końca lat trzydziestych.

W kolejnym podrozdziale autor wraca do okresu organizowania w Polsce 
sowieckiego przedstawicielstwa, wokół którego prowadzone były długie per-
traktacje między obiema stronami. Stronie sowieckiej zależało bowiem, aby 
ze względów prestiżowych nadać stosunkom z Polską stosunkowo wysoką 
rangę. Pewne utrudnienie stanowiło przy tym odejście dyplomacji sowieckiej 
– w omawianym okresie – od powszechnie przyjętej gradacji stopni dyplo-
matycznych. Wprowadziła ona bowiem u siebie, zamiast rangi ambasadorów 
i posłów, jednolite stanowisko „przedstawiciela politycznego” (polpreda). Tak 
więc „polpredami” w Polsce byli Lew Karachan (10 września 1921–początek 
1922 r.), a następnie Leonid Oboleński (1922–16 października 1924 r.), któ-
rych charakterystyce poświęca autor sporo miejsca. 

Jednocześnie istniało w Warszawie przedstawicielstwo sowieckiej Ukrainy 
kierowane przez Ołeksandra Szumskiego, a po nim (od stycznia do lipca 1923 r.) 
Gieorgija Biesiedowskiego. Obie placówki sowieckie zostały, w wyniku ogłosze-
nia jednolitego państwa (grudzień 1923 r.), zespolone w jeden organizm.

Osobny podrozdział poświęcił autor postaci kolejnego przedstawiciela 
sowieckiego w Polsce, Piotra Wojkowa. Jego instalacja na warszawskiej placów-
ce (od 8 listopada 1924 r.) budziła od początku ostre kontrowersje z uwagi na 
jego udział w zamordowaniu rodziny carskiej, jak również na jego postawę, kie-
dy był przewodniczącym rosyjsko-ukraińskiej delegacji w Komisji Mieszanej 
Rewindykacyjnej zajmującej się zwrotem zagrabionych przez Rosję polskich dóbr 
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kultury. Wojkow nie znał języka polskiego, a u Polaków, z którymi się stykał, nie 
pozyskał sympatii. Miał także powody, aby obawiać się o własne bezpieczeństwo, 
co ostatecznie potwierdził udany zamach z 7 sierpnia 1927 roku. Także stosun-
ki między Wojkowem a pozostałym personelem poselstwa nie były – zdaniem 
Mariusza Wołosa – najlepsze, co odbijało się na jakości pracy placówki.

Spośród współpracowników Wojkowa autor bliżej scharakteryzował 
radcę poselstwa, Białorusina Aleksandra Uljanowa (od czerwca 1925 r. do 
1928 r.), bez większego doświadczenia w dyplomacji. Po śmierci Wojkowa 
został on chargé d’affaires. Zaangażowany był w pracę polityczną i zapewne 
wywiadowczą (z ramienia białoruskiego GPU) wśród mniejszości białoru-
skiej. Dodajmy, że sprawami ukraińskimi zajmowali się specjalni delegaci 
Kominternu, formalnie jako urzędnicy konsularni. Ważną rolę spełniał też 
pierwszy sekretarz poselstwa Michaił Arkadiew, również bez doświadczenia 
dyplomatycznego, którego zresztą brakło także innym, przeważnie młodym, 
pracownikom placówki w Warszawie. Stanowisko attaché wojskowego zosta-
ło obsadzone dopiero na krótko przed zamachem majowym w 1926 r. 

Na początku rozdziału drugiego książki zatytułowanego Próba powrotu 
na scenę polityczną „rycerza mętnej wody” autor przedstawił obszerne frag-
menty dokumentu NKID pod tytułem „Przegląd naszych stosunków z Polską” 
z końca 1925 r., przeprowadzając jego pogłębioną analizę. Dokument stanowił 
podsumowanie materiałów informacyjnych spływających do centrali NKID 
z różnych placówek sowieckich, głównie naturalnie z Warszawy.

Jak zatem w Związku Sowieckim przedstawiano i oceniano sytuację 
w Polsce i przewidywano jej rozwój? Stwierdzano, że Polska przeżywa 
ostry kryzys gospodarczy, którego skutkiem była m.in. dymisja gabinetu 
Władysława Grabskiego. Negatywnie oceniano międzynarodową pozycję 
kraju, osłabioną zwłaszcza w wyniku układów lokarneńskich. Oczekiwano 
przedłużenia polsko-rumuńskiej konwencji wojskowej. Dopatrywano się 
zmian w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej, jej reorientacji z francu-
skiej na brytyjską. Przewidywano wzrost wpływów lewicy i samego marsz. 
Piłsudskiego. Jednocześnie oceniano, że wizyta w Polsce komisarza spraw 
zagranicznych Związku Sowieckiego Gieorgija Cziczerina we wrześniu 
1925 r. spowodowała znaczny przełom psychiczny w polskim społeczeństwie 
i spopularyzowała w nim ideę zbliżenia z Moskwą. 

W tym miejscu Mariusz Wołos próbuje zinterpretować „sposób myślenia 
sowieckich analityków”, który doprowadził do powstania powyższych opinii. 
Zdaniem autora, Polska była postrzegana jako pole walki między Związkiem 
Sowieckim a Wielką Brytanią, przy czym Londyn stał się dla Moskwy, wkrótce 
po zakończeniu I wojny światowej i zwycięstwie rewolucji, głównym wrogiem, 
zajmując miejsce Francji. Autor zwraca uwagę na fakt, że imperium brytyjskie 
stanowiło barierę dla ekspansji czy eksportu sowieckich wpływów i rewolucji na 
obszary Azji, Dalekiego i Środkowego Wschodu. Strona sowiecka, a szczególnie 
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kręgi kierownicze Armii Czerwonej obawiały się również rosnącej siły mili-
tarnej Polski, której potencjał pod tym względem jednak wyraźnie przecenia-
no1. Natomiast obopólnie korzystna współpraca sowiecko-niemiecka w latach 
dwudziestych służyła – jak pisze Mariusz Wołos – do szachowania mocarstw 
zachodnioeuropejskich. Z kolei straszenie Niemców choćby teoretyczną moż-
liwością zbliżenia z Warszawą weszło „do stałego kanonu działań dyplomacji 
sowieckiej” i okazywało się skuteczne (s. 57). Mariusz Wołos podkreśla, że – jak 
wynika z przebadanych przezeń dokumentów – sowieckie władze wierzyły głę-
boko w podporządkowanie się II Rzeczypospolitej Wielkiej Brytanii.

Piotr Stawecki , Henryk Bułhak

1 por. H. Bułhak, Armia Czerwona w latach 20. jako potencjalny przeciwnik Wojska Polskiego, 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2014, nr 3, s. 185–189.

Polski wywiad wojskowy w 1939 roku. 
Struktura organizacyjna, składy oso-
bowe, personel, budżet, mob. Andrzej Pepłoński

Łukasz Ulatowski, Polski wywiad wojsko-
wy w 1939 roku. Struktura organizacyjna, 
składy osobowe, personel, budżet, mob., 
Warszawa 2013, ss. 288 

W 2013 r. ukazała się publikacja autorstwa Łukasza Ulatowskiego Polski 
wywiad wojskowy w 1939 roku. Struktura organizacyjna, składy osobowe, per-
sonel, budżet, mob. Praca ta zajmuje szczególne miejsce wśród opracowań 
poświęconych wywiadowi wojskowemu II Rzeczypospolitej, jakie ukazały się 
w ostatnim czasie. Z zamieszczonego spisu treści dowiadujemy się, iż składa się 
ona ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz wykazu uży-
tych skrótów. Publikacja nie została zrecenzowana, co stanowi duże zaskoczenie, 
ponieważ jej Autor jest magistrem historii bez większego dorobku oraz doświad-
czenia naukowego. Brak odpowiedniego przygotowania w redagowaniu obszer-
niejszych tekstów oraz nieumiejętnie przeprowadzona korekta pokutują nader 
licznymi błędami ortograficznymi, logiczno-językowymi, interpunkcyjnymi, 
typograficznymi, gramatycznymi i leksykalnymi, które umniejszają potencjal-
ną wartość tej pracy. Należy podkreślić, iż błąd znajduje się już w tytule opra-
cowania, bowiem Ulatowski użył w nim skrótu („mob.”). Zgodnie z przyjętymi 
normami zabieg ten jest niewłaściwy, o czym Autor powinien wiedzieć, tym bar-
dziej, iż uczęszczał na seminarium magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. 

Lektura książki Łukasza Ulatowskiego to spore wyzwanie dla czytelni-
ka. Ciągnące się na trzech stronach akapity oraz nadmiernie rozbudowane 
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przypisy, w których po kilkudziesięciu wersach trudno zrozumieć sens 
wywodu, nie ułatwiają lektury. Na domiar złego niejednokrotnie całe frag-
menty książki stanowi „wyliczanka” np. nazwisk oficerów oraz numerów 
agentów.

Wiele zastrzeżeń budzi również konstrukcja poszczególnych elementów 
pracy. Pierwsza część opracowania Ł. Ulatowskiego w żaden sposób nie spełnia 
wymogów stawianych przed wstępem dysertacji naukowej. Na próżno bowiem 
szukać w niej m.in. celów pracy. Autor nie zadał sobie też trudu postawienia 
pytań badawczych, na jakie w tej monografii udziela odpowiedzi. W swym nowa-
torskim podejściu pominął też omówienie bazy źródłowej i podstawowej literatu-
ry przedmiotu. Cóż zatem zawiera „wstęp” w publikacji Polski wywiad wojskowy 
w 1939 roku. Struktura organizacyjna, składy osobowe, personel, budżet, mob.? 

Ta sześciostronnicowa część w przeważającej większości poświęcona zosta-
ła osobistym przemyśleniom Pana Ulatowskiego na temat wartości dorob-
ku naukowego kilku historyków o uznanym i niekwestionowanym dorobku. 
Szczególne miejsce obok Andrzeja Krzaka, Henryka Ćwięka, Tadeusza 
Dubickiego i mnie zajmuje Piotr Kołakowski, któremu Ulatowski w samym tyl-
ko „wstępie”, poświęcił aż cztery strony (sic!). Czemu to miało służyć? Czy to for-
ma „artystyczno-twórczego protestu” Autora? Nie chcę wyciągać daleko idących 
wniosków, lecz skłania mnie to do refleksji, iż widocznie prof. P. Kołakowski 
zdaje się zajmować wyjątkowe miejsce w życiu Ł. Ulatowskiego. 

Równie zaskakujące co „wstęp” jest „zakończenie” omawianej monografii. 
Liczy ono dwie strony i z pewnością nie znajdziemy w nim odpowiedzi na 
pytania badawcze, bowiem nie postawiono ich we „wstępie” (o czym wspo-
minałem). Myliłby się ten, kto szukałby w nim podsumowania pracy, której 
tytuł brzmi Polski wywiad wojskowy w 1939 roku…, ponieważ Autor postano-
wił napisać pracę o polskim wywiadzie w latach trzydziestych. Dlaczego więc 
zdecydował się na taki tytuł? Może należało opatrzyć pracę inną cezurą1. 

1 Uwagę na to zwrócił już dr hab. Aleksander Woźny w swoich liczących aż 36 stron rozważaniach 
recenzyjnych o pracy Łukasza Ulatowskiego, zamieszczonych [w:] Wywiad i kontrwywiad II 
RP. Studia i materiały z działalności Oddziału II SG WP, t. 5, pod red. T. Dubickiego, Łomianki 
2015, s. 269–305. Szkoda, że tak wytrawny badacz nie dostrzegł jednak wielu podstawowych 
błędów merytorycznych popełnionych przez Ł. Ulatowskiego, poświęcając za to wiele miejsca 
własnym ustaleniom oraz pracom badawczym. Próbuje też w korzystnym świetle przedstawić 
własną książkę (Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich naczelnych 
władz wojskowych w latach 1933–1939, Warszawa 2000) stwierdzając, że „nadal broni się 
merytorycznie”. Czy rzeczywiście we wszystkich elementach po szesnastu latach od jej wydania? 
Liczne błędy wymagające sprostowania znajdują się chociażby w aneksie nr 1 dotyczącym placówek 
wywiadowczych działających przeciwko Niemcom w latach 1933–1939 odnośnie czasu ich 
funkcjonowania jak i obsady personalnej. Np. A. Woźny umiejscowił placówkę „Tirana” w Rzymie, 
którą kierować miał rzekomo gen. B. Wieniawa-Długoszowski (sic!). W rzeczywistości na jej 
czele stał mjr Feliks Albiński i znajdowała się w Berlinie. Informacje wymagające sprostowania 
znajdują się również w innych partiach książki. Jako pewnego rodzaju ciekawostkę można 
podać, że A. Woźny w jednym ze swoich artykułów napisał, iż pracownik wywiadu w Szczecinie 
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Z godną podziwu konsekwencją Łukasz Ulatowski nowatorsko potraktował 
w swej pracy Bibliografię. We Wstępie (s. 12) Ł. Ulatowski napisał: „Bibliografia 
obejmuje jedynie wykorzystane przeze mnie zespoły archiwalne. Odesłanie do 
literatury znajduje się w przypisach”. To podejście – jak twierdzi Autor – „przy-
jęte już w obiegu naukowym” . No cóż, to kolejny przejaw charakterystycznej dla 
tego Autora indolencji i niekompetencji. Narzucenie takiej metodologii świadczyć 
może, iż Ł. Ulatowski rzadko sięgał do opracowań naukowych, skoro oczekuje od 
czytelnika, by ten przeszukiwał prawie tysiąc pięćset przypisów, aby ustalić, czy 
Autor wykorzystał określoną pracę. Taką postawę można najłagodniej określić jako 
niedojrzałą i arogancką (tym bardziej, że to pierwsza publikacja zwarta Autora). 

Spore wątpliwości budzi także zawartość samej „bibliografii”, która obna-
ża nierzetelność Autora. Potwierdzeniem niech będzie fakt, że Ł. Ulatowski 
nie wykorzystał w pracy zespołu Komisarz Generalny RP znajdującego się 
w Archiwum Państwowym w Gdańsku, gdzie przechowywane są cenne mate-
riały dotyczące organizacji i działalności Oddziału II. Nurtuje mnie też pytanie, 
czy aby na pewno Autor przeprowadził kwerendę w archiwach w Londynie, 
Nowym Jorku i Moskwie2. Najprawdopodobniej niektóre dokumenty z tych pla-
cówek archiwalnych pozyskał z Internetu, gdzie zostały upublicznione, jednak 
– gwoli uczciwości naukowej – obowiązkiem Ulatowskiego było wyjaśnić we 
wstępie, w jaki sposób wszedł w posiadanie tych materiałów.

Warto również zaznaczyć, że we Wstępie (s. 12) Ł. Ulatowski napisał: „Wobec 
powszechnej metody pracy „na skróty” zrezygnowałem z podawania sygnatur 
archiwalnych, stosując przy tym pełny opis dokumentu…”. Można wnioskować, 
że taka informacja samemu Autorowi wydała się niewystarczająca i przeczuwając, 
że spotka się z powszechnymi i uzasadnionymi pytaniami o rzetelność nauko-
wą, postanowił podeprzeć się autorytetem: „Z tego samego powodu i w podobnej 
formie, zaproponowanej przez siebie i przyjętej już w obiegu naukowym od lat, 
odesłanie do archiwaliów, sporządza Aleksander Woźny”. Jakkolwiek to zdanie 
razi stylem, jego sens jest mniej więcej taki: skoro Woźny tak zrobił, to ja też mogę, 
a poza tym jest to „przyjęte już w obiegu naukowym”. I tak wyjątek stał się regułą. 
Poważnie jednak rzecz ujmując, takie postępowanie jest charakterystyczne dla 
człowieka w okresie socjalizacji pierwotnej: „Wiem, ale nie powiem”.

K. Ziembiewicz kierujący placówką „Port” został aresztowany przez Niemców w lipcu 1939 r., 
po czym po wymianie na dwóch agentów niemieckich ponownie skierowany do tego miasta. 
Gdyby tak było, to wówczas kierownictwo Oddziału II złamałoby wszystkie zasady związane 
z konspiracją i zapewnieniem mu bezpieczeństwa. Takie postępowanie byłoby niedopuszczalne. A. 
Woźny, Kazimierz Ziembiewicz 1896–1971 cywil w wywiadzie wojskowym II RP (placówki „Muller”, 
„Madras”, „Bombaj”, „Port”) [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Studia i materiały 
z działalności Oddziału II SG WP, t. 1, red. T. Dubicki, Łomianki 2010, s. 292–293.
2 Jak wynika z otrzymanych informacji z całą pewnością Ulatowski nie prowadził kwerendy 
w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, a które umieścił w Bibliografii. Zob. P. 
Kołakowski, O nowej jakości w polemice naukowej autorstwa Pana Łukasza Ulatowskiego. 
List do redakcji, „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 1, s. 332. 



483Andrzej  Pepłoński :  Polski wywiad wojskowy w 1939 roku…

Brak odniesień w przypisach do konkretnych archiwów oraz zespołów 
archiwalnych i niepodawanie sygnatur wykorzystanych dokumentów dys-
kwalifikuje pracę Autora. Jest to – co należy podkreślić – świadome działa-
nie Ulatowskiego. Niestety, taka praca nie spełnia podstawowych wymogów 
najprostszej rozprawy naukowej!

Po lekturze książki Ulatowskiego można odnieść wrażenie, iż jest on nieomyl-
nym recenzentem, „fachowcem” od wywiadu wojskowego II RP. Takiego „spe-
cjalistę” powinna jednak cechować dokładność, precyzja, pokora wobec własnej 
niedoskonałości i szacunek wobec dorobku innych badaczy. Niestety, ogrom popeł-
nionych – wręcz banalnych – błędów , brak kultury dyskusji naukowej i niczym nie 
poparte przekonanie o własnej nieomylności, przejawiające się bezprzykładnym 
krytykanctwem, poddają w wątpliwość predyspozycje Autora do objęcia tej roli. 

Praca Polski wywiad wojskowy w 1939 roku. Struktura organizacyjna, składy 
osobowe, personel, budżet, mob. jest chaotyczna, a w sposobie prowadzenia nar-
racji trudno doszukać się logicznego działania. Po przeczytaniu zaledwie kilku 
akapitów odnosi się nieodparte wrażenie, że Autor nie zapanował nad materia-
łem, który po prostu go przerósł. Przykład zaburzenia chronologii znajduje się na 
s. 62–65. Najpierw Ulatowski wymienia placówki Referatu „Zachód” w Rzeszy 
i limitrofowe na Niemcy w marcu 1939 r. Później przedstawia, jak tworzono pla-
cówki w państwach graniczących z Rzeszą od 1933 r. (limitrofowe), aby następnie 
omówić placówki działające na kierunku niemieckim po marcu 1939 r. Tę samą 
regułę Autor zastosował na s. 123–125 – najpierw opisywał XIV kurs informacyj-
no-wywiadowczy, później XV, wrócił do XIV, aby po kilku akapitach zająć się XV, 
po czym ponownie wrócił do XIV, aby jednak „płynnie” przejść do XV. Trudno 
w tych zabiegach dostrzec jasny cel, pozostaje tylko mieć nadzieję, że chociaż sam 
Autor wie, czemu miała służyć ta „żonglerka” materiałem archiwalnym.

Aby nadać swej pracy bardziej „naukowy” charakter, Autor nagmin-
nie bezzasadnie posługuje się archaizmami, które utrudniają odbiór tekstu 
i zakłócają styl wypowiedzi. Obok nich Ulatowski stosuje dość nieadekwat-
ne określenia: (s. 52) „na utworzone zarazem stanowisko II zastępcy posu-
nięty został Ciastoń” oraz (s. 56) „Albiński, posunięty do stopnia majora 
dypl. w marcu 1939 r.”. Nie chcę rozwodzić się na terminem „posunąć kogoś, 
coś” (zainteresowanych odsyłam do słownika języka polskiego). Podobnie 
rzecz ma się z podawaniem niemieckich nazw miejscowości np. Marienburg, 
Stettin, Flatow, czy też Deutsch Krone. Zastosowanie ich w tekście, bez pol-
skich odniesień ( Malbork, Szczecin, Złotów, Wałcz), nie jest stosowane 
w polskiej historiografii i nie powinno mieć miejsca.

Łukasz Ulatowski nie poradził sobie też z wywiadem wojskowym prowa-
dzonym na Niemcy, popełniając w swej pracy wiele elementarnych błędów. 
Jednym z nich jest umiejscowienie placówki „Sajgon” w Sztokholmie (s. 59) 
„w Ambasadzie”. Szkoda tylko, że nie sprawdził , iż w tym okresie funkcjono-
wało tam Poselstwo RP. Na s. 65 stwierdził: „Po marcu 1939 r. liczba placówek 
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w Rzeszy została nieznacznie zwiększona (…), kilka z istniejących dotych-
czas rezydentur otrzymało wzmocnienie składu osobowego (Berlin, placówka 
„Tirana”, major dypl. Feliks Albiński”. W tym fragmencie są dwa błędy: mery-
toryczny i logiczny. Placówka „Tirana” powstała po marcu 1939 r. Wniosek 
nasuwa się sam – jak można wzmocnić coś, co nie istnieje? Na s. 64 napisał on: 
„W związku z rozbudową sieci wywiadowczej okazuje się potrzeba posiadania 
własnej placówki w Wiedniu dla prac tak zaczepnych, jak i obronnych” – wnio-
skował Świtkowski w grudniu 1933 r. o powołanie placówki „Eleda” i ekspo-
nowanie nad Dunaj majora Mariana Włodarkiewicza”. Niestety, Autor nie zna 
genezy wspomnianej placówki, która sięga października 1933 r. Wówczas ist-
niała w Wiedniu placówka „Pistolet”, którą do grudnia 1933 r. kierował kpt. 
Chmarzyński. Później, do czerwca 1934 r., na jej czele stał chorąży w stanie spo-
czynku Langier, legitymujący się paszportem służbowym na nazwisko „Stanisław 
Libicki”. Włodarkiewicz objął placówkę „dopiero” 28 czerwca 1934 r. i „dopiero” 
wówczas przemianowano ją na „Eleda”. Myślę, że te przykłady dobitnie świadczą 
o tym, że pośpiech i pisanie książek „przeciwko komuś” są złymi doradcami. 

Brakiem skrupulatności wykazał się Ulatowskiego również w odniesieniu 
do „pułkownika dypl.” (s. 48) Antoniego Szymańskiego – ówczesnego attache 
wojskowego w Berlinie, który oczywiście był podpułkownikiem. Z kolei na s. 
48, 81 podał, że mjr dypl. Stanisław Bień objął kierownictwo Samodzielnego 
Referatu „Niemcy” 30 listopada 1938 r. Nie jest to prawda, bowiem w dniu 
tym został przeniesiony do Oddziału II. Z resztą na początku grudnia 1938 r. 
Bień był na urlopie, a kierownikiem został oficjalnie 25 kwietnia 1939 r. (roz-
kaz wewnętrzny nr 7 z 27 kwietnia 1939 r.).

W monografii Autor wykazał się umiejętnością „tworzenia faktów”, co wobec 
braku odniesień źródłowych poważnie uderza w wiarygodność nie tylko Jego usta-
leń, lecz przede wszystkim podważa wątły autorytet młodego badacza. Zdaniem 
Ulatowskiego (s. 69, przyp. 328) „Na terenie Turcji funkcjonowała w połowie 1939 r. 
kierowana przez „Karola Weze” placówka „Czuwaj” podporządkowana Referatowi 
„Wschód”. Jest to informacja błędna, gdyż taka placówka w tym czasie nie istniała. 
Z kolei w innym miejscu (s. 90, 93), pisząc o organizacji Ekspozytury nr 3, „zapo-
mniał” o istnieniu w jej strukturze Grupy Wywiadowczej III. Na marginesie warto 
też odnotować, że na s. 90 Ł. Ulatowski wspiął się na wyżyny swych twórczych 
możliwości, tworząc wręcz niewiarygodny przypis o numerze „457458” (sic!).

Odnośnie do placówek limitrofowych działających na Niemcy z Francji 
(s. 63–64), uwadze Autora „umknęły” trzy ważne placówki: „Martel” 
w Paryżu, „Rodan” w Lyonie i „Douglas” w Tuluzie. Wymienił jedynie pla-
cówkę „Lecomte”, można więc odnieść wrażenie, iż działalność polskiego 
wywiadu we Francji rozpoczęła się dopiero w 1936 r.

Autor nie poradził sobie również z działalnością polskiego wywiadu na 
obszarze byłej Czechosłowacji. Stwierdził na s. 108, iż „na Południu” funkcjono-
wało pięć placówek Podreferatu „Czechy” (Specjalny). W rzeczywistości, według 
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stanu na marzec 1939 r., były cztery: „C.6” w Pradze, „M.17” w Morawskiej 
Ostrawie, „F.18” w Bratysławie i „LVG” w Sewluszu. Niestety, to nie pierwszy 
raz, kiedy to Ulatowski kompletnie nie radzi sobie z placówkami wywiadowczy-
mi Oddziału II. Nie wiadomo też, dlaczego napisał na s. 107, iż aktywność „na 
Południu” została „zarzucona u progu lat dwudziestych”, skoro miało to miejsce 
w 1923 r. a sprawa była już szeroko omawiana w literaturze. W odniesieniu do 
spraw związanych z Czechosłowacją Autor nagminnie używa terminu „Czechy”, 
np. „w przededniu niemieckiej okupacji Czech” (s. 60), „wraz z niemiecką oku-
pacją Czech” (s. 109), czy też w swoim „zakończeniu” – „wydane po niemieckiej 
okupacji Czech” (s. 283). Czy Ł. Ulatowski zapomniał nie tylko o utworzeniu 
Protektoratu Czech i Moraw, a także o tym, iż w skład CSR poza Czechami 
wchodziła też Słowacja (jej zachodnie obszary zostały zajęte w marcu 1939 r. 
przez Wehrmacht), część Śląska Cieszyńskiego, Morawy i Ruś Podkarpacka? 
W pracy tej jest także wiele chybionych, niedających się obronić tez odnośnie 
do działalności Oddziału II i przeprowadzanych w nim zmian organizacyjnych.

Przytoczone przeze mnie błędy popełnione przez Autora publikacji Polski 
wywiad wojskowy w 1939 roku. Struktura organizacyjna, składy osobowe, personel, 
budżet, mob. to jedynie część z tych, które wnikliwy czytelnik odnajdzie w mono-
grafii Łukasza Ulatowskiego. Liczne błędy merytoryczne, językowe, ortograficzne, 
a także nieporadność metodologiczna – mówiąc oględnie – stawiają Autora w nader 
niekorzystnym świetle i z pewnością nie predestynują Go do miana eksperta.

Andrzej Pepłoński

Andrzejowi Pepłońskiemu w odpowie-
dzi, czyli o „zleceniu na Ulatowskiego” Łukasz Ulatowski

„Fałszujemy rzeczywistość, stawiając nie-
kiedy znak równania między okupacją 
niemiecką i sowiecką. Niemiecka robi 
z nas bohaterów, a sowiecka robi z nas... 
Niemcy do nas strzelają, a Sowieci biorą 
gołymi rękami. My do Niemców strzela-
my, a Sowietom wpełzamy w...“

Józef Mackiewicz1

Z ogromnym zainteresowaniem i uwagą przeczytałem elukubracje 
Andrzeja Pepłońskiego na temat mojej książki Polski wywiad wojskowy 
w 1939 roku…2. Zakładam, że w zamierzeniu mego polemisty, wypowiedź ta 

1 J. Mackiewicz, Nie trzeba głośno mówić, Paryż 1969.
2 Ł. Ulatowski, Polski wywiad wojskowy w 1939 roku. Struktura organizacyjna, składy 
osobowe, personel, budżet, mob., Warszawa 2013 [część moich tekstów dostępna jest do 
pobrania w formacie pdf z portalu academia.edu].
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stanowić miała „recenzję naukową”. Czytelnicy otrzymali tymczasem nie-
spójny zlepek uwag formułowanych wprost ad personam.

Do części uwag, sformułowanych przez recenzenta na najwyższym pozio-
mie ogólności, nie sposób się ustosunkować – „W pracy tej jest także wiele 
chybionych, niedających się obronić tez odnośnie do działalności Oddziału II 
i przeprowadzanych w nim zmian organizacyjnych” – notuje mój polemista. 
Autor „recenzji” zamknąć zatem wywód mógłby w jednym zdaniu – uwa-
żam, że książka jest zła, bo tak uważam. 

Zrezygnować, niestety, musiałem z rozwinięcia mojej odpowiedzi, 
a przez to odniesienia się do szeregu wskazanych przez Pepłońskiego spraw. 
Związany zostałem sztywnym wymogiem redakcji „Przeglądu Historyczno–
Wojskowego” zamknięcia repliki w określonych z góry objętościowych 
ramach3. Odniosę się zatem do siedmiu poruszonych przez Niego zagadnień.

Ocenę przyjętej przeze mnie metodologii badań, głębokości kwerend, 
konstrukcji pracy, logiki prowadzonej narracji, jej stylu i języka (słownictwa) 
pozostawiam czytelnikom. 

W tym miejscu podkreślę jedynie, że w latach 2007–2011 moje poszuki-
wania tylko w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie objęły nie-
mal 4000 jednostek archiwalnych, przede wszystkim w zespole Akt Oddziału 
II oraz związanego z nim najściślej zespołu Akt Personalnych, w tym teczek 
osobowych ujętych głównie tymczasowym spisem 1789/89. Uzupełniające 
badania w CAW prowadziłem następnie przez kilkanaście miesięcy, pomię-
dzy styczniem 2015, a marcem 2016 r. Udało mi się wówczas przejrzeć kolejne 
1000 jednostek. Wydaje się, że w oparciu o tego rodzaju zasób mam prawo do 
formułowania własnych wniosków na temat szeroko ujętej historii polskiego 
wywiadu wojskowego Polski Niepodległej.

Liczę, że zainteresowani czytelnicy dokonają egzegezy moich tekstów 
w kompozycji z merytorycznymi ustaleniami przede wszystkim samego 
Pepłońskiego oraz związanych z nim najbliżej, więzami nieledwie brater-
skiej solidarności, badaczami młodszego pokolenia – Piotrem Kołakowskim4 
i Andrzejem Krzakiem5. Cenzurze winny zostać poddane także kreślone 
przez nich oceny, sformułowania, ich „obsesje”, postawy6.

3 Mail dr. Daniela Koresia, redaktora naczelnego „Przeglądu Historyczno–Wojskowego” 
do Łukasza Ulatowskiego, 21 VIII 2016 r.; mail dr. Daniela Koresia, redaktora naczelnego 
„Przeglądu Historyczno–Wojskowego” do Łukasza Ulatowskiego, 26 VIII 2016 r.
4 Nb. Kołakowski konsekwentnie nie dostrzega różnic pomiędzy ustaleniami Pepłońskiego 
(1996, 2010) a własnymi (2009, 2012). 
5 Zob. A. Krzak, „Afera Sosnowskiego” w świetle „sprawy Pfeifera” [w:] Kontrwywiad II RP 
(1914) 1918–1945 (1948), red. Z. Nawrocki, t. 1, Warszawa 2013, s. 211.
6 Por. cykl „uwag” na mój temat: Andrzej Krzak, Jerzy Sosnowski – obraz życia i działalności 
wywiadowczej w opracowaniu pt. „Afera Sosnowskiego” (Synopis) [w:] Za kulisami wywiadu 
i dyplomacji. Polski wywiad wojskowy 1918–1945, red. P. Kołakowski, A. Pepłoński, Kraków 
2014, s. 120, przyp. 27; H. Kuromiya, A. Pepłoński, P. Kołakowski, Sprawa dezercji do 
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Recenzowana przez Pepłońskiego praca opublikowana została w paździer-
niku 2013 r. Zastanawia zatem, dlaczego polemista zdecydował się doko-
nać jej „kompleksowej” oceny nieledwie w trzecią rocznicę jej publikacji, 
zamykając przy tym swój wywód jedynie w niespełna czternastu tysiącach 
znaków (co wymusiło i na mnie podobną objętość odpowiedzi!). Czyżby 
decydujące były tu pewne nieznane mi pozamerytoryczne względy lub też 
i inne powody, związane choćby z licznymi cytowaniami Polskiego wywiadu 
wojskowego... (w tym także przez prof. Tadeusza Dubickiego7, co szczególnie 
podkreślam w związku z odnośnym fragmentem „recenzji”)8, ocenami for-
mułowanymi nie tylko na temat tej książki9, publikacją przeze mnie kolejnej 
monografii10, zapowiedzią następnych? Nie wiem. Dociekać tego nie będę. 

Mandżurii naczelnika Zarządu NKWD Kraju Dalekowschodniego Gienricha Luszkowa 
w połowie 1938 roku [w:] ibidem, s. 138, 139, przyp. 3; P. Kołakowski, A. Krzak, Sprawa majora 
Jerzego Sosnowskiego w świetle dokumentów analitycznych Oddziału II SGWP i zeznań Franza 
Heinricha Pfeifera, Warszawa 2015, s. 66, przyp. 50; P. Kołakowski, Zwalczanie szpiegostwa 
sowieckiego przez kontrwywiad w dwudziestoleciu międzywojennym. Zarys problematyki 
[w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), red. Z. Nawrocki, t. 3, Warszawa 2015, s. 
26, 27, przyp. 32; Por. Ł. Ulatowski, Piotrowi Kołakowskiemu w odpowiedzi; idem, „Nowe 
kłamstwa w miejsce starych”. O rzetelności badawczej i manierze naukowego dyskursu Piotra 
Kołakowskiego.
7 T. Dubicki, Relacja mjr. Bronisława Mikiewicza w sprawie łączności radiowej Oddz. II SG WP 
[w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP, red. T. Dubicki, t. 6, Łomianki 2015, s. 163, 164, 
166; R. Majzner, T. Dubicki, A. Suchcitz, W labiryncie oskarżeń. „Sprawa majora Żychonia” 
przed Morskim Sądem Wojennym w Londynie 1942–1943, Częstochowa 2015, s. 44, 49, 123, 
172, 175, 249; T. Dubicki, Ppłk Bolesław Ziemiański (1901–1976). Szef Ochrony Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, oficer wywiadu polskiego w Rumunii w czasie II wojny światowej, Łomianki 2016.
8 Ostatnio: Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie II 
wojny światowej, red. S. Pastuszewskiego, Bydgoszcz 2015, passim; W. Mazur, Pod wiatr. 
Francja i lotnictwo wojskowe II Rzeczypospolitej 1921–1938, Kraków 2015; A. Smoliński, 
Przemysł ciężki, rolnictwo i komunikacja sowieckiej Ukrainy w latach trzydziestych XX. 
w świetle akt Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz dokumentów polskiej 
służby dyplomatycznej w ZSRS. Przyczynek do oceny potencjału militarnego Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Sowieckiej oraz ZSRS w okresie międzywojennym, Oświęcim 2016, s. 
41; M. Kornat, Wacław Grzybowski Ambasador w Moskwie (1936 – 1939). Biografia polityczna, 
Warszawa 2016, s. 201, przyp. 157.
9 Ostatnio: P. Olstowski, Przegląd badań na dziejami Oddziału II Sztabu Generalnego 
i Sztabu Głównego WP [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, 
red. P. Skubisz, W. Skóra, t. 3, Szczecin 2016, s. 32, 39; J.J. Bruski, Przyczynek do biografii 
Jerzego Niezbrzyckiego. Misja wywiadowcza w Kijowie w latach 1928–1929 [w:] ibidem, s. 
209–211, 218.
10 Ł. Ulatowski, Berlińska placówka wywiadowcza „In.3” (1926–1934). Oddział  II 
i działalność majora Jerzego Sosnowskiego w Niemczech, Warszawa 2016. W pracy tej 
podważyłem szereg ustaleń przyjętych w opublikowanej niespełna pół roku wcześniej 
monografii, udało mi się także odszukać „Organisationskriegsspiel!”, najważniejszy dokument 
dostarczony przez Sosnowskiego, którego nie znali Autorzy poprzedniego ujęcia: Kołakowski 
i Krzak (Sprawa majora Jerzego Sosnowskiego. Sprawa majora.... Wyżej wymieni odmówili 
przyjęcia mojej książki – zob. mail Andrzeja Krzaka do Łukasza Ulatowskiego, 24 III 2016 r. 
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I. Tytuł pracy nieadekwatny do zawartości 
„Autor postanowił napisać pracę o polskim wywiadzie w latach trzydzie-

stych. Dlaczego więc zdecydował się na taki tytuł? Może należało opatrzyć 
pracę inną cezurą”.

W sprawie tego „zarzutu” posłużę się fragmentem recenzji Krzaka 
poświęconej książce Kołakowskiego, Czas próby. Polski wywiad wojskowy 
wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku11: „Autor przedstawił strukturę 
organizacyjną Oddziału II w ostatnich miesiącach 1939 r. [sic! – ŁU]. Aby 
uporządkować tę problematykę, Kołakowski wycofał się w swej narracji do 
lat wcześniejszych, prezentując w krótkim zarysie restrukturyzację wywia-
du, jaka miała miejsce na początku lat 30. Dokonał w ten sposób świetnej 
syntezy rozwoju organizacyjnego Oddziału II, a zwłaszcza pionu wywiadu 
wojskowego, nie tylko zaznajamiając czytelnika ze strukturami organizacyj-
nymi „Dwójki”, lecz również zmuszając do poszukiwań wyjaśnień w innych 
źródłach na temat genezy powstania referatów i zadań stawianych Centrali 
wywiadu i aparatu wykonawczego (agencyjnego)”12. 

Również Pepłoński zwykł nie dotrzymywać cezur ujętych w tytule swo-
ich książek: Wywiad w wojnie polsko–bolszewickiej 1919–192013 – otworzył 
rozdziałem: Geneza antyrosyjskiej działalności wywiadowczej i dywersyj-
nej, w którym sięgnął głęboko w przeszłość, aż do roku 1865, prowadząc 
następnie narrację poświęconą sprawom „Wieczoru”, konfidenta „R”, wywia-
dowi polskich formacji zbrojnych w latach 1914–1918, jak i zaraniu KN 
III POW. Także i w następnym rozdziale – Struktura, zadania i funkcjo-
nowanie Oddziału II NDWP – objął narracją również i listopadowy świt 
Niepodległości. Zabieg ten mój polemista powtórzył w kolejnych rozdziałach.

Wydaje się, że jakikolwiek szerszy komentarz jest z mojej strony zbyteczny.

II. „Wstęp” i „zakończenie”
„Ta sześciostronnicowa część w przeważającej większości poświęcona została 

osobistym przemyśleniom Pan Ulatowskiego [...] Równie zaskakujące co »wstęp« 
jest »zakończenie« omawianej monografii. Liczy ono dwie strony [sic!]”.

Odwołam się do powyższej pracy Pepłońskiego – Wstęp – nieco ponad 
dwie strony tekstu – Zakończenie – niecałe dwie, w sumie ok. czterech stron 
w stosunku do 352, które liczy praca mego recenzenta. W Polskim wywiadzie 
wojskowym... w sumie około 8 stron do 288. Ocenę zawartości merytorycznej 
pozostawiam czytelnikom.

11 P. Kołakowski, Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 
roku, Warszawa 2012.
12 A. Krzak, Piotr Kołakowski, Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu 
wojny w 1939 roku, Warszawa 2012, Wydawnictwo DEMART, ss. 343, „Dzieje Najnowsze” 
2012, nr 3, s. 188.
13 A. Pepłoński, Wywiad w wojnie polsko–bolszewickiej 1919–1920, Warszawa 1999.
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III. Brak sygnatur
„Warto również zaznaczyć, że [...] (s. 12) Ł. Ulatowski napisał: »Wobec 

powszechnej metody pracy „na skróty” zrezygnowałem z podawania sygna-
tur archiwalnych, stosując przy tym pełny opis dokumentu«”.

Na uchwytne, pewne, nie pozostawiające wątpliwości, niezaprzeczalne 
ślady pracy „na skróty”, na czynione zapożyczenia wskazałem w Polskim 
wywiadzie wojskowym... (s. 12, przyp. 27). Tak długo, dopóki kradzież inte-
lektualna będzie nieledwie tolerowana, pozostanie w swej masie nie piętno-
wana przez środowiska naukowe, stanowić będzie o „sprycie” „badacza”, nie 
będę podawał sygnatur14. 

Dlatego też przedkładam suchy, a zarazem pełny, opis kancelaryjny doku-
mentu (kto, do kogo, nagłówek, miejsce, data wystawienia dokumentu, gryfy, 
adnotacje etc.), nad stosowany choćby przez mego polemistę nader skrótowy 
opis przywoływanego pisma uzupełniony często o nazwę zespołu archiwal-
nego oraz sygnatury teczek przechowywanych swego czasu na Rakowieckiej 
i w „Domu Partii”15.

14 Por. A. Olejko, Karpacka wojna trzech cesarzy. Z działań wojennych I wojny światowej na lądzie 
i w powietrzu, Rzeszów 2013; J. Centek, M.J. Mikulski, T. Woźny, Kompilatorska wojna trzech 
cesarzy, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 3, s. 213–235; eidem, Doktorowi habilitowanemu Andrzejowi 
Olejce w odpowiedzi, „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 1, s. 325–330. Zob. także P. Korzeniowski, 
Polska sztuka wojenna na przykładzie regulaminów broni i wojsk w latach 1921–1939, Oświęcim 
2013; J.S. Tym, O polskiej sztuce wojennej mało profesjonalnie, PHW 2013, nr 4, s. 171–187. 
Również „sprawa” wypromowanego przez Pepłońskiego doktora, pozbawionego następnie 
tytułu naukowego także i z powodu kradzieży intelektualnej na ogromną i niespotykaną w nauce 
polskiej skalę (nb. promotor i były doktor nie ponieśli żadnych konsekwencji służbowych czy 
też prawnych swego postępowania): „Promotorem dysertacji był prof. dr hab. Andrzej Pepłoński 
(Akademia Pedagogiczna w Słupsku)“ (zob. „Plagiat łatkowy“, www.forumakademickie.pl/
fa/2011/07–08/tak-nie-uchodzi/, dostęp 25 VIII 2016); por. P. Skubisz, Krzysztof Bukowski, 
Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego na środkowym Pomorzu w latach 1945–1956, Koszalin 2008, 
„Dzieje Najnowsze” 2010, nr 1, s. 266–275.
15 Zob: A. Pepłoński, Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 1996 [tu np. na 76 przypisów 
do rozdziału IV, w 71 przypadkach odnośnik do CA MSW lub CA KC PZPR]; idem, Wywiad 
w wojnie polsko–bolszewickiej 1919–1920, Warszawa 1999 [tu np. na 84 przypisów do rozdziału 
II, w 13 przypadkach odnośnik do CA MSW]; idem, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 
2002 [tu np. na 29 przypisów do rozdziału V, w 17 przypadkach odnośnik do CA MSW]; A. 
Pepłoński, A. Suchcitz, J. Tebinka, Współpraca wywiadowcza w drugiej połowie lat trzydziestych 
XX w. [w:] Polsko–brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, red. T. Dubicki, 
D. Nałęcz, T. Strirling, t. 1, Warszawa 2004, s. 177–188 [tu na 44 przypisy, w 7 przypadkach 
odnośnik do CA MSW]; A. Pepłoński, Funkcjonowanie i efekty działań polskiego kontrwywiadu 
ofensywnego w latach 30. XX wieku [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), red. Z. 
Nawrocki, t. 1, Warszawa 2013, s. 194–210 [tu s. 195, przyp. 5 – Pismo Oddziału II. Metody 
wywiadów obcych z 22 VI 1927 r., Centralne Archiwum (CA) MSW, Ref. „W”, sygn. 261/172/2; 
s. 196, przyp. 7 – Inspiracja i aktywność jako metody nowoczesnego wywiadu. Opracowanie 
Oddziału Sztabu Generalnego WP z 1 V 1926, l. dz. 3422/II.Inf.CTO, CA MSW, k. 14; s. 206, 
przyp. 11 – Afera „Kobert–Rozumek”, CA MSW, sygn. 282/73]; idem, Struktura i funkcjonowanie 
kontrwywiadu wojskowego w II Rzeczpospolitej [w:] ibidem, t. 3, Warszawa 2015, s. 9–19 [tu s. 13, 
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Pepłoński, badacz wytrawny i doświadczony, winien mieć wiedzę i świa-
domość braku jakichkolwiek konkordancji sygnatur pomiędzy zespołami 
akt dzisiejszymi i ówczesnymi. Sygnatury sprzed 1989 r. są bezużyteczne. 
Nie mogą stanowić wskazówki dla współczesnych historyków, decydować 
o kierunku poszukiwań. Dawne inwentarze zostały bezpowrotnie niemal cał-
kowicie zniszczone. Zachował się tylko ich skromny wybór opisujący zbiór 
przekazany w roku przełomu do Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 
Stanowi on ledwie wyimek z dawnej kolekcji skupionej w Centralnym 
Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ponadto układ akt zgroma-
dzonych dziś w CAW został ostatecznie zaburzony w ciągu ostatniego ćwier-
ćwiecza, materiały przemieszczone pomiędzy teczkami, poddane także kilku 
następującym po sobie mało udanym „opracowaniom”16.

Być może to jedynie nostalgia wysokiego stopniem, byłego oficera organów 
bezpieczeństwa, absolwenta i wykładowcy Akademii Spraw Wewnętrznych 
w Warszawie17, „aktywnego i ideowego obywatela PRL, obrońcę jej ustroju 
i bezpieczeństwa”, który czynnie zajmował się „rozpowszechnianiem i upo-
wszechnianiem dorobku i tradycji służb MO i SB”18, Autora nie wznawianych 
dziś i, niestety, zapomnianych pozycji „naukowych” (choćby Polska emigracja 
polityczna, a grupy antysocjalistyczne w kraju w latach 1976–198419), być może 
to właśnie wspomnienie tych uprzywilejowanych lat i pozycji, którą dyspono-
wał w czasie, gdy dostęp do akt zgromadzonych w CA MSW i CA KC PZPR 
na zamkniętych dla innych półkach20 stawiał go już u progu naukowej dro-
gi w pozycji nieledwie monopolisty, a następnie na dwie dekady przesądził 
o sławie, godnej prawdziwego luminarza i koryfeusza – być może to wszystko 
powoduje Nim i kieruje wyborem takiego, a nie innego zapisu. 

przyp. 9 – CA MSW, sygn. Z–1/18, instrukcja finansowo–budżetowa Oddziału II z 22 IV 1934 r., 
b.p.].
16 Por. CAW, Inwentarz zespołu akt „Oddziału II Sztabu Głównego (Generalnego) WP z lat 
1921–1939 (1915–1959)”. Sygnatura: I.303.4., Warszawa 2002; CAW, Inwentarz zespołu akt 
Oddziału II Sztabu Głównego (Generalnego) 1921–1939 [1915–1920, 1940–1959], Warszawa 
2011.
17 Zob. www.pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Pepłoński (dostęp 25 VIII 2016);
www.nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=28710&lang=pl 

(dostęp 25 VIII 2016) (tu brak informacji o zatrudnieniu w ASW w latach 1978–1990); www.
katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=PE&katalogId=2&subpageKatalogId=2&page-
No=1&nameId=18065&osobaId=33280& (dostęp 25 VIII 2016).
18 Zob. www.inwentarz.ipn.gov.pl/archivalCollection?id_a=821 (dostęp 25 VIII 2016).
19 Zob.www.alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/apep{u0142}o{u0144}ski/apepl~aon~a-
ski/1%2C7%2C56%2CB/frameset&FF=apepl~aon~aski+andrzej+++++1944&12%2C%2C28 
(dostęp 25 VIII 2016); www.pwsz.pl/attachments/article/1337/Pep%C5%82o%C5%84ski.pdf 
(dostęp 25 VIII 2016).
20 Zob. www.gp24.pl/magazyn/art/4388749,andrzej-peplonski-kiedys-milicjant-i-
wykladowca-w-akademii-spraw-wewnetrznych-dzis-historyk-i-spec-od-wywiadu,id,t.html 
(dostęp 25 VIII 2016).
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„Przyzwyczajenia” tego rodzaju, podbudowane zapewne i brakiem 
dostatecznej – bo „niepotrzebnej” już – kwerendy w CAW po 1989 r., gdzie 
dokumenty wywiadu dla szeregowych badaczy stały się dostępne dopiero 
na przełomie wieków, odszukać można i w pracach innych „resortowych” 
naukowców. Nigdzie nie odnalazłem odautorskich refleksji wskazujących 
czytelnikom na fakt, że przytaczane w przypisach sygnatury są od lat nieak-
tualne. Czyż zatem to ich prace „spełniają podstawowe wymogi najprostszej 
rozprawy naukowej”?

IV. Archiwalia 
„Spore wątpliwości budzi także zawartość samej »bibliografii«, która obna-

ża nierzetelność Autora. Potwierdzeniem niech będzie fakt, że Ł. Ulatowski 
nie wykorzystał w pracy zespołu Komisarz Generalny RP znajdującego się 
w Archiwum Państwowym w Gdańsku, gdzie przechowywane są cenne mate-
riały dotyczące organizacji i działalności Oddziału II. Nurtuje mnie też pyta-
nie, czy aby na pewno Autor przeprowadził kwerendę w archiwach w Londynie, 
Nowym Jorku i Moskwie. Najprawdopodobniej niektóre dokumenty z tych pla-
cówek archiwalnych pozyskał z Internetu, gdzie zostały upublicznione, jednak 
– gwoli uczciwości naukowej – obowiązkiem Ulatowskiego było wyjaśnić we 
wstępie, w jaki sposób wszedł w posiadanie tych materiałów”.

W Gdańsku nie ma dokumentów Oddziału II, które winny zostać przy-
wołane przeze mnie w pracy skupionej przede wszystkim na zagadnieniach 
z 1939 r. (nb. Kołakowski w Czasie próby wykorzystał jeden dokument 
z 1933 r.21). Gdański zbiór (registratury placówek) akt wywiadu zamyka 
się wraz z likwidacją BIG i ustanowieniem Ekspozytury Nr 3 w Bydgoszczy 
w 1930 r.22 Zachowane, nieledwie kompletne registratury placówek (do 
grudnia 1937 r. włącznie), które prowadziły działalność na terenie Wolnego 
Miasta oraz Gdyni, Szczecina (Stettin) i Królewca (Königsberg) po 1930 r., 
znajdują się w CAW23. W kompozycji z innymi materiałami przechowywa-
nymi w warszawskim archiwum umożliwiają opis organizacji i działalności 
wywiadu prowadzonego przez: PO 2 w Gdyni, PO 3 w Szczecinie (Stettin), 
PO 4 w Gdańsku, Placówkę PO 4 w Gdyni, Placówkę PO 4 w Królewcu 
(Königsberg), PO 5 w Gdańsku, PO 5 w Królewcu (Königsberg), PO 5 
w Szczecinie (Stettin) i Placówkę PO 5 w Gdyni.

Żadne dokumenty Oddziału II przechowywane w Moskwie i Nowym 
Jorku oraz większość wykorzystanych przeze mnie archiwaliów z Londynu, 

21 P. Kołakowski, Czas…, s. 177, przyp. 193.
22 Por. A. Jendrzejewski, Polski wywiad wojskowy w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920–
1930, Gdańsk 2013.
23 Zob. A. Szymanowicz, Na tajnym froncie polsko–niemieckim. Polski wywiad w Prusach 
Wschodnich 1918–1939, Gdynia 2013. Także: CAW, Inwentarz zespołu akt Oddziału II…, 
Warszawa 2011.
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poza czterema relacjami oficerów, którzy w 1939 r. nie służyli w Centrali 
Oddziału II, nie są dostępne w internecie. 

Kołakowski i Krzak również pozbawili czytelników precyzyjnych infor-
macji, w jaki sposób weszli w posiadanie materiałów choćby z Nowego Jorku24 
oraz Archiwum Instytutu Hoovera25. Sprawy „uczciwości naukowej” zatem 
nie rozwijam.

V. Grupa Wywiadowcza III

„Z kolei w innym miejscu (s. 90, 93), pisząc o organizacji Ekspozytury nr 
3, »zapomniał« o istnieniu w jej strukturze Grupy Wywiadowczej III”.

Pepłoński nie doczytał. A wystarczyło by przewrócił kilka stron dalej (s. 
97), gdzie zamieściłem: Składy osobowe Ekspozytur Nr 1, 3, 4 i 5 Oddziału 
II Sztabu Głównego wprowadzone rozkazem (Sztab Główny, Oddział I, L. 
3802/mob./39./MOB.) z 21 lipca 1939 r. Tabela obejmuje także pozycję Grupy 
Wywiadowcze – Ekspozytura Nr 3 oraz 4 – po trzech oficerów. Etat (skład 
osobowy) Grupy Wywiadowczej obejmował tylko jednego oficera służby sta-
łej. Rachunek jest prosty.

Przywołam w tym miejscu ustalenia Piotra Kołakowskiego, który 
w Czasie próby „wspomina o istnieniu Grup Wywiadowczych w jednym 
miejscu, nie określa przy tym ich liczby, nie charakteryzuje stawianych im 
zadań, zaś nazwiska ich kierowników nie są ujęte nawet w indeksie oso-
bowym”26. Zwróciłem na to uwagę w tej formie w Polskim wywiadzie woj-
skowym... (s. 92, przyp. 468). To uczeń i naukowy następca Pepłońskiego 
„zapomniał” o sześciu Grupach Wywiadowczych „starych” Ekspozytur 
zachodnich, zaś wliczając w to także kolejne dwie, zawiązane wraz z powoła-
niem nowej Ekspozytury Nr 6 w Łodzi, o których pisałem na kolejnych stro-
nach (s. 99), deficyt precyzyjnych informacji Kołakowskiego sięgnął ośmiu 
Grup Wywiadowczych.

VI. „Geografia”

„W odniesieniu do spraw związanych z Czechosłowacją Autor nagminnie 
używa terminu »Czechy« np. »w przededniu niemieckiej okupacji Czech« (s. 
60), »wraz z niemiecką okupacją Czech« (s. 109), [...] »wydane po niemieckiej 

24 P. Kołakowski, Między Warszawą a Pragą. Polsko–czechosłowackie stosunki wojskowo–
polityczne 1918–1939, Warszawa 2009, s. 12, 13, 635; idem, Czas…, passim. Por. J. 
Pietraszewska, Kwerendy naukowe, „Biuletyn. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski”, styczeń 2007 – kwiecień 2008, nr 63, s. 
17, 18, 21, 22.
25 A. Krzak, Czerwoni Azefowie. Afera „MOCR – TRUST” 1922–1927, Warszawa 2010, passim.
26 P. Kołakowski, Czas…, s. 89.
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okupacji Czech« (s. 283). Czy Ł. Ulatowski zapomniał nie tylko o utworzeniu 
Protektoratu Czech i Moraw, a także o tym, iż w skład CSR poza Czechami 
wchodziła też Słowacja (jej zachodnie obszary zostały zajęte w marcu 1939 r. 
przez Wehrmacht), część Śląska Cieszyńskiego, Morawy i Ruś Podkarpacka?”

Odsyłam w tym miejscu ponownie do przywoływanej przeze mnie 
recenzji naukowej Czasu próby pióra Krzaka, który użył zwrotu „po zajęciu 
Czech”, dla opisania ważnej w historii, nie tylko Oddziału II, cezury w mar-
cu 1939 r.27 

Gdyby mój polemista zapoznał się wnikliwie z Polskim wywiadem woj-
skowym... dostrzegłby zdanie (s. 47): „Pomiędzy Monachium a utworzeniem 
przez Niemcy Protektoratu Czech i Moraw, w Pałacu Saskim dokonano rosz-
ad na eksponowanych i kluczowych stanowiskach”. Pisząc to „pamiętałem”, 
czy też „nie pamiętałem” o fakcie utworzenia Protektoratu? I kolejne przy-
kłady: „W połowie marca 1939 r. wywiadem na terenie Czech, Słowacji i Rusi 
kierował” (s. 108); „Na terenie Słowacji i Rusi sieć strategiczna (i alarmowa) 
budowana była w oparciu o aktywa Korpusu” (s. 282), „Na Słowacji działali” 
(s. 282), „Na Rusi pracę podjęli” (s. 282), „Prowadzenie wywiadu oficerskiego 
wskazywało na znaczne braki w agenturalnym opanowaniu terenu Słowacji 
i Rusi” (s. 283). Wagę „geograficznych” uwag mego polemisty oraz ich traf-
ność ocenią czytelnicy.

VII. Placówka „Czuwaj”
„W monografii Autor wykazał się umiejętnością »tworzenia faktów«, co 

wobec braku odniesień źródłowych poważnie uderza w wiarygodność nie 
tylko Jego ustaleń, lecz przede wszystkim podważa wątły autorytet mło-
dego badacza. Zdaniem Ulatowskiego (s. 69, przyp. 328) »Na terenie Turcji 
funkcjonowała w połowie 1939 r. kierowana przez „Karola Weze” placówka 
„Czuwaj” podporządkowana Referatowi „Wschód”. Jest to informacja błędna, 
gdyż taka placówka w tym czasie nie istniała«”.

Sprawa placówki „Czuwaj” dyskwalifikuje, niestety, mego polemistę.
Informacji na temat placówki „Czuwaj” nie znajdzie czytelnik w mono-

grafii Referatu „Wschód”, której autorem jest Pepłoński28. Nie ma o niej 
wzmianki także i w próbie syntezy historii polskiego wywiadu wojskowego 
w 1939 r. pióra Kołakowskiego29.

27 A. Krzak, Piotr Kołakowski, Czas próby…, s. 187.
28 A. Pepłoński, Wywiad…, s. 149, 153, 154.
29 P. Kołakowski, Czas…, s. 216–219. Na marginesie warto odnotować, że w 2009 r. Kołakowski 
w wykazie placówek zawiązanych na Południu po okupacji Czech umieścił dwie, w rzeczywistości 
nieistniejące – „Rex” i „MO – 5/11”. Nazwy przywołane przez Niego stanowią jedynie kryptonim 
źródeł wywiadowczych tożsamych z placówkami: „C.6” („Rex”) i „M.17” („Mo – 5/11”). 
W 2012 r. Autor Czasu próby powtórzył wcześniejsze ustalenia – „Rex” i „MO.5/11” (wbrew 
pozorom niewielka różnica w zapisie tej nazwy świadczy o doskonałej recepcji moich uwag – 



494 Przegląd Historyczno-Wojskowy 2-3/2016. R ecenzje,   omówienia i  p olemiki

Stąd też mój polemista, wiązany własną niewiedzą w tym zakresie, skłon-
ny był i w tym miejscu zarzucić mi tworzenie faktów. By nie poprzestać na 
odesłaniu Pepłońskiego do zbioru akt Oddziału II w CAW, gdzie posługu-
jąc się jedynie zapisem w inwentarzu winien choćby bez trudu odszukać 

kropka jest charakterystyczna w zapisie nazw placówek, w latach wcześniejszych Kołakowski 
podchodził dość nonszalancko do tej sprawy, łącząc na jednej stronie i kropki i myślniki, obecnie 
przestrzega sztywno tej reguły). W 2012 r. zakwestionowałem fakt funkcjonowania obu placówek. 
W „replice” z 2015 r. Kołakowski odrzucił moje zarzuty w formie – „zapewniam, że Ulatowski się myli 
i nie ma racji”. Gdy ponownie zwróciłem się do Niego – „Placówki »Rex« nie było. Jeśli zaś uważasz, 
że była, podaj nazwisko kierownika, nawet pokrywkowe, pseudonim jego lub też kryptonim Centrali 
w korespondencji z nim. Zapewne nie podołasz. Ale i GZI też nie potrafiła go zidentyfikować. A to 
był sztab ludzi i umysłów. Powtórzę po raz kolejny: »Rex« funkcjonował jedynie w materiałówkach 
placówki »C.6« [...] I tyle” – nie otrzymałem już odpowiedzi. Liczę, że w kolejnych pracach Kołakowski 
wyjawi skrywany głęboko sekret (monografia Referatu „Zachód”, która znajduje się w druku?). 
Wypowiedź z 2015 r., skierowaną w formie listu do Niego, ująłem nieledwie familiarnie. Znam 
Kołakowskiego od 2008 r., po niedługiej znajomości zadzierzgniętej w CAW zaproponował byśmy 
mówili sobie „per Ty” – „Łukaszowi Ulatowskiemu z życzeniami sukcesów naukowych Piotr 
Kołakowski, Słupsk, 25 III 2009 r.” – dedykował mi nawet egzemplarz rozprawy habilitacyjnej. Warto 
odnotować ostatnią wypowiedź Kołakowskiego ujętą w formie popularnej (Daliśmy się Sowietom 
zaskoczyć, „Newsweek. Historia” 2016, nr 9, s. 34–39). Materiał ten potwierdza odbiór moich tekstów 
i uwag przez Kołakowskiego. W 2013 r. napisałem (Polski wywiad wojskowy... , s. 68): „Sieć placówek 
na terenie sowieckim obejmowała na przełomie czerwca i lipca 1939 r. czternastu oficerów”, dając 
zarazem przypis do Czasu próby (Czas... , s. 207), gdzie Kołakowski odnotował: „W 1939 r. na 
terytorium [sowieckim] [...] działało przed wybuchem wojny kilka [sic!] placówek informacyjno–
wywiadowczych” – [...], by poniżej doprecyzować podaną informację – „w połowie 1939 r. w ZSRS 
prowadziło działalność ponad 10 oficerów wywiadowczych”. W Daliśmy się... (s. 36) Kołakowski 
napisał: „W lipcu 1939 r. działało 14 placówek [...] w Związku Sowieckim”. W Czasie próby Kołakowki 
pominął skład osobowy Referatu „Wschód” w 1939 r. (Czas... , s. 72, 73). W 2013 r. podałem nazwiska 
dwunastu oficerów, którzy poza Niezbrzyckim, służyli we „Wschodzie” w marcu 1939 r. i miesiącach 
kolejnych. Zaznaczyłem, że w sierpniu 1939 r. ze składu Referatu odeszło czterech. Zatem, nie licząc 
kierownika, pozostało ośmiu (Polski wywiad wojskowy... , s. 67, 68). W Daliśmy... (s. 36) Kołakowski 
napisał, że „poza nim [Niezbrzyckim] służbę w Referacie [...] tuż przed wybuchem wojny pełniło 
ośmiu oficerów”. W 2013 r. zarzuciłem Kołakowskiemu (Polski wywiad wojskowy... , s. 104, przyp. 
534), że posługuje się małą precyzją wypowiedzi: „Kołakowski numery Placówek [KOP] [...] także 
zupełnie pominął, odsyłając zarazem i w tym miejscu do antycznego opracowania podpułkownika 
dypl. Ludwika Sadowskiego”. W Daliśmy... (s. 36, 37) Kołakowski operuje już sumą informacji ujętą 
także i w mojej książce (Polski wywiad wojskowy... , s. 103–105, 107, 110). W 2012 r. Kołakowski napisał 
(Czas... , s. 88): „W latach 1937–1939 na [...] czele [wywiadu KOP] stał major Jan Gurbski”. W Daliśmy... 
(s. 36): „Na jego czele stał od 1937 roku major Jan Gurbski (początkowo jako pełniący obowiązki szefa, 
a od 24 października 1938 r. – szef)”. Informacji nie mógł zaczerpnąć z pracy: T. Dubicki, A. Suchcitz, 
Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945. Słownik biograficzny, t. 1, Warszawa 2009, s. 
135. Podaną przez Autorów nieprawidłową datę objęcia stanowiska szefa wywiadu KOP poddałem 
korekcie (Polski wywiad wojskowy..., s. 100, przyp. 514), w pracy z 2014 r. Kołakowski nie opatrzył 
żadnym przypisem daty 24 X 1938 r., zob. P. Kołakowski, R. Kuśnierz, Afera Rana. Zatrzymanie przez 
sowiecki kontrwywiad por. Stefana Kasperskiego w świetle jego sprawozdania z 12 sierpnia 1936 r., 
Kraków 2014, s. 20. Jedynie brak miejsca uniemożliwia mi wskazanie kolejnych filiacji pomiędzy 
tekstami moimi, a Kołakowskiego. Podkreślić należy, że Czas próby był tzw. „książką profesorską”, 
napisaną przed złożeniem wniosku w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych 
w związku ze wszczęciem procedury nadania tytułu profesora zwyczajnego przez Prezydenta RP.
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szczątkowe rozliczenia finansowe placówki z 1939 r. (CAW, Oddział II SG, 
I.303.4.1389)30; sprawę jako zupełnie nieznaną rozwinę szerzej. 

Akta (registratura) placówki „Czuwaj” nie zachowały się w znanych 
mi materiałach Referatu „Wschód” Oddziału II Sztabu Głównego nawet 
w wyborze31. W toku kwerend odnalazłem jedynie kilka materiałówek pla-
cówki (AAN, Sztab Główny, 616/299), wspomniane powyżej zapisy o cha-
rakterze budżetowym, ujmujące sumę wypłat oraz sposób ich dystrybucji 
(CAW, Oddział II SG, I.303.4.1389), pośrednie informacje na temat ekspo-
nenta ujęte w dossier placówki „Gazi II” w Stambule (CAW, Oddział II SG, 
I.303.4.1965) oraz zapisy zawarte w dzienniku podawczym materiałówek 
Referatu „Wschód”, w tomie obejmującym numery od 8000 do 10.088 (kopia 
kserograficzna w moich zbiorach). 

Kulisy pozyskania kierownika placówki – Janusza Laskowskiego – wobec 
milczenia źródeł, pozostają nieznane. Dziennikarz otrzymał pierwszą 
wypłatę „na poczet poborów” 28 lutego 1938 r. Zgodę na współpracę wydać 
musiał przed tym terminem. 

Zakładam, że nazwisko, które jest znane z dokumentów placówki „Gazi 
II”, jest jego prawdziwym, nie przybranym, nie pokrywkowym. Dziennikarze 
– kierownicy placówek nie tylko Referatu „Wschód” występowali zagranicą 
posługując się własnymi personaliami.

Wyłoniony kandydat na stanowisko eksponenta – w opinii kpt. 
Niezbrzyckiego, kierownika Referatu „Wschód” – był: „zdolnym, aczkolwiek 
młodym i niewyrobionym chłopakiem”. Celem eksponowania go na Bliski 
Wschód – do Turcji, Iraku, Mezopotamii, Syrii, Egiptu – było „zbadanie 
ruchów młodzieżowych i zasięgu Kominternu wsród tamt[ejszej] młodzieży”. 
Na terenie zagranicznym kierownik placówki występował jako „przedstawi-
ciel skautingu polskiego”, co też z pewnością wpłynęło na przyjęcie takiego, 
a nie innego kryptonimu nowokreowanej agendy wywiadu.

Placówkę w Centrali nadzorował bezpośrednio kpt. pil. Bohdan 
Butkiewicz, odpowiedzialny wówczas w Referacie także i za teren Bliskiego 
Wschodu. Budżet przekazywany był przez kpt. Jana Urjasza za pośred-
nictwem kapitana Wacława Zalewskiego, kierownika placówki „Gazi II” 

30 Zob. CAW, Inwentarz zespołu akt Oddziału II Sztabu Głównego…, Warszawa 2011.
31 Wydaje się, że inwentarz RGWA zawiera informacje na temat dossier budżetowego 
rewindykowanego do Polski, za czym przemawia skupienie w jednej teczce w CAW materiałów 
placówek Referatu „Wschód” – skądinąd nieodnotowanych w pracach Pepłońskiego 
i Kołakowskiego – „Czuwaj”, „Jurand”, „Rajkowski”, „San” i „Schmidt”. Dokumenty noszą 
cechy charakterystyczne dla pracy rosyjskich archiwistów. Do większości kart z lewej strony 
została przyklejona bibułka, przez którą dokonane zostało zszycie dokumentów w jeden 
poszyt. Cechę tego rodzaju noszą wyłącznie dokumenty wywiadu zwrócone przez Sowietów 
(zob. K. Paduszek, Dokumenty Oddziału II Sztabu Generalnego w Rosyjskim Państwowym 
Archiwum Wojskowym, PHW 2011, nr 3, s. 210). 
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w Stambule (do lipca 1939 r.), następnie uposażenie wysyłane było bezpo-
średnio do konsula Zbigniewa Ubysza w Teheranie (od sierpnia 1939 r.).

Niezbrzycki kreślił szerokie plany wobec Laskowskiego. Ich powodzenia 
upatrywał w cechach charakteru eksponenta, a wykonanie uzależniał od 
przyjęcia go w „sferach tureckich i wśród dziennikarzy zagranicznych” oraz 
możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów z przebywającymi nad 
Bosforem wojskowymi z Moskwy – „może [...] dotrze do sowieciarzy (ew[en-
tualnie]) lotników) i będzie mógł być użyty jako agent werbunkowy” – zasta-
nawiał się u progu misji kierownika placówki „Czuwaj”.

W korespondencji z Referatem „Wschód” Laskowski posługiwał się pseudo-
nimem „Karol Weze”, materiałówki sporządzane na podstawie jego raportów 
otrzymały kodowe oznaczenie „J–14” – kryptonim źródła, pod którym wywiad 
skrywał tożsamość eksponenta przed ewidencją sporządzającą oceny jego pracy.

Brak miejsca nie pozwala mi na opisanie choćby zarysu misji placówki „Czuwaj”.
Odnotuję zatem jedynie, że w 1938 r. Referat „Wschód” zasilił ewidencję 

doniesieniami Laskowskiego na temat Bliskiego Wschodu ośmiokrotnie. Do 
Samodzielnego Referatu „Studia Ogólne” przekazane zostały oryginały meldunków, 
pisane po polsku maszynopisy pozbawione jedynie pseudonimu informatora, który 
został usunięty. Materiałówki obejmowały informacje na temat sprawy Sandżaku 
Aleksandretty (poz. 8656), dane z terenu Turcji (poz. 8756), raport o powstaniu 
komunistycznym w Sandżaku Aleksandretty (poz. 8794), notatkę o konferencji 
ambasadorów Japonii w Stambule (por. 9305), dwa meldunki dotyczące projektowa-
nego zamachu na Mustafę Kemala Atatürka (poz. 9497, 9733), informacje o kema-
lizmie w młodym pokoleniu tureckim (poz. 9498) oraz o komunistycznej grupie 
młodzieży tureckiej (poz. 9636). Materiałówki ocenione zostały w swej masie wyso-
ko – „przydatny i wartościowy” – stawiał notę odpowiedzialny referent studiów.

Dossier budżetowe placówki „Czuwaj” obejmuje w 1938 r. sześć wypłat 
– od 28 lutego do 13 listopada – „pobory za mies[iące] październik, listopad 
i grudzień” – w sumie 11.250 zł.

Dossier budżetowe placówki w roku kolejnym, które stanowi jedyny znany 
mi dowód pracy placówki „Czuwaj” w 1939 r. (brak jest materiałówek, dzien-
ników podawczych, nie znane są mi akta placówki „Gazi II” z tego okresu), 
obejmuje cztery wypłaty: od 2 stycznia do 14 sierpnia 1939 r. – w sumie 8400 zł. 

Wypłata z 17 lipca 1939 r., tak jak i wszystkie dotyczasowe, zagraniczne, 
nastąpiła w drodze przez kpt. Urjasza z Referatu „Wschód”. Laskowski otrzy-
mał wynagrodzenie w dolarach amerykańskich (waluta przyjęta w rozlicze-
niach z placówkami w Turcji), w sumie odpowiadającej 1200 zł. 

Ostatni odnotowany w dossier przekaz różni się od dotychczasowych – 
skierowany został pierwszy raz inną drogą – „via kon[sul] [Zbigniew] Ubysz”, 
z wyraźnym podkreśleniem faktu konieczności dokonania go w funtach 
angielskich (waluta przyjęta w rozliczeniach z placówkami dyslokowanymi 
w strefie wpływów brytyjskich na Bliskim Wschodzie).
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Wydaje się, że przeniesienie eksponenta do Teheranu nastąpiło w sierpniu 
1939 r., przed 14 dniem miesiąca i związane było z pewnością z kreślonym ówcze-
śnie planem objęcia działalnością rezydentury w Iranie, także i Afganistanu.

Gdyby zaś Pepłoński uznał, że „połowa 1939 r.” nie jest pojęciem ostrym, 
odsyłam do wcześniejszej strony Polskiego wywiadu wojskowego... (s. 68), 
gdzie ową „połowę” zamknąłem w „przełomie czerwca i lipca”32.

Placówka „Czuwaj” odnotowana jest w wykazie obejmującym organizację 
Oddziału II i sieci podległych placówek, sporządzonym w Paryżu w paździer-
niku 1939 r.33

Nie prowadziłem badań na temat wojennych losów Laskowskiego. Nazwiska 
kierownika placówki nie notuje synteza dziejów polskiego wywiadu podczas II 
wojny światowej. Kryptonim placówki nie został odnotowany także w partii tek-
stu poświęcowej wywiadowi na terenie Bliskiego Wschodu po 1 września 1939 r.34

Wydaje mi się, że w tym miejscu winienem zakończyć tego rodzaju 
„polemikę” i odpowiedź na stawiane mi „zarzuty”. Wystarczy. To do niczego 
nie prowadzi. Wykazałem dobitnie nie tylko na tym powyższym, jednym 
przykładzie poziom kompetencji mego recenzenta, obiektywizm naukowca 
„o uznanym i niekwestionowanym dorobku”, nauczyciela akademickiego, 
profesora zwyczajnego, kierownika katedry, a nawet dziekana wydziału, jed-
nak przede wszystkim człowieka zapiekłego i zajadłego w swej rozbuchanej 
nienawiści do wszystkiego, co związane ze mną.

Pepłoński należy do naukowców, którzy podchodzą do własnych ustaleń bez-
krytycznie35. Czy może mienić się „recenzentem”, znawcą zagadnienia, nieledwie 
Katonem wytykającym niedoskonałości innych, badacz, który choćby placówkę 
„Hetman” dyslokowaną w Warszawie, poniósł był swą niewiedzą na Ukrainę36, 
w tabeli zaś ujmującej wykaz placówek w Sowietach pominął wiele z nich; brak 
choćby (alfabetycznie): „D.9”, „E.10”, „E.16”, , „K.4”, „K.10”, „Kpr”, „M.2/ T”, 
„M.31”, „N.38”, „Ost”, „O.2/ T”, „O.5” (II), „P.1”, „R.82”, „S.5”, „S.O.2”, „S.O.3”, 
„S.O.4”, „S.O.11”, „U.15”, myślę, że dwadzieścia w tym miejscu wystarczy37; splątał 

32 Jeden z „zarzutów” Pepłońskiego dotyczy użycia – jako skrajnie nieprecyzyjnego – zwrotu 
„u progu lat dwudziestych”. Odysłam w tym miejscu do przypisu Polskiego wywiadu 
wojskowego... (s. 107, przyp. 556), który sprawę wyjaśnia. Zwrot „u progu” w periodyzacji 
opisu stosuje także i Kołakowski, natomiast dla Pepłońskiego fakt zaistniały w lutym 1938 r. 
zaszedł „w okresie poprzedzającym wybuch wojny” (zob. A. Pepłoński, Wywiad polski…, s. 187).
33 Zob. IPMS, A.IV.1/1a, Notatka. Placówki i ich zadania, budżety, [Paryż], [październik 1939].
34 Polsko–brytyjska współpraca…, passim.
35 Zapis przebiegu konferencji i dyskusji [w:] Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów 
w II Wojnie Światowej. Akta konferencji naukowej zorganizowanej w Krakowie w dn. 20 – 
22.10.2002 r. przez Polską Akademię Umiejętności, Muzeum Armii Krajowej, Towarzystwo 
Obrony Zachodnich Kresów Polski i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Z.J. 
Kapera, Kraków 2004, s. 324, 327, (=PAU, Prace Komisji Historii II Wojny Światowej, t. 1).
36 Por. J.J. Bruski, Mykoła Czebotariw i placówka „Hetman”. Z dziejów ukraińskich służb 
specjalnych na emigracji, „Dzieje Najnowsze” 2013, nr 2, s. 57, 58.
37 A. Pepłoński, Wywiad polski…, s. 126, 127.
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zamieszczone w tym samym miejscu nazwiska pokrywkowe z pseudonimami, 
uplasował na stanowisku kierownika placówki „Hamlet” w Charbinie mjr. dypl. 
Jerzego Stawińskiego38, który wówczas, wykluczony z korpusu oficerskiego, 
odbywał karę pozbawienia wolności za dokonanie morderstwa. Zapewne to tylko 
ugruntowane przekonanie o wadze i znaczeniu własnej najważniejszej monogra-
fii, zdecydowało o jej ponownej publikacji, bez zmiany choćby jednego zdania, 
uzupełnieniu kwerendy, literatury naukowej, wprowadzeniu nowych elementów. 
Tymczasem drugie wydanie Wywiadu Polski na ZSRR nastąpiło po ponad deka-
dzie od pierwszego (pierwsze w 1996 r.; drugie w 2010 r.)39. 

Na stopniowe i nieuchronne przewartościowanie sumy wiedzy i usta-
leń Pepłońskiego wskazałem na kartach „recenzowanej” przez mego pole-
mistę książki, odwołując się także do prac innych autorów, choćby prof. 
Grzegorza Nowika, dr. hab. Jakuba Polita i dr. Konrada Paduszka (s. 13, 
przyp. 27), nie związanych ze słupskim „dworem” byłego pracownika nauko-
wego tamtejszej uczelni40.

Na zakończenie odpowiedzi memu polemiście, ograniczonej dla mnie, co 
podkreślam, warunkami postawionymi przez redakcję, postawię pytanie: na 
kartach Polskiego wywiadu wojskowego..., a także Berlińskiej placówki... oraz we 
wstępnym studium biografii Niezbrzyckiego41 i materiale poświęconym wycin-
kowi wywiadowczej kooperacji pomiędzy Warszawą a Helsinkami42, wielokrot-
nie wskazywałem na inne od moich jego ustalenia. Dlaczego Andrzej Pepłoński 
nie odniósł się nigdy, choćby zdaniem, do stawianych mu przeze mnie zarzutów? 
Czyżby profesorowi zabrakło merytorycznych argumentów?

Łukasz Ulatowski

38 Ibidem, s. 165.
39 Por. K. Paduszek, Polski wywiad wojskowy na Rosję Sowiecką/Związek Sowiecki w latach 
1921–1927, mps, s. 5, 23.
40 Zob. G. Nowik, Zanim złamano „Enigmę...”. Polski radiowywiad podczas wojny 
z bolszewicką Rosją 1918–1920, t. 1, Warszawa 2004, passim; J. Polit, Hiroaki Kuromiya, 
Andrzej Pepłoński, Między Warszawą a Tokio. Polsko – japońska współpraca wywiadowcza 
1904–1944, Toruń 2009: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 529, ilustr., „Studia Historyczne” 
2011, nr 3–4, s. 397–402; K. Paduszek, „Dwójkarska” przeszłość Stanisława Zaćwilichowskiego, 
„Niepodległość i Pamięć” 2007, nr 25, s. 67–87, idem, Meandry kariery Wiktora Tomira 
Drymmera w wywiadzie II Rzeczpospolitej, PHW 2008, nr 4, s. 47–64; idem, Kryzys 
działalności polskiego wywiadu wojskowego w Związku Sowieckim (1923–1924). Przyczyny 
i konsekwencje, PHW 2010, nr 2, s. 59–82; idem, Między Niemcami a Związkiem Sowieckim. 
Polski wywiad wojskowy wobec okupacji Zagłębia Ruhry w 1923 r. i rewolucji w Niemczech [w:] 
Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. 
Materiały i Studia, red. A. Krzak, D. Gibas-Krzak, t. 1, Szczecin–Warszawa 2012, s. 109–133.
41 Ł. Ulatowski, Niezbrzycki – wybrane aspekty biografii wywiadowczej kierownika Referatu 
„Wschód”, mps.
42 Idem, Ostatnia polsko–fińska konferencja ewidencyjna: Helsinki, 30 maja – 1 czerwca 1939 
roku – notatka dla Pana Szefa Sztabu Głównego, mps.
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O właścicielach tajemnicy katyńskiej  Stanisław M. Jankowski

Tadeusz Wolsza, „To co widziałem prze-
kracza swą grozą najśmielsze fantazje”. 
Wojenne i powojenne losy Polaków wizytu-
jących Katyń w 1943 roku, Warszawa 2015

Dnia 7 czerwca 1991 r. w mieszkaniu Joanny Fourquier, z d. Hertz, przy ul. 
Vandrezanne w Paryżu z żółto-zielonej puszki po odżywce dla dzieci poczu-
łem zapach śmierci. W puszce były dwie kartki-pocztówki, fotografia ppor. 
Stanisława Hertza, żółta koperta z datą 17 maja 1943 r. i trzycentymetrowy słonik 
z trąbą podniesioną „na szczęście”. Teraz należało ustalić, jak zawartość kieszeni 
Stanisława Hertza z dołu w Lesie Katyńskim trafiła do mieszkającej od 20 lat 
we Francji jego córki Joanny, która do puszki zaglądała po raz pierwszy w życiu.

Jan Mikołajczyk byłby pierwszym z bohaterów nigdy nie napisanej mojej 
książki. To on w czerwcu 1943 r. w Michałowicach pod Warszawą odwiedził 
Jadwigę Hertz. Od niego dowiedziała się, że jest wdową, a Staszka pochowa-
no pod numerem 02425. Mikołajczyka i jego kolegów z Komisji Technicznej 
Polskiego Czerwonego Krzyża nie za często dostrzegali „wizytujący”. Był też 
inny powód: za uprawnionego do udzielania wywiadów uznano dr. Mariana 
Wodzińskiego. Zrobili tak z szacunku, a trochę dla świętego spokoju, bo pro-
pagandyści Goebbelsa traktowali teren ekshumacji jako miejsce wycieczek. 
Zwożono cywilów i wojskowych, żeby „sobie pooglądali i później opowia-
dali o tym, co widzieli”. To zdanie wprowadza do tytułu swojej książki prof. 
Tadeusz Wolsza. Nieliczni autorzy – jak dotąd – ujawnili zainteresowanie 
skutkami odwiedzania miejsca kaźni w Lesie Katyńskim: aresztowaniami, 
procesami, pozbawianiem pracy, szykanami, inwigilacją, zsyłaniem do obo-
zów pracy, zmuszaniem do ukrywania się i życia w strachu.

W rejestrze nieszczęść nie ma takiego, jakim Łubianka nie ukarałaby – 
lub nie próbowała ukarać – za udział w ekshumacji w 1943 r., wizytowanie 
tego strasznego miejsca, czy tylko opowiadanie lub pisanie o zbrodni pod 
Smoleńskiem. Nie było – jak dotąd – książki na tak wielu przykładach ukazu-
jącej, jak potrafi działać „długie ramię Moskwy” i czyje losy powinno wpisać 
się do aktu oskarżenia o kłamstwo katyńskie.

Z chwilą, nazywanego wyzwoleniem, wkroczenia Armii Czerwonej na 
ziemie polskie, czekiści wyznaczeni do ochrony sowieckiej wersji wydarzeń 
pod Smoleńskiem dostali bardziej odpowiedzialne zadania. Powstała nowa 
lista poszukiwanych osób, które były obecne w czasie ekshumacji. Próbowano 
– przy pomocy organizujących się grup PPR – ustalać miejsca pracy, zamiesz-
kania zarówno figurantów, jak i ich krewnych. Inwigilacja, np. w Krakowie 
czy Poznaniu, szybko kończyła się aresztowaniem. Przesłuchania, których 
treść udało się pozyskać, potwierdzają wiedzę o zainteresowaniach NKWD 
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i komunistycznej bezpieki podejmującej współpracę z czekistami z Łubianki. 
Wspomnianego dr. Mariana Wodzińskiego tropiono od drugiej połowy 
stycznia 1945 r. Sfałszowane dokumenty na nazwisko Cioch i pomoc rodzi-
ny pozwoliły wymknąć się pogoni i przedostać do Wielkiej Brytanii, ale 
i tam bezpieka odnalazła go i rozpoczęło się korespondowanie w imieniu 
matki. W listach z Tarnowa schorowana kobieta namawiała syna do powrotu 
i zapewniała, że nic mu nie grozi. Wahał się, dwukrotnie był bliski podjęcia 
decyzji o przyjeździe na urlop.

Bezpieka kontrolowała korespondencję dzięki aktywności rodzonego bra-
ta lekarza – Stanisława Wodzińskiego, tajnego współpracownika ps. „Sto”. 
Szkoda, że autor nie znalazł miejsca dla tego epizodu. Byłby to jeszcze jeden 
dowód na pokazanie jak groźni dla komunistycznego systemu byli – zaryzy-
kuję określenie – „właściciele katyńskiej tajemnicy”.

Za takiego „właściciela” uznano również wymienionego przez Wolszę dr. 
Hieronima Bartoszewskiego. Do dziś w wielu publikacjach spotkać można 
fotografie wykonane przez niego w Lesie Katyńskim. Dostałem kilkana-
ście wraz z jego relacją o aresztowaniu przez NKWD. Nie wspomniał tylko, 
że z jego donosów – sygnowanych pseudonimami „Adam” vel „Doktor” – 
w latach 1947–1955 i 1956–1959 korzystała wrocławska bezpieka.

Dobrze się stało, że autor nie unika ujawnienia takich fragmentów życio-
rysów, o których bohaterowie milczą. „Mój” Mikołajczyk był najprawdopo-
dobniej jednym z kilku informatorów Komendy Głównej Armii Krajowej 
o ekshumacji. „Przywiózł ze sobą do Warszawy – pisze Wolsza – wyroby 
z drewna ręcznej produkcji, odznaki, ordery, jeden kalendarzyk z notatkami 
zamordowanego oficera, bogaty zestaw fotografii pomordowanych i cmen-
tarzyska” (s. 62). Czytam te zdania w połączeniu z informacją o złamaniu go 
przez bezpiekę i wykorzystywaniu jako tajnego współpracownika ps. „Kot” 
w operacjach resortu przed 1956 r. i ani mi w głowie obrzydzenie, jak w czasie 
lektury o tajnym współpracowniku „Sto”, czy – nie ukrywam – zdumienie 
po informacjach o wieloletniej gorliwości konfidenta „Adama” vel „Doktora”.

Jako prezent dla mnie odbieram natomiast opowieść o Władysławie 
Kaweckim, na którego „ostrzyłem sobie zęby” po znalezieniu w Centralnym 
Archiwum Wojskowym powojennego życiorysu, a później informacji o jego 
współpracy z propagandową niemiecką rozgłośnią frontową „Wanda”. 
Poświęca mu Wolsza sporo miejsca, i słusznie, bo, między Bogiem a prawdą, 
gorliwość reporterską kreatury docenić można było po roku 1990, w cza-
sie tworzenia Indeksu represjonowanych, gdy przydatne okazały się jego 
korespondencje z ekshumacji w latach 1943–1944 publikowane w „Gońcu 
Krakowskim” i „Ilustrowanym Kurierze Warszawskim”.

Zamiast trzech fotografii Kaweckiego wolałbym np. dwie, a w wolnym 
miejscu umieściłbym zdjęcie Franciszka Prochownika, robotnika z zakładów 
powszechnie nazywanych „Zieleniewskim”. Sfingowany wywiad Kaweckiego 



501Stanisł aw M. Jankowski :  O właścicielach tajemnicy…

oznaczał dla majstra kilkanaście miesięcy pobytu w więzieniu, usunięcie 
z pracy i kilkuletnie inwigilowanie.

Czytałem książkę Wolszy niezbyt obiektywnie, bo patrząc na nią, chy-
ba za często, z własnego punktu widzenia. Spotkanie z wizytującymi Katyń 
to dobry pomysł. Równie pozytywnie odbieram wybranie 1–2 bohaterów 
z różnych środowisk i poświęcenie im więcej miejsca, a o innych tylko wspo-
mnienie w paru zdaniach. Przy 60 nazwiskach książka powstawałaby kilka-
naście lat. Bez kwerendy w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego 
w Londynie (koszty pobytu), bez dostępu do archiwów w Moskwie (obecnie 
niedostępne dla wielu badaczy) nie można napisać wszystkiego co być powin-
no, sprawdzić wielu faktów czy zweryfikować niektórych relacji. Byłaby to 
praca dla zespołu badaczy, obarczona pytaniem, czy właśnie losy wizytują-
cych miejsce kaźni zasługują na aż tak wielki wysiłek.

Szanując wybór i opisanie losów Kazimierza Skarżyńskiego, dr. Konrada 
Orzechowskiego, Edmunda Seyfrieda, ks. Tomasza Ruska, ppłk. Stefana 
Mossora, dr. Adama Szebesty, Ferdynanda Goetla czy Józefa Mackiewicza, 
upominam się o kilka zdań o porwaniu przez NKWD mjr. Antoniego Hniłki, 
pomysłodawcy (a może nawet jednego z wykonawców?) akcji wykradzenia 
Niemcom „spuścizny katyńskiej”. Warto było też wspomnieć o ludziach, któ-
rzy w 1943 r. wykradli koperty ze „spuścizną” i ukrywali je m.in. w Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie. Bezpieka pozyskała te materiały podczas rewi-
zji w kurii w 1952 r., zamknęła w magazynach Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) i oddała na polecenie gen. 
Czesława Kiszczaka w kwietniu 1990 r.

Skoro mowa o krakowskiej kurii, to aż prosi się o pytanie: dlaczego 
robiąc kwerendę, autor pominął archiwum kurii? Gdy mowa o Krakowie, 
to trudno zrozumieć pominięcie archiwów: Instytutu Katyńskiego 
w Polsce i redakcji „Biuletynu Katyńskiego”, Centrum Dokumentacji Czynu 
Niepodległościowego, Instytutu Ekspertyz Sądowych, Muzeum Historycznego 
m. Krakowa czy Archiwum Państwowego (Narodowego). A z warszawskich 
dlaczego zabrakło Centralnego Archiwum Wojskowego i Archiwum Akt 
Nowych?

Rozdział o zagranicznych dziennikarzach aż się prosił – moim zdaniem – 
o jeden czy drugi cytat z ich artykułów. Brakuje mi również fotografii dzien-
nikarzy, podobnie jak ekspertów z Międzynarodowej Komisji Lekarskiej. 
Bardzo dobrze oceniam rozdziały pokazujące ocenę zbrodni przez „polski” 
Londyn i skomunizowaną Warszawę oraz przygotowaną w Ministerstwie 
Bezpieczeństwa Publicznego listę obywateli do inwigilowania; to mało zna-
na sprawa. Bardzo dobrze się stało, że autor pisze o ks. Leonie Musielaku, ale, 
niestety, nie zauważył jego wspomnień wydanych w Krakowie. Przy okazji, 
pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich ks. Leon postanowił uczcić odpra-
wieniem mszy św. w Lesie Katyńskim. I odprawił, filmowany przez telewizję 
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„Duna” z Budapesztu. Jeżeli ktoś myśli, że czytelnicy nie chcieliby zobaczyć 
fotografii tego kapłana w czasie spowiadania pasażerów samolotu Warszawa–
Moskwa, to się myli. Podobnie myli się, oglądając fotografię zakrytego kap-
turem człowieka (s. 109), zeznającego przed komisją Raya Maddena jako 
„prawdopodobnie Skarżyński”. Ten świadek zeznawał w Chicago 14 marca 
1952 r. i obraziłby się za propozycję nałożenia kaptura.

Zastanawiam się nad wprowadzeniem do książki informacji o procesach 
dziennikarzy, także autorów kącików szachowych i przepisów kulinarnych, 
sądzonych za kolaborację (patrz: powojenne procesy). Jaki tu związek z wizy-
towaniem Katynia? Bardziej już pasuje – mówiąc po krakowsku – rozdział 
o zbrodni katyńskiej w świetle listów do „Fali 49” i „Fali 56”. Czy spodoba 
się wszystkim czytelnikom? Nie wiem, ale dla mnie jest prezentem, bo nie 
znałem tej korespondencji.

Książka Tadeusza Wolszy to nie tylko prezent dla mnie. Autor – znawca 
tematyki katyńskiej jak mało kto – nie tylko w kraju – wskazuje drogę do 
dalszych badań. Każdy niemal z przywołanych przez niego bohaterów – to 
gotowy temat chociażby pracy magisterskiej, a kilku: Marian Wodziński, 
Jerzy Wodzinowski, Leon Musielak, Julius Epstein, Roman Martini i rodzi-
na Smorawińskich – ciekawych książek; nawet Władysław Ryszard Kawecki 
czy Hieronim Bartoszewski. Wskazując obecność tak wielu ludzi w ukry-
waniu i ujawnianiu tajemnic Katynia, udowodnił Tadeusz Wolsza istnienie 
góry lodowej, która mimo upływu tylu lat nadal jest pełna tajemnic. W któ-
rymkolwiek miejscu otworzy się pracę wzrasta zainteresowanie następnymi 
stronami i rozdziałami. We mnie wzrastała zazdrość, że nie zdążyłem ujaw-
nić i opisać wielu wydarzeń, takich jak choćby „korespondencja porucznika 
Hertza”, a dzisiaj wiek i zdrowie nie pozwoli na dalsze poszukiwania.

Stanisław M. Jankowski

Jerzemu Prochwiczowi w odpowiedzi na 
jego mało przekonujące argumenty  Grzegorz Goryński

Po przeczytaniu tekstu odpowiedzi Jerzego Prochwicza (PHW nr 4 
z 2015 r.) na moją recenzję jego książki (PHW nr 2 z 2014 r.), czuję się zobli-
gowany aby ponownie zabrać głos w tej sprawie i wyjaśnić pewne istotne dla 
tematu Wojsk Ochrony Pogranicza problemy, których on sam, jak wynika 
z omawianej pracy, nie dostrzega lub nie chce dostrzec. Na samym początku 
mój adwersarz zaznaczył już, mijając się przy tym z prawdą, że większość 
moich zarzutów „budzi poważne wątpliwości”. Raczył przy tym, niestety, 
ustosunkować się tylko do części moich uwag lub ocen, a przy tym posługu-
je się manipulacjami, chcąc wypaczyć zasadność podnoszonych przeze mnie 
spostrzeżeń.
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Zacznę od istotnej kwestii, którą sam autor recenzowanej książki już 
w trzecim akapicie wstępu podkreślił, iż celem tej pracy „jest przeanalizo-
wanie, krytyczna ocena i ustalenie wpływu [podkreślenia GG] Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego i Spraw Wewnętrznych na 
istnienie i funkcjonowanie Wojsk Ochrony Pogranicza, na kształtowanie się 
struktur organizacyjnych i systemu ochrony granic, a także przedstawienie 
i ocena działań formacji na tle sytuacji społeczno – politycznej w latach 1945 
– 1965”1. Skoro podjął się takiego zadania, to powinien się z niego wywią-
zać. Rolą recenzenta jest sprawdzić, na ile zostało ono zrealizowane. Dlatego 
też usprawiedliwianie się prawem dokonywania subiektywnego wyboru 
określonych treści nie jest wystarczającym powodem pominięcia trudnych 
problemów dotyczących tej formacji. Subiektywny wybór treści nie pozwala 
obiektywnie i całościowo określić wpływu na funkcjonowanie WOP wybra-
nych organów i podległych im instytucji oraz wnikliwie ocenić działań for-
macji. Dotyczy to także doboru literatury. Jak określił to Prochwicz, abym nie 
pozbawiał go „przysługującego każdemu autorowi prawa do wyboru wyko-
rzystywanej w opracowaniu literatury. A jeśli chodzi o literaturę dotyczącą 
sytuacji społeczno-politycznej w Polsce po II wojnie światowej, to [zdaniem 
Prochwicza – przyp. GG], jej wybór w książce jest najbardziej reprezentatyw-
ny” (s. 213). Z tym stanowiskiem zgodzić się nie można. Częściowe pomi-
nięcie problematyki, jaką wyznaczył sobie autor książki – ustalenie wpływu 
MON, MBP, a później MSW na funkcjonowanie formacji granicznej – ma 
istotne znaczenie dla osiągnięcia zdefiniowanego przez Prochwicza celu 
badawczego. Pewnych, tak istotnych kwestii dotyczących udziału żołnierzy 
WOP w walkach zbrojnych na południowo – wschodnim pograniczu Polski 
nie powinno zabraknąć, chociaż w wymiarze sygnalnym. Ważnym według 
mnie, dla oceny działań tej formacji, jest także odniesienie się do wpływu 
partii politycznej (PZPR) na obsadę kadrową i kształtowanie struktur orga-
nizacyjnych tych wojsk oraz na treści szkolenia ideologicznego (polityczne-
go), a szczególnie partyjnego żołnierzy. Tłumaczenie mego adwersarza, że 
poczynione przeze mnie zastrzeżenia „wymagają dogłębnych badań i mogą 
być one przedmiotem oddzielnych obszernych prac” (s. 203) są w mojej oce-
nie mało przekonujące. Pominięcie tych i innych zagadnień, jak chociażby 
analizy treści działalności zwiadu WOP, wypacza naukowy ogląd Wojsk 
Ochrony Pogranicza. Sprawia także, że szczególnie niezorientowany w tema-
tyce czytelnik zostaje wprowadzony w błąd. Może on bowiem uznać, że na 
pograniczu było spokojnie, choć w rzeczywistości tak nie było. Warto było 
wspomnieć chociażby walki, jakie toczyły się pod koniec marca 1946 r. na 
odcinku 38 Komendy WOP. Przeważające siły UPA okrążyły miejscowość 

1 J. R. Prochwicz, Wojska Ochrony Pogranicza 1945 – 1965. Wybrane problemy, Piotrków 
Trybunalski 2011, s. 5.
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Jasiel i w walce zdobyły strażnicę WOP. Do niewoli wzięto ok. 90 żołnierzy. 
Część z nich po odebraniu im umundurowania została wypuszczona, a 69 
uprowadzono do lasu. Ich zbiorowy grób odkryto dopiero 15 czerwca w miej-
scowości Tarne, koło Sanoka. Wśród zamordowanych było: 9 oficerów i 1 
podoficer zawodowy, 25 kaprali i 34 strzelców2.

Warty przytoczenia jest fragment odpowiedzi p. Prochwicza na powyższy 
temat, w którym sam on sobie przeczy. Ale to nie wszystkie nieścisłości, które 
popełnia: „Pan Goryński zarzuca mi (s. 163 ), że napisałem nieprawdę, twier-
dząc, że siły WOP nie uczestniczyły w walkach ze zbrojnym podziemiem 
i nie brały udziału w akcjach społeczno-politycznych. Niestety, mój polemista 
także i tutaj nie ma racji. Wojska Ochrony Pogranicza w związku ze specyfi-
ką formacji, której zasadniczym zadaniem była ochrona granic państwa, ale 
też wobec niedostatecznego wyposażenia, wyszkolenia i braków kadrowych 
zostały rzeczywiście wyłączone z działań przeciwko podziemiu zbrojnemu. 
Natomiast prawdą jest, że w wyjątkowych sytuacjach żołnierze WOP wobec 
niemożności objęcia służby na granicy państwa wskutek działań UPA (doty-
czy to 8 Oddziału WOP) brali udział w akcjach zwalczania zbrojnego podzie-
mia, przede wszystkim przeciwko oddziałom UPA”(s. 212).

Czy tego chce, czy nie mój oponent, żołnierze WOP uczestniczyli w wal-
kach z siłami UPA. Dokumenty do których dotarłem jednoznacznie mówią, 
o tym. Gen. bryg. Mikołaj Prus-Więckowski – dowódca OW nr V infor-
mował szefa Departamentu WOP o tym, że „na okres oczyszczania z band 
terenu WOJEWÓDZTWA RZESZOWSKIEGO podporządkowuję pod wzglę-
dem operacyjnym gen. bryg. Daszkiewiczowi cały 8. Oddział WOP oraz z 9. 
Oddziału Komendy Odcinków nr. 38 i 39 oraz Grupę Manewrową, jak rów-
nież wszelkie inne oddziały WOP, które by ewentualnie w tym czasie przy-
były na powyższy teren”3. 

Prawdą jest, że ich wyposażenie często było niedostateczne, ale nie był to 
czynnik, który wyłączał ich z tej konfrontacji. Broń maszynową i moździerze 
oraz do ich amunicję i granaty, których żołnierzom WOP brakowało, gen. 
Więckowski nakazał wydać z magazynów OW4. 

Nie mogę też zgodzić się z jego poglądem na działania zbrojnego podzie-
mia niepodległościowego. Napisał on, że „dzisiejsze postrzeganie polskie-
go podziemia zbrojnego ma charakter nie tyle merytoryczny, co polityczny. 
Nie ma bowiem narzędzia badawczego umożliwiającego wyraziste odróż-
nienie podziemia, które po 1944 r. walczyło o niezależność polityczną 

2 Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie (dalej ASG), sygn. 217/331, Sprawozdanie operacyjne 
z działań na odcinku nr 38 w dn. 17–29 III 1946 r., k. 229–232 oraz sygn. 217/332, Raport szefa 
Departamentu WOP do Naczelnego Dowódcy WP nr 02209 z 19 VI 1946 r., k. 99–100.
3 ASG, sygn. 217/286, Pismo nr 00856 dowódcy OW nr V z 20 IV 1946 r. do szefa Departamentu 
WOP, k. 56.
4 Ibidem, Pismo nr 0544 dowódcy OW nr V z 14 III 1946 r. do szefa Departamentu WOP, k. 51.
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(niepodległość) państwa polskiego od zbrojnych band rabujących ludność, 
niszczących mienie czy też mordujących rzeczywistych lub domniemanych 
przeciwników politycznych. Nie możemy udawać, jak to się dzieje obecnie, 
że polskie podziemie zbrojne nie dopuszczało się zbrodni. Niejednokrotnie, 
i wcale nie tak rzadko mordowało i zabijało niewinnych ludzi. To, że po 
1989 r. zagościł u nas termin „podziemie niepodległościowe”, nie zwalnia 
nas od merytorycznej i wnikliwej jego krytyki. Niestety, takiej krytyki brak” 
(s. 204).

Gdyby mój polemista zechciał sięgnąć do literatury, a nie traktował jej 
wybiórczo, jak to uczynił w swojej książce, z pewnością znalazłby odpo-
wiedź na swoje wątpliwości, szczególnie i na tę, że podziemie niepodległo-
ściowe „nie tak rzadko mordowało i zabijało niewinnych ludzi”. Ten pogląd 
Prochwicza, krzywdzący wielu żołnierzy wyklętych, którzy oddali własne 
życie dla niepodległej Polski, upowszechniany był od dawna przez niektó-
rych, dyspozycyjnych historyków PRL. Szkoda, że odkrywana obecnie praw-
da historyczna nie dotarła jeszcze do świadomości mojego adwersarza. 

Pominięcie tych trudnych fragmentów historii WOP tworzy swoiste nowe 
białe plamy, a usprawiedliwianie takiego wyboru względami dalszych badań, 
czy też kwestią powiększenia o ok. 20 arkuszy objętości książki jest mało 
wiarygodna, by nie rzec śmieszna. Po co nam następna praca powtarzająca 
kolejny raz te same fakty?

Następny fragment odpowiedzi Prochwicza (PWH nr 4 z 2015 r., s. 210–211) 
dotyczy problemu dotarcia do archiwaliów. „W swej recenzji (s. 170) p. Goryński 
zarzuca mi, że powołuję się na dokumenty źródłowe, których rzekomo nie ma 
w archiwach, kamuflując w ten sposób rzeczywiste źródło moich informacji. 
(…) Twierdzenie p. Goryńskiego o braku dokumentów w wymienionych przeze 
mnie teczkach w czasie, kiedy prowadziłem kwerendę archiwalną, nie odpo-
wiada prawdzie” [podkreślenie GG]. Szkoda że to jedyny, chociaż nie przeko-
nywujący dowód Prochwicza. Twierdzenie moje o braku w Archiwum Straży 
Granicznej (ASG) dokumentów na które J. Prochwicz odwołał się, tj.: wniosku 
szefa Departamentu WOP do NDWP w sprawie wyposażenia jednostek WOP 
ochraniających granice morską w jednostki pływające (sygn. 147/12), opracowa-
nia płk. Karola Bacza – szefa Wydziału WOP przy DOW II nt. „Charakterystyka 
Oddziału Morskiego Wojsk Ochrony Pogranicza” (sygn. 217/5) i meldunku 
z 18 maja 1946 r. do szefa Departamentu WOP, który zawierał projekt wypo-
sażenia WOP w jednostki pływające (sygn. 217/4) jest, niestety, prawdziwe. 
Wymienionych dokumentów w teczkach o podanych przez Prochwicza sygna-
turach nie ma. Nie było ich już w latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy 
rozpoczynałem badania nad ochroną granicy morskiej Polski. Ale wówczas 
Prochwicz zapewne nie myślał o pisaniu książki o WOP.

Odniósł się on tylko do trzech dokumentów dotyczących spraw mor-
skich, twierdząc, że nie odpowiada to prawdzie (s. 210). Niestety, pominął 
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inny fragment mojej recenzji i nie wyjaśnił skąd czerpał wiedzę, chodzi mi 
o kilkadziesiąt teczek, których sygnatury podaje w książce, a fizycznie w ASG 
ich nie ma. Być może istniały one w latach sześćdziesiątych lub osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku, ale do Szczecina (obecnej siedziby ASG) z Kętrzyna 
nie zostały przekazane. Dotyczy to chociażby teczek o sygnaturach: 246/1 (s. 
133), 317/70 (s. 150), 3/45 (s. 118), 20/40 (s. 139), 20/46 (s. 142), 27/1 (s. 162). 
Stąd też powoływanie się na znajdujące się w nich dokumenty budzi poważne 
wątpliwości. Zdziwienie budzi też powoływanie się na dokumenty, których 
w teczkach nie ma. Niestety, nie udało mi się odnaleźć kilkudziesięciu doku-
mentów, na które powołuje się p. Prochwicz. Tytułem przykładu wymienię 
niektóre z nich: meldunek specjalny nr 088 do NDWP z 14 stycznia 1946 r., 
sygn. 217/6 (s. 145); biuletyn sprawozdawczy WOP za okres od 13 września do 
30 listopada 1945 r., sygn. 217/5 (s. 140); rozkaz dowódcy OW Śląsk gen. broni 
S. Popławskiego nr 001/OP z 20 października 1945 r., sygn. 306/15 oraz roz-
kaz bojowy nr 001 dowódcy Oddziału WOP z 21 października 1945 r., sygn. 
306/8 (s. 134); sprawozdanie Departamentu WOP za okres 1 stycznia–28 lute-
go 1946 r., sygn. 217/2 (s. 124); rozkaz organizacyjny NDWP nr 0304/Org., 
sygn. 217/2 (s. 123 i 251); rozkaz organizacyjny nr 03470 z 5 października 
1946 r. i rozkaz organizacyjny nr 0153/Org. z 21 września 1946 r., sygn. 217/8 
(s. 148, 151 i n.); charakterystyka Oddziału Morskiego WOP – sygn. 217/5 (s. 
153); wniosek szefa Departamentu WOP dot. wyposażenia WOP w jednost-
ki pływające, sygn. 147/12 (s. 152–153); projekt dekretu o WOP, sygn. 217/4 
i pismo szefa Departamentu WOP nr 04020, sygn. 217/45 (s. 157); rozkaz 
organizacyjny nr 013 z 21 marca 1947 r., sygn. 219/8 (s. 159 i n.); sprawozda-
nie o ochronie granicy morskiej, sygn. 218/40 (s. 167); rozkaz organizacyjny 
Departamentu WOP nr 036 z 6 kwietnia 1948 r., sygn. 217/4 (s. 170); rozkaz 
MON nr 055/Org. z 20 marca 1948 r., sygn. 217/4 (s. 173); rozkaz MBP nr 66 
z 1 stycznia 1949 r., sygn. 217/4 (s. 181). 

Czy są to tylko absurdalne insynuacje, jak sugeruje Prochwicz, czy może 
jednak moje spostrzeżenia podważają jego rzetelność badawczą i wartość 
naukową omawianej pracy? 

I dalej „Ponieważ kolejna kwestia podniesiona przez p. Goryńskiego godzi 
w moje dobre imię i jako człowieka, i jako badacza [dotyczyło to prezento-
wania dorobku badawczego mojego i innych autorów, jako wyniku własnych 
kwerend archiwalnych, przyp. GG] mogę z całą odpowiedzialnością stwier-
dzić, że te mocno krzywdzące mnie zarzuty są nieprawdziwe. Muszę tu wyja-
śnić, że jako wieloletni pracownik Archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza 
i Straży Granicznej, a jednocześnie badacz dziejów formacji granicznych zdo-
łałem doskonale poznać zespoły akt tych formacji granicznych, w tym WOP. 
Uczestnicząc w procesie organizacji w latach 1990–1991 Straży Granicznej, 
odpowiadałem za przygotowanie dokumentacji dotyczącej m.in. wspomnia-
nej wcześniej pierwotnej koncepcji organizacji Straży Granicznej opracowanej 
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w 1965 r. przez płk. Feliksa Stramika. Umożliwiło mi to dogłębne zapoznanie 
się z problematyką tej, mającej wówczas powstać, formacji granicznej. W tych 
okolicznościach na absurd zakrawa insynuowanie mi, jakobym nie korzystał 
z archiwów, a tylko posługiwał się sygnaturami archiwalnymi zaczerpniętymi 
z prac innych autorów. Absurd ten jest jeszcze bardziej widoczny w świetle 
moich polemik z ustaleniami nie tylko p. Goryńskiego, ale też wspomnianych 
już takich autorów, jak: Henryk Dominiczak, Jan Ławski, Jan Edward Nalepa 
czy Władysław Tkaczew [podkreślenie GG]. Przecież gdybym nie znał archi-
waliów, nie mógłbym polemizować, a broniąc swoich racji nie mógłbym powo-
ływać się na konkretne dokumenty źródłowe” – podsumował Prochwicz. 

Używając mocnych słów adwersarz nie przytoczył jakichkolwiek kon-
kretnych argumentów podważających moje zastrzeżenia. np. powołaniem się 
na zgodę: dyrektora CAW, dyrektora Oddziału IPN, kierownika AMON lub 
AMW na prowadzenie badań archiwalnych lub chociaż wskazanie, że mogę 
to sobie sprawdzić sam w tzw. „Kartach udostępnienia” lub „Wykazu korzysta-
jących z teczki” załączonych do każdej jednostki archiwalnej. Niestety, zabra-
kło tej wskazówki. Każdy badający teczkę ma bowiem obowiązek pozostawić 
na „Karcie udostępnienia” wpis – datę korzystania z teczki, imię i nazwisko 
oraz podpis. Dobrze o tym wie zapewne p. Prochwicz. Był bowiem kierowni-
kiem Archiwum WOP a później, do 2000 r. Archiwum SG. Sam dbał o to, aby 
takie karty znajdowały się w każdym poszycie. Sporo czasu poświęciłem, aby 
rozwiać własne wątpliwości i sprawdzić w archiwach CAW, Straży Granicznej 
i Marynarki Wojennej wybrane jednostki archiwalne, czy znajdują się w nich 
ślady badań Prochwicza. Z przyczyn czasowych, nie mogłem tego uczynić we 
wszystkich jednostkach. Prawda okazała się, niestety, zaskakująca. Znacząca 
część sygnatur jednostek archiwalnych CAW przeszła w drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, zabieg konkordancji i po prostu ma już 
inną (nową) sygnaturę. Mój adwersarz, gdyby prowadził badania, nie mógłby 
powołać się na starą, gdyż funkcjonowała już nowa. Natomiast część sygnatur 
podana przez Prochwicza w przypisach np. rozdziału II (12, 14, 29, 32, 51, 67, 
69, 86) budzi inne poważne zastrzeżenia. Podał on bowiem ich oznaczenia, 
których dawno już nie ma, np. spis 1545/73; prot.465, t. 239; CAW 1544.73.163; 
prot. 326, t. 432; prot. 10/52 t. 1975; prot. 8/52. Na podstawie tych oznaczeń nie 
sposób obecnie ustalić, do kiedy wspomniane oznaczenia sygnatur funkcjono-
wały. Z pewnością stało się to dużo wcześniej niż miejsce miała wspomniana 
przeze mnie konkordancja. Pracownicy CAW, którzy od wielu lat zajmują się 
informacją naukową, nie byli także w stanie udzielić mi pomocy z odnalezie-
niem wskazanego w przypisie przez Prochwicza poszytu. Czy takie praktyki 
można stosować w przypadku poważnych badań naukowych, „pionierskich”, 
jak chce Prochwicz? Z pewnością nie!

Kuriozalne jest natomiast to, że powołał się on także na dokumenty zgro-
madzone w Archiwum Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej i nadanymi 
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przez to archiwum sygnaturami. Dla ścisłości archiwum to zlikwidowano 
w 1990 r., o czym sam napisał. Wspomniał też, że niezniszczone dokumenty 
przekazano najpierw do CAW, a później do Archiwum IPN, zmieniając sygna-
tury tych dokumentów. Wyjątkowo dziwnie, by nie rzec wbrew istniejącym 
zasadom, uzasadnił to swoje postępowanie „w celu uniknięcia zamieszania ze 
zmianami sygnatur archiwalnych posługuje się [Jerzy Prochwicz – dop. GG] 
sygnaturami nadanymi w trakcie istnienia Archiwum Szefostwa Wojskowej 
Służby Wewnętrznej”5. Nie podał już, a powinien był, w jakim archiwum 
korzystał z podanych dokumentów. Nie było to zapewne w ramach udostęp-
niania archiwaliów przez Biuro Udostępniania i Archiwizowania Dokumentów 
Instytutu Pamięci Narodowej, gdyż nie ma żadnego śladu tego, że dokumenty 
Informacji Wojskowej czy WSW autor książki kiedykolwiek tam badał. Taka 
praktyka, to już absurd, choć to Prochwicz zarzuca mi absurdalne insynuacje.

Na powyższą kwestię uwagę zwrócił także Paweł Skubisz, recenzujący 
publikację Prochwicza6.

Odnieść się muszę również do następującego stwierdzenia p. Prochwicza 
dot. „za pośrednictwem, jakiego to opracowania dr Goryński zapoznał się 
m.in. z kontrowersyjnym stanowiskiem prof. Stanisława Srokowskiego” (s. 
207), wskazał jednocześnie, że powyższa wypowiedź profesora znajduje się 
w ASG, jednostce archiwalnej o sygn. 218/63. Sprawdziłem, gdyż poznać 
chciałem treść rozmów dotyczącą północnego odcinka granicy wschodniej. 
Z rozczarowaniem musiałem teczkę tę odłożyć. Dokumentu tego, na który 
powołał się Prochwicz, niestety, nie znalazłem, gdyż go tam nigdy nie było, 
bo znajdują się tam tylko zarządzenia i instrukcje personalne MON z 1947 r. 

Odrębnego komentarza wymagają podane przez Prochwicza niektóre 
tabele, gdyż jak zaznaczył on „W tekście recenzji (s. 168) szczególnie doty-
ka mnie bezpodstawny zarzut, jakobym dopuścił się czynu nieetycznego, 
a mianowicie przywłaszczenia sobie autorstwa przytoczonych w książce tabel, 
podczas gdy w rzeczywistości – zdaniem p. Goryńskiego – zostały one sko-
piowane z opracowań innych autorów”. 

Czy moje zastrzeżenia dotyczące 6. z 10. zamieszczonych w rozdziale III 
książki tabel, pod którymi podpisał się jako „opracowanie własne”, są bezpod-
stawne wystarczy porównać z faktycznie już występującymi w opracowaniach 
innych autorów. Tabela, rysunek, schemat to także elementy utworu podle-
gające ochronie prawnej. Zapożyczenie pomysłu tabeli, a także większości jej 
rubryk i treści w niej zawartej od innego autora, nie można określać jako opra-
cowanie własne, jako własny pomysł na tę tabelę. Tak, niestety, jest z tabelą 2 
(s. 253) i 3 (s. 255), których źródło Prochwicz podał jako „opracowanie własne 

5 J. R. Prochwicz, Wojska Ochrony…, s. 259 i n.
6 P. Skubisz, Jerzy Ryszard Prochwicz, Wojska Ochrony Pogranicza 1945–1965. Wybrane 
problemy, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2013, nr 1(11), s. 403–417.
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na podstawie…” dokumentów archiwalnych. W obu przypadkach powołał się 
on na dokumenty: rozkaz organizacyjny nr 0245/Org. oraz etaty 8/3–9, które 
znajdować się miały w CAW, sygn. III.1.62. (we wskazanej jednostce etatów tych 
niestety nie ma) oraz rozkazu organizacyjnego 0304/Org., oraz etatów 8/10–12, 
które znajdował w ASG, sygn. 217/2. I tych dokumentów we wskazanej teczce 
nie ma. Ale to nie jedyny szkopuł, który tu występuje. Otóż na podstawie wska-
zanych przez Prochwicza dokumentów nie można opracować tak szczegóło-
wych danych. W prawie identycznej formie i treści znajdują się one natomiast 
w pracy Jana Ławskiego7. Zamieszczona w jego książce tabela 4, zatytułowa-
na Szczegółowy plan wymiany oficerów Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 
w latach 1947–1951 jest kopią z innego opracowania8. Pod tym samym tytu-
łem i w identycznej formie, występuje ona w monografii Edwarda Jana Nalepy9. 
Jako jej źródło podał Prochwicz sygnaturę CAW, IV.110.02/583, s. 19–20. Tę 
samą sygnaturę wymienił Nalepa. Pochodzi ona z początku lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku, kiedy badał on archiwalia, a swoją monografię wydał 
w 1995 r., czyli przed konkordancją. Do źródła tego Prochwicz nie mógł więc 
dotrzeć z dwóch powodów. Pierwszy to wynik konkordancji i zmiana sygnatu-
ry, a drugi niezwykle istotny dla sprawy: nr teczki podany przez Nalepę (538) 
nie istniał. Nalepa ze znanych sobie powodów podał zmieniony jej nr, o czym 
Prochwicz już nie wiedział. W kontekście tego ustalenia trudno jest mi uwierzyć 
w zapewnienie adwersarza, że moje podejrzenia są tylko absurdalne.

Ale to nie wszystkie opracowania budzące moje wątpliwości dotyczące 
autorstwa tabel. Te z nr. 6. „Wykształcenie oficerów WOP wg stanu na dzień 
1 lutego 1949 roku”; nr. 7. „Wykaz stanowisk w WOP zajmowanych przez ofi-
cerów WP, oficerów pełniących służbę w Siłach Zbrojnych II Rzeczypospolitej 
oraz oficerów Armii Radzieckiej według stanu na dzień 1 stycznia 1949 r.” oraz 
nr. 8. „Pochodzenie społeczne oficerów WOP wg stanu na dzień 1 lutego 1949 
roku10 znajdują się w moich opracowaniach11. 

Śledząc dalej treść książki J. Prochwicza znalazłem także umieszczony 
w niej załącznik 14. Zestawienie stanów etatowych kadry oficerskiej oddziałów 

7 Por. J. Ławski, Ochrona granic Polski Ludowej 1945–1948, Warszawa 1974, s. 117 i 129; Idem,  
ASG, sygn. 1613/42, Geneza i rozwój kadry oficerskiej Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 
1945–1947, k. 97–102. 
8 J. R. Prochwicz, Wojska Ochrony…., s. 268.
9 E. J. Nalepa, Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943–1968, Warszawa 1995, s. 39.
10 J. R. Prochwicz, Wojska Ochrony…s. 272–273 i 275.
11 G. Goryński, Formowanie korpusu oficerskiego Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1945–
1956, „Problemy Ochrony Granic. Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej” (dalej 
POG-BCSSG) 2001, nr 17, s. 50–51; Idem, Organizacja ochrony morskiej granicy Polski przez 
Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1949–1965, Praca doktorska napisana na seminarium 
prof. dr. hab. Czesława Ciesielskiego i obroniona na Uniwersytecie Gdańskim w 1999 r., mps, 
s. 180a oraz aneks nr 17.
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WOP wg stanu na dzień 1 lutego 1946 r. 12, który występuje w artykule Jana 
Ławskiego13. 

Powyższa wątpliwość dotyczy także załączników nr 12 i 13 (s. 530 i 531) 
z książki Prochwicza14. Tabele o identycznej treści i formie opublikowane zosta-
ły w moim, dobrze znanym Prochwiczowi artykule, na początku 2000 roku15. 

Kolejny istotny argument na to, że Prochwicz nie korzystał z dokumen-
tów w CAW daje także 87 przypis16. Podana w nim sygnatura, podobnie jak 
podana poprzednio nie jest aktualna z powodu konkordancji. Jednak udało 
mi się dotrzeć do tej teczki, która obecnie znajduje się pod sygnaturą CAW 
IV.500.4/147. W karcie jej udostępnienia odnalazłem adnotację E. J. Nalepy z 15 
stycznia 1990 r. o korzystaniu z niej. Brak jest natomiast zapisu J. Prochwicza, 
że badał te dokumenty, choć on sam powołuje się na dokument z 14 lutego 1947 
pt. „Instrukcja dla członków Specjalnej Komisji Personalnej” w niej zawarty. 

Muszę tu dodać, że to nie wszystkie moje argumenty. W przypi-
sie 61 Prochwicz zacytował fragment opinii służbowej o ppłk. Walerianie 
Kuczyńskim17, pochodzącej z jego akt personalnych znajdujących się w CAW 
7117/497/58. Niestety, tu także nie odnalazłem adnotacji, że badał on te doku-
menty. Ostatni z badających je przede mną przeglądał je 23 marca 1984 r. 
i nie był to Jerzy Prochwicz. 

Czy te wątpliwości są bezzasadne, jak napisał Prochwicz? Wydaje mi się, 
że nie. Za dużo tu znaków zapytania. Warto tu wspomnieć, że z książką 
tą p. Prochwicz wiązał swoje dalsze plany w osiągnieciu najwyższego stop-
nia naukowego. Dlatego też powinna być ona przygotowana pod każdym 
względem na najwyższym poziomie faktograficznym i metodologicznym, nie 
budzącym niczyich wątpliwości i zastrzeżeń. Każdy człowiek ma oczywiście 
prawo do obrony swojego dobrego imienia i dorobku. W tym, także dorobku 
naukowego. Rozumiem to i szanuję. Ale takie samo prawo mają także inni 
autorzy, również i ja. Mój adwersarz nie przedstawił przekonywujących argu-
mentów na swoją obronę. Same stwierdzenia Prochwicza: „to nieprawda”, 
„nie odpowiada prawdzie”, „oczywista nieprawda” czy „zarzuty są niepraw-
dziwe” nie wystarczy. Brakuje faktów.

Przedstawione wyżej zastrzeżenia nie wyczerpują ich długiej listy. 

12 J. R. Prochwicz, Wojska Ochrony…, s. 532.
13 J. Ławski, Geneza i rozwój kadry oficerskiej Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1945–1947, 
„Biuletyn Wojsk Ochrony Pogranicza” 1965, nr 2, s. 87.
14 J. R. Prochwicz, Wojska Ochrony…, s. 530–531.
15 Por. G. Goryński, Rola, miejsce i zadania Wojsk Ochrony Pogranicza w strukturze 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (1949–1954) i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
(1955–1965), POG–BCSSG 2000, nr 12, cz. 2, s. 63–64; Idem, Organizacja ochrony morskiej 
granicy…, s. 321 i 322; Aneks nr 2 i nr 3. 
16 J. R. Prochwicz, Wojska Ochrony…s. 267.
17 Ibidem, s. 262.
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Jedną z propozycji płk. Feliksa Stramika dotyczącą przekształcenia Wojsk 
Ochrony Pogranicza w Straż Graniczną – formację zawodową typu policyjne-
go Prochwicz przedstawił na dwóch stronach oraz w tabeli (nr 1)18. Obszerny 
fragment owego tekstu, jak i sama tabela, tożsame są z fragmentami moje-
go opracowania opublikowanego w 2000 r., czyli dużo wcześniej niż powsta-
ła praca Prochwicza. Do skonfrontowania tego, co napisałem, przytoczę mój 
fragment, aby można było go łatwo porównać z fragmentem tekstu zamiesz-
czonym w książce Prochwicza. „Jednostki Straży Granicznej miały być formo-
wane sukcesywnie, równolegle z wykonywaniem bieżących zadań w ochronie 
granic. Zawodowa Straż wymagała także przekwalifikowania znacznej ilości 
oficerów i podoficerów zawodowych, pełniących w tym czasie służbę w WOP. 
Oprócz nich dodatkowo należało zaangażować do służby zawodowej w SG ok. 
2500 ludzi, przede wszystkim odchodzących do rezerwy podoficerów służby 
zasadniczej. W Straży Granicznej, po zakończeniu czteroletniego procesu jej 
formowania, służyć miało: 1745 oficerów, 3698 podoficerów i 482 pracowni-
ków cywilnych. W 1965 r. planowano sformować Gdańską i Koszalińską jed-
nostkę SG. Następnego roku Olsztyńską, Białostocką, Lubelską, Rzeszowską 
i Krakowską oraz rozpocząć kadrowanie batalionów w Gdańsku, Gdyni 
i Szczecinie. Rok później (1967 r.) zamierzano utworzyć Katowicką jednost-
kę SG, Wojewódzką Komendę SG w Wałbrzychu i Rejonową Komendę SG 
w Kłodzku oraz rozpocząć przeformowywanie strażnic na granicy zachodniej. 
W 1968 r. miano sformować Opolską jednostkę SG, skadrować GPK Terespol 
i kontynuować kadrowanie batalionu Szczecin oraz przeformowywać strażnice 
na zachodniej rubieży. Proces tworzenia struktur Straży Granicznej planowa-
no zakończyć w 1969 r. utworzeniem Rejonowych Komend SG w Szklarskiej 
Porębie i Zgorzelcu; Zielonogórskiej i Szczecińskiej jednostki SG oraz przefor-
mowaniem dowództwa WOP w Centralna jednostkę SG. Powstałe jednost-
ki Straży Granicznej miały być na całkowitym zaopatrzeniu organów Milicji 
Obywatelskiej. Straż Graniczna, która w planach liczyć miała ok. 5,5 tys. 
Oficerów i podoficerów (25% ogólnego stanu WOP)”19.

O pomyśle przekształcenia WOP w Straż Graniczną, napisałem również 
w „Biuletynie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej”20.

Kolejny fragment mojego opracowania „Sztaby brygad, którym podległa znacz-
na ilość strażnic mających długie do ochrony odcinki granicy, nie były w stanie 
według niego właściwie śledzić aktualnej sytuacji operacyjnej, a tym samym, nale-
życie kierować ich służbą. Nie miały także wystarczających możliwości szybkiego 

18 Ibidem, s. 241–242.
19 G. Goryński, Rola, miejsce i zadania …, POG–BCSSG 2000, nr 11, cz. 1, s. 94–97 i 105; 
Idem, Organizacja ochrony morskiej granicy…, s. 63 oraz Aneks nr 1, s. 320. 
20 Idem, Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945 – 1965. Próba oceny–cz. II, „Biuletyn 
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie” (Biuletyn COS–SG) 2011, 
nr 1, s. 82–83.
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i skutecznego interweniowania w przypadku nielegalnego przekroczenia granicy 
– szczególnie w tych strażnicach, które były położone daleko od sztabu brygady. 
Oficerowie kierunkowi poszczególnych pionów, którzy mieli wspierać działalność 
załóg strażnic, nie byli w stanie zastąpić oficerów dowództwa batalionu, nie posia-
dali oni ich uprawnień dowódczych i administracyjnych. Likwidacja sztabów bata-
lionów, w efekcie – zadaniem kierownictwa WOP – osłabiała nadzór szczególnie 
nad pododdziałami daleko oddalonymi od sztabów brygad i wpływała ujemnie 
na stan dyscypliny załóg i porządku wojskowego. Osłabiała ona także kontakty 
Wojsk Ochrony Pogranicza z terenowymi strukturami partyjnymi, organami wła-
dzy i administracji, wpływając negatywnie na współpracę z ludnością pogranicza. 
Natomiast przejście na bezpośrednie zaopatrywanie pododdziałów przez Wydziały 
Tyłów brygad uznano za słuszne, w pełni możliwe do realizacji i usprawniające 
tę działalność. W oparciu o doświadczenia okresu próbnego, kierownictwo WOP 
proponowało przeprowadzić reorganizację w węższym niż poprzednio projekto-
wano zakresie”, wraz z przypisem 44 o następującej treści 21. 

Powyższy tekst, który ukazał się także wcześniej drukiem, odnajduję rów-
nież w książce mojego oponenta22. 

I jeszcze jeden fragment tekstu budzący wątpliwości. 
 „(…)Powyższą reorganizację Dowództwo WOP planowało zrealizować 

w czterech etapach:

21 Treść przypisu 44 była następująca: „Jej przeprowadzenie polegać miało na:
· rozformowaniu 9 sztabów batalionów (152, 223, 232, 233, 261, 262, 263, 264, 265);
· rozformować sekcje tyłów w 24 batalionach (43, 51, 52, 53, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 123, 124, 

122, batalionie portowym Szczecin, 151, 153, 161, 162, 163, 192, 221, 222,225); 
· rozformować GPK: Olszyna, Słubice, Braniewo oraz strażnicę WOP nr 48 w 9 B WOP; 
· zmniejszyć załogi w GPK: Dziwnów, Kołobrzeg, Ustka, Darłowo; 
· zmniejszyć stany załóg 6, 7 i 11 strażnicy batalionów portowych Szczecin, Gdynia, 
Gdańsk; 
· rozformować sztab 26 B WOP. 
Uzyskane rezerwy kadrowe planowano wykorzystać na: 
· wzmocnienie sztabów, Wydziałów Politycznych i Zwiadu: 15, 19, 22 i 23 B WOP oraz 
Wydziałów Tyłów 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22 i 23 B WOP; 
· sformować sztaby brygad w Sanoku i Przemyślu; 
· sformować MGPK Sianki i Łeba w 16 B WOP; 
· zorganizować ochronę mostów na zachodniej granicy; sformować w Nowym Sączu 
Centralną Szkołę Podoficerską, kształcącą podoficerów do ochrony południowej granicy; 
· wzmocnić załogę GPK Kunowice; 
· sformować w Łodzi kompanię szkolną, kształcącą dowódców drużyn (podoficerów)
samochodowych dla potrzeb WOP; 
· sformować w Warszawie samodzielną kompanię samochodową obsługującą Dowództwo 
WOP, GPK Okęcie i Samodzielną Kompanię Łączności. ASG, sygn. 1280/16, k. 211–213; 
Notatka służbowa dowódcy WOP (płk. Jurewicza) nr Op–00346 z 8.03.1956 r.”. G. 
Goryński, Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945–1965. Próba oceny- cz.1, Biuletyn 
COS–SG 2011, nr 1, s. 79–80; Idem, Organizacja ochrony morskiej granicy…, 73–74. 

22 J. R. Prochwicz, Wojska Ochrony…, s. 215–216.



513Grzegorz G oryński :  Jerzemu Prochwiczowi w odpowiedzi…

• w pierwszym (od października 1955 do kwietnia 1956 r.) przeprowadzić 
likwidację sztabów batalionów) 15, 19 i 22 B WOP, z jednoczesnym potrak-
towaniem tego etapu jako doświadczalnego;

• w drugim (od kwietnia do czerwca 1956 r.) zlikwidować sztaby batalio-
nów 23 i 26 B WOP oraz sztabu 94 batalionu, organizując jednocześnie sztab 
nowej brygady w Krośnie nad Wisłokiem;

• w trzecim (październik i listopad 1956r) rozformować sztaby batalionów 
w 4, 16 i 12 B WOP (z wyjątkiem sztabu batalionu portowego Szczecin), a na 
ich miejsce powołać sześć sztabów brygad [w:] Szczecinie, Międzyzdrojach, 
Gdańsku (brygada liniowa), Gdańsku (brygada portowa), Prudniku 
i Raciborzu;

• w czwartym (z uwagi na konieczność przeprowadzenia inwestycji w Żywcu 
i Nowym Targu, jego realizację zamierzano przeprowadzić w październiku 
i listopadzie 1957 r.) zlikwidować sztaby 31, 32, 33, 34, 51, 82, 83 i 92 batalionu 
oraz przeformować dotychczasowy sztab 3 B WOP organizując dwa: w Żywcu 
i Nowym Targu. W efekcie zaplanowanych zmian istniejący etat WOP (w listo-
padzie 1955 r. wynosił on 32736 wojskowych i 349 pracowników kontraktowych) 
zmniejszyłby się zaledwie o 1072 wojskowych i 208 pracowników cywilnych”23.

Również i ten fragment odnalazłem w pracy Prochwicza24.
Czyżby zdarzył się jakiś cudowny zbieg myślowy? Przytaczając słowa (infor-

macje i dane) Prochwicz powołuje się tylko na określone dokumenty archi-
walne, z których ja wcześniej korzystałem. Niedawno sprawdziłem w tych 
jednostkach archiwalnych na które się powołuje, czy pozostawił on jakie-
kolwiek adnotacje w ich „karcie udostępnienia”. Jako były kierownik archi-
wum wie przecież, iż taka czynność jest od dawna obligatoryjna. Niestety, nie 
znalazłem jakiegokolwiek zapisu potwierdzającego korzystanie przez niego 
z zasobu archiwum. Całkowicie natomiast pomija istniejący już artykuł, trak-
tując go jakby nie istniał. Na tej podstawie wydaje się być uzasadnione moje 
podejrzenie, że J. Prochwicz w części z wymienionych archiwów nie prowa-
dził badań, a posługiwał się tylko sygnaturami zaczerpniętymi z prac innych 
autorów. Oprócz zacytowanych fragmentów odnalazłem w jego książce jesz-
cze kilkanaście innych brzmiących tak samo, jak zawarte w moich opraco-
waniach. Moje wątpliwości skomentował on w odpowiedzi na moją recenzję 
następująco, „Nieprawdziwy ogólny zarzut, jakobym stosował zapożyczenia 
z tekstów p. Goryńskiego, nie podając przy tym źródła, odrzucam kategorycz-
nie, jako że występowanie w różnych tekstach tych samych, powszechnie uży-
wanych fachowych zwrotów czy związków frazeologicznych trudno uznać za 
dowód stosowania zapożyczeń” (s. 211). To mało przekonujące wyjaśnienie. Po 

23 Por. G. Goryński, Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945–1965. Próba oceny–cz.1, 
Biuletyn COS–SG 2011, nr 1, s. 78; Idem, Organizacja ochrony morskiej granicy…, 72–73.
24 J. R. Prochwicz, Wojska Ochrony…, s. 212–213.
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porównaniu tych fragmentów z tekstem Prochwicza łatwo przekonać się, że nie 
są to tylko fachowe zwroty czy związki frazeologiczne, jak on chce. Jako pra-
cownik naukowy zapewne dobrze zna (lub powinien znać) zasady cytowania 
tekstów innych autorów i powinien się do nich stosować.

Odrębnego komentarza wymagają stwierdzenia Prochwicza dotyczące moich 
zastrzeżeń merytorycznych. Zacznę może od kwestii sformowania Przejściowych 
Punktów Kontrolnych. „Myli się [chodzi o mnie - przyp. GG] ponieważ w wyda-
nym 28 października 1945 r. rozkazie organizacyjnym (nr 0304/Org.) naczelny 
dowódca WP powierzył zadanie sformowania takich punktów oddziałom ochro-
ny pogranicza oraz Wydziałowi WOP Warszawskiego Okręgu Wojskowego” (s. 
209). Przy formułowaniu tego kuriozalnego wniosku powołał się on na sygna-
turę CAW, spis 1545/73, t. 8. Warto zauważyć tu, że przy opracowaniu tabeli nr 
3 podał jako źródło wspomniany rozkaz, który miał znajdować się w ASG sygn. 
217/2. Faktycznie rozkaz organizacyjny NDWP nr 0304/Org. z 28 października 
1945 r. znajduje się w ASG, ale w teczce 217/5. Natomiast zadanie sformowa-
nia odpowiedniej liczby PPK naczelny dowódca WP powierzył dowódcom OW: 
Śląsk, Kraków, Warszawa, Poznań, Gdańsk i Lublin. Marsz. Żymierski jedno-
znacznie zaznaczył, że „Dowódcy Okręgów Wojskowych użyją do sformowania 
wyżej wymienionych jednostek personalnych Dywizji Piechoty stacjonujących 
na ich terenie”25. Polecił on szefowi Departament Personalnego WP, aby przy-
dzielił najlepiej wykwalifikowanych oficerów, w pierwszej kolejności byłych ofi-
cerów KOP i służby (Straży) Granicznej26. 

Z przytoczonego wyżej fragmentu jasno wynika, że zadanie sformowa-
nia PPK otrzymali dowódcy OW oraz szef Departamentu Personalnego WP, 
którzy dysponowali do tego odpowiednimi siłami, ale także środkami, a nie 
formowane oddziały WOP, jak podał Prochwicz. 

Kolejna z kwestii, do których muszę się odnieść, dotyczy nazwy i terminu 
formowania Samodzielnego Zakładu Tresury Psów Służbowych. Prochwicz 
w odpowiedzi na recenzję napisał, że „Zdumiewająca doprawdy jest konkluzja 
dr. Goryńskiego dotycząca początku organizacji Zakładu Tresury Psów WOP 
(s. 170). To, że nie zdołano sformować danej jednostki w terminie, nie oznacza-
ło, że nie rekrutowano do niej kadr. Tak więc nabór kadr do mającej powstać 
jednostki nie podważa mego twierdzenia, że organizację zakładu zapocząt-
kowano dopiero w maju 1946 r., co zresztą potwierdzają stosowne dokumen-
ty organizacyjne” (s. 210). Zgadzam się częściowo z moim oponentem, że 
dokumenty potwierdzają stosowne rozstrzygnięcia organizacyjne. W rozka-
zie organizacyjnym NDWP nr 0245/Org. z 13 września 1945 r. zapisano, że 
szef Departamentu WOP sformuje „Zakład Tresury Psów Wojsk Ochrony 
Pogranicza”. Jednak jego etat podpisany 12 września 1945 r. w imieniu NDWP 

25 ASG, sygn. 217/5, Rozkaz organizacyjny NDWP nr 0304/Org. z 28 X 1945 r., k. 66–69.
26 Ibidem.
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przez gen. broni Korczyca nosi nazwę „Samodzielny Zakład Tresury Psów 
Służbowych”27. I ta nazwa według mnie jest właściwa. Tym bardziej, że w roz-
kazie NDWP nr 0153/Org. z 21 września 1946 r. w części – przeniesie na nowe 
etaty – pkt. g) podano „Samodzielny Zakład Tresury Psów istniejący wg etatu 
nr 8/7 na etat nr 7/15 o stanie liczbowym 83 wojskowych i nazwanego »Zakład 
Tresury Psów Służbowych« (Jednostka Wojskowa Nr4562)28.

Wynika z tego jednoznacznie i bezdyskusyjnie, że faktyczna nazwa tej 
jednostki organizacyjnej WOP była inna niż podaje to Prochwicz. Nie do 
końca zgadzam się z opinią Prochwicza, że SZTPS zapoczątkowano dopiero 
w maju 1946 r. Wraz z naborem do niego odpowiedniej kadry (znalazł się 
wśród nich mjr Marian Jurkowski) rozpoczęto poszukiwania odpowiedniego 
obiektu. W piśmie z 7 lutego 1946 r. szef Departamentu WOP do III wicemi-
nistra Obrony Narodowej napisał „Majątek ten (chodziło o m. Zdunowo, k. 
Warszawy – przyp. GG), potrzebny jest na zorganizowanie i uruchomienie 
w nim Zakładu Tresury Psów dla służby granicznej. Odpowiada on specjalnie 
warunkom jakie stawiamy podobnemu Zakładowi. Jest położony niedaleko 
Warszawy, a więc pod okiem Departamentu, posiada urozmaicone i rozległe 
tereny do ćwiczeń po śladach oraz place na urządzenie przeszkód tereno-
wych dla psów. Jest izolowany od osiedli, tak, że praca nad tresurą nie była 
by utrudniona przez okolicznych mieszkańców i obce psy. (…) Ministerstwo 
Rolnictwa oferowało na ten cel kilka majątków w rejonie Warszawy, jednak 
po osobistej kontroli stwierdziłem, że żaden z nich nie nadaje się”29.

Wskazany przez płk. Czerwińskiego majątek w Zdunowie nie był jedy-
nym, o jaki starał WOP. O kolejny szef Departamentu WOP wystąpił do 
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych dwa tygodnie później, prosząc 
o przekazanie na te potrzeby graniczące ze sobą majątki: Linin – Walewice, 
Krzymów i ośrodek Czaplin30.

Tydzień później, czyli 28 lutego 1946 r. płk Czerwiński skierował do sze-
fów Wydziałów WOP pismo, nakazujące im rozpocząć starania o zdobycie 
„rasowego materiału” do hodowli i tresury31. 

Obiekty, o które starał się WOP, nie zostały jednak przekazane na potrze-
by hodowli i tresury psów służbowych. W połowie kwietnia 1946 r. szef 
Departamentu WOP skierował ponowne pismo do III wiceministra ON, 

27 ASG, sygn. 217/144, Etat nr 8/7 Samodzielnego Zakładu Tresury Psów Służbowych (czasu 
pokojowego), k. 190–191.
28 ASG, sygn. 217/90, Rozkaz organizacyjny NDWP nr 0153/Org. z 21 IX 1946 r., k. 44–46.
29 ASG, sygn. 217/144, Pismo szefa Departamentu WOP nr 124 z 7 II 1946 r. do III 
wiceministra ON, k. 11.
30 Ibidem, Pismo szefa Departamentu WOP nr 176 z 21 II 1946 r. do Ministerstwa Rolnictwa, 
k. 17. 
31 Ibidem, Pismo szefa Departamentu WOP nr 226 z 28 II 1946 r. do szefa Wydz. WOP I, II, 
III, IV, V i VII DOW, k. 18.
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informując go o wyborze na SZTPS majątku Neuenhagen (Malinowo) położo-
nego 8 km na północny zachód od Koszalina, a 2 maja meldował, że wspomnia-
ny obiekt został przekazany WOP przez Min. Rolnictwa i Reform Rolnych32. 
Do przejęcia tego majątku jednak nie doszło. W piśmie z końca maja 1946 r. 
kierowanym do komendanta SZTPS szef Departamentu WOP wyraził zgodę 
na „zajęcie folwarku Rucewo pod m. Koszalin, celem rozmieszczenia Samodz. 
Zakładu Tresury Psów Służbowych WOP”33.Z przytoczonych dokumentów 
wynika jednoznacznie, iż twierdzenie Prochwicza o tym, że „organizację tego 
zakładu (w Malinowie pod Warszawą) zapoczątkowano dopiero 6 maja 1946 r.”34 
jest błędne z dwóch powodów. Po pierwsze, jasno wynika z dokumentów, że 
organizowanie SZTPS rozpoczęto wcześniej niż 6 maja 1946 r., a po wtóre, jego 
pierwotna lokalizacja znajdowała się gdzie indziej, niż podał to Prochwicz w swo-
jej książce. 

A oto kolejny fragment do którego muszę się odnieść.
„Gdyby mój adwersarz bliżej przyjrzał się bibliografii i przypisom, to 

zapewne dostrzegłby – napisał Prochwicz – że np. Jan Edward Nalepa jest 
przywoływany wielokrotnie” (s. 213). W sumie dziewięć razy. Prawdą jest, 
że p. Prochwicz w bibliografii wymienia trzy indywidualne prace tego auto-
ra oraz jedną, wspólną z L. Grotem i T. Koneckim. Bez złośliwości odpo-
wiadając na jego sugestię, tę ostatnią wspólną nt. „Pokojowe dzieje Wojska 
Polskiego” mój oponent przywołuje cztery razy, „Wojskowe bataliony górnicze 
w Polsce w latach 1949 – 1959” jeden raz oraz cztery razy „Oficerowie radzieccy 
w Wojsku polskim35 w latach 1943 – 1968 (Studium historyczno – wojskowe)”. 
Wynika z tego, że ostatnie opracowanie Nalepy „Oficerowie Armii Radzieckiej 
w Wojsku Polskim w latach 1943 – 1956. Problemy organizacyjno – kadrowe” 
nie zostało przez Prochwicza przywołane. Tym samym nie powinno znaleźć 
się ono w bibliografii. Z racji, że bliżej przyjrzałem się cytowaniom tego autora 
przez Prochwicza, to mam wątpliwości, czy aby mój adwersarz faktycznie zapo-
znał się z opracowaniem pt. „Oficerowie radzieccy w Wojsku Polskim w latach 
1943 – 1968 (studium historyczno – wojskowe)”. Ta obawa wynika z błędnego 
zapisu przez Prochwicza tytułu tego dzieła, a także podania przez niego błęd-
nej daty jego wydania. Ale nie o to szło. Niestety, zabrakło myślę najważniejszej 
publikacji tego autora, wydanej drukiem w 1995 r. przez Wydawnictwo Bellona 
ogólnie dostępnej monografii pt. „Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku 

32 Ibidem, Pismo szefa Departamentu WOP nr 540 z 17 IV 1946 r. do III wiceministra ON, 
k. 23; Ibidem, Pismo szefa Departamentu WOP nr 611 z 2 V 1946 r. do III wiceministra ON, 
k. 29.
33 Ibidem, Pismo szefa Departamentu WOP nr 812 z 28 V 1946 r. do komendanta SZTPS 
WOP, k. 34.
34 J. R. Prochwicz, Wojska Ochrony…, s. 147.
35 Oryginalna pisownia. Powinno być z dużej litery, gdyż to nazwa własna i tak pisał autor 
tego dzieła.
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Polskim 1943 – 1968”. Wynika z tego, że wielokrotne przywoływanie autora 
nie zawsze gwarantuje właściwy wybór jego dzieła. W tym przypadku mój 
oponent dobrze wiedział, o którą pracę E. J. Nalepy mi chodziło (przywołana 
ona została w mojej recenzji w przypisie nr 28). Manipulując faktami zapewne 
chciał tylko podważyć zasadność mojego spostrzeżenia. 

Kolejna kwestia dotyczy także stosowania przez niego pewnych „sztuczek” 
wskazujących na moją pomyłkę, gdy błąd był po jego stronie. „Pan Goryński 
twierdzi w recenzji, jakoby nigdy nie było stanowiska głównego inspektora ochro-
ny pogranicza. Otóż było takie stanowisko”(s. 213). Gdyby p. Prochwicz dokładnie 
przeczytał, co napisałem zauważyłby, że zwróciłem uwagę na zgoła coś innego. 
Nie na stanowisko, tylko na pisownię nazwiska konkretnej osoby. Powtórzę jesz-
cze raz, nigdy w WOP nie było Głównego Inspektora OP o nazwisku Grabowski, 
jak błędnie napisał Prochwicz36. Powinien on napisać Garbowski. Niestety, mój 
adwersarz dostrzegł tylko mój błąd. Dla ścisłości historycznej muszę dodać, że 
jego błędna pisownia nazwisk, na co zwróciłem uwagę w recenzji, dotyczy tak-
że Eugeniusza Dostojewskiego. Prochwicz napisał, że jego nazwisko rodowe było 
„Harbala”, a w 1947 r. przybrał on nowe „Gargala”37. Nie jest to prawdą, gdyż 
rodzice jego nosili nazwisko Harhala. W okresie późniejszym (w ZSRR) zmienio-
no je jemu na Gargala i takowym posługiwał się on do 1947 r. Minister Obrony 
Narodowej w listopadzie tego roku zezwolił por. Eugeniuszowi Gargali na zmianę 
nazwiska rodowego na „Dostojewski”. Pod tym nazwiskiem skierowany został on 
do WOP, na stanowisko szefa Sztabu 12 batalionu OP 6 Brygady WOP38. 

Nie zgadzam się także ze stwierdzeniami Prochwicza negującymi mój 
argument dotyczący dwukrotnych zmian na stanowisku dowódcy WOP 
w ciągu prawie czterech miesięcy. W książce swojej Prochwicz taką sytuację 
uznał za niecodzienną, ale o jej przyczynach podał tylko, że „trudno jest coś 
powiedzieć ze względu na brak materiałów archiwalnych”39. 

Problem nie tkwi w braku materiałów archiwalnych, ale w dotarciu do 
nich, na co zwróciłem mu uwagę. Napisałem, że „Odpowiedź znajdziemy 
m.in. w aktach personalnych płk. Stefana Sobczaka, a także w innych doku-
mentach zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej” i podałem szereg 
istotnych faktów wyjaśniających te przyczyny40.

W odpowiedzi p. Prochwicz napisał, „Po pierwsze, materiały będące 
w posiadaniu Archiwum Straży Granicznej, a które to następnie zostały prze-
niesione do Instytutu Pamięci Narodowej, są mi doskonale znane, wobec czego 

36 J. R. Prochwicz, Wojska Ochrony…., s. 171, 177, 182, 194 i n.
37 Ibidem, k. 222.
38 CAW, TAP sygn. 1669/83/84, Zeszyt ewidencyjny, k. 2; Ibidem, Wyciąg z rozkazu 
personalny nr 1253 z 24 XI 1947 r. ministra ON, k. 71.
39 J. R. Prochwicz, Wojska Ochrony…, s. 211.
40 Zob. G. Goryński, Wybiórczo o Wojskach Ochrony Pogranicza, „Przegląd Historyczno–
Wojskowy” 2014, nr 2(248), s. 168–169. 
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powyższa uwaga jest nieuprawniona. Po drugie, przywiązywanie nadmiernej 
wagi do zapisów w aktach personalnych, bez uwzględnienia innych materia-
łów, prowadzi nieuchronnie do błędów. Znane mi materiały nie pozwalają na 
jednoznaczne określenie przyczyn zmian na stanowisku dowódcy WOP, a spe-
kulować, jak to niektórzy czynią, nie zamierzam” (s. 209).

Z tą odpowiedzią także nie mogę się zgodzić, gdyż wypacza ona zaistniałe 
fakty, kreując tym samym rewolucyjną teorię dziejów. Po pierwsze mam spore 
wątpliwości czy p. Prochwicz tak doskonale zna dokumenty WOP, które prze-
niesione zostały do IPN. Nie był przecież obecny przy ich przekazywaniu. Nie 
był też nigdy w pracowni ASG w Szczecinie (archiwum rozpoczęło tam działal-
ność w 2000 r.). Nie był też w IPN i nie badał tam dokumentów, więc skąd może 
wiedzieć, jakie dokumenty przeniesione zostały do zbioru Archiwum IPN. Po 
wtóre. Teczkę, a w zasadzie „teczuszkę”, dokumentów płk. Stefana Sobczaka 
przechowywaną w AWOP a później ASG być może widział. Zaznaczyłem 
jednak, że odpowiedzi na kwestię zmian personalnych dowódców WOP: płk 
Sobczak – płk Jurewicz, należy szukać także w innych dokumentach zgroma-
dzonych w IPN. Znajduje się tam jego TAP z czasu służby w MBP, a także inne 
dokumenty dotyczące jego osoby. Dziś, po zbadaniu jego teczki akt personal-
nych przechowywanej w CAW oraz dokumentów będących w AAN mogę tylko 
potwierdzić, że p. Prochwicz mija się z prawdą w ocenie tych faktów. 

Kończąc muszę stwierdzić, że praca Jerzego R. Prochwicza nie wnosi 
nowych, odkrywczych faktów ani syntez. Trudno uznać ją więc za pionierską, 
chociaż mój oponent za taką ją już uznał. To praca niepełna, w głównej mie-
rze oparta na pracach innych autorów i źródłach niewiadomego pochodzenia. 
Przykłady przywołane przeze mnie to jednoznacznie potwierdzają. Mógłbym 
podać ich znacznie więcej. Celem pracy naukowej rzetelnego badacza historii 
jest wypełnianie białych plam, a nie prześlizgiwanie się nad nimi, jak to czyni 
Jerzy R. Prochwicz. To postępowanie niegodne prawdziwego historyka. 

 Grzegorz Goryński
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JAROSŁAW SZYMAŃSKI – adiunkt w Zakładzie Historii Śląska Instytutu 
Historycznego UWr., zajmuje się w historią Śląska w epoce średniowiecz-
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Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Autor ok. 200 publikacji naukowych 
(w tym 5 monografii) w kraju i zagranicą.

PRZEMYSŁAW OLSTOWSKI – dr hab., profesor w Instytucie Historii 
Polskiej Akademii Nauk. Główny nurt zainteresowań stanowi histo-
ria polityczna, społeczna i wojskowa Polski pierwszej połowy XX w., ze 
szczególnym uwzględnieniem obozu piłsudczykowskiego oraz dziejów 
Pomorza Nadwiślańskiego.

WOJCIECH MAZUR – doktor nauk humanistycznych w zakresie histo-
rii, pracownik Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu opracowań poświęconych przemy-
słowi zbrojeniowemu II RP oraz dziejom polskiego lotnictwa wojskowego 
w okresie międzywojennym. 
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SZYMON KUCHARSKI – doktorant Instytutu Historii PAN w Warszawie.  
Zainteresowania badawcze: historia budownictwa wojskowego i fortyfi-
kacji oraz biografistyka wojskowa.

GRZEGORZ ŚLIŻEWSKI – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor 
nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydział Historyczny 
UAM w Poznaniu), specjalizujący się w historii polskiego lotnictwa. 
Autor i współautor 8 książek oraz ponad 60 artykułów o tej tematyce. 
Wykładowca Politechniki Koszalińskiej.

GRZEGORZ SOJDA – informatyk, publicysta specjalizujący się w historii  
polskiego lotnictwa wojskowego. Współautor 5 książek oraz 30 artykułów o  
tej tematyce. Twórca tematycznych stron internetowych – „Myśliwcy”,  
„Niebieska Eskadra”.

SŁAWOMIR CENCKIEWICZ – dr hab. nauk humanistycznych, profe-
sor WSKSiM. Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej WSI, Dyrektor 
Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej. Autor licznych prac dotyczących aparatu bezpieczeństwa 
PRL. Biograf Anny Walentynowicz, Lecha Kaczyńskiego, Ryszarda 
Kuklińskiego, Tadeusza Katelbacha i Lecha Wałęsy.

PAWEŁ WRONA – doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej. Od kilku lat zajmuje się dziejami Związku 
Strzeleckiego na Lubelszczyźnie. Przygotowuje rozprawę doktorską na 
temat życia codziennego w Lublinie, w okresie II wojny światowej, w kon-
tekście funkcjonowania Konzentrationslager Lublin. 

KONRAD PADUSZEK – doktor nauk historycznych w zakresie historii, 
członek redakcji „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”. Specjalizuje 
się w historii XX w., zwłaszcza w zakresie stosunków polsko-rosyjskich 
i polsko-sowieckich, historii propagandy oraz dziejów służb specjalnych. 
Autor książki Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej 
a postrewolucyjna Rosja.

WŁODZIMIERZ DUCHNOWSKI – pułkownik dyplomowany rezerwy Woj ska 
Polskiego, służył m.in. w 2. Ośrodku Rozpoznania Radioelektronicznego, 
a następnie 2. Pułku Rozpoznania Radioelektronicznego w Przasnyszu.
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