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Art ykuły i  studia



Tomasz Karpiński

Jak dawniej dbano o broń  
– z historii piechoty polskiej czasów saskich 

(część I)

I. Wstęp

Przedmiot niniejszego artykułu nie był do tej pory poddawany głębszym 
rozważaniom naukowym. Sposób, w  jaki żołnierze radzili sobie z konser-
wacją i utrzymywaniem broni w sprawności w XVIII w., jest przez pryzmat 
źródeł pisanych trudny do uchwycenia i  przedstawienia w  pełnym jego 
spektrum. Istnieją nieliczne wzmianki, które wskazują nam pewne ślady 
i poszlaki, które jednak bez wsparcia empirycznego oraz zabytków arche-
ologicznych mogą jedynie w dość ogólny sposób zarysować nam ów obraz. 
Temat jest tym bardziej istotny, iż do tej pory nie był poruszany na łamach 
żadnej monografii bądź rozprawy naukowej.

Praca oparta została przede wszystkim na różnego typu regulaminach, 
wyciągach i  ich projektach sporządzonych dla piechoty autoramentu cu-
dzoziemskiego czasów saskich, zwłaszcza z  okresu 1745–1763. W  nie-
licznych przypadkach posiłkowano się zapisami z  czasów późniejszych. 
Z braku dostatecznej ilości dostępnych źródeł dotyczą one głównie armii 
koronnej, choć jak wskazują dostępne materiały archiwalne, konkluzje 
w  nich zawarte w  znacznej mierze można z  powodzeniem odnosić rów-
nież do armii litewskiej. Są to zarówno regulaminy organizacyjne1, jak 

1 Archiwum Główne Akt Dawnych w  Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Branickich 
z Rosi (dalej: ABzR), Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego 
Nayijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/1756 r.]; pudło XI, plik 1, Regulamin dla Regi-
mentu Pieszego Buławy Polney Koronney, [1738 r.]; pudło VIII, plik 2, Regulamin regi-
mentu łanowego, 1753 r., s. 1–10; Archiwum Narodowe w  Krakowie (dalej: AN w  Krako-
wie), Archiwum Sanguszków, Archiwum Podhoreckie (dalej: AS Ap), Podh I 119, fragment 
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i regulaminy musztry2, wart i służby3, powinności żołnierskich4 czy regu-
lamin ekonomiczny5, a także inne akty normatywne (artykuły wojenne)6, 
w tym lustracje7, rozkazy i ordynanse8. 

Szczególnie ciekawe do przedstawienia naszego zagadnienia okazały się 
materiały robocze i wcześniejsze wersje regulaminu musztry dla Regimentu 
Buławy Polnej Koronnej znajdujące się w  jednostkach archiwalnych serii 
Archiwum Podhoreckiego zespołu Archiwum Sanguszków znajdującego się 
w  Archiwum Narodowym w  Krakowie, oznaczonych sygn. 119–124, gdyż 
dzięki nim można było uchwycić wiele szczegółowych informacji poświęco-
nych czyszczeniu karabinów skałkowych, które systematycznie usuwane były 
na etapie kolejnych redakcji tegoż regulaminu9. Informacje te są istotne o tyle, 

regulaminu Regimentu Pieszego Buławy Polney Koronney, [1760/1761 r.]; Podh IV, pudło 
XLIV, plik 126, Extrakt z oryginalnego regulaminu płacy dla regimentu pieszego buławy pol-
ney koronney Porachunek ammunicyi na kommissyi woyskowey koronney dnia 31 miesiąca 
marca 1767 r.; Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: AP w Poznaniu), Antoni Kossow-
ski, spuścizna, sygn. 1, Regulamin regimentu łanowego, 1753 r.
2 Biblioteka Narodowa w Warszawie (dalej: BN), rkps 6707 IV, Musztra dla regimentu pie-
szego wojsk polskich, [około 1755 r.]; AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement 
dla Regimentu Pieszego Buławy Polnej, [1756 r.]; Podh I 119, fragment regulaminu Regi-
mentu Buławy Polnej Koronnej, [1760/1761 r.].
3 AGAD, ABzR, Militaria, pudło XIX, plik 8, Regulament warty, 1751 r.; AN w  Krako-
wie, AS Ap, Podh II 8, O  służbie pańskiey podczas pokoju, [około 1730–1760 r.]; Podh I 
122, fragmenty regulaminów wojskowych, b.d.; Podh II 250, Regulamin służby wartowniczej 
w Podhorcach, [około 1756 r.].
4 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.]; Uspo-
sobienie y ćwiczenie układności żołnierza piechotnego, [lata trzydzieste XVIII w.]; Podh II 
70, Regulament albo obserwa każdego żołnierza jako się ma trzymać osobliwie w garnizonie, 
[XVIII w.]; Podh I 120, Regulamin woyska pieszego koronnego cudzoziemskiego zaciągu 
w  czterech częściach zawarte dla instrukcyi każdego służbę wojenną traktującego, stylem 
polskim pisany, Sekcja I: O  stanie wewnętrznym y  powinności infanterii y  osób do niey 
należących, [około 1756–1760 r.].
5 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 263, Obiaśnienie regulaminu woyska pieszego koronne-
go 1717 Anni, [1760 r.].
6 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Artykuły woienne, 17 I 1734 r.; AGAD, Archiwum 
warszawskie Radziwiłłów (dalej: AwR), dział VII, sygn. 5, Nayiaśnieyszego Króla Jmsci 
w Polszcze, etc. etc. Nayłaskawsze nowo potwierdzone woienne artykuły, dla wyzszech y ni-
skich officeró y prostich żołnierzów tak od infanteryey iako tez kawaleryey dragunów y ar-
tylleryey od całey Respubliki wielce pochwalone roku 1750.
7 AGAD, ABzR, Militaria, pudło IX, plik 1, Lustracja regimentu pieszego artylerii, 6 IX 
1761 r.; AwR, dział VII, sygn. 108, Komissya y lustracya Regimentu Pieszego JW Xiążecia JMCi 
Michała Radziwiłła woiewody wileńskiego Hetmana Wielkiego Wielkiego XL, 14 III 1757 r.
8 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 67, Parolbuch, 1 VIII 1757 r. – 8 VII 1764 r.; Podh III, 
pudło V/1, plik 89, Punkta do łaskawey rezolucji, 26 XI 1763 r., b.p.
9 Autorstwo jednej z  redakcji, umieszczonej pod sygn. 119 (nr 17 w źródłach zwartych 
w  drugiej części artykułu) przypisane zostało przez Tomasza Ciesielskiego (T. Ciesielski, 
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iż jednoznacznie wskazują, że przy opracowywaniu regulaminów starano 
się zawęzić i jak najbardziej streścić przedstawiane zagadnienia, utrudniając 
tym samym badaczom dotarcie do pełnego spektrum kultury materialnej 
czy zachowań żołnierzy w XVIII w.

Ważnym źródłem są rachunki czy też zestawienia kosztów ponoszo-
nych przez poszczególne regimenty na zakup namiotów, prochu, papieru 
i ołowiu10 oraz księga inkwizycji, zawierająca niekiedy ciekawe informacje 
dotyczące uzbrojenia11. Ze względu na ograniczenia finansowe i  czasowe 
realizacja pełnej kwerendy archiwalnej nie była możliwa, co znalazło od-
zwierciedlenie w  reprezentowaniu tej grupy źródeł przez najmniej liczny 
materiał. Źródła te nie były dotychczas publikowane i w znacznych wyjąt-
kach będą stanowiły drugą część niniejszego artykułu. 

Ważnym źródłem są zabytki archeologiczne. W tym przypadku posiłko-
wać się będziemy odkryciami dotyczącymi innych armii: pruskiej i  rosyj-
skiej. Artefakty i  rozwiązania stosowane przez wspomniane armie, należy 
uznać za reprezentatywne dla opisywanych przez nas zagadnień. Większość 
zabytków pochodzi z  wykopalisk archeologicznych prowadzonych na po-
lach bitew wojny siedmioletniej (1756–1763), pozostałe trafiły do zbiorów 

Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009, s. 424–428, 475–476) kapitanowi Ja-
nowi Krzysztofowi Bardenlebenowi z Regimentu Pieszego Królewicza, jednakże treść tegoż 
regulaminu (m.in. § 13 rozdziału I, w którym mowa o szafirowych wyłogach), a także roz-
pisanie etatu (304 szeregowych, likwidacja 1 stanowiska sierżanckiego i ograniczenia liczby 
podoficerów do feldfebli i  kaprali, umieszczenie podchorążych (trzech) w  etacie kompa-
nii, liczba oficerów sięgająca 14  kapitanów w ośmiu kompaniach), niemalże jednoznacznie 
wskazuje, iż mamy do czynienia właśnie z  Regimentem Buławy Polnej Koronnej z  około 
1760/1761 r. – zob. T. Ciesielski, Armia...., s. 322; pośrednio wskazuje na to także treść ko-
lejnych paragrafów, które w mniej lub bardziej zredukowanej co do treści formie pojawiają 
się w dokumentach, zob. AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 121–122, 124 i 120 [najbardziej za-
awansowana wersja regulaminu] oraz Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego 
Buławy Polnej [1756 r. – wersja ostateczna redagowanego regulaminu].
10 AGAD, ABzR, Militaria, pudło X, plik 7–8, 12, 1751–1775 r.; AN w Krakowie, AS Ap, 
Podh II 42, Księga wydatków leibkompanii Regimentu Pieszego Buławy Polnej Koronnej, 
1757–1763 r.; Podh II 83, Specyfikacje rzeczy odebranych i wydanych, 1755–1756 r.; Podh 
IV, pudło LVIII, plik 1, Expens pieniędzy na różne leybkompaniey Regimentu Pieszego Bu-
ławy Polney Koron[n]ey, 1751–1752 r.; AGAD, AwR, dział VII, sygn. 65c, Extra expensa za 
ordynansami JO xiążęcia Jmci hetmana y na potrzebę regimentową czynione od raty [sep-
tem]browey 1736 aż do raty marcowey 1739 inclusive.
11 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 61, Fasciculus actorum inquisitionalium ad leib-kom-
paniej regimentu pieszego buławy polnej koronnej, 1756–1763 r.; Podh IV, pudło XLIV, plik 
77, Inkwizycia wyprowadzona na żołnierza Jana Czechowicza, Mateusza Królaszyńskiego 
i  dobosza Bankowskiego od lejbkompanii; sprawa dezertera Ulewicza, 12 I 1763 r., b.p.; 
Podh IV, pudło XLIV, plik 83, Inkwizycja wyprowadzona na żołnierzy Ludwika Meysnera 
i  Jana Okuniewskiego, pierwszy od chorągwi piechoty węgierskiej, drugi od lejbkompanii 
r[egimen]tu infanteri b[uławy] p[olnej] k[oronnej] o podmowę dezercji, 17 IX 1763 r., b.p.
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muzealnych inną drogą. Jedynie niektóre z  nich doczekały się publikacji 
i szerszego obiegu w środowisku naukowym12.

Do ważnych źródeł należą niewątpliwie „dokumenty epoki”: wspomnienia 
Ulricha Bräckera z 1756 r. z czasów służby w armii pruskiej13 oraz wydane nie-
dawno Institutions militaires de l’infanterie prussienne en temps de Paixetc. „par 
Mr. le Comte de Schmettau, Captaine des armees de S. M. le Roi de Prusse et 
Aide de Camp de S. A. R. Monseigneur le Prince Ferdinand de Prusse”. Berlin 
177314. Jeśli chodzi o literaturę naukową, posiłkowaliśmy się przede wszystkim 
opracowaniami z  serii „Altpreussische Heere – Erscheiningsbildund Wesen 
1713–1807”15 wydawanymi z przerwami od lat siedemdziesiątych do czasów 
współczesnych pod redakcją zmarłego w  1990 r. Hansa Bleckwenna, autora 
licznych opracowań i artykułów na temat armii pruskiej z okresu jej najwięk-
szej świetności16. Uzupełniające informacje zaczerpnięto z  opracowań nie-
mieckiego Sztabu Generalnego17. Dla prezentowanego zagadnienia monogra-
fia poświęcona historii armii koronnej czasów Augusta III autorstwa Tomasza 
Ciesielskiego18 jest cennym opracowaniem, gdyż korzystał on z licznych źródeł 
archiwalnych niewykorzystanych w niniejszym opracowaniu.

II. Jaką bronią zwykło się walczyć

Uzbrojenie szeregowego żołnierza (gemeyne) w  czasach saskich 
składało się z  „broni górnej”19, tj. karabinu skałkowego zwanego 

12 J. Wrzosek, Firearm Bullets from Pułtusk Battlefield, „Fasciculi Archaeologiae Historicae” 
2012, fas. XXV, s. 87–98, T. Karpiński, J. Wrzosek, Bitwa pod Sarbinowem (Zorndorf), pow. myśli-
borski, w świetle badań archeologicznych, „Archeologia Środkowego Nadodrza” 2013, s. 113–140.
13 U. Bräcker, Żywot i prawdziwe przygody biednego człowieka z Tockenburga, przeł. Z. Fon-
ferko, Warszawa 1979.
14 F. W. C. Schmettau, Einrichtung des Krieges-Wesens für die Preußische Infanterie zu Frie-
dens-Zeiten, oprac. M. Winter, Berlin 2012.
15 Do najważniejszych prac wykorzystanych w  pisaniu niniejszego opracowania należą: 
A.  Wirtgen, Die Preussischen Handfeuerwaffen. Modelle und Manufakturen 1700–1806, t. 1–2, 
Osnabrück 1976; Suplementband, Osnabrück 2007; R. Bleckwenn, Zelt und Lager im altpreussi-
schen Heer, Osnabrück 1976 oraz C. Kling, Allgemeine Geschichte der Bekleidung und Ausrüstung 
des altpreussischen Heeres, Erste theil: Die Infanterie-Regimenter im Jahre 1806, Weimar 1902.
16 Pomimo śmierci redaktora H. Bleckwenna (ur. 15 XII 1912 r. – zm. 10 VII 1990 r.) kilka 
prac zostało dołączonych do powyższej serii, m.in. w 2001 r. wydano B. A. Windsheimer, Me 
fecit Potzdam. Altpreussische Blankwaffen des 18. Jahrhunderts, Bissendorf 2001, a w 2007 r. 
tom uzupełniający do opracowania A. Wirtgena, Suplementband.
17 Die Kriege Friedrichs des Grossen, Th. 1: Der Erste Schlesische Krieg 1740–1742: die Be-
setzung Schlesien und die Schlacht bei Mollwitz, oprac. Grossen Generalstabe, Berlin 1890.
18 T. Ciesielski, Armia...
19 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], 
rozdz.  I, s. 2, 6; rozdz. XIX, s. 159; Podh II 67, parole z dni: 9 II 1763 r. i 8 VII 1764 r.
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w  osiem nastowiecznych źródłach często wymiennie flintą20, bronią21 (gi-
werą od niem. Gewehr) bądź strzelbą22 i „broni bocznej”, „pobocznej”23 lub 
„dolnej”24, do której zaliczano „pałasze” oraz grajcary25. Bagnety zaliczano 
do „broni bocznej” (niem. Seitengewehr), ale także i „górnej”. Grenadierzy 

20 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Buławy Polnej 
Koronnej, [1760/1761 r.]; Podh II 8, powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz.  I, 
s. 2, 14, 17; rozdz. IV, s. 46–48; Podh II 70, Regulament albo obserwa każdego żołnierza jako 
się ma trzymać osobliwie w garnizonie, [XVIII w.], s. 27; Podh II 263, Obiaśnienie regula-
minu woyska pieszego koronnego 1717 Anni, [1760 r.], § 11, b.p.; Podh II 93, Exercir-regle-
ment dla Regimentu Pieszego Buławy Polnej, [1756 r.], rozdz. II, § 1; s. 20; § 3, s. 21; rozdz. 
VIII, § 5, s. 38–38; rozdz. XVI, s. 150–151; Podh IV, pudło III, plik 66, Umowa na dostawę 
kocy, 25 X 1757 r., b.p.; Podh IV, pudło III, plik 90, Specyfikacja rzeczy skarbowych dla le-
ibkompanii, 1759 r., b.p.; Podh IV, pudło III, plik 110, Rejestr szkód poczynionych przez de-
zerterów, 1757–1760 r., b.p.; Podh IV, pudło XXXV, plik 27, Kontrakt z kupcem krotoszyń-
skim Stanisławem Nowackim na zakup sukna, 17 VIII 1750 r., b.p.; Podh IV, pudło XXXV, 
plik 51, Specyfikacja odebranego munduru na cztery kompanie, 13 IV 1751 r., b.p.; Podh IV, 
pudło XL, plik 27, Specyfikacja co się oddało broni i  lederwerku od chorągwi p[a]na Obe-
rszteleitnanta barona de Fresse, 12 I 1752 r., b.p.; Podh IV, pudło XLIV, plik 47, Specyfikacja 
rzeczy skarbowych znajdujących [się] na komorze, 3 IX 1760 r., b.p.; AGAD, AwR, dział VII, 
sygn. 108, Komissya y lustracya Regimentu Pieszego JW Xiążecia JMCi Michała Radziwiłła 
woiewody wileńskiego Hetmana Wielkiego Wielkiego XL, 14 III 1757 r.; sygn. 651, Tabele 
imienne ekwipunku poszczególnych jednostek milicji radziwiłłowskiej, 1727–1756 r.; sygn. 
653, Rejestry broni, amunicji, umundurowania znajdujących się w poszczególnych jednost-
kach milicji i w fortecach radziwiłłowskich, 1744–1792 r.; ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, 
Regulamin generalny regimentu pieszego Nayijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], 
Kassa na broń y ammunicyą, s. 30–32.
21 AN w Krakowie, AS Ap, Podh IV, pudło III, plik 110, Rejestr szkód poczynionych przez 
dezerterów, 1757–1760 r., b.p.
22 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. III, §  4, s. 24; rozdz. VIII, §  5, s. 38–38; rozdz. XIV, s. 87; rozdz. 
XVI, s. 150–151, 169; Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Buławy Polnej Koron-
nej, [1760/1761 r.], b.p.
23 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756], rozdz. II, § 1, s. 20; rozdz. VIII, § 5, s. 38–39; Podh II 8, Powinności żołnier-
skie, [około 1730–1760], rozdz. XIX, s. 159.
24 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], 
rozdz.  I, s. 2, 6.
25 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, §  1, s. 22; Podh II 8, Powinności żołnierskie, 
[około 1730–1760 r.], rozdz. I, s. 2; Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego 
Buławy Polnej, [1756 r.], rozdz. II, § 1, s. 22; Podh IV, pudło III, plik 77, Specyfikacja rzeczy 
chorągwianych Regimentu Pieszego Buławy Polnej Koronnej, 25 VI 1758 r., b.p.; Podh IV, 
pudło III, plik 110, Rejestr szkód poczynionych przez dezerterów, 1757–1760 r., b.p.; AGAD, 
AwR, dział VII, sygn. 657, Rolla do wydawania moderunku wielkiego y  małego kompani 
pierwszey garnizonu nieżwiszkiego, 1 IX 1768 r. Rzadziej wymienia się jako broń również 
formy do lania kul, zob. AN w  Krakowie, AS Ap, Podh IV, pudło X, plik 13, Opisanie co 
należy do żołnierza konnego i żołnierza pieszego, [1730–1760 r.], b.p.
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posiadali ponadto granaty i  lonty, cieśle – siekiery ciesielskie do pracy 
w drewnie, a podoficerowie kurcgiwery bądź kurcgewehr (z niem. Kurzge-
wehr dosłownie krótka broń, co dotyczyło porównania tej broni do broni 
drzewcowej używanej przez piechotę w XVII  w.). Te ostatnie dzieliły się na 
partyzany i dardy używane przez sierżantów i  feldfebli oraz halabardy no-
szone przez kaprali. Podoficerowie posiadali ponadto broń białą, zazwyczaj 
nieco lepszej jakości „pałasze”26 oraz pistolety na tzw. „kruczku”, czyli meta-
lowym karabińczyku mocowanym na pasie spełniającym funkcję bandolie-
ru27 bądź bandoletu28 wraz z tzw. „taszką”29. Zaznaczyć należy, iż w źródłach 
nie występuje rozróżnienie na współczesne terminy bronioznawcze: tasaki 
i pałasze, które w XVIII w. określano zbiorczo mianem tych ostatnich. 

Spośród wymienionych do najważniejszej należała broń palna, której 
niezawodność zależała m.in. od stanu utrzymania. O  ile zardzewiałe ba-
gnety lub pałasze nadal mogły, w ograniczony oczywiście sposób, spełniać 
swoje zadania, o  tyle niestrzelający karabin skałkowy w starciu na dystans 
był zbędnym balastem30. Prawda ta była znana już w  opisywanym przez 
nas okresie, gdyż wielokrotnie wskazywano, iż broń ma być polerowana 

26 Dokładny opis przykładowego oporządzenia podoficerskiego znajduje się w: AN w Kra-
kowie, AS Ap, Podh IV, pudło XLIV, plik 90, Dokumenta ludzi z Kamieńca przysłanych do 
Podhorzec, 1762–1763 r., b.p.
27 Pas ten zwany niekiedy „pistolet–paskiem” (zob. AN w Krakowie, AS Ap, Podh III, pu-
dło V/1, plik 6b, Tabella in quo statu kompeltu rynsztunków, amonicyi, małego y wielkiego 
moderunku, 31 VIII 1752 r., b.p.; Podh IV, pudło III, plik 110, Rejestr szkód poczynionych 
przez dezerterów, 1757–1760 r., b.p.; Podh IV, pudło XLIV, plik 90, Dokumenta ludzi z Ka-
mieńca przysłanych do Podhorzec, 1762–1763 r., b.p.) przewieszano tak samo jak pas od 
patrontaszy żołnierzy, a na końcu znajdował się niewielki pokrowiec, w który wkładano pi-
stolet do ochrony zamka przed deszczem. Pokrowiec ten miał formę ładownicy i  zawierał 
kilka patronów do tegoż pistoletu, najprawdopodobniej 6, zob. AGAD, ABzR, Militaria, pu-
dło VI plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nayijaśnieyszey Królowej Jej Mości, 
[1755/56 r.], Kassa na medykamenta, Nota, s. 25–27; AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 83, 
Specyfikacja odebranych rzeczy skarbowych po apszeytowanym kapralu Umińskim, 17 X 
1761 r., k. 28, R. Müller, Die Armee Augustus des Starken. Das Sächsische Heer von 1730 bis 
1733, Berlin 1984, s. 53.
28 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh II 83, Specyfikacya odebranych rzeczy skarbowych po 
apszeytowanym kapralu Umińskim, 17 X 1761 r., [b.p. między s. 30 a 31]; Podh III, pudło 
V/1, plik 28, Raport kwartalny Regimentu Buławy Polnej Koronnej, [1758–1759 r.]; Podh 
III, pudło V/1, plik 121, Specyfikacja broni, ledewerku, wielkiego munduru, polnych y  in-
nych rekwizytów Regimentu Buławy Polney Koronney, [czerwiec 1775 r.], b.p.
29 Forma niewielkiej torby na patrony do pistoletu mocowana do bandolieru, zob. AN 
w  Krakowie, AS Ap, Podh IV, pudło XL, plik 35, Tabela wielkiego i  małego moderunku, 
który się wydał na chorągiew pana obersztelejtnanta barona de Fresse, 1 I 1754 r., b.p.
30 Co prawda karabiny wyposażone w bagnety tulejkowe pozwalały na przeciwstawianie się 
atakom kawalerii, lecz bez możliwości prowadzenia ognia, piechota taka była jedynie bier-
nym uczestnikiem starcia; natomiast do starć na bagnety w XVIII w. dochodziło niezwykle 
rzadko.
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i  czysta31. Dotyczyło to nie tylko broni palnej, ale także białej i  drzew-
cowej32.

III. Przyczyny niesprawności broni – zagadnienia ogólne

Odwracając pytanie, wskazać należy na główne przyczyny niesprawności 
broni palnej. Do najważniejszych należą: zapchanie otworu zapałowego, za-
moknięty proch, słabo nawęglone lustro krzesiwa, nieostra skałka, niewypał 
bądź nagar prochowy znajdujący się w komorze nabojowej, zepsuty mecha-
nizm spustu, orzecha, złamany kurek. Wyżej wymienione problemy nie wy-
czerpują oczywiście całego katalogu przyczyn uniemożliwiających właściwe 
wykorzystanie broni palnej. 

Jednym z  najważniejszych kłopotów z  utrzymywaniem broni w  dobrej 
kondycji był czarny proch strzelniczy. Spowodowane było to chemiczny-
mi właściwościami prochu – składał się on z siarki, saletry i węgla. Dużym 
problemem był zwłaszcza produkt uboczny jego spalania – nagar prochowy, 
który pod wpływem wilgoci stawał się aktywny chemicznie, a  co za tym 
idzie powodował szybką, niemal natychmiastową reakcję z  żelazem, sta-
nowiącym główny element konstrukcyjny karabinów i  pistoletów skałko-
wych33. Pozostawienie na dłuższy czas wilgotnego nagaru na lufie lub zam-
ku powoduje szybką korozję – powstanie rdzy – a co za tym idzie wżerów, 
które osłabiają te elementy konstrukcyjne, mogąc powodować jej fizyczne 
uszkodzenie. Ponadto proch oraz nagar prochowy cechują się dużą higro-
skopijnością, co w przypadku tego pierwszego uniemożliwia jego wykorzy-
stanie jako środka miotającego, a w przypadku drugiego powoduje szybkie 
postępowanie procesu korozji. Nawet suchy nagar może być przyczyną za-
tkania kanału prochowego, czy nawet samej lufy34.

Żołnierz musiał się martwić, nie tylko o to, aby nie zamoczyć ładunków (pa-
tronów), ale także aby odpowiednio prędko wyczyścić broń po strzelaniu. Szyb-
ka reakcja i czyszczenie oraz właściwa konserwacja redukowały czas poświęca-
ny przy pozbywaniu się ubocznych skutków strzelania, tj. nagaru prochowego.

31 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], 
rozdz.  I, s. 2, 6; Podh II 70, Regulament albo obserwa każdego żołnierza jako się ma trzymać 
osobliwie w garnizonie, [XVIII w.], s. 27; Podh II 67, m.in. rozkazy wydane przy parolach 
w dniach 25 VIII 1757 r., 15 X 1759 r., 5 IX 1761 r.
32 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, O służbie pańskiey podczas pokoju, [1730–1760 r.], 
rozdz. VI, § 1, s. 310–311.
33 Więcej na temat składu i produkcji prochu zob. J. Jakubowski, Nauka Artyleryi, Warsza-
wa 1781, s. 23–82.
34 Jakubowicz nazywa nagar szlamem prochowym, zob. A. Jakubowicz, Wiadomości ściąga-
jące się do woyskowey palney broni ręczney z dziełka rossyyskiego i innych z dodaniem taryffy 
naprawy broni i ryciną, Warszawa 1824, s. 59.
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IV. Koszty zakupu broni i amunicji

Koszt zakupu broni, a także prochu przeznaczonego na ładunki był dość 
znaczny. W  regimentach na ten cel przeznaczono w  każdej kompanii po 
dwie  porcje na zakup broni i  jedną na zakup amunicji. Z  funduszu tego 
w  miarę możliwości zakupywano także narzędzia do czyszczenia i  utrzy-
mywania jej w  należytym porządku35, choć korzystano także ze  środków 
znajdujących się w kasie wakantów (na naprawę i konserwację36 – a nawet 
kasie na medykamenta37) czy małego munduru (kleinmonderunku)38. Zaku-
pu dokonywano na przestrzeni dłuższego okresu rozliczeniowego, w przy-
padku pistoletów podoficerskich co 8, a karabinów co 1039–12 lat40. Tak dłu-
gie okresy użytkowania broni palnej z jednej strony wymagały wiele troski 
o  nią, a  z  drugiej strony musiały powodować wypadki. Ciesielski podaje 
przykład wypadku śmiertelnego, jakiemu uległ jeden z żołnierzy, któremu 
w trakcie oddawana salwy honorowej podczas święta Bożego Ciała rozpadł 
się karabin41 oraz przykład kaprala, śmiertelnie postrzelonego przez szere-
gowego używającego ślepego ładunku („z  papieru”)42. Mając to na wzglę-
dzie, nie może nas dziwić duży nacisk, jaki kładziono w regulaminach na 
potrzebę właściwego obchodzenia się z uzbrojeniem i jego konserwację.

Starano się w  miarę możliwości zakupywać broń jednego rodzaju, 
a przynajmniej jednego kalibru, dla którego należało zaopatrzyć się w ba-
gnety odpowiednio dostosowane do średnicy luf oraz kulolejki o zbliżonych 
do kalibru lufy gabarytach, gdyż kule za „małe nie niosą daleko”, a dużych 

35 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nay-
ijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa na broń y ammunicyą, s. 30–31.
36 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nayija-
śnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa wakantów, s. 35; AN w Krakowie, AS Ap, Podh 
II 263, Obiaśnienie regulaminu woyska pieszego koronnego 1717 Anni, [1760 r.], § 23–24, b.p.
37 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nay-
ijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa na medykamenta, s. 25–27.
38 AGAD, ABzR, Militaria, pudło XI, plik 1, Regulamin dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1738 r.], pkt IX, b.p.
39 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego 
Nayijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa na broń y ammunicyą, s. 30. W re-
gimencie łanowym broń miała być wymieniana co osiem lat, natomiast jak wynika z zacho-
wanej korespondencji, pomiędzy 1753 a 1767 r. wymieniono ją co najmniej dwukrotnie; AP 
w Poznaniu, A. Kossowski, spuścizna, sygn. 7, Korespondencja, notatki i rachunki dotyczące 
zakupu broni i umundurowania dla wojska, 1766–1767 r., s. 3.
40 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 263, Obiaśnienie regulaminu woyska pieszego koronne-
go 1717 Anni, [1760 r.], § 11, b.p.
41 T. Ciesielski, Armia..., s. 451.
42 Ibidem, s. 411.
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nie można włożyć do lufy43. Przestrzeganie tej zasady miało wykluczyć kło-
poty z zaopatrzeniem kompanii w  jednolitą amunicję czy też formy do jej 
produkcji. Obowiązkiem żołnierza było pilnowanie, aby miał zawsze odpo-
wiednią ilość patronów, kul i skałek44.

W celu uniknięcia problemów z  nadużyciami nakazano żołnierzom 
niezwłoczne meldowanie po ćwiczeniach i  strzelaniu o  wszelkich uszko-
dzeniach i trudnościach z obsługą broni, tak aby w miarę możliwości kon-
trolować ich ilość i  móc ocenić, czy winy za uszkodzenie nie ponosi sam 
użytkownik45. Wszelkie wady i uszkodzenia należało niezwłocznie zgłosić46. 
Gdy jednak stwierdzono, iż broń została zniszczona przez nieodpowiednie, 
gnuśne, złośliwe czy celowo złe postępowanie żołnierza, miał on pokryć 
koszty jej naprawy47. Szeregowego leibkompanii Regimentu Buławy Pieszej 
Koronnej Jana Kuźmińskiego ukarano w lutym 1764 r. 12  kijami „za to, że 
idąc na wartę z bronią upadł y złamał ze wszytkim”48.

Koszty zakupu były na tyle wysokie, że rekrutom broń wydawana była 
dopiero po wstępnym przeszkoleniu49, natomiast inwalidom zdolnym do 
służby wydawano starą broń, która nadawała się jeszcze do wykorzysta-
nia50. Dzięki odpowiedniej dbałości o broń można było ją nadal użytkować, 
zwiększając potencjał własnych sił o inwalidów zdolnych do pełnienia służ-
by wartowniczej bądź ordynansowej. 

43 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, §  1 [obie redakcje], s. 179–181, 201; Podh II 93, 
Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy Polnej, [1756 r.], rozdz. II, § 1; s. 20; Podh II 
263, Obiaśnienie regulaminu woyska pieszego koronnego 1717 Anni, [1760 r.], § 11, b.p.
44 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], 
rozdz.  I, s. 6.
45 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. 
IV, s. 46; Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy Polnej, [1756 r.], 
rozdz. II, § 2, s. 20–21.
46 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 1, s. 179–181, 201; BN, rkps 6707 IV, Musztra 
dla regimentu pieszego wojsk polskich, [około 1755 r.], rozdz. X, b.p.
47 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. II, § 2, s. 21–22 i § 6, s. 22; Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 
1730–1760 r.], rozdz. I, s. 2, 8; AGAD, ABzR, Militaria, pudło XI, plik 1, Regulamin dla Re-
gimentu Pieszego Buławy Polney Koronney, [1738 r.], pkt IX., b.p.
48 AN w Krakowie, AS AP, Podh IV, pudło XLIV, plik 103, Informacja o karach i dezerte-
rach, 22 I – 17 III 1764 r., b.p.
49 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy Po-
lney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 4, s. 206–207, 268–270; AN w Krakowie, AS Ap, Podh 
II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy Polnej, [1756 r.], rozdz.  III, § 4, s. 24.
50 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nay-
ijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa na inwalidy, s. 23.
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Skromne budżety na zakup broni i amunicji starano się ratować poprzez 
niwelowanie ryzyka jej utraty. Kaprale mieli uważać, żeby nie znęcać się 
nad żołnierzami, gdyż ci, dezerterując, zabierali ze sobą nie tylko umundu-
rowanie, ale i uzbrojenie, czyniąc znaczne straty dla kompanii51.

Przewidywano także, aby podoficerowie zbierali w miarę możliwości po-
zostawioną po bitwie broń oraz patrontasze52, gdyż koszty ich sporządzenia 
były duże, budżety regimentów szczupłe, a możliwość dalszego wykorzysta-
nia na przestrzeni kolejnych lat przez następnych żołnierzy duże53.

V. Inspekcje

Dążąc do wpojenia żołnierzom zasad dotyczących czystości i utrzymy-
wania broni w sprawności bojowej, w wielu regulaminach położono nacisk 
na regularne wizytowanie i sprawdzanie karabinów i ich czystości54. Inspek-
cje umundurowania często łączono z  przeglądem ledewerku i  uzbrojenia, 
przede wszystkim stanu karabinów skałkowych. Te ostatnie sprawdzano 
w dwójnasób: zbiorowo, gdy pododdział, stawiając karabiny przed sobą, za-
kładał bagnet, następnie umieszczał pobojczyk w  lufie i odkładał broń do 
nogi (lewej). Oficer sprawdzający w  ten sposób mógł zorientować się, czy 
w lufie znajduje się ładunek lub nawet kilka, czy broń jest nabita lub w ja-
kim stanie znajduje się komora ładunkowa (jeśli broń jest niewyczyszczona, 
na końcówce pobojczyka po jego odbiciu prawie zawsze znajduje się nagar 
prochowy), następnie sprawdzał stan ogólny broni. Po tej czynności żołnie-
rze chowali pobojczyki i odkładali broń na ramię55. Nierzadko lustracja taka 
połączona była ze  sprawdzeniem indywidualnym broni, podczas którego 

51 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760], rozdz. II, s. 27.
52 Torby na ładunki.
53 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760], rozdz. 
VI, s. 57.
54 AGAD, ABzR, Militaria, pudło XIX, plik 8, Regulamin warty, 1751 r., pkt 9, ppkt 8, b.p.; 
pudło III, plik 2, Fragment regulaminu warty, b.d., s. 73–77; AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 
8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. II, s. 32–33; rozdz. XVIII, s. 136; rozdz. 
XIX, s. 159; Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy Polney Koronney, 
[1760/1761 r.], rozdz. II, § 4, s. 322–323; Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego 
Buławy Polnej, [1756 r.], rozdz. II, § 4, s. 21; rozdz. VIII, § 5, s. 38–39. Rewizję zalecano często 
także przy wydawanych parolach, zob. m.in. Podh II 67, parole z dni 21 VIII 1757 r., 3 V 1758 r., 
20 VII 1758 r., 10 I 1759 r., 5 XI 1759 r., 19 II 1763 r., 5 VIII 1763 r.
55 Komendy oraz dokładny opis inspekcji znajdują się w części drugiej artykułu, zob. AN 
w Krakowie, AS Ap Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy Polnej, 
[1756 r.], rozdz. VIII, §  5, s. 38–40 oraz Podh I 120, Regulamin woyska pieszego koron-
nego cudzoziemskiego zaciągu w czterech częściach zawarte dla instrukcyi każdego służbę 
wojenną traktującego, stylem polskim pisany”, Sekcja III: O służbie obozowej, [około 1756–
1760 r.], rozdz. VI, O inspekcyi y wartach obozowych, § 6, s. 654–655.
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żołnierz powinien samodzielnie wziąć broń do góry, otworzyć panewkę 
w  przypadku broni niezaładowanej i  podać ją oficerowi. Ten sprawdzał, 
w jakim stanie znajduje się zamek, otwór zapałowy oraz czy skałka jest do-
brze zamocowana, a skóra, w której jest owinięta, nie wystaje ponad szczęki 
kurka, utrudniając krzesanie iskry. Oficer winien również sprawdzić, czy 
skałka opada na lustro krzesiwa oraz czy mechanizm panewki jest dobrze 
naoliwiony56. Oficer lub podoficer przeprowadzający inspekcję sprawdzał 
również, czy pobojczyki są całe57.

Rewizji poddawano każdorazowo żołnierzy idących do obozu58 lub wy-
słanych do powinności (na wartę, forwach, komenderówkę), wówczas broń 
powinna być załadowana, a panewka podsypana59.

V.I. Amunicja
Sprawdzano także ładownice pod kątem liczby znajdującej się w  niej 

amunicji i  jej stanu60. Dążono, aby wszystkie ładunki (patrony) były znor-
malizowane pod kątem wielkości kul i  ilości prochu61. Żołnierz powinien 
mieć bowiem zawsze ostrą amunicję62. Miało to szczególne znaczenie wo-
bec przecierania się papieru i bardzo ścisłej kontroli względem marnowania 

56 AN w Krakowie AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. XVI, s. 151–152.
57 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. 
IV, s. 47.
58 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 122, Regulamin woyska pieszego koronnego cudzoziem-
skiego zaciągu w czterech częściach zawarte dla instrukcyi każdego służbę wojenną traktu-
jącego, stylem polskim pisany, Sekcja III: O służbie obozowej, [około 1756–1760 r.], rozdz. 
IV, O  sposobie wmaszerowania do obozu y  wymaszerowania, §  2, s. 175–176; rozdz. XV, 
O batalii, § 3, s. 119.
59 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761], rozdz. II, §  4, s. 322–323; AGAD, ABzR, Militaria, pudło 
XIX, plik 8, Regulamin warty, 1751 r., pkt 3; pkt 9, ppkt 8, b.p.
60 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nay-
ijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56], Kassa na medykamenty, s. 26; Biblioteka Czar-
toryskich w  Krakowie, rkps 2630 II, Observationspunkte für Gemeinen Soldaten bis zum 
Feldfebel als ein Zusatz zu den Reglement für das Regiment Königlichen Polnischen Kron-
garde, [1770 r.], s. 6–10; AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie [około 
1730–1760 r.], rozdz. II, s. 32–33; Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Bu-
ławy Polnej, [1756 r.], rozdz. II, § 4, s. 22.
61 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Buławy Polnej 
Koronnej, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 1 [obie redakcje], b.p. [uszkodzenia między stronami 
163 a 183], s. 201–202, 321–322; AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla 
Regimentu Pieszego Buławy Polnej, [1756 r.], rozdz. II, § 1, s. 20.
62 AGAD, ABzR, Militaria, pudło IX, plik 1, Lustracja regimentu pieszego artylerii, 6 IX 
1761 r., s. 16; AN w  Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–
1760 r.], rozdz. I, s. 6.
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amunicji, z  której żołnierz był rozliczany63. Gemajn (gemeyne) miał o  nią 
dbać, a  jej gubienie, sprzedawanie lub marnowanie groziło surową karą64. 
Najdotkliwsza kara polegała na dwunastokrotnym przejściu przez ścieżkę, 
podczas której 200 stojących naprzeciwko siebie żołnierzy chłostało skaza-
nego nieszczęśnika specjalnie przygotowanymi do tego rózgami65.

Do ćwiczenia (egzercerowania) wykorzystywano ślepe ładunki pozbawio-
ne kul. W tym celu każdorazowo przed ćwiczeniami wydawano ślepe patrony 
żołnierzom i odbierano im ostre ładunki, które następnie przekazywano kap-
tenarmusowi bądź feldfeblom66. Strzelanie podczas ćwiczeń ślepą amunicją 
miało zredukować możliwości wypadków (ich całkowite wyeliminowanie nie 
jest możliwe, jak pokazują współczesne zdarzenia, nawet przy użyciu samego 
czarnego prochu można wyrządzić krzywdę). Nieznana jest dokładnie ilość 
prochu stosowanego w patronach, lecz musiała być znaczna. W regulaminach 
zwracano uwagę na fakt odskakiwania broni przy wystrzale spowodowanym 
odrzutem. Efekt ten był tylko częściowo redukowany dzięki stabilizującej roli 
bagnetu na końcu lufy67, dlatego też, aby zwiększyć skuteczność salwy, zalecano 

63 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie [około 1730–1760 r.], rozdz. 
II, s. 33; rozdz. IV, s. 46–48. Zobowiązano kapten armusów m.in. do prowadzenia regestru 
wydanej amunicji, zob. AN w  Krakowie, AS Ap, Podh I 120, Regulamin woyska pieszego 
koronnego cudzoziemskiego zaciągu w  czterech częściach zawarte dla instrukcyi każdego 
służbę wojenną traktującego, stylem polskim pisany, Sekcja I: O stanie wewnętrznym y po-
winności infanterii y osób do niey należących, [około 1756–1760 r.], rozdz. IV, O Dyscypli-
nie albo trzymaniu żołnierzy w karności, § 50, s. 79–80.
64 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. II, §  6, s. 22; Podh II 70, Regulament albo obserwa każdego żoł-
nierza jako się ma trzymać osobliwie w  garnizonie, [XVIII w.], s. 28; Podh II 8, Artykuły 
woienne, 17 I 1734 r., art. 27, s. 421; Podh I 120, Regulamin woyska pieszego koronnego cu-
dzoziemskiego zaciągu w czterech częściach zawarte dla instrukcyi każdego służbę wojenną 
traktującego, stylem polskim pisany, Sekcja I: O stanie wewnętrznym y powinności infanterii 
y osób do niey należących, [około 1756–1760 r.], rozdz. III, O przysiędze żołnierskiey, § 5, 
s. 31; AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego 
Nayijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa traktamentu ober- unter-officyerów 
y giemeynów, s. 29; AwR, dział VII, sygn. 5, Nayiaśnieyszego Króla Jmsci w Polszcze, etc. etc. 
Nayłaskawsze nowo potwierdzone woienne artykuły, dla wyzszech y niskich officeró y pro-
stich żołnierzów tak od infanteryey iako tez kawaleryey dragunów y  artylleryey od całey 
Respubliki wielce pochwalone roku 1750, art. 24, s. 75.
65 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 7, b.p. i § 6, s. 204; Podh II 93, Exercir-regle-
ment dla Regimentu Pieszego Buławy Polnej, [1756 r.], rozdz. II, § 6, s. 22.
66 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. 
II, s. 29; Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy Polney Koronney, 
[1760/1761 r.], rozdz. II, § 4, s. 322–323; Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pie-
szego Buławy Polnej, [1756 r.], rozdz. II, § 4, s. 21.
67 Podczas eksperymentu behawioralnego przeprowadzonego w Kocicach w 2017 r., gdzie 
strzelano przy pomocy kul ołowianych kal. 19 mm i niewielkiej ilości prochu – 4–6 g, strzały 
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dwom tylnym szeregom celowanie na wysokości połowy człowieka, natomiast 
szereg klęczący strzelał wprost przed siebie68.

Dzięki rachunkom z 1754 i 1767 r. możemy w dużym przybliżeniu osza-
cować koszt sporządzenia pełnej ładownicy69 patronów dla gemeyne. Dla po-
równania posłużymy się danymi podanymi dla amunicji pruskiej używanej 
w  1740 r.70 Z  1 funta pruskiego (około 452 g) sporządzano 17 kul o  wadze 
około 26,6 g, do wystrzelenia której potrzeba było 14,5 g prochu. W Rzeczy-
pospolitej funty były nieco lżejsze (405 g) i pozwalały na sporządzenie około 
12  kul dla broni palnej o kalibrze 18 mm. Z kolei z funta prochu sporządzano 
32 „szarfpatrony” lub 40 ślepych patronów przeznaczonych do exercerunku. 
Koszt przygotowania ładunków był różny, w zależności od cen rynkowych. Na 
podstawie zachowanych rachunków można zaobserwować stopniowy wzrost 
cen, zwłaszcza prochu71. Przyjmując za podstawę obliczeń ceny z 1767 r., mo-
żemy przyjąć, że dla zaopatrzenia w ładownicę z 24 patronami wydać należało 
około 3 zł i 12 groszy, z czego trochę powyżej 3,5 gr kosztował papier, 38 gr 
kula, 57 gr proch i 2,5 gr klej i nici72 do wiązania ładunków. Ładownica ze „śle-
pymi” ładunkami była tańsza i kosztowała 1 zł i 22 gr73.

oddawane z nałożonym bagnetem były celniejsze, a odrzut proporcjonalnie mniejszy; zob. 
A. Jakubowicz, Wiadomości..., s. 66–67.
68 BN, rkps 6707 IV, Musztra dla regimentu pieszego wojsk polskich, [około 1755 r.], rozdz. 
X, b.p.; AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Bu-
ławy Polnej, [1756 r.], rozdz. XVI, s. 149–150.
69 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nay-
ijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa na medykamenta, s. 25.
70 Die Kriege..., s. 58. 
71 Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XVIII w. funt prochu kosztował 48 gr (T.  Cie-
sielski, Armia..., s. 465), w 1734 r. na Litwie 30 gr (AGAD, AwR, dział VII, sygn. 68, Rozchód 
pieniętzy na moderunek y wyprawę piechurów rospisanych vigo uchwały W[oje]w[ód]dztwa 
Nowogrodzkiego a[nno] 1734, s. 33), w 1737 r. – 31 gr (AGAD, AwR, dział VII, sygn. 65c, Extra 
expensa za ordynansami JO xiążęcia Jmci hetmana y na potrzebę regimentową czynione od raty 
[septem]browey 1736 aż do raty marcowey 1739 inclusive, rata marcowa 1737, s. 15), w 1754 r. 
– 38 gr (AGAD, ABzR, Militaria, pudło X, plik 12, Kwit z dnia 27 VI 1754 r.), w 1757 r. powyżej 
4 zł (AN w Krakowie, AS AP, Podh II 42, Extra expensa na leibkompanę Reg[imentu] P[iesze-
go] B[uławy] Pol[nej] Kor[onnej] obrócone w racie 81 marcowey 1757 a[nn]o, k. 3), natomiast 
w 1762 r. był to koszt rzędu 90 gr (Archiwum Jasnogórskie o. Paulinów, Forteca, sygn. 1693, 
Expensa na przeżeczoną Fortecę przez tez wspomniane roki dwa rok 1761 y 1762, b.p.).
72 Dochodził oczywiście koszt łoju, „żeby ołów niewygorywał”, zob. AGAD, AwR, dział 
VII, sygn. 65c, Extra expensa za ordynansami JO xiążęcia Jmci hetmana y na potrzebę regi-
mentową czynione od raty [septem]browey 1736 aż do raty marcowey 1739 inclusive, rata 
marcowa 1738, s. 17; sygn. 68, Rozchód pieniętzy na moderunek y wyprawę piechurów ro-
spisanych vigo uchwały W[oje]w[ó]dztwa Nowogrodzkiego a[nno] 1734, s. 33.
73 Jednostkowy koszt pojedynczego ładunku wynosił około 2 groszy bez kuli i 4 z kulą; AN 
w Krakowie AS, Podh IV, pudło XLIV, plik 126, extrakt z oryginalnego regulaminu płacy, 
31 III 1767 r., b.p.; identyczne wyliczenia zużycia prochu, ołowiu i papieru na sporządzenie 
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W przybliżeniu możemy oszacować również ilość papieru, który zuży-
wano na patrony. Do produkcji 8 zarówno ślepych nabojów, używanych do 
ćwiczeń i salw honorowych, jak i do produkcji amunicji ostrej potrzebowa-
no około 1 arkusza papieru74. 

Regulamin generalny Regimentu Pieszego Królowej przewidywał, iż w pa-
trontaszy powinny znajdować się 24 ładunki, choć zapewne w wyjątkowych 
sytuacjach udawało się ją zapełnić tą ilością75. Jak podaje Ciesielski, za rozka-
zem z  sierpnia 1752 r. w  Regimencie Pieszym Buławy Polnej podoficerowie 
i szeregowi mieli mieć po 2 skałki i odpowiednio: po 4 ładunki do pistoletów 
i 10  ostrych patronów do karabinów skałkowych76. W innym rozkazie komen-
dant fortec pogranicznych generał major Joachim Potocki nakazał pułkow-
nikowi Krystianowi Dahlke, aby jego żołnierze Regimentu Pieszego Artylerii 
Koronnej komenderowani na służbę do Okopów św. Trójcy mieli po „każdego 
gemeyne szarf 12 ładunkami, także unterofficerów podług zwyczaju [...] opa-
trzyli”77. Taką samą ilość amunicji posiadali żołnierze Regimentu Pieszego 
Buławy Polnej Koronnej komenderowani z Kamieńca Podolskiego 18 grudnia 

amunicji znajdujemy w  niedatowanym (prawdopodobnie po 1760 r.) projekcie (być może 
autorstwa Granowskiego) wydatków poszczególnych regimentów, zob. B. Czart., rkps 2639 
IV, Taxa y wyrachowanie ammunicyi roczney, [1767 r.], s. 75 i n.
74 Jakubowicz podaje, iż z znormalizowanego arkusza sporządzano 12 ładunków karabino-
wych lub 16 pistoletowych, (A. Jakubowicz, Wiadomości..., s. 37–38, 40; AGAD, AwR, dział 
VII, sygn. 303, Rachunki, rejestry różnych wydatków na milicję radziwiłłowską, b.d.), s. 88, 
z  60 libr papieru sporządzono 11520 sztuk ślepej amunicji, co daje 192 patrony z  1 libry, 
taki sam wynik uzyskiwano w 1767 r. dla obu rodzajów amunicji, zob. AN w Krakowie, AS 
Ap, Podh IV, pudło XLIV, plik 126, extrakt z oryginalnego regulaminu płacy, 31 III 1767 r., 
b.p.; w 1734 r. z 4 ryz „papieru podłego” uzyskano 10920 ładunki (AGAD, AwR, dział VII, 
sygn. 68, Rozchód pieniętzy na moderunek y wyprawę piechurów rospisanych vigo uchwały 
W[oje]w[ód]dztwa Nowogrodzkiego a[nno] 1734). Zaznaczyć należy, iż w XVIII w. rozmiar 
papieru nie był ustandaryzowany i w zachowanej dokumentacji z tego okresu waha się mię-
dzy 40 a 47 cm szerokości i 32–36 cm długości dla losowo wybranej jednostki archiwalnej, 
zob. AP w Poznaniu, AK – spuścizna, sygn. 7, Korespondencja, notatki i rachunki dotyczące 
zakupu broni i umundurowania dla wojska, 1766–1767 r.
75 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nay-
ijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa na medykamenta, Nota, s. 27; w tę samą 
ilość amunicji wyposażano m.in. dragonów austriackich, zob. J. Lugs, Handfeuerwaffen: syste-
matischer Überblick über die Handfeuerwaffen und ihre Geschichte, t. I, Berlin 1977, s. 32; po-
twierdzenie dla zapisów tegoż regulaminu znajdujemy m.in. w AN w Krakowie, AS Ap, Podh 
II sygn. 52, s. 49–52. Jest niewykluczone, iż ilość wydawanej ostrej amunicji była zróżnicowana 
dla regimentów, jak wskazuje to choćby cytowany już rękopis nr 2639 Biblioteki Czartoryskich, 
gdzie regimenty otrzymują po 12, 24 lub nawet 60 patronów na rok, zob. B. Czart., rkps 2639 IV, 
zestawienia różnych regimentów pieszych, s. 75, 101, 117, 139, 143, 193, 239.
76 T. Ciesielski, Armia..., s. 465. Taką samą ilość ładunków otrzymywali m.in. żołnierze mi-
licji radziwiłłowskiej, zob. AGAD, AwR, dział VII, sygn. 651, Tabella moderunkowa garnizo-
nu zamku jkmci wileńskiego w roku 1751 mi[iesią]ca marca 13 dnia, s. 7.
77 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 229, Ordynans z dnia 28 IV 1753 r., s. 36.
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1762 r. do Podhorzec78. Z kolei żołnierzom na warty w zamku podhoreckim 
wydawano zgodnie z rozkazem (befelem) po 6 ostrych nabojów79, natomiast 
na jedno ze strzelań na wiwat po 2080. Niestety, nie posiadamy informacji, czy 
w wojsku koronnym patrony wydawano w paczkach, choć taką metodę wyda-
wania amunicji stosowano co najmniej od 1764 r. w milicji radziwiłłowskiej81. 
Dla porównania w armii pruskiej w latach 1751–1752 na jeden dzień ćwiczeń 
ze strzelaniem wydawano po 10 patronów82.

Generalnie wydatki na proch, ołów i papier ponoszone przez oddziały 
były dość zróżnicowane i nie można uznać, iż stanowiły stały procent wy-
datków (ekspens) regimentowych, choć z reguły nie przekraczały przezna-
czonych na to kwot83.

Ćwiczenia z ogniem odbywano w porach ciepłych84: ostatniego mie-
siąca exercerunku wiosną85 lub latem86 bądź w  „przyzwoitych miesią-

78 AN w Krakowie, AS Ap, Podh IV, pudło XLIV, plik 90, Dokumenta ludzi z Kamieńca 
przysłanych do Podhorzec, 1762–1763 r., b.p. W Podhorcach w leibkompanii major Brodow-
ski odnotował: „kartuszów 43 dla gemeine w każdey kartuzie jest ładunków 12”; Podh IV, 
pudło XLIV, plik 102; Rozlicznie lenungu, [maj 1764 r.], b.p.
79 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 67, Parol z dnia 2 X 1760 r.
80 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 67, Parol z dnia 17 XI 1757 r.
81 AGAD, AwR, dział VII, sygn. 653, Specyfikacya ammunicij Nieświskiey, Wołonskiey, ar-
mat, 11 VI 1761 r., s. 54 i n. 
82 A. Witzleben, Aus alten Parolebüchern der Berliner Garnison zur Zeit Friedrichs des Gros-
sen, Osnabrück b.d.w., s. 9, 68–72.
83 W każdej kompani przeznaczać miano jedną porcję na amunicję, co czyniło po dokona-
nych z tej porcji potrąceń 114 zł rocznie; a w ośmiokompanijnym regimencie 912 zł, czyli po 
456 zł w każdej racie (lutowej i wrześniowej), zob. AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, 
Regulamin generalny regimentu pieszego Nayijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], 
Płaca roczna, s. 2–7; pudło X, plik 8, Rachunek de perceptis et expensis w racie february-
uszowey A[nn]i  1754 na konserwacyą R[egi]m[en]tu Pieszego Buławy W[ielkie]y Koron-
ney, b.p.; pudło X, plik 8, rachunek de perceptis et expensis w racie february[uszowey] 1755 
na konserwacyą R[egi]m[en]tu Pieszego Buławy Wielkiey Koronney, b.p.; AN w Krakowie, 
Podh II 42, Extra expensa na leibkompanę Reg[imentu] P[ieszego] B[uławy] Pol[nej] Ko-
r[onnej] obrócone w racie 81 marcowey 1757 a[nn]o, k. 3 i n.; Podh IV, pudło LVIII, plik 1, 
Expens pieniędzy na różne leybkompaniey Regimentu Pieszego Buławy Polney Koron[ney] 
necessaria a [die] 1ma Nov[em]bris 1751mo An[n]o, poczynaiący się w Kamieńcu, b.p.
84 Przykładowo w latach 1757–1769 leibkompania Regimentu Buławy Polnej ćwiczyła m.in. 
21 VIII 1757 r., 30 IV 1758 r., 16 V 1758 r., 21 V 1758 r., 26 V 1758 r., 28 V 1758 r., 5–7 VI 
1758 r., 9 VI 1758 r., 25 VIII 1758 r., 18 IX 1758 r., 9 X 1758 r., 14 V 1759 r., 5–7  VI 1759 r., 
11 VI 1759 r., 15 VI 1759 r., 18 VI 1759 r., 21 VI 1759 r., 25 VI 1759 r., 28 VI 1759 r., 13  VIII 
1759 r., 24 IV 1760 r., zob. AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 67.
85 AGAD, ABzR, Militaria, pudło IX, plik 1, Lustracja regimentu pieszego artylerii, 6 IX 
1761 r., s. 16.
86 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nay-
ijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa na medykamenty, s. 26.
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cach”87. Strzelanie praktykowano przede wszystkim podczas oddawania 
salw honorowych z okazji świąt kościelnych (np. Bożego Ciała)88, rocznic, 
wjazdów89 czy innych uroczystości (imienin wodzów, Nowego Roku)90 oraz 
na pogrzebach91.

Przeciętna skałka, w normalnym eksploatowaniu, winna wystarczyć żoł-
nierzowi na około 50–60 strzałów92. Zaznaczyć należy, że żywotność skał-
ki, tj. zdolność do krzesania iskier, zależy również od ułożenia w szczękach 
kurka. Skałkę można przykręcić przodem, odwróconą w pionie, odwróconą 
w poziomie, a czasem również bokiem w stosunku do lustra krzesiwa93. 

Żołnierz powinien być zaopatrzony w dwie–trzy94 skałki – jedną w kur-
ku, a  pozostałe w  ładownicy, przechowywane w  specjalnej kieszonce na-

87 AP w  Poznaniu, Kossowski, spuścizna, sygn. 10, Fragment regulaminu wojskowego, 
29  III 1757 r., s. 13–14.
88 AGAD, AwR, dział VII, sygn. 303, Rachunki, rejestry różnych wydatków na milicję ra-
dziwiłłowską, b.d., s. 88; AN w  Krakowie, AS Ap, Podh II 67, parole z  dni: 18 XI 1757 r., 
28 VI 1758 r., 25 X 1759 r., 27 X 1759 r., 30 X 1759 r.; Podh II 83, Specyfikacya wydanych 
rzeczy skarbowych za dyspozycyą WJmci pana porucznika Gadomskiego na różne leybkom-
paniey potrzeby, poczynaiące się a die 8va [Decem]bris 1756to Anno w Podhorcach, k. 67v.
89 AGAD, AwR, dział VII, sygn. 65c, Expensa raty marcowey 1736, s. 4; przykładowe roz-
porządzenie, zob. AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 67, Dyspozycya około przyięcia jw xięcia 
jmcia hetmana wielkiego x[ięstwa] litt[ewskiego] Die 18va [Novem]bris 1757mo w Podhor-
cach (Aneks 16.4).
90 T. Ciesielski, Armia..., s. 432; AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 83, Specyfikacya wydanych 
rzeczy skarbowych za dyspozycyą WJmci pana porucznika Gadomskiego na różne leybkompa-
niey potrzeby, poczynaiące się a die 8va [Decem]bris 1756to Anno w Podhorcach, k. 67v; Podh II 
250, Regulamin służby wartowniczej w Podhorcach, [około 1756 r.], II. O honorach, które warta 
zamku podhoreckiego JW. hetmanom, senatorom, dystyngwowanym gościom, generałom, sztabs 
y ober officyerom świadczyć powinna, § 10, b.p.; Podh II 67, parole z dni 25 VIII 1757 r., 27 VIII 
1757 r., 4 IV 1758 r., 28 IX 1758 r., 30 IX 1758 r., 19  III 1759 r., 15 VII 1759 r., 25 VII 1760 r., 28  IX 
1760 r., 1 I 1759 r., 1 I 1760 r., 31 XII 1760 r., 31 XII 1763 r.; Podh IV, pudło XLIV, plik 42; Spe-
cyfikacya expensy pieniężney na różne potrzeby dla leybkompaniey Regimentu Pieszego Buławy 
Pol[ney] Koronney poczynaiącey się a Die 1ma Octobris in An[n]o 1760, usq[ue] ad 1mam Julij 
An[n]o 1761mo w Podhorcach, b.p.; AGAD, AwR, dział VII, sygn. 65c, Extra expensa za ordy-
nansami JO xiążęcia Jmci hetmana y na potrzebę regimentową czynione od raty [septem]browey 
1736 aż do raty marcowey 1739 inclusive, rata [septem]browa 1737, s. 16.
91 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, O służbie pańskiey podczas pokoju, [1730–1760 r.], 
rozdz. V, § 10, s. 308–309.
92 J. Lugs, Handfeuerwaffen..., s. 30–31.
93 Eksperyment behawioralny przeprowadzony podczas inscenizacji w Eichenzell w 2017 r. 
w Niemczech dowiódł, że w trakcie dwóch bitew można było oddać 60 strzałów przy 100% 
skuteczności, osiągniętych przy pomocy skałki ułożonej tyłem (23 strzały) i  bokiem (37) 
względem lustra panewki; zob. A. Jakubowicz, Wiadomości..., s. 45.
94 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Buławy Po-
lnej Koronnej, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 4, s. 203–204; Podh II 93, Exercir-reglement dla 
Regimentu Pieszego Buławy Polnej, [1756 r.], rozdz. II, §  4, s. 21; Podh II 8, Powinności 
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szywanej z przodu korpusu głównego ładownicy, tak jak w przypadku ła-
downic pruskich. Zapasowe skałki powinni mieć przy sobie oficerowie do-
wodzący swoimi kompaniami95. Skałki miały być oprawione w  ołów96 lub 
umieszczane w skórkach juchtowych97, które należało mocno przykręcić do 
szczęk kurka98, gdyż w innym przypadku uderzenie kamienia o lustro krze-
siwa mogło spowodować niedostateczną strugę iskier (skałka amortyzuje 
wówczas nieco uderzenie). W  najgorszym przypadku obluzowana skałka 
mogła wypaść z kurka. Zapas skałek konieczny był także ze względu na ich 
eksploatację i kruszenie się w wyniku uderzeń o lustro krzesiwa. Zalecano, 
aby utrzymać sprawność bojową oddziału przed ćwiczeniami, wkręcać skał-
ki ostre, mniej zawodne, a  tępe przy odpowiedniej „obróbce”, tzw. opuka-
niu, nadawały się jeszcze przez jakiś czas do użytku99. Koszt zakupu jednej 
skałki wahał się między trzema a dwoma groszami100, choć zdarzało się je 
kupować nawet w cenie 10 gr101.

V.II. Odpowiedzialność
Wraz z reformą armii wprowadzoną podczas sejmu niemego w 1717 r. 

w  etacie kompanii piechoty pojawiło się stanowisko kaptenarmusa, czyli 

żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. IV, s. 47–48; BN, rkps 6707 IV, Musztra dla regi-
mentu pieszego wojsk polskich, [około 1755 r.], rozdz. VIII, nr LXXV, b.p.
95 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Buławy Polnej 
Koronnej, [1760/1761 r.], rozdz. II, §  4, 203–204; Podh II 93, Exercir-reglement dla Regi-
mentu Pieszego Buławy Polnej, [1756 r.], rozdz. II, § 4, s. 21.
96 BN, rkps 6707 IV, Musztra dla regimentu pieszego wojsk polskich, [około 1755 r.], rozdz. X, b.p.
97 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Buławy Polnej 
Koronnej, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 4, s. 203–204.
98 BN, rkps 6707 IV, Musztra dla regimentu pieszego wojsk polskich, [około 1755 r.], rozdz. 
X, b.p.; AN w  Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego 
Buławy Polnej, [1756 r.], rozdz. XVI, s. 150–151; Podh I 122, Regulamin woyska pieszego 
koronnego cudzoziemskiego zaciągu w  czterech częściach zawarte dla instrukcyi każdego 
służbę wojenną traktującego, stylem polskim pisany”, Sekcja III: O służbie obozowej, [około 
1750–1760 r.], rozdz. XV, O batalii, § 3, s. 119.
99 BN, rkps 6707 IV, Musztra dla regimentu pieszego wojsk polskich, [około 1755 r.], rozdz. 
VIII, nr LXXV, rozdz. X, b.p.
100 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 42, Extra expensa na leibkompanę Reg[imentu] P[iesze-
go] B[uławy] Pol[nej] Kor[onnej] obrócone w racie 81 marcowey 1757 a[nn]o, k. 3; AGAD, 
AwR, dział VII, sygn. 65c, Extra expensa za ordynansami JO xiążęcia Jmci hetmana y  na 
potrzebę regimentową czynione od raty [septem]browey 1736 aż do raty marcowey 1739 
inclusive (1736–1739), s. 14, 18.
101 AN w Krakowie, AS Ap, Podh IV, pudło III, plik 63, Extra expensa chorągwiane, 16 VII 
1757 r., b.p.; w 1734 r. na Litwie za 134 skałki zapłacono 4 zł i 14 gr i za 250 – 8 zł i 10 gr, 
zob. AGAD, AwR, dział VII, sygn. 68, Rozchód pieniętzy na moderunek y wyprawę piechu-
rów rospisanych vigo uchwały W[oje]w[ód]dztwa Nowogrodzkiego a[nno] 1734, s. 33.
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„kapitana od broni” (z franc. Captain d’Armes)102, zwanego również dozorcą 
broni103. Był to stopień podoficerski równy randze kaprala, któremu przy-
dzielono 1,5 porcji żołdu (szeregowy gemejn otrzymywał 1 porcję, sierżant 
– 2 itd.). Do głównych i  podstawowych obowiązków kaptenarmusów na-
leżał nadzór nad bronią i  amunicją104. Kontrolę swoją sprawował poprzez 
codzienne rewizje, a także prowadzenie odpowiednich rejestrów105.

Z czasem z powodu dużej specjalizacji i niewielkiego obciążenia obowiąz-
kami zadania kaptenarmusa zaczęto powierzać pozostałym podoficerom: ka-
pralom i sierżantom, a zwłaszcza feldfeblom, redukując tym samym jego funk-
cję. Był to jeden z łatwiejszych sposobów zaoszczędzenia porcji, które można 
było przeznaczyć na inne potrzeby. Praktyka ta była dość powszechna i od lat 
pięćdziesiątych XVIII w. obserwujemy niemal całkowity zanik tego stopnia 
w etatach i regulaminach organizacyjnych regimentów pieszych koronnych106.

102 J. Wimmer (Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej, Warszawa 1956, s. 446) iden-
tyfikuje tę funkcję ze „zbrojmistrzem”, jednak opisując strukturę organizacyjną, ale także uzbro-
jenie, umundurowanie i regulacje związane z funkcjonowaniem i budżetem jednostki, w tym kas 
wojskowych, regimentów piechoty królowej i królewicza w 1717 r., posłużył się regulaminem 
pochodzącym z 1755/1756 r. (zob. T. Ciesielski, Armia..., s. 312–314, 465, 470–471), co uniemoż-
liwiło mu wskazanie funkcjonowania tego stopnia w innych jednostkach piechoty poza gwardią; 
Wskazane wykorzystanie „Regulaminu generalnego Regimentu Pieszego Nayiaśnieyszey Kró-
lowey Jej Mości” z lat pięćdziesiątych XVIII  w. jako podstawy do opracowania przez Wimmera 
części rozdziału dotyczącej piechoty autoramentu cudzoziemskiego w 1717 r. czyni jego konsta-
tacje wątpliwymi, jeśli nie całkowicie bezużytecznymi; ponadto niektóre podawane przez niego 
informacje za wskazanym wyżej źródłem zawierają liczne błędy merytoryczne; do takich należą 
m.in. informacje, jakoby żołnierze zamiast kamaszy nosili białe wełniane pończochy (s. 450), co 
nijak ma się do informacji zawartej choćby w rozdziale IV („Kassa małego moderunku”) tegoż 
regulaminu, gdzie mowa o taksie małego munduru dla doboszów, fajfrów i szeregowych, dla któ-
rych co 2 lata przewidziano w sumie pięć par kamaszy (sic!) (zob. AGAD, ABzR, Militaria, pudło 
VI, plik 1), a  także informacji o patrontaszu z czerwonej skóry. We wskazanym wyżej źródle 
mowa o czerwonej lamówce do tornistra oraz pasie nośnym tej samej wyprawy co u patrontasza 
(„tornistrów, u których rzemień tey wyprawy co u patrontaszów, ma mieć na trzy cale szerokości, 
przączki wszystkie mosiężne, same płótnem podszyte z skórką czerwoną oblamowane być po-
winny”) czy informacja o czerwonych sukiennych płaszczach, choć w źródle znajdujemy jedynie 
informację, iż płaszcze były podszywane czerwoną luźno tkaną cienką tkaniną wełnianą–kucbo-
jem („Płaszcze dla szyltwachów po dwa dla chorągwi kudzbaią podszyte”).
103 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 120, Regulamin woyska pieszego koronnego cudzoziem-
skiego zaciągu wczterech częściach zawarte dla instrukcyi każdego służbę wojenną traktują-
cego, stylem polskim pisany, Sekcja I: O stanie wewnętrznym y powinności infanterii y osób 
do niey należących, [około 1756–1760 r.], rozdz. IV, O Dyscyplinie albo trzymaniu żołnierzy 
w karności, § 50, s. 79–80.
104 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. 
IV, s. 46–49.
105 Ibidem, s. 48.
106 T. Ciesielski, Armia..., s. 309–335. W niektórych regimentach etat kaptenarmusa przetrwał 
dłużej, przykładowo w Regimencie Pieszym Królewicza występował on co najmniej do 1765 r., 
zob. AN w Krakowie, AS Ap, Podh IV, pudło LV, plik 60, Specification, 12 VII 1764 r., b.p.
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Rewizję, czy też „wizyterowanie”, prowadzono przed wszelkimi para-
dami, ale także przed pójściem na wartę czy inną powinność107. Ponadto 
oficerowie zobowiązani byli sprawdzać stan umundurowania, wyposaże-
nia i uzbrojenia swoich podkomendnych przynajmniej raz w miesiącu108. 
Odpowiedzialnością za utrzymanie przez żołnierzy broni i  moderunku 
w należytej czystości obarczono podoficerów, którzy w przypadku zanie-
dbania dopilnowania żołnierzy w  swoich kapralszaftach (kamractwach), 
czyli pododdziałach, nad którymi sprawowali opiekę i  kontrolę, mieli 
ponosić karę na równi z  gemeynami109 lub byli karani kryxrechtem, czyli 
prawem wojennym (z niem. Kriege – wojna, Recht – prawo)110. Podobnie 
regiments-dobosz i  regiments-fajfer sprawowali nadzór nad muzykami 
kompanijnymi, aby również i  ci dbali o  swoje instrumenty, które trakto-
wano na równi z  uzbrojeniem muszkieterów i  grenadierów111. Podobnie 
i  oficerom groził areszt i  sąd wojenny, jeśli zaniedbali przeprowadzenia 
kontroli broni112.

VI. Czyszczenie i polerowanie broni

Utrzymywanie broni w czystości było procesem skomplikowanym i skła-
dało się z  kilku etapów. Pierwszym z  nich było rozkręcanie karabinu113. 
Czynności tej uczono każdego rekruta114. Dzięki temu można było dokład-
nie wyczyścić każdy element, a  także zadbać, aby lufa wewnątrz również 

107 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. II, § 4, s. 21; Podh II 8, Powiności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], 
rozdz. II, s. 32–33; rozdz. IV, s. 47–48; Podh II 8, O służbie pańskiey podczas pokoju, [1730–
1760 r.], rozdz. II, s. 262; AGAD, ABzR, Militaria, pudło XIX, plik 8, Regulament warty, 
1751, 9no Co podczas warty do obserwowania, b.p.
108 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. 
XVIII, s. 136; rozdz. XIX, s. 159.
109 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], 
rozdz.  I, s. 2; rozdz. II, s. 22.
110 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 7, b.p. i § 6 [w drugiej redakcji], s. 204; Podh II 
67, Parol z 21 VIII 1757 r.
111 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. 
VIII, s. 65.
112 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. II, §  6, s. 22, BN, rkps 6707 IV, Musztra dla regimentu pieszego 
wojsk polskich, [około 1755 r.], rozdz. X, b.p.
113 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 1 [obie redakcje], s. 179–181, 201.
114 Ibidem, s. 201.
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była czysta115. Ze względu na konieczność posiadania śrubokrętu lub innego 
narzędzia (np. noża) oraz czasochłonność całego procesu z czynności tej za-
zwyczaj rezygnowano, na co może wskazywać „zwyczajowe” eliminowanie 
opisu tej czynności w licznych odpisach regulaminu musztry. 

Drugim etapem było oczyszczanie broni z  brudu, nagaru prochowego 
i rdzy116. Zazwyczaj radzono sobie z tym przy użyciu wody. Broń następnie 
osuszano, wycierając kawałkami sukna117. Następnym etapem było polero-
wanie broni. W  tym celu zaopatrywano żołnierzy w  odpowiednie polier-
sztale (Polierenstein, z  niem. Polieren – polerować, Stein – kamień), czyli 
kamienie do polerowania, na zakup których miano przeznaczać w regimen-
tach środki finansowe z formowanej specjalnie w tym celu „kassy” na broń 
i  amunicję118. Lakoniczność zapisów i  szczupłość posiadanych materiałów 
archiwalnych nie pozwala na potwierdzenie realizacji zapisów tego punk-
tu regulaminu119. Świetnie funkcję ścierną spełniał pumeks (choć zapewne 
używano do tego celu kamieni o większej miękkości) i najprawdopodobniej 
powszechnie dostępny popiół, choć brak źródeł pisanych nie pozwala nam 
jednoznacznie wskazać, czy w istocie materiały te były używane przez pie-
chotę koronną w omawianym przez nas okresie120. Potwierdzenie źródłowe 
znajduje natomiast proszek pozyskiwany ze ścierania cegły (używany w dzi-
siejszych czasach do polerowania broni przez odtwórców121) oraz szmerglu, 
czyli drobnoziarnistej skały metamorficznej, w postaci luźnych ziaren stoso-
wanej jako materiał ścierny122.

115 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy Po-
lnej, [1756 r.], rozdz. VIII, § 5; s. 38–39; Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego 
Buławy Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz.II, § 1 [obie redakcje], s. 179–181, 201.
116 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. I, 
s. 2.
117 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 1 [obie redakcje], s. 179–181, 201.
118 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nay-
ijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa na broń y amunicyą, s. 30–31.
119 Najprawdopodobniej żołnierze musieli radzić sobie na własną rękę z  zaopatrywaniem 
w materiały ścierne.
120 W latach dwudziestych XIX w. stosowano powszechnie drobno utłuczony szmergiel, 
a w razie jego braku cegłę lub popiół; A. Jakubowicz, Wiadomości..., s. 18. W armii pruskiej 
używano również szmerglu rozpuszczanego w  przepalonym winie/gorzałce (Brandtwein), 
zob. F. W. C. Schmettau, Einrichtung..., s. 224–225.
121 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 1 [obie redakcje], s. 179–181, 201.
122 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 42, Extra expensa na leibkompanę Reg[imentu] P[ie-
szego] B[uławy] Pol[nej] Kor[onnej] obrócone w racie 81 marcowey 1757 a[nn]o, k. 3.
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Przy pomocy odpowiednich szczotek123 polerowano z wierzchu nie tylko 
samą lufę, ale także okucia mosiężne i żelazne124.

Kolejnym etapem była konserwacja oczyszczonych i wypolerowanych ele-
mentów. Ze źródeł wynika, iż broń smarowano i glancowano125. W tym celu 
żołnierze winni mieć, cytując za regulaminem: „blaszaną z  oliwą flaszecz-
kę do smarowania broni potrzebną”126. Jak wskazuje dokładny opis jednego 
z paragrafów projektu regulaminu Regimentu Buławy Polnej Koronnej, oliwą 
smarowano zarówno drewniane łoże, jak i zamek karabinu127. „Jankielowey 
kramarce za oliwę do smarowania zamków u broni nowey y farbę” zapłacono 
6 zł i 16 gr w 1764 r.128 Niestety, nie posiadamy źródeł, które mogłyby wska-
zywać na stosowanie innych środków do czyszczenia i smarowania broni129. 
Z  dużym prawdopodobieństwem należałoby wskazać słoninę, której uży-
wano do zabezpieczania ledewerku130. Wyczyszczoną i wypolerowaną broń 
skręcano z powrotem, jeśli do czyszczenia ją rozkręcano.

W przypadku broni białej miano pilnować, aby broń nie była złamana131, 
ostrze ostre i niewyszczerbione132, a rękojeść „czysta i polerowana”133. Także 

123 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nay-
ijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa wakantów, s. 35.
124 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. VII, § 5, s. XXX; AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, fragment re-
gulaminu Regimentu Pieszego Buławy Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 1 [obie 
redakcje], s. 179–181, 201.
125 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. II, s. 33.
126 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nay-
ijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa na medykamenta, s. 27.
127 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney (1760/1761); rozdz. II, § 1, b.p. i s. 201.
128 AGAD, AwR, dział VII, sygn. 656, Specyfikacya sporządzonych rzeczy dla infanteryi ba-
talionu wołhyńskiego, 11 VI 1764 r., s. 175.
129 Niecałe osiemdziesiąt lat później zalecano stosowanie łoju, gdyż jak zaobserwowano, 
„broń oliwą smarowana zawsze iakiemuś rdzewieniu podpada”, A. Jakubowicz, Wiadomo-
ści..., s. 17, 23; ponadto jak wynika ze źródeł pruskich (F. W. C. Schmettau, Einrichtung..., 
s. 224), już w XVIII w. stosowano formę drewnianego narzędzia tzw. „pocierki” (A. Jakubo-
wicz, Wiadomości..., s. 18) z lipy lub olchy, na którą nakładano szmergiel lub inny materiał 
ścierny i w ten sposób polerowano broń.
130 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Usposobienie y ćwiczenie układności żołnierza pie-
chotnego, [lata trzydzieste XVIII w.], s. 345.
131 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. 
II, s. 22.
132 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II § 4, s. 203–204.
133 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh II 8, O  służbie pańskiey podczas pokoju, [1730–1760], 
rozdz. VI, § 1, s. 310–311.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/3–4. ARTYKUŁY I STUDIA30

w tym przypadku stosowano oliwę jako substancję konserwującą134. Pałasze 
miały wisieć równo na pendentach, a bagnety winny mieć tulejki dopaso-
wane do wylotu lufy, aby przy zbytnim luzie nie powodowały hałasu. Dba-
no także o pochwy do broni białej135.

Polerowanie i  troska o  czystość broni dotyczyła także muzyków regi-
mentowych136 oraz podoficerów, którzy mieli utrzymywać w dobrym stanie 
swoje kurcgewery i „szpady”137.

Żołnierze winni byli dbać o  swój ekwipunek, uzbrojenie i  umunduro-
wanie sami. Czyszczenie, farbowanie i  naprawianie sprzętu wykonywano 
w  czasie wolnym, zazwyczaj pod wieczór, po służbie138 lub przed paradą, 
choć zdarzało się, iż żołnierze otrzymywali od przełożonych rozkaz wy-
czyszczenia broni także w innych przypadkach139.

VII. Handgryfy a utrzymanie czystości

Innym sposobem zapobiegania powstawania rdzy tudzież narażania na jej 
powstanie były odpowiednio wyuczone chwyty bronią. W Exercir-reglemen-
cie opis handgryfów140 wskazuje jednoznacznie, iż podczas wszystkich operacji 
z bronią starano się unikać bezpośredniego kontaktu palców i dłoni z żelazną 
lufą. Jedynie w przypadku kilku komend było to dozwolone takich jaki chwyta-
nie broni do pogrzebu, czy zejścia z warty, gdy żołnierze brali broń wspak, czyli 

134 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 42, Extra expensa na leibkompanę Reg[imentu] P[ie-
szego] B[uławy] Pol[nej] Kor[onnej] obrócone w racie 81 marcowey 1757 a[nn]o, k. 3.
135 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 5, b.p.
136 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761], rozdz. II, § 6, s. 264, 323; rozdz. III, § 9, s. 204; Podh II 8, 
Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. VIII, s. 65.
137 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, §  5, s. 204; §  8, s. 264; Podh II 8, Powinności 
żołnierskie, [około 1730–1760], rozdz. II, s. 25; Podh II 67, Parol z dnia 15 X 1759 r.; AGAD, 
ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nayijaśnieyszey 
Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], O unterofficerach y kadetach, s. 43.
138 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie [około 1730–1760 r.], rozdz. 
II, s. XX; Podh I, sygn. 120, Regulamin woyska pieszego koronnego cudzoziemskiego zacią-
gu w czterech częściach zawarte dla instrukcyi każdego służbę wojenną traktującego, stylem 
polskim pisany, Sekcja I: O  stanie wewnętrznym y  powinności infanterii y  osób do niey 
należących, [około 1750–1760 r.], rozdz. IV, O Dyscyplinie albo trzymaniu żołnierzy w kar-
ności, § 14, s. 44–45.
139 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh II 61, Species Facti – Wawrzyńca Tuczyńskiego, 30 X 
1759 r., s. 325.
140 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. XIV, s. 85 i n.
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lufą w kierunku ziemi i wówczas kontakt taki był niemożliwy do uniknięcia141. 
Karabin skałkowy chwytano w ten sposób, iż dłoń obejmowała drewniane łoże, 
a kciuk układano na nim równolegle, wzdłuż lufy142. W pewien sposób takie 
ułożenie dłoni na kolbie chroniło przed poparzeniami dłoni i palców w trakcie 
długich strzelań – lufa nagrzewała się bowiem w miarę kolejno oddawanych 
strzałów. Świadczą o tym choćby wspomnienia Bräkera z Tockenburga, w któ-
rych podaje, iż po wystrzeleniu wszystkich patronów lufa była tak gorąca, że 
broń ciągnął za sobą, trzymając ją za flintpas143.

VIII. Proces ładowania i radzenie sobie z niewypałami w trakcie 
szarżerunków

Już w XVIII w. zdawano sobie sprawę, że: „cała moc teraźniejszey pie-
choty zasadza się” na ogniu „ręczney strzelby”144. Jednocześnie wskazywa-
no na słabą skuteczność broni palnej. W krótkim podręczniku dla oficerów 
piechoty chorąży Pułku Gwardii Pieszej Wielkiego Księstwa Litewskiego 
Rafał Karol Berken145 wskazywał, iż z osiemdziesięciu wystrzelonych ładun-
ków tylko jeden „donosi y skutek czyni”, podając obliczenia wykonane dla 
strat poniesionych przez walczące strony w bitwach pod Fontenoy (11 maja 
1745 r.) i Mehr (5 sierpnia 1758 r.)146. 

141 Zarówno regulamin służby garnizonowej (AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, O służbie 
pańskiey podczas pokoju, [1730–1760 r.]), jak i  służby polowej (Podh I 120 i Podh I 122) 
– zawierają fragmenty „Regulaminu woyska pieszego koronnego cudzoziemskiego zaciągu 
w  czterech częściach zawarte dla instrukcyi każdego służbę wojenną traktującego, stylem 
polskim pisany”, Sekcja III: O służbie obozowej), w tym informacje o istnieniu komendy do 
wzięcia karabinu kolbą ku górze, choć próżno szukać jej w handgryfach regulaminu musztry 
przeznaczonej dla wojsk koronnych (AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement 
dla Regimentu Pieszego Buławy Polnej (1756); BN, rkps 6707 IV, Musztra dla regimentu 
pieszego wojsk polskich, [około 1755 r.]); komenda taka istniała natomiast w armii pruskiej, 
zob. Reglement vor die Königl. Preussische Infanterie, Worin enthalten: Die Evolutions, das 
Manual und die Chargirung, und Wie der Dienst in Felde und in der Garnizon geschehen soll, 
Auch Wornach die Sämtliche Officiers sich sonst zu verhalten haben, Berlin 1743, s. 48–50; 
komenda „Verkehrt und schultert das Gewehr” wykonywana była w 13 tempach.
142 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. XIV, s. 88–95.
143 U. Bräker, Żywot..., s. 77; było to z pewnością zachowanie nieregulaminowe.
144 BN, rkps I.9095, Zabawy żołnierskie, czyli krótkie zebranie taktyki początkowey w Pułku 
Gwardyi Pieszey WXL używaney przez Rafała Karola Berkena tegoż pułku chorążego w roku 
1774 spisane, s. 27.
145 W latach 1771–1781 kapitan – adiutant 2 Dywizji Litewskiej, w 1783 r. awansowany na majora, 
w 1794 r. pułkownik 5 Regimentu Pieszego Wielkiego Księstwa Litewskiego, dalsze losy nieznane.
146 BN, rkps I.9095, Zabawy żołnierskie, czyli krótkie zebranie taktyki początkowey w Pułku 
Gwardyi Pieszey WXL używaney przez Rafała Karola Berkena tegoż pułku chorążego w roku 
1774 spisane, s. 29–31.
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Jednym z poważniejszych problemów żołnierzy w XVIII w. było właśnie 
utrzymanie broni palnej w  jak najwyższej sprawności. Czynnikiem zwięk-
szającym jej niezawodność było m.in. utrzymywanie broni we względnej 
czystości i  radzenie sobie w trakcie szarżerunku z niewypałami147. Było to 
szczególnie trudne, gdy szybkość ładowania, a  także skupienie się żołnie-
rzy na wykonaniu tej czynności, szybkość oddawania salw i  utrzymania 
jednolitego szyku uniemożliwiał zastosowanie pełnego wachlarza działań 
zapobiegawczych. Każda taka czynność wybijała żołnierza z wyuczonej ru-
tyny drylu i mogła być powodem powstawania samego problemu (poprzez 
ominięcie tempa itp.). W  trakcie parady w przypadku niewypału żołnierz 
podsypywał jedynie panewkę, a  resztę ruchów miał markować148. Gdyby 
upadł mu pobojczyk lub bagnet, powinien kontynuować czynności zgodnie 
z tempami bez utraconych rekwizytów149, chyba że zgubę podał mu podofi-
cer150. W trakcie normalnego strzelania żołnierz dla bezpieczeństwa swego 
i  kolegów z  linii, a  także aby utrzymać szyk, miał unikać manipulowania 
przy broni, ale w miarę możliwości udać się za linię i tam przy pomocy pod-
oficera znajdującego się z tyłu formacji (szlisującego, tj. zamykającego szyk) 
rozwiązać problem151. Strzelanie odbywało się w zamkniętych rotach i szere-
gach, co oznaczało bardzo ścieśniony szyk, w którym żołnierze musieli na 
siebie nawzajem uważać, aby nie zrobić kolegom krzywdy152.

Szczególną wagę przywiązywano do tego, aby żołnierze przy niewypale 
nie nabijali broni drugim ładunkiem. Groziło to eksplozją i  rozerwaniem 
lufy, co mogło skutkować ranieniem własnych współtowarzyszy w szeregu. 
W tym celu żołnierzy nie tylko informowano o niebezpieczeństwie, ale prze-
strzegano surowymi sankcjami i karami za popełnienie tego wykroczenia153. 

147 Krzesanie ognia uzależnione było nie tylko od ostrości i niezawodności skałki, drożnego 
kanału zapałowego, ale także odpowiedniego nawęglenia lustra krzesiwa. Wśród rachunków za 
naprawę broni z 1761 r. widnieje m.in. „hartowanie” i „nastalowanie” dekla, co miało zwiększyć 
snop iskier z niego krzesanych, zob. AN w Krakowie, Podh IV, pudło XLIV, plik 43–44.
148 BN, rkps 6707 IV, Musztra dla regimentu pieszego wojsk polskich, [około 1755 r.], rozdz. 
X, b.p.; AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Bu-
ławy Polnej, [1756 r.], rozdz. XIV, s. 150–151.
149 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. XIV, s. 151.
150 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. I, 
s. 12–13.
151 BN, rkps 6707 IV, Musztra dla regimentu pieszego wojsk polskich, [około 1755 r.], rozdz. 
VIII, nr LXXV, b.p.
152 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. I, s. 13.
153 BN, rkps 6707 IV, Musztra dla regimentu pieszego wojsk polskich, [około 1755 r.], rozdz.  X, 
b.p.; AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. XIV, s. 150–151.
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Zalecano sypanie znaczniejszej ilości prochu na panewkę154, gdyż zwiększa-
ło to szansę dostania się ognia z panewki do otworu zapałowego. Z innych 
czynności profilaktycznych należy wymienić unikanie zbytniego ściskania 
otwartego patrona palcami, tak aby umożliwić swobodne wysypywanie się 
prochu do komory nabojowej155 oraz głębokie gryzienie papieru tak, aby 
otwór, przez który ma się sypać proch, nie zwalniał tempa ładowania bro-
ni156. Jedną z przyczyn niewypałów było niewłaściwe wkładanie otwartego 
patrona, kulą skierowaną ku komorze nabojowej, co nawet przy skutecznym 
odpaleniu prochu na panewce uniemożliwiało miotanie pocisku157. 

Innymi problemami rodzącymi się podczas długotrwałego strzelania, 
zwłaszcza przy wilgotnym powietrzu, było osadzanie się nagaru (często wil-
gotnego) na panewce i  skałce (najczęściej od dołu), co skutecznie ograni-
czało możliwości krzesania iskier. W tym celu żołnierze mieli nosić w pa-
trontaszy lub kieszeni kawałek sukna lub szmatki do ich wycierania. Dodat-
kowy zapas szmatek posiadać powinni podoficerowie158. 

IX. Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu opadów 
na  sprawność broni

IX.I Handgryfy 
Dużą rolę w utrzymywaniu dobrego stanu broni odgrywało odpowied-

nie reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe. Szczególnie szkodli-
wy w  przypadku broni palnej był deszcz, grożący zamoczeniem ładunku 
w  lufie oraz zamoknięciem porowego lustra krzesiwa. W  takim przypad-
ku zalecano stosowanie komendy „Verdeckt das Gewehr unter dem lincken 
Arm”, polegającej na przewróceniu broni leżącej na ramieniu, łożem do 
góry w pozycji ukośnej i schowaniu zamka skałkowego pod pachą159. 

154 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. XIV, s. 153.
155 BN, rkps 6707 IV, Musztra dla regimentu pieszego wojsk polskich, [około 1755 r.], rozdz.  X, 
b.p.; AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. XIV, s. 169.
156 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. XIV, s. 153.
157 BN, rkps 6707 IV, Musztra dla regimentu pieszego wojsk polskich, [około 1755 r.], rozdz.  X, 
b.p.; AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. XIV, s. 150–151.
158 BN, rkps 6707 IV, Musztra dla regimentu pieszego wojsk polskich, [około 1755 r.], rozdz. 
VIII, nr LXXV, b.p.
159 Zob. AN w  Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego 
Buławy Polnej, [1756 r.].
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Skrywanie zamka karabinu skałkowego pod łokciem lewej ręki należa-
ło do jednego z  pierwszych spośród podstawowych handgryfów, których 
uczono rekrutów, i  to nawet przed samą nauką strzelania160. Komenda ta 
znajdowała zastosowanie zarówno w służbie polowej, jak i wartowniczej161. 
W innych przypadkach broń podczas powinności chowano w suchym miej-
scu162, np. na kordygardzie163. 

IX.II. Pfandekle i flintpasy
Broń można było również przewiesić prosto przez ramię bądź ukośnie 

przez klatkę piersiową dzięki flintpasowi, czyli rzemiennemu paskowi przy-
twierdzanemu do karabinu skałkowego164. W obu przypadkach lufę kiero-
wano ku dołowi, a kolbę umieszczono na wysokości głowy. W ten sposób 
zapobiegano dostawaniu się wody do lufy, jednocześnie pozwalając zacho-
wać wolne ręce. Mankamentem był fakt, iż w ten sposób nie chroniono sa-
mego zamka165. Przewieszanie karabinu skałkowego przez ramię za pomo-
cą flintpasa (lufą do góry) stosowano zresztą wśród grenadierów, co było 
konieczne przy ćwiczeniach z rzucaniem granatów166. Regulamin generalny 
napisany dla Regimentu Pieszego Królowej wskazywał, iż flintpas wykonany 
winien być z  czerwonego juchtu o  szerokości 3 „mocnych” cali, czyli ok. 
7,2–7,5 cm167. O ile stosowanie czerwonej skóry praktykowane było w armii 

160 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh I 119, fragment regulaminu Regimentu Buławy Polnej 
Koronnej, [1760/1761 r.], rozdz. III, § 9, s. 209, 274–275.
161 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, O służbie pańskiey podczas pokoju, [1730–1760 r.], 
rozdz. II, § 8, s. 271–272; § 3, s. 268.
162 Ibidem.
163 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, O służbie pańskiey podczas pokoju, [1730–1760 r.], 
rozdz. II, § 8, s. 272.
164 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nay-
ijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa co z summy od expensy wielkiego mun-
duru pozostałey in emolumentu regimentu sprawiono być powinno, pkt 4, s. 19.
165 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. XIV, s. 114–119.
166 Szósty i siódmy handgryf dla grenadierów – „weźcie za flintpas” i „przerzućcie broń na 
lewe ramię”, zob. AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pie-
szego Buławy Polnej, [1756 r.], rozdz. XIV, s. 114–115.
167 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nay-
ijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa na broń y amunicyą, s. 30–31; AN w Kra-
kowie, AS Ap, Podh III, pudło V/1, Specyfikacya dla sprawienia nowego moderunku w Re-
gimencie Pieszym JO Jmci pana kasztelana krakoskiego het[mana] w[ielkiego] koron[nnego] 
wyrażoną die 5ta Junij 1750 do dyspozycyi jmco pana Grotowskiego regiments kwatermistrza 
y kapitana wzwyż wyrażonego regimentu, b.p.; dla porównania w armii pruskiej flintpasy miały 
szerokość między 10 a 11,5 cm, zob. D. Hohrath, The Uniforms of the Prussian Army under Fre-
derick the Great from 1740 to 1786, t. 2, Vienna 2011, s. 49, 120, 169, 216, 264, 343.
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pruskiej, a flintpas, czyli Gewehrriemen (z niem. dosł. rzemień od broni), 
często lakierowano, o tyle jego szerokość musi budzić nasze wątpliwości168. 
Rzadko który karabin był tak szeroki, aby było możliwe umieszczenie na 
nim pasa tej samej szerokości, czy nawet szerszego.

Drugim elementem zabezpieczanym podczas deszczu było wspomniane 
wcześniej lustro krzesiwa. Chroniono je poprzez nałożenie pfandekla (z niem. 
Pfane – panewka, dekel – pokrywka, osłona), czyli skórzanego kapturka169, 
wykonanego z  czerwonego juchtu170 i mocowanego na rzemieniu do antaby 
spustu171. Wbrew nazwie pfandekle nie osłaniały panewki, a jedynie lustro krze-
siwa, które z kolei zakrywało panewkę. Było to rozwiązanie niemal identyczne 
z tym, jakie obserwujemy w armii pruskiej172. Dzięki niemu można było pro-
wadzić ogień nawet w trakcie deszczu do czasu zamoknięcia krzesiwa173. Zale-
cano, aby owych kapturków, czyli pfandekli, nie ściągać, chyba że zamierzano 
strzelać174. Przy regularnych salwach, dużym natężeniu ognia oraz niewielkich 
opadach sama nagrzana broń skutecznie przyczyniała się do odparowywania 
niewielkich ilości wody. 

Wiele wskazuje, iż w armii koronnej nie stosowano jednego typu flintpasów. 
Na obrazie Johanna Samuela Mocka (z 1732 r.) widoczne są czerwone flintpasy 
z zamocowaną przy górnym bączku mosiężną sprzączką, natomiast w jednym 
z rachunków (najprawdopodobniej z lat czterdziestych XVIII w.) dla leybkom-
panii Regimentu Buławy Wielkiej Koronnej Józefa Potockiego (po jego śmier-
ci oddział przemianowano na Regiment Buławy Polnej Koronnej) mowa jest 
o dwóch sprzączkach dla 464 flintpasów. Cena jednego flintpasa miała wynosić 

168 A. Wirtgen, Die preussische...., s. 162.
169 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie [około 1730–1760 r.], rozdz. 
IV, s. 47; AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego 
Nayijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa na broń y amunicyą, s. 30–31.
170 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu piesze-
go Nayijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa na broń y amunicyą, s. 30; AN 
w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Buławy Polnej Koronnej, 
[1760/1761 r.], rozdz. II, § 4, s. 203–204.
171 zob. A. Wirtgen, Die preussische...., vol. 2, tafel 99; F. W. C. Schmettau, Einrichtung...., t. 1, 
s. 165, 217, 219, 226; t. 2, s. 21–23.
172 Reglement vor die Königl. Preussische Infanterie von 1726. Faksimiledruck der Ausgabe 
1726 mit einer Einleitung, oprac. H. Bleckwenn, Osnabrück 1968, s. 607; Reglement für die 
Königlich Preussische Infanterie, Berlin 1788, s. 652–653; C. Kling, Allgemeine.., t. 1, s. 88.
173 Zastosowanie obu metod sprawdzono empirycznie m.in. podczas inscenizacji bitwy pod 
Małujowicami w jej 275. rocznicę zorganizowaną w Brzegu (kwiecień 2016 r.) czy insceniza-
cji bitwy pod Lovosicami w jej 260. rocznicę w Czechach (październik 2016 r.).
174 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Buławy Polnej 
Koronnej, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 4, s. 203–204.
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1 tynf, czyli wg ówczesnego rozliczenia 38–39 gr, natomiast sprzączki 6 gr 
i 1  szostaka175. Cena zakupu pfandekla i flintpasa w 1783 r. wynosiła 3 zł176.

IX.III. Chowanie broni
Również na kwaterach i  gospodach pilnowano, aby patrony nie zamokły177, 

nakazując trzymać je w patrontaszy (ładownicy) schowanej w „miejscach suchy-
ch”178 lub gdzieś zawieszonej179. W polu wieszać je miano na widełkach albo 
drążkach (sztalugach) namiotowych180. Również broń starano się odkładać 
tak, aby nie przeszkadzała181, w bezpiecznym miejscu wskazanym zazwyczaj 
przez kaprala182. W obawie przed pożarami i niekontrolowanymi wybuchami 
zalecano trzymać broń i amunicję z daleka od ognia i świec i unikać palenia 
tytoniu w pobliżu prochu183.

175 AN w Krakowie, AS Ap, Podh IV, pudło LV, pliki 96–97, Obrachowanie munduru ma-
łego za raty 67 y 68, [1751 r.], b.p.; w „Specyfikacji dla Regimentu Pieszego Buławy Polnej 
Wielkiego Księstwa Litewskiego” z 1737 r. również mowa o „rzemieniu do flinty z [s]przącz-
ką”, którego cena wynosiła 38–46 gr, zob. AGAD, AwR, dział VII, sygn. 53, Regulamin Regi-
mentowi Pieszemu Buławy Polney W[ielkiego] X[ęstwa] Lit[ewskiego] według seymu war-
szawskiego 1717, [29 I 1737 r.], s. 11; sygn. 65c, Extra expensa za ordynansami JO xiążęcia 
Jmci hetmana y na potrzebę regimentową czynione od raty [septem]browey 1736 aż do raty 
marcowey 1739 inclusive, rata marcowa 1737, s. 15.
176 Archiwum Jasnogórskie, sygn. 1692, k. 82v. Przykładowo pfandekel w 1773 r. w Prusach 
kupowano za 1 grosz pruski, zob. F. W. C. Schmettau, Einrichtung..., t. 1, s. 166.
177 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. II, §  4, s. 21–22; Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–
1760 r.], rozdz. II, s. 33.
178 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. II, § 3, s. 21.
179 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], 
rozdz.  I, s. 2; Podh II 8, O służbie pańskiey podczas pokoju, [1730–1760 r.], rozdz. VII, § 5, 
s. 320–321.
180 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie [około 1730–1760 r.], 
rozdz.  I, s. 14; Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy Polnej, 
[1756 r.], rozdz.  II, § 4, s. 22; Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 4, s. 322–323.
181 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, O służbie pańskiey podczas pokoju, [około 1730–
1760 r.], rozdz. VII, § 5, s. 320–321.
182 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buła-
wy Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 3; s. 22; Podh II 8, Powinności żołnierskie 
[około 1730–1760], rozdz. I, s. 2.
183 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. II, § 3, s. 22; Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego 
Buławy Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 3, s. 202–203, 322; Podh II 8, Powinno-
ści żołnierskie [około 1730–1760 r.], rozdz. I, s. 13.
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IX.IV. Piramidy na broń
Wśród innych środków ochrony karabinów skałkowych przed znisz-

czeniem, deszczami i  opadami śniegu, ale także zakurzeniem należały 
tzw. piramidy, nazywane płaszczami na broń184, rzadziej pawilonami185 
lub opończami na broń186. Chodziło oczywiście o  tzw. Gewehrmantle 
(z  niem. Gewehr – broń, Mantel – płaszcz), czyli namioty na broń przy-
pominające ówczesnym swym kształtem „piramidy”, choć były to ra-
czej ostrosłupy, w  których żołnierze chowali broń podczas kampowania 
(rozbijania obozu). Każdej kompanii przysługiwały dwa takie namioty187. 
Gewehrmantle umieszczano na końcu alejek z  namiotami szeregowych 
każdej kompanii188.

Do Gewehrmantli wkładano broń palną, natomiast kurcgewery podofi-
cerskie wtykano po obu stronach „piramidy”189.

Konstrukcyjnie ów namiot na broń składał się z pionowego masztu, do 
którego przytwierdzano na wysokości 130–140 cm prostopadle dwa krzyżu-
jące się patyki, na których opierano broń i drewnianego krążka obszytego 
materiałem, o średnicy 30 cm. Do tego ostatniego przytwierdzano od dołu 
płachtę namiotową („opończę”), zakończoną spiczastym elementem, często 

184 AN w  Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buła-
wy Polnej, [1756 r.], rozdz. II, §  3; Podh II 263, Obiaśnienie regulaminu woyska pieszego 
koronnego 1717 Anni, [1760 r.], § 7, b.p.; Podh II 8, Usposobienie y ćwiczenie układności 
żołnierza piechotnego, [lata trzydzieste XVIII w.], s. 345.
185 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 3, s. 22.
186 AGAD, ABzR, Militaria, pudło IX, plik 1, Lustracja regimentu pieszego artylerii, 6 IX 
1761 r., s. 16–17; pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nayijaśnieyszey 
Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa co z summy od expensy wielkiego munduru pozostałey 
in emolumentu regimentu sprawiono być powinno, pkt 2, pkt 4, s. 19; rozdz. III, Kasa na fury-
erskiego konia, woźnicę, wóz prowiantowy y cztery konie, s. 32; AN w Krakowie, AS Ap, Podh 
II 263, Obiaśnienie regulaminu woyska pieszego koronnego 1717 Anni, [1760 r.], § 7, b.p.
187 AGAD, ABzR, Militaria, pudło X, plik 11, Specyfikacya sprawionych namiotów etc. 
w Królewcu in Ratha Februarij Anni 1752 według dokumentów sub Literis A, B, C, D, b.p.; 
Specyfikacya co Jmci P. porucznik Lindsay w Królewcu sprawić ma Datum w Białymstoku 
die 19 Januarii 1752, b.p.; AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 122, Regulamin woyska pieszego 
koronnego cudzoziemskiego zaciągu w  czterech częściach zawarte dla instrukcyi każdego 
służbę wojenną traktującego, stylem polskim pisany”, Sekcja III: O służbie obozowej, [około 
1750–1760 r.], rozdz. I, O gotowości regimentu do kampanii, § 10, s. 154.
188 B. Czart., rkps 2639 IV, Taxa rekwizytów polnych, [1767 r.], s. 76, 102, 118, 144, 153, 
176, 242, 260, 368.
189 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 120, Regulamin woyska pieszego koronnego cudzoziem-
skiego zaciągu w czterech częściach zawarte dla instrukcyi każdego służbę wojenną traktu-
jącego, stylem polskim pisany”, Sekcja III: O służbie obozowej, [około 1756–1760 r.], rozdz. 
IV, O sposobie wmaszerowania do obozu y wymaszerowania, § 11, s. 637–638.
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w kształcie płomienia. Płachta była mocowana pod kątem do ziemi za po-
mocą około 30 śledzi190.

Za wykonanie takich namiotów dla dwóch kompanii Regimentu Piesze-
go Buławy Wielkiej Koronnej zapłacono 30 tynfów, co stanowiło po przeli-
czeniu około 36 zł 2 2/3 gr191.

Sporządzano także inne prowizoryczne namioty do chowania broni, 
m.in. szulerhauzy i giwerkapy, choć z braku źródeł nie potrafimy dziś okre-
ślić ich konstrukcji192.

X. Narzędzia
X.I. Grajcary
Należy także zwrócić uwagę na przyrządy, jakimi żołnierze dyspo-

nowali do obsługi broni palnej. Najważniejszą z  nich był niewątpliwie 
grajcar193, zaliczany i wymieniany w źródłach jako broń194, tuż obok pała-
szów (tasaków), bagnetów i  flint. Grajcar (z  niem. Krätzer, Kräcyer) kon-
strukcyjnie przypominał korkociąg zaopatrzony w dwa ostre i zagięte pręty 
tworzące spiralne pierścienie nakręcane na pobojczyk, przy pomocy któ-
rych wykręcano niewypały z  lufy. Owe pręty miały za zadanie chwycenie 
papieru będącego otoczką patronu bądź sznurka, który uniemożliwiał wy-
padnięcie kuli z  patronu. Nierzadko grajcar wrzynał się w  sam ołowiany 
pocisk. Pozbywano się w ten sposób niewypałów w przypadku zamoknięcia 
prochu w  komorze ładunkowej bądź odbezpieczano broń bez konieczno-
ści jej wystrzelenia, oszczędzając proch i kulę, które można było następnie 
wysypać i wykorzystać do produkcji następnego pocisku. W razie niemożli-
wości wygrajcarowania (wykręcenia) pocisku miano go wystrzelić, unikając 
pory nocnej (co mogło wywołać niepotrzebny alarm), ale tylko pod nad-
zorem podoficera i  w  miejscu ustronnym195. Grajcary były dość istotnym 

190 Jedyny znany zachowany Gewehrmantel należał do armii saskiej i  przechowywany był 
w Muzeum w Bautzen, lecz zaginął i w chwili obecnej nie jest znane miejsce jego przecho-
wywania, zob. R. Bleckwenn, Zelt..., s. 240.
191 AGAD, ABzR, Militaria, pudło X, plik 11, Specyfikacya sprawionych namiotów etc. 
w Królewcu in Ratha Februarij Anni 1752 według dokumentów sub Literis A, B, C, D, b.p.
192 AGAD, AwR, dział VII, sygn. 108, Komissya y  lustracya Regimentu Pieszego JW Xiąże-
cia JMCi Michała Radziwiłła woiewody wileńskiego Hetmana Wielkiego Wielkiego XL, [14 III 
1757 r.], s. 7.
193 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie [około 1730–1760 r.], rozdz. 
IV, s. 48; BN, rkps 6707 IV, Musztra dla regimentu pieszego wojsk polskich, [około 1755 r.], 
rozdz. VIII, nr LXXV, b.p.
194 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 93, Exercir-reglement dla Regimentu Pieszego Buławy 
Polnej, [1756 r.], rozdz. II, § 1, s. 20; Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego 
Buławy Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, § 1, s. 22, 179.
195 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. I, s. 17.
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wyposażeniem żołnierza, na co wskazuje choćby ilość zachowanych eg-
zemplarzy odkrywanych podczas prac wykopaliskowych na polach bitew 
połowy XVIII w., m.in. pod Sarbinowem (1758 r.)196, Kijami (1759 r.)197, 
Kunowicami (1759 r.)198. W armii pruskiej grajcar był niezbędnym elemen-
tem wyposażenia każdego żołnierza, noszonym w  ładownicy w  tej samej 
kieszonce co zapasowe skałki199. Prawdopodobnie również w armii koron-
nej wymagano, aby posiadał je każdy żołnierz200, choć w praktyce stanowiły 
zawsze „towar deficytowy”201. Jak wskazują na to zapiski sądowe z księgi in-
kwizycyjnej Regimentu Pieszego Buławy Polnej Koronnej, również w Rze-
czypospolitej stanowił element wyposażenia „skarbowego”, z którego rozli-
czano w przypadku wydalenia z oddziału202 lub dezercji203. Koszt sporządze-
nia grajcara w 1751 r. wynosił 10 gr204, a w 1757 r. już 20 gr205.

196 T. Karpiński, J. Wrzosek, Bitwa pod Sarbinowem..., s. 113–140.
197 Prace archeologiczne na polu bitwy pod Kijami są prowadzone przez Pawła Stachowiaka, 
ich wyniki nie zostały jeszcze opublikowane, jednak dzięki jego uprzejmości możliwe było 
zapoznanie się z pozyskanymi artefaktami archeologicznymi.
198 Podczas dotychczasowych dziewięciu sezonów wykopalisk prowadzonych pod kierun-
kiem Grzegorza Podrucznego na polu bitwy pod Kunowicami w latach 2009–2017 udało się 
wykopać cztery grajcary.
199 Reglement von 1726..., s. 606; F. W. C. Schmettau, Einrichtung..., s. 223.
200 W Regimencie Pieszym Koronnym Królewicza w 1735 r. kompania Sułkowskiego miała 60 
flint, 60 flintpasów, 60 bagnetów i tyleż grajcarów, choć wg staniu na dzień 1 VIII 1733 r. brako-
wało 13 bagnetów i 40 grajcarów, zob. AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 52, tabele, s. 32–39.
201 AN w Krakowie, AS Ap, Podh IV, pudło III, plik 77, Decesa znalezione u leybkompanii 
d[ie] 13tia martij 1758; przy rewizji kwater 14 żołnierzy spośród 38 w leybkompani nie po-
siadało grajcara; w 1762 r. komenda 16 żołnierzy z 1 podoficerem zabrała ze sobą m.in. 16 
grajcarów; zob. Podh IV, pudło XLIV, plik 90, Dokumenta ludzi z Kamieńca przysłanych do 
Podhorzec, 1762–1763 r., b.p.; Podh IV, pudło LVIII, plik 106, Specyfikacja rzeczy w skrzyni 
skarbowej przy leibkompanii, 24 II 1756 r., b.p.; B. Czart., rkps 2630 II, Observationspunkte 
für Gemeinen Soldaten, s. 81. Ciekawostką jest tutaj druga kompania (pułkownicza) Regi-
mentu Pieszego Buławy Wielkiej Wielkiego Księstwa Litewskiego, w której były łącznie 63 
grajcary na stanie komory (kompania liczyła poniżej 50 szeregowych), zob. AGAD, AwR, 
dział VII, sygn. 108, Komissya y  lustracya Regimentu Pieszego JW Xiążecia JMCi Michała 
Radziwiłła woiewody wileńskiego Hetmana Wielkiego Wielkiego XL, [14 III 1757 r.], s. 7.
202 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 61, Specyfikacya moderunku tak wielkiego jako y ma-
łego od Kazimierza Załuskiego [die] 11 February 1756 anno w Podhorcach oddanego, s. 38.
203 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 61, Species Facti In Crimine Disertionis Wasyleskiego żoł-
nierza od Leybkompaniey Reg[i]m[en]tu Pieszego Buł[awy] Pol[ney] Koronney, 20 V 1760 r., 
s. 371.
204 AN w Krakowie, AS Ap, Podh IV, pudło LVIII, plik 1, Expens pieniędzy na różne leyb-
kompaniey Regimentu Pieszego Buławy Polney Koron[n]ey necessaria a [die] 1ma Nov[em]
bris 1751mo An[n]o, poczynaiący się w Kamieńcu, b.p.
205 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 42, Extra expensa na leibkompanę Reg[imentu] P[ie-
szego] B[uławy] Pol[nej] Kor[onnej] obrócone w racie 81 marcowey 1757 a[nn]o, k. 3.
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Nie da się także wykluczyć, iż grajcary stosowano do czyszczenia luf od 
wewnątrz. Owinięcie suchej czy też naoliwionej szmatki wokół „wąsów” 
grajcara nie nastręczało większych trudności, wykluczając jednocześnie 
możliwość zsunięcia się jej, co groziło w  przypadku zastosowania samej 
końcówki pobojczyka. 

Innym narzędziem podobnym do grajcara, o identycznym zastosowaniu, 
był Kugelzieher206. Przyrząd ten, służący do wyciągania kuli z lufy, w kształ-
cie pojedynczego korkociągu, nie posiada w j. polskim odpowiedniej defi-
nicji. Również brak wzmianek w źródłach z XVIII w. uniemożliwia wska-
zanie, czy narzędzie to było używane w armii koronnej. Nie wykluczone, iż 
również Kugelzieher określano zbiorczym mianem grajcara (krajcara).

X.II. Śrubokręty
Wśród innych narzędzi poświadczonych w  źródłach należał wymienić 

szrubstaki, czyli śrubokręty207. Niestety, nieznany jest nam żaden zachowa-
ny śrubokręt z  XVIII w. z  terenów ówczesnej Rzeczypospolitej, któremu 
moglibyśmy przypisać wojskowe pochodzenie. Być może miał on kształt 
litery „T”, jak przedstawiono to w jednej z dziewiętnastowiecznych publika-
cji dotyczącej m.in. obsługi broni palnej208. Były one niezbędne m.in. przy 
wymianie skałek czy wykręcaniu zamka z łoża. Starano się, aby śrubokręty 
mieli wszyscy kaprale, a jeśli brakowało tych narzędzi, to przynajmniej aby 
jeden znajdował się w kompanii209. Wśród narzędzi stosowanych przez pod-
oficerów wymienia się także noże, które z powodzeniem zastępowały śrubo-
kręty przy dokręcaniu czy wymianie skałek, a ponadto można było ich użyć 
do poprawiania ostrości tych ostatnich (poprzez odpowiednie opukanie)210.

X.III. Inne narzędzia
Grajcary i  śrubokręty nie wyczerpują katalogu narzędzi używanych 

przez żołnierzy do konserwacji broni i utrzymywania jej w sprawności bo-
jowej. Jak wskazują na to źródła, podoficerowie mieli mieć także zaostrzony 

206 C Kling, Allgemeine..., s. 107; A. Wirtgen, Die preussische..., s. 157.
207 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. 
IV, s. 48; AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego 
Nayijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa na broń y ammunicyą, s. 30.
208 S. F. Seydel, Abhandlung über Einrichtung und Gebrauch des kleinen Gewehrs, Berlin 1811 
[egzemplarz z kolekcji prywatnej Oliviera Schmidta].
209 AN w Krakowie, AS Ap, Podh II 8, Powinności żołnierskie, [około 1730–1760 r.], rozdz. II, 
s. 48–49.
210 BN, rkps 6707 IV, Musztra dla regimentu pieszego wojsk polskich, [około 1755 r.], rozdz. 
VIII, nr LXXV, b.p.
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drut, obecnie nazywany przetykaczem, do udrażniania otworu zapałowe-
go211. Przetykacze wyposażone w  niewielką szczoteczkę z  włosia znane są 
m.in. z  zabytków archeologicznych związanych z  wojną o  niepodległość 
Stanów Zjednoczonych. Nie można wykluczyć, iż również takie rozwiązanie 
stosowano w armii koronnej.

Innym narzędziem wymienianym jako broń były formy do kul, choć 
brak źródeł nie pozwala ustalić, czy wydawane one były każdemu żołnie-
rzowi, czy występowały jako dobro kompanijne212.

Ponadto żołnierze powinni posiadać zakupione we własnym zakresie 
przyrządy do polerowania i konserwacji, wspomniane już wyżej szczotki do 
polerowania mosiądzu i żelaza, kamienie do szlifowania213 oraz olej lub oli-
wę do smarowania broni trzymany w blaszanych flaszeczkach214. 

XI. Zakończenie

Konserwacja i  sposoby utrzymania w  sprawności bojowej broni pie-
choty autoramentu cudzoziemskiego czasów saskich nie były do tej pory 
przedmiotem rozważań naukowych. Artykuł powstał w przeważającej części 
w oparciu o regulaminy wojskowe i  ich projekty. Lwia część tychże regula-
minów powstała w  latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVIII w. i do-
tyczy przede wszystkim archiwaliów traktujących o  wojskach koronnych 
zachowanych w polskich archiwach. 

Efektywność i skuteczność broni palnej w dużej mierze uzależniona była 
od utrzymania jej w  czystości. Zaniedbana broń bardzo szybko rdzewia-
ła i  ulegała uszkodzeniom. Długie okresy pomiędzy wymianą i  resursem 
broni wymuszały natomiast na kadrze oficerskiej podjęcie środków po-
zwalających na długotrwałe i sprawne użytkowanie karabinów skałkowych 

211 Ibidem.
212 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney [1760/1761 r.], rozdz. II, § 1, s. 201; w aktach lustracji Regimentu Piesze-
go Buławy Wielkiej Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1757 r. dla czterech kompanii tegoż 
regimentu znajdowało się w sumie 20 form do lania kul, 4 do lania kul pistoletowych oraz 
zapasy gotowych ładunków, kul, prochu i  ołowiu, zob. AGAD, AwR, dział VII, sygn. 108, 
Komissya y lustracya Regimentu Pieszego JW Xiążecia JMCi Michała Radziwiłła woiewody 
wileńskiego Hetmana Wielkiego Wielkiego XL, 14 III 1757 r., s. 1–11.
213 AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regulamin generalny regimentu pieszego Nayija-
śnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa na broń y ammunicyą, s. 30–31; Kassa wakantów, 
s. 35.
214 AN w Krakowie, AS Ap, Podh I 119, Fragment regulaminu Regimentu Pieszego Buławy 
Polney Koronney, [1760/1761 r.], rozdz. II, §  1 [obie redakcje], b.p., [uszkodzenia między 
stronami 163 a 183], s. 201–202, 321–322; AGAD, ABzR, Militaria, pudło VI, plik 1, Regu-
lamin generalny regimentu pieszego Nayijaśnieyszey Królowej Jej Mości, [1755/56 r.], Kassa 
na medykamenty, s. 26.
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i innej broni. Ślady tych działań odnajdujemy m.in. w licznych aktach nor-
matywnych i zapiskach regulaminowych. Starano się w ten sposób unikać 
lub ograniczać straty finansowe spowodowane kosztami jej naprawy lub 
wymiany. Trzeba pamiętać, że wydatki związane z  zakupem broni obcią-
żały bezpośrednio budżety kompanijne, a  więc odbijały się pośrednio lub 
nawet bezpośrednio na kieszeni właściciela kompanii215. Wobec olbrzymich 
niedomagań finansowych polskiej armii kwestia zastępowania zużytej broni 
była szczególnie istotna. Podobne problemy możemy zaobserwować także 
w armiach innych państw w tym okresie. W armii pruskiej zapisy dotyczą-
ce zwracania uwagi na należyte obchodzenie się z  bronią znalazły się już 
w  regulaminie z  1726 r. i  wynikały z  zaniedbań zaobserwowanych w  nie-
których regimentach216. Każdorazowo do służby zalecano czyszczenie lufy 
i wszystkich elementów metalowych i mosiężnych. Karabin należało naoli-
wić, a skałkę i baterię zamka solidnie przykręcić217. Szczególnie dużo dru-
kowanych przewodników i samouczków dla żołnierzy, traktujących o tym, 
jak należy dbać o karabin i go konserwować, opublikowano w drugiej po-
łowie XVIII stulecia w  Wielkiej Brytanii218. Dla porównania, na terenie 
Rzeczypospolitej, a konkretnie Królestwa Polskiego, pierwsza znana dru-
kowana praca poświęcona ręcznej broni palnej i  jej konserwacji pojawiła 
się dopiero w  1824 r.219 Wobec istotnego braku takiej pozycji w  okresie 
panowania dynastii saskiej zebranie rozproszonego materiału źródłowe-
go, o  przybliżonej charakterystyce zjawiska konserwacji broni, stało się 
punktem wyjścia do dalszych rozważań. W ten sposób chciano nie tylko 

215 Zob. cytowany w drugiej części artykułu fragment regulaminu ekonomicznego, AN w Kra-
kowie, AS Ap, Podh II 263, Obiaśnienie regulaminu woyska pieszego koronnego 1717 Anni, 
[1760 r.], § 11, b.p.
216 Reglement von 1726..., Theil XII Titul V, art. I, s. 604. 
217 Ibiden, art. IV, s. 606–607; identyczne zapisy znalazły się także w regulaminie piechoty 
pruskiej z 1743 r. (Reglement vor 1743..., Theil XII, Titul IV, art. IV, s. 489); 1750 r. (Regle-
ment vor die Königl. Preussische Infanterie, worinn enthalten: die Evolutions, das Manual und 
die Chargirung, und wie der Dienst im Felde und in der Garnison geschehen soll, auch wor-
nach die samtliche Officiers sich sonst zu verhalten haben, Desgleichen wie viel an Tractament 
bezahlet und darvon abgezogen wird, auch wie die Mundirung gemacht werden soll. Ordnung 
halber in XII Theile, ein jeder Theil in gewisse Tituls, ein jeder Titul in gewisse Articels abgefus-
set, Berlin 1750, Theil XII, Titul IV, art. IV, s. 489), choć w regulaminie z 1788 r. (Reglement 
vor 1788..., Zwolfer Thei, Titul IV, art. l, s. 652) zalecano, aby lufy karabinu nazbyt nie pole-
rować, by nie osłabić jej w ten sposób.
218 B. Cuthbertson, System for the Compleat Interior Management and Oeconomy of a Batta-
lion of Infantry, Dublin 1768, rozdz. XIII, s. 89–107; G. Edie, A Treatise on English Shooting, 
London 1773, s. 7–8; T. Simes, The Regulator or Instructions to Form the Officer and Comple-
te the Soldier, London 1780; Cleanliness [w:] H. Trenchard, The Private Soldier’s and Militia 
Man’s Friend, Oxford 1786, s. 16–20.
219 A. Jakubowicz, Wiadomości...
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skonfrontować i  ugruntować naszą wiedzę na temat roli broni w  armii, 
ale także pomóc w  zrozumieniu podstawowych mechanizmów jej funk-
cjonowania.

STRESZCZENIE

Tomasz Kar piński , Jak dawniej dbano o broń – z  historii piechoty 
polskiej czasów saskich (część I)

Artykuł opisuje metody konserwacji i dbania o broń palną stosowane w forma-
cjach polskiej piechoty w połowie XVIII w. w świetle przedstawień prezentowanych 
przez źródła archiwalne. Tekst składa się z dwóch części, z których pierwsza obej-
muje sposoby, powody i żołnierskie metody ochrony broni. Ta część zawiera rów-
nież opis kwestii niewypałów oraz innych problemów pojawiających się w trakcie 
strzelania z osiemnastowiecznych muszkietów i pistoletów. Druga część artykułu 
zawiera fragmenty oryginalnych niepublikowanych źródeł z epoki, głównie regu-
laminów, ale także wyliczeń i rachunków o charakterze wojskowym, na podstawie 
których pierwsza część artykułu została oparta. Ta część artykułu zostanie opubli-
kowana w kolejnym numerze PHW. Podstawa źródłowa nie zawsze jasno pokazy-
wała niektóre aspekty omawiane w części pierwszej, z tego powodu autor sięgnął 
do porównań i źródeł pochodzenia głównie pruskiego.

Słowa k luczowe:  karabin skałkowy, grajcar, czyszczenie, czarny proch, kon-
serwacja, handgryfy, gewermantel

SUMMARY

Tomasz Kar piński , How firearms used to be maintained  
– from the history of Polish infantry in the Saxon times (part 1)

The article concerns mid-18th century methods of firearms maintenance used 
in  the Polish infantry as presented in archival sources. It is divided into two parts, 
the first of which describes the reasons and soldiers’ methods to protect their 
weapons. It also describes misfires and other issues occurring when shooting with 
18th-century muskets and pistols. The second part contains original excerpts from 
unpublished sources of the time, mainly military regulations, listings and calcula-
tions, on which the first part of the article has been based. This part is going to be 
published in the next issue of the PHW. Some aspects discussed in the first part 
were not presented clearly enough in the base sources, and therefore the author 
reached for comparisons and sources mainly of Prussian origin.

Ke y words : flintlock musket, worm, cleaning, black powder, care, weapon 
maintenance, manuals, military bell tent
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РЕЗЮМЕ

Томаш Карпински, Уход за оружием в давние времена –  
из истории польской пехоты в первой половине XVIII века – часть 1

В статье описываются методы ухода за огнестрельным оружием, исполь-
зуемым в польских пехотных формированиях в середине XVIII века, на ос-
нове сведений из архивных источников. Текст состоит из двух частей. Пер-
вая часть охватывает способы, поводы и солдатские методы защиты оружия. 
Также в этой части содержится описание различных проблем, появляющих-
ся в  процессе стрельбы из мушкетов и  пистолетов XVIII века – например, 
осечек. Вторая часть статьи содержит фрагменты оригинальных, неопубли-
кованных источников той эпохи, в основном – регламентов, счетов и иных 
документов, связанных с  расчетами в  военной сфере, на основе которых 
была написана первая часть статьи. Данная часть статьи будет опубликована 
в следующем номере журнала. Основные источники не всегда ясно показыва-
ли некоторые аспекты, затронутые в первой части, и по этой причине автор 
обратился к источникам преимущественно прусского происхождения. 

Ключевые  слов а : кремневая винтовка, чистка, черный порох, уход, 
хандгрифф, гхевермантэль (палатка на оружие)



L eszek Kania

Organizacja i rys działalności sądów 
polowych Naczelnego Dowództwa WP 
w przełomowym okresie wojny z Rosją 

Sowiecką latem 1920 roku (część 1)

Wstęp

Sądownictwo wojskowe, zwane w  przeszłości audytoriatem, od poło-
wy XIX w. wchodzi w skład służb, które są jednym z wielu instrumentów 
zapewniających wewnętrzną spoistość wojska i  utrzymanie w  oddziałach 
karności. W  literaturze ugruntował się pogląd, że wyroki sądów wojen-
nych i sprawność żandarmerii rzutują na zdolność i gotowość bojową wojsk 
równie skutecznie jak inne środki. Jedne są przydatne w  okresie pokoju, 
inne sprawdzają się wyłącznie w czasie wojny. W odróżnieniu od filozofii 
funkcjonowania sądów powszechnych w okresach pokoju, praktyka sądów 
polowych w czasie wojen i konfliktów zbrojnych nie była i nie jest nakie-
rowana na wymierzanie sprawiedliwości pojmowanej w  kulturze prawnej 
Europy jako dochodzenie do prawdy w tradycyjnym znaczeniu tego poję-
cia1. Zadaniem sądów polowych jest bowiem zabezpieczenie procesu dowo-
dzenia i egzekwowanie posłuszeństwa rozkazom przełożonych. Nie inaczej 
było z zadaniami sądownictwa Wojska Polskiego w czasie dwuletniej wojny 
z Rosją Sowiecką w latach 1919–1921.

1 W literaturze wojskowej i prawniczej nie brak publikacji o włączeniu sądów wojskowych 
do systemu organów wymiaru sprawiedliwości w czasie pokoju na gruncie obecnej ustawy 
zasadniczej. Autorzy z  reguły pomijają jednak cel, istotę i  zakres funkcjonowania sądow-
nictwa wojskowego w czasie wojen i konfliktów zbrojnych. Zob. K. Dunaj, Sądy wojskowe 
jako organy wymiaru sprawiedliwości, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, nr 4; K. Dunaj, 
M.  Giżyńska, Konstytucyjne podstawy sądownictwa wojskowego w Polsce [w:] Wymiar spra-
wiedliwości w Siłach Zbrojnych, red. K. Dunaj, M. Stępnowska, Warszawa 2014. 
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Problematyka organizacji i  funkcjonowania polskich sądów wojennych 
na przestrzeni dziejów ma swoich badaczy. Publikacje na temat sądownic-
twa zwykle nie są wdzięczną lekturą dla czytelników, a grono autorów nie 
jest tak liczne w  porównaniu z  imponującym zastępem znawców dziejów 
wojskowości. Zwrócił na ten mankament uwagę Departament Społeczno-
-Wychowawczy MON2. Zagadnienie organizacji i  funkcjonowania sądów 
polowych w  latach wojny z  Rosją Sowiecką 1919–1921 nie było dotąd 
przedmiotem studiów. W  PRL badaczy zniechęcały nieformalne zakazy 
i nożyce cenzora. Poza informacjami pozyskanymi z przedwojennych pu-
blikatorów w  zasadzie niewiele wiemy o  strukturze organizacyjnej i  roli 
sądów polowych podczas tej wojny. Informacje o zapadłych wyrokach są-
dowych czy o problemach z dyscypliną na froncie rozproszone są w biogra-
fiach polityków, dowódców, w memuarach uczestników wojny i publikowa-
nych przez oficerów tej służby szkicach3. Odnotować trzeba też mniej lub 
bardziej udane próby ukazania działalności temidy wojskowej w tej wojnie 
przez polską kinematografię4. 

Przedmiotem badań będących podstawą niniejszego studium są dokumen-
ty wytworzone w latach wojny z Rosją Sowiecką przez sądownictwo polowe, 
żandarmerię, kierownicze władze wojskowe, dowództwa frontów, armii, eta-
pów, wielkich jednostek, grup operacyjnych i organy kontrwywiadu (defensy-
wy). Materiały archiwalne są zróżnicowane pod względem objętości i wartości 
poznawczej. Niektóre zespoły aktowe zachowały się w  stanie względnie do-
brym, inne w szczątkowym. W Centralnym Archiwum Wojskowym Wojsko-
wego Biura Historycznego (CAW-WBH) znajduje się ledwie kilka procent ca-
łości zasobu aktowego wytworzonego przez sądy polowe w latach 1919–1921. 

2 P. Stawecki, Z badań nad dyscypliną, przestępczością i moralnością wojska Drugiej Rzeczy-
pospolitej, Warszawa 2000 (ze wstępu).
3 Dysponujemy tu ledwie kilkoma jubileuszowymi szkicami z  pierwszej dekady Pol-
ski międzywojennej, które ukazały się w  końcu lat dwudziestych na łamach „Wojskowe-
go Przeglądu Prawniczego” (dalej: WPP), tj. oficjalnego periodyku służby sprawiedliwości 
WP: M.  Buszyński, Władze kierownicze wojskowej służby sprawiedliwości i  ich rozwój, WPP 
1928, nr 8–10; J. Daniec, Historia sądownictwa wojskowego w odrodzonej Polsce, WPP 1928, 
nr  8–10; J. Krzemieński, Wymiar sprawiedliwości w  Wojsku Polskim, WPP 1928, nr 8–10; 
T.  Rybicki, Korpus Oficerów Sądowych, WPP 1928, nr 8–10; idem, Sądownictwo polowe w la-
tach wojny 1919–1921, WPP 1928, nr 8–10; T. Wyszomirski, Pierwsze dni sądownictwa woj-
skowego w niepodległej Polsce, WPP 1938, nr 4.
4 W filmie 1920 Bitwa warszawska (reż. Jerzy Hoffman, 2011) główny bohater został ska-
zany na karę śmierci za przeczytanie bolszewickiej ulotki propagandowej. Twórcy filmu za-
prezentowali typowo sowiecki sposób myślenia, ukazując nieprawdziwy epizod z działalno-
ści sądownictwa w sposób urągający realiom tej wojny, tradycji i kulturze prawnej polskiego 
audytoriatu, nie mówiąc o  pogwałceniu zasad zdrowego rozsądku. Nie można mieć za to 
zastrzeżeń do ukazania sądu wojennego w serialu 1920. Wojna i miłość (reż. Maciej Migas, 
2010) – poza brakiem czarnych wypustek na kurtkach mundurowych sędziów wojskowych. 
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Większość akt sądowych nie przetrwała ostatniej wojny, a akta spraw karnych 
były niszczone na szlakach odwrotów dywizji latem 1920 r.5 O treści wyroków 
i sposobie załatwiania spraw karnych dowiadujemy się z kopii i odpisów wyro-
ków, ze sprawozdań statystycznych, z korespondencji sądów polowych z Sze-
fostwem Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 
(NDWP), z doniesień i skarg wpływających do sądów polowych i dowództw 
wojskowych, z korespondencji zwierzchników sądowych z szefami sądów po-
lowych, z zestawień statystycznych, z rozkazów dziennych, interwencji naczel-
nych organów władzy i administracji państwowej, z materiałów sejmowych ko-
misji śledczych, a wreszcie z interpelacji poselskich i doniesień prasy codzien-
nej. Na podstawie dokumentów pozyskanych w kwerendzie można pokusić się 
o próbę odtworzenia organizacji sądownictwa polowego w latach wojny z Rosją 
Sowiecką, a także o ustalenie obsad sądów polowych i pozostałych agend służ-
by sprawiedliwości przez oficerów Korpusu Sądowego (KS). Wyrywkowe dane, 
analizy i informacje na temat egzekwowania karności i wojskowego prawa do-
raźnego znajdujemy w pracach omawiających organizację i działalność żandar-
merii wojskowej. Czas podjąć temat i wypełnić istniejącą w badaniach lukę. 

1. Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa WP 

Rozporządzeniem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z 25 paździer-
nika 1918 r. utworzono Sztab Generalny Wojska Polskiego w  Warszawie 
jako podstawowy organ dowodzenia i  planowania operacyjnego6. W  wy-
niku reorganizacji przeprowadzonych w pierwszym kwartale 1919 r. Sztab 
Generalny WP został podzielony na Oddziały. Rozkazem szefa Sztabu Ge-
neralnego WP z 4 lutego 1919 r. utworzono Kwatermistrzostwo w celu za-
opatrywania wojsk na froncie (sprawy kwaterunkowe, poczta polowa, służ-
ba zdrowia, duszpasterstwo, intendentura, tabory, służba weterynaryjna, 
broń i  amunicja itd.)7. Kolejnym rozkazem z 13 lutego 1919 r. utworzono 
Oddział IV Kwatermistrzowski NDWP w wyniku połączenia Oddziału IV 
Technicznego i  Oddziału V Demobilizacyjnego z  Kwatermistrzostwem8. 

5 Zob. zespoły aktowe w zasobach CAW-WBH: Szefostwo Sądownictwa Polowego NDWP 
(sygn. I.301.21), Sądy polowe NDWP (sygn. I.301.22), Oddział VI Prawny Sztabu MSWojsk. 
1919–1921 (sygn. I.300.12), Biuro Personalne MSWojsk. (sygn. I.300.18), Departament Spra-
wiedliwości nr IX i nr X MSWojsk. 1918–1939 (sygn. I.300.58), Rozkazy NDWP z lat 1919–
1921 (sygn. I.301.5) i inne.
6 Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z 25 X 1918 r. (Dziennik Rozporządzeń 
Komisji Wojskowej nr 1 z 28 X 1918 r.).
7 T. Kmiecik, Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918–1939. Udział w  wojnach o  granice 
i funkcjonowanie w warunkach zagrożenia państwa, Warszawa 2012, s. 52–53.
8 R. Czarnecka, Organizacja Sztabu Generalnego WP (Naczelnego Dowództwa WP) w  la-
tach 1918–1921, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 2004, nr 26, s. 9–10.
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To był ostatni krok na drodze tworzenia sieci sądów polowych, albowiem 
w  skład Oddziału IV wszedł referat sądowo-prawny z  mjr. Julianem Ku-
rowskim jako szefem sądownictwa polowego9. Po marcowej reorganizacji 
w 1919 r. Sztab Generalny WP włączono do Naczelnego Dowództwa WP, 
a istniejące oddziały podzielono na sekcje. Służba sprawiedliwości „w polu” 
funkcjonowała początkowo pod nazwą 7 Sekcja Sądowo-Prawna Kwatermi-
strzostwa NDWP10, a  od sierpnia 1920 r. jako 10. Sekcja Sądowo-Prawna 
Kwatermistrzostwa NDWP11. Ewolucja organizacji sądownictwa polowego 
w ramach dotychczasowych struktur zakończyła się dopiero z początkiem 
stycznia 1920 r., kiedy to weszła w życie nowa organizacja NDWP. Na mocy 
rozkazu Naczelnego Wodza z  11 grudnia 1919 r. Oddział IV Kwatermi-
strzostwo został przemianowany na Oddział IV Etapów, zaś jego sekcje (le-
karska, duszpasterska, sądowo-prawna, weterynaryjna, taborowa, przemy-
słu zbrojeniowego) wyłączono ze struktur Oddziału IV i podporządkowano 
bezpośrednio Głównemu Kwatermistrzowi NDWP. Służba sprawiedliwości 
„w polu”, podobnie jak pozostałe służby wchodzące wcześniej w skład Od-
działu IV Kwatermistrzostwa NDWP, została podniesiona do rangi Sze-
fostwa Sądownictwa Polowego NDWP12. Do czerwca 1920 r. stanowisko 
II zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP i zarazem Głównego Kwatermi-
strza NDWP zajmował płk/gen. ppor. Juliusz Tarnawa-Malczewski13. Wraz 
ze swoim następcą, gen. ppor. Mieczysławem Norwid-Neugebauerem, ode-
grali decydującą rolę w procesie nadzoru nad sądownictwem polowym. 

Od kwietnia 1919 r. do czasu likwidacji Naczelnego Dowództwa WP po 
zakończeniu wojny z  Rosją Sowiecką szefem sądownictwa polowego był mjr 
Julian Kurowski. Oficer ten cieszył się zaufaniem Naczelnego Wodza i szybko 
rosnącej we wpływy „grupy legionowej”. W  kolejnych miesiącach zdobył też 
zaufanie w  kręgach dowódczych. Mjr Kurowski do sierpnia 1914 r. pracował 
jako notariusz. W  latach 1915–1916 służył jako oficer liniowy w  6 pp Leg., 
gdzie równolegle sprawował obowiązki oficera śledczego sądu polowego Grupy 
gen. Zielińskiego. W pierwszej połowie 1917 r. intensywnie pracował w grupie 
prawników przygotowujących projekty prawa karnego dla przyszłego Wojska 

9 P. K. Marszałek, Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej, 
Wrocław 2011 s. 128.
10 CAW-WBH, Oddział I Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.7.16, Roz-
kaz NDWP nr L.10013/V z 17 IV 1919 r.
11 CAW-WBH, Szefostwo Służby Łączności NDWP, sygn. I.301.13.8, Schemat organizacyj-
ny NDWP; Zob. też R. Czarnecka, Organizacja..., s. 13.
12 T. Kmiecik, Sztab Generalny..., s. 67.
13 L. Wyszczelski, Sztab Generalny Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego (1919–1921), 
„Zeszyty Naukowe AON” 2003, nr 1, s. 343–347.
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Polskiego w  Komisji Prawno-Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu14. W  li-
stopadzie 1918 r. walczył jako oficer piechoty w obronie Lwowa na odcinku 
„Szkoła Kadecka”, zaś po nadejściu odsieczy kierował krótko Referatem Spra-
wiedliwości w Oddziale IV Kwatermistrzostwa Grupy „Wschód”. Przed mia-
nowaniem na stanowisko szefa sądownictwa polowego mjr Kurowski pełnił 
także obowiązki sędziego orzekającego w  Sądzie Wojskowym (SW) Okręgu 
Generalnego (OGen.) Kielce15. Mjr Kurowski miał do dyspozycji trzech ofice-
rów KS: kpt. Kazimierza Gregera16, kpt. Tomasza Żuka-Rybickiego17 i por. Sta-
nisława Wondrauscha. Na barkach tych czterech ludzi urzędujących w dwóch 
małych izbach gmachu mieszczącego dowództwa i  instytucje wojskowe przy 
ul. Mazowieckiej w Warszawie spoczął cały ciężar organizacji i nadzoru nad 
sądownictwem „w polu”. Pod koniec 1919 r. do tego składu doszedł por. Rudolf 
Damm18. Ustrojowym mankamentem dualizmu struktur wojskowej służby 
sprawiedliwości było dzielenie odpowiedzialności za sądy polowe z kierownic-
twem Departamentu II Wojskowo-Prawnego Ministerstwa Spraw Wojskowych 
(MSWojsk.), które z początkiem lutego 1920 r. przekształcono w Oddział VI 
Prawny Sztabu MSWojsk.19 Dobór personalny do sądów polowych, ich two-
rzenie, łączenie i  likwidacja wymagały aprobaty gen. Aleksandra Pika, szefa 
wojskowej służby sprawiedliwości20. Tymczasem mjr Kurowski odpowiadał 
przed Głównym Kwatermistrzem NDWP za kierownictwo, stały nadzór i kon-
trolę nad agendami sądownictwa polowego, w tym również nad więziennic-
twem polowym. Do jego obowiązków prócz wykonywania stałego nadzoru 
nad agendami sądownictwa „w  polu” należało opracowywanie i  wdrażanie 
instrukcji, zarządzeń i rozkazów dotyczących organizacji i funkcjonowania są-
downictwa polowego, referowanie Głównemu Kwatermistrzowi NDWP spraw 
dyscyplinarnych, honorowych i rezultatów działania sądów polowych. 

W  maju 1920 r. kpt. Greger odszedł do służby sądowo-polowej, zaś 
na stanowisku zastępcy szefa Sądownictwa Polowego NDWP zastąpił go 

14 Materiały z prac Komisji Prawno-Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskie-
go, zob. CAW-WBH, Komisja Wojskowa Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 
I.160.1/16; zob. też: L. Kania, Podjęcie prac przygotowawczych w zakresie wojskowego prawa kar-
nego na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej, WPP 2000, nr 3–4.
15 CAW-WBH, AP 5812, Kurowski Julian [płk]. 
16 CAW-WBH, AP 76, Greger Kazimierz [mjr].
17 CAW-WBH, AP 4219, Żuk-Rybicki Tomasz [ppłk]. 
18 CAW-WBH, AP I.481.D.213, Damm Rudolf [mjr]. 
19 L. Kania, Służba sprawiedliwości w Wojsku Polskim 1795–1945. Organizacja – Prawo – 
Ludzie, Siedlce 2015, s. 204 i n.
20 Gen. bryg. Aleksander Pik (ur. 10 V 1873 r. – zm. 20 X 1943 r.). Zob. biogram L.  Kania, 
Generalicja wojskowej służby sprawiedliwości II Rzeczypospolitej (1918–1945), WPP 2002, nr 3, 
s. 156.
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mjr  Marian Krauss21. W  czerwcu 1920 r. z  Szefostwa odszedł por. Won-
drausch i  zastąpił go kpt. Kazimierz Ćwiczyński22. Wszystkich tych praw-
ników łączył wspólny mianownik: byli absolwentami tej samej uczelni, tj. 
Wydziału Prawa i  Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Lwowskiego. 
Wszyscy pochodzili z Galicji Wschodniej i mieli wspólne korzenie. Trady-
cja gimnazjalna i przynależność do korporacji studenckiej miały wówczas 
olbrzymie znaczenie. Co ciekawe, drogi większości z nich splotły się w  li-
stopadzie i  grudniu 1918 r. we Lwowie, gdzie w  Referacie Sprawiedliwo-
ści Grupy „Wschód” służyli razem: mjr Kurowski, por. Żuk-Rybicki, kpt. 
Greger, jednoroczni ochotnicy: dr Damm i dr Wondrausch. Wiosną 1919 r. 
szczęśliwie powrócił z ukraińskiej niewoli mjr Marian Krauss i wstąpił do 
służby sprawiedliwości na Froncie Wołyńskim. Mjr Kurowski po wyznacze-
niu na stanowisko szefa Sekcji Sądowo-Prawnej NDWP ściągnął ich wszyst-
kich do Warszawy. Kpt. Ćwiczyński, który przybył w  maju 1920 r. z  sądu 
polowego 13 DP i zmienił w Szefostwie por. Wondrauscha, też kończył stu-
dia we Lwowie. Dodam jeszcze, że mjr Krauss był rówieśnikiem mjr. Ku-
rowskiego, co uprawnia do tezy, że obaj znali się z czasów studenckich. Tak 
więc Szefostwo Sądownictwa Polowego NDWP obsadziła grupa lwowskich 
prawników. To wykluczało spory, które mogły wyniknąć z  różnic mental-
nych będących następstwem separatyzmów dzielnicowych. Szef Sekcji Są-
dowo-Prawnej NDWP, przemianowanej wkrótce na Szefostwo Sądownictwa 
Polowego NDWP, objął pełne zwierzchnictwo nad wszystkimi sądami po-
lowymi, które od pierwszych dni stycznia 1919 r. zaczęły powstawać przy 
dowództwach frontów (armii), grup operacyjnych i wielkich jednostek23. Na 
przestrzeni drugiego półrocza 1919 r. zbudowano trójstopniowy szczebel 
dowodzenia w sądownictwie polowym: 
I.  Sekcja sądowo-prawna NDWP (po zmianie: Szefostwo Sądownictwa Po-

lowego NDWP).
II. Sekcje sądowo-prawne armii (frontów) i  etapów (po zmianie: referaty 

sądowo-prawne).
III. Sądy polowe wielkich jednostek, grup operacyjnych, twierdz, garnizo-

nów i ich ekspozytury. 
Skromny zespół mjr. Juliana Kurowskiego początkowo wystarczał do 

sprawowania nadzoru nad służbą sprawiedliwości „w  polu”. We wrześniu 
1919 r. sytuacja uległa zmianie w związku z dynamicznym rozwojem Woj-
ska Polskiego, tworzeniem nowych dywizji piechoty, przejęciem Armii 
Wielkopolskiej i  reorganizacją służby sprawiedliwości „Błękitnej Armii” 
gen. Hallera. Przystąpiono do formowania nowych pułków, dywizji i grup 

21 CAW-WBH, AP 11560, Krauss Marian [płk].
22 CAW-WBH, AP I.481.C.7939, Ćwiczyński Kazimierz [mjr]. 
23 T. Rybicki, Sądownictwo polowe..., s. 46.
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operacyjnych, które wymagały stałej obsługi prawnej. Od tego czasu datuje 
się też dynamiczny wzrost liczebny Korpusu Sądowego w związku z ochot-
niczym napływem i przymusowym wcielaniem prawników cywilnych prze-
szkolonych w armiach zaborców. Od września 1919 r. sądy polowe funkcjo-
nujące w dowództwach wielkich jednostek, twierdz i garnizonów podlegały 
nadzorowi referatów sądowo-prawnych. Z kolei sądy polowe utworzone na 
obszarze krajowym, tj. na dalekim zapleczu frontu, podlegały bezpośred-
nio Szefostwu Sądownictwa Polowego NDWP24. Z badań Reginy Czarnec-
kiej wynika, że szefostwa służb kwatermistrzowskich zaczęły funkcjonować 
z początkiem lutego 1920 r.25 Szef Sądownictwa Polowego NDWP, mjr Ju-
lian Kurowski, sprawował ogólne kierownictwo nad służbą sprawiedliwo-
ści „w polu”, natomiast mjr Greger, a po nim mjr Krauss zastępował go we 
wszystkich pozostałych agendach. Zadaniem jednoosobowego Wydziału 
Organizacyjnego (kpt. Tomasz Żuk-Rybicki) było tworzenie i  likwidacja 
referatów sądowo-prawnych, sądów i aresztów polowych, prowadzenie po-
lityki personalnej w zakresie doboru kadr prawniczych i personelu pomoc-
niczego. Wydział Konsultacyjny miał udzielać kierownictwu służby, innym 
wydziałom i organom NDWP konsultacji w zakresie postępowań sądowych, 
honorowych i dyscyplinarnych oraz wszelkich zagadnień z prawa admini-
stracyjnego i  cywilnego. Z kolei Wydział Spraw Sądowych przygotowywał 
opinie prawne zlecone przez Naczelnego Wodza i Głównego Kwatermistrza 
NDWP, opiniował prośby o ułaskawienie i kasację wyroków. W listopadzie 
1920 r. strukturę Szefostwa uzupełniono o Wydział Rekwizycyjno-Prawny, 
który objęli doświadczeni oficerowie KS: kpt. Kazimierz Januszewski i kpt. 
Jerzy Waydowicz. Obaj prawnicy nieprzypadkowo wywodzili się ze Lwowa, 
a pierwszy z nich podjął próbę utworzenia sądu polowego już podczas listo-
padowej obrony miasta w 1918 r.26

Niewiele wiemy o codziennym obciążeniu obowiązkami służbowymi tych 
kilku oficerów odpowiedzialnych za nadzór nad sądownictwem „w polu”. Tyl-
ko w styczniu 1920 r. do Szefostwa Sądownictwa Polowego NDWP wpłynęły 
843 pisma, prócz tego wnioski personalne, akta spraw karnych do oceny wyro-
ków i projekty aktów prawnych do zaopiniowania27. Cały ten wpływ załatwiało 

24 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21, Rozkaz Głównego Kwatermistrza i szefa Sądownictwa Polowego NDWP 
nr 2126/20/Sąd/Tajne z 5 IV 1920 r. 
25 R. Czarnecka, Organizacja..., s. 15.
26 L. Kania, W cieniu Orląt lwowskich. Polskie sądy wojskowe, kontrwywiad i służby policyj-
ne w bitwie o Lwów 1918–1919, Zielona Góra 2008, s. 81 i n.
27 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.3, Pismo szefa Sądownictwa Polowego NDWP z 25 I 1920 r. do szefa Szta-
bu Generalnego WP pn. „Uzasadnienie etatu Szefostwa Sądownictwa Polowego i  Referatu 
Wojskowo-Prawnego”, k. 2.
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czterech oficerów KS. W jednym z wniosków o zwiększenie etatów mjr Kurow-
ski podkreślił, że Szefostwo pełni rolę instytucji kasacyjnej dla wyroków sądo-
wych i przedstawił tok czynności podejmowanych w każdej ze spraw karnych: 
„Gruntowne tedy zbadanie aktów każdej z tych spraw, a następnie zestawienie 
odnośnego referatu o  stanie sprawy pod względem faktycznym wymaga co 
najmniej całodziennej, a często kilkudniowej pracy i kolegialnego omówienia 
wniosku, jaki ma być postawiony”28. 

Warunki służby oficerów KS znamy z  raportu kpt. Żuka-Rybickiego. 
W końcu maja 1920 r. oficer odpowiedzialny za cały skomplikowany ruch 
organizacyjny i kadrowy w sądownictwie polowym nie wytrzymał nerwowo 
i złożył raport o przeniesienie na front. Raport datowany na 29 maja 1920 r. 
szef personalny Szefostwa, jak przystało na prawnika, zaczął konkretnie: 
„Melduję, że z  powodu przeciążenia pracą w  anormalnych warunkach 
czuję się chorym nerwowo i niezdolnym do dalszej pracy w Szefostwie”29. 

28 Ibidem. 
29 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.15, Raport kpt. Tomasza Żuka-Rybickiego z 29 V 1920 r. do szefa Sądow-
nictwa Polowego NDWP. 

Schemat 1. Struktura Szefostwa Sądownictwa Polowego NDWP w okresie 
kwiecień–październik 1920 r.

Źródło: opracowanie własne autora. 
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Kpt.  Stanisław Mianowski, jedyny prawnik wojskowy, który zostawił po so-
bie memuar z  tej wojny, przedstawił kpt. Żuka-Rybickiego jako człowieka 
wybuchowego30. Ale żeby w pełni zrozumieć w jakich warunkach przyszło 
działać oficerom Szefostwa, oddajmy głos kpt. Żukowi-Rybickiemu: „Mój 
lokal biurowy jest najgorszym chyba w całej Warszawie i jakiego na pewno 
nie ma najniższy pisarz w M.S.Wojsk. lub w D.O.G. Warszawa. Jest poko-
jem przechodnim, gdzie ciągłe kręcenie się kilkudziesięciu osób dziennie 
uniemożliwia myślenie, a co dopiero poważną pracę umysłową prawniczą. 
Dalej, pokój jest tak ciemnym, że w dni deszczowe – obecnie w lecie – mu-
szę w biały dzień pracować przy świetle elektrycznym i jest zawsze przepeł-
niony. 1/ prócz mnie w pokoju tym siedzi jeszcze dwóch oficerów referen-
tów i  jeden podoficer 2/ z charakteru mej funkcji wypływa, że zgłasza się 
do mnie codziennie kilkanaście osób, z którymi rozmawiając przeszkadzam 
kolegom, co i mnie denerwuje...”31. Mjr Kurowski jednak wysoko cenił ofi-
cera personalnego. W styczniu 1920 r. charakteryzował go jako oficera nad-
zwyczaj zdolnego, pracowitego, obarczonego zadaniami, którymi można by 
obdzielić kilku oficerów i „pracującego kilkanaście godzin dziennie w pracy 
i  jeszcze kilka godzin w  domu”32. Kpt. Żuk-Rybicki został przekonany do 
wycofania raportu, gdyż został w Szefostwie do końca kwietnia 1921 r. 

Rekapitulując, od kwietnia 1919 r. w  Oddziale IV Kwatermistrzostwa 
NDWP, zaś od lutego 1920 r. w  pionie podległym Głównemu Kwatermi-
strzowi NDWP funkcjonował organ kierowniczy sprawujący bieżący nad-
zór nad działalnością służby sprawiedliwości WP „w  polu” w  postaci Re-
feratu Sądowo-Prawnego NDWP (następne nazwy: Sekcja Sądowo-Prawna 
NDWP i Szefostwo Sądownictwa Polowego NDWP). Organowi temu przez 
cały okres wojny podlegały:
–  referaty sądowo-prawne przy dowództwach armii (frontów);
–  referaty sądowo-prawne przy Dowództwach Okręgów Etapowych (DOE);
–  sądy polowe przy dowództwach wielkich jednostek (grup operacyjnych, 

dywizji, brygad);
–  sądy polowe Dowództw Okręgów Etapowych (Okręgów Etapów, Etapów);
–  sądy polowe przy innych dowództwach wojskowych (garnizony, twier-

dze itp.).

30 S. Mianowski, Świat, który odszedł. Wspomnienia Wilnianina 1895–1945, Warszawa 
1995, s. 156.
31 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.15, Raport kpt. Tomasza Żuka-Rybickiego z 29 V 1920 r. do szefa Sądow-
nictwa Polowego NDWP, s. 1.
32 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.3, Pismo szefa Sądownictwa Polowego NDWP z 25 I 1920 r. do szefa Szta-
bu Generalnego WP pn. „Uzasadnienie etatu Szefostwa Sądownictwa Polowego”, k. 1.
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2. Referaty sądowo-prawne dowództw związków operacyjnych 
i etapów

Niezmiernie ważną rolę w systemie sądownictwa polowego pełniły refera-
ty sądowo-prawne. W pierwszym półroczu wojny organy te występowały jako 
sekcje sądowo-prawne. Referaty na poziomie armii (frontów) weszły w skład 
dowództw z  początkiem 1919 r. Szef referatu miał oficjalny tytuł referenta 
prawnego związku operacyjnego. Zakres obowiązków referentów prawnych 
sprowadzał się do udzielania dowódcom pomocy prawnej we wszystkich spra-
wach i nadzorowania działalności sądów polowych przy dywizjach, okręgach 
etapowych i innych dowództwach (np. grup operacyjnych, brygad jazdy, do-
wództw powiatów itd.). Głównym zadaniem referentów prawnych było pełnie-
nie roli „pasa transmisyjnego” pomiędzy Szefostwem Sądownictwa Polowego 
NDWP a sądami polowymi na froncie. Rola ta sprowadzała się do kilku ro-
dzajów zadań. Pierwszoplanową kwestią było zapewnienie właściwego dobo-
ru kadr do służby w sądach polowych i reagowanie na zmiany organizacyjne 
w związkach taktycznych, przy których sądy te funkcjonowały. Sądy polowe 
starano się obsadzać młodymi prawnikami z  doświadczeniem frontowym 
nabytym w latach Wielkiej Wojny lub audytorami przybyłymi z armii zabor-
czych33. Przy każdym z  sądów polowych funkcjonował areszt polowy. Wy-
roki, które zapadały w postępowaniu zwykłym, podlegały dla swej ważności 
zatwierdzeniu przez zwierzchników sądowych. Funkcje zwierzchników sądo-
wych, którzy zastępowali drugą instancję sądową, pełnili:
–  dowódcy wielkich jednostek dla sądów przy sztabach tych jednostek,
–  dowódcy etapowi dla sądów zlokalizowanych przy dowództwach etapów,
–  dowódcy powiatów dla sądów usytuowanych przy dowództwach powia-

tów34.
Do końca lutego 1920 r. struktura organizacyjna referatów sądowo-

-prawnych przewidywała tylko dwa etaty oficerskie (kpt. + ppor.) i  trzy 
etaty dla podoficerów lub żołnierzy. Rozkazem Głównego Kwatermistrza 

33 Zagadnienie utworzenia służby sprawiedliwości WP i Korpusu Sądowego w latach 1918–
1919 ma swoich badaczy. Zob. np. L. Kania, Służba sprawiedliwości..., s. 181–209; S. Przy-
jemski, Organizacja wojskowego wymiaru sprawiedliwości u progu niepodległości II Rzeczypo-
spolitej, „Wojsko i Wychowanie” 1995, nr 6; L. Kania, Organizacja sądownictwa wojskowego 
u progu niepodległości Drugiej Rzeczypospolitej (październik 1918 – marzec 1919) [w:] Księga 
Pamiątkowa z okazji X-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach, 
red. A. Duk-Majewska, D. Strus, Siedlce 2014; A. Kudłaszyk, Wojskowy wymiar sprawiedli-
wości u progu II RP, „Poglądy i Doświadczenia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Zmechanizowanych” (Wrocław) 1982, nr 3.
34 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.2, Pismo Głównego Kwatermistrza NDWP do Departamentu I MSWojsk. 
sygn. l. dz. 45026/IV/IO z 22 IX 1919 r. w sprawie informacji o organizacji sądów polowych.
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NDWP z 19 marca 1920 r. nr 2126/20/Sąd. etat ten powiększono do trzech 
oficerów (szef: ppłk i dwóch referentów: kpt. + ppor.), trzech podoficerów/
żołnierzy, ordynansa i  gońca oraz maszynistkę do obsługi kancelaryjnej35. 
Oficerowie referatów sądowo-prawnych wykonywali zadania zlecone przez 
zwierzchnika sądowego lub referenta prawnego, prowadzili bądź opiniowali 
postępowania dyscyplinarne, nadawali bieg doniesieniom karnym, zatwier-
dzali akty oskarżenia kierowane do sądów polowych, oceniali zasadność re-
kwizycji na rzecz wojska i  rozpoznawali zażalenia na szkody wyrządzone 
przez wojsko. Referaty sądowo-prawne były usytuowane przy dowództwach 
związków operacyjnych (frontów i  armii), większych grup operacyjnych 
i  okręgów etapów. W  praktyce dowódca związku operacyjnego mógł po-
średnio wpływać na działalność sądów polowych za pośrednictwem refe-
renta prawnego. Referaty sądowo-prawne sprawowały nadzór nad bieżącą 
działalnością sądów polowych wielkich jednostek, etapowych sądów polo-
wych, sądów polowych grup operacyjnych, twierdz i dowództw garnizonów 
funkcjonujących na obszarze operacyjnych armii (frontu). Nadzór był stały 
i merytoryczny, gdyż wedle obowiązującej pragmatyki służbowej każdy akt 
oskarżenia zatwierdzał i przesyłał do sądu polowego referent prawny. Ten 
ostatni miał zatem wgląd w bieżącą pracę sądu polowego i widział jak na 
dłoni jakość pracy każdego oficera KS. Prócz tego oficerowie referatów pro-
wadzili sprawy jeńców i  internowanych, wykonywali czynności z  zakresu 
postępowania niespornego, sporządzali i opiniowali projekty umów cywil-
noprawnych, wydawali opinie prawne zlecone przez dowództwa związków 
operacyjnych i udzielali oficerom dowództwa porad prawnych36. 

Analiza zachowanych dokumentów źródłowych w postaci rozkazów, pism 
i zapisków wytworzonych w Szefostwie pozwala na identyfikację większości, 
jeśli nie wszystkich, referatów sądowo-prawnych pod kątem obsad personal-
nych i czasu ich funkcjonowania. W połowie września 1919 r. stanowiska sze-
fów referentów prawnych frontów zajmowali następujący oficerowie KS:
–  Front Galicyjski: szef – mjr Zygmunt Hołobut;
–  Front Wołyński: szef – mjr Marian Krauss;
–  Front Litewsko-Białoruski: szef – kpt./mjr Eugeniusz Falkowski;
–  Front Południowo-Zachodni: szef – mjr Konstanty Gedroyć37;

35 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, 
sygn. I.301.21.9, Rozkaz Głównego Kwatermistrza NDWP z 19 III 1920 r. nr 2126/20/Sąd.
36 Zob. zakres obowiązków referatu sądowo-prawnego 4 Armii umieszczony w: CAW-
-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. 
I.301.21.9, Raport szefa referatu sądowo-prawnego 4 Armii kpt. Konrada Mackiewicza do 
szefa Sądownictwa Polowego NDWP, sygn. L. 9241/20 z 28 IV 1920 r. 
37 W dokumentach wytworzonych przez służbę sprawiedliwości WP i  dokumentach Armii 
gen. J. Hallera nazwisko to występuje w różnej pisowni jako „Gedrojć”, „Gedroyć” lub „Giedrojć”.
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–  Front Mazowiecki: szef – kpt. Michał Przywara;
–  Front Pomorski: szef – mjr Władysław Bądzyński;
–  Front Śląski: szef – mjr Jan Lukas.

Jesienią 1919 r. przemianowano sekcje sądowo-prawne na referaty sądo-
wo-prawne, zaś związki operacyjne nosiły przemiennie nazwy armii i fron-
tów. Najwięcej sądów polowych miał w swojej pieczy referat sądowo-praw-
ny Frontu Pomorskiego. Na podstawie rozkazu NDWP nr 1940/I z 7  marca 
1920 r. wszystkie fronty przemianowano na armie. Nowa struktura dowo-
dzenia weszła w życie 1 kwietnia 1920 r.38 Front Pomorski przemianowano 
na 1 Armię. Referat sądowo-prawny 1 Armii został utworzony rozkazem 
Głównego Kwatermistrza NDWP z 5 kwietnia 1920 r. w składzie: szef – kpt. 
Michał Przywara i por. Mieczysław Likiernik39. W przededniu bitwy war-
szawskiej kpt. Przywarę zastąpił ppłk Władysław Bądzyński. Ten adwokat 
z Kowna sprawował wcześniej funkcję doradcy prawnego DOGen. Pomo-
rze w  Grudziądzu i  szybko znalazł wspólny język z  oficerami dowództwa 
1  Armii. Zmiana była spowodowana przyjęciem w  Szefostwie koncepcji 
obsadzania stanowisk referentów związków operacyjnych oficerami starszy-
mi. Na dzień 15 maja 1920 r. referatowi 1 Armii podlegały sądy polowe 
Okręgu Etapowego Mołodeczno, 3 DP Leg., 8 DP i 19 DP40. W okresie od 
lipca do połowy sierpnia 1920 r. referat 1 Armii nadzorował działalność są-
dów polowych 1 DLit.-Biał. (19 DP), w  lipcu także 2 DLit.-Biał. (20 DP) 
i  5 DP, 8  DP, 10 DP, 11 DP, 15 DP, 17 DP (do końca lipca 1920 r.), 1 BJ, 
VII BPRez., sądu polowego Etapu 1 Armii i  lotnych sądów doraźnych wy-
dzielonych z  dywizyjnych sądów polowych 1 Armii. W  przededniu bitwy 
o  Warszawę szef referatu sądowo-prawnego 1 Armii ppłk Władysław Bą-
dzyński wykonał olbrzymią pracę organizacyjną związaną z relokacją sądów 
polowych na przedmościu warszawskim wg planu Szefostwa Sądownictwa 
Polowego NDWP. Musiał też spacyfikować nastroje i negatywne nastawie-
nie niektórych szefów sądów polowych wobec podziału sądów polowych na 
części i wprowadzenia bardziej elastycznej struktury organizacyjnej w de-
cydującym momencie wojny. Wobec odejścia wielkich jednostek z  1 Ar-
mii, poczynając od 18 sierpnia 1920 r. i stopniowej likwidacji tego związku 
operacyjnego na początku września referat sądowo-prawny 1 Armii został 

38 T. Wawrzyński, Dowództwa frontów 1919–1920, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwal-
nej” 1972, s. 35 i n. 
39 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.3, Rozkaz Głównego Kwatermistrza i szefa Sądownictwa Polowego NDWP 
nr 2126/20/Sąd/Tajne z 5 IV 1920 r.
40 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.9, Organizacja służby sprawiedliwości w polu na dzień 15 V 1920 r., sygn. 
3660/20/Sąd. 
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rozwiązany, a  jego oficerowie oddani do dyspozycji szefa Oddziału VI 
Prawnego Sztabu MSWojsk. 

Rozkazem Głównego Kwatermistrza i  szefa Sądownictwa Polowego 
NDWP z 5 kwietnia 1920 r. referat sądowo-prawny dowództwa Frontu Wo-
łyńskiego przemianowano na referat sądowo-prawny dowództwa 2 Armii 
w  niezmienionym składzie41. Na 15 maja 1920 r. referatowi 2 Armii pod-
legały sądy polowe wielkich jednostek i  grup operacyjnych, które weszły 
w skład 2 Armii. Po sukcesie sierpniowej ofensywy referat 2 Armii nie od-
stępował dowództwa tego związku operacyjnego i przesuwał się wraz z nim 
najpierw do Łomży, a następnie do Łap. Na przełomie sierpnia i września 
1920 r. referat 2 Armii sprawował stały nadzór nad orzecznictwem sądu po-
lowego Etapu 2 Armii, który przesunięto do Łomży i przystąpił do rozpo-
znawania spraw o szpiegostwo, zdradę i działanie na korzyść nieprzyjaciela 
na terenie kilku powiatów (Łomża, Wysokie Mazowieckie, Ostrów [Ma-
zowiecka], Bielsk [Podlaski], Kolno, Białystok, Szczuczyn)42. Na początku 
września 1920 r. referat w  ślad za dowództwem 2 Armii został ponownie 
przesunięty do Łap, a po sukcesie operacji niemeńskiej do Słonimia. W cza-
sie demobilizacji sił zbrojnych wiosną 1921 r. został utworzony sąd polowy 
dowództwa 2 Armii, który wraz ze swoją ekspozyturą sprawował sądownic-
two do czasu wprowadzenia w życie pokojowej organizacji sił zbrojnych. 

Referat sądowo-prawny 4 Armii, tj. dawnego Frontu Litewsko-Białoru-
skiego, został utworzony przy dowództwie 4 Armii po rozwiązaniu wszyst-
kich frontów z  końcem marca 1920 r. Stosownie do treści rozkazu Głów-
nego Kwatermistrza i  szefa Sądownictwa Polowego NDWP z  5 kwietnia 
1920 r. referat ten powstał na bazie organizacyjno-kadrowej Frontu Litew-
sko-Białoruskiego43. Pierwszym szefem referatu sądowo-prawnego 4 Armii 
został kpt. Konrad Mackiewicz, który uprzednio kierował sądem polowym 
Frontu Litewsko-Białoruskiego i sądem polowym 1 DLit.-Biał. Na 15 maja 
1920 r. referentowi prawnemu 4 Armii podlegały sądy polowe OE Mińsk, 
2  DP Leg., 6 DP, 9 DP, 14 DP i  17 DP44. Po przemianowaniu 4 Armii na 
Front Północno-Wschodni, a następnie na Front Północny, na stanowisku 
referenta prawnego zastąpił go w drugiej połowie sierpnia 1920 r. począt-
kowo ppłk Stanisław Stein, potem czasowo ppłk Franciszek Jankowski, 

41 Ibidem.
42 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.19, Rozkaz szefa Sądownictwa Polowego NDWP do szefa referatu sądowo-
-prawnego Dowództwa Frontu Środkowego nr 8489/20/Sąd. z 26 VIII 1920 r. 
43 Ibidem.
44 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.9, Organizacja służby sprawiedliwości w polu na dzień 15 V 1920 r., sygn. 
3660/20/Sąd. 
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a  następnie ppłk Jan Lukas. Stanowisko referenta prawnego 4 Armii po 
odejściu ppłk. Jana Lukasa objął mjr Stanisław Cięciel45 . W  ostatnich 
dniach sierpnia 1920 r. referat sądowo-prawny 4 Armii przybył do Siedlec, 
a stamtąd po kilku dniach przeszedł do Białej Podlaskiej. Mjr Cięciel spra-
wował swoje obowiązki przez kilka dni, gdyż z powodu choroby odszedł do 
szpitala i do dyspozycji MSWojsk. Zastąpił go ppłk Franciszek Jankowski. 

Referat sądowo-prawny 6 Armii został utworzony po rozwiązaniu fron-
tów z końcem marca 1920 r. Stosownie do treści rozkazu Głównego Kwater-
mistrza i szefa Sądownictwa Polowego NDWP z 5 kwietnia 1920 r. referat 
powstał na bazie organizacyjno-kadrowej rozwiązanego Frontu Podolskie-
go46. Szefem referatu i  zarazem referentem prawnym dowództwa 6 Armii 
został ppłk Zygmunt Hołobut47. Z kolei referat sądowo-prawny dowództwa 
7 Armii, podobnie jak pozostałe referaty, został utworzony przy dowódz-
twie tego związku operacyjnego po decyzji o rozwiązaniu frontów w końcu 
marca 1920 r. W tym wypadku obszar operacyjny 7 Armii był częścią dzia-
łania rozwiązanego Frontu Litewsko-Białoruskiego. Rozkazem Głównego 
Kwatermistrza NDWP i  szefa Sądownictwa Polowego z 5 kwietnia 1920 r. 
szefem referatu sądowo-prawnego 7 Armii został mjr Aleksander Moraw-
ski, a  referentem por. Józef Chodaczek przybyły z  sądu polowego 10 DP. 
Referat swoim nadzorem służbowym objął działalność sądów polowych 
2  DLit.-Biał., 6 DP i 10 DP. 

Jedynym związkiem operacyjnym, który nie posiadał własnego referatu 
sądowo-prawnego, była Armia Rezerwowa. Dywizja Ochotnicza (następnie 
22 DP) wyruszyła na front z  własnym sądem polowym. Główny Kwater-
mistrz NDWP i szef Sądownictwa Polowego nie widzieli potrzeby ustano-
wienia etatu referenta prawnego w dowództwie Armii Rezerwowej, głównie 
z tej przyczyny, że Armia Rezerwowa nie działała jako samodzielny związek 
operacyjny, a jej żywot był przewidziany na krótki czas48. 

Latem 1920 r. oraz w  ostatniej fazie wojny tworzono referaty sądowo-
-prawne przy dowództwach grup operacyjnych. Zdaniem wielu wyższych 
dowódców grupy operacyjne w czasie tej wojny były plagą. Tworzono je bez 
umiaru w takim tempie, że niektóre były większe od armii, a inne mniejsze 

45 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.19, Rozkaz zastępcy szefa Sądownictwa Polowego NDWP ppłk. Mariana 
Kraussa, nr 7488/20/Sąd. z 2 IX 1920 r. w sprawie skierowania mjr. Stanisława Cięciela na 
badania lekarskie i oddaniu do dyspozycji szefa Oddziału VI Prawnego Sztabu MSWojsk. 
46 Ibidem.
47 CAW-WBH, AP 2399, Hołobut Zygmunt [ppłk]. 
48 CAW-WBH, Dowództwo Frontu Podolskiego, sygn. I.310.5.50, Rozkaz Głównego Kwa-
termistrza NDWP i  szefa Sądownictwa Polowego do referentów prawnych i  szefów sądów 
polowych z 19 III 1920 r. nr 2126/20/Sąd. Tajne. 
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od batalionu. W założeniu każda z grup winna stanowić siłę dwóch dywi-
zji piechoty. Tymczasem w  toku wojny z  Rosją Sowiecką tworzono grupy 
operacyjne w sile pułków i  jeszcze słabsze. W sumie, takich grup powsta-
ło kilkadziesiąt, a tylko niektóre miały własne sądy polowe lub referaty są-
dowo-prawne. Żywotność grup operacyjnych była dość krótka. Marszałek 
Piłsudski zżymał się, że ma już dosyć „tych wszystkich grupek, grup, pod-
grup i zagrup”. Uderzał się jednak we własne piersi, albowiem grupy ope-
racyjne pączkowały w wyniku wcielania w życie rozkazów NDWP, Kwatery 
Naczelnego Wodza i  dowództw frontów (armii). Gen. Lucjan Żeligowski 
wspomina, że każdego dnia ze strachem czekał na wyznaczenie go dowódcą 
grupy operacyjnej. „Zwykle jeden z dowódców dywizyj zostawał dowódcą 
grupy. Najczęściej nic nie było zorganizowane – ani łączności, ani środków 
lokomocji. Jeżeli taki dowódca zabierał ze sobą to, co miał w  dywizji, to 
krzywdził swego następcę i swoją dywizję. Jeżeli tego nie zrobił, to nie mógł 
po prostu ruszyć z miejsca [...] Szczególnie w warunkach, które istniały na 
froncie litewsko-białoruskim organizacja grup była nie tylko niecelowa, ale 
nawet szkodliwa”49. Pogląd wybitnego praktyka zasługuje na uwagę, ale wy-
maga komentarza. W  organizacji polskich sił zbrojnych nie było korpusu 
piechoty, czyli pośredniego ogniwa pomiędzy dywizją i armią. Grupy ope-
racyjne musiały tę lukę wypełnić. Dla przykładu, we wrześniu 1919 r. woj-
ska Frontu Litewsko-Białoruskiego zostały podzielone na trzy grupy ope-
racyjne (GO): GO gen. Edwarda Śmigłego-Rydza (1  DP Leg. i 3 DP Leg.), 
GO gen. Daniela Konarzewskiego (8 DP i 14 DP) i GO gen. Lucjana Żeli-
gowskiego (9 DP, 10 DP i  1 DLit.-Biał.)50. Dokumenty wytworzone przez 
Szefostwo dowodzą, że przy dowództwach grup operacyjnych tworzono re-
feraty sądowo-prawne. W niektórych wypadkach potrzeba ich ustanawiania 
była wątpliwa. Posłużę się przykładem GO gen. Żeligowskiego utworzonej 
14  sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy (10 DP, 11  DP i 19 DP). Tego 
samego dnia Szefostwo skierowało mjr. Stefana Heydukowskiego z  Sądu 
Wojskowego DOGen. Warszawa do pełnienia funkcji referenta prawnego 
w dowództwie tej grupy. Każda z trzech dywizji wchodzących w skład GO 
gen. Żeligowskiego miała sąd polowy. Jako związek operacyjny GO gen. 
Żeligowskiego przetrwała kilka dni. Co miałby zrobić mjr Heydukowski 
w  szczytowym momencie walk o  Warszawę? To trudno powiedzieć. Do-
świadczenia z tworzeniem referatów sądowo-prawnych przy dowództwach 
grup operacyjnych nie były najlepsze. Tworzono je doraźnie i szybko. I  rów-
nie szybko je rozwiązywano. Zaryzykuję pogląd, że szefowie sądów polo-
wych 10 DP, 11 DP i  19 DP, a  nie wykluczam, że także referent prawny 

49 L. Żeligowski, Wojna w roku 1920 (Wspomnienia i rozważania), Warszawa 2015, s. 11–12.
50 L. Wyszczelski, Niewypowiedziana wojna. Polsko-rosyjskie działania militarne w  1919 
roku, Toruń 2005, s. 159.
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1  Armii, w trakcie bitwy warszawskiej nie wiedzieli, że 14 sierpnia 1920 r. 
ustanowiono referat sądowo-prawny GO gen. Żeligowskiego. Pamiętajmy 
o trudnościach komunikacyjnych i priorytetach w utrzymywaniu łączności. 
To nie sądy polowe były najważniejsze. Mimo to, niektóre referaty sądowo-
-prawne grup operacyjnych efektywnie działały i  istniały na tyle długo, że 
spełniały wyznaczone im zadania wobec podległych im sądów polowych 
wielkich jednostek. W końcowej fazie wojny najdłużej działały referaty są-
dowo-prawne Grupy Południowej (dowódca: gen. Franciszek Latinik), Gru-
py Północnej (dowódca: gen. Aleksander Osiński), Grupy Operacyjnej gen. 
Wacława Jędrzejewskiego, Grupy Operacyjnej Jazdy (dowódca: gen. Jan Sa-
wicki) i Grupy Operacyjnej gen. Żeligowskiego (tzw. GO „Bieniakonie”). 

3. Tworzenie sądów polowych 

Od grudnia 1918 r. kierownictwo Departamentu II Wojskowo-Praw-
nego MSWojsk. przystąpiło do tworzenia sądów polowych przy dowódz-
twach grup operacyjnych, grup taktycznych. W pierwszym rzędzie tworzo-
no sądy polowe przy dowództwach wielkich jednostek, tj. dywizji i brygad. 
W styczniu 1919 r. powstał sąd polowy Brygady Strzelców Lwowskich (38 
i 39 pp) z szefem kpt. Kazimierzem Januszewskim, a następnie sąd polowy 
Grupy Operacyjnej gen. Zielińskiego (szef – mjr Gustaw Rutka). W drugiej 
połowie marca 1919 r. Dywizja Litewsko-Białoruska składała się zaledwie 
z  czterech batalionów piechoty, kilku szwadronów jazdy i  baterii artyle-
rii, choć stanowiła trzon Grupy Operacyjnej gen. Stanisława Szeptyckiego. 
Grupa Operacyjna gen. Antoniego Listowskiego w  tym samym czasie li-
czyła nie więcej niż 3 tys. piechoty i  jazdy51. To jednak nie przeszkadzało 
Naczelnemu Dowództwu WP w  drugiej połowie marca 1919 r. utworzyć 
Front Litewsko-Białoruski, zaś w jego dowództwie sekcję sądowo-prawną52. 
Początkowo sądy polowe na szczeblu związków operacyjnych obsługiwa-
ły własne jednostki wojskowe wobec braku innych sądów polowych. Tak 
było w przypadku Frontu Litewsko-Białoruskiego, który do jesieni 1919 r. 
miał sąd polowy usytuowany przy dowództwie frontu. Podobnie, własnym 
sądem polowym (szef – mjr Jan Lukas) dysponowało dowództwo Frontu 
Śląskiego. Sądy polowe na szczeblu armii i  frontów pojawiały się później 
rzadko. Regułą było występowanie na szczeblu armii lub frontu referatu 

51 Zob. CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska 
Polskiego, sygn. I.301.21.15, Schemat organizacji dywizji piechoty. 
52 Do końca 1919 r. w dokumentach wytworzonych przez organy służby sprawiedliwości 
Frontu Litewsko-Białoruskiego używano zamiennie nazwy „sekcja sądowo-prawna” i „refe-
rat sądowo-prawny”. 
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sądowo-prawnego. Wysyp sądów polowych towarzyszył unifikacji Armii 
Wielkopolskiej i Armii gen. Józefa Hallera z Wojskiem Polskim. 

Pierwsze koncepcje i  rozkazy w  sprawie tworzenia dywizji, które były 
formowane na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza z 26 listopada 1918 r., 
przewidywały funkcjonowanie sądu polowego w  strukturze dowództwa 
wielkiej jednostki53. Zasady dowodzenia dywizją piechoty określono rozka-
zem NDWP z  16 lipca 1919 r., który je nieznacznie modyfikował rozka-
zem z  28 marca 1920 r. Dywizją dowodził oficer w  stopniu generała lub 
pułkownika, a  jego najbliższym współpracownikiem był szef sztabu, który 
odpowiadał m.in. za utrzymanie zdolności bojowej wielkiej jednostki. Sztab 
dywizji był aparatem wykonawczym. Składał się z oddziałów: organizacyj-
no-materiałowego, informacyjnego (wywiadowczego), operacyjnego i adiu-
tantury. Poszczególne oddziały miały numerację rzymską identyczną we 
wszystkich wielkich jednostkach. Oprócz oddziałów organami wykonaw-
czymi szefa sztabu byli szefowie łączności, służby zdrowia, duszpasterstwa 
wojskowego, referent techniczny, lekarz weterynarii, kierownik poczty polo-
wej i kierownik sądu polowego. Przy sztabie dywizji znajdowały się również 
kompania sztabowa, pluton kawalerii, tabor sztabowy, poczta polowa, oficer 
kasowy i oficer prowiantowy54. Sąd polowy składał się z szefa, 1–2 oficerów 
z uprawnieniami sędziów orzekających i 2–4 oficerów śledczych i sądowych. 
Procedury i przepisy o ustroju sądów wojskowych nie przewidywały etatów 
sędziów śledczych w składach sądów polowych. Aparat kancelaryjny składał 
się z kilku podoficerów i żołnierzy. W sądach polowych, które powstały na 
bazie organizacyjno-kadrowej wojskowych sądów terytorialnych, personel 
kancelaryjny liczył 8–10 podoficerów i żołnierzy. Obsługę kancelaryjną tych 
sądów stanowił doświadczony personel żeński i żołnierze z poboru.

Większość sądów polowych wielkich jednostek powstała w  1919 r., 
tj. w  pierwszym roku wojny z  Rosją Sowiecką. Z  dokumentów Szefostwa 
i osobistych zapisków kpt. Żuka-Rybickiego wynika, że od momentu utwo-
rzenia zalążka dowództwa dywizji lub brygady do czasu wydania rozkazu 
o  utworzeniu sądu polowego mijało od kilku dni do miesiąca. Prawnicy 
wojskowi byli obecni w  pierwszym stadium tworzenia wielkiej jednostki 
i  mogli służyć dowództwu pomocą prawną. Wyjątkiem były brygady re-
zerwowe. I  BPRez. skompletowana w  ciągu dwóch tygodni na przełomie 
maja i  czerwca 1920 r. została w  kilku rzutach wysłana w  rejon Zwiahla 
i  Szepetówki bez własnego sądu polowego. Z  kolei VII BPRez. otrzymała 

53 J. Ślipiec, Wybrane aspekty dowodzenia szczebla strategicznego i operacyjnego strony pol-
skiej i rosyjskiej w wojnie 1919–1920 [w:] Bitwa Warszawska 1920 roku w obronie niepodległo-
ści, red. J. Odziemkowski, Warszawa 2006, s. 68–69.
54 Ibidem. Zob. też: Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864–1939, red. P. Stawecki, 
Warszawa 1990, s. 287.
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sąd polowy dopiero po trzech miesiącach od wyjścia w  pole. Dywizyjne 
i  brygadowe sądy polowe początkowo składały się z  trzech lub czterech 
oficerów służby sprawiedliwości i od kilku do kilkunastu żołnierzy obsługi 
kancelaryjnej. W drugim roku wojny każdy sąd polowy był tworzony we-
dług następującego modelu: szef – oficer w stopniu kpt./mjr. z doświadcze-
niem z Wielkiej Wojny i uprawnieniami sędziego orzekającego, jeden sędzia 
orzekający (por./kpt.) i  jeden do trzech oficerów śledczych (ppor./por.). Na 
stanowiska oficerów śledczych z reguły powoływano rezerwistów lub ofice-
rów młodszych stażem lub wiekiem. W  sądach panowała duża rotacja ze 
względu na ciężkie warunki służby. W  miarę tworzenia sądów polowych 
nowych armii, grup operacyjnych i  wielkich jednostek, co z  kolei rodziło 
konieczność tworzenia referatów sądowo-prawnych, najbardziej zdolnych 
i  przydatnych w  służbie polowej oficerów KS przenoszono na stanowiska 
szefów sądów lub sędziów orzekających. Z  powodu chorób i  wyczerpania 
wielu prawników wojskowych musiało odejść do szpitali lub do sądów te-
rytorialnych. Duże trudności sprawiał dobór personelu kancelaryjnego. 
Wbrew pozorom, łatwiej o  dobrych protokolantów, kancelistów i  pisarzy 
było na froncie. Ze składu osobowego wielkiej jednostki jej dowódca lub 
szef sztabu mógł wybrać kilku żołnierzy z  maturą lub w  trakcie studiów. 
Gorzej było w sądach polowych dowództw etapowych, gdzie materiał ludz-
ki był przebrany i lichy. Mjr Eugeniusz Nawarski, szef sądu polowego DOE 
Mołodeczno, skarżył się, że ma tylko czterech protokolantów, którzy potra-
fią czytać i pisać. Z konieczności sędziowie sami piszą protokoły rozpraw, 
a zdarzało się, że funkcje protokolantów pełnią aresztanci (sic!)55. Z zacho-
wanych meldunków i raportów oficerów KS z tej wojny wynika, że powsze-
dni dzień służby sprowadzał się do wielogodzinnych przesłuchań podejrza-
nych i świadków, żmudnej analizy dokumentów i czytania akt, sporządzania 
pism procesowych, uzasadnień orzeczeń, pisania raportów itp. Ppłk. Euge-
niusz Nawarski, szef sądu polowego DOE w  Mołodecznie, skarżył się, że 
„całe grona oficerskie chodzą od świtu do wieczora nie widząc co z czasem 
zrobić, a oficerowie tut. Sądu nie mają chwili do odpowiedniego wypoczyn-
ku po ciężkiej pracy”56. Z dokumentów i relacji uczestników wojny wiemy, 
że prawnicy wojskowi przemieszczali się wzdłuż linii frontu furmanka-
mi, bryczkami, konno lub pieszo, przesłuchując podejrzanych i  świadków 
oraz zbierając dowody. W  razie niepowodzenia na froncie oficerowie KS 
w pierwszym rzędzie musieli zadbać o zasób aktowy i aresztantów, a dopie-
ro później myśleć o sobie. 

55 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.15, Pismo szefa sądu polowego DOE w Mołodecznie z 10 VII 1920 r. sygn. 
L.167/20/pf do Szefostwa Sądownictwa Polowego NDWP w Warszawie.
56 Ibidem. 
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Na szlakach odwrotowych w czerwcu i  lipcu 1920 r. sądy polowe wlo-
kły się w ogonach taborów wielkich jednostek narażone na ogarnięcie przez 
jazdę Budionnego lub Gaja Dmitriewicza Bżyszkiana57. Najgorsze, że ofice-
rowie służby sprawiedliwości odpowiadali za setki równolegle prowadzo-
nych spraw i pracowali bez wypoczynku. Nie mieli szans na regenerację sił 
i męskie rozrywki, które były udziałem oficerów liniowych w przerwach od 
działań bojowych. Z  relacji cytowanego już ppłk. Nawarskiego wiemy, że 
rozprawy w sądzie polowym Etapu 1 Armii po połączeniu sądów polowych 
DOE Wilno i DOE Mołodeczno toczyły się podczas odwrotu z Białegosto-
ku. Sąd miał pod ręką 140 aresztantów i w zależności od stanu spraw orze-
kał w trakcie przejazdu eszelonu do Warszawy. Oficerowie sądów polowych 
próbowali bezskutecznie zapanować nad rosnącym wpływem spraw kar-
nych. Korespondencja szefów sądów z Szefostwem ukazuje wysiłek praw-
ników sądów polowych i bezmiar cierpień tych ludzi podczas wojny. A nikt 
wówczas nie myślał o zespole stresu pourazowego czy etatach psychologów 
w wojsku i to nie tylko polskim. Por. Marian Stampfl, sędzia sądu polowego 
5 DP, pisał we wniosku o przeniesienie do służby w sądzie garnizonowym: 
„Mam zatem służby w  polu 42 miesiące za sobą, służby, która mnie ner-
wowo zniszczyła – jak na mój wiek – do niemożliwej już granicy”58. Mjr 
Franciszek Wysocki, kierujący referatem sądowo-prawnym 3 Armii, pisał 
do przełożonych: „W służbie wojennej jestem bez przerwy od 15.08.1914 r. 
Mam już 45-ty rok życia, a  19-ty rok służby sędziowskiej w  ogóle, w  na-
stępstwie czego czuję się wytężającą pracą bardzo zmęczony i  zdenerwo-
wany”59. Na skołatane nerwy i wyczerpanie uskarżał się na początku listo-
pada 1920 r. mjr KS dr Alfred Kamieński z sądu polowego Etapu 3 Armii 
w prośbie o urlop. W uzasadnieniu wniosku przypomniał przełożonym, że 
„pracuje bez jednego dnia wytchnienia przez okrągły rok i wraz z czterema 
prawnikami nie jest w  stanie ogarnąć ogromnego wpływu nowych spraw 
karnych osób wojskowych i  cywilnych”60. Z  kolei kpt. Karol Różycki, szef 
ekspozytury przemyskiej sądu polowego Etapu 6 Armii, pisał w  sierpniu 
1920 r. do Szefostwa: „Rozprawy muszę prowadzić sam. Nie wymijam się 

57 K. Krzeczunowicz, Ostatnia kampania konna. Działania Armii Polskiej przeciw Armii 
Konnej Budionnego w 1920 roku, Łomianki 2013 [reprint], s. 121.
58 CAW-WBH, AP 14864 i 6497, Marian Stampfl [płk]. 
59 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.27, Pismo mjr. Franciszka Wysockiego do Szefostwa Sądownictwa Polowe-
go NDWP z 3 XI 1920 r. 
60 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.27, Pismo mjr. Alfreda Kamieńskiego z sądu polowego Etapu 3 Armii do 
szefa sądu z 5 XI 1920 r. 
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od pracy. O wypoczynku wśród warunków, w jakich się znajduję nawet nie 
marzę [...] Urzęduję i mieszkam w biurze, które urąga wszelkiej hygenie”61. 

W drugiej fazie wojny polsko-sowieckiej, zwłaszcza w jej ostatnich mie-
siącach, zły stan zdrowia i  fatalna kondycja prawników wojskowych stały 
się problemem dla Szefostwa i NDWP. Szefowie sądów polowych jak na ko-
mendę zaczęli się skarżyć na absencję podwładnych z powodu wycieńcze-
nia, chorób i hospitalizacji. W czasie tej wojny w każdym z sądów polowych 
przeciętnie jeden oficer stale był poza sądem z powodu konieczności hospi-
talizacji lub złego stanu zdrowia. W raporcie do centrali szef sądu polowe-
go 4 DP pisał: „Ppor. dr Michalski jest piersiowo chorym, przebywa z tego 
powodu w szpitalu na dłuższym urlopie, a obecnie stan jego zdrowia tak się 
pogorszył, że pozostanie jego tutaj nadal jest niemożliwe”62. Inni prawnicy 
mniej lub bardziej subtelnie zgłaszali swoje dolegliwości i  choroby Szefo-
stwu w Warszawie, jak uczynił to kpt. Różycki, szef Ekspozytury sądu polo-
wego Etapu 6 Armii: „Z powodu nadmiernego wysiłku pracy już w Płoski-
rowie odczuwałem nadmierne bóle głowy i lekarze polecili mi mniej praco-
wać. Obecnie migrena dokucza mi tak dalece, że przez jakieś 14 dni będę 
zmuszony mniej pracować”63. Ppłk Nawarski, szef sądu polowego DOE 
Mołodeczno, postawił sprawę złej kondycji podwładnych następująco: „Sąd 
tutejszy nie jest sądem zgodnie z etatem, lecz garstką przepracowanych do 
ostatniego drgnienia nerwów prawników, których gorliwość i przepracowa-
nie grozi ciężką chorobą z wyczerpania”64. W podobny ton uderzył sam szef 
Sądownictwa Polowego, mjr Julian Kurowski, we wniosku o wzmocnienie 
kadrowe Szefostwa: „Obecny stan oficerów Szefostwa, to jest 6 oficerów, jest 
nawet dla obecnego stanu agend absolutnie niewystarczający. Oficerowie są 
przeciążeni pracą i zaczynają chorować”65. 

61 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, 
sygn. I.301.21.22, Pismo kpt. Karola Różyckiego, szefa Ekspozytury sądu polowego Etapu 6  Ar-
mii w Przemyślu do szefa Sądownictwa Polowego NDWP z 18 VIII 1920 r., sygn. E. 1/20.
62 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.1, Pismo szefa sądu polowego 4 DP mjr. Adama Kubisztala z 6 IX 1919 r. 
do szefa Sądownictwa Polowego NDWP nr L. 1551/III.
63 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, 
sygn. I.301.21.22, Pismo szefa Ekspozytury sądu polowego Etapu 6 Armii do NDWP z 18 VIII 
1920 r. 
64 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.14, Pismo szefa sądu polowego DOE w Mołodecznie z 10 VII 1920 r. sygn. 
L. 167/20/pf. do Szefostwa Sądownictwa Polowego NDWP w Warszawie. 
65 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.3, Pismo szefa Sądownictwa Polowego NDWP z 25 I 1920 r. do szefa Szta-
bu Generalnego WP pn. „Uzasadnienie etatu Szefostwa Sądownictwa Polowego i  Referatu 
Wojskowo-Prawnego”, k. 4.
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Zdrowie w tych czasach było towarem deficytowym. Pamiętajmy, że sto lat 
temu nie było antybiotyków, a wygłodzenie i stres wytrącały ludzi z szeregów 
armii. W piątym i szóstym roku działań wojennych mało kto był w pełni sił. 
Przeziębienia i anginy w warunkach frontowych przechodziły w zapalenia płuc, 
a takie choroby leczono miesiącami. Mężczyźni po czterdziestce mieli zdrowie 
dzisiejszych starców. Z memuarów wynika, że nawet młodzi ludzie cierpieli na 
nadciśnienie, nerwice i psychozy. W powszechnym użyciu była kokaina, któ-
rą przemycano z Rzeszy i Czech. Nade wszystko remedium na wszelkie troski 
i stres był alkohol. Sytuacja kadrowa uległa poprawie dopiero w październiku 
1920 r., kiedy wobec powodzenia na frontach i rychłego zawarcia pokoju Sze-
fostwo miało możliwość rotacji kadr. 

W maju 1919 r. wraz z  wejściem do akcji bojowej na obszarze Gali-
cji Wschodniej „Błękitnej Armii” gen. Hallera liczba wschodniomałopol-
skich sądów polowych zwiększyła się do kilkunastu. Powstały sądy polowe 
czterech dywizji piechoty, sądy polowe grup operacyjnych, sąd polowy we 
Lwowie, sądy polowe przy dowództwach powiatów oraz etapowe sądy po-
lowe na Ukrainie. Sądy wschodniomałopolskie z  czasem na tyle okrzepły, 
że stały się zapleczem kadrowym dla sądów wojskowych z innych rejonów 
kraju66. Decydującym okresem tworzenia sieci sądów polowych było dru-
gie półrocze 1919 r. Zasadnicza praca w organizacji sądownictwa polowego 
NDWP została wykonana w pierwszym półroczu istnienia tej struktury. Na 
mocy rozkazów Głównego Kwatermistrza NDWP nr L. 97 z 8 marca 1919 r. 
i  nr L. 124 z  14 kwietnia 1919 r. na obszarze wojennym ustanowiono or-
gany władzy wojskowej w postaci Dowództw Okręgów Etapowych (DOE) 
oraz podlegających im Dowództw Powiatów Etapowych (DPE). Organy te 
pełniły funkcje analogiczne do Dowództw Okręgów Generalnych w  głębi 
kraju i podlegały Głównemu Kwatermistrzowi NDWP67. Dowódcy etapów 
dysponowali własnymi sądami. Znawcy polskiej wojskowości (Janusz Od-
ziemkowski, Lech Wyszczelski) słusznie podkreślają znaczenie wojsk eta-
powych68. Wojska etapowe były bowiem ogniwem pośrednim między woj-
skami tworzonymi w  głębi kraju a  wojskami walczącymi na froncie. Zo-
stały powołane do ochrony porządku prawnego i bezpieczeństwa publicz-
nego w  strefie przyfrontowej i  na obszarze wojennym. Dowódcom Okrę-
gów Etapów podlegały szpitale, magazyny, formacje żandarmerii, oddziały 

66 J. Krzemieński, Organa wymiaru sprawiedliwości w WP..., s. 67 i n.
67 CAW-WBH, Rozkazy Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego (Sztab Generalny), 
sygn. I.301.5.4, Rozkaz Głównego Kwatermistrza NDWP nr L. 97 z  8 III 1919 r.; Rozkaz 
Głównego Kwatermistrza NDWP nr L. 124 z 14 IV 1919 r.; Zob. R. Czarnecka, Organiza-
cja..., s. 6.
68 L. Wyszczelski, Wojsko Polskie w latach 1918–1921, Warszawa 2006, s. 172–173. Zob. też: 
J. Odziemkowski, Polskie formacje etapowe na Litwie i Białorusi 1918–1920, Kraków 2011.
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wartownicze, kolejowe, bataliony etapowe, instytucje i  urzędy wojskowe, 
składnice, warsztaty remontowe, sądy polowe itp.69 Co ważne, dowódcy 
Okręgów Etapów i  Powiatów Etapów wykonywali na obszarze wojennym 
władzę wojskowo-administracyjną. Jako zwierzchnicy organów żandarme-
rii polowej i  zwierzchnicy sądowi etapowych sądów polowych dzierżyli 
atrybuty władzy policyjno-sądowej. Z  punktu widzenia interesującej nas 
tematyki służby etapowe wyłapywały dezerterów, dywersantów i  agentów 
obcego wywiadu, zawracały maruderów do swoich jednostek, przeciwdzia-
łały rabunkom na miejscowej ludności i bandytyzmowi, a wreszcie strzegły 
linii kolejowych, dróg i węzłów komunikacyjnych. Z  tego powodu tak ol-
brzymi zakres władzy powierzano oficerom w stopniach generałów, którzy 
cieszyli się autorytetem, mieli za sobą bogate doświadczenie w dowodzeniu 
związkami operacyjnymi i długie lata służby wojskowej. W założeniu każdy 
związek operacyjny (armia, front) miał na swoim bliskim zapleczu własne 
DOE, które zabezpieczało jego zdolność i  gotowość bojową. Sądy polowe 
DOE były tworzone w miarę posiadanych kadr i  istniejących potrzeb. Jako 
pierwsze jesienią 1919 r. powstały sądy polowe DOE Mińsk70, DOE Wilno, 
DOE Wołyń, DOE Lwów, DOE Mołodeczno i DOE Małopolska. W 1920 r. 
powstały kolejne sądy polowe, a  istniejące uległy likwidacji bądź połącze-
niu. Cechą charakterystyczną funkcjonowania agend służby sprawiedliwości 
„w polu” było przemieszczanie się etapowych sądów polowych i nieustan-
ne zmiany granic działania. To było znów związane ze zmianą linii fron-
tu i  automatyczną zmianą granic obszaru wojennego, na którym przyszło 
im działać. Po reorganizacji etapów w  marcu 1920 r. sieć DOE tworzyła 
prawdziwą mozaikę. Przykładowo: 2 i 3 Armia przez kilka miesięcy miały 
wspólne DOE Równe i  automatycznie wspólny sąd polowy. Z  kolei Front 
Litewsko-Białoruski w  1919 r. miał trzy sądy etapowe: sąd polowy DOE 
Wołkowysk, sąd polowy DOE Brześć Litewski i  sąd polowy DOE Wilno. 
Po zastąpieniu frontów armiami każda z nich miała własne DOE, a tym sa-
mym własny sąd polowy. Podział zadań między sądy polowe DOE czasem 
był nieczytelny. Przykładowo, sąd polowy DOE Lwów wiosną 1920 r. miał 
siedzibę w Brzeżanach, zaś ekspozyturę we Lwowie. W tym czasie delego-
wał do Tarnopola dwóch sędziów wojskowych, którzy firmowali wyroki 
jako sąd polowy DOE Brzeżany. Sądy polowe DOE były liczebnie więk-
sze od sądów polowych wielkich jednostek z uwagi na większe obciążenie 

69 J. Odziemkowski, Organizacja i  ochrona zaplecza wojsk polskich na Litwie i  Białorusi 
(luty 1919–lipiec 1920), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2013, nr 4 (246), s. 26–27.
70 W dokumentach wytworzonych w końcu 1919 r. sąd polowy DOE w Mińsku nazywa-
ny był także „sądem polowym Dowództwa Białoruskiego Okręgu Etapowego”. Zob. CAW-
-WBH, Sądy Polowe Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.22.4, wyroki tego 
sądu polowego.
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sprawami. W szczególności oficerowie sądów polowych DOE byli obciążeni 
śledztwami o przestępstwa gospodarcze, patologiami dotyczącymi realizacji 
kontraktów dla wojska i przestępstwami osób cywilnych. Śledztwa w  tych 
sprawach ze swej natury wymagały większego nakładu czasu, sił i środków.  

Każda istotna zmiana organizacyjna na szczeblu związku operacyjnego, 
tworzenie, dzielenie i znoszenie armii i frontów, nie mówiąc o manewrowa-
niu wielkimi jednostkami, zmieniały przynależność sądów polowych do re-
feratów sądowo-prawnych. W szczytowym okresie wojny z Rosją Sowiecką, 
tj. latem 1920 r., przy sztabie każdej wielkiej jednostki (dywizja, brygada, 
grupa operacyjna) działał stały sąd polowy. Wyjątkiem były niektóre bryga-
dy jazdy, które nie posiadały własnych sądów. Oficerowie i ułani tych bry-
gad podlegali sądowi polowemu Grupy Operacyjnej Jazdy, który w tym celu 
utworzono71. W  publikacjach poświęconych historii sądownictwa wojsko-
wego powiela się informację, że w szczytowym okresie wojny funkcjonowało 
26 dywizyjnych sądów polowych, 5 etapowych sądów polowych, 6 referatów 
sądowo-prawnych przy dowództwach armii i grup operacyjnych oraz sąd po-
lowy Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego72. Badacze dziejów wojsko-
wości u progu niepodległości, w tym autor niniejszego opracowania, powzięli 
te dane z dokumentu wytworzonego przez wojskową służbę sprawiedliwości 
podczas wojny polsko-sowieckiej 1919–192173. Identyczne dane powtórzył 
w rocznicowym opracowaniu zamieszczonym na łamach resortowego „Woj-
skowego Przeglądu Prawniczego” w 1928 r. ppłk Tomasz Żuk-Rybicki, oficer 
kierownictwa sądownictwa „w  polu” w  latach 1919–1921. Wydawałoby się, 
że jest to źródło najbardziej reprezentatywne z możliwych, albowiem oficer 
ten kierował całym ruchem kadrowym w Szefostwie Sądownictwa Polowe-
go NDWP. W rzeczywistości sądów polowych w tej wojnie było dwukrotnie 
więcej i wobec zdekompletowania zasobów sądownictwa „w polu” trudno 
ustalić ich ostateczną liczbę i obsady. Tylko w pierwszym półroczu 1919 r. 
na obszarze Galicji Wschodniej działały sądy polowe w Rawie Ruskiej, Sta-
nisławowie, Czortkowie, Brzeżanach, Trembowli, Złoczowie, Tarnopolu, 
Dubnie, Kołomyi, Stryju, Samborze i  kilku dalszych miastach między Sa-
nem a  Zbruczem, o  których niewiele wiemy74. Większość tych sądów zo-

71 We wrześniu 1920 r. przejściowo funkcjonował także sąd polowy Korpusu Jazdy.
72 P. Stawecki, Z badań nad dyscypliną..., s. 8.
73 Identyczne dane znajdują się m.in. w dokumentach sekcji sądowo-prawnej NDWP, zob. 
CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, 
sygn. I.301.21.1 i 301.21.2.
74 Zob. dokumenty wytworzone przez sądy polowe i  Szefostwo Sądownictwa Polowego 
NDWP w  latach 1919–1920, zob. CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczel-
nego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.21.1-11 oraz Sądy Polowe Naczelnego Do-
wództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.22.1-35. 
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stała utrzymana po zakończeniu konfliktu z Ukraińcami albo też ich dzia-
łalność po krótkiej przerwie wznowiono. Od maja do lipca 1920 r. funkcjo-
nowały sądy polowe zlokalizowane przy DPE w Kowlu, Trembowli i Łucku, 
które nie zostały uwzględnione w zbiorczym zestawieniu obejmującym sądy 
polowe wielkich jednostek WP. Przemilczano też fakt tworzenia i likwidacji 
sądów polowych niektórych wielkich jednostek, które z różnych powodów 
nie rozwinęły działalności. Takim przykładem jest sąd polowy IV Brygady 
Jazdy, który uznano za słaby merytorycznie i go rozwiązano75. Możemy być 
zaskoczeni, że ppłk Żuk-Rybicki okazał się nierzetelny. Błąd ten powtarza-
li w  przeszłości wszyscy badacze, w  tym autor niniejszej pracy. Cóż legło 
u  podstaw takiej pomyłki i  czy w  ogóle mamy do czynienia z  pomyłką, 
przeoczeniem lub zaniedbaniem?

Aby zrozumieć zachowanie ppłk. Żuka-Rybickiego jesienią 1928 r., nale-
ży odwołać się do atmosfery czasów, w których skreślił jubileuszowy szkic. 
Dziesiąta, okrągła rocznica odrodzenia państwowości przypadła na szczyt 
propagandy obozu rządzącego, który w  połowie maja 1926 r. doszedł do 
władzy w wyniku przewrotu wojskowego. Tysiące oficerów musiało opuścić 
szeregi armii, a  czystki dotknęły także służbę sprawiedliwości. W  1928 r. 
ukazał się pierwszy numer „Wojskowego Przeglądu Prawniczego” redago-
wanego pod okiem dawnych legionistów. W trakcie uroczystych obchodów 
restauracji polskiej niepodległości ppłk Tomasz Żuk-Rybicki zamieścił na 
jego łamach przyczynek o sądach polowych podczas wojny z Rosją Sowiec-
ką 1919–1921. Tam właśnie podał liczbę 26 dywizyjnych sądów polowych, 
5 sądów polowych etapów i 6 referatów sądowo-prawnych. Na wszelki wy-
padek autor zabezpieczył się stwierdzeniem „w czasie największego rozwoju 
armji”. Podał nieprawdę, wiedząc, że liczba sądów polowych była dwukrot-
nie większa. W ten sposób uchylił się przed zarzutem przełożonych, że do-
lał łyżkę dziegciu do beczki miodu w  rocznicę zwycięstwa. A  dolać mógł 
bez trudu. Gdyby przedstawił rzeczywisty stan sądownictwa latem 1920 r., 
to przypomniałby chaos lipcowego odwrotu, wysyp ekspozytur sądowych 
tworzonych dla ratowania karności i lotne sądy doraźne, nie mówiąc o „Ko-
misjach Sądzących”. Musiałby ukazać dramat tych dni na froncie i na jego 
zapleczu. A tego nie chciał. Po stu latach możemy jednak skorygować błąd 
bez ujmy dla kogokolwiek. 

Na koniec omawiania struktury sądownictwa wojskowego „w polu” trze-
ba wspomnieć o  instytucji „eksponowanego sędziego śledczego” lub „eks-
ponowanego oficera KS”. Do miejscowości, które były siedzibami powiato-
wych dowództw etapowych, węzłami komunikacyjnymi lub garnizonami, 

75 Sąd polowy IV BJ został utworzony bez wiedzy i akceptacji NDWP w sierpniu 1920 r. 
i został po kilkunastu dniach rozwiązany pod pretekstem braku postępów w śledztwie doty-
czącym zabójstwa oficera. 
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w  których nie urzędował stały sąd wojskowy, polowy bądź ekspozytura 
takiego sądu, kierowano tzw. „eksponowanego sędziego” lub „eksponowa-
nego oficera śledczego”. Oficer KS mógł zabrać ze sobą tylko protokolanta 
i korzystał z zasobów osobowych lub materialnych na miejscu. Najczęściej 
oficer KS korzystał z  pomocy lokalnej żandarmerii, Komendy Miasta lub 
Placu, które dysponowały własnym aresztem76. Poprzez swoją obecność od-
działywał na morale wojska i ludności cywilnej. 

4. Sądy polowe w systemie dowodzenia w Wojsku Polskim

W memuarach wyższych dowódców działalność sądów wojskowych 
pojawia się zdawkowo albo nie ma jej wcale. Wytłumaczenie tej absencji 
jest proste, choć nikt się do tego nie chce przyznać. Samodzielny w orze-
kaniu sąd wojenny był solą w  oku większości wyższych dowódców. Jako 
zwierzchnicy sądowi mieli wprawdzie wpływ na wykonawstwo orzeczo-
nych wyroków, ale zostawiali ślad swoich decyzji w  aktach sądowych 
i  rozkazach dziennych. A  nie wszyscy chcieli w  ten sposób przejść do 
historii. O  wiele łatwiej było powołać sąd wojenny złożony z  zaufanych 
podwładnych, podyktować im wyrok i  umyć ręce od odpowiedzialności. 
Sądy polowe złożone z  prawników przesiąkniętych ideałami sprawiedli-
wości i  wykształconych na dorobku prawa rzymskiego mogły irytować 
wyższych dowódców. Jeśli już takie sądy musiały istnieć, to dowódcy 
widzieli je w  roli posłusznych narzędzi egzekwowania dyscypliny i  stra-
szaka na podwładnych. Ale trzeba dodać w  tym miejscu, że dowódcy 
frontów, armii, dywizji i  etapów zawsze chcieli mieć u  boku sądy polo-
we. Gen. Aleksander Listowski, dowódca Frontu Wołyńskiego, w  końcu 
sierpnia 1919 r. żądał od NDWP decyzji o  utworzeniu sądu polowego 
przy dowództwie frontu. Argumentował, że „Wołyń jest obszarem roz-
ległym, pod względem polityczno-wojskowym terenem trudnym i  za-
niedbanym, a  brak własnego sądu polowego obniża powagę dowództwa 
frontu”77. Gen. Stanisław Szeptycki, dowódca Frontu Litewsko-Biało-
ruskiego (F.  Lit.-Biał.) i  gen. Stefan Mokrzecki, dowódca 1 Dywizji Li-
tewsko-Białoruskiej, zgodnie apelowali o  utworzenie samodzielnych są-
dów polowych na bazie istniejących ekspozytur sądu polowego F. Lit.-
-Biał. Ich zdaniem słabe liczebnie ekspozytury jedynego sądu polowego 

76 Zakres uprawnień eksponowanego oficera śledczego zob. CAW-WBH, Dowództwo Gru-
py Operacyjnej generała Baranowskiego, sygn. I.312.46.68, Pismo szefa Sądownictwa Polo-
wego NDWP do szefa sądu polowego DOE Tarnopol z 27 II 1920 r. nr 1229/Sąd. 
77 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.3, Pismo dowódcy Frontu Wołyńskiego do NDWP Oddział IV w Warsza-
wie z 23 VIII 1919 r., nr L. 3296/19.
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usytuowanego przy dowództwie frontu są niewystarczające78. Z kolei gen. 
Śmigły-Rydz w  czerwcu 1920 r. samowolnie utworzył sąd polowy przy 
dowództwie 3 Armii, za co stanowiskiem referenta prawnego zapłacił 
mjr Maksymilian Landau79. Prawnicy i  lekarze zwykle nerwowo reagują 
na wejście w ich zakres władzy, który traktują jako obszar autonomiczny. 
W  tym wypadku gen. Śmigły-Rydz miał rację, a  odmowa ustanowienia 
sądu polowego w dowództwie 3 Armii jest niezrozumiała. 

W  pierwszej fazie wojen o  granice Rzeczypospolitej (listopad 1918 – 
czerwiec 1919 r.) w kierownictwie państwa doszło do sporu o kształt wy-
miaru sprawiedliwości w oddziałach frontowych. Wybór był trojaki: 1) po-
zostawić wyższym dowódcom nieskrępowaną możliwość posługiwania się 
sądami wojennymi wedle uznania, 2) pozostawić sądy wojenne w  rękach 
prawników i uczynić ich wyłącznym gospodarzem procesów karnych i eg-
zekucji zapadłych orzeczeń, 3) wybrać wariant pośredni. Wedle tej ostatniej 
opcji sędziowie sądów polowych winni pozostać niezawiśli w  orzekaniu, 
ale dowódcom wielkich jednostek i związków operacyjnych jako zwierzch-
nikom sądowym należy zostawić prawo zatwierdzania i zmiany wydanych 
wyroków. Naczelny Wódz zdecydował się na koncepcję mieszaną, przynaj-
mniej w  pierwszym roku niepodległości. Sprowadzała się ona do recepcji 
modelu zaczerpniętego z armii rosyjskiej, tj. równoległego istnienia sądów 
pułkowych i  sądów polowych usytuowanych przy sztabach wielkich jed-
nostek wedle trzeciego wariantu. Pozornie wybór takiego rozwiązania był 
wygodny dla wyższych dowódców, którzy jako zwierzchnicy sądowi mieli 
kontrolę nad wyrokami sądów polowych. Dodam, że kontrolę nad zapa-
dłymi wyrokami i powiedzmy, że tylko nad nimi. Funkcjonowanie sądów 
polowych w  strukturze systemu dowodzenia z  Szefostwem usytuowanym 
w  pionie Kwatermistrzostwa NDWP pozbawiało wyższych dowódców ar-
bitralnej kontroli nad tokiem postępowań sądowych. Występując w  roli 
zwierzchników sądowych,  dowódcy wielkich jednostek mieli prawo inicjo-
wania śledztw wstępnych i dochodzeń, ale nie mogli ingerować w przebieg 
rozpraw i dyktować wyroki. Mogli je kwestionować, uchylać i zmieniać, ale 
z pomocą swoich referentów prawnych w trybie instancyjnej kontroli. Dla-
tego też dowódcy związków operacyjnych, wielkich jednostek i etapów czę-
sto czuli się petentami sądów polowych i kiedy tylko mogli, dawali odczuć 
brak wiary w skuteczność sprawiedliwości „w polu”. 

Początkowo dyscyplinę w oddziałach miały zapewnić sądy pułkowe. Zo-
stały utworzone do sądzenia sprawców drobnych przestępstw bez udziału 

78 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.3, Pismo dowódcy Frontu Litewsko-Białoruskiego gen. Stanisława Szeptyc-
kiego do NDWP z 31 VII 1919 r., nr L. 330/V.19.
79 Odwołanie ze stanowiska nastąpiło 7 VII 1920 r.
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prawników wojskowych. Sądy pułkowe wzorowane na systemie rosyjskim 
miały odciążać sądy wojskowe i przeciwdziałać lawinowo rosnącej przestęp-
czości. Pamiętajmy, że w szóstym roku wojen ludzie byli zdemoralizowani 
nędzą, korupcją i głodem, wytrzebieni „hiszpanką”, gruźlicą, tyfusem, czer-
wonką i chorobami wenerycznymi. Wyniszczenie fizyczne, psychiczne i mo-
ralne stało się udziałem milionów ludzi. Wobec niepokojącej skali dezercji, 
uchylania się od służby wojskowej i zalewu przestępczości kryminalnej po-
jawiła się potrzeba powrotu do twardego kursu w polityce karania. Wydaje 
się, że sama obecność sądów pułkowych stwarzała możliwość kształtowania 
dyscypliny poprzez wyposażenie dowódców w realny instrument utrzyma-
nia zdolności i gotowości bojowej. Prawnicy wojskowi poddali ich istnienie 
krytyce, a  jeszcze wiele lat po wojnie wpływowi oficerowie Korpusu Sądo-
wego manifestowali niechęć do idei powołania sądów pułkowych. Uczynił 
to chociażby płk Bolesław Matzner w  jubileuszowym albumie wydanym 
w  rocznicę dziesięciolecia odrodzenia Rzeczypospolitej, mimo że zamysł 
wprowadzenia sądów pułkowych przypisano Naczelnemu Wodzowi80. Po-
wierzenie wymiaru sprawiedliwości oficerom liniowym – zdaniem prawni-
ków wojskowych – było pomysłem chybionym. 

Schemat 2. Organizacja służby sprawiedliwości w okresie kwiecień 1921 – 
marzec 1921

Źródło: oprac. własne autora.

80 B. Matzner, Służba sprawiedliwości [w:] Dziesięciolecie odrodzenia Polskich Sił Zbrojnych 
1918–1928, Warszawa 1928, s. 444.
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Pojawienie się sieci sądów polowych diametralnie zmieniło sytuację. 
Dowódcy związków operacyjnych zaczęli pełnić rolę zwierzchników sądo-
wych wobec sądów zlokalizowanych przy dowództwach wielkich jednostek 
lub na swoim obszarze operacyjnym. Sądy te były właściwe dla stanów oso-
bowych wielkich jednostek i  ludności cywilnej na zajmowanym obszarze 
operacyjnym. Dowódca związku operacyjnego (grupy operacyjnej, okręgu 
etapu) miał prawo żądać od referenta prawnego lub dowódcy wielkiej jed-
nostki jako jego zwierzchnika sądowego wdrożenie śledztwa wstępnego lub 
dochodzenia w każdej sprawie. Sprawował też rolę organu II instancji w ra-
mach kontroli wyroków orzekanych przez te sądy. Innymi słowy, zwierzch-
nik sądowy w sądownictwie polowym pełnił rolę sądu II instancji. Całość 
uprawnień sądowych w tej mierze dzierżył jednak dowódca armii (frontu). 
Żeby to w pełni zrozumieć, pora przejść do szczegółów. 

Podstawą prawną do ingerencji dowódców związków operacyjnych 
w  działalność służby sprawiedliwości „w  polu” był załącznik do Rozkazu 
NDWP nr 1940/I z  7 marca 1920 r., wedle którego: „Dowódca armji jest 
przed Naczelnym Wodzem odpowiedzialny za karność i  bitność oraz za 
zdolność operacyjną armii [...] Dowódca armji w  stosunku do zwierzch-
ników sądowych posiada prawo rozkazodawstwa streszczające się przede 
wszystkim w prawie wdrażania sądowo-karnego dochodzeń”81. W tym sen-
sie dowódcy związków operacyjnych (frontów i  armii) jako zwierzchnicy 
sądowi wyższego szczebla posiadali uprawnienia władcze wobec podległych 
im dowódców wielkich jednostek, okręgów etapów, grup operacyjnych, 
twierdz i garnizonów w sferze sądowo-karnej, którzy byli zwierzchnikami 
dla swoich sądów. Analogiczne uprawnienia posiadali w zakresie pociąga-
nia do odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej82. Dowódcy frontów, 
armii, dywizji, brygad, grup operacyjnych, twierdz i etapów byli dysponen-
tami sądów polowych i  przełożonymi referentów usytuowanych w  pionie 
kwatermistrzostwa. W  gestii zwierzchników sądowych leżało inicjowanie 
postępowań sądowych, wyznaczanie składów orzekających, zatwierdzanie 
zapadłych w sądach wyroków i dokonywanie w nich korekt. Co do ostat-
niego z  tych uprawnień, przez prawo korygowania treści wyroków należy 
rozumieć także prawo ich uchylania, czyli „prawo znoszenia wyroków”, wg 
ówczesnej terminologii prawniczej. Wyroki sądów polowych nie podlegały 
apelacji, stąd zwierzchnik sądowy z oczywistych względów miał status in-
stancji odwoławczej. Jego decyzje były ostateczne, a  wyroki wykonywano 
niezwłocznie. Zwierzchnicy pełnili zatem rolę quasi-instancji odwoławczej 

81 Zob. zwłaszcza pkt 5 wspomnianego załącznika. CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa 
Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.21.3, Załącznik do rozkazu 
szefa Oddziału I NDWP, sygn. 1940/I z 7 III 1920 r.
82 Ibidem.
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wobec orzeczeń sądów polowych niezależnie od tego, czy skazani wnosi-
li o  uniewinnienie („uwolnienie od winy”), o  złagodzenie lub darowanie 
wymierzonych kar. W  razie braku umocowania oficera do występowania 
w roli zwierzchnika sądowego wyrok mógł być zniesiony jedynie po uru-
chomieniu procedury ułaskawieniowej, a ta była wyłączną kompetencją Na-
czelnego Wodza.

W  myśl przepisów §  28 i  §  455 wojskowej procedury karnej (w.p.k.) 
uprawnienia zwierzchników sądowych przysługiwały co najmniej dowód-
com dywizji (równorzędnym), tj. wyższym dowódcom w  stopniach gene-
ralskich, a ich zastępcami w myśl § 31 w.p.k. byli dowódcy brygad w stop-
niach generalskich lub wyżsi oficerowie sztabowi. Dowódcom jednostek 
wojskowych mniejszym niż brygada prawa zwierzchników sądowych mógł 
przyznać jedynie Naczelny Wódz na podstawie § 459 ust. 1 w.p.k. Częstym 
problemem w  praktyce sądowej było zastępowanie zwierzchników przez 
osoby nieuprawnione. Takie sytuacje wywoływały natychmiastowe reakcje 
Szefostwa i  referentów prawnych frontów (armii). Dla przykładu: 16 maja 
1920 r. sąd polowy Dowództwa Okręgu Etapu w  Płoskirowie – Ekspozy-
tura we Lwowie wydał wyrok skazujący, który w zastępstwie zwierzchnika 
sądowego (dowódca DOE Płoskirów) zatwierdził szef sztabu w stopniu ka-
pitana. Sprawa odbiła się echem w Warszawie i była przedmiotem reakcji 
Głównego Kwatermistrza NDWP. W piśmie rozesłanym do dowództw woj-
skowych i  sądów polowych na początku czerwca 1920 r. płk Malczewski 
pouczył adresatów, że „cel i tendencja ustawy, ażeby tak wysoką i odpowie-
dzialną funkcję, jak funkcja Zwierzchnika sądowego łącząca w sobie władzę 
prokuratora i sędziego, którego ostateczne rozstrzygnięcie sędziowskie de-
cyduje o prawomocności wyroków podwładnego sądu polowego wydanych 
pod kierunkiem doświadczonego, fachowego sędziego wojskowego, spra-
wował dowódca o  wysokiej randze, doświadczeniu i  powadze wojskowej. 
Stąd wynika dalej, że kwalifikacje te musi posiadać również zastępujący go 
w funkcjach Zwierzchnika sądowego zastępca”83. Powiedzmy od razu, że to 
był model podstawowy. Kiedy front trzeszczał w  szwach, a  sowieckie ar-
mie dotarły na przedpola Warszawy i  Lwowa, ten kostyczny gorset został 
poluzowany. Dowodzi tego treść rozkazu Głównego Kwatermistrza NDWP 
i szefa Sądownictwa Polowego z 16 lipca 1920 r., który zreorganizował sieć 
sądów polowych w  Galicji Wschodniej. Wedle tego rozkazu w  Krasnem, 
Husiatynie, Niżniowie, Kamionce Strumiłowej i kilku małych miasteczkach 
ustanowiono eksponowanych sędziów. Oficerowie KS mogli dobierać so-
bie ławników i orzekać w trybie doraźnym. Jako zwierzchników sądowych 

83 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.9, Pismo Głównego Kwatermistrza NDWP do szefa ekspozytury sądu po-
lowego DOE Płoskirów we Lwowie z 4 VI 1920 r., sygn. L. 3915/20/Sąd. 
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wyznaczono dowódców etapów szczebla powiatowego w randze majorów84. 
W codziennej służbie zastępowali ich oficerowie w stopniach kapitanów i po-
ruczników. Przykładowo, w Kamionce Strumiłowej funkcję zwierzchnika są-
dowego dla sądu doraźnego pełnił w lipcu 1920 r. mjr Władysław Obst. 

Zdarzały się sytuacje, że dowódca związku operacyjnego obywał się bez 
pośrednictwa referenta prawnego i  kształtował morale, dyscyplinę i  zdol-
ność bojową we własnym zakresie. W tym przypadku znaczenie miał czyn-
nik czasu, waga sprawy i  autorytet rozkazodawcy. Takie przypadki miały 
miejsce w czasie bitwy warszawskiej w pasie działania jednostek 5 Armii, 
kiedy to gen. Sikorski kształtował morale, zaprowadzał dyscyplinę i podno-
sił zdolność bojową rozkazami oficerskimi. Przykładowo, w rozkazie opera-
cyjnym z 15 sierpnia 1920 r. dowódca 5 Armii informował podwładnych, 
że został zmuszony oddać jednego z  oficerów pod sąd doraźny85. Z  kolei 
w  rozkazie oficerskim w  przededniu bitwy nad Wkrą groził oficerom są-
dami doraźnymi i zagroził usunięciem z  linii bojowej oficerów, którzy do-
puszczą się zaniedbań służbowych. Rozkaz ten był charakterystyczny dla 
dowódcy 5 Armii z  tego okresu wojny, więc warto przytoczyć jego frag-
menty: „Na zajmowanych obecnie pozycjach każdy dowódca wytrwać musi 
do ostatniego człowieka, chociażby chwilowo był otoczony ze wszystkich 
stron, jeśli nie otrzyma rozkazu cofnięcia się. Opuszczenie stanowiska po-
ciągnie za sobą dochodzenie sądowe przeciwko dowódcy, na którego od-
cinku ono nastąpiło. Fałszywe, przesadne meldunki będą karane sądownie 
[...] Zaznaczam, że rozstrzeliwując szeregowych za ucieczkę z  pola bitwy 
– tym bardziej nie cofnę się przed stosowaniem kary śmierci w  stosunku 
do oficerów”86. Dowódca 5 Armii w  krytycznym momencie wojny żądał 
rozstrzeliwania zdrajców w  Płocku i  stosowania represaliów wojennych 
wobec sprawców mordów na polskich jeńcach. Przykładowo, w odwecie za 
bestialski mord popełniony na polskich jeńcach z  49 pp pod Chorzelami 
z rozkazu gen. Sikorskiego rozstrzelano 24 sierpnia 1920 r. 199 jeńców z III 
Korpusu Konnego pod Szydłowem87. 

Dowódca armii (frontu) na swoim obszarze operacyjnym skupiał peł-
nię władzy administracyjno-sądowej wobec osób wojskowych i cywilnych. 
Miał realną możność kształtowania linii orzeczniczej sądów polowych i in-
gerencji w treść wyroków po ich wydaniu. Prawo do odmowy zatwierdzania 

84 CAW-WBH, Dowództwo 7 Armii, sygn. I.311.7.134, Rozkaz nr 5410/20/Sąd. 
85 Rozkaz nr 503/III dowódcy 5 Armii z 15 VIII 1920 r. [w:] Bitwa warszawska 13–28 VIII 
1920. Dokumenty operacyjne, cz. 1: 3–17 VIII, wybór, oprac. i red. Tarczyński et al., Warsza-
wa 1995, s. 221.
86 Rozkaz Oficerski nr 302/III z 13 VIII 1920 r. [w:] Bitwa warszawska..., s. 42–43.
87 Bitwa Warszawska..., cz. 2: 17–28 VIII 1920, s. 584. Egzekucji dokonali koledzy pomor-
dowanych żołnierzy z 49 pp. 
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wyroków sądowych było podstawowym uprawnieniem zwierzchników są-
dowych. Dowódca armii (frontu) mógł również przesłać wyrok do zatwier-
dzenia Naczelnemu Wodzowi lub w jego zastępstwie szefowi Sztabu Gene-
ralnego WP. Naczelny Wódz zastrzegł sobie prawo do zatwierdzania wyro-
ków sądów polowych w sprawach oficerskich. 

Z  materiałów archiwalnych wynika, że dowódcy wojskowi z  każdym 
miesiącem wojny tracili wiarę w skuteczność aparatu sądowego. Powodem 
spadku zaufania do temidy wojskowej było narastanie zaległości w sądach 
polowych, w  których prawnicy stosowali standardy postępowania znane 
sądownictwu powszechnemu z  okresu pokoju. To nie może znów dziwić, 
skoro większość prawników wojskowych miała rodowód cywilny i wdzia-
ła mundury tylko na czas wojny. Skutkiem tego było wystąpienie zjawiska 
przewlekłości postępowań sądowych, co podczas wojny frustrowało dowód-
ców. Zwłaszcza wtedy, kiedy spotykali się z  okrucieństwem i  bezwzględ-
nością wroga, który nie liczył się z  zasadami praworządności, nie używał 
kodeksów, a „sprawiedliwość ludową” wymierzał pistoletem, bagnetem lub 
szubienicą. Dowódców wielkich jednostek irytowała powolność działania 
sądów polowych. Kpt. Sokołowski, oficer Oddziału II wizytujący odcinek 
frontu nad Niemnem w  ostatnim tygodniu lipca 1920 r., tak ujął poglądy 
oficerów na poziom karności: „żołnierz przemęczony nie reaguje na rozka-
zy oficera, co daje się zauważyć unikaniem bitwy i samowolnym opuszcza-
niem szeregów. Przyczynia się do tego bezkarność i brak środków dyscypli-
narnych, to też wszyscy Dcy, z którymi w tej sprawie mówiłem, zaznaczali 
konieczność prowadzenia sądów doraźnych na miejscu, tak na oficerów jak 
i żołnierzy”88. 

Dowódcy i oficerowie postrzegali sądy polowe w zupełnie inny sposób 
niż prawnicy wojskowi. Kpt. Stanisław Rostworowski, uczestnik tej wojny, 
przedstawił w  liście do żony wizję funkcjonowania sądów polowych, jaką 
podzielali jego koledzy: „Trzeba stworzyć kordon, założyć doraźny sąd 
polowy, rozstrzelać dziesięciu pierwszych oskarżonych bez wdawania się 
w dłuższe rozprawy. Nie baczyć na to, że kilku mniej winnych zapłaci swoją 
głową. Tak być musi, bo trzeba ratować setki i  tysiące innych, kraj od po-
żogi wojennej osłaniać. Doraźna kara podziała na rozpalone paniką głowy 
jak strumień zimnej wody...”89 Brak wiary dowódców w użyteczność sądów 
polowych wynikał po trosze z winy samych prawników, a w części anachro-
nicznych procedur. W końcu czerwca 1920 r. szef sztabu 12 DP, płk Wale-
ry Marjański, poskarżył się referentowi prawnemu 6 Armii na karygodną 

88 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.15, Raport kpt. Sokołowskiego. 
89 S. J. Rostworowski, Listy z  wojny polsko-bolszewickiej 1918–1920, Warszawa–Kraków 
2015, s. 386.
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powolność dywizyjnego sądu polowego, który „najzupełniej nie odpowia-
da zadaniom przed jakimi stanął, a zadania te polegają na tem, żeby szyb-
kim, natychmiastowym wymiarem kary działać odstraszająco”. To kolejny 
dowód, że dowódcy prawidłowo postrzegali rolę sądów polowych podczas 
wojny. Pytanie, czy trafnie diagnozowali przyczynę tej powolności. Płk Mar-
jański poskarżył się Szefostwu, że sąd polowy 12 DP wynajduje błahe powo-
dy, żeby uniknąć „ostrej i szybkiej jurysdykcji”, do jakiej jest powołany. Dał 
na to przykłady: 1/ oficer bolszewicki, który zastrzelił dziecko na oczach 
matki, nie został osądzony w  trybie doraźnym, lecz nie wiedzieć czemu, 
kilka tygodni oczekuje na proces sądowy; 2/ oficer 12 DP, który porzucił 
swoich żołnierzy na polu walki, również nie stanął przed sądem doraźnym. 
Tymczasem prawnicy wynajdują ciągle powody, żeby osądzić go w postę-
powaniu zwyczajnym, „a  ten łajdak, przypadkiem tylko noszący mundur 
oficera będzie w najlepszym razie tylko zdegradowany, skazany na więzie-
nie, czyli osiągnie to, co chciał, czyli będzie z dala od linii bojowej”90. Szef 
sztabu 12  DP podniósł zarzut, że skoro zwykłego żołnierza można w sytu-
acji bojowej zastrzelić za tchórzostwo na polu walki, to dlaczego nie można 
oczekiwać orzeczenia kary śmierci przez sąd polowy w  trybie doraźnym. 
Podczas wyjaśniania skargi dowództwa 12 DP w referacie sądowo-prawnym 
6 Armii okazało się, że przyczyną perturbacji w działalności sądu polowe-
go są dotkliwe problemy kadrowe i ułomności procedury karnej. Spośród 
sześciu oficerów sądu tylko jego szef, kpt. Fiedler, miał powierzone upraw-
nienia do prowadzenia rozpraw jako sędzia orzekający. Pozostali oficero-
wie posiadali status oficerów sądowych lub oficerów śledczych, przy czym 
czterech z  nich w  ogóle nie należało do Korpusu Sądowego. Zaległości 
w  orzekaniu były wynikiem spiętrzenia spraw skierowanych na wokandę, 
ponieważ jeden sędzia nie zdołał zapanować nad rosnącym wpływem. Tego 
właśnie płk Marjański nie mógł zrozumieć. Problem rozwiązano, delegując 
do sądu polowego 12 DP sędziego z sądu polowego DOE w Płoskirowie91. 

Dowódców wielkich jednostek irytowała niezawisłość sądów polowych 
w orzekaniu. Niezawisłość ta została określona normatywnie. Przepis § 26 
wojskowej procedury karnej stanowił: „Sądy oraz ich członkowie i organa 
sędziowskie są przy wykonywaniu czynności badawczych i  przy wydawa-
niu orzeczeń niezawisłe i poddane jedynie ustawie”. Każdy sędzia wojsko-
wy miał ustawowo zagwarantowaną stabilność stanowiska, a odsunięty od 

90 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.19, Stenogram rozmowy przy pomocy aparatu Hughes’a  pomiędzy płk. 
Walerym  Marjańskim i mjr. Józefem Zołoteńkim z 25 VI 1920 r. 
91 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.19, Telegram o delegowaniu sędziego orzekającego z DOE Płoskirów do 
sądu polowego 12 DP.
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orzekania mógł być tylko na mocy orzeczenia innego sądu. Dowódcy wystę-
pujący w roli zwierzchników sądowych nie mieli wpływu na przyspieszenie 
biegu spraw. A przyczyny przewlekłości prowadzonych w sądach polowych 
postępowań były tak różne, jak różne były stany faktyczne w toczących się 
sprawach karnych. Różny był stopień skomplikowania spraw spotęgowa-
nych przez oczywiste trudności w zbieraniu dowodów na froncie, nie mó-
wiąc już o nadmiernym obciążeniu prawników wojskowych obowiązkami. 
Realia służby sądowo-polowej na froncie w  porównaniu z  czasem pokoju 
mogły szokować. Szef sądu polowego 11 DP, przesyłając raport do Szefo-
stwa o stanie spraw, tłumaczył się z opóźnienia w przesłaniu raportu: „Przy-
czyną zwłok w  przedłożeniu były marsze dywizji, częste zmiany postoju 
i pochodząca stąd niemożność normalnej pracy biurowej, w końcu brak sił 
kancelaryjnych po bezterminowym urlopowaniu 3 szeregowych pisarzy”92. 
Przewlekłość mogła także wynikać z  potrzeby odreagowania oficerów KS 
na wcześniejsze praktyki egzekwowania drakońskiego prawa w audytoria-
tach armii zaborczych. Młodsi prawnicy prezentowali bardziej humanitarny 
stosunek do sprawców przestępstw wojskowych. Problem dotyczył zmo-
bilizowanych adwokatów i  kandydatów adwokackich (aplikantów), którzy 
w armiach zaborczych uzyskali stopnie oficerskie. Ci mieli nawyki do szu-
kania luk w materiale dowodowym i działania na korzyść oskarżonych. Stąd 
śledztwa prowadzono z zachowaniem reguł praworządności obowiązującej 
w sądownictwie powszechnym w okresie pokoju, a przewody sądowe wy-
dłużano pod byle pretekstem. W reakcji na to dowódcy wielkich jednostek 
chętnie „gubili” sądy polowe i gdzie tylko mogli, korzystali z okazji i powo-
ływali sądy wojenne z oficerów liniowych. Inna sprawa, że mieli na taką ob-
strukcję podstawę prawną w postaci art. 77 rozporządzenia Rady Ministrów 
z 10 maja 1920 r. Przepis stanowił, że w wyjątkowych wypadkach kierowa-
nie rozprawą przed sądem doraźnym „w polu” można powierzyć oficerowi 
niebędącemu oficerem KS93.

Niekiedy oficerowie sądów polowych odnosili wrażenie, że są balastem dla 
dowództw wielkich jednostek. Szef sądu polowego 11 DP, mjr Marceli Jonasz, 
w następujący sposób oddał relacje między sądem polowym a dowództwem 
dywizji w 1 Armii w czasie walk odwrotowych w lipcu 1920 r.: „Najnowszy etat 
nie przyznaje sądom polowym ani jednego wozu i ani jednego konia, nie moż-
na się potem dziwić, gdy w razie rozkazu natychmiastowego rozkazu odmarszu 

92 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.19, Raport mjr. Marcelego Jonasza do Szefostwa Sądownictwa Polowego 
NDWP, sygn. E. 57/21 z 31 I 1921 r.
93 Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 V 1920 r. w przedmiocie wprowadzenia w życie 
na obszarze Rzeczypospolitej ustawy wojskowego postępowania karnego dla wspólnej siły 
zbrojnej z 5 VII 1912 r. (Dz.U. R.P. z 1920 r. nr 59, poz. 368).
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w tył, akta sądowe dotyczące nieraz bardzo ważnych spraw «wsiąkną». O to 
się dowództwa dywizyi nie troszczą zupełnie i w następstwie tego gdy trzeba 
nagle zmienić miejsce postoju, kierownik sądu, na którym przecie ciąży cała 
odpowiedzialność, nie ogląda się na sztab dywizyi lecz jest zmuszony działać 
na własną rękę. Traci z nim kontakt w chwili, gdy właśnie może być najbardziej 
potrzebny [...] Za dowód jak po macoszemu traktowane są sądy polowe przez 
poszczególne dowództwa niechaj posłuży następujący fakt, który zdarzył się 
w jednej z dywizyi podległych dowództwu 1. Armii: w dniu 3 lipca szef sztabu 
wezwał kierownika do siebie i zabronił mu surowo rekwirowania furmanek na 
podwody, obiecując, że w razie czego przydzieli się sądowi wozy z taborów. Na 
następny dzień rano przyszedł rozkaz natychmiastowego odmarszu. Sąd polo-
wy nie otrzymał ani jednego wozu. Na szczęście kierownik sądu nie wykonał 
jeszcze był rozkazu szefa sztabu i zarekwirowanych furmanek nie odesłał...”94

Problem lekceważenia sądów polowych w egzekwowaniu prawa wojen-
nego sprowadzał się nie tylko do ich „gubienia”. Groźniejszym zjawiskiem 
było niezauważanie sądów polowych przez dowódców, a  ci byli skłonni 
bardziej ufać sądom powołanym spośród swoich podwładnych. Najlepiej 
dokumentuje to zjawisko meldunek mjr. Mariana Kraussa, szefa sekcji są-
dowo-prawnej Dowództwa Frontu Wołyńskiego do NDWP z  5 listopada 
1919 r.: „poszczególne oddziały w  mylnem zrozumieniu przepisów o  są-
dach doraźnych tworzą sobie samorzutnie z  pominięciem ustanowionych 
i urzędujących w obrębie tut. Dowództwa sądów polowych trybunały orze-
kające o  dowolnym składzie nazywając je sądami. Te trybunały wykonu-
ją sądownictwo nad podejrzanymi o ciężkie zbrodnie osobami cywilnemi 
i wydają wyroki śmierci. Wyroki te zostają zatwierdzone przez dowódców 
pułku i następnie wykonywane [...] Ponieważ dowódca Frontu Wołyńskiego 
opisane na wstępie postępowanie poszczególnych oddziałów za odpowied-
nie i zgodne z przepisami ustawy odmówił wydania rozkazu w myśl mego 
wniosku, przedkładam sprawę Naczelnemu Dowództwu do wiadomości”95. 

Interwencje na szczytach władz wojskowych i krytyka działania sądów po-
lowych zmusiła do działania gen. Aleksandra Pika, szef służby sprawiedliwości 
WP. Po latach możemy zobaczyć, czy właściwie ocenił sytuację. Dysponujemy 
pismem generała z 10 września 1919 r. skierowanym do każdego oficera KS. 
Pod każdym względem jest to ciekawy dokument, więc przytoczę jego obszerny 
fragment: „Zarówno sądy jak i prokuratury wojskowe traktują sprawy kolejno 

94 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Pol-
skiego, sygn. I.301.21.22, Pismo szefa sądu polowego 11 DP do referenta prawnego 1 Armii 
nr  L.  67/20 z 14 VIII 1920 r. 
95 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.4, Pismo szefa sekcji sądowo-prawnej Frontu Wołyńskiego mjr. Mariana 
Kraussa do Szefostwa Sądownictwa Polowego NDWP z 5 XI 1919 r. 
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wedle dat wpływu, w biurokratycznym porządku, nie oglądając się zupełnie na 
dobro Państwa, ani na dobro armji. O względach na dyscyplinę wojskową nie ma 
już mowy. Ci sami oficerowie, którzy w służbie obcej okazywali znaczną energię 
w tępieniu przestępstw, w służbie polskiej, oderwani od zwierzchnika sądowe-
go, zapomnieli o swoim przeznaczeniu, o celu swojej służby, o swojem zadaniu, 
a w traktowaniu przestępstw stali się liberalniejszymi aniżeli nawet odnośne wła-
dze cywilne. W każdym ze sądów zalega znaczna ilość spraw przeciw oficerom, 
które załatwiane w niesłychanie powolnym tempie nigdy zdaje się nie zostaną 
doprowadzone do wyroku. Tembardziej, że w obecnych stosunkach i warunkach 
zwłoka sprzyja ogromnie w zacieraniu śladów przestępstwa i usuwaniu dowo-
dów. Zdarzył się fakt, że szeregowy, który czynnie znieważył swego przełożonego 
odpowiadał przed sądem orzekającym z  wolnej stopy. Gdy cały naród wytę-
ża wszystkie siły, a  wojsko walczy na froncie, sędziowie wojskowi nie mogą 
wypoczywać. O ile kto czuje się zmęczonym swoją poprzednią służbą, niechaj 
wniesie podanie o zwolnienie. Załatwię je bezzwłocznie. Inne instytucje ad-
ministracyjne powołane obecnie do przeprowadzania dochodzeń funkcjonu-
ją sprawniej i energiczniej aniżeli sądy i prokuratury, co naprowadza na myśl 
przeprowadzenia radykalnych zmian organizacyjnych w  sądownictwie woj-
skowem i przekazania go wyłącznie elementowi liniowemu przy współudziale 
jedynie funkcjonariusza niewojskowego jako oskarżyciela”96. 

Z perspektywy lat trzeba docenić fachowość gen. Pika, który zajął pryn-
cypialne stanowisko w sprawie przewlekłości postępowań sądowych i  libe-
ralnego podejścia do podsądnych. Uwagę zwraca fragment pisma, w  któ-
rym gen. Pik przypomina podwładnym, że przed wstąpieniem do służby 
potrafili reagować na łamanie prawa. Groźbę wykluczenia sądów polowych 
z  systemu dowodzenia wzięto sobie do serca. Niektórzy prawnicy podję-
li energiczne działania, jak ppłk Józef Zołoteńki, referent prawny 6 Armii. 
Rozkazem z sierpnia 1920 r. referent armijny upomniał szefów sądów polo-
wych, że wyroki sądowe w odczuciu wyższych dowódców są zbyt łagodne. 
Zobowiązał ich osobiście do meldowania o każdym przypadku odstąpienia 
od trybu doraźnego, a procedury trybu doraźnego wiązały się z obowiąz-
kiem ferowania surowych kar. Przytoczył też reprymendę otrzymaną od 
dowódcy 6 Armii, żądając od szefów zaostrzenia represji: „wyroki sądów 
polowych za rabunki, nadużycia i nieprawne rekwizycje są za łagodne, tak, 
że żołnierze nie mają najmniejszego postrachu przed karą”97.  

96 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Pol-
skiego, sygn. I.301.21.4, Pismo szefa Departamentu II Wojskowo-Prawnego MSWojsk. gen. 
Aleksandra  Pika nr 2027/Tajne z 10 IX 1919 r. do sądów i prokuratur wojskowych. 
97 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Pol-
skiego, sygn. I.301.21.15, Pismo referenta prawnego 6 Armii do szefów sądów polowych 
nr  L.  648/20/pf. Sąd., [kopia bez daty]. 
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Równolegle do zaostrzenia polityki karnej zmieniła się sytuacja prawna 
zwierzchników sądowych. Wiązało się to z wydaniem rozkazu Naczelnego 
Wodza nr 5343/20 z 26 czerwca 1920 r., na mocy którego zwierzchnicy są-
dowi uzyskali prawo łagodzenia, darowania lub odraczania wymierzanych 
kar sądowych do czasu demobilizacji. Naczelny Wódz z powodu gwałtow-
nie pogarszającej się sytuacji wojennej wyposażył dowódców wielkich jed-
nostek, związków operacyjnych, grup operacyjnych, twierdz, etapów i gar-
nizonów w  prawo do modyfikacji orzeczonych środków represji karnej. 
Motywem wydania rozkazu, w  którym Naczelny Wódz zrzekł się istotnej 
części swoich prerogatyw, był zamiar wzmocnienia narzędzi kształtowania 
dyscypliny przez zwierzchników sądowych. Skazany na karę ciężkiego wię-
zienia żołnierz po modyfikacji wyroku w części dotyczącej kary w kierunku 
odroczenia wykonania takiej kary mógł odkupić swoje winy na polu walki. 
Po wojnie zwierzchnik sądowy mógł wystąpić do Naczelnego Wodza o da-
rowanie całości lub części kary ze względu na „zachowanie się zasądzonego 
na polu walki” w rozumieniu przepisu § 480/III procedury karnej wojsko-
wej. W tym miejscu trzeba dodać, że możliwość odroczenia wykonania su-
rowej kary izolacyjnej z perspektywą jej całkowitego anulowania była po-
tężnym środkiem oddziaływania na postawę skazanego żołnierza. Naczelny 
Wódz świadomie zwiększył uprawnienia zwierzchników sądowych. Zasady 
wyznaczania zwierzchników dla sądów polowych do końca lipca 1920 r. re-
spektowano bez odstępstw. Z początkiem sierpnia 1920 r. w związku z kry-
tyczną sytuacją na froncie zasady te uległy poluzowaniu. Nie mogło być 
inaczej, kiedy w  teren ruszyły lotne sądy doraźne, a  dywizyjne i  armijne 
sądy polowe osadziły w terenie wiele ekspozytur. Dowódca 1  Armii, gen. Ję-
drzejewski, rozkazem z 5 sierpnia 1920 r. określił siedziby dla sądów doraź-
nych i zobowiązał DOE 1 Armii do wyznaczenia dla każdego z tych sądów 
oficera sztabowego, który będzie pełnił funkcję zwierzchnika sądowego. 
W sytuacji nieobecności oficera sztabowego funkcję zwierzchnika miał peł-
nić najstarszy stopniem oficer98. Najczęściej decydował jednak rozwój wy-
padków na froncie i zwykły rozsądek. W dowództwach wielkich jednostek 
i grup operacyjnych latem 1920 r. dochodziło do swobodnego przekazywa-
nia uprawnień zwierzchnika sądowego między sztabowcami, co formalnie 
było sprzeczne z  literą prawa i  duchem rozkazów. Kiedy jednak dowódcy 
walczyli na pierwszej linii lub przebywali wśród żołnierzy na froncie, nie 
było innego wyjścia. Przykładowo, w  GO ppłk. Jerzego Kopczyńskiego 
w  trakcie sierpniowych bojów funkcję zwierzchnika sądowego pełnił jego 
szef sztabu, ponieważ dowódca przebywał wśród żołnierzy w okopach. Nikt 

98 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.22, Rozkaz dowódcy 1 Armii nr 4592/20/Sąd. z 5 VIII 1920 r. o wyznacze-
niu siedzib sądów doraźnych.
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jego decyzji nie podważał, albowiem czasowe przejęcie funkcji zwierzchni-
ka sądowego było zgodne z treścią przepisu art. 81w.p.k.99 

Zdarzały się sytuacje, że to sąd polowy nie mógł nawiązać kontaktu 
ze swoim zwierzchnikiem sądowym. Na froncie takie przypadki nie były 
czymś niezwykłym. W  takich sytuacjach uprawnienia zwierzchników są-
dowych powierzano innym dowódcom. W sytuacji, gdy sąd polowy „zgu-
bił” się własnej jednostce lub był oddalony od jej dowództwa, obowiązki 
zwierzchnika sądowego cedowano na dowódcę najbliższego garnizonu. To 
przydarzyło się sądowi polowemu 8 DP, który w końcu lipca 1920 r. został 
skierowany do Ciechanowa. W tym czasie dywizja toczyła zaciekłe walki od 
Białegostoku do Ossowa. Obowiązki zwierzchnika sądowego powierzono 
doraźnie dowódcy garnizonu w Ciechanowie, zaś 31 lipca 1920 r. Naczelny 
Wódz wydał dekret, w którym określił, że do czasu połączenia się sądu po-
lowego z dowództwem 8 DP uprawnienia zwierzchnika sądowego dla tego 
sądu będzie wykonywał gen. Jan Wroczyński, dowódca odcinka100. Widzi-
my, że sąd polowy 8 DP nie okazał się przydatny na szlakach odwrotowych 
pułków swojej dywizji z Białegostoku do przedmieść Warszawy. Był raczej 
ciężarem niźli wartością dodaną, gdyż obciążony aresztantami i kancelarią 
stale był narażony na ogarnięcie go przez wroga. 

Posiadanie „własnego” sądu polowego było atrybutem władzy każdego 
dowódcy oddziału od szczebla brygady wzwyż. Niekiedy przekazanie sprawy 
pod rozstrzygnięcie sądu było wygodnym wyjściem. W sytuacjach wątpliwych 
zdejmowało z dowódcy brzemię odpowiedzialności za ciężar decyzji. Przykła-
dowo, rtm. Tadeusz Krynicki czasowo dowodzący Detachmentem po znisz-
czeniu batalionu kpt. Bolesława Zajączkowskiego pod Zadwórzem 17 sierpnia 
1920 r. złożył wniosek o  pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za błędy 
w dowodzeniu dowódcę XI BP płk. Karola Szemiota. Sprawą zajął się sąd po-
lowy 5 DP, ale mimo ponagleń i zainteresowania śledztwem ze strony NDWP 
i dowództwa 6 Armii tak długo przeciągał czynności śledcze, że sprawa umarła 
śmiercią naturalną101. Analiza podobnych przypadków uprawnia do wniosku, 
że prawnicy wojskowi nie chcieli się wikłać w  procesową ocenę decyzji po-
dejmowanych przez dowódców na polu walki. I chyba nie taka była ich rola. 
Czym innym było reagowanie na przypadki tchórzostwa, dezercji, podżegania 
do buntu czy odmowy wykonania rozkazu, a czym innym ocena skompliko-
wanej sytuacji w skali operacyjnej lub taktycznej. Każdy oficer KS, który miał 
za sobą służbę w linii podczas Wielkiej Wojny, wiedział, czym jest dynamika 

99 Art. 81 ustawy wojskowej procedury karnej (Dz.U. R.P. z 1920 r., nr 59, poz. 369).
100 CAW-WBH, Szefostwo Sądownictwa Polowego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskie-
go, sygn. I.301.21.15, Dekret Naczelnego Wodza z 31 VII 1920 r. 
101 CAW-WBH, Dowództwo 6 Armii, sygn. I.311.6.19. Zob. też: T. Grzegorczyk, 6 Armia 
Wojska Polskiego w 1920 r., Toruń 2009, s. 296–298.
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pola walki i  jaką rolę na wojnie odgrywa przypadek. W przeciwieństwie do 
niego historyk znajduje się w komfortowej sytuacji, gdyż może zajrzeć w karty 
wszystkim graczom i wysłuchać relacji świadków, w  tym głównych aktorów 
wydarzeń. Te znajdziemy w memuarach i relacjach, jakich nie brak po każdej 
wojnie. Badaczowi sprzyja też upływ czasu, albowiem pozbawia złych emo-
cji, które są wrogiem prawdy. W  czasie rzeczywistym oficer śledczy takich 
warunków nie miał i był poddany ciśnieniu rozkazodawców. Zazwyczaj oficer 
KS nie posiadał też wiedzy wymaganej dla dowódcy operacyjnego lub wszyst-
kich danych do wypracowania decyzji. Ale prawnicy wojskowi nie uchylali się 
od rozstrzygnięć, gdy byli pewni swoich racji. Tak było w  przypadku śledz-
twa w sprawie utraty wartości bojowej I Brygady Piechoty Rezerwy i jej roz-
padu w czerwcu 1920 r. na Froncie Ukraińskim. Śledztwo zostało wdrożone 
na wniosek Naczelnego Wodza, a sprawa zbulwersowała kierownicze gremia 
wojskowe. Ppłk Witold Szulborski, prokurator sądu polowego NDWP, z peł-
nym przekonaniem zaproponował w  postanowieniu o  umorzeniu śledztwa 
zdjęcie odpowiedzialności z dowódcy brygady i szefa sztabu za zarzut błędów 
popełnionych w dowodzeniu. Naczelny Wódz ostatecznie podzielił rozumo-
wanie prokuratora i postanowienie o umorzeniu zatwierdził102. W miarę upły-
wu czasu dowódcy frontów, armii i dywizji nabrali przekonania, że oddawanie 
sprawy sądom polowym w celu oceny procesu dowodzenia nie jest dobrym 
pomysłem. Stąd namnożenie się w drugim roku wojny komisji pod przewod-
nictwem cenionych generałów i  oficerów starszych. W  ostatniej fazie wojny 
takie komisje powoływano na szczeblu armii, zaś w ich skład powoływano ofi-
cerów sztabowych. Przykładowo, w końcu września 1920 r. szef sztabu 3 Ar-
mii powołał komisję ds. zbadania zasadności odwrotu Grupy mjr. Franciszka 
Grabowskiego po walkach z sowiecką 57 DS pod Sławatyczami i Wisznicami 
7 i 8 sierpnia 1920 r. Komisja liczyła czterech oficerów, tj. dwóch oficerów Szt. 
Gen. WP w stopniach majorów i dwóch w stopniach kapitanów103. Dopiero po 
stwierdzeniu błędów w dowodzeniu i złego rozkazodawstwa materiały z prac 
komisji były przesyłane sądom polowym w celu wszczęcia śledztwa. 

 Koniec pierwszej części

102 CAW-WBH, Sądy Polowe Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I.301.22.5, 
Referat prokuratora sądu polowego NDWP, ppłk. KS Witolda Szulborskiego, sygn. K. 49/20/
Tjn. z 3 IX 1920 r. z dekretacją i opinią Naczelnego Wodza.
103 CAW-WBH, Dowództwo 3 Armii, sygn. I.311.3.185, Protokół z  prac Komisji 3 Armii 
ds. zbadania paniki w Grupie mjr. Grabowskiego. Z perspektywy lat uprawniony jest pogląd, 
że bataliony etapowe i  wartownicze mjr. Franciszka Grabowskiego i  mjr. Hozera wykona-
ły powierzone im zadanie osłony koncentracji Grupy Uderzeniowej, tocząc zaciekłe walki 
z  sowiecką 57 DS na podejściach do Chełma, Lublina i  Parczewa. Zob. J. Odziemkowski, 
Użycie batalionów etapowych i wartowniczych wojsk polskich w walkach w Galicji, na Wołyniu 
i Lubelszczyźnie, 11 lipca – 1 września 1920 r., „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2014, nr 3 
(249), s. 80 i n. 
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STRESZCZENIE

L eszek Kania, Organizacja i rys działalności sądów polowych 
Naczelnego Dowództwa WP w przełomowym okresie wojny z Rosją 

Sowiecką latem 1920 roku (część 1)

Prezentowany artykuł jest dwuczęściowym szkicem prawno-historycznym, któ-
ry przedstawia organizację i rys działalności sądownictwa polowego w czasie de-
cydujących rozstrzygnięć w wojnie z Rosją Sowiecką latem 1920 r. W tej części 
artykułu autor przedstawia rys organizacji i działalności sądownictwa polowego od 
początku jego istnienia do początków lipca 1920 r. 

Służba sprawiedliwości Wojska Polskiego powstała jako integralna część sił 
zbrojnych równolegle z utworzeniem innych agend i służb Ministerstwa Spraw 
Wojskowych i Sztabu Generalnego WP jesienią 1918 r. Sądy wojskowe były tworzo-
ne od pierwszych dni listopada 1918 r. w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Cieszy-
nie, w końcu listopada zaś w Przemyślu i Lwowie. W styczniu 1919 r. sądy polowe 
tworzono przy dowództwach wielkich jednostek Frontu Litewsko-Białoruskiego. 

Jako wyodrębniona struktura sądownictwo polowe powstało wiosną 1919 r. 
i  stanowiło część Naczelnego Dowództwa WP. Do września 1920 r. przy dowódz-
twach wielkich jednostek i związków operacyjnych (dywizji, brygad, grup operacyj-
nych, armii i frontów) oraz dowództw etapów, garnizonów i twierdz zostało utwo-
rzonych ok. 60–70 sądów polowych oraz kilkanaście referatów sądowo-prawnych. 
Sądy polowe pełniły rolę służebną, acz znaczącą, w systemie dowodzenia wielkimi 
jednostkami i związkami operacyjnymi, w utrzymaniu karności i wewnętrznej spo-
istości wojska. 

S łowa k luczowe: sąd wojenny, sędzia wojskowy, wyrok śmierci, pluton egze-
kucyjny, dyscyplina wojskowa, prawo wojenne

SUMMARY

L eszek Kania, Organization and outline of the activity of field courts 
of the High Command of the Polish Army at the turning point of war 

with Soviet Russia in the summer of 1920 (part 1)

The article is a two-part law and historical sketch that presents the organization 
and outline of the activity of the field judiciary during the decisive events in the 
war with Soviet Russia in the summer of 1920. In this part of the article the author 
presents an outline of the organization and the activity of the field judiciary since 
the beginning of its existence to the beginning of July 1920.

The justice service of the Polish army came into being as an integral part of  the 
armed forces alongside with the creation of different departments and services 
of  the Ministry of Military Affairs and the General Staff of the Polish Army in the 
autumn of 1918. The military courts were created since the first days of November 
1918 in Cracow, Lublin, Warsaw and Cieszyn, while in Przemyśl and Lviv – since 
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the end of November. In January 1919 the field courts were created at the com-
mands of the great units of the Lithauanian-Belarusan Front.

As a separate structure, the field judiciary came into being in spring of 1919 
and was part of the High Command of the Polish Army. Until September 1920, at 
the commands of large units and operational formations (divisions, brigades, oper-
ation groups, armies and fronts), as well as commands, garrisons and strongholds, 
about 60–70 field courts and several judicial and legal departments were created. 
Field courts played a subordinate, although important role in the command system 
of  large units and operation formations, and in keeping the discipline and internal 
cohesion of the army.

Ke y words : war court, military judge, death sentence, firing squad, military 
discipline, war law

РЕЗЮМЕ

Лешек Каня, Организация и характеристика деятельности 
военных судов Главного командования Войска Польского 

в  переломный период войны с советской Россией летом 1920 годa 
(часть 1). 

Данная статья юридическо-исторической тематики состоит из двух ча-
стей, посвященных организации и описанию деятельности военных судов во 
время решающих событий войны с  советской Россией летом 1920 г. В  этой 
части статьи автор представляет характеристику организации и деятельнос-
ти военных судов с начала их существования до начала июля 1920 г. 

Служба справедливости Войска Польского появилась как интегральная 
часть вооруженных сил, одновременно с  созданием других организаций 
и служб Министерства Военных Дел и Генерального штаба Войска Польско-
го осенью 1918 г. Военные суды создавались с  первых чисел ноября 1918  г. 
в  Кракове, Люблине, Варшаве и  Чешине, а в  конце ноября – в  Пшемысле 
и Львове. В январе 1919 г. военные суды создавались при управлениях круп-
ных подразделений Литовско-Белорусского фронта. 

В качестве отдельной структуры военные суды стали функционировать ве-
сной 1919 г. и являлись частью Главного командования Войска Польского. До 
сентября 1920 г. при управлениях крупных подразделений и оперативных от-
рядов (дивизий, бригад, оперативных групп, армии и фронтов), а также управ-
лении этапов, гарнизонов и  крепостей было создано около 60–70 военных 
судов, а также более десятка юридических отделов. Военные суды выполняли 
служебную, но значимую функцию в системе командования крупными форми-
рованиями и оперативными отрядами с точки зрения поддержания системы 
наказаний и внутренней целостности армии.

 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : военный суд, армейский судья, смертная казнь, 
расстрельная рота, дисциплина



Mariusz Niestrawski

Koncepcja rozwoju polskich Wojsk 
Lotniczych autorstwa majora pilota 

Stanisława Jasińskiego z końca 1920 roku

W październiku 1920 r. Polska podpisała zawieszenie broni z bolszewicką 
Rosją. Konflikt o kształt granicy wschodniej Wojsko Polskie kończyło w chwa-
le zwycięzcy. W  czasie tej wojny swoją wartość udowodniło między innymi 
polskie lotnictwo. Do ostatnich dni działań wojennych polskie samoloty były 
obecne ponad linią frontu, a liczne rozkazy pochwalne dowódców poszczegól-
nych polskich armii jednoznacznie wskazywały na znaczenie wsparcia samo-
lotów z biało-czerwonymi szachownicami na skrzydłach. Ofiarna służba pol-
skich lotników miała jednak swoją cenę, oczywiste było wycieńczenie Wojsk 
Lotniczych, przede wszystkim pod względem materiałowym.

Podpisany rozejm i  wielkie szanse na zawarcie traktatu pokojowego 
zmieniły perspektywę, z  której spoglądano na Wojsko Polskie, w  tym na 
Wojska Lotnicze. W nowej sytuacji oczywista była konieczność przeprowa-
dzenia zmian. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie koncepcji 
powojennej reorganizacji polskiego lotnictwa, którą pod koniec 1920 r. wy-
raził mjr pil. Stanisław Jasiński. Pokrótce scharakteryzowana zostanie postać 
Stanisława Jasińskiego, następnie opisane zostaną plany tego oficera wzglę-
dem zwiększenia liczby eskadr i zadań, które lotnictwo powinno wykony-
wać w czasie ewentualnego wznowienia wojny z Rosją Radziecką. Kolejna 
część rozważań będzie dotyczyła sprawy samolotów, za zakupem których 
opowiadał się Jasiński i  wreszcie kwestii rozbudowy personelu lotnictwa. 
Na koniec przedstawiony zostanie rzeczywisty rozwój polskiego lotnictwa 
z zaakcentowaniem punktów, które były istotne dla Jasińskiego.

Temat wizji lotnictwa autorstwa mjr. Stanisława Jasińskiego wydaje się 
w  polskiej literaturze nieco zapomniany. Owszem, o  samym fakcie przemy-
śleń Jasińskiego na temat organizacji i zadań lotnictwa informuje wiele książek 
i  artykułów, ale trudno doszukać się w  nich szczegółów. Sztandarowa praca 
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poświęcona polskiemu lotnictwu w latach 1918–1920 – Ku czci poległych lot-
ników1 – wiele miejsca poświęca pokojowej organizacji Wojsk Lotniczych, lecz 
sprawę wizji rozwoju autorstwa Jasińskiego całkowicie pomija. 

Podobnie Hubert Mordawski w swoich dwóch książkach poświęconych 
Wojskom Lotniczym odpowiednio w  latach 1918–19202 oraz 1920–19393 
skupił się na rzeczywistej ścieżce rozwoju polskich Wojsk Lotniczych, nato-
miast pominął teoretyczne rozważania Jasińskiego.

W związku z wyżej opisanym stanem literatury artykuł ten musiał zostać 
w znacznej mierze oparty na źródłach archiwalnych. Szczególnie istotną rolę 
odegrało Archiwum Akt Nowych w Warszawie (teczki „Akta instytucji woj-
skowych” oraz „Attaché wojskowi przy rządach państw kapitalistycznych”). 
Duże znaczenie miała też kwerenda w Centralnym Archiwum Wojskowym 
Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (teczki „Szefostwa lotnictwa 
Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego” oraz „Generalnego Inspektora 
Wojsk Technicznych Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego”).

Major pilot Stanisław Jasiński urodził się w 1891 r. w Okrzesińcach koło 
Kołomyi, na terenie zaboru austriackiego. Przed wybuchem pierwszej woj-
ny światowej podjął studia w Akademii Górniczej w Loeben, był też zwią-
zany z polskim ruchem paramilitarnym. Jego droga do lotnictwa była dosyć 
charakterystyczna dla wielu polskich oficerów tego czasu. 1  sierpnia 1914 r. 
został powołany do austro-węgierskiej kawalerii (1 Pułku Ułanów Rittera 
von Brudermanna wchodzącego w  skład 21 Brygady Kawalerii 4  Dywi-
zji Kawalerii). W kolejnym roku ukończył szkołę oficerską kawalerii. Jego 
przygoda z  lotnictwem zaczęła się od funkcji obserwatora, co także było 
typowe dla oficerów lotnictwa w latach I wojny światowej. W maju 1916 r. 
ukończył kurs w  Szkole Obserwatorów w  Wiener Neustadt. Od grudnia 
1916 r. przez mniej więcej piętnaście miesięcy latał na froncie jako obser-
wator we Fliegerkompanie 10 (10 Kompanii Lotniczej) oraz Fliegerkompanie 
46. W ostatnim roku Wielkiej Wojny przeszkolił się w pilotażu podstawo-
wym, a  później w  pilotażu myśliwskim. Jako porucznik pilot pod koniec 
wojny został dowódcą Fliegerkompanie 374. 

1 listopada 1918 r. Stanisław Jasiński wstąpił do Wojska Polskiego. Wo-
bec faktu, że w  tym czasie do polskiego lotnictwa zgłosiła się dość licz-
na grupa wyższych stopniem oficerów z  dawnej armii rosyjskiej, porucz-
nik Jasiński nie miał możliwości stać się jedną z  najważniejszych postaci 

1 Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyki, Warszawa 1933.
2 H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918–1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
3 Idem, Polskie lotnictwo wojskowe 1920–1939. Od tryumfu do tragedii, Wrocław 2011.
4 J. Kędzierski, Stanisław Jasiński (1891–1932), „Skrzydlata Polska” 1964, nr 47, s. 8. Zob. 
też: H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918–1920..., s. 13; A. Olejko, Działania lotnicze 
w rejonie Lwów–Przemyśl zimą 1918–1919 r. „Rocznik Przemyski” 2008, t. XLIV, z. 1, s. 191.
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w polskim lotnictwie. Zanim jednak nastąpiło scalenie polskiego lotnictwa, 
na każdym z ważniejszych polskich lotnisk oddolnie tworzyły się zgrupo-
wania lotnicze. Na ich czele stawali najbardziej doświadczeni lotnicy. Jasiń-
ski znalazł się na krakowskim lotnisku Rakowice i  był tam jednym z  ofi-
cerów o  największym autorytecie. Powierzono mu organizację I Eskadry 
Bojowej (późniejszej 5 Eskadry Wywiadowczej)5. Od stycznia 1919 r. eska-
dra Jasińskiego brała udział w ciężkich walkach z Ukraińcami, będąc jed-
ną z  najwaleczniejszych polskich eskadr na obszarze Galicji Wschodniej. 
Przez pewien czas awansowany na rotmistrza Jasiński dowodził też zgru-
powaniem składającym się z jego eskadry oraz dowodzonej przez ppor. pil. 
Wiktora Pniewskiego 1 Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej6. Na czele eskadry 
pozostawał do stycznia 1920 r. Później Jasińskiego wyznaczono zastępcą 
szefa Departamentu III Żeglugi Powietrznej MSWojsk. gen. ppor. Gustawa 
Macewicza. W sierpniu został natomiast mianowany szefem lotnictwa. Do 
jego obowiązków należało dowodzenie lotnictwem na froncie. Jasiński był 
doradcą i wykonawcą woli szefa Sztabu Generalnego na płaszczyźnie lotni-
czej. Miał też doradzać i  informować w sprawach lotniczych przy sztabach 
związków operacyjnych, a  także decydować o  przyznawaniu uzupełnień 
w personelu i sprzęcie. Mógł też sugerować zmiany w programach szkolenia 
i zaopatrzeniu technicznym. Za pośrednictwem dowódców grup lotniczych 
podporządkowano mu wszystkie eskadry uczestniczące w walce na froncie. 
Szefem lotnictwa Jasiński pozostał do końca wojny, jeszcze w 1920 r. otrzy-
mując awans na majora7.

W sierpniu 1921 r. mjr pil. Stanisław Jasiński został szefem Wydzia-
łu I Ogólnoorganizacyjnego w  Departamencie IV Żeglugi Powietrznej 
MSWojsk.8 W  latach 1922–1923 Jasiński przebywał na kursie doszkolenia 
w Wyższej Szkole Wojennej, którą ukończył uzyskując tytuł oficera Sztabu 
Generalnego. W 1924 r. awansowany na podpułkownika a w 1925 r. przez 
dość krótki czas był Wojskowym Komisarzem Lotniczym w  Oddziale IV 
Sztabu Generalnego. Następnie na własną prośbę został przesunięty do re-
zerwy, do czynnej służby powrócił w 1928 r. Początkowo pełnił stanowisko 

5 Ku czci..., s. 150. Zob. też: T. Kmiecik, Działania lotnicze w Polsce Południowej w latach 
1918–1919 [w:] Działania militarne w górach, Rzeszów–Warszawa 1996, s. 46; H. Mordaw-
ski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918–1920..., s. 12. 
6 T. J. Kopański, Lotnictwo polskie w  kampanii polsko-ukraińskiej 1918–1919, „Wojskowy 
Przegląd Historyczny” 1990, s. 145–147, 155; Zob. też: H. Mordawski, Polskie lotnictwo woj-
skowe 1918–1920..., s. 111–118, 135.
7 M. Niestrawski, Polskie wojska lotnicze w okresie walk o granice państwa polskiego (1918–
1921), t. I: Początki, organizacja, personel i sprzęt, Oświęcim 2017, s. 87–89, 94–95.
8 Archiwum Akt Nowych w  Warszawie (dalej: AAN), Attachés wojskowi przy rządach 
państw kapitalistycznych, sygn. 1191.II.58.1, Pokojowa organizacja Ministerstwa Spraw Woj-
skowych z 16 VII 1921 r., k. 116. 
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zastępcy dowódcy 6 Pułku Lotniczego, później był pierwszym zastępcą sze-
fa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. i wreszcie został dowódcą 3 Gru-
py Lotniczej. Pozostawał na stanowisku do 10 sierpnia 1932 r., gdy zginął 
w  wypadku samochodowym, w  którym uczestniczył także szef Departa-
mentu Aeronautyki płk pil. Ludomił Rayski9.

Stanisław Jasiński był oficerem zarówno posiadającym doświadczenie 
bojowe, jak i przyzwyczajonym do pracy sztabowej. Mając świeżo w pamię-
ci obraz polskiego lotnictwa w  latach walk o  granice Polski, pod koniec 
1920 r. mjr pil. Stanisław Jasiński w wielu dokumentach wyraził swoje opi-
nie na temat przyszłości polskiego lotnictwa. 

W chwili zakończenia walk z bolszewikami Wojsko Polskie dysponowa-
ło 19 eskadrami lotniczymi. Pięć z  nich miało charakter myśliwski (obok 
dotychczas istniejących 7, 13, 15 i 19 w eskadrę myśliwską przekształcono 
18 Eskadrę Wywiadowczą), jedna niszczycielski, a pozostałe wywiadowczy. 

Jednakże na kilka miesięcy przed podpisaniem ryskiego traktatu poko-
jowego kwestia liczby eskadr budziła wątpliwości. W środowisku oficerów 
lotnictwa panowała opinia o  konieczności nie tylko wypełnienia braków 
sprzętowych i personalnych we wszystkich eskadrach, ale także powołania 
do życia kolejnych eskadr. Już w październiku 1920 r. w czasie konferencji 
na temat programu lotnictwa na przyszły rok ustalono swego rodzaju plan 
minimalny, w którym podkreślano, że Polska powinna posiadać 24 eskadry 
lotnicze: 14 wywiadowczych, 8 myśliwskich i 2 niszczycielskie10. 

Dla mjr. Jasińskiego liczba 24 w pełni sprawnych eskadr lotniczych także 
była jednak niewystarczająca. W  jego raporcie z grudnia 1920 r. czytamy: 
„Obecna ilość eskadr lotniczych wystarcza zaledwo [sic!], by odsłużyć cały 
front wschodni wrazie [sic!] wznowienia kroków wojennych pod względem 
wywiadów, bombardowania etc. – By lotnictwo oprócz tych zadań mogło 
być użyte jako decydująca broń przeciw armjom [sic!] konnym bolszewic-
kim jest niezbędnem [sic!] tworzenie bezzwłoczne /licząc się już z trudno-
ściami materjalnemi [sic!]/ nowych 10 eskadr przeznaczonych specjalnie do 
tej walki”11. Optymistycznie nastawiony szef lotnictwa wierzył, że w przy-
padku szybkich decyzji już do końca marca 1921 r. udałoby się wystawić te 
dziesięć dodatkowych eskadr.

Szerzej na temat zadań polskiego lotnictwa w  razie wznowienia 
walk z  Armią Czerwoną Jasiński pisał: „Armja [sic!] polska na froncie 

9 J. Kędzierski, Stanisław Jasiński (1891–1932)...; zob. też: Ku czci..., s. 385.
10 Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w  Warszawie (da-
lej: CAW-WBH), Szefostwo Lotnictwa Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. 
I.301.12.23, Protokół konferencji w sprawie programu lotnictwa na rok 1921 z 12 X 1920 r., b.p. 
11 AAN, Akta instytucji wojskowych, sygn. 296.1.46, Raport mjr. Stanisława Jasińskiego 
z 2  XII 1920 r., k. 135. 
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wschodnim nigdy liczebnie nie dorówna masom bolszewickim. W celu uzy-
skania przewagi, niezbędnym jest wydoskonalenie środków technicznych 
walki. Jednym z  głównych środków technicznych który może mieć decy-
dujący wpływ na froncie wschodnim – jest lotnictwo, jak to zresztą wy-
kazało dotychczasowe doświadczenie. Oprócz zwykłej pracy wywiadowczej 
dla celów taktycznych dla poszczególnych Dowództw Armji [sic!], oczekuje 
lotnictwo polskie w  ewentualnych przyszłych bojach, jedno nader ważne 
zadanie a  mianowicie zwalczanie nieprzyjacielskich armji [sic!] konnych 
występujących w  masach. Jednem [sic!] z  głównych niebezpieczeństw na 
froncie wschodnim są wielkie masy kawalerji [sic!] które Sowdepja12 może 
rzucić ku granicom Polski. Najskuteczniejszą obroną z naszej strony może 
być tylko przeciwstawienie tym konnym armjom naszej kawalerji współ-
działającej z wojskami lotniczemi [sic!]”13.

Bez wątpienia Jasiński opierał się tu na doświadczeniach poczynionych 
przez polskie lotnictwo w czasie wojny polsko-bolszewickiej, w szczególności 
w 1920 r. W końcu maja 1920 r. radziecki Front Południowo-Zachodni uderzył 
na polskie 3 i 6 Armię na Ukrainie. Na początku czerwca polski front został 
przełamany, konsekwencją czego był dwuipółmiesięczny permanentny odwrót 
Wojska Polskiego prowadzony spod Kijowa aż do Lwowa. We znaki polskim 
żołnierzom szczególnie dała się 1 Armia Konna Siemiona Budionnego, która 
dzięki szybkości i przewadze manewru uniemożliwiała stronie polskiej two-
rzenie nowych rubieży obronnych14. Mimo lokalnych niepowodzeń Budionny 
w połowie sierpnia dotarł aż pod stolicę Galicji. Wówczas do akcji przeciwko 
masom kawalerii rzucono III Dywizjon Lotniczy, którym dowodził amerykań-
ski ochotnik mjr pil. Cedric Faunt le Roy. Intensywne loty nękające, wykony-
wane z wielkim poświęceniem, na tyle spowolniły marsze Budionnego, że nie 
zdążył on zająć Lwowa przed nadejściem polskich odwodów15. 

Na nieco mniejszą skalę skuteczność lotnictwa w walce z kawalerią udo-
wodniły ataki warszawskiego zgrupowania lotniczego na III Korpus Kawa-
lerii Gaja Gaji (ros. Гáя Гай)16 w  czasie operacji warszawskiej w  połowie 
sierpnia 1920 r.

12 Rosja Radziecka.
13 AAN, Akta instytucji wojskowych, sygn. 296.1.46, Raport mjr. Stanisława Jasińskiego 
z  2  XII 1920 r., k. 135.
14 T. Kutrzeba, Wyprawa kijowska w 1920 r., Warszawa 1937, s. 148, 162. Zob. też: L. Wy-
szczelski, Wojna polsko-rosyjska 1919–1920, cz. I, Warszawa 2010, s. 447–448, 510–513.
15 W. Madejski, Lotnictwo w  bitwie pod Lwowem w  sierpniu 1920 r., „Przegląd Lotniczy” 
1937, nr 4, s. 466–474; zob. też: E. Lewandowski, Lotnictwo w walce z Armją Konną Budien-
nego, „Przegląd Lotniczy” 1932, nr 1–2, s. 31–33; idem, Zarys historji 15-ej eskadry myśliw-
skiej (obecnie 132-ej), „Przegląd Lotniczy” 1929, nr 5, s. 377–379; Ł. Łydżba, Fokkery w obro-
nie Lwowa, „Lotnictwo z Szachownicą” 2009, nr 1, s. 28.
16 Często mylnie nazywanego w Polsce Gaj-Chanem. 
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Efektowne akcje, które polskie lotnictwo prowadziło w sierpniu 1920 r. 
tak na południowym, jak i  na północnym odcinku frontu, miały jednak 
swoją poważną cenę. Wiązały się ze sporymi stratami w personelu i sprzę-
cie. By myśleć o  „szarżach” eskadr lotniczych przeciw zgrupowaniom ka-
walerii, niezbędne było zgromadzenie zapasu samolotów, a tych brakowało 
nawet już istniejącym eskadrom. W dniu wejścia w życie zawieszenia broni 
z Rosją Radziecką w polskich eskadrach na froncie było zaledwie 101 ma-
szyn (w tym 14 lekko uszkodzonych). W 2 Armii były 23 samoloty, przede 
wszystkim: Bréguety XIV, LVG C.V, Bristole Fightery F.2B i Fokkery D.VII. 
W składzie 4 Armii było 28 maszyn: SPAD S.XIIIC1, LVG C.V, Albatrosy 
C.X i  Bristole F.2B. W  3 Armii znajdowało się 19 samolotów: LVG C.V, 
AEG C.IV, Bristole F.2B. Natomiast w 6 Armii 31 maszyn: Fokkery D.VII, 
SPAD S.XIIIC1, LVG CV, de Havillandy DH.9 i Ansaldo A.1 Balilla17.

Do początku grudnia sprawa samolotów poprawiła się w niewystarcza-
jącym stopniu. Polskie lotnictwo na froncie i  w  kraju posiadało wówczas 
143 samoloty dwumiejscowe: 60 Bristoli Fighterów F.2B, 60 niemieckich sa-
molotów wywiadowczych (LVG, DFW C.V, Albatros), 15 de Havillandów 
DH.9 i  zaledwie 8 Bréguetów XIV. Poza tym za granicą na transport do 
Polski czekało 40 Bréguetów XIV i  90 SVA. Stan samolotów myśliwskich 
budził jeszcze większe obawy – w kraju znajdowało się 66 maszyn jedno-
miejscowych (35 SPAD S.XIIIC1, 10 Oeffagów D.III, 6 Ansaldo A.1 „Balil-
la” oraz 15 Fokkerów D.VII). Na przewiezienie do Polski oczekiwało wciąż 
10  Ansaldo A.1 „Balilla” oraz 20 Fokkerów D.VII18.

Posiadane samoloty pozwalały na wyposażenie wyłącznie 7–8 eskadr 
wywiadowczych i 4 eskadr myśliwskich. Zapas samolotów wystarczyłby za-
ledwie na pół roku działań wojennych. Poza niedoborem samolotów pol-
skim Wojskom Lotniczym doskwierał też brak samochodów i przenośnych 
hangarów lotniczych19.

Jasiński nie mógł tego nie uwzględniać. Jeśli chodzi o  możliwość uzu-
pełnienia samolotów w istniejących eskadrach, w Szefostwie Lotnictwa pa-
nował jednak optymizm. Uważano, iż posiadane samoloty dwumiejscowe 
(francuskie, angielskie, włoskie i najwartościowsze niemieckie – DFW C.V 
i  LVG C.V) oraz maszyny wywiadowcze zamówione już we Francji i  we 
Włoszech stanowią wystarczający zapas. Niepokój budziła tylko zbyt mała 
liczba myśliwców i absolutny brak bombowców. Jedne i drugie trzeba było 

17 H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1920–1939..., s. 11–12.
18 CAW-WBH, Generalny Inspektor Wojsk Technicznych Naczelnego Dowództwa Wojska 
Polskiego, sygn. I.301.26.5, Memoriał mjr. Jasińskiego wysłany Generalnemu Inspektoratowi 
Wojsk Technicznych z 2 XII 1920 r. wraz z załącznikiem 1, b.p. 
19 AAN, Akta instytucji wojskowych, sygn. 296.1.46, Raport mjr. Stanisława Jasińskiego 
z 2  XII 1920 r., k. 136.
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kupić. Do wyposażenia eskadr myśliwskich, obok posiadanych Fokkerów 
D.VII oraz SPAD S.XIIIC1, zamówionych we Włoszech Ansaldo A.1 „Ba-
lilla” oraz przekazanych przez Francję Fokkerów D.VII, konieczne było po-
zyskanie jeszcze 40, a najlepiej 90 samolotów jednomiejscowych. W przy-
padku szeroko zakrojonych zakupów udałoby się podnieść stan samolotów 
w eskadrach do 10 maszyn i wygospodarować stuprocentowy zapas20.

Także w grudniowym raporcie Jasiński szansę na uzupełnienie stanu sa-
molotów upatrywał w  jak najszybszym sprowadzeniu do Polski zamówio-
nych samolotów włoskich (100) i  francuskich (60), które w dalszym ciągu 
czekały na transport w Cherbourgu. Szef lotnictwa apelował też o uzyskanie 
we Francji kredytu na zakup 50 samolotów myśliwskich. Brał pod uwagę 
trzy konstrukcje: sprawdzone w działaniach frontowych w Polsce Fokkery 
D.VII i  Ansaldo A.1 „Balilla” bądź niestosowane dotąd nad Wisłą SPAD 
XXC2. Dwie pierwsze konstrukcje były jednomiejscowe, SPAD były dwu-
miejscowe21. 

Większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki byłoby wyposażenie po-
stulowanych przez Jasińskiego 10 eskadr „przeciwkawaleryjskich”. By to 
osiągnąć, konieczne było uzyskanie kredytów na zakup 200 samolotów (100 
miało trafić do linii, reszta jako maszyny zapasowe)22. 

Szef lotnictwa doskonale zdawał sobie sprawę, że pozyskanie takiej ilości 
sprzętu nie rozwiąże sprawy ze względu na istniejące również braki perso-
nalne. Z tego względu postulował przekazanie do dyspozycji Departamen-
tu III Żeglugi Powietrznej wystarczającej liczby oficerów i podoficerów, by 
móc wyszkolić 80 oficerów obserwatorów, 30 oficerów pilotów, 30 podofi-
cerów pilotów i 40 podoficerów strzelców płatowcowych. Poza tym do dys-
pozycji Departamentu III Wojsko Polskie powinno, zdaniem Jasińskiego, 
przesunąć ok. 1500 żołnierzy–rzemieślników (ślusarzy, monterów, stolarzy), 
którzy zostaliby przeszkoleni w szkołach obsługi lotniczej23.

Była to dotacja personelu, która umożliwiłaby normalną pracę istnieją-
cych eskadr. Jak już jednak wspomniano, Jasiński był orędownikiem utwo-
rzenia 10 dodatkowych eskadr przeznaczonych do zwalczania związków 
kawalerii. Do wypełnienia etatów w  dodatkowych eskadrach domagał się 
przekazania Departamentowi III Żeglugi Powietrznej odpowiedniej licz-
by oficerów i żołnierzy, żeby móc wyszkolić jeszcze kolejnych 50 oficerów 

20 CAW-WBH, Szefostwo Lotnictwa Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. 
I.301.12.23, Protokół konferencji w sprawie programu lotnictwa na rok 1921, b.p.
21 AAN, Akta instytucji wojskowych, sygn. 296.1.46, Raport mjr. Stanisława Jasińskiego 
z 2  XII 1920 r., k. 136.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
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pilotów, 70 podoficerów pilotów, 30 oficerów obserwatorów i 80 podofice-
rów strzelców płatowcowych24. 

Major Jasiński nie pomijał też zagadnienia doskonalenia personelu – we-
teranów walk o granice państwa polskiego. Czas wytchnienia na froncie za-
mierzał wykorzystać do przeszkolenia pilotów i obserwatorów. W połowie 
grudnia nakazał utworzyć w każdym parku lotniczym specjalistyczne kur-
sy dla pilotów i obserwatorów. Szkolenie powinien przejść jak największy 
odsetek członków personelu latającego. W eskadrach mieli pozostać tylko 
niezbędni piloci i  obserwatorzy. Dla kursantów przewidziano następujące 
zajęcia: obsługa samolotów (nalewanie benzyny, wytaczanie z  hangarów, 
montaż oraz demontaż płatowców i silników); naprawa silników i płatow-
ców, a także zaznajomienie się z bombami i karabinami maszynowymi róż-
nych typów oraz sposobem ich montowania w  samolocie. Ze względu na 
oddalenie od parków 10 (Białystok), 11 (Lida) i 21 (Tarnopol) Eskadra or-
ganizowały kursy we własnym zakresie. Również 5 i 17 Eskadra nie miały 
wysyłać lotników do parków, lecz zorganizować szkolenie wspólnie na ma-
cierzystym lotnisku w Przemyślu25.

Okres spokoju po zawarciu zawieszenia broni był też dobrą okazją do 
przeszkolenia personelu pomocniczego. Na 3 stycznia 1921 r. w Centralnych 
Warsztatach Lotniczych zaplanowano początek kilku kursów: splatania linek, 
spawania, dla zbrojmistrzów i dla magazynierów. Oficerem odpowiedzialnym 
był kpt. inż. Gustaw Mokrzycki. Kurs splatania zaplanowano na trzy tygodnie. 
Postulowano też wysyłanie młodszych roczników na ten kurs. 

Dwukrotnie dłuższy miał być kurs spawaczy. Każda eskadra została zo-
bowiązana do wysłania do Warszawy jednego ślusarza na kurs splatania 
i jednego na kurs spawania. Parki lotnicze oddawały dwóch ślusarzy w wie-
ku poborowym na każdy z  kursów. Kurs zbrojmistrzów miał trwać dwa 
miesiące. Zarówno eskadry, jak i parki wysyłały po jednym zbrojmistrzu do 
Warszawy, a w razie braku zbrojmistrzów ich miejsce mieli zajmować starsi 
ślusarze. Kurs magazynierów trwał 8 tygodni. Każda eskadra i każdy park 
wysyłały do Warszawy po jednym żołnierzu, który nie podlegał demobili-
zacji i był zdolny do służby magazynowej. W miarę możliwości sugerowano 
wysyłać kupców z zawodu26. Liczono w tym wypadku bez wątpienia na ich 
lepsze kwalifikacje w zakresie liczenia i logistyki.

Postulaty Jasińskiego zostały uwzględnione tylko w  niewielkim stop-
niu. Po wyczerpującej wojnie Polska musiała ograniczyć wydatki wojskowe, 

24 Ibidem.
25 AAN, Akta instytucji wojskowych, sygn. 296.1.46, Pismo mjr. Jasińskiego z 14 XII 1920 r. 
do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, k. 141. 
26 AAN, Akta instytucji wojskowych, sygn. 296.1.46, Pismo mjr. Stanisława Jasińskiego 
z 3  XII 1920 r. do Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, k. 140.
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a nie dodatkowo jeszcze je zwiększać. Przy tym lotnictwo traktowane było 
jako wprawdzie wartościowy, lecz tylko dodatek do broni głównych. Trud-
no więc było przeforsować zwiększenie dotacji na wojska lotnicze kosztem 
piechoty, kawalerii i artylerii. Świadczy o tym fakt, że w 1922 r. budżet pol-
skiego lotnictwa wojskowego wynosił zaledwie 3,2% całego budżetu armii. 
Dla porównania we Francji było to 7% budżetu armii27.

Możliwe do osiągnięcia niewielkim kosztem koncepcje Jasińskiego, takie 
jak podnoszenie kompetencji personelu za pomocą szkoleń, stopniowo były 
realizowane. Myśl utworzenia dziesięciu eskadr o charakterze „przeciwkawa-
leryjskim” została jednak odrzucona. Co więcej, zamiast trudzić się zakupem 
samolotów i  szkoleniem kadr, by wypełnić etaty, 18 stycznia 1921 r. Naczel-
ne Dowództwo wydało rozkaz o zmniejszeniu liczby eskadr z 19 do 13. O ile 
w czasie wojny (mimo trudnej sytuacji sprzętowej i personalnej) władze lot-
nicze dbały o to, by nie rozwiązywać eskadr które powstały (w dużym stopniu 
oddolnie) z wielkim wysiłkiem, to po podpisaniu rozejmu Naczelne Dowódz-
two rozwiązało sześć zasłużonych eskadr. Każda z  nich miała wypracowaną 
tradycję bojową. 2  Eskadra Wywiadowcza została wchłonięta przez 1 Eskadrę 
Wywiadowczą, 17  przez 6 Eskadrę, 11 przez 8 Eskadrę, 9 przez 10 Eskadrę, 
21  Eskadra Niszczycielska przez 14 Eskadrę Wywiadowczą, natomiast 19 Eska-
dra Myśliwska przez 18 Myśliwską. W ramach nowej organizacji nie uwzględ-
niono 4 Eskadry Wywiadowczej, która powróciła do Torunia i tam znalazła się 
w  składzie Oficerskiej Szkoły Obserwatorów Lotniczych28.

Decyzja rozwiązująca wspomniane eskadry nie była całkowicie bezpod-
stawna, Naczelne Dowództwo argumentowało: „Dla uzupełnienia i pełnego 
wyposażenia personalnego i  technicznego obecnie istniejących 19 eskadr 
lotniczych i 4 ruchomych parków lotniczych – brak na razie w kraju ma-
terjału [sic!] technicznego i wyszkolonego personelu... Stałe niedomagania 
i braki w naszych formacjach frontowych lotniczych przez przeciąg dwulet-
niej naszej wojny z bolszewją29 wykazały, że w początkach wojny były brane 
pod uwagę tylko żądania frontu ilościowe co do formacji lotniczych. Ilość 
eskadr została utworzona za wielka w  stosunku do istniejącego w  kraju 
materjału lotniczego i wyszkolonego personelu tak latającego, jak i pomoc-
niczego, bez równoczesnego stworzenia niezbędnych rezerw w  obu tych 
kierunkach. Realizowanie zakupów szło i  idzie bardzo opornie z  powodu 
złego stanu finansowego kraju. Szkoły zaś tak pilotów i obserwatorów, jak 

27 Budżet lotnictwa wojskowego w Polsce i we Francji, „Polska Zbrojna” 1922, nr 126, s. 4.
28 Ku czci..., s. 135–136. Zob. też: H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918–1920..., 
s. 359–360; idem, Polskie lotnictwo wojskowe 1920–1939..., s. 16–17; A. Przedpełski, Lotnic-
two Wojska Polskiego 1918–1996. Zarys historii, Warszawa 1997, s. 45 oraz przypis na tej 
stronie.
29 Bolszewicką Rosją.
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też i  obsługi samolotów zapoczątkowano dopiero w  ciągu r. 1919 i  przez 
dłuższy czas znajdujące się dopiero w stadjum [sic!] formowania, nie zdą-
żyły pokryć braków w  eskadrach, jak też wzrastających zapotrzebowań 
[sic!] z powodu strat, zwiększających się stale z wzrastającą intensywnością 
pracy bojowej formacyj [sic!] lotniczych na froncie. Z powyższych powo-
dów dla usunięcia braków i niedomagań lotnictwa frontowego przystępu-
je Nacz. D-wo w porozumieniu w M. S. Wojsk Dep. III Ż. P. do czasowej 
redukcji liczby istniejących 19 eskadr lotniczych niekompletnych do liczby 
12  eskadr (oprócz eskadry 16. W. z grupy Bieniakonie [wojsk Litwy Środ-
kowej – M. N.]) o pełnym wyposażeniu etatowem, personalnem i technicz-
nem [sic!]”30. W rozkazie sygnalizowano możliwość odtworzenia likwido-
wanych eskadr z zachowaniem ich wojennych numerów. Miało to nastąpić 
po sprzętowym i  personalnym wzmocnieniu całego polskiego lotnictwa 
wojskowego. Odbudowa eskadr jednak nie nastąpiła. W  kolejnych latach 
niemal całkowicie pogrzebano wojenne tradycje polskich oddziałów lotni-
czych, kilkakrotnie zmieniając numerację eskadr31.

Po przeprowadzeniu reorganizacji istniejące eskadry pogrupowano 
w sześciu dywizjonach lotniczych. IV Dywizjon dowodzony przez mjr. pil. 
Piotra Niżewskiego bazował w Brześciu Litewskim. Niżewski miał pod swo-
imi rozkazami trzy eskadry: 1 Wywiadowczą kpt. pil. Augustyna Domesa 
w  Białymstoku (wyposażoną w  samoloty Bristol Fighter F.2B), 8 Wywia-
dowczą por. pil. Augusta Menczaka w Lidzie (na samolotach LVG i DFW) 
oraz 16 Wywiadowczą ppor. pil. Mariana Burcharda w  Wilnie (samoloty 
Bréguet XIVA2). W  dywizjonie znajdował się też IV Ruchomy Park Lot-
niczy. Słabszy był II Dywizjon Lotniczy ppłk. pil. Camillo Periniego sta-
cjonujący w Łucku. W składzie dywizjonu znajdowała się tylko 6 Eskadra 
Wywiadowcza kpt. pil. Władysława Kalkusa i  II Ruchomy Park Lotniczy. 
We Lwowie znajdował się III Dywizjon Lotniczy ppłk. pil. Cedrica Faun-
ta le Roya. Amerykański ochotnik miał wracać do ojczyzny, więc zdecy-
dowano o wybraniu jego następcy, którym został mjr. pil. Ludomił Rayski. 
W  składzie III Dywizjonu Lotniczego znajdowały się: 5 Eskadra Wywia-
dowcza por. pil. Juliusza Gilewicza bazująca w  Przemyślu (samoloty Bri-
stol Fighter F.2B), 7  Eskadra Myśliwska im. T. Kościuszki kpt. pil. Georga 
Crawforda we Lwowie (na samolotach Oeffag D.III) oraz III Ruchomy Park 
Lotniczy dowodzony przez kpt. pil. Franciszka Petera. I Dywizjonem Lot-
niczym w Warszawie dowodził mjr pil. Antoni Buckiewicz, który miał pod 
swoją komendą 18 Eskadrę Myśliwską. Tę stacjonującą w  Dęblinie i  wy-
posażoną w myśliwce SPAD S.XIIIC1 eskadrę w maju objął kpt. pil. Józef 

30 Cyt za: Ku czci..., s. 135. Zob. też; H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1920–1939..., 
s. 16–17.
31 Ku czci..., s. 135–136.
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Krzyczkowski. Buckiewiczowi podlegały też dwie eskadry wywiadowcze: 
3  kpt. pil. Donata Makijonka w Warszawie (samoloty Bréguet XIVA2) oraz 
12 mjr. obs. Leona Lorii w  Wilanowie (na maszynach SVA). V Dywizjo-
nem Lotniczym z siedzibą w Bydgoszczy dowodził mjr pil. Jerzy Kossowski. 
Podlegały mu dwie eskadry myśliwskie: 13 kpt. pil. Edmunda Norwida-
-Kudły w  Bydgoszczy i  15 kpt. pil. Władysława Kralewskiego w  Ostrowie 
Wielkopolskim. W Grudziądzu bazował VII Dywizjon ppłk. pil. Aleksandra 
Serednickiego, pod jego rozkazami znajdowała się tylko 14 Eskadra Wywia-
dowcza (samoloty SVA) oraz I Ruchomy Park Lotniczy. Poza strukturą dy-
wizjonową znajdowała się 10 Eskadra Wywiadowcza kpt. pil. Józefa Krzycz-
kowskiego latająca na samolotach Bristol Fighter F.2B., która stacjonowała 
na lotnisku w Krakowie32.

Każdą podzieloną między dywizjony eskadrę i każdy park lotniczy przy-
pisano do jednej z  trzech grup: „A”, „B” i  „C”. W  grupie „A” znalazły się 
eskadry w  strefie frontowej podległe pod względem taktycznym dowódz-
twom armii, na terenie których bazowały. Do grupy „A” przyporządkowano 
6, 8 i 16 Eskadrę Wywiadowczą. Grupa „B” oznaczała oddziały w drugiej li-
nii. Należały do niej 1 i 5 Eskadra Wywiadowcza, 7 i 18 Eskadra Myśliwska 
oraz II, III i IV Ruchomy Park Lotniczy. Ostatnia grupa („C”) obejmowała 
oddziały znajdujące się w rezerwie Naczelnego Dowództwa. Zaliczono do 
niej 3, 10, 12 i 14 Eskadrę Wywiadowczą, 13 i 15 Eskadra Myśliwska oraz 
I  Ruchomy Park Lotniczy33. 

Decyzję rozwiązania części eskadr i  zasilenia ich kosztem istniejących 
oddziałów lotniczych łatwo zrozumieć. Nie było możliwości materiałowego 
wzmocnienia lotnictwa, a 12 (plus jedna w składzie wojsk Litwy Środkowej) 
dobrze wyposażonych eskadr miało większą wartość aniżeli 19 wyposażo-
nych bardzo skromnie. Zmniejszanie liczby jednostek w trakcie wojny pol-
sko-bolszewickiej (np. znajdujących się w IV Dywizjonie Lotniczym latem 
1920 r.) bez wątpienia pozytywnie wpłynęło na ich pracę na rzecz wojsk 
na ziemi. Jednakże po najtrudniejszym okresie, po uzupełnieniach sprzęto-
wych eskadry były reaktywowane. Największe zastrzeżenie, jakie można po-
stawić wobec decyzji ze stycznia 1921 r., to właśnie całkowite pogrzebanie 
tradycji zlikwidowanych eskadr. W kolejnych latach Wojsko Polskie zwięk-
szało liczbę eskadr, jednakże nigdy nie powróciło do numerów z  okresu 
walk o granice II Rzeczypospolitej. Co więcej, numery istniejących eskadr 
kilkakrotnie zmieniano, co niszcząco wpływało na pielęgnowanie tradycji. 
Pamięć o dokonaniach poszczególnych eskadr próbowali ratować niektórzy 
oficerowie polskiego lotnictwa, którzy w końcu lat dwudziestych i w latach 

32 Ordre de Bataille Wojsk Lotniczych z  15 lutego 1921 r. [w:] Ku czci..., s. 136. Zob. też: 
H.  Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1920–1939..., s. 17.
33 Ordre de Bataille Wojsk Lotniczych..., s. 136.
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trzydziestych XX w. na łamach profesjonalnych czasopism lotniczych pu-
blikowali własne wspomnienia z lat 1918–1920, a także prowadzili badania 
nad dziejami polskiego lotnictwa w tym czasie. W niewielkim stopniu mo-
gło to naprawić skutki odgórnych mechanicznych decyzji organizacyjnych. 

STRESZCZENIE

Mariusz  Niestrawski , Koncepcja rozwoju polskich Wojsk Lotniczych 
autorstwa majora pilota Stanisława Jasińskiego z końca 1920 roku

W październiku 1920 r. zakończyły się działania zbrojne wojny polsko-bolsze-
wickiej. Wyczerpaną polską armię czekała demobilizacja i reorganizacja. Do służby 
pokojowej musiały dostosować się także Wojska Lotnicze. 

Już w końcu 1920 r. interesujące koncepcje na temat pokojowej organizacji pol-
skiego lotnictwa wyraził mjr pil. Stanisław Jasiński. Widział on konieczność rozbu-
dowy ilościowej i jakościowej polskiego lotnictwa. Uważał, że w Wojsku Polskim 
musiałyby znajdować się minimum 24 eskadry lotnicze. Postulował także zorgani-
zowanie 10 dodatkowych eskadr przeznaczonych do zwalczania kawalerii. 

W swych rozważaniach Jasiński nie pomijał też kwestii technicznych i perso-
nalnych. Uważał za nieodzowne sprowadzenie z Francji i Włoch zakupionych tam 
wcześniej samolotów, a także dodatkowe zakupy samolotów myśliwskich. Major 
Stanisław Jasiński wnioskował przy tym o przeszkolenie ponad 400 oficerów i pod-
oficerów na pilotów, obserwatorów i strzelców płatowcowych. Ponadto widział ko-
nieczność przesunięcia 1500 żołnierzy do szkół obsługi lotniczej.

Interesujące koncepcje Jasińskiego nie zostały jednak wprowadzone. Nie został 
zrealizowany nawet plan minimalny.

Słowa k luczowe: lotnictwo II Rzeczpospolitej, koncepcje rozwoju, Stanisław 
Jasiński

SUMMARY

Mariusz  Niestrawski , Ideas for the development of Polish Air Force 
by major pilot Stanisław Jasiński from the end of 1920

In October 1920 the military actions of the Polish–Soviet War came to an end. 
The exhausted Polish army faced demobilization and reorganization. The Air Force 
also had to adapt to service in the time of peace.

Major pilot Stanisław Jasiński expressed interesting ideas concerning the peace 
organization of the Polish army already at the end of 1920. He saw the necessity 
of  quantitive and qualitative expansion of the Polish Air Force. He believed that 
there should be at least 24 squadrons in the Polish Army. He also called for setting 
up 10 additional squadrons for fighting cavalry. 

In his deliberations, Jasiński did not omit technical and personnel issues. He 
considered it essential to bring from France and Italy the planes that had been 
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bought there earlier, as well as to purchase additional fighter planes. Moreover, he 
put forward training over 400 officers and non-commissioned officers to become 
pilots, battlefield observers and air gunners. What is more, he saw the necessity 
of  moving 1500 soldiers to air service schools. 

Jasiński’s interesting ideas were never implemented, however. Even the mini-
mum plan was not carried out. 

Ke y word s : air force of the Second Polish Republic, development ideas, 
Stanisław Jasiński

РЕЗЮМЕ

Мари у ш Не с т р ав ски, Концепция развития польской военной 
авиации авторства пилота, майора Станислава Ясиньского, 

созданная в конце 1920 г. 

В октябре 1920 г. закончились военные действия в польско-большевист-
ской войне.  Исчерпавшую свой запас сил польскую армию ждали демобили-
зация и реорганизация. Военная авиация также должна была перестроиться 
на функционирование в условиях мирного времени. 

Уже в  конце 1920 г. интересные концепции на тему организации поль-
ских воздушных войск в мирное время представил пилот, майор Станислав 
Ясиньски. Ему представлялось необходимым увеличить и укрепить польские 
воздушные силы. Он считал, что в Войске Польском должны находится ми-
нимум 24 авиационные эскадрильи. Он также постулировал идею организа-
ции десяти дополнительных эскадрилий для борьбы с кавалерией. 

В своих соображениях Ясиньский не проходил мимо технических и лич-
ных, жизненных проблем. Он считал необходимым поставлять из Франции 
и Италии ранее приобретенные там самолеты, а также дополнительно поку-
пать охотничьи самолеты. В  связи с  этим майор Станислав Ясински подал 
заявку на подготовку более 400 офицеров и унтер-офицеров в качестве пило-
тов, наблюдателей и стрелков. Кроме того, он увидел необходимость переме-
стить 1500 солдат в школы обслуживания авиации.

Однако интересные концепции Ясинского не были воплощены в  жизнь. 
Даже минимальный его план не был реализован.

Ключевые слов а: авиация Второй Речи Посполитой, концепции разви-
тия, Станислав Ясиньски



Artur O chał

Problemy żandarmerii Korpusu Ochrony 
Pogranicza z marynarzami Flotylli Pińskiej 

w 1927 r. Przyczynek do historii formacji 
w świetle dokumentów żandarmerii KOP

Pod koniec 1924 r. do ochrony wschodniej granicy II Rzeczypospolitej Pol-
skiej przed sowiecką dywersją i pospolitym bandytyzmem rozpanoszonym na 
pograniczu utworzono Korpus Ochrony Pogranicza (KOP), który miał cha-
rakter stałego, zorganizowanego w sposób wojskowy organu wykonawczego. 
W rzeczywistości był on specjalną formacją wojskową, która w okresie służby 
pokojowej podlegała Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a w czasie mobiliza-
cji ogłoszonej na czas wojny lub w przypadku zagrożenia wojennego przecho-
dziła w podległość Wojska Polskiego. Formowanie batalionów i szwadronów 
przeznaczonych dla KOP przeprowadzono w trzech fazach (1924–1926), pod-
czas których jednostki Wojska Polskiego dokonały ich uzupełnienia kadrowe-
go, wyposażenia i uzbrojenia. W drugiej fazie formowania, rozpoczętej na pod-
stawie rozkazu z 17 lutego 1925 r., sformowane zostały jednostki wchodzące 
w skład 5  Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza w Łachwie, której dowódz-
two powierzono płk. Stefanowi Wrzalińskiemu. W kwietniu 1925 r. jednostki 
brygady objęły ochroną granicę polsko-radziecką na Polesiu. Wśród jednostek 
wchodzących w skład brygady był 17 Batalion KOP1, który po sformowaniu 
w  Kobryniu przez 83  Pułk Piechoty2 został dyslokowany do Dawidgródka 

1 W przypadku batalionów KOP, ze względu na ich samodzielny charakter stosowano 
w numeracji liczby arabskie.
2 Wcześniej jako 2 Pułk Strzelców na Syberii, od 14 VII 1920 r. do 13 X 1921 r. 2 Sybe-
ryjski Pułk Piechoty, od 14 X 1921 do 10 III 1922 r. 83 Syberyjski Pułk Piechoty, w 1939 r. 
83  Pułk Strzelców Poleskich im. Romualda Traugutta. Zob. W. Scholze-Srokowski, M. Dani-
szewski, Zarys historii wojennej 83-go pułku piechoty, Warszawa 1930.
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(pow. Stolin)3. Batalion objął ochroną odcinek granicy liczący 79,674 km, roz-
poczynający się na północy od znaku granicznego nr 1137 osadzonego nad 
brzegiem Prypeci, a kończący na południu przy znaku nr 1238 położonym nad 
rzeką Stwigą. Linia granicy przebiegała głównie przez bagniste tereny położone 
nad wymienionymi rzekami. W Dawidgródku, w 1925 r. oprócz dowództwa 
17  Batalionu KOP rozmieszczone zostały pluton łączności oraz pluton kara-
binów maszynowych4. W  późniejszym okresie w  miejscowości dodatkowo 
rozlokowana została kompania odwodowa, a pluton karabinów maszynowych 
został rozwinięty do kompanii.

Dawidgródek w okresie międzywojennym był dużą wsią o charakterze 
miasteczka, a  zarazem ważnym ośrodkiem handlowo-gospodarczym Sto-
lińszczyzny. Swoje siedziby miały tu sąd pokoju i komisariat policji, był tak-
że prywatny bank, dwie szkoły, kilka hotelików i dwie restauracje, działała 
cegielnia i garbarnia, a nad brzegiem rzeki Horyń funkcjonowała stocznia 
i  przystań rzeczna. Do wsi można było dojechać szosą ze Stolina (5 km), 
traktem z Łachwy (22 km) lub traktem z Horynia (42 km) położonego na 
linii kolejowej Brześć n. Bugiem – Łuniniec. 

Do głównych zadań powierzonych pododdziałom KOP należało m.in.: 
zabezpieczenie znaków i  urządzeń granicznych przed celowym lub przy-
padkowym zniszczeniem; zapobieganie nielegalnemu przekraczaniu grani-
cy przez osoby nieuprawnione oraz przez władze i  organy obce, zapobie-
ganie przenoszeniu antypolskich opracowań i wydawnictw; zabezpieczenie 
dochodów państwa z  tytułu opłat celnych (ochrona celna); ściganie wro-
giej i antypaństwowej działalności, a także walka z rozprzestrzenianiem się 
chorób zakaźnych i ochrona granicy pod względem wojskowym w zakresie 
obrony państwa.

W marcu 1927 r. w strukturze Korpusu utworzona została żandarmeria 
jako wewnętrzny organ bezpieczeństwa formacji. Sformowano ją w  opar-
ciu o „Tymczasową organizację Dywizjonu Żandarmerii KOP”5. Dywizjon 

3 Zarządzenie ministra spraw wojskowych gen. dyw. W. Sikorskiego w sprawie formowania 
oddziałów KOP, Warszawa [16] I 1925 r. [w:] O Niepodległą i  granice. Korpus Ochrony Po-
granicza 1924–1939. Wybór dokumentów, wstęp J. Prochwicz, oprac. M. Jabłonowski et al., 
Warszawa–Pułtusk 2001, s. 50–56.
4 Na granicy rozmieszczone zostały trzy kompanie graniczne: 1 kompania „Olhomel” ze 
strażnicami „Prypeć”, „Jezioro”, „Maleszewo”, „Tołmaczewo”, „Łutki wieś” i  „Łutki dwór”; 
2  kompania „Chutory Merlińskie” ze strażnicami „Chutor Tejca”, „Brzoza”, „Borek”, „Ru-
bryń”; 3 kompania „Kołki” ze strażnicami „Krużnica”, „Łuczyna”, „Chrapuń”, „Dubok”. Zob. 
Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie (dalej: ASG), Dowództwo KOP, 177.143, Komuni-
kat dyslokacyjny jednostek KOP, Warszawa 5 XII 1927 r.; 177.147, Komunikat dyslokacyjny 
KOP, Warszawa 1932 r.
5 Już w  kwietniu 1925 r. dowódca KOP gen. dyw. Henryk Minkiewicz przedłożył pro-
jekt utworzenia żandarmerii KOP, który jednak mimo akceptacji Departamentu Piechoty 
MSWojsk. nie uzyskał aprobaty szefa Sztabu Generalnego. Podobnie zakończyła się kolejna 
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miał charakter samodzielnej jednostki liniowej, która początkowo była od-
działem nieewidencyjnym służących w  niej oficerów i  podoficerów6. Do 
dywizjonu podczas formowania przydzielono oficerów i podoficerów żan-
darmerii, którzy przede wszystkim powołani zostali z  rezerwy do służby 
w  KOP. Struktura jednostki została dostosowana do struktury formacji, 
dlatego w  jej skład wchodziły: drużyna dowódcy dywizjonu oraz sześć 
plutonów żandarmerii (dla każdej brygady), których stany etatowe uza-
leżnione zostały od ilości wystawionych posterunków przy batalionach 
KOP7. Do głównych zadań żandarmerii KOP, podobnie jak żandarmerii 
wojskowej należało:
a) pełnienie służby wojskowo-policyjnej w  stosunku do oddziałów i  po-

szczególnych żołnierzy na terenie operacyjnym KOP oraz na terenie 
bezpośredniego zakwaterowania oddziałów formacji;

b) współdziałanie z żandarmerią armii w stosunku do oddziałów i poszcze-
gólnych żołnierzy armii znajdujących się na terenie operacyjnym lub na 
terenie zakwaterowania oddziałów KOP. Współdziałanie to dotyczyło 
również żołnierzy KOP, przeciw którym za zbrodnie, wykroczenia i wy-
stępki popełnione poza terenem formacji wkraczała żandarmeria woj-
skowa, która przekazywała sprawę do wiadomości lub dalszego prowa-
dzenia żandarmerii KOP;

c) współdziałanie z dowódcami oddziałów KOP w utrzymaniu porządku, 
ładu i dyscypliny;

próba podjęta w 1926 r., gdy zaproponowano przydzielenie podoficerów żandarmerii na eta-
ty liniowe w  batalionach KOP. Dopiero pod koniec 1926 r. zaakceptowany został projekt 
utworzenia dywizjonu żandarmerii dostosowanego do struktury KOP. Ostatecznie w marcu 
1927 r. minister Felicjan Sławoj-Składkowski zatwierdził strukturę żandarmerii KOP. Zob. 
Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (dalej: CAW-WBH), De-
partament Dowodzenia Ogólnego MSWojsk., sygn. I.300.22.1, Referat „Organizacja Żan-
darmerii w KOP”, Warszawa 5 VII 1926 r.; Pismo Departamentu I Piechoty do szefa Sztabu 
Generalnego, Warszawa 26 VI 1926 r.; ASG, Dywizjon Żandarmerii KOP, 178.18, Tymcza-
sowa Organizacja Dywizjonu Żandarmerii KOP, Warszawa 31 III 1927 r., k. 40–51; G. Rataj-
czyk, Żandarmeria Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Toruń 2004, s. 238; E. Jaroszuk, Dy-
wizjon żandarmerii KOP, Korpus Ochrony Pogranicza [w:] Materiały z konferencji naukowej 
w 80.rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, red. J. Prochwicz, Kętrzyn 2005, s. 63.
6 Oficerowie żandarmerii KOP pozostawali na ewidencji kadry oficerów korpusu żandar-
merii wojskowej, natomiast podoficerowie na ewidencji dywizjonów żandarmerii wojskowej, 
do których należeli przed przeniesieniem do KOP. Dopiero 1 V 1930 r. Dywizjon Żandar-
merii KOP stał się jednostką macierzystą dla wszystkich szeregowych żandarmerii (tj. po 
przeszkoleniu żandarmskim), w  związku z  czym podoficerowie żandarmerii KOP zostali 
przeniesieni ewidencyjnie do KOP. Zob. ASG, Dywizjon Żandarmerii KOP, 178.4, Rozkaz 
nr  33, 25 VI 1930 r., k. 73–77. 
7 G. Ratajczyk, Żandarmeria..., s. 239.
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d)  współdziałanie z  organami wywiadowczo-informacyjnymi KOP i  woj-
ska, innymi organami ochrony granicy oraz Policją Państwową w zakre-
sie utrzymania bezpieczeństwa publicznego; 

e) wykonywanie poleceń służbowych prokuratur i  sądów wojskowych 
w  sprawach dotyczących personalnej kompetencji żandarmerii KOP 
albo czynności wykonywanych przez oddziały formacji8. 
Zadania te realizowane były głównie przez posterunki żandarmerii KOP 

rozlokowane przy batalionach, które podlegały dowództwom plutonów żan-
darmerii utworzonym przy każdej z brygad KOP9. Posterunki żandarmerii 
KOP wykonywały zadania w  stosunku do wszystkich żołnierzy z  podod-
działów batalionu lub szwadronu KOP, które mu podlegały. Dowódcą po-
sterunku był zazwyczaj jeden ze starszych podoficerów zawodowych, wy-
znaczany spośród doświadczonych żandarmów egzekutywnych. Posterunki 
jedynie pod względem garnizonowym i  gospodarczo-administracyjnym 
podlegały dowódcom batalionów, do których przydzielone były organiza-
cyjnie10. Liczebność posterunków w okresie istnienia żandarmerii KOP wa-
hała się od siedmiu żandarmów w 1927 do pięciu w 1937 r. 

Podstawową formą pełnienia służby przez żandarmów KOP było pa-
trolowanie (piesze lub konne) przydzielonego odcinka w  różnych porach 
dnia i  nocy, celem reagowania na wszystkie wykroczenia dyscyplinarne 
lub przestępstwa karne popełniane przez żołnierzy formacji. Żandarmi 
KOP prowadzili także dochodzenia w  sprawach karnych z  udziałem żoł-
nierzy formacji, tj. użycie broni, dezercja, kradzieże i malwersacje, rozboje 
itp., a także w sprawach nieszczęśliwych wypadków z ich udziałem. Pełnili 
również funkcje śledcze w  zdarzeniach, w  których ofiarami byli żołnierze 
KOP, m.in. w dochodzeniach prowadzonych w sprawie zabójstw lub napa-
ści przez przemytników albo bojówki obcych państw. Posterunkom żan-
darmerii KOP, będącymi niejednokrotnie jedynymi wojskowymi organami 
śledczymi na terenie pogranicza, powierzano także nietypowe śledztwa lub 
dochodzenia wykraczające poza merytorykę KOP. 

W połowie 1927 r. zgodnie z  postanowieniami „Tymczasowej organi-
zacji Dywizjonu Żandarmerii KOP” przy dowództwie batalionu w Dawid-
gródku utworzony został Posterunek Żandarmerii przy 17 Batalionie KOP 
w Dawidgródku. W lipcu jego komendantem został st. wachm. Franciszek 
Miszczuk, który przeniesiony został do KOP z 10 Dywizjonu Żandarmerii 

8 Ibidem, s. 239–240; idem, Powstanie i organizacja żandarmerii Korpusu Ochrony Pogra-
nicza, „Mars” 2004, t. 17, s. 62; E. Jaroszuk, Dywizjon..., s. 64; Współdziałanie żandarmerii 
z władzami bezpieczeństwa, „Polska Zbrojna” 1931, nr 295, s. 5; Rozporządzenie wykonawcze 
p. ministra spraw wojskowych o żandarmerii, „Polska Zbrojna” 1931, nr 303, s. 5. 
9 G. Ratajczyk, Żandarmeria..., s. 249.
10 E. Jaroszuk, Dywizjon..., s. 67.
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w  Przemyślu. Do za-
łogi posterunku przy-
dzieleni zostali w tym 
czasie: st. żand. Wa-
lenty Urban (także 
przeniesiony z  Prze-
myśla), sierż. Roman 
Skoczylas (przeniesio-
ny z 6 Batalionu KOP 
w Iwieńcu) i kpr. Wa-
cław Majewski (prze-
niesiony z 5 Batalionu 
KOP w  Łużkach)11. 
Prawdopodobnie do-
piero na przełomie 
lipca i sierpnia posterunek rozpoczął normalną służbę policyjno-wojskową 
w Dawidgródku i na terenie odpowiedzialności służbowej batalionu.

Dawidgródek, jako miejscowość leżąca nad żeglowną rzeką Horyń (pra-
wy dopływ Prypeci), znajdował się w zasięgu działania Flotylli Pińskiej Pol-
skiej Marynarki Wojennej (PMW)12. Jednostki flotylli operowały na tzw. 
morzu pińskim tj. w dorzeczu Prypeci i jej głównych dopływów Piny i Stru-
mienia. Dorzecze Prypeci łączyło się Kanałem Królewskim z  dorzeczem 
Wisły, natomiast poprzez Kanał Ogińskiego z  dorzeczem Niemna. Bazą 

11 ASG, Dywizjon Żandarmerii KOP, 178.1, Rozkaz nr 4, 4 VII 1927 r., k. 7–8; Rozkaz nr 9, 
23 VIII 1927 r., k. 20–21.
12 W kwietniu 1919 r., w czasie działań grupy poleskiej, gen. Antoni Lisowski wyraził zgo-
dę na utworzenie rzecznego patrolu rozpoznawczego złożonego z trzech motorówek pod do-
wództwem por. Jana Giedroycia. Oddział brał udział w starciach z jednostkami rosyjskim pod 
Mostami Wolańskimi, a 3 VII 1919 r. pod Horodyszczem, gdzie podczas rajdu rz. Jasiołdą, pod 
silnym ostrzałem wysadzono desant, który zdobył Horodyszcze, umożliwiając tym samym od-
działom polskim zajęcie Łunińca. W marcu 1920 r. grupa brała udział w walkach o Mozyrz, 
a  następnie w  wyprawie kijowskiej, podczas której w  rejonie Czarnobyla wyparła Rosjan za 
Dniepr. W Kijowie wspierała walki o przyczółki na lewym brzegu Dniepru. W maju, podczas 
odwrotu, część jednostek została zatopiona przez marynarzy. Pozostałe zatopiono 13  VI 1920 r. 
w wodach Prypeci. Po zajęciu Polesia przez Armię Czerwoną flotylla została rozwiązana (2 VIII 
1920 r.). W październiku 1920 r. jednostkę reaktywowano, początkowo jako Oddział Detaszo-
wany Flotylli Wiślanej. Od 2 III 1922 r. działała jako Flotylla Pińska. W 1924 r. motorówki flo-
tylli brały udział w obławach policji i wojska na dywersyjną bandę „Muchy”. Po rozformowaniu 
w 1925 r. Flotylli Wiślanej była jedyną flotyllą rzeczną PMW. Flotylla w planach wojennych na 
wypadek „R” miała zabezpieczać styk polskich armii, a jej ewentualnym przeciwnikiem miała 
być reaktywowana w 1925 r. radziecka Flotylla Dnieprzańska (od 1926 r. Samodzielny Oddział 
Okrętów Rzeki Dniepr). Zob. J. W. Dyskant, Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1919–1939, 
Warszawa 1994, s. 102–112; idem, Oddział Wydzielony „Wisła”. Zarys działań bojowych OW 
„Wisła” Flotylli Rzecznej we wrześniu 1939 r., Warszawa 1982, s. 30–32.

Posterunek żandarmerii przy Batalionie KOP „Dawidgródek”  
podczas powodzi w kwietniu 1932 r.  

Źródło: sygn. SM0_1-G-4609-2
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główną jednostek 
flotylli był Pińsk nad 
rzeką Piną, gdzie 
mieściła się m.in. Ko-
menda Portu Wojen-
nego, baza i  koszary, 
warsztaty, hangary 
dla samolotów oraz 
składy paliw i amuni-
cji. Bazą pomocniczą 
była osada Nyrcza 
położona nad Pry-
pecią (nieopodal uj-
ścia Horynia), około 
10 km na północ od 

Dawidgródka. W 1927 r. w skład flotylli wchodziło 65 różnych jednostek, 
m.in. sześć monitorów („Kraków” „Warszawa”, „Toruń”, „Pińsk”, „Horodysz-
cze” i  „Wilno”), statek pancerny „Hetman Chodkiewicz”, statek minowy 
„Generał Szeptycki”, motorówki uzbrojone, statek sztabowy „Generał Sikor-
ski” oraz tabor rzeczny13. Od 25 lutego 1927 r. dowódcą flotylli był kmdr 
ppor Witold Zajączkowski, który okazał się niezwykle rzutkim i energicz-
nym zarządcą, cieszącym się dużym autorytetem wśród kadry i marynarzy. 

Jednym z  poważnych problemów flotylli i  całego pińskiego garnizonu 
w latach dwudziestych był bardzo słaby stan dyscypliny wśród marynarzy, 
m.in. pijaństwo i  burdy. Celem marynarskich zaczepek i  ataków byli nie 
tylko mieszkańcy Pińska („szczury lądowe”), ale także „zieloni”, tj.  żołnierze 
stacjonującego w mieście 84 Pułku Piechoty, a także wojskowi żandarmi14. 
Niemal regułą było nieoddawanie przez marynarzy honorów oficerom wojsk 
lądowych i  patrolom żandarmerii. W  większości wypadków wykroczenia 
skutkowały karami dyscyplinarnymi, wprowadzano także zakazy wyjść na 
miasto, ograniczenia przepustek i  urlopów, codzienne apele wieczorne. 
Pomimo to areszt flotylli zazwyczaj bywał przepełniony. W  1925 r. wpro-
wadzono książki kar marynarzy, które co miesiąc przedkładano dowódcy 
flotylli. Niepoprawnych degradowano, podoficerów zawodowych wydalano 
ze służby lub oddawano do dyspozycji sądów wojskowych. Dlatego jednym 
z  zasadniczych zadań, jakie kmdr Zajączkowski obejmując dowództwo 

13 J. W. Dyskant, Flotylla..., s. 114; S. Koper, Dwudziestolecie międzywojenne. Wileńszczyzna 
i Polesie, Warszawa 2013, s. 68.
14 W Pińsku stacjonowało dowództwo Plutonu Żandarmerii „Pińsk” oraz podległy mu po-
sterunek w porcie wojennym. Pluton wchodził w skład 9 Dywizjonu Żandarmerii w Brześciu 
n. Bugiem. Zob. G. Ratajczyk, Żandarmeria..., s. 286–287.

Motorówki uzbrojone Flotylli Pińskiej podczas śluzowania 
na  Kanale Ogińskiego. Telechany 9 VII 1927 r.  

Źródło: sygn. SM0_1-G-4366-4
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postawił przed sobą i  podległą mu kadrą zawodową, była poprawa stanu 
dyscypliny wśród marynarzy. Było to trudne zadanie, zwłaszcza że prze-
jął krnąbrny element ludzki, w  którym kultywowano najgorsze elementy 
tzw. „zejmaństwa” (marynarskiej fali). Oprócz dotychczas stosowanych kar 
dyscyplinarnych wprowadził nowe elementy wychowawcze, tj.  różnorakie 
reprymendy i  odwołania do ambicji marynarzy, apele wieczorne w  celu 
rozliczenia stanów. W celu wyrobienia nowych nawyków życia społeczne-
go rozpoczęto organizację masowych imprez sportowych, podczas których 
starano się łączyć elementy rywalizacji indywidualnej i zespołowej dla lep-
szego zgrywania załóg15. W połowie 1927 r. był to jednak dopiero początek 
procesu dyscyplinowania marynarzy Flotylli Pińskiej, który w tym począt-
kowym okresie nie zawsze był skuteczny. 

Początek funkcjonowania posterunku żandarmerii KOP zbiegł się w cza-
sie z  okresem letnich ćwiczeń w  1927 r. i  wynikających z  nich kłopotów 
dyscyplinarnych z marynarzami flotylli. W świetle zachowanych dokumen-
tów żandarmerii KOP problemy z marynarzami rozpoczęły się pod koniec 
sierpnia, a  ich pierwszym przejawem była prawdopodobnie scysja ze st. 
żand. Walentym Urbanem. 27 sierpnia żandarm podczas pełnienia służby 
policyjno-wojskowej w Dawidgródku patrolował brzeg Horynia. Przecho-
dząc obok służbowej motorówki będącej na postoju, zauważył, że jeden 

15 Ibidem, s. 108, 113–114; M. Szejnert, Usypać góry. Historie z  Polesia, Kraków 2015, 
s. 185–187.

Żołnierze KOP i marynarz Flotylli Pińskiej. Fot. ze zbiorów autora
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z marynarzy (Wilhelm Tkacz16) nie oddał mu należnych honorów wojsko-
wych. Żandarm przystąpił do czynności, tj. „zażądał legitymacji od mary-
narza, a  gdy ten odpowiedział, że legitymacji żadnej nie ma wówczas st. 
żand Urban zapytał go o nazwisko. Na to przebywający w motorówce mar. 
Jan Wójcik17 odpowiedział, że jeżeli starszy żandarm ma co do mar. Tkacza, 
to niech zwróci się do komendanta motorówki, który jest w mieście. Na to 
st. żand. Urban odpowiedział mar. Wójcikowi «ja się was o to nie pytam». 
Na to marynarz odpowiedział, że on nie jest żaden «wy» wówczas żandarm 
wezwał mar. Wójcika do postawy zasadniczej, ten jednak mu odpowiedział, 
że mu się nie chce. Wobec takiej postawy, żandarm wezwał marynarza do 
wyjścia z motorówki, ten jednak odpowiedział, że pod żadnym warunkiem 
z motorówki nie wyjdzie. Po nadejściu z miasta bosmanmata Wincentego 
Chmielewskiego18 i  oświadczenia się, że on nie jest komendantem moto-
rówki, lecz tylko pasażerem, a rzeczywistym komendantem motorówki jest 
mar. Bałażen19, żandarm poprosił owego bosman-mata, aby wydał rozkaz 
marynarzowi Bałażenowi wydania mar. Wójcika. Ponieważ marynarz Bała-
żen rozkazu nie wykonał, wówczas żandarm wezwał go «w imieniu prawa» 
do wyjścia z motorówki i wydania mar. Wójcika, a gdy to nie odniosło skut-
ku st. żand. Urban zagroził użyciem broni – przy czym przybrał odpowied-
nia postawę, wówczas dopiero mar. Bałażen wyszedł z motorówki i wydał 
mar. Wójcika. Marynarz został doprowadzony na posterunek policji i  po 
spisaniu «generaliów» [danych osobowych] zwolniony”20. 

16 Marynarz Wilhelm Tkacz był artylerzystą w grupie dowódcy flotylli. W sierpniu 1927 r. 
był zaokrętowany na ORP „Szeptycki”, gdzie ukarano go trzema dniami aresztu średniego 
za brudną broń. Zob. CAW-WBH, Flotylla Pińska, sygn. I.328.32.4, Rozkaz nr 31, 13 IV 
1927 r., k. 48–58; Rozkaz nr 58, 11 VIII 1927 r., k. 104.
17 Marynarz Jan Wójcik (802/24) był motorzystą. 16 VII 1927 r. został przeniesiony 
z ORP „Wilno” na motorówkę M.23. W  jednym z  rozkazów wymieniony jest jako st. ma-
rynarz, prawdopodobnie po ukończeniu kursu teoretycznego podoficerskiej Szkoły Specja-
listów Morskich PMW w Świeciu. Miał być w  służbie nadterminowej do 1 X 1928 r. Zob. 
CAW-WBH, Flotylla Pińska, sygn. I.328.32.4, Rozkaz nr 31, 13 IV 1927 r., k. 48–58; Rozkaz 
nr 45, 19 V 1927 r., k. 76–78; Rozkaz nr 55, 16 VII 1927 r., k. 94.
18 Bosmanmat zaw. Wincenty Chmielewski od 1 IV 1927 r. był podoficerem administra-
cyjnym w  sztabie dowództwa Flotylli Pińskiej. Zob. CAW-WBH, Flotylla Pińska, sygn. 
I.328.32.4, Rozkaz nr 29, 5 IV 1927 r., k. 46; Rozkaz nr 31, 13 IV 1927 r., k. 48–58.
19 W rozkazach flotylli występuje mar. Aleksander Bałazy, sternik z II Grupy Motorówek. 
W lipcu został wyróżniony za sprawność podczas manewrów. Podlegał zwolnieniu do rezer-
wy w październiku 1927 r. Zob. CAW-WBH, Flotylla Pińska, sygn. I.328.32.4, Rozkaz nr 31, 
13 IV 1927 r., k. 48–58, Rozkaz nr 53, 1 VII 1927 r., k. 89–91; Rozkaz nr 63, 23 IX 1927 r., 
k. 114.
20 ASG, Dywizjon Żandarmerii KOP, 178.112, Odpis pisma dowódcy Posterunku Żandar-
merii przy 17 Baonie do dowódcy Plutonu Żandarmerii przy 5 Brygadzie KOP w Łachwie, 
st. wachm. F. Miszczuk, Dawidgródek 31 VIII 1927 r., k. 1.
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Trzy dni później komendant posterunku st. wachm. Franciszek Misz-
czuk o  całej sprawie zameldował bezpośrednio kmdr. Zajączkowskiemu, 
który w tym czasie przebywał w bazie w Nyrczy. Dowódca flotylli stanął po 
stronie marynarzy, twierdząc, że żandarm ze względu na nieznajomość re-
gulaminu Marynarki Wojennej nieprawnie żądał oddania honorów21, gdyż 
marynarze na pokładzie „w czasie postoju i  jazdy nikomu czci nie oddają”. 
Również nieprawne było żądanie zejścia z pokładu na brzeg, bo „maryna-
rzom bez rozkazu swego bezpośredniego przełożonego z motorówki, moni-
toru lub okrętu pod żadnym warunkiem zejść nie wolno”. Z tego też wzglę-
du obaj marynarze nie chcieli zejść z motorówki, gdyż dokładnie znali swój 
regulamin. Dowódca flotylli zapowiedział, że o tym nieprawnym wkrocze-
niu powiadomi Dowództwo Okręgu Korpusu nr IX w Brześciu n. Bugiem. 
Pomimo to dowódca posterunku złożył doniesienie karne za niesubordyna-
cję mar. Wójcika (niewłaściwe odnoszenie się do st. żand. Urbana) do Sądu 
Marynarskiego przy Wojskowym Sądzie Okręgowym nr IX w  Brześciu n. 
Bugiem22. Dowódca plutonu (w zastępstwie st. wachm. Słabczyński23), prze-
syłając meldunek do dowództwa dywizjonu, nadmienił, że „zajścia z mary-
narzami w  Dawidgródku są na porządku dziennym24 i  żandarmeria KOP 

21 Żandarm KOP działał na podstawie postanowień „Regulaminu Służby Wewnętrznej” 
cz. IX pt. „Oddawanie honorów”, gdzie określono, że: „oddawanie honorów jest zewnętrz-
ną oznaką karności i  spoistości wojska, a  zarazem uszanowania względem przełożonych 
i starszych, jako też koleżeństwa i dobrego wychowania” i „oddawanie honorów obowiązuje 
wszystkich żołnierzy”. Warto wspomnieć, że: „w przypadkach nieprzewidzianych regulami-
nem żołnierz zachowa się według zrozumienia przepisów, kierując się poczuciem karności, 
taktem osobistym i  poszanowaniem, jakie jest winien wszystkim przełożonym, starszym 
i kolegom na każdem miejscu”. Zob. ASG, Dowództwo KOP, 177.168, Regulamin Służby We-
wnętrznej (zarys) uzupełniony poprawkami na podstawie Dziennika Rozkazów MSWojsk. 
do dn. 12 V 1927, Warszawa 1927 r. 
22 Ibidem.
23 Pełniącym obowiązki dowódcy plutonu od 18 VI 1927 r. był chor. Stanisław Szarek prze-
niesiony do KOP z 1 Dywizjonu Żandarmerii w Warszawie. St. wachm. Słabczyński został 
przydzielony do odwodu plutonu 4 VII 1927 r. po przeniesieniu z 2 Dywizjonu Żandarmerii. 
Zob. ASG, Dywizjon Żandarmerii KOP, 178.1, Rozkaz nr 3, 28 VI 1927 r., k. 6; Rozkaz nr 4, 
4 VII 1927 r., k. 7.
24 Przykładowo, w  nocy z  4 na 5 maja „banda” kilkudziesięciu marynarzy wtargnęła na 
oddział weneryczny dla kobiet szpitala sejmikowego w Pińsku. Z rozkazu dowódcy flotylli 
wynika, że nie był to pierwszy przypadek, gdy rozochoceni marynarze chcieli dostać się do 
przebywających na tym oddziale prostytutek. Podobna sytuacja powtórzyła się kilka dni póź-
niej, w związku z czym dowódca flotylli zarządził wysyłanie z ORP „Horodyszcze” w godz. 
15–24 czterech patroli (tzw. „patrolek”) w składzie podoficer i czterech marynarzy w celu za-
pewnienia porządku wśród zwalnianych na ląd. Awanturnicy mieli być odstawiani na okrę-
ty. W burdach przodowali marynarze z ORP „Dickman”. Pod koniec lipca dwóch pijanych 
marynarzy z ORP „Wilno” wszczęło awanturę w Brześciu n. Bugiem, za co zostali ukarani 
28-dniowym aresztem okrętowym. Kilku innych ukarano m.in. za przebywanie na lądzie bez 
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zmuszona jest niemal codziennie wkraczać, celem uchronienia miejscowej 
ludności od ekscesów popełnianych przez marynarzy”25. 

Wydaje się, że temu zdarzeniu można było zapobiec, a wina w tym wy-
padku była chyba obopólna, tj. wynikała z nieznajomości regulaminu Ma-
rynarki Wojennej przez żandarma oraz niestosownego zachowania jednego 
z marynarzy, który zamiast wdawać się w sprzeczkę, mógł wytłumaczyć za-
sady ceremoniału na jednostkach pływających Polskiej Marynarki Wojen-
nej. Zajście miało swoje dalsze reperkusje, gdyż 9 września mjr Apolinary 
Jagodziński, dowódca Dywizjonu Żandarmerii KOP w Warszawie, skiero-
wał do Dowództwa Żandarmerii w  Ministerstwie Spraw Wojskowych pi-
smo w sprawie zajść z marynarzami. W piśmie zwrócił się o wydanie od-
powiednich zarządzeń dotyczących zachowania marynarzy Flotylli Pińskiej, 
tak aby przepisy „nie zezwalały marynarzom na złośliwe wyzyskiwanie ich 
na uszczerbek dyscypliny w okolicznościach zbliżonych do tych, jakie mia-
ły miejsce w omówionym zajściu”. Dowódca dywizjonu argumentował, że 
być może regulamin Marynarki Wojennej miał zastosowanie w przypadku 
okrętów morskich względnie monitorów lub na motorówkach rzecznych 
podczas ćwiczeń i w trakcie jazdy, jednak nie powinien mieć zastosowania, 
gdy marynarze siedzieli bezczynnie w motorówce przycumowanej do brze-
gu, tj. w warunkach zbliżonych do pobytu na lądzie, gdzie obowiązywałby 
ich „Regulamin Służby Wewnętrznej”. W ocenie mjr. Jagodzińskiego ówcze-
sny stan przepisów mógł prowadzić „jedynie do rozwydrzenia” takiego jak 
opisane zachowanie mar. Wójcika, który: „uważa się, zatem za jednostkę 
tak dalece uprzywilejowaną, że nawet starszy podoficer wojska lądowego 
winien go tytułować per «Pan»”. Dowódca żandarmerii KOP ocenił również 
oświadczenie kmdr. Zajączkowskiego jako niezrozumiałe, gdyż uchybień 
dopatrywał się on jedynie po stronie żandarma KOP26. 

W celu zobrazowania stanu niezdyscyplinowania marynarzy Flotylli 
Pińskiej, mjr Jagodziński przesłał opis zajść z  udziałem marynarzy, jakie 
miały miejsce pod koniec sierpnia, tj. w czasie bazowania statków flotylli 
w  Nyrczy w  okresie ćwiczeń (kampanii) letnich. Mianowicie wieczorem 
28  sierpnia 1927 r. do Dawidgródka przypłynął parowiec z marynarzami 
na pokładzie. Około godz. 20:00 na ulicy Sienkiewicza pięciu marynarzy 

przepustek. Zob. CAW-WBH, Flotylla Pińska, sygn. I.328.32.4, Rozkaz nr 44, 14 V 1927 r., 
k. 74–75; Rozkaz nr 46, 26 V 1927 r., k. 78; Rozkaz nr 56, 21 VII 1927 r., k. 97–98.
25 ASG, Dywizjon Żandarmerii KOP, 178.1, Pismo dowódcy plutonu przy 5 Brygadzie KOP 
dot. Tkacz Wilhelm i Wójcik Jan, marynarze z flotylli w Pińsku. Nieoddanie ukłonu wojsko-
wego st. żand. Urbanowi Walentemu, Łachwa 5 IX 1927 r., k. 9.
26 ASG, Dywizjon Żandarmerii KOP, 178.64, Pismo dot. Marynarze Flotylli Pińskiej. Zaj-
ścia, dowódcy Dywizjonu Żandarmerii KOP do Dowództwo Żandarmerii MSWojsk., War-
szawa 9 IX 1927 r., k. 14–15.
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napotkało trzech cywilnych mieszkańców (Wasyla Drańkę, Mikołaja Pie-
trowicza, Wasyla Końcubę). Jeden z  marynarzy nieoczekiwanie, bez wy-
raźnej przyczyny, uderzył Pietrowicza pięścią w  twarz. Gdy uderzony za-
pytał, dlaczego go bije, tenże uderzył go drugi raz, a następnie zadał cios 
sztyletem w  prawe ramię, a  następnie zaatakował Drańko, zadając mu 
kłucie w  lewą łopatkę. Obdukcja ran dokonana przez policjantów wyka-
zała ciężkie obrażenia ciała i  obaj cywile znaleźli się pod opieką lekarza. 
Sprawcy nie zostali ustaleni. 

Podczas pobytu w  Dawidgródku marynarze otrząsnęli w  sadzie dwor-
skim dzierżawionym przez Mowsze Szmulca około 10 pudów (ok. 164 kg) 
jabłek o wartości ok. 100 zł. Większość wynieśli na pokład parowca. Gdy 
dzierżawca interweniował, broniąc swojej własności, marynarze usiłowali 
mu założyć worek na głowę, a  jeden z napastników uderzył go w bok. Na 
krzyki napadniętego przybył patrol żandarmerii KOP, lecz nikogo w sadzie 
już nie zastał, gdyż wszyscy marynarze uciekli. 

Właściciel miejscowej restauracji Mowsze Iwszec zeznał, że przyszło do 
jego lokalu czterech marynarzy, którzy zamówili 16 kawałków ryby i 2 buł-
ki, do tego zamówili 2 piwa. Następnie zażądali 4 butelek kwasu chlebo-
wego, z czego tylko część wypili, resztę rozbili, rzucając w drzwi, po czym 
wyszli z restauracji, nie płacąc za rachunek, do tego zabrali cztery szklanki 
i solniczkę. Swoje straty ocenił na 8,5 zł. W sklepie Symona Kułagi dwóch 
marynarzy zamówiło kilogram gruszek i ćwierć kilograma cukierków (war-
tość 1,5 zł), które ukradli, wykorzystując nieuwagę sprzedawcy. Dymitr Ma-
tusewicz, mieszkaniec Dawidgródka, zameldował na posterunku, że w nocy 
marynarze przechodzący koło jego domu pocięli mu sieć rybacką suszącą 
się na kołach. Swoje straty wyszacował na 60 zł. 

Urzędnik magistratu w  Dawidgródku Józef Solarczak zeznał, że wra-
cając wieczorem do domu w  towarzystwie żony, brata i  jego żony, dołą-
czyło do nich dwóch marynarzy, którzy chwycili obie kobiety za szyję, 
mówiąc „dlaczego nie ustępują z  drogi, widząc że marynarze idą!”. Gdy 
Solarczyk stanął w  ich obronie, marynarze zaczęli mu ubliżać. Mieszka-
niec ulicy Zawalnej Aron Asz poinformował, że krytycznej nocy do jego 
domu przyszło kilku marynarzy i zaczęli pukać do okna, a gdy ich zapy-
tał, czego żądają, ci odpowiedzieli, żeby ich wpuścił do mieszkania, a gdy 
ten nie chciał ich wpuścić, zaczęli go wyzywać. Wówczas jego żona ode-
zwała się słowami: „czy tak postępują polscy żołnierze, gdzie ich honor?” 
Na to jeden z  napastników powiedział, „teraz nie ma honoru gdyż ja 
chcę sobie popie....”. Marynarze zażądali wydania im służącej przebywa-
jącej w mieszkaniu, ale ostatecznie odeszli. Mieszkanka ulicy Zarzecznej, 
50-letnia Ketko Parasko, poinformowała o  próbie gwałtu. Około półno-
cy nieznany jej marynarz chwycił ją na podwórzu, przycisnął do ściany 
domu i  powiedział „masz trzy złote i  dawaj”, gdy zaczęła krzyczeć, ten 
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zagroził jej, że ją zastrzeli. Na szczęście dla kobiety w pobliżu pojawił się 
patrol i marynarz zbiegł27. 

Wszystkie zgłoszenia zgodnie z  właściwością zostały przyjęte przez 
funkcjonariuszy Posterunku Policji Państwowej w Dawidgródku. W przy-
padku napaści na cywili Drańko i  Pietrowicza policjanci przekazali akta 
sprawy żandarmerii KOP do dalszego prowadzenia. 30 sierpnia st. wachm. 
Miszczuk wraz ze świadkiem Końcubą udali się do Nyrczy, aby ustalić 
sprawcę. Przyjął ich dowódca flotylli kmdr Zajączkowski, który poinfor-
mował, że konfrontacja będzie możliwa dopiero po 5 września, tj. po po-
wrocie z  ćwiczeń wszystkich jednostek do Pińska. W  międzyczasie świa-
dek Końcuba, obawiając się zemsty ze strony marynarzy, wycofał swoją 
zgodę na udział w  konfrontacji w  Pińsku, ale podał do protokołu rysopis 
napastnika. Sprawa została przekazana do dalszego procedowania w Pluto-
nie Żandarmerii „Pińsk”. Dowódca dywizjonu zobowiązał dowódcę Plutonu 
Żandarmerii KOP przy 5 Brygadzie OP w  Łachwie, aby w  porozumieniu 
z dowódcą żandarmerii w Pińsku jak najszybciej ustalić i pociągnąć do od-
powiedzialności marynarzy–sprawców burd i zajść oraz aby zapobiegać po-
dobnym nadużyciom w  przyszłości. Zwracał jednak uwagę, że taka akcja 
wymagała, aby przełożeni Flotylli Pińskiej (tj. kmdr Zajączkowski) wyka-
zywali zrozumienie dla wystąpień żandarmerii i przychodzili jej z pomocą, 
chociażby przez odpowiednie pouczenie marynarzy oraz wydanie zakazu 
lądowania, w  wypadkach gdy nie chodzi o  potrzebę służbową, a  jedynie 
o wyjście na brzeg w różnych miejscowościach tylko dla spacerów i zabaw, 
które zazwyczaj przekształcały się „w wałęsanie i burdy”. Major Jagodziński 
zapowiedział interwencję w sprawie zajść z marynarzami w Kierownictwie 
Marynarki Wojskowej (wiceadm. Jerzy Świrski). Wiadomo, że 10 września 
dowódca żandarmerii KOP mjr Jagodziński sprawę zajść z  marynarzami 
Flotylli Pińskiej referował szefowi sztabu Dowództwa KOP ppłk. Arturowi 
Maruszewskiemu28. 

W związku z ekscesami w Dawidgródku z udziałem urlopowanych ma-
rynarzy kmdr Zajączkowski rozkazem z  8 września 1927 r. zakazał zwal-
niania marynarzy w Dawidgródku, natomiast podczas bazowania w Pińsku 
urlopowania mogły mieć miejsce tylko w środy, czwartki, soboty i niedzie-
lę. Ograniczono liczbę schodzących na ląd maksymalnie do jednej wachty, 

27 ASG, Dywizjon Żandarmerii KOP, 178.64, Pismo dowódcy Posterunku przy 17 Batalio-
nie KOP dot. nadużycia marynarzy z flotylli Pińskiej w Dawidgródku (odpis), Dawidgródek 
2 IX 1927 r., k. 1–8, 20; Pismo dowódcy plutonu do dowódcy Dywizjonu Żandarmerii KOP, 
Łachwa 5 IX 1927 r., k. 11; Pismo dowódcy Posterunku przy 17 Batalionie KOP dot. mary-
narze z Flotylli Pińskiej – zajście, Dawidgródek 16 IX 1927 r., k. 16; Pismo dowódcy Plutonu 
Żandarmerii KOP przy 5 Brygadzie KOP, Łachwa 18 IX 1927 r., k. 17.
28 ASG, Dywizjon Żandarmerii KOP, 178.64, Pismo dowódcy Dywizjonu Żandarmerii 
KOP do dowództwa KOP, Warszawa 9 IX 1927 r., k. 12.
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a okręt urlopujący miał obowiązek wystawienia patrolu podoficerskiego do 
dyspozycji oficera inspekcyjnego w mieście, wyznaczanego spośród dowód-
ców i  zastępców jednostek pływających. W  tym samym rozkazie podana 
została informacja, że wyrokiem Sądu Okręgowego nr IX w Brześciu n. Bu-
giem mar. Jan Wójcik został ukarany pięciodniową karą aresztu za wystę-
pek zniewagi (§  185 kodeksu karnego wojskowego). Ze względu na brak 
podanych szczegółów, można jedynie przypuszczać, że chodziło o  scysję 
ze st. żand. Urbanem. Kilka dni później dowódca ORP „Szeptycki” ukarał 
go pięciodniowym aresztem ścisłym za samowolne zejście na ląd i nieobec-
ność na modlitwie. Na dodatek wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego 
w  Brześciu n. Bugiem z  30  sierpnia 1927 r. został skazany na karę pięciu 
dni aresztu ścisłego za obrazę będącego na służbie starszego posterunko-
wego Policji Państwowej. Wykonanie kary zlecono dowódcy dywizjonu29. 
Należy jednak dodać, że brak karności i  dyscypliny nie przesądzał o  jego 
dalszej przydatności do służby we flotylli, o czym świadczy rozkaz dowódcy 
z 22 października: „podczas operacji I dywizjonu na Styrze, załoga [moto-
rówki] M.23 dała dowody dużej inicjatywy, zdolności orientacyjnej, energii 
i wytrwałości”, w związku z czym uczestnicy opisanej scysji: mar. Jan Wój-
cik i mar. Wilhelm Tkacz zostali awansowani na starszych marynarzy. Obaj 
z początkiem października 1927 r. zakończyli służbę obowiązkową i rozpo-
częli nadterminową. Co do mar. Tkacza i jego zdyscyplinowania, to można 
dodać, że w połowie listopada został ukarany 12-dniowym aresztem okręto-
wym za... nieoddanie honorów starszemu żandarmowi30. 

Pomimo wielokrotnych napomnień i  stosowania różnorakich kar stan 
dyscypliny marynarzy wychodzących na ląd nie uległ poprawie i z począt-
kiem listopada 1927 r. kmdr Zajączkowski zmuszony był wprowadzić kolej-
ne zarządzenia, tj. ograniczył wyjścia do miasta (tylko w soboty i niedziele), 
zwiększył liczbę patroli podoficerskich, zapowiedział zaostrzenie kar dyscy-
plinarnych oraz zakazał wchodzenia do niektórych rejonów Pińska (ulice 
Albrechtowska, Bernardyńska, Północna oraz róg Błotnej i Honczarskiej)31. 

W zasobie Archiwum Straży Granicznej w  Szczecinie, w  zachowanych 
aktach żandarmerii KOP nie ma kolejnych dokumentów dotyczących zajść 
w Dawidgródku w 1927 r. z udziałem pińskich marynarzy. Podobnie w za-
chowanych rozkazach flotylli trudno jest odnaleźć informacje o  tym, czy 
sprawcy tych zajść zostali odnalezieni i ukarani. Podobnie w przypadku zaj-
ścia z udziałem st. żand. Urbana brak informacji o ukaraniu marynarza za 

29 CAW-WBH, Flotylla Pińska, sygn. I.328.32.4, Rozkaz nr 60, 8 IX 1927 r., k. 108–109; 
Rozkaz nr 61, 16 IX 1927 r., k. 110–111; Rozkaz nr 63, 23 IX 1927 r., k. 113–116. 
30 CAW-WBH, Flotylla Pińska, sygn. I.328.32.4, Rozkaz nr 69, 22 X 1927 r., k. 125; Doda-
tek do rozkazu nr 71, k. 129–130; Rozkaz nr 75, 15 XI 1927 r., k. 138.
31 CAW-WBH, Flotylla Pińska, sygn. I.328.32.4, Rozkaz nr 70, 4 XI 1927 r., k. 134.
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ten konkretny występek może świadczyć, że wkroczenie żandarma w  tym 
wypadku (nieoddanie honorów podoficerowi) rzeczywiście nie miało praw-
nego uzasadnienia. Pikanterii temu zdarzeniu dodaje fakt, że w  drugiej 
połowie września 1927 r. dowódca Plutonu Żandarmerii przy 5 Brygadzie 
KOP w Łachwie ukarał żand. Urbana dwoma dniami aresztu lekkiego za... 
nieprzepisowe oddanie honorów wojskowych st. sierż. Józefowi Ledwiesio-
wi oraz „nietaktowne zachowanie się wobec niego”32.

Opisane zdarzenie z udziałem żand. Urbana wydaje się pierwszą styczno-
ścią służbową żandarmerii KOP z  marynarzami flotylli PMW, którzy – jak 
świadczą zachowane dokumenty – w tym czasie nie cieszyli się dobrą opinią 
wśród miejscowych policjantów i  mieszkańców. Częste przypadki awantur 
i  kradzieży z  ich udziałem musiały budzić zgorszenie miejscowej ludności 
i skutkować interwencjami organów porządkowych, w tym także żandarmerii 
KOP. Jak wskazują rozkazy, obaj marynarze, którzy brali udział w scysji z żand. 
Urbanem, zostali ukarani dyscyplinarnie przez dowódcę flotylli, co wskazuje, 
że w tym wypadku racja była po stronie wkraczającego żandarma. Wydaje się, 
że główną przyczyną było w tym wypadku zwyczajowe lekceważenie żołnierzy 
wojsk lądowych (tzw. „piechociarzy”) i  żandarmów przez marynarzy PMW, 
którzy uważali się za lepszą klasę wśród osób wojskowych. Brak zachowanych 
dokumentów źródłowych proweniencji żandarmerii KOP dotyczących innych 
zdarzeń z udziałem marynarzy Flotylli Pińskiej może świadczyć o wzmocnie-
niu ich karności i dyscypliny przez konsekwentne stosowanie kar dyscyplinar-
nych oraz wprowadzane kolejnych zarządzeń. 

STRESZCZENIE

Ar tur  Ochał , Problemy żandarmerii Korpusu Ochrony Pogranicza 
z marynarzami Flotylli Pińskiej w 1927 r. Przyczynek do historii 

formacji w świetle dokumentów żandarmerii KOP

Korpus Ochrony Pogranicza (1924–1939) był specjalną formacją wojsko-
wą utworzoną do ochrony granicy oraz zapewnienia bezpieczeństwa na Kresach 
Wschodnich II Rzeczypospolitej. Żołnierze KOP ochraniali granice z ZSRR, Litwą, 
Łotwą, a także od 1927 r. fragmenty granic z Rumunią i Niemcami oraz w 1939 r. 
z  Węgrami. W  marcu 1927 r. w  strukturze formacji utworzony został Dywizjon 
Żandarmerii KOP. Przy każdej brygadzie lub pułku utworzone zostały plutony, 
a przy każdym batalionie posterunek żandarmerii. Głównym zadaniem żandarme-
rii była służba wojskowo-policyjna w stosunku do oddziałów i  żołnierzy na tere-
nie ochranianym przez KOP oraz w  rejonie zakwaterowania oddziałów formacji, 
w celu utrzymania porządku i dyscypliny. W strefie formacji znalazły się garnizony 

32 ASG, Dywizjon Żandarmerii KOP, 178.1, Rozkaz nr 12, 20 IX 1927 r., k. 28.
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KOP oraz garnizony mieszane, w których stacjonowały także oddziały Wojska Pol-
skiego, a nawet Marynarki Wojennej. W sierpniu 1927 r. na terenie podległym po-
sterunkowi przy 17 Batalionie KOP w Dawidgródku doszło do zdarzeń z udziałem 
marynarzy Flotylli Pińskiej Marynarki Wojennej. Meldunki żandarmerii KOP za-
chowane w zasobie Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie stały się podstawą 
artykułu poświęconego problematyce stanu dyscypliny wśród marynarzy flotylli 
i ich zatargów z żandarmerią KOP. 

Słowa k luczowe: Korpus Ochrony Pogranicza, żandarmeria, Flotylla Pińska, 
Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie

SUMMARY

Ar tur  Ochał , Problems of the Border Protection Corps military  
police with the seamen of the Flotilla of Pińsk in 1927. Contribution  

to the history of the unit in view of the BPC military police documents 

The Border Protection Corps (1924–1939) was a  special military formation 
created to protect the border and ensure safety in the Eastern borderlands of the 
Second Polish Republic. The BPC soldiers protected borders with the USSR, Lithu-
ania, Latvia, and since 1927 also sections of borders with Romania and Germany, 
as well as with Hungary in 1939. In March 1927, the BPC Military Police Battalion 
was established within the structures of the unit. Platoons were created at every 
brigade or regiment, and a military police post – at every battalion. The main task 
of the MP was military and police service for the units and soldiers in the area 
protected by the BPC, as well as in the area where the units where quartered – 
so as to keep order and discipline. In the unit’s area there were garrisons of the 
BPC as well as mixed garrisons where Polish Army and even Navy units were also 
stationed. In  August 1927, in the area controlled by the post at the 17th Battal-
ion of  BPC in  Dawidgródek, incidents involving seamen of the Pińsk Flotilla took 
place. Reports of the BPC military police kept in the Archives of the Border Guards 
in Szczecin became the basis of the article devoted to the discipline level of the sea-
men of the flotilla and their wrangles with the BPC military police.

Ke y word s : Border Protection Corps, military police, Flotilla of Pińsk, 
Archives of the Border Guards in Szczecin

РЕЗЮМЕ

Ар т у р Ох а л, Проблемы жандармерии Корпуса охраны 
пограничья с  моряками Пинской флотилии в 1927 г. Предыстория 

формирования в свете документов жандармерии КОП

Корпус охраны пограничья (1924–1939) был специальным военным фор-
мированием, созданным для охраны границы и обеспечения безопасности на 
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восточной границе Второй Речи Посполитой. Солдаты КОП охраняли гра-
ницу с СССР, Литвой, Латвией, а также с 1927 г. фрагменты границ с Румы-
нией и Германией, а с 1939 г. – с Венгрией. В марте 1927 г. в структуре это-
го формирования была создана Дивизион Жандармерии КОП. При каждой 
бригаде или полке были созданы взводы, а при каждом батальоне – пост 
жандармерии. Главным заданием жандармерии была армейско-полицейская 
служба в отношении к отрядам и солдатам на охраняемой КОП территории, 
а также в  районе расположения отрядов формирования, с  целью поддер-
жания порядка и  дисциплины. В  зоне формирования оказались гарнизоны 
КОП и смешанные гарнизоны, в которых базировались также отряды Войска 
Польского и даже Военно-морского флота. В августе 1927 г. на территории, 
контролируемой постом, при 17 Батальоне КОП в Давид-Городке произошли 
события с участием моряков Пинской военной флотилии. Рапорты жандар-
мерии КОП, сохранившиеся в архиве пограничной службы в Щецине, стали 
основой статьи, посвященной проблематике дисциплины среди моряков фло-
тилии и их конфликтов с жандармерией КОП. 

Ключевые слов а: Корпус Охраны Пограничья, жандармерия, Пинская 
флотилия, архив пограничной службы в Щецине



Grzegorz Śliżewski

Myśliwcy zapomniani 
Działania polskich pilotów myśliwskich 

na  zapleczu frontu we wrześniu 1939 roku

W dokumentach zachowanych w  archiwach Instytutu Polskiego i  Mu-
zeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (IPiMS) znaleźć można skład oso-
bowy pilotów regularnych jednostek myśliwskich walczących w 1939 r., po-
nieważ zachowały się sprawozdania dowódców poszczególnych dywizjonów 
lub eskadr1. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja oddziałów tworzo-
nych samorzutnie lub operujących na dalekim zapleczu frontu, które dzia-
łały w  okolicy Dęblina, Wielicka, Świdnika, Sarn, Warszawy i  Lidy. Poza 
skąpymi sprawozdaniami dowódców oddziałów z  działalności podległych 
im jednostek2 oraz pojedynczymi relacjami z walk3 poważnym źródłem in-
formacji, które w literaturze przedmiotu nie zostało do tej pory wykorzysta-

1 Choć w przypadku III/4 Dywizjonu Myśliwskiego są błędy: kpt. Tadeusz Rolski pomi-
nął w swoim sprawozdaniu ppor. Benedykta Zielińskiego (G. Śliżewski, Benedykt Zieliński. 
Zapomniany obrońca wrześniowego nieba, „Gapa. Lotniczy Magazyn Historyczny” 2015, z. 2) 
oraz umieścił w nim świeżych absolwentów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, 
którzy w rzeczywistości przed wybuchem wojny zostali przesunięci do Eskadry Treningowej 
4 Pułku Lotniczego (W. Zmyślony, Myśliwiec z  Wrocławia. Podporucznik Leon Kosmowski 
(1919–1942), Warszawa 2017). 
2 Instytut Polski i  Muzeum im. gen. Sikorskiego w  Londynie (dalej: IPiMS), Centrum 
Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Szkoła pilotów myśliwskich Ułęż, LOT.A.I.14/1e, Stanisław 
Brzezina, Sprawozdanie z działalności Szkoły Pilotażu; Oddział myśl. Bazy 3 p. lot., LOT.A-
.II.19/1, Jerzy  Orzechowski, Oddział Lotnictwa Myśl. w  Lublinie. Sprawozdanie z  działal-
ności; Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Eskadry pilotażu 1–3, LOT.A.I.14/1d, Jan 
Czerny, Sprawozdanie o Esk. Pilotażu w S.P.L.
3 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Szkoła pilotów myśliwskich Ułęż, 
LOT.A.I.14/1e, Władysław Nowak, Meldunek z  czasów kampanii wrześniowej roku 1939; 
Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Pluton lotniczy Warszawskiej Brygady Panc. Mot., 
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ne, są zeszyty ewidencyjne (ZE) wypełniane przez lotników we Francji na 
przełomie lat 1939–19404. Nie wszystkie ZE jednak w IPiMS się zachowały 
i nie wszyscy lotnicy mieli okazję je wypełnić. W tych, które dotrwały do 
naszych czasów, lotnicy swoje relacje z września 1939 r. czasami traktowa-
li po macoszemu, pomijając istotne szczegóły swoich działań. Tym samym 
zawarte w tym zespole informacje wprawdzie wnoszą nadzwyczaj dużo no-
wych wiadomości związanych z omawianym tematem i pozwalają wysnuć 
tezy w przeciwieństwie do dotychczasowych ustaleń, ale trzeba też jasno 
stwierdzić, że nie zamykają badań w tym obszarze. W opracowaniu tematu 
niewiele pomagają też nieliczne wspomnienia z tego okresu. Dlatego wciąż 
nie znamy pełnego składu pilotów myśliwców, którzy walczyli w  obronie 
polskiego nieba we wrześniu 1939 r.

Najbardziej znaną ze swojej działalności we wrześniu 1939 r. jest gru-
pa instruktorów szkolących adeptów lotnictwa w  Dęblinie i  jego okolicy. 
Pierwszą próbę opracowania tego zagadnienia podjął w  Wielkiej Brytanii 
kpt. pil. rez. Hubert Kujawa, którego praca została zdeponowana w archi-
wum IPiMS i nie jest znana szerszemu gremium odbiorców5. Analiza tego 
materiału sprawia, że nie wytrzymuje on próby czasu. Już w  pierwszym 
zdaniu opisu działalności lotników broniących Dęblina autor jest nieprecy-
zyjny, podając, że obrona „zorganizowana została w dniu 1 września 1939 r. 
w oparciu o personel instruktorski Kursu Pilotażu Myśliwskiego w Ułężu”6, 
podczas gdy ze sprawozdania kpt. Stanisława Brzeziny, p.o. komendanta 
Szkoły Pilotażu (SP), wynika jednoznacznie, że przygotowania do jej utwo-
rzenia rozpoczęły się wcześniej i  już przed wojną w Ułężu wystawiany był 
trzysamolotowy klucz alarmowy7. Poza tym w  skład działającej w  rejonie 
Dęblina grupy nie wchodzili wyłącznie instruktorzy z Ułęża, ale także piloci 
z  dęblińskiego Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 (CWL 1), a  zwłasz-
cza lotnicy przydzieleni do szkolenia dwóch ostatnich roczników Szkoły 
Podchorążych Lotnictwa w pilotażu myśliwskim8. W opracowaniu tym jest 

LOT.A.I.14/1f, Antoni Głowacki, Sprawozdanie o pracy jednostki rozpoznania bliskiego, wy-
dzielonej z C.W.O.L. – Dęblin.
4 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.23-47. 
5 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Baza Dęblin, ogólne, personalne, 
LOT.A.I.14/1a, Hubert Kujawa, Działania eskadr szkolnych i ćwiczebnych Centrum Wyszko-
lenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie w okresie od 1 IX – 17 IX 1939 r.
6 Ibidem, k. 1. 
7 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Szkoła pilotów myśliwskich Ułęż, 
LOT.A.I.14/1e, Stanisław Brzezina, Sprawozdanie z działalności Szkoły Pilotażu, k. 1.
8 Według Huberta Kujawy w  Grupie Dęblińskiej znajdowali się: kapitanowie Stanisław 
Brzezina, Tadeusz Chłopik, Antoni Wczelik, porucznicy Stefan Witorzeńć, Michał Stęborow-
ski, Witold Urbanowicz, Tadeusz Arentowicz, Kazimierz Bursztyn, Marian Duryasz, Boh-
dan Bielkiewicz, Józef Górski, Lew Kuryłowicz, Władysław Nowak, Piotr Ostaszewski, Piotr 
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więcej błędów, np. w składzie powietrznych obrońców znalazł się ppor. Je-
rzy Iszkowski, który w pierwszych dniach września 1939 r. był przydzielony 
do eskadr treningowych 2 i 6 Pułku Lotniczego (do Szkoły Podchorążych 
Lotnictwa został przydzielony dopiero 14 września)9, a także por. Jerzy An-
tonowicz, który zapisał w swoim zeszycie ewidencyjnym, że do 6 września 
dowodził obsługą dział 40 mm artylerii przeciwlotniczej Dęblina10. Moż-
na zatem odnieść wrażenie, że wywodzący się z przedwojennego lotnictwa 
II  Rzeczypospolitej autor wpisał na zaprezentowaną listę pilotów wszystkich 
znanych mu instruktorów z tego okresu.

Podobną listę pilotów broniących Dęblina z  powietrza można znaleźć 
w opracowaniu dr. Jerzego Pawlaka o polskim lotnictwie we wrześniu 1939 r.11 
Tu nazwisk pilotów, którzy w walkach mieli brać udział, jest niewiele więcej, 
a gros lotników pokrywa się z wykazem Kujawy. Pawlak powtarza udział wy-
mienionych lotników w innym opracowaniu, w którym zawarł krótkie biogra-
my wszystkich absolwentów Szkoły Podchorążych Lotnictwa12. Co charakte-
rystyczne – obaj autorzy marginalizują udział w walkach podoficerów. Uczest-
ników lotów w okolicach Dęblina wymienia także Jerzy B. Cynk w monografii 
o polskim lotnictwie myśliwskim13, ale o mniejszym stopniu szczegółowości. 
W przypadku wspomnianych opracowań brak, niestety, wskazań źródłowych, 
skąd zaczerpnięte są informacje o  udziale w  akcji konkretnych lotników, co 
sprawia, że ich wartość poznawcza budzi wątpliwości14. 

Ozyra, Henryk Szczęsny, Jerzy Antonowicz, Eugeniusz Antolak, Juliusz Topolnicki, Czesław 
Sałkiewicz, Władysław Szulkowski, Stefan Wolski, Julian Kowalski, podporucznicy Zygmunt 
Bieńkowski, Jerzy Iszkowski, Józef Żulikowski, Kazimierz Łukaszewicz, Edward Zakrzewski, 
Włodzimierz Karwowski, plutonowi Jan Szlagowski i Marian Wędzik.
9 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.31, Jerzy 
Iszkowski, Salon b.d., k. 4. 
10 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.23, Jerzy 
Antonowicz, Paryż 18 X 1939 r., k. 5. 
11 J. Pawlak, Polskie eskadry w wojnie obronnej. Wrzesień 1939, wyd. 2, Warszawa 1991, s. 460–
462. Wśród instruktorów Szkoły Pilotażu autor wymienia pilotów: kpt. Stanisław Brzezina, 
porucznicy: Stefan Witorzeńć, Michał Stęborowski, Kazimierz Bursztyn, Marian Duryasz, Ta-
deusz Głowacki, Lew Kuryłowicz, Władysław Nowak, Piotr Ostaszewski, Piotr Ozyra, Henryk 
Szczęsny, Walerian Żak, podporucznicy: Bohdan Bielkiewicz, Witold Dobrzyński, Józef Górski, 
Witold Jander, Kazimierz Łukaszewicz, Józef Żulikowski i Janusz Żurakowski. Wśród instruk-
torów z Dęblina wymienia zaś: kapitanowie Tadeusz Chłopik, Jan Czerny, Antoni Wczelik, po-
rucznicy Tadeusz Arentowicz, Tadeusz Czerwiński, Zdzisław Henneberg, Czesław Sałkiewicz, 
Witold Urbanowicz, podporucznicy Zygmunt Bieńkowski, Dominik Fengler, Jerzy Iszkowski, 
Edward Zakrzewski, plutonowi Wacław Bernatowicz i Marian Wędzik.
12 J. Pawlak, Absolwenci Szkoły Orląt 1925–1939, Warszawa 2002. 
13 J. B. Cynk, Polskie lotnictwo w boju wrześniowym, Gdańsk 2000. 
14 Wyjątkiem jest Cynk, który wspomaga się sprawozdaniami kpt. Jana Czernego i  plut. 
Antoniego Głowackiego (ibidem, s. 286). 
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Kwestie związane z powietrzną obroną okolic Dęblina pojawiają się margi-
nalnie przy okazji opracowań dotyczących innych tematów. Tak jest np. w przy-
padku publikacji o działaniach Luftwaffe nad Polską niemieckiego autora Mariu-
sa Emmerlinga15 czy monografii myśliwca PZL P.7 dr. Tomasza Kopańskiego16.

Jedyną jak dotąd próbę kompleksowego podjęcia tematu związanego 
z walczącymi w 1939 r. myśliwcami CWL 1 podjął Łukasz Łydżba17. Wydaje 
się jednak, że autor oparł się przede wszystkim na opublikowanych do tej 
pory opracowaniach, ale bez odpowiedniej krytyki wykorzystanych mate-
riałów i sporadycznie sięgając do źródeł. 

Zdecydowanie bardziej ubogo wygląda kwestia udziału w powietrznych 
zmaganiach pilotów myśliwskich z  innych oddziałów, które nie znalazły 
się na pierwszej linii walk. Poza opracowaniem dr. Pawlaka o  eskadrach 
w 1939 r. z opisem działalności grupy kpt. Jerzego Orzechowskiego i my-
śliwców z Eskadry Korpusu Ochrony Pogranicza oraz sygnalnym zaznacze-
niu istnienia eskadry złożonej z pilotów XIII rocznika Szkoły Podchorążych 
Lotnictwa w monografii dr. Kopańskiego i pracy Cynka, próżno szukać ich 
w innych opracowaniach. W dotychczasowych pracach całkowicie pomija-
na jest kwestia obrony Lidy i  lotów maszyn myśliwskich w  okolicy War-
szawy po 7 września, czyli po przegrupowaniu chroniącej stolicy Brygady 
Pościgowej w rejon Lublina. 

Zagadnieniem metodologicznym jest kwestia, których pilotów myśliw-
skich należy zaliczyć do obrońców Polski we wrześniu 1939 r. O ile lotnicy 
zgrupowani w oddziałach broniących określonych rejonów do tej grupy za-
liczają się naturalnie, kwestią otwartą pozostaje zaliczenie do nich pilotów, 
którzy transportowali samoloty P.7 czy P.11 na nowe miejsce postoju. Teore-
tycznie nie wykonywali oni zadań bojowych, ale w rzeczywistości, w związ-
ku z dominacją Luftwaffe nad Polską, każde zadanie mogło zakończyć się 
potencjalną walką z samolotami przeciwnika18. Analogicznie – czy do listy 
pilotów myśliwskich należy dopisać tych, którzy wykonywali zadania roz-
poznawcze? Trzeba jednak jasno stwierdzić, że ci ostatni działali według 
takich samych zasad jak lotnicy z oddziałów frontowych, czego nie można 
powiedzieć o  lotach transportowych. Dlatego wykonawcy lotów będących 
jedynie przemieszczeniem maszyn na nowe miejsce postoju pozostają poza 
zasięgiem merytorycznego zainteresowania niniejszego tekstu.

15 M. Emmerling, Luftwaffe nad Polską, t. I–III, Gdynia 2002–2006. 
16 T. J. Kopański, PZL P.7, t. II, Gdańsk 2001. 
17 Ł. Łydżba, W obronie Szkoły Orląt, „Lotnictwo z Szachownicą” 2010, cz. 1, z. 2; cz. 2, z. 3.
18 Tak było np. w przypadku złożonej głównie z absolwentów XIII rocznika SPL eskadry 
Karasi kpt. obs. Maksymiliana Brzozowskiego, która 14 września podczas przelotu z Wielic-
ka do Stanisławowa została zaatakowana przez niemieckie myśliwce, tracąc dwa samoloty 
i trzech lotników zabitych oraz jednego rannego.
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Szkoła Pilotażu w Ułężu

Z relacji kpt. Brzeziny wynika, że do obrony okolic Dęblina przygotował 
przed wojną 12 myśliwców P.7, które podczas pokoju służyły do szkolenia 
w pilotażu. Dlatego zamontowane w nich silniki były mocno zużyte przez 
adeptów sztuki latania, co skutkowało słabszymi niż normalnie osiągami 
maszyn. W sierpniu Brzezina otrzymał od komendanta CWL 1 rozkaz, by 
cztery z  wspomnianych samolotów oddać do dyspozycji kierownika wy-
szkolenia pilotażu w  Dęblinie. Tym samym w  chwili wybuchu wojny do 
walki było gotowych w Ułężu 8 P.7, które startować miały na telefoniczny 
rozkaz wspomnianego kierownika wyszkolenia pilotażu. 

1 września samoloty Szkoły Pilotażu z Ułęża wykonały około 20 lotów, 
głównie przeciwko maszynom rozpoznawczym Luftwaffe. Nie przyniosły 
one jednak spodziewanego efektu – P.7 nie były w stanie dogonić przeciw-
nika. Podobną liczbę razy piloci wzbijali się w  powietrze z  Ułęża następ-
nego dnia, ale tym razem CWL 1 zostało skutecznie zbombardowane19. 
W  zachowanych archiwaliach nie ma zbiorczych danych o  liczbie lotów 
wykonanych w kolejnych dniach. Dostępne są jedynie pojedyncze relacje, 
które potwierdzają, że Dęblina broniono także 3 września20. Wedle wszel-
kiego prawdopodobieństwa działania obronne wokół Dęblina w  wykona-
niu instruktorów Szkoły Pilotażu i  CWL 1 zakończyły się 3 września, co 
potwierdza relacja por. Nowaka, który wyraźnie napisał, że po przeniesie-
niu oddziału do Podlodowa (4 września) lotów takich już nie było21. Po-
twierdzają to zachowane zeszyty ewidencyjne, w których piloci podają daty 
wykonywanych lotów i  są to dni od 1 do 3 września. Wyjątkiem jest je-
dynie por. Witold Urbanowicz i ppor. Tadeusz Kumiega, którzy podają, że 
w obronę Dęblina byli zaangażowani także 4 września. Wspomniani piloci 
mogli jednak uwzględnić poranny pobyt w Ułężu przed przeniesieniem jed-
nostki do Podlodowa. Wersję o braku późniejszych prób przeciwstawiania 
się niemieckim atakom potwierdzają także dokumenty Luftwaffe, w których 
próżno szukać informacji o aktywności polskich myśliwców w tym rejonie 
po 3 września22. Ustalenia te podważają informacje z publikowanych do tej 

19 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Szkoła pilotów myśliwskich Ułęż, 
LOT.A.I.14/1/e, Stanisław Brzezina, Sprawozdanie z działalności Szkoły Pilotażu, k. 1–3.
20 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Szkoła pilotów myśliwskich Ułęż, LOT.A-
.I.14/1e, Władysław Nowak, Meldunek z czasów kampanii wrześniowej roku 1939, k. 1–2.
21 „W dniu 4.9.39 odlecieliśmy na nasze lotnisko zapasowe Podlodów i stamtąd praktycznie 
mówiąc nie wykonaliśmy ani jednego lotu bojowego”. Ibidem, k. 4.
22 Na podstawie analizy prac Emmerlinga Łydżba sugeruje wprawdzie, że 5 września Pola-
cy starli się z Messerschmittami 110 z ZG 76, które osłaniały bombowce z KG 76 (Ł.  Łydżba, 
W obronie..., cz. 2, s. 33), ale Niemcy toczyli wówczas walkę z myśliwcami z krakowskiego 
III/2 Dywizjonu Myśliwskiego.
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pory opracowań dotyczących obrony Dęblina, według których loty wykony-
wano jeszcze przez kilka najbliższych dni23.

Skoro obrona Dęblina oparta była przede wszystkim na Szkole Pilotażu 
z Ułęża, należałoby przede wszystkim ustalić listę instruktorów tego oddzia-
łu. Ponieważ kpt. Brzezina nie podał składu personelu latającego z września 
1939 r. (bardziej przedstawia bardziej własne losy w wojnie 1939 r. niż pod-
ległego mu oddziału – dlatego brak w nim wykazu pilotów broniących Dę-
blina24), logiczne wydaje się oparcie na rozkazach dziennych Szkoły Pilota-
żu, w których siłą rzeczy znajdowały się nazwiska pilotów. Problem w tym, 
że w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie zachowały się do-
kumenty jedynie z dwóch pierwszych miesięcy 1939 r., kiedy szkoła stacjo-
nowała jeszcze w Grudziądzu25. Wynika z nich, że w styczniu i  lutym w jej 
składzie znajdowali się piloci:

ppłk Karol Malik – dowódca Szkoły Pilotażu
kpt. Stanisław Brzezina
kpt. Ludwik Karst
kpt. Bronisław Kosiński
kpt. Jan Malarkiewicz 
kpt. Henryk Skrzypiński – kierownik pododdziału parkowego
por. Kazimierz Bursztyn
por. Marian Duryasz
por. Tadeusz Głowacki
por. Lew Kuryłowicz
por. Władysław Nowak
por. Piotr Ozyra
por. Michał Stęborowski
por. Henryk Szczęsny
por. Stefan Witorzeńć
por. Walerian Żak
chor. Jan Balcer
st. sierż. Tadeusz Nowak.

23 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Baza Dęblin, ogólne, personalne, 
LOT.A.I.14/1a, Hubert Kujawa, Działania eskadr szkolnych i  ćwiczebnych Centrum Wy-
szkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie w okresie od 1 IX – 17 IX 1939 r., k. 9; J. Pawlak, Pol-
skie..., s. 464; J. B. Cynk, Lotnictwo..., s. 263, 286; T. Kopański, PZL P.7..., s. 67–69; Ł. Łydżba, 
W obronie..., cz. I, s. 32; cz. II, s. 33–34. Co charakterystyczne – w żadnym z tych opracowań 
nie podano bazy źródłowej, na podstawie której opisano loty wykonane po 3 września.
24 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Szkoła pilotów myśliwskich Ułęż, 
LOT.A.I.14/1/e, Stanisław Brzezina, Sprawozdanie z działalności Szkoły Pilotażu.
25 Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (dalej: CAW-WBH), 
Szkoła Pilotażu (Lotnicza Szkoła Strzelania i Bombardowania), sygn. I.340.51.14, Rozkazy 
dzienne Szkoły Pilotażu – 1939 r.
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W kontekście działań wojennych z wykazu tego można z całą pewnością 
skreślić ppłk. Malika (obowiązki dowódcy SP pełnił we wrześniu kpt. Brzezina 
– zmiana nastąpiła 5 lipca26), kpt. Karsta (był adiutantem, a nie instruktorem), 
kpt. Kosińskiego (we wrześniu był w  składzie sztabu lotnictwa Armii „Kra-
ków”), kpt. Malarkiewicza (w przypadku nieobecności ppłk. Malika był p.o. 
dowódcy, czyli w hierarchii szkoły znajdował się wyżej od kpt. Brzeziny), kpt. 
Skrzypińskiego (mimo specjalności pilota nie należał do personelu latającego) 
oraz chor. Balcera (w sierpniu 1939 r. utonął w Wiśle, ratując syna).

Z powodu zagrożenia wojennego na przełomie marca i kwietnia SP zo-
stała przeniesiona na lotnisko Ułęż. W rozkazach dziennych Centrum Wy-
szkolenia Lotnictwa nr 1 w  Dęblinie w  ostatnich dniach marca zauważyć 
można wzmożony ruch udających się do Grudziądza pilotów, co można 
powiązać z przenosinami Szkoły Pilotażu do Ułęża i koniecznością sprowa-
dzenia z Pomorza znajdujących się tam samolotów. Jednocześnie 4 kwietnia 
wszyscy szeregowcy SP zostali przyjęci „w stan gospodarczy pod względem 
wyżywieniowym do C.W.L.Nr 1”27, co jest jednoznaczne z podporządkowa-
niem szkoły dowódcy dęblińskiego Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1. 
Widać je także w innych rozkazach komendanta CWL 1.

5 kwietnia do Dęblina przybyło czterech pilotów, którzy zostali tymcza-
sowo przydzieleni do CWL 1 w charakterze instruktorów (mieli tam służyć 
do 15 listopada 1939 r.), a komendant Centrum przesunął ich do Szkoły Pi-
lotażu. Byli to podporucznicy: Witold Dobrzyński (1 Pułk Lotniczy w War-
szawie), Piotr Ostaszewski (3 p. lot. w  Poznaniu), Paweł Zenker (4 p. lot. 
w  Toruniu) i  Janusz Żurakowski (6 p. lot. we Lwowie)28. 15 kwietnia do 
CWL 1 zostali przeniesieni kpt. pil. Zdzisław Królikowski (3 p. lot.), por. 
obs. Kazimierz Dobrowolski (6 p. lot.), por. obs. Tomasz Łubieszko (3 p. 
lot.), ppor. pil. Józef Górski (1 p. lot.), ppor. pil. Witold Jander (4 p. lot.), 
ppor. pil. Włodzimierz Karwowski (2 p. lot. w  Krakowie), ppor. pil. Zbi-
gniew Kwaśniewski (2 p. lot.), ppor. pil. Kazimierz Łukaszewicz (5 p. lot. 
w Lidzie) i ppor. pil. Nikodem Matylis (3 p. lot.)29. Wszyscy podporucznicy 

26 CAW-WBH, Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, sygn. I.340.49.16, Rozkazy dzienne 
Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie – 1939 r., Rozkaz dzienny nr 155 z 10 VII 
1939 r., s. 1.
27 CAW-WBH, Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, sygn. I.340.49.16, Rozkazy dzien-
ne Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie – 1939 r., Rozkaz dzienny nr 99 z 29 IV 
1939 r., s. 3.
28 CAW-WBH, Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, sygn. I.340.49.16, Rozkazy dzien-
ne Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie – 1939 r., Rozkaz dzienny nr 84 z 12 IV 
1939 r., s. 1.
29 CAW-WBH, Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, sygn. I.340.49.16, Rozkazy dzien-
ne Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie – 1939 r., Rozkaz dzienny nr 87 z 15 IV 
1939 r., s. 1.
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zostali mianowani instruktorami pilotażu, ale tylko Kazimierz Łukaszewicz 
trafił do Ułęża – pozostali oficerowie zostali przydzieleni do Szkoły Pod-
chorążych Lotnictwa30. Kłóci się to z zapisami w zeszytach ewidencyjnych 
wypełnianych po przybyciu do Francji pod koniec 1939 r., w których Gór-
ski, Jander i Karwowski wyraźnie zapisali, że byli bezpośrednio skierowani 
do Ułęża. W rzeczywistości ta trójka początkowo znalazła się w Eskadrze 
Ćwiczebnej nr 1, a do Szkoły Pilotażu trafili dopiero 30 czerwca31. 

Na pewno inaczej było z Kwaśniewskim i Matylisem, których początko-
wo wyznaczono na instruktorów w Eskadrze Ćwiczebnej nr 1, a 23 czerwca 
przesunięto do Eskadry Ćwiczebnej nr 2 (w tym samym czasie przydzielo-
no do tej eskadry grupę podchorążych specjalności myśliwskiej z przyszłej 
XIII promocji SPL)32.

2 maja w Dęblinie zameldował się ppor. Bohdan Bielkiewicz z 5 p. lot., 
którego przydzielono do Ułęża (także do 15 listopada 1939 r.)33.

Wydaje się, że wszyscy oficerowie, którzy zostali mianowani instruktorami 
pilotażu, przybyli do Dęblina z powodu planowanego wzmożonego szkolenia, 
które miało objąć bardziej rozbudowane – w porównaniu z wcześniejszymi – 
roczniki przyszłej XII i XIII promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa. Pilotów 
tych było 11, po dwóch z każdego Pułku Lotniczego (z wyjątkiem 6 p. lot., skąd 
pochodził jedynie ppor. Żurakowski34). Lista ta nie była jednak ostateczna – 
26    lipca ppor. Zenker powrócił do 4 p. lot.35, a jego miejsce zajął z początkiem 
sierpnia ppor. Józef Żulikowski z tego samego pułku36.

Niestety, i tym razem w CAW-WBH nie zachowały się wszystkie rozkazy 
dzienne CWL 1, kończą się na materiałach z  lipca. Tym samym powstaje 
miesięczna luka, którą wypełnić jest niezwykle trudno. Do dyspozycji po-
zostają jedynie ocalałe zeszyty ewidencyjne z Francji. Na ich podstawie do 
listy instruktorów można także dodać ppor. Mariana Chełmeckiego i ppor. 

30 CAW-WBH, Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, sygn. I.340.49.16, Rozkazy dzienne Cen-
trum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie – 1939 r., Rozkaz dzienny nr 89 z 18 IV 1939 r., s. 1.
31 CAW-WBH, Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, sygn. I.340.49.16, Rozkazy dzienne Cen-
trum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie – 1939 r., Rozkaz dzienny nr 147 z 30 VI 1939 r., s. 2.
32 CAW-WBH, Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, sygn. I.340.49.16, Rozkazy dzienne Cen-
trum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie – 1939 r., Rozkaz dzienny nr 141 z 22 VI 1939 r., s. 3.
33 CAW-WBH, Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, sygn. I.340.49.16, Rozkazy dzienne Cen-
trum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie – 1939 r., Rozkaz dzienny nr 101 z 2 V 1939 r., s. 1.
34 Wynikało to prawdopodobnie z faktu, że w 6 p. lot. było w tym czasie jedynie czterech 
wyszkolonych instruktorów; zob. J. Żurakowski, Nie tylko o lataniu, Ontario 2002, s. 42–43. 
35 CAW-WBH, Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, sygn. I.340.49.16, Rozkazy dzienne 
Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie – 1939 r., Rozkaz dzienny nr 168 z 25 VII 
1939 r., s. 1.
36 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV. 47b, Józef 
Żulikowski, b.d., k. 3.
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Tadeusza Kumiegę, którzy w swoich ZE napisali, że 3 sierpnia 1939 r. zosta-
li przesunięci z 2 Pułku Lotniczego do Szkoły Pilotażu37.

Do pilotów szkolących w Ułężu można także dopisać czterech podofice-
rów, których 30 czerwca przydzielono tam wraz z podporucznikami Gór-
skim, Janderem i Karwowskim. Byli to plut. Marian Wędzik, kpr. Stanisław 
Duszyński, kpr. Wacław Giermer i kpr. Józef Kwieciński38.

Do udziału w  lotach bojowych nad Dęblinem w ZE przyznają się por. 
Nowak: „udział w  walkach powietrznych nad Dęblinem”39; por. Ozyra: 
„1.IX.39 – 2.IX.39: Wykonałem 3 loty na P.7 na OPL [obronę przeciwlot-
niczą] Dęblina, w tym raz zaatakowałem klucz bomb. npla”40; por. Stębo-
rowski: „Od dnia 1.IX do dnia 3.IX wykonywałem loty jako pilot myśliw-
ski w  OPL Ośrodka Dęblin”41; por. Witorzeńć: „1.IX–2.IX: D-ca myśliw-
skich kluczy alarmowych OPL Dęblina. W  tym czasie wykonałem 3 loty 
na osłonę Dęblina”42; por. Żak: „od 1.IX do 3.IX 39 r. – Wykonywałem 
loty jako pilot myśliwski w  OPL Dęblina”43; ppor. Dobrzyński: „W cza-
sie wojny wykonywałem loty bojowe na OPL Dęblina w  eskadrze Kursu 
Specjalizacji Myśl. na Ułężu”44; ppor. Górski: „1 lot bojowy dla obrony 
Dęblina”45; ppor. Jander: „2.IX.1939 wykonałem 1 lot bojowy na samolo-
cie P.7 na zwalczanie wypraw bombardjerskich. Nad Dęblinem stoczyłem 
1 walkę powietrzną”46; ppor. Karwowski: „W czasie wojny brałem udział 

37 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.25, Marian 
Chełmecki, Salon b.d., k. 4; IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Fran-
cji, LOT.A.IV.33e, Tadeusz Kumiega, Salon b.d., k. 4. 
38 CAW-WBH, Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, sygn. I.340.49.16, Rozkazy dzienne 
Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie – 1939 r., Rozkaz dzienny nr 147 z 30 VI 
1939 r., s. 2.
39 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.37, Włady-
sław Nowak, Septfonds 7 II 1940 r., k. 3. 
40 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.38, Piotr 
Ozyra, Salon 4 X [19]39 r., k. 4.
41 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.41c, Michał 
Stęborowski, Paryż 18 X 1939 r., k. 3. 
42 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.45b, Stefan 
Witorzeńć, Salon 4 X [19]39 r., k. 4.
43 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.47b, Wale-
rian Żak, Paryż 18 X [19]39 r., k. 3.
44 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.26, Witold 
Dobrzyński, Lyon b.d., k. 3.
45 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.29b, Józef 
Górski, Salon b.d., k. 3.
46 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.32a, Witold 
Jander, Salon 7 XI 1939 r., k. 4.
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w  lotach bojowych OPL Dęblina, jako dowódca klucza myśl.”47; ppor. 
Ostaszewski: „2.IX 1939 r.: Wykonanie 2  lotów bojowych na P.7 na zwal-
czanie wypraw bombardierskich na Dęblin – 3 walki”48; ppor. Chełmecki: 
„3 VIII 1939 – 4 IX 1939: CWL Nr 1 Szkoła Pilotażu, instruktor kursu 
specjalizacji myśliwskiej, 2  loty bojowe dla obrony Dęblina”49; ppor. Ku-
miega: „1.IX.1939 r. wykonałem jeden lot na zwalczanie wyprawy bombo-
wej nad Dęblinem”50; a ppor. Żurakowski po wojnie wspomina o ataku na 
Do 17 przeprowadzonym 2  września51. O por. Bursztynie i por. Szczęsnym 
wspomina w sprawozdaniu kpt. Brzezina, a w raporcie z września 1939 r. 
o  por. Kuryłowiczu napisał por. Nowak52. W  życiorysie napisanym po 
wojnie i  znajdującym się w  CAW-WBH w  Rembertowie Marian Dury-
asz wspomina wprawdzie, że brał udział w  obronie Dęblina: „W  chwili 
wybuchu wojny byłem w  Ułężu i  brałem udział w  obronie powietrznej 
Dęblina”, ale w innych dokumentach pomija ten fakt, pisząc, że po wybu-
chu wojny ewakuował sprzęt do Rumunii53 – jego ZE w IPiMS nie zacho-
wał się, a  w  kronice 317 Dyonu nic nie wspomina o  lotach bojowych54. 
Nie ma zatem pewności co do jego udziału w  obronie Dęblina. Jeszcze 
mniej pewne jest to w  przypadku pilotów, którzy nie wspomnieli o  tym 
fakcie w  swoich zeszytach ewidencyjnych: ppor. Bielkiewicza „1.V.1939: 
Szkoła Pilotażu CWL 1, instruktor; 19.IX.1939 – 21.IX.1939: niewola 
bolszewicka”55; ppor. Łukaszewicza „1.VI.1939 – 1.IX.39: Szkoła pilotażu, 

47 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.33a, Wło-
dzimierz Karwowski, Lyon b.d., k. 3.
48 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.38, Piotr 
Ostaszewski, Salon 4 XI 1939 r., k. 4.
49 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.25, Marian 
Chełmecki, Salon b.d., k. 4.
50 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.33e, Tadeusz 
Kumiega, Salon b.d., k. 4.
51 J. Żurakowski, Nie tylko..., s. 47–48.
52 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Szkoła pilotów myśliwskich Ułęż, 
LOT.A.I.14/1e, Władysław Nowak, Meldunek z czasów kampanii wrześniowej roku 1939.
53 O locie por. Duryasza z 3 września na przechwycenie rozpoznawczego Do 17 wspomina 
w swoim opracowaniu Hubert Kujawa, zob. IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. 
Baza Dęblin, ogólne, personalne, LOT.A.I.14/1a, Hubert Kujawa, Działania eskadr szkolnych 
i ćwiczebnych Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie w okresie 1 IX – 17 IX 1939 r., 
k. 8.
54 IPiMS, Dyon Myśliwski Nr 317, LOT.V.55/47 I, Kronika 317 Wileńskiego Dywizjonu 
Myśliwskiego, część I, k. 75.
55 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.24b, Bohdan 
Bielkiewicz, b.d., k. 4.
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instruktor specjalności myśliwskiej; 18.IX.39: przekroczenie granicy”56; 
ppor. Żulikowskiego „1.IX.39 – 13.IX.39: Ewakuacja sprzętu z  lotniska 
Ułęż do m.  Tartaków koło Sokala”57 oraz por. Głowackiego, ppor. Kwa-
śniewskiego, ppor. Matylisa i  st. sierż. Nowaka, których zeszyty ewiden-
cyjne w  IPiMS nie zachowały się (w przypadku Głowackiego jest to zro-
zumiałe, bo trafił do sowieckiej niewoli, z  której uciekł i  działał w  kon-
spiracji). 

W dokumentacji zachowanej w teczce personalnej por. Zdzisława Hen-
neberga znalazła się informacja, że w maju został przesunięty do Szkoły Pi-
lotażu, ale w  zeszycie ewidencyjnym napisał, że od 2 września zajmował 
się ewakuacją sprzętu i  personelu CWL 158, co nie wyklucza jego udziału 
w lotach w pierwszym dniu wojny.

Z opracowania Huberta Kujawy wynika, że wśród czynnych obroń-
ców Dęblina znajdowało się jeszcze kilku innych oficerów. Według niego 
6 września ostatni start przeciw bombowcom Luftwaffe w okolicy Dęblina 
wykonały dwa klucze: por. Witorzeńć, por. Arentowicz i por. Stęborowski 
oraz por. Urbanowicz, ppor. Żulikowski i ppor. Łukaszewicz59. Informację 
tę powielili Pawlak, Kopański i Łydżba60, a Cynk podaje jedynie dowódców 
kluczy61. Jak jednak już wspomniano – brak jest odniesień źródłowych do 
tych informacji. 

Przy tej okazji należy skonstatować, że brak zapisów o lotach w obronie 
Dęblina w  zeszycie ewidencyjnym nie oznacza, że pilot takich zadań nie 
wykonał. Przykładowo por. Bursztyn nie napisał we wspomnianym doku-
mencie o wrześniowych lotach wykonywanych z Ułęża, a nie dość, że o jego 
udziale w walkach wspominał kpt. Brzezina, to jeszcze oficjalnie ma przy-
znane zwycięstwo prawdopodobne nad niemieckim bombowcem z 2 wrze-
śnia62. Tym samym potwierdza to przedstawioną we wstępie tezę, że ZE są 
niezwykle istotnym źródłem wiedzy, ale niekompletnym.

56 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.35, Kazi-
mierz Łukaszewicz, Salon 3 XI 1939 r., k. 4.
57 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.47b, Józef 
Żulikowski, b.d., k. 3.
58 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.30, Zdzisław 
Henneberg, b.d., k. 3.
59 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Baza Dęblin, ogólne, personalne, 
LOT.A.I.14/1a, Hubert Kujawa, Działania eskadr szkolnych i ćwiczebnych Centrum Wyszko-
lenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie w okresie 1 IX – 17 IX 1939 r., k. 10.
60 J. Pawlak, Eskadry..., s. 464; T. Kopański, PZL P.7..., s. 69; Ł. Łydżba, W obronie..., cz. I, s. 32. 
61 J. B. Cynk, Polskie..., s. 286.
62 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.24c, Kazi-
mierz Bursztyn, Lyon 13 XI 1939 r., k. 3.
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Analizując skład instruktorów, warto dodatkowo zaznaczyć, że ppor. 
Jerzy Godlewski w swoim zeszycie ewidencyjnym zapisał o dołączeniu do 
Szkoły Pilotażu 5 września, ale nie wspomina o wykonywanych lotach63, co 
potwierdzałoby tezę o braku aktywności polskich myśliwców po 3 września.

Instruktorzy CWL 1 w Ułężu

Ustalenie personaliów lotników ze Szkoły Pilotażu, którzy walczyli 
z Luftwaffe we wrześniu 1939 r., nie oznacza, że jest to pełna lista powietrz-
nych obrońców Dęblina i okolic. Do szkolenia lotniczego narybku w Ułężu 
zostali oddelegowani także instruktorzy CWL 1, których po wybuchu wojny 
przydzielono do składu obrońców Dęblina. Napisał o tym w pamiętnikach 
por. Witold Urbanowicz, który dwukrotnie wspomina, że wykonywał lot 
z por. Tadeuszem Arentowiczem64. Kłóci się to wprawdzie z zapisem Aren-
towicza w ZE: „1.IX – 17.IX. 39: ewakuacja personelu i sprzętu CWL nr 1 
– działanie w sztabie płk. Rastawickiego, Kmdta CWL nr 1”65, ale w powo-
jennym wniosku o nadanie Krzyża Walecznych za wrzesień 1939 r. znajduje 
się informacja o stoczonej przez niego walce: „W dn. 2 września jako Dca 
klucza P.7 przeznaczonej do obrony Dęblina atakuje przeważające siły npl. 
bombardujące lotnisko Dęblin”66. 

Udział w  lotach myśliwskich nad Dęblinem potwierdzają w ZE jedynie 
kpt. Wczelik „2.IX.39 r.: Wykonałem 2 loty bojowe na samol. P.7”67 i  por. 
Urbanowicz „1.IX.39 r. – 4.IX.39: Wykonałem 6 lotów bojowych na P.7 ce-
lem zwalczania lotnictwa bombowego niemieckiego”68. Por. Eugeniusz An-
tolak z  3 Eskadry Pilotażu (esk. pil.) w  zeszycie ewidencyjnym przyznał, 
że w pierwszych dniach wojny intensywnie szkolił podchorążych na Kara-
siach69. Natomiast z jego sprawozdania spisanego po przybyciu do Wielkiej 
Brytanii wynika, że 3 września został przesunięty z 3 esk. pil. i brał udział 

63 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.29b, Jerzy 
Godlewski, b.d., k. 3.
64 W. Urbanowicz, Początek jutra, wyd. 2, Kraków 2008, s. 55–57, 94–95.
65 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.23, Tadeusz 
Arentowicz, b.d., k. 4.
66 IPiMS, LOT.A.II.45/4/9, J. Kępiński, Wniosek o nadanie Krzyża Walecznych Tadeuszowi 
Arentowiczowi z 1 XII 1946 r. [wniosek nieuwzględniony/odrzucony]. 
67 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.45a, Antoni 
Wczelik, Paryż b.d., k. 4.
68 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.43, Witold 
Urbanowicz, b.d., k. 3.
69 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.23, Euge-
niusz Antolak, Salon 30 XI 1939 r., k. 4.
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w  lotach w  obronie Dęblina: „Wybuch wojny zastał mnie (byłem dowód-
cą plutonu w  SPL i  kierownikiem grupy latania) w  czasie intensywnego 
szkolenia podchorążych na samolotach Karaś I i  II w  Dęblinie. Wskutek 
zbombardowania lotniska i hangarów szkolnych Dęblina – szkolenie zostało 
przerwane i wziąłem udział w następnych dniach w kluczach alarmowych 
myśliwskich, przy zorganizowanej przez mjra Kępińskiego Józefa – placów-
ce łącznościowej na lotnisku Dęblin. Wykonałem więc dwa loty bojowe na 
samolocie myśliwskim «P7» rano dn. 3 września 1939 r. Nieprzyjacielskie 
samoloty sygnalizowane były z  rej. Zajezierza i  Sobolewa. Nie zestrzeli-
łem nic. W  mojej dwójce leciał plut. Szempliński. Wysokość lotu miałem 
5000  m, samoloty bez urządzeń tlenowych, maszyny stare. Dopędzić Do-
rnierów nie mogłem. W tym samym dniu zostałem ranny odłamkiem bom-
by niemieckiej, będąc służbowo przy telefonach naszej placówki, wyznaczo-
ny osobiście przez p. majora Kępińskiego”70.

Problemy stwarzają próby ustalenia instruktorów podoficerów, którzy 
bronili Dęblina, bo zachowały się głównie ZE oficerów. Z ocalałych zeszy-
tów ewidencyjnych podoficerów wynika, że do obrony Dęblina wyznaczeni 
zostali kpr. Stanisław Duszyński: „2-IX 39 – 13-IX 39: Szkoła spec. Myśl. 
oraz opl węzła lotnisk Dęblin”71 i kpr. Tadeusz Nastorowicz: „2.IX.1939 r.: 
przydzielony ponownie do K.W.Pil. w Ułężu; pilot myśliwski”72. Dodatkowo 
z ZE plut. Antoniego Siudaka wynika, że od 3 września przydzielony był do 
„opl lotnisk Dęblin, Ułęż”73 – według ewidencji podoficerów CWL 1 został 
przeniesiony do Szkoły Pilotażu 1 sierpnia 1939 r.74 Po wojnie plut. Marian 
Wędzik podał, że wykonał cztery loty bojowe na zwalczanie samolotów 
Luftwaffe75. O  lotach w  rejonie Dęblina w  swoich wspomnieniach napisał 
też ówczesny plut. Wacław Giermer. Kpr. Zdzisław Górecki twierdzi nato-
miast, że 3 września wspólnie z por. Władysławem Nowakiem wykonał lot 
na osłonę Dęblina, podczas którego został ostrzelany przez polską opl nad 

70 IPiMS, Akta z Francji. Lotnictwo myśliwskie. Groupe de Chasse I/55, LOT.A.IV.2/1a/2, 
Eugeniusz Antolak, Przebieg służby wojskowej w  Polsce i  we Francji, Blackpool 17 VII 
1940 r., k. 1.
71 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.26, Stani-
sław Duszyński, Lyon b.d., k. 4.
72 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.37, Tadeusz 
Nastorowicz, Lyon b.d., k. 4. Nastorowicz był już instruktorem pilotażu w Ułężu w połowie 
1939 r., skąd został oddelegowany do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich.
73 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.41a, Antoni 
Siudak, Lyon b.d., k. 4.
74 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Baza Dęblin, ogólne, personalne, LOT.A.I-
.14/1a/6, Kartoteka podręczna obsady personelu podoficerskiego Centr. Wyszk. Lot. nr 1, k. 2.
75 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, BU 00231/1 T. 7, Żołnierze i oficerowie RAF, 
Marian Wędzik, k. 27. 
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Stawami, gdzie znajdowała się składnica wojskowa76. Z podręcznej kartoteki 
podoficerskiej wynika także, że do Szkoły Pilotażu przesunięty został kpr. 
Józef Szlagowski (24 sierpnia 1939 r.)77. O udziale w walkach plut. Lucjana 
Szemplińskiego, w cytowanym wcześniej sprawozdaniu z Anglii, wspomina 
natomiast por. Antolak78.

Także w  literaturze przedmiotu można znaleźć informacje o  pilotach 
walczących w  obronie Dęblina. W  biogramie Bronisława Malinowskiego 
opublikowanym w Małej encyklopedii lotników polskich można przeczytać, 
że wraz z plut. Edwardem Paterkiem i plut. Marianem Wędzikiem pilot ten 
został skierowany na zasadzkę w Radomiu79. Analiza dostępnych archiwa-
liów przeczy wysyłaniu samolotów z  Dęblina na jakiekolwiek odległe od 
Dęblina zasadzki, tym bardziej zespołu pilotów bez oficera. Z  ZE Paterka 
wynika natomiast, że 3 września znajdował się w Żyrzynie, więc nie mógł 
być pod Radomiem80. Dlatego należy podejść do informacji z  biogramu 
plut. Malinowskiego sceptycznie (tym bardziej że wiele informacji we wspo-
mnianej publikacji jest błędnych). 

Na podstawie wspomnianych dokumentów można stwierdzić, że od 
1  do 3 września loty bojowe w obronie Dęblina wykonali:

Data Piloci 

1 września kpt. Stanisław Brzezina (2 razy), por. Lew Kuryłowicz, por. Władysław Nowak, 
por. Piotr Ozyra, por. Michał Stęborowski, por. Witold Urbanowicz,  
por. Stefan Witorzeńć, por. Walerian Żak, ppor. Tadeusz Kumiega

2 września kpt. Antoni Wczelik (2 razy), por. Tadeusz Arentowicz, por. Kazimierz 
Bursztyn, por. Piotr Ozyra, por. Michał Stęborowski, por. Henryk Szczęsny, 
por. Witold Urbanowicz, por. Stefan Witorzeńć, por. Walerian Żak,  
ppor. Witold Jander, ppor. Piotr Ostaszewski (2 razy), ppor. Janusz Żurakowski

3 września por. Eugeniusz Antolak (dwa razy), por. Kazimierz Bursztyn,  
por. Władysław Nowak, por. Michał Stęborowski, por. Henryk Szczęsny,  
por. Witold Urbanowicz, por. Walerian Żak, plut. Lucjan Szempliński (dwa 
razy), kpr. Zdzisław Górecki

Źródło: opracowanie własne autora.

76 M. Gajewski, Złamana szabla, „Gapa. Lotniczy Magazyn Historyczny” 2014, z. 3 (11), 
s. 114.
77 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Baza Dęblin, ogólne, personalne, 
LOT.A.I.14/1a/6, Kartoteka podręczna obsady personelu podoficerskiego Centr. Wyszk. Lot. 
nr 1, k. 3.
78 IPiMS, Akta z Francji. Lotnictwo myśliwskie. Groupe de Chasse I/55, LOT.A.IV.2/1a/2, k. 1, 
E. Antolak, Przebieg służby wojskowej w Polsce i we Francji, Blackpool 17 VII 1940 r., k. 2.
79 J. Konieczny, T. Malinowski, Mała encyklopedia lotników polskich, t. II, Warszawa 1988, s. 71.
80 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.39a, Edward 
Paterek, Lyon b.d., k. 4.
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Poza tym na obronę Dęblina loty z  Ułęża wykonywali: ppor. Marian 
Chełmecki, ppor. Witold Dobrzyński, ppor. Józef Górski, ppor. Włodzi-
mierz Karwowski, plut. Wacław Giermer, plut. Marian Wędzik, kpr. Stani-
sław Duszyński i kpr. Tadeusz Nastorowicz. Z pewnością nie jest to pełna 
lista – w grę wchodzi zapewne m.in. kpr. Józef Kwieciński, który pod koniec 
czerwca trafił do Ułęża oraz wspomniany wcześniej kpr. Józef Szlagowski.

Zachowana baza źródłowa nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, którzy 
instruktorzy CWL 1 zostali przeniesieni do Ułęża i  brali aktywny udział 
w myśliwskich lotach bojowych podczas pierwszych dni września 1939 r., 
a którzy opiekowali się podchorążymi. 

3 Eskadra Pilotażu

Dęblina broniła także 3 Eskadra Pilotażu Szkoły Podchorążych Lotnic-
twa. 1 września 1939 r. miała ona do dyspozycji, oprócz przeznaczonych do 
szkolenia Karasi, 6 P.7a i użyła ich w walce. Na czele 3 esk. pil. stał kpt. Jan 
Czerny, a  instruktorami, których dowódca podał w  sprawozdaniu z  dzia-
łalności we wrześniu 1939 r., byli: por. Tadeusz Czerwiński, por. Eugeniusz 
Antolak, ppor. Dominik Fengler oraz plutonowi Edward Paterek, Antoni 
Głowacki, Wacław Bernatowicz i  kpr. Stanisław Szpaliński81. Nie jest jed-
nak do końca pewne, czy jest to pełny skład personalny, bo z dokumentacji 
CWL 1 wynika, że 1 kwietnia 1939 r. z 2 esk. pil. do 3 esk. pil. przesunięci 
zostali: sierżanci Ludwik Cieślak, Mieczysław Sieńczak, plutonowi Włady-
sław Ziejka, Jan Dorman, Józef Zalewski, Jan Mikszo, Edward Paterek, An-
toni Głowacki i kpr. Józef Bakinowski82, a  z 1 esk. pil. do 3 esk. pil.: plut. 
Otto Pudrycki i plut. Antoni Beda83. W podręcznej kartotece podoficerów 
CWL 1 można znaleźć zapis, że w 3 esk. pil. byli także: plutonowi Lucjan 
Szempliński, Kazimierz Lenczowski, kaprale Tomasz Kasprzyk, Jan Tremba-
czowski, Jan Palak, Tadeusz Korczyk i Jan Szałkiewicz84. 

Sierżant Sieńczak na pewno nie brał udział w  lotach bojowych, bo jak 
sam napisał w  1945 r.: „Przydzielony byłem do dyspozycji Kierownika 

81 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Eskadry pilotażu 1–3, LOT.A.I.14/1d, 
Jan Czerny, Sprawozdanie o Esk. Pilotażu w S.P.L., k. 1.
82 CAW-BHW, Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, sygn. I.340.49.16, Rozkaz dzienny 
CWL 1 nr 79 z 5 IV 1939 r., s. 2.
83 CAW-WBH, Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1, sygn. I.340.49.16, Rozkaz dzienny 
CWL 1 nr 82 z 8 IV 1939 r., s. 2.
84 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Baza Dęblin, ogólne, personalne, 
LOT.A.I.14/1a/6, Kartoteka podręczna obsady personelu podoficerskiego Centr. Wyszk. Lot. 
nr 1. Do instruktorów 3 esk. pil. nie zostali zaliczeni plut. Bernatowicz i plut. Głowacki, co 
sugeruje przetasowania lotników przed wybuchem wojny.
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Wyszkolenia Pilotażu mjr. pil. Kępińskiego”85. Podobnie kpr. Szałkiewicz, 
który w ZE napisał, że między 1 a 8 września był instruktorem szkolącym 
w pilotażu na Karasiach86. Zapisy w kartotece dotyczą przydziałów w czasie 
ostatnich miesięcy pokoju. 

Przed wybuchem wojny część pilotów otrzymała inne zadania, np. plut. 
Mikszo według ZE był pilotem łącznikowym sztabu CWL 187. Natomiast ppor. 
Fengler w ZE wprost napisał, że 2 września wykonał lot bojowy w obronie Dę-
blina88. Podobnie plut. Zalewski, który napomknął o jednym locie w obronie 
lotniska, ale bez podania daty89. We wspomnianej już Małej encyklopedii lot-
ników polskich znajduje się zapis, że w obronie Dęblina brał także udział plut. 
Bernatowicz90. Natomiast w „Skrzydlatej Polsce” w 1998 r. opublikowane zosta-
ły wspomnienia plut. Pawła Mokwy, z których wynika, że we wrześniu 1939 r. 
wykonał dwa loty bojowe: „W drugim dniu wojny nad lotniskiem w Dęblinie 
pojawiły się samoloty z czarnymi krzyżami. Startowałem z kolegami dwukrot-
nie na samolotach P.11c odganiając je skutecznie”91.

Kapitan Jan Czerny już 1 września wystawił dwa klucze pod dowódz-
twem swoim i por. Czerwińskiego, a każdy z nich wykonał jedno zadanie 
bojowe. W kluczu kpt. Czernego leciał plut. Głowacki. Podobnie było na-
stępnego dnia92.

Z czeskich opracowań wynika, że 2 września znajdujący się w Dęblinie 
desatnik (kpr.) Jaroslav Vyhnis po starcie trzech polskich P.7 dostrzegł jedną 
niezagospodarowaną maszynę, do której wsiadł i ruszył do walki. Próbował 
ostrzelać niemieckie Do 17, ale zacięły mu się pokładowe karabiny maszy-
nowe i  niepyszny wrócił na lotnisko93. Był to pierwszy czeski pilot, który 
starł się w powietrzu z samolotami Luftwaffe.

85 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Eskadry pilotażu 1–3, LOT.A.I.14/1d, 
Mieczysław Sieńczak, Sprawozdanie z września 1939 r., k. 1. 
86 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.41d, Jan 
Szałkiewicz, Lyon b.d., k. 4.
87 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.36b, Jan 
Mikszo, Lyon b.d., k. 4.
88 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.28, Dominik 
Fengler, Salon b.d., k. 4.
89 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.47a, Józef 
Zalewski, Lyon b.d., k. 4.
90 J. Konieczny, T. Malinowski, Mała encyklopedia lotników polskich, t. I, Warszawa 1983, s. 16.
91 P. Mokwa, Życiorys lotnika, „Skrzydlata Polska” 1998, z. 6, s. 58.
92 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Pluton lotniczy Warszawskiej Brygady 
Panc. Mot., LOT.A.I.14/1f, Antoni Głowacki, Sprawozdanie o pracy jednostki rozpoznania 
bliskiego, wydzielonej z C.W.O.L. – Dęblin, k. 1.
93 L. Kudrna, Českoslovenští letci v polské kampani 1939, https://www.valka.cz/14005-Ce-
skoslovensti-letci-v-polske-kampani-1939- (dostęp 23 V 2018). Informacja ta oparta jest na 
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To nie jedyny czeski epizod związany z samolotami myśliwskimi znajdu-
jącymi się na zapleczu frontu – w opublikowanych w Polsce wspomnieniach 
ówczesny četař (plut.) Jaroslav Dobrovolný napisał, że 6 września transpor-
tował P.7 na lotnisko w Bełżycach i został ostrzelany przez strzelców pokła-
dowych He 11194.

2 września piloci kpt. Czernego zakończyli działania myśliwskie, prze-
niesiono ich bowiem na lotnisko w Żyrzynie, gdzie oczekiwali na nowe roz-
kazy. 4 września kilku pilotów uczestniczących w obronie Dęblina przesu-
nięto do tworzonego Plutonu Lotniczego Warszawskiej Brygady Pancerno-
-Motorowej, wykonującego na Karasiach loty rozpoznawcze. 

Oddział kpt. Czernego wykonywał zatem zadania myśliwskie tylko przez 
dwa pierwsze dni wojny. Na podstawie materiału źródłowego można stwier-
dzić, że loty bojowe wykonali:

Data Piloci 

1 września kpt. Jan Czerny, por. Tadeusz Czerwiński, plut. Antoni Głowacki
2 września kpt. Jan Czerny, por. Tadeusz Czerwiński, ppor. Dominik Fengler,  

plut. Antoni Głowacki, plut. Paweł Mokwa (2 razy), des. Jaroslav Vyhnis

Loty bojowe wykonali także plut. Józef Zalewski i plut. Wacław Bernato-
wicz (nie wiadomo którego dnia). Przedstawiony skład pilotów nie pozwala 
na wskazanie obsady personalnej wystawionych przez oddział kluczy, więc 
podane nazwiska lotników nie są ich pełną listą.

Eskadra Osłonowa w Wielicku

Obrona Dęblina to nie jedyny myśliwski epizod lotników związanych 
z CWL 1. W swoim sprawozdaniu kpt. Brzezina napisał: „Dnia 3.IX. otrzy-
małem rozkaz stworzyć eskadrę w składzie 10 samolotów, wyznaczając jako 

wspomnieniach pilota, które zostały opublikowane w  Pradze w  2002 r. (J. Vyhnis, Zahájil 
jsem leteckou válku). W  opracowaniu J. Váňa, J. Rail, Českoslovenští letci v polské obranné 
válce, Praha 2003, s. 33 podano błędnie, że do zdarzenia doszło 1 IX 1939 r. Jest to sprzeczne 
z ówczesnymi wydarzeniami – Vyhnis napisał, że startował podczas bombardowania Dębli-
na, a to miało miejsce dzień później.
94 J. Dobrovolný, Lotnicy czechosłowaccy w lotnictwie polskim w roku 1939, „Przegląd Wojsk 
Lotniczych i Obrony Powietrznej” 1992, z. 4, s. 82. Wydaje się, że na podstawie tych wspo-
mnień niektórzy autorzy wnioskują, że 8 września Dobrovolný wykonał lot patrolowy na P.7 
w rejonie Bełżyc (T. Kopański, PZL P.7…, s. 71; Ł. Łydżba, W obronie…, cz. 2, s. 34.). Czech 
natomiast wspominał o wykonaniu patrolu, ale nie określił, jakiego typu samolot pilotował: 
„Otrzymuję rozkaz patrolowania okolic lotniska. Następnie lądujemy na lotnisku Jasionka 
koło Parczewa. Dostaję Karasia i kontynuuję patrolowanie w rejonie Jasionki” (J. Vyhnis, 
Zahájil jsem..., s. 82). Świadczyć to może o tym, że skoro drugi patrol był wykonywany na 
Karasiu, Czech uważał, że patrol można wykonać każdym typem samolotu.
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załogi pilotów – uczniów, którzy świeżo ukończyli kurs myśliwski. Eskadra 
ta w pełnym pogotowiu miała oczekiwać na rozkaz przydziału do dyonu na 
froncie. Rozkaz ten nadszedł dopiero dnia 9.IX. i eskadra odleciała w rejon 
Radziechowa wraz z por. Szczęsnym”95. Z dostępnych zeszytów ewidencyj-
nych wynika, że wśród wytypowanych przez kpt. Brzezinę młodych pilotów 
byli: Stanisław Czarnecki, Eugeniusz Fiedorczuk, Eugeniusz Horbaczewski, 
Jan Preihs, Józef Pukło i  Jerzy Schmidt. W  życiorysie Romana Hrycaka, 
zamieszczonym w „Kronice 317 Dywizjonu”96, znajduje się informacja, że 
i on był w składzie tego zespołu. W swoich wspomnieniach Jan Preihs po-
twierdza te dane i podaje nazwiska pozostałych pilotów: Bolesław Gładych, 
Stanisław Juszczak i Ryszard Mich97. 

Eskadra nie została – jak planowano – wysłana na front, tylko utworzono 
z niej oddział mający osłaniać stacjonujący w Wielicku XV Dywizjon Bombo-
wy kpt. Stanisława Cwynara. Nie oznacza to, że w Eskadrze Osłonowej znalazła 
się cała dziesiątka podporuczników XIII promocji, o której wspominał Brze-
zina, a której skład podał Preihs. Zdają się to potwierdzać zapisy w ZE Gła-
dycha („9.IX. ewakuacja”98) i Juszczaka („8–17.IX. bez funkcji”99). Inni piloci 
poświadczają natomiast służbę związaną z XV DB: w ZE napisali, że znaleźli się 
w składzie „Eskadry osłonowej 215 Dyonu Bobowego” (Czarnecki100, Fiedor-
czuk101), o otrzymaniu przydziału „do dyonu p. kpt. Łaguny do Wielicka jako 
osłona myśliwska dyonu bombowego” (Schmidt102) lub że przypadła im „osło-
na myśl. dyw. bombowego kpt. Cwynara” (Preihs103). W „Kronice 317 Dyonu” 
znajduje się zapis Hrycaka: „zostałem przydzielony jako pilot do eskadry my-
śliwskiej złożonej wyłącznie z wychowanków kursu, która została przydzielona 

95 IPiMS, Centrum Wyszkolenia Lotniczego Dęblin. Szkoła pilotów myśliwskich Ułęż, 
LOT.A.I.14/1e, Stanisław Brzezina, Sprawozdanie z działalności Szkoły Pilotażu, k. 3.
96 IPiMS, Dyon Myśliwski nr 317, LOT.V.55/47 I, Kronika 317 Wileńskiego Dywizjonu 
Myśliwskiego, część I, k. 58.
97 J. Preihs, Wrzesień 1939 [w:] Czyż mogli dać więcej. Dzieje 13 promocji SPL w Dęblinie, 
Londyn 1989, s. 116. 
98 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.29a, Bole-
sław Gładych, b.d., k. 3.
99 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.32b, Stani-
sław Juszczak, Salon 4 XI 1939 r., k. 3.
100 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.25, Stani-
sław Czarnecki, b.d., k. 3.
101 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.28, Euge-
niusz Fiedorczuk, b.d., k. 3.
102 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.41a, Jerzy 
Schmidt, Paryż 16 XI 1939 r., k. 3–4.
103 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.39c, Jan Pre-
ihs, Lyon b.d., k. 3.
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do obrony dywizjonu Łosi”104. Słowa ppor. Schmidta potwierdzają wcześniej 
zacytowaną relację kpt. Stanisława Cwynara, że w Wielicku członkiem Eska-
dry Osłonowej był także kpt. Piotr Łaguna, oficer taktyczny XV Dywizjonu 
Bombowego. Mówią o  tym także wspomnienia st. majstra Wacława Oyrza-
nowskiego, szefa mechaników wchodzącej w skład XV Dywizjonu Bombowe-
go 16  Eskadry Bombowej, który napisał, że Łaguna wykonał w Wielicku lot 
bojowy samolotem myśliwskim105. 

Prawdopodobnie piloci dowiedzieli się jeszcze przed ewakuacją 
z 9  września, że opuszczą okolice Dęblina drogą powietrzną, o czym świad-
czą zapisy w ZE Horbaczewskiego: „6.IX–1939 r.: przydział do transportu 
powietrzem maszyn myśliwskich należących do Szkoły Pilotażu”106 i Pukły: 
„6.IX.39: przydział do transportu powietrzem maszyn myśliwskich należą-
cych do Wyż. Kursu Pilotażu w Ułężu”107. 

Według relacji kpt. Cwynara, dowódcy XV Dywizjonu Bombowego, Eska-
dra Osłonowa zaczęła działać od 13 września: „13.IX: Przyleciał na lotnisko 
por. Szczęsny wraz z 5-ma podch108 na P.7. [...] Kpt. pil. Łaguna organizuje OPL 
lotniska z P.7 i Kobuza109. Odtąd Kobuz i P.7 ubezpieczają lotnisko po starcie 
i  lądowaniu Łosi”110. Tymczasem zarówno Horbaczewski, jak i  Pukło w  ZE 
twierdzili, że wykonywali loty patrolowe nad linią kolejową Kowel – Łuck wcze-
śniej: Horbaczewski od 9 września: „9, 10, 11 – IX – 39 r.: Wykonanie trzech 
lotów patrolowych linii kolejowej Kowel – Łuck, rozkaz dcy Dyw. bombowego 
kpt. Cwynara”111, a Pukło dzień później: „10.IX.1939: Jedna walka w powietrzu 

104 IPiMS, Dyon Myśliwski nr 317, LOT.A.V.55/47 I, Kronika 317 Wileńskiego Dywizjonu 
Myśliwskiego, część I, k. 58. 
105 W. Oyrzanowski, Czy starczy sił na przetrwanie?, Piekary Śląskie 2008, s. 67.
106 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.30, Euge-
niusz Horbaczewski, Salon b.d., k. 3.
107 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.39c, Józef 
Pukło, Salon b.d., k. 3.
108 Lotnicy byli w mundurach podchorążych, bo o promocji oficerskiej dowiedzieli się do-
piero w Rumunii. Decyzja o promocji dwóch ostatnich roczników SPL zapadła już po wybu-
chu wojny: III rocznik był promowany ze starszeństwem 31 VIII 1939 r., a rocznik II – 1 IX 
1939 r. W związku z wojennym chaosem informacja o tym fakcie dotarła do podchorążych 
z dużym opóźnieniem. 
109 P.11g „Kobuz”, prototyp samolotu myśliwskiego powstałego z połączenia konstrukcji P.11 
i silnika Bristol Mercury VIII przeznaczonego dla PZL.50 „Jastrząb”. Jedyny egzemplarz tego sa-
molotu trafił do Wielicka drogą okrężną z zakładów PZL, pilotowany przez oblatywacza Jerzego 
Widawskiego. A. Glass, T. Kopański, T. Makowski, PZL P.11, część II, Gdynia 1997, s. 37.
110 IPiMS, Dyon Bombowy I/2 „Sowa”. Eskadra Bombowa 21 „Czapla”, LOT.A.II.23/1a, Sta-
nisław Cwynar, Dca XV Dyonu Bomb., k. 11.
111 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.30, Euge-
niusz Horbaczewski, Salon b.d., k. 3.
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z niemieckim napotkanym bombowcem”112. Jedynym źródłem, w którym pada 
data 13 września jako dzień przybycia do Wielicka grupy por. Szczęsnego, jest 
zacytowane wcześniej sprawozdanie kpt. Cwynara. Jest ono jednak sprzeczne 
z  relacjami Horbaczewskiego i Pukły. Być może Cwynar źle zapamiętał datę 
tego zdarzenia, a myśliwcy osłaniali jego jednostkę już od 9 września, czyli tego 
samego dnia, kiedy XV Dywizjon zmienił miejsce postoju z Podlodowa na Wie-
lick. Wprawdzie ze wspomnień st. majstra Wacława Oyrzanowskiego, wynika, 
że jego podkomendni otrzymali 13  września w Wielicku pod opiekę siedem P.7 
i jednego P.11g113, ale być może wcześniej myśliwce były obsługiwane przez inny 
zespół mechaników, bo Oyrzanowski ze swoimi ludźmi przybył rzutem koło-
wym na nowe lotnisko krótko przed tą datą. Analiza mapy wskazuje natomiast, 
że Wielick znajduje się stosunkowo blisko od linii kolejowej Kowel – Łuck i wy-
daje się naturalne, że właśnie stamtąd startowano na osłonę wspomnianego 
szlaku komunikacyjnego.

Por. Szczęsny i  jego podopieczni nie byli jedynymi pilotami służącymi 
w Eskadrze Osłonowej: w ZE ppor. Władysława Walendowskiego można prze-
czytać, że i on był w Wielicku, a kiedy 15 września w powietrznej walce ranny 
został por. Szczęsny, objął nad eskadrą dowództwo i podczas postoju w Wie-
licku wykonał cztery loty bojowe114. 14 września do Wielicka dotarł też ppor. 
Tadeusz Kumiega („dołączyłem do dyonu bombowego i wykonałem jeden lot 
na zwalczanie wyprawy bombowej na m. Łuck”115), który wcześniej znajdo-
wał się w grupie instruktorów Szkoły Pilotażu ewakuowanych 9 września do 
miejscowości Tartaków koło Sokala. Nie można także wykluczyć, że w zespole 
w Wielicku był pchor. Antoni Widawski, który ewakuował do Rumunii jedne-
go z dęblińskich P.7116, a także nieznany z nazwiska podoficer – Oyrzanowski 
odnotował w swoich wspomnieniach kaprala wykonującego lot na P.11g117.

Rankiem 18 września Eskadra Osłonowa zakończyła działalność – por. Wa-
lendowski na czele siedmiu samolotów przeleciał do Rumunii118. W składzie 

112 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.39c, Józef 
Pukło, Salon b.d., k. 3.
113 W. Oyrzanowski, Czy starczy..., s. 65.
114 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.45a, Włady-
sław Walendowski, Salon b.d., k. 4.
115 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.33e, Tadeusz 
Kumiega, Salon b.d., k. 4.
116 D. Antoniu, Polskie Konstrukcje Lotnicze. W Rumunii 1933–1947, t. IV, cz. 3, Sandomierz 
2014, s. 23.
117 W. Oyrzanowski, Czy starczy..., s. 67.
118 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.45a, Włady-
sław Walendowski, Salon b.d., k. 4; Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Fran-
cji, LOT.A.IV.30, Eugeniusz Horbaczewski, Salon b.d., k. 3.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/3–4. ARTYKUŁY I STUDIA134

lotników ewakuujących wspomniane samoloty zabrakło większości mło-
dych podporuczników, którzy zasiedli za ich sterami jeszcze w  Dęblinie. 
Świadczą o tym losy Czarneckiego, Fiedorczuka, Schmidta119 i Pukły, który 
spalił uszkodzoną w Buczaczu maszynę i opuścił kraj samochodem120. 

Baza źródłowa jest zbyt skąpa i nie do końca jasna, by ustalić loty wyko-
nywane przez Polaków w Wielicku.

Oddział Myśliwski w Świdniku

Oprócz jednostek składających się z lotników znajdujących się we wrze-
śniu 1939 r. w  Dęblinie utworzony został także oddział opierający się na 
nadwyżkach personelu 3 Pułku Lotniczego w  Poznaniu. Inicjatorem był 
kpt.  Jerzy Orzechowski, który wraz z  ewakuowanymi poznańskimi lot-
nikami znalazł się 3 września w  Lublinie. Eskadra miała do dyspozycji 
dwa samoloty P.11 oraz po jednym PWS 26 i Lublin R XIII. Stacjonowała 
w Świdniku, a  jej podstawowym zadaniem było szkolenie oficerów i pod-
chorążych rezerwy mających doświadczenie z P.11 oraz wykonywanie lotów 
bojowych121. Działalność bojowa ograniczała się do rozpoznania i pierwsze 
tego typu zadanie wykonał kpt. Orzechowski (trudno sobie wyobrazić, żeby 
były dowódca jednostki myśliwskiej przed wybuchem wojny nie użył do 
tego P.11). 

Według sprawozdania dowódcy w  jednostce znaleźli się: ppor. Andrzej 
Miszewski, ppor. Zbigniew Zarębski, pchor. Rudolf Kesselring, pchor. Ma-
ciej Lipiński, pchor. Aleksander Narucki i  pchor. Teofil Szymankiewicz. 
Jednocześnie dowódca podkreślał, że nie pamięta wszystkich nazwisk122. 
Trudno też jednoznacznie stwierdzić, którzy piloci wykonywali zadania, sie-
dząc za sterami P.11, a więc czy wszystkich wymienionych przez kpt. Orze-
chowskiego lotników można zaliczyć w poczet pilotów myśliwskich. Przy-
kładowo Lipiński w ZE zapisał: „5 IX 39 – 12 IX 39: zgłoszenie się u kpt. 

119 Szczegóły ich dotarcia do Rumunii można znaleźć w  pracy: G. Śliżewski, „Turyści Si-
korskiego”, czyli kurs na zachód. Ewakuacja polskich pilotów myśliwskich do Francji i Wielkiej 
Brytanii na przełomie 1939/1940. Wybrane zagadnienia [w:] Za linią wroga. Materiały zebra-
ne i przygotowane z okazji konferencji popularnonaukowej poświęconej przeszłości lotnictwa 
z cyklu „Historia Skrzydłami Malowana”, Warszawa 2015, s. 86–87.
120 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.39c, Józef 
Pukło, Salon b.d., k. 3.
121 IPiMS, Oddział myśl. Bazy 3 p. lot., LOT.A.II.19/1, Jerzy Orzechowski, Oddział Lotnic-
twa Myśl. w Lublinie. Sprawozdanie z działalności, k. 1.
122 W J. Pawlak, Eskadry..., s. 465 dodatkowo podany jest pchor. Zdzisław Szwarc. Jednak 
poza tym, że był rezerwistą 3 p. lot., nic nie przemawia za tym, że znalazł się w grupie pilo-
tów wykonujących zadania na samolotach myśliwskich. Rezerwistów 3 p. lot., którzy nie byli 
w oddziale kpt. Orzechowskiego, było znacznie więcej.
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Orzechowskiego i wcielenie do tworzącej się eskadry myśliwskiej w Świd-
niku koło Lublina. Zadania bojowe. Lot rozpoznawczy na kolumnę pancer-
ną pod Radomskiem”123, Narucki: „7.IX do 13.IX.1939: Eskadra myśliwska 
kpt. Orzechowskiego, pilot myśliwski. Obrona Lublina, 3 loty bojowe”124, 
a Kesselring: „Zgłoszenie się u kpt. Orzechowskiego, wcielenie do tworzącej 
się esk. myśliwskiej na lotnisku Świdnik, majątek k. Lublina. Odbyłem kilka 
lotów bojowych, w tym 2 loty z ppor. Zarębskim na rzecz D-cy Armii – ge-
nerała Piskora z wynikiem pozytywnym”125. 

9 września kpt. Orzechowski na trzy dni odszedł z oddziału, a dowódz-
two nad nim przekazał ppor. Władysławowi Kamińskiemu (co ciekawe, 
nie wymienia go wśród pilotów eskadry, można więc wnioskować, że do 
9 września nie uczestniczył w zadaniach prowadzonych w powietrzu – Ka-
miński w swoim ZE napisał jedynie, że został zmobilizowany i 17 września 
przekroczył rumuńską granicę126). Po 12 września oddział lotów nie wyko-
nywał. Przez jego skład przewinęło się w tym czasie około 50 pilotów, m.in. 
por. Jan Obuchowski127, ppor. Ludwik Martel128, ppor. Franciszek Wiza129, 
pchor. Jerzy Mencel130 i  prawdopodobnie kpr. Marcin Machowiak (wspo-
minał, że znalazł się w I Grupie Uderzeniowej131). Pod koniec działalności 
eskadry w  jej skład włączono pilotów spoza 3 p. lot., głównie z  CWL 1, 
m.in. kpt. Jana Czernego132, por. Zbigniewa Czaykowskiego133, ppor. Jerzego 

123 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.34, Maciej 
Lipiński, Paryż 17 X [19]39 r., k. 3.
124 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.37, Aleksan-
der Narucki, Paryż b.d., k. 3–4.
125 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.33b, Rudolf 
Kesselring, Paryż 17 X [19]39 r., k. 3.
126 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.33a, Włady-
sław Kamiński, b.d., k. 3.
127 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.38, Jan Obu-
chowski, Paryż b.d., k. 4.
128 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.36a, Ludwik 
Martel, b.d., k. 3.
129 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.45b, Franci-
szek Wiza, Paryż b.d., k. 4.
130 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.36b, Jerzy 
Mencel, Paryż b.d., k. 4.
131 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.36a, Marcin 
Machowiak, b.d., k. 3.
132 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.25, Jan 
Czerny, Salon 5 XI [19]39 r., k. 5.
133 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.25, Zbi-
gniew Czaykowski, Paryż b.d., k. 5.
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Gołkę134 i  plut. Józefa Zalewskiego135. Żaden z  nich w  ZE o  lotach w  tym 
rejonie Polski nie wspomina.

W tym przypadku, z  powodu skąpej liczby źródeł, nie sposób ustalić, 
którzy piloci wykonywali loty bojowe konkretnego dnia. Co więcej – nie 
sposób ustalić ze stuprocentową pewnością, kto z nich wykorzystywał my-
śliwce P.11, a kto samoloty z dwuosobową załogą.

Obrońcy 5 Pułku Lotniczego w Lidzie

O ile zagrożone niemiecką ofensywą pułki lotnicze nr 1, 2, 3 i 4 wyco-
fały się na południowy wschód, a w pobliżu lwowskiego 6 p. lot. z czasem 
zebrała się większa część polskich sił powietrznych, „zasysając” znajdują-
cy się tam sprzęt, 5 Pułk Lotniczy w  Lidzie znalazł się trochę na uboczu. 
Był jedynym, który mógł zorganizować powietrzną osłonę swojej siedziby. 
Według Zbigniewa Charytoniuka, od ponad 40 lat szczegółowo badającego 
historię 5 p. lot., do takiej właśnie sytuacji doszło. Z zebranych przez niego 
relacji wynika, że w Lidzie powstał klucz myśliwski składający się z trzech 
samolotów P.7 (być może używany był także P.11 remontowany w  parku 
technicznym pułku) oraz sześciu pilotów. Dowódcą był kpt. Kazimierz Ku-
zian, a jego podkomendnymi zostali m.in. ppor. Jerzy Bandrowski, kpr. Jó-
zef Głuchowski, kpr. Zygmunt Popławski i kpr. Adam Różycki. Dodatkowo 
zadania na P.7 wykonywał plut. Władysław Borys, chcący pomścić domnie-
maną śmierć młodszego brata, Henryka, który został zestrzelony 3 września 
1939 r., służąc w  55 Samodzielnej Eskadrze Bombowej (w  rzeczywistości 
ranny lotnik dostał się do niemieckiej niewoli)136. 

W londyńskich archiwach trudno znaleźć relacje z  działań lotników 
z Lidy, którzy nie wyruszyli na front. Większość żołnierzy została interno-
wana na Łotwie, skąd miała utrudnione, w porównaniu z południową drogą 
ewakuacji, możliwości dotarcia na terytorium znajdujące się pod kontrolą 
sojuszników. Zajęcie państw bałtyckich przez Związek Sowiecki w 1940 r. te 
możliwości ograniczyło do minimum.

Eskadra Korpusu Ochrony Pogranicza

W 1936 r. Polska rozpoczęła na wschodniej granicy budowę forty-
fikacji na odcinku Pińsk – Krzemieniec Podolski. O  ile z  działalnością 

134 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.29b, Jerzy 
Gołko, Paryż 11 X 1939 r., k. 4.
135 IPiMS, Zeszyty ewidencyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.47a, Józef 
Zalewski, Lyon b.d., k. 4.
136 Korespondencja ze Zbigniewem Charytoniukiem z maja 2018 r., w zbiorach autora.
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wywiadowczą Związku Sowieckiego radził sobie sformowany w listopadzie 
1937 r. Batalion KOP „Sarny”, o tyle problemem były przekraczające grani-
cę samoloty wywiadowcze wschodniego sąsiada. Dlatego w 1936 r. na po-
lowym lądowisku Orłówka koło miasteczka Sarny na Polesiu sformowano 
Eskadrę Korpusu Ochrony Pogranicza, w skład której wchodzili czasowo od-
delegowani lotnicy z kolejnych pułków lotniczych. Tura trwała od trzech mie-
sięcy do pół roku. Początkowo były to ekipy 1 p. lot. z Warszawy, potem 2  p. 
lot. z Krakowa, a wiosną 1939 r. służbę przejął 6 p. lot. ze Lwowa. Praca po-
legała na lotach w strefie przygranicznej, by przeciwdziałać rozpoznaniu pro-
wadzonym przez sowieckie samoloty. Zadania te były koordynowane przez 
naziemne oddziały KOP. Generalnie polskie samoloty patrolowały nad wła-
snym terytorium, ale zdarzały się przypadki przekraczania sowieckiej granicy.

10 sierpnia 1939 r. doszło do kolejnej zmiany personelu Eskadry KOP. Na 
polowe lądowisko Orłówka koło Sarn na Polesiu Wołyńskim trafiło dwóch pi-
lotów III/6 Dywizjonu Myśliwskiego z 6 Pułku Lotniczego we Lwowie – por. 
Robert Janota (dowódca) i por. Franciszek Małecki137 – oraz dziewięciu człon-
ków personelu naziemnego. Lotnicy dysponowali dwoma myśliwcami i  byli 
podporządkowani pod względem zarządzeń ogólnych kierownikowi placówki 
wywiadowczej nr 7 KOP w Sarnach, mjr. Mikołajowi Lipińskiemu138. 

Po wybuchu wojny piloci wykonali kilka lotów, patrolując granicę ze 
Związkiem Sowieckim, by sprawdzić ruchy Armii Czerwonej. 3 września 
por. Janota opuścił Sarny i udał się do rodzimego pułku, by zdobyć dla swo-
jego oddziału paliwo. Podczas załatwiania benzyny lotnisko we Lwowie zo-
stało zbombardowane przez He 111, a w wyniku ataku zniszczony został P.7 
dowódcy Eskadry KOP. Do swojego oddziału już nie wrócił139. Porucznik 
Małecki pozostał w Sarnach, ale jego losy po 17 września pozostają niezna-
ne. Istnieje podejrzenie, że albo padł ofiarą ukraińskich band, albo dostał 
się do sowieckiej niewoli, w której stracił życie.

Eskadra KOP działała wprawdzie na wschodnich rubieżach II Rzeczy-
pospolitej, ale w te rejony zapuszczały się rozpoznawcze samoloty Luftwaffe. 
Niestety, brak materiałów źródłowych, zaginionych po agresji Związku 

137 Czasem wymieniany jest jeszcze jeden pilot – ppor. Antoni Chabroszewski. To efekt 
artykułu Jerzego Pawlaka opisującego losy Eskadry KOP we wrześniu 1939 r. (J. Pawlak, 
Ostatni klucz Eskadry Korpusu Ochrony Pogranicza, „Skrzydlata Polska” 1999, z. 9, s. 16–17), 
który powstał na podstawie relacji Chabroszewskiego. Z czasem okazało się, że Chabroszew-
ski nie był wówczas oficerem pilotem, a mechanikiem w stopniu podoficera, co pod dużym 
znakiem zapytania stawia wiarygodność spisanej relacji.
138 J. Pawlak, Ostatni klucz..., s. 16.
139 9 IX 1939 r. został przydzielony do grupy pilotów wysłanych do Rumunii po odbiór bry-
tyjskiego sprzętu lotniczego, który miał tam dotrzeć drogą morską. IPiMS, Zeszyty ewiden-
cyjne wypełnione po przybyciu do Francji, LOT.A.IV.32a, Robert Janota, Paryż 11 X [19]39, 
k. 4.
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Sowieckiego z 17  września, uniemożliwia dokładne odtworzenie zadań wyko-
nywanych przez tę jednostkę.

Zespół Lotniczy Obrony Warszawy

W zagrożonej atakiem niemieckiej armii stolicy znajdowali się także 
lotnicy, zmobilizowani przed wybuchem wojny, studenci kierunków lotni-
czych, mechanicy ze Szkoły Podchorążych Lotnictwa – Grupy Technicznej, 
rzuty kołowe z 3 i 4 Pułku Lotniczego, które wycofując się przed nieprzyja-
cielem, trafiły do Warszawy etc. Większość z lotników uczestniczyła w wal-
kach naziemnych, wykazując się dużym animuszem i brawurą. Nie zabrakło 
ich jednak także w powietrzu. W hangarach lotniska mokotowskiego znaj-
dowało się bowiem kilka samolotów, które szybko znalazły się pod opieką 
mechaników i wykorzystywano je do lotów łącznikowych. Wśród nich był 
jeden myśliwski P.11a. Właśnie na tym samolocie wykonano co najmniej 
kilka zadań w  okolicy Warszawy. Loty były wykonywane nocą, a  podczas 
startu i  lądowania maszyny były ostrzeliwane przez niemieckie oddziały. 
Z czasem jednak, w związku ze zmieniającą się sytuacją w stolicy, zapadła 
decyzja o  przemieszczeniu samolotów na południe kraju, by z  okrążenia 
uratować kilku lotników. W nocy z 23 na 24 września na Węgry przeleciał 
samolotem myśliwskim mjr dypl. Eugeniusz Wyrwicki, któremu wymonto-
wano w P.11a fotel pilota, aby mógł zabrać na pokład ppłk. Mateusza Iżyc-
kiego (lotnicy siedzieli bez spadochronów plecami do siebie140).

Nie ma stuprocentowej pewności, kim byli piloci wykonujący loty na war-
szawskim P.11a. Lotników z odpowiednimi umiejętnościami było w Warsza-
wie sporo. Jedynym pewnym jest kpr. Stanisław Rochmiński, który potwierdził 
ten fakt w swoim sprawozdaniu spisanym w 1942 r.: „udałem się do Warszawy 
i tam zameldowałem się w Dow. Lotn. i zostałem przydzielony do bat. szturmo-
wego p. dow. pułk Iżyckiego. Z batalionu latałem na rozpoznanie na sam. P.11 
pozostawionym w esk sztabowej. Rozpoznania wykonywałem do 23.IX.39, tj. 
do chwili odlotu pułk. Iżyckiego z mjr Wyr wickim”141. W literaturze wzmian-
kowane są loty wykonywane przez mjr. Wyrwickiego142, ale nie można wyklu-
czyć, że jego nazwisko wymieniane jest w kontekście późniejszego przelotu na 
Węgry. Dodatkowo pojawia się informacja, że oprócz mjr. Wyrwickiego loty na 
P.11 wykonywał nieznany z nazwiska oficer143.

140 J. Pawlak, Eskadry..., s. 473.
141 IPiMS, LOT.A.V.96/41, Stanisław Rochmiński, Relacja po przybyciu z  ZSRS z  10 II 
1942 r., k. 1.
142 J. Pawlak, Eskadry..., s. 473; A. Kurowski, Lotnictwo polskie w 1939 roku, Warszawa 1962, 
s. 305; L. Wyszczelski, Warszawa 1939, Warszawa 2009, s. 280. 
143  A. Kurowski, Lotnictwo..., s. 305.
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Podsumowanie

Skuteczność lotnictwa myśliwskiego to m.in. powietrzne zwycięstwa. 
W  przypadku lotników z  zaplecza frontu trudno mówić o  tego rodzaju 
sukcesach. Przede wszystkim używali głównie samolotów P.7, których lata 
świetności minęły, a w konfrontacji z maszynami Luftwaffe miały problem 
z podejściem do nieprzyjaciela na odległość pozwalającą na otwarcie ognia. 
W  osiągnięciu sukcesów nie pomagały także zużyte silniki, które miały 
słabsze osiągi i nie ułatwiały pogoni za uciekającym przeciwnikiem. 

Mimo to lotnicy zdołali odnieść kilka sukcesów. Według sporządzonego 
po wojnie oficjalnego zestawienia zwycięstw polskich myśliwców (tzw. Lista 
Bajana) powietrzne zwycięstwa na P.7 mogli dopisać do swojego konta pilo-
ci zaangażowani w walkę w rejonie Dęblina, która rozegrała się 2 września. 
Por. Bursztynowi zaliczono zestrzelenie prawdopodobne samolotu wroga, 
kpt. Wczelikowi dwa uszkodzenia, a por. Szczęsnemu zwycięstwo prawdo-
podobne i uszkodzenie. Ostatni z nich we wrześniu 1939 r. powiększył swo-
je konto zwycięstw o  dwa He 111, które startując w  P.11g, miał zestrzelić 
w Wielicku 14 i 15 września144.

Tyle oficjalne zwycięstwa. Być może zaliczono ich tak mało, bo brak było 
raportów ze stoczonych walk, wrześniowa dokumentacja w większości prze-
padła, a we Francji ograniczono się w zasadzie do zebrania relacji dowódców 
i  wypełnienia zeszytów ewidencyjnych. Tymczasem według niepotwierdzo-
nych informacji w kronice niemieckiej jednostki rozpoznawczej 4.(F)/14 pod 
datą 10 września znajduje się zapis, że jej Do 17 został gdzieś za Bugiem zaata-
kowany przez klucz polskich myśliwców i wrócił z kilkunastoma przestrzelina-
mi. W efekcie lądował bez podwozia na lotnisku Rakowice w Krakowie145. Być 
może to właśnie tę maszynę atakował, jak podał w ZE, ppor. Pukło.

Mniej wiarygodne wydają się natomiast rewelacje zawarte w  wydanej 
w Stanach Zjednoczonych monografii Messerschmitta 110146, w której autorzy 
informują, że 20 września w okolicy Modlina polski myśliwiec ciężko uszkodził 
maszynę z I./ZG 76, która rozbiła się podczas przymusowego lądowania. Fakt 
ten nie ma bowiem potwierdzenia w materiałach źródłowych. Inną maszyną 
zestrzeloną tego dnia przez polskiego myśliwca miałby być Do 17 z jednostki 
rozpoznawczej 1.(F)/102 (oznaczony na kadłubie symbolem A6+KH)147, ale 

144 IPiMS, Komisja dla ustalenia listy zwycięstw w Kampanii 1939 roku w Polsce i 1940 roku 
we Francji, LOT.A.IV.2/4, Protokół Komisyjny w sprawie ustalenia „Listy zwycięstw pilotów 
polskich w Kampanii Wrześniowej 1939 i Kampanii Francuskiej 1940” z 25 VI 1945 r., k. 11.
145 Korespondencja z Łukaszem Łydżbą z maja 2018 r., w zbiorach autora.
146 H. Mankau, P. Petrick, Messerschmitt Bf 110/Me 210/Me 410: an Illustrated History, Atglen 2003.
147 Wątek z  forum dyskusyjnego 12 o’clock High!, forum.12oclockhigh.net/showthread.
php?t=16050&highlight=1.%28F%29%2F120 (dostęp 27 V 2018).
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w tym przypadku lot niemieckiej maszyny prawdopodobnie przerwała arty-
leria przeciwlotnicza. Te dwa wydarzenia, z powodu braku do końca wiary-
godnej bazy źródłowej, mogą także sugerować, że niemieckie samoloty zostały 
zestrzelone przez pilota P.11a startującego z mokotowskiego lotniska. Wydaje 
się to jednak mało prawdopodobne.

Myśliwcy zapomniani:

Oddział Piloci oddziału Piloci, którzy mogli być 
w oddziale

Szkoła Pilotażu kpt. Stanisław Brzezina,
por. Kazimierz Bursztyn,
por. Marian Duryasz,
por. Władysław Nowak, 
por. Piotr Ozyra, 
por. Michał Stęborowski, 
por. Henryk Szczęsny,
por. Stefan Witorzeńć, 
por. Walerian Żak, 
ppor. Witold Dobrzyński, 
ppor. Józef Górski, 
ppor. Witold Jander, 
ppor. Włodzimierz Karwowski, 
ppor. Piotr Ostaszewski, 
ppor. Janusz Żurakowski, 
plut. Wacław Giermer,
plut. Marian Wędzik,
kpr. Stanisław Duszyński. 

por. Tadeusz Głowacki, 
por. Zdzisław Henneberg,
ppor. Bohdan Bielkiewicz, 
ppor. Jerzy Godlewski,
ppor. Kazimierz Łukaszewicz, 
ppor. Józef Żulikowski, 
st. sierż. Tadeusz Nowak,
kpr. Józef Kwieciński,
kpr. Józef Szlagowski.

Instruktorzy CWL 
w Ułężu

kpt. Antoni Wczelik,
por. Tadeusz Arentowicz,
por. Witold Urbanowicz,
ppor. Marian Chełmecki,
ppor. Tadeusz Kumiega,
kpr. Zdzisław Górecki,
kpr. Tadeusz Nastorowicz.

plut. Bronisław Malinowski,
plut. Antoni Siudak.

3 Eskadra 
Pilotażu SPL

kpt. Jan Czerny, 
por. Eugeniusz Antolak,
por. Tadeusz Czerwiński, 
ppor. Dominik Fengler, 
plut. Wacław Bernatowicz, 
plut. Antoni Głowacki, 
plut. Paweł Mokwa,
plut. Lucjan Szempliński,
plut. Józef Zalewski,
des. Jaroslav Vyhnis

sierż. Ludwik Cieślak,
plut. Antoni Beda,
plut. Jan Dorman,
plut. Kazimierz Lenczowski,
plut. Edward Paterek,
plut. Otto Pudrycki,
plut. Władysław Ziejka,
kpr. Józef Bakinowski,
kpr. Tomasz Kasprzyk,
kpr. Tadeusz Korczyk,
kpr. Jan Palak,
kpr. Stanisław Szpaliński,
kpr. Jan Trembaczowski.
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Eskadra 
Osłonowa 
z Wielicka

kpt. Piotr Łaguna,
por. Henryk Szczęsny,
ppor. Władysław Walendowski,
ppor. Tadeusz Kumiega,
ppor. Stanisław Czarnecki, 
ppor. Eugeniusz Fiedorczuk, 
ppor. Eugeniusz Horbaczewski, 
ppor. Roman Hrycak, 
ppor. Jan Preihs, 
ppor. Józef Pukło,
ppor. Jerzy Schmidt.

ppor. Bolesław Gładych, 
ppor. Stanisław Juszczak, 
ppor. Ryszard Mich,
pchor. Antoni Widawski.

Oddział 
Lotnictwa 
Myśliwskiego 
w Świdniku

kpt. Jerzy Orzechowski ppor. Andrzej Miszewski, 
ppor. Zbigniew Zarębski, 
pchor. Rudolf Kesselring, 
pchor. Maciej Lipiński, 
pchor. Aleksander Narucki, 
pchor. Teofil Szymankiewicz.

Klucz obrony 5 
Pułku Lotniczego 
w Lidzie

kpt. Kazimierz Kuzian, 
ppor. Jerzy Bandrowski, 
plut. Władysław Borys,
kpr. Józef Głuchowski,
kpr. Zygmunt Popławski,
kpr. Adam Różycki.

Eskadra KOP por. Robert Janota,
por. Franciszek Małecki.

Zespół Lotniczy 
Dowództwa 
Obrony Warszawy

kpr. Stanisław Rochmiński mjr dypl. Eugeniusz Wyrwicki

Źródło: opracowanie własne autora.

STRESZCZENIE

Grzegorz  Śl iże wski , Myśliwcy zapomniani. Działania polskich 
pilotów myśliwskich na zapleczu frontu we wrześniu 1939 roku

Artykuł zawiera opis działań polskiego lotnictwa myśliwskiego we wrześniu 
1939 r., które znajdowało się na zapleczu frontu. Zadania wykonywali przede 
wszystkim lotnicy będący instruktorami lotniczego szkolnictwa oraz częściowo ich 
podopieczni, a  także piloci jednostek tworzonych spontanicznie przez znajdujące 
się na tyłach, i mające do dyspozycji samoloty myśliwskie, oddziały. Materiał sku-
pia się głównie na ustaleniu listy pilotów, którzy wykonywali loty bojowe, mimo że 
nie znaleźli się w  jednostkach liniowych. Ocenione zostały także możliwości ich 
działania i szanse zwalczania niemieckiego lotnictwa. Artykuł niniejszy jest wkła-
dem do dalszych badań nad działalnością lotnictwa we wrześniu 1939 r.

S łowa k luczowe: II wojna światowa, lotnictwo, wrzesień 1939, Dęblin, Świd-
nik, Warszawa, Ułęż, Wielick, Lida, Korpus Ochrony Pogranicza
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SUMMARY

Grzegorz  Śl iże wski , Forgotten aviators. The actions of Polish fighter 
pilots at the rear of the front line in September 1939

The article contains a  description of the September 1939 actions of Polish 
fighter force situated at the rear of the front. The tasks were carried out above all 
by pilots who were aviation instructors and partly by their mentees, as well as by 
pilots of units created spontaneously by other units located at the rear and having 
fighter planes at their disposal. The material focuses mainly at determining the list 
of pilots who carried out combat flights even though they did not belong to front-
line units. The potential of their activity and the chances of fighting German air 
force have also been assessed. The article is a contribution to further studies on the 
activity of the air force in September 1939.

Ke y word s : World War II, air force, September 1939, Dęblin, Świdnik, 
Warszawa, Ułęż, Wielick, Lida, Border Protection Corps

РЕЗЮМЕ

Гжегож Щлижев ски, Забытые истребители. Действия польских 
пилотов истребителей в тылу в сентябре 1939 года

Cтатья описывает действия польской истребительной авиации в сентя-
бре 1939 г., находившейся в тылу. Задания выполняли прежде всего летчи-
ки-инструкторы авиации и частично их подопечные, а также пилоты групп, 
спонтанно создававшихся из находящихся в тылу отрядов, имеющих в своем 
распоряжении истребители. Материал статьи сконцентрирован прежде всего 
на определении списка пилотов, которые управляли боевыми полетами, не-
смотря на то, что их не было в составе военных подразделений. Также были 
оценены возможности их действий и шансы победить немецкую авиацию. 
Данная статья является частью исследования событий авиации в сентябре 
1939 г., которое будет продолжаться и далее. 

К л ю че в ые  с л ов а : Вторая мировая война, авиация, сентябрь 1939, 
Демблин, Свидник, Варшава, Уленж, Велицк, Лида, Корпус охраны 
пограничья



Piotr Żurek

Polacy w oddziałach czetników  
Dražy Mihailovicia*

W niniejszym artykule pragnę jedynie nakreślić ramy szerszego epizodu, 
jakim było zagadnienie „polskich czetników”1, czy też bardziej obecność Pola-
ków w dowodzonych przez generała Dražę Mihailovicia formacjach Jugosło-
wiańskiego Wojska w Ojczyźnie (Jugoslovenska vojska u otadžbini) (JVuO).

We wrześniu 1942 r. rezydujący w Kairze kierownik bazy łączności Od-
działu Specjalnego Sztabu Naczelnego Wodza (Oddziału VI), ppłk Walerian 
Mercik, otrzymał od brytyjskiego SOE (Special Operations Executive) in-
formację, iż w szeregach oddziałów czetnickich podległych generałowi Mi-
hailoviciowi znajdują się Polacy2. Informację tę prawdopodobnie osobiście 
Mercikowi przekazał szef wydziału polskiego SOE, płk Harold Perkins3. 

Byli to głównie obywatele polscy pochwyceni w  łapankach przeprowa-
dzanych przez Niemców w  Generalnym Gubernatorstwie i  skierowani do 
przymusowej pracy dla Organisation Todt w kopalniach Bor we wschodniej 
Serbii. Zdarzali się też dezerterzy z Wehrmachtu. Wszystko wskazuje na to, 
iż ucieczki te prowokowane były przez członków JVuO latem 1942 r. Polacy 
ci najczęściej wcielani byli do Homoljskiej Brygady Czetników4. 

* Tekst ten jest polską wersją wydanego po serbsku mojego artykułu: Poljaci u četničkim 
odredima Draže Mihailovića [w:] Jugoslavija i Poljska u XX veku, red. M. Pavlović, A. Zać-
miński, P. Wawryszuk, Beograd  2017, s. 159–173.
1 Nazwa „polscy czetnicy” jest terminem, który pojawił się współcześnie i został ukształ-
towany przez media, zob. M. Pogodowski, Czetnicy znad Wisły, „Polska Zbrojna” 2011, nr 35 
(761), s. 49–51.
2 W. S. Mercik, Próby zorganizowania oddziałów polskich na Bałkanach, „Zeszyty Histo-
ryczne” (Paryż) 2002, z. 139, s. 110. 
3 O Perkinsie zob. J. Walker, Polska osamotniona. Dlaczego Wielka Brytania zdradziła swojego 
najwierniejszego sojusznika?, Kraków 2010.
4 Poljski četnik ponovo u Srbiji, „Pogledi” (Kragujevac) 2004, nr 264.
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Brytyjczycy, informując Mercika o  obecności niemałej liczby Polaków 
w szeregach czetnickich, prawdopodobnie opierali się na danych otrzyma-
nych od kapitana Duane’a Hudsona, oficera łącznikowego SOE zainstalowa-
nego jesienią 1941 r. przy sztabie Mihailovicia5. 

Walerian Mercik zapewne pod wpływem Perkinsa przedstawił szefo-
wi Oddziału VI płk. Michałowi Protasiewiczowi propozycję zwerbowania 
i  zainstalowania polskiego oficera przy działającej przy sztabie Mihailo-
vicia misji brytyjskiej. Jego podstawowym zadaniem miało być zbadanie 
sytuacji na miejscu i uporządkowanie spraw Polaków służących w czetni-
kach6. Dowództwo Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (PSZ) planowało 
także wykorzystać tę misję do odbudowy w Serbii bazy polskiego wywiadu 
i stworzenia poprzez Bałkany szlaku łączności z okupowaną Polską7. Przy-
pomnijmy, iż jesienią 1941 r. Gestapo rozpracowało i zlikwidowało w Serbii 
funkcjonującą pod kryptonimem „Sława” polską siatkę wywiadowczą8. Już 
w  listopadzie 1942 r. ppłk Protasiewicz sondował u  dowódcy Armii Kra-
jowej (AK) generała Stefana Roweckiego „Grota” możliwości odbudowy 
łączności poprzez sztab Mihailovicia: „Jakie są możliwości dotarcia waszych 
ludzi do gen. Michajłowicza? Będziemy tam mieli przedstawiciela od Paszy 
(tj. placówki Oddziału VI w Kairze)”9. 

Należy tutaj także zaznaczyć, iż od końca 1942 r. Brytyjczycy zaczęli rozbu-
dowywać swoje placówki na całym obszarze kontrolowanym przez Mihailovi-
cia, powołując podmisje przy lokalnych dowództwach czetników. I tak do końca 
1943 r. przy oddziałach Mihailovicia funkcjonowało 65 agentów brytyjskich10. 

Wszystko wskazuje na to, iż tę aktywność brytyjską w  Serbii starał się 
wykorzystać Oddział VI. Dlatego też w celu zorganizowania polskiej misji 
w Serbii, w grudniu 1942 r. do Kairu został skierowany rtm. Jerzy Szymań-
ski, który już od pewnego czasu zajmował się werbowaniem i szkoleniem ci-
chociemnych. Szymański zaraz po przybyciu do Egiptu spotkał się z szefem 
SOE na Bałkany płk. Guyem Tamplinem. Rozmowa dotyczyła powołania 
przy oddziałach Mihailovicia polskiej placówki w „składzie dwu ludzi, ale 
bez własnej radiostacji”. Samodzielny kanał łączności miał zostać utworzony 

5 J. Tomasevich, Četnici u  drugom svjetskom ratu, Zagreb 1979, s. 136–137. W  latach 
1944–1945 Duane Hudson dowodził misją SOE w Polsce, zob. J. Durka, „Freston” – brytyjska 
misja wojskowa SOE w Polsce. Przygotowania – przebieg – fiasko, „Zeszyty Historyczne” (Pa-
ryż) 2007, z. 161, s. 97–121.
6 W. S. Mercik, Próby zorganizowania oddziałów..., s. 110–111.
7 L. Kliszewicz, Placówki wojskowej łączności kraju z centralą w Londynie podczas II Wojny 
Światowej, t. 6: Bazy w Belgradzie i Atenach, Warszawa–Londyn 2002, s. 13–14.
8 J. Kurcyusz, Na przedpolu Jałty, Katowice 1995, s. 222–307.
9 J. Tucholski, Spadochroniarze, Warszawa 1991, s. 147.
10 H. Vilijams, Padobranci, patrioti i partizani, Beograd 2009, s. 190.
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w dalszej fazie rozwoju bazy. Ustalono także, iż pierwszym członkiem misji 
zostanie kpt. Kazimierz Korzeniowski, który przed wojną pracował w  Ju-
gosławii i znał ten kraj i  język (przypuszczano, iż z tamtych czasów łączyła 
go znajomość z  Mihailoviciem). Szymański i  Tamplin uzgodnili także, iż 
w  trybie przyspieszonym zostanie on skierowany na kurs spadochronowy 
oraz sabotażu i dywersji11. Rozpoczęcie misji opóźniało się jednak, ponie-
waż wycofał się z  niej Korzeniowski. Wówczas to do tego zadania został 
zwerbowany kpt. Józef Maciąg12. Od roku 1940 przebywał on na Bliskim 
Wschodzie, gdzie służył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich. 
Oficer ten brał udział w kampanii polskiej i miał już doświadczenie kurier-
skie. Jego największą zaletą było jednak to, iż jako syn Polaka i Dalmatyn-
ki urodził się w Bośni i dobrze znał kraj oraz znakomicie władał językiem 
serbsko-chorwackim13. Maciąg już w  lutym 1943 r. został skierowany do 
Hajfy na brytyjski kurs spadochronowy i  wywiadowczy. Tymczasem SOE 
i  Oddział VI uzgadniały cele i  zadania misji polskiego kapitana w  Serbii. 
Pułkownik Protasiewicz stał na stanowisku, iż głównym zadaniem Polaka 
powinno być utworzenie placówki łączności z okupowanym krajem. Nato-
miast Brytyjczycy i Mercik uważali, iż Maciąg musi się przede wszystkim 
skupić na tworzeniu polskiego oddziału przy czetnikach Mihailovicia. Tutaj 
dowództwo SOE planowało, iż polski oddział będzie „stanowić dużą war-
tość bojową w rękach Szefa Misji Brytyjskiej przy Mihailoviciu”14. Innymi 
słowy, jednym z  zadań polskiego oddziału miała być ochrona brytyjskiej 
misji wojskowej w Serbii15. Przypomnijmy, iż właśnie w tym czasie, to jest 
od przełomu lat 1942–1943, zaczęły się psuć relacje między Brytyjczykami 
a Mihailoviciem. Mianowicie SOE było niezadowolone ze słabej aktywno-
ści bojowej oddziałów JVuO oraz pojawiających się informacji o rzekomej 
współpracy czetników z Niemcami i Włochami16. Z drugiej zaś strony Mi-
hailovicia niepokoiła brytyjska skłonność do popierania partyzantów Tito, 
uważanych przez serbskiego generała za głównych wrogów jego ruchu17. 

11 L. Kliszewicz, Placówki wojskowej łączności kraju..., s. 14–15.
12 J. Tucholski, Spadochroniarze..., s. 147.
13 Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (dalej: CAW-WBH),  
sygn. C 3174, Wyciąg z  zeszytu ewidencyjnego ś. p. kapitana Józefa Maciąga; M. Juchnie-
wicz, Gdzie był wróg tam walczyli Polacy, Warszawa 1980, s. 123–124. 
14 W. S. Mercik, Próby zorganizowania oddziałów..., s. 112.
15 H. Latkowska-Rudzińska, Łączność zagraniczna Komendy Głównej Armii Krajowej 1939–
1944. Odcinek „Południe”, Lublin 1985, s. 179.
16 E. Barker, O nekim faktorima koji su uvjetovali britanske odluke u Jugoslaviji u razdoblju od 
1941. do 1944. godine [w:] Britanska politika na Balkanu u II svetskom ratu, Zagreb 1978, s. 286.
17 K. Nikolić, Istorija Ravnogorskog pokreta, t. 1, Beograd 2014, s. 505–519.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/3–4. ARTYKUŁY I STUDIA146

Należy tutaj jednak podkreślić, iż strona polska była daleka od mieszania 
się w jugosłowiańskie sprawy wewnętrzne. Co więcej, gabinet generała Włady-
sława Sikorskiego współpracował z emigracyjnym rządem jugosłowiańskim18. 
Poza tym polski Naczelny Wódz lansował swój plan przeprowadzenia desantu 
na wybrzeżu dalmatyńskim, utworzenia drugiego frontu, a  to związane było 
z popieraniem ruchu czetnickiego Dražy Mihailovicia i perspektywą odrodze-
nia rządzonego przez Karadzordzewiciów Królestwa Jugosławii19.

Misja kpt. Maciąga musiała mieć duże znaczenie dla polskiego rządu emi-
gracyjnego w Londynie, ponieważ wiosną 1943 r. specjalnie do Kairu na od-
prawę z Maciągiem przyjechał gen. Tadeusz Klimecki, szef Sztabu Naczelnego 
Wodza. Już wcześniej ustalono, iż placówka w Jugosławii będzie nosiła krypto-
nim „Drawa”, a jej zasadniczym zadaniem będzie utrzymanie łączności kurier-
skiej z okupowaną Polską (Warszawa – Budapeszt – Timisoara – Jugosławia 
– Saloniki – Kair). Jedynie jako zadanie poboczne dopuszczano formowanie 
oddziałów polskich, które mogłyby zostać użyte w akcjach bojowo-dywersyj-
nych organizowanych przez czetników bądź Brytyjczyków20. 

Na działania polskiej bazy łączności w  Serbii uzyskano zgodę gen. 
Mihailo vicia, który od samego początku obawiał się, że akcja ta jest wy-
mierzoną w  niego prowokacją brytyjską. Wskazuje na to meldunek, jaki 
12 czerwca 1943 r. Mihailović skierował do komendanta czetników we 
wschodniej Serbii płk. Velimira Pileticia: „Polacy nigdy nie byli wielkimi 
przyjaciółmi Anglików. Dlatego ostrożnie wybadajcie, jakie jest stanowisko 
polskiego oficera, który do was przybywa. Być może będzie z niego korzyść. 
Uważajcie, aby on nie okazał się angielskim agentem. Bądźcie przebiegli. 
Pozwólcie mu, niech mówi pierwszy”21. 

Utworzenie placówki „Drawa” opóźniało się jednak. Kapitan Maciąg zo-
stał zrzucony na obszarze Homoljskiej planiny we wschodniej Serbii dopiero 
w nocy z 15 na 16 czerwca 1943 r. Formalnie pod nazwiskiem kpt. John Peter 
Nash wszedł w skład misji brytyjskiej przy oddziałach Mihailovicia. Natomiast 
w  polskim wywiadzie Maciąg funkcjonował pod kryptonimem „Wola” i  zo-
stał dodatkowo zaopatrzony w fałszywe dokumenty wystawione na nazwisko 

18 O współpracy obu rządów emigracyjnych zob. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Si-
korskiego w Londynie (dalej: IPiMS), Sztab Naczelnego Wodza i Ministerstwa Spraw Woj-
skowych/Ministerstwa Obrony Narodowej, sygn. A.XII.32/3, Attaché wojskowy przy rządzie 
Jugosławii.
19 G. Mazur, Kontakty polsko-jugosłowiańskie w czasie II wojny światowej, „Zeszyty Histo-
ryczne” (Paryż) 2000, z. 132, s. 40–44.
20 L. Kliszewicz, Placówki wojskowej łączności kraju..., s. 17–19.
21 M. Samardžić, General Draža Mihailović i opšta istorija četničkog pokreta, t. 5, Kraguje-
vac 2010, s. 702.
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Michał Jakubowski-Lewandowski22. Nash został przydzielony do działającej 
w tym rejonie brytyjskiej podmisji dowodzonej przez mjr. Erica Greenwooda23. 
Powodowało to, iż łączność polskiego dowództwa z „Drawą” odbywała się wy-
łącznie za pośrednictwem radiostacji i szyfrów brytyjskich24. 

Miejsce zrzutu nie było przypadkowe. W  tym rejonie Serbii było naj-
więcej Polaków, a co najważniejsze, leżał on na trasie planowanego szlaku 
łączności kurierskiej. Główna baza zrzutów misji Greenwooda znajdowała 
się w rejonie Žagubicy i tam też miał swoją kwaterę Nash. Cały ten region 
podlegał kpt. Punišy B. Vešovicowi, komendantowi czetników regionu Bor. 
Natomiast jego brygada wchodziła w  skład Mlavskiego Korpusu, którym 
dowodził mjr Siniša Ocokoljić Pazarac. 

Wkrótce po wylądowaniu Nash zameldował się u pułkownika Pileticia, 
za pośrednictwem którego przekazał Mihailoviciowi pozdrowienia od gen. 
Sikorskiego. Polski kapitan zapewnił również czetnickich komendantów, iż 
sformowany przez niego polski oddział w Serbii będzie podlegał dowódz-
twu JVuO25. Zaplanowane było także spotkanie Nasha z  Mihailoviciem, 
w trakcie którego polski kapitan miał mu przekazać osobisty list skierowany 
do niego przez gen. Sikorskiego oraz wręczyć order Virtuti Militari26. 

Pułkownik Piletić od razu przydzielił Nashowi jednego ze swoich ofice-
rów Marko Milunovicia-Pipera, który pomagał Polakowi w kwestii zorga-
nizowania łączności kurierskiej z  Komendą Główną AK27. Zresztą już na 
początku roku 1943 polski wywiad uzyskał zapewnienie sztabu Mihailovicia 
o pomocy w zorganizowaniu przerzutu kurierów z Rumunii28. 

Kapitan Nash z  dużym zapałem przystąpił do realizacji powierzonego 
mu zadania. Już w pierwszych dniach pobytu w Serbii, w cywilnym ubra-
niu przedostawał się do Boru, gdzie rozpoczął werbunek Polaków do swo-
ich zadań wywiadowczo-wojskowych. Dlatego też błyskawicznie po okolicy 
rozniosła się wieść, iż w  górach Homolje przy czetnikach powstaje polski 
oddział. Informacja ta rozpowszechniana przez serbskich chłopów bardzo 
szybko trafiała do Polaków znajdujących się w obozach Organisation Todt29. 
I tak Nash już pod koniec czerwca w swoim pierwszym raporcie wysłanym 

22 J. Tucholski, Spadochroniarze..., s. 147. W tekście nazwisko Nash i Maciąg będą stosowa-
ne wymiennie.
23 M. Juchniewicz, Gdzie był wróg..., s. 125.
24 M. Protasiewicz, Notatka dla Naczelnego Wodza (14 X 1943) [w:] T. Dubicki, Bazy wojskowej 
łączności zagranicznej ZWZ-AK w latach 1939–1945. Studia i materiały, Częstochowa 2000, s.  235.
25 M. Samardžić, General Draža Mihailović..., s. 702–703.
26 W. S. Mercik, Próby zorganizowania oddziałów..., s. 117. 
27 M. Milunović, Sa kapetanom Nešom u Beogradu, Štokholm 1990, s. 13.
28 L. Kliszewicz, Placówki wojskowej łączności kraju..., s. 16.
29 Z. Katuszewski, Kryptonim „Homolje”, Warszawa 1967, s. 14–15.
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do Kairu donosił, iż istnieje możliwość zorganizowania kanału łączności 
przez Rumunię, jak również informował o obecności w okolicy kilkudzie-
sięciu Polaków i  sugerował przerzucenie ich do oddziałów Mihailovicia. 
Polski kapitan zaznaczył jednocześnie, iż czetnicy są gotowi ich przyjąć, tyl-
ko nie mają dla nich broni i ubrań. 

W tej kwestii polskie dowództwo w Egipcie, zasłaniając się brakiem moż-
liwości dostaw, zalecało ograniczyć działania i nakazywało przede wszystkim 
zbieranie informacji30. Sprawa nie była jednak prosta, ponieważ zarówno Nash, 
jak i oswobodzeni Polacy żądni byli odwetu na Niemcach i rwali się do walki 
przeciwko nim. Poza tym pojawienie się polskiego oficera w górach Homolje 
wywołało masową ucieczkę Polaków z obozów Organisation Todt, którymi mu-
siał się ktoś zająć31. Z drugiej zaś strony Brytyjczykom zależało, aby wykorzy-
stać polski oddział do działań dywersyjno-sabotażowych. Tego jednak obawia-
ło się dowództwo polskie, zdając sobie sprawę, iż może to skłonić Niemców 
do przeprowadzenia akcji odwetowych na ludności serbskiej i tym samym 
pogorszyć relacje Polaków z  Serbami32. Polskie dowództwo podobnie jak 
gen. Mihailović uważało, iż do operacji zbrojnej należy przejść w momen-
cie, kiedy pojawią się szanse na pełne pokonanie Niemców. Innymi słowy 
polska koncepcja operacji zbrojnych w Serbii zakładała potajemne tworze-
nie polskich oddziałów i  czasowe unikanie walki. Tutaj rozkaz był jasny: 
„ujawnienie i  wejście do akcji zbrojnej wstrzymać do chwili rozpoczęcia 
ofensywy aliantów na Bałkanach”. Tak więc polska strategia była całkowicie 
zbieżna z taktyką Mihailovicia oszczędzania sił i wyczekiwania na otwarcie 
drugiego frontu na Bałkanach. Jednak strona brytyjska stanowczo domagała 
się, aby Nash wraz ze swoim nowo tworzonym oddziałem brał udział w ak-
cjach bojowych i sabotażowo-dywersyjnych. Poza tym Anglicy bardzo szybko 
„wysuwają sugestię dosłania nowych oficerów” i utworzenia kolejnych oddzia-
łów polskich w Serbii33.

Nieprzypadkowo też już 2 lipca 1943 r. były znane nazwiska dwóch mó-
wiących po serbsku polskich oficerów zwerbowanych „dla «Drawy»”. Byli to 
por. Zbigniew Piątkowski oraz kpr. pchor. Stanisław Hołły34. 

Mimo że od początku roku 1943 siły Osi znajdowały się w  zdecydo-
wanym odwrocie, to jednak sytuacja Polaków w  tej wojnie wcale się nie 
poprawiała. 4 lipca 1943 r. w  katastrofie lotniczej w  Gibraltarze zginął 

30 L. Kliszewicz, Placówki wojskowej łączności kraju..., s. 20–21.
31 Z. Katuszewski, Kryptonim..., s. 15–16.
32 M. Protasiewicz, Notatka dla Naczelnego Wodza..., s.  235–237.
33 Studium Polski Podziemnej w Londynie (dalej: SPP), sygn. A 066/14, Notatka dla Na-
czelnego Wodza w sprawach bałkańskich, Londyn 27 IX 1943 r. 
34 L. Kliszewicz, Placówki wojskowej łączności kraju..., s. 21.
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gen.  Sikorski. Jego śmierć pozbawiła Polskę męża opatrznościowego i całko-
wicie zdewastowała polską strategię wojenną35. 

Generał Mihailović za pośrednictwem „Drawy” przekazał kondolencje 
polskiemu rządowi emigracyjnemu w  Londynie. A  we wszystkich podle-
głych mu oddziałach „odbyły się pogadanki na temat Polski”36. Dowódz-
two JVuO zapewne zdawało sobie sprawę, iż śmierć Sikorskiego kompletnie 
osłabiła pozycję Polski wśród aliantów. Dlatego też Nash nigdy nie spotkał 
się z  Mihailoviciem i  nie przekazał mu listu ani orderu nadanego przez 
Sikorskiego37. Zresztą później wraz z  narastaniem nieporozumień między 
Mihailoviciem a Brytyjczykami do serbskiego generała zaczęły docierać in-
formacje, aby go „nie spotkał [los] Sikorskiego”38.

Polska strategia względem okupowanej Jugosławii pozostawała jednak bez 
zmian. Nowy polski Naczelny Wódz gen. broni Kazimierz Sosnkowski, jak 
i  zrekonstruowany polski rząd emigracyjny Stanisława Mikołajczyka ciągle 
wierzyli w możliwość desantu alianckiego na Bałkanach. Dlatego też misja Na-
sha trwała nadal według ustalonego planu i tym samym postępowała akcja for-
mowania polskiego oddziału w Serbii. Tutaj jednak pojawił się problem, gdyż 
wśród tworzących ten oddział Polaków, to jest zbiegów z  Organisation Todt 
i Wehrmachtu, w zasadzie nie było oficerów, którzy mogliby nim komende-
rować. Wobec zaistniałej sytuacji polska baza łączności w Kairze zaleciła Na-
showi „zaangażowanie chwilowo jakiegoś miejscowego Polaka – uchodźcę”39. 
Innymi słowy − należało któregoś z Polaków z tworzonego oddziału mianować 
oficerem. I tak „po wstępnym egzaminie” kpt. Nash mianował Zygmunta Ka-
tuszewskiego podporucznikiem i dowódcą pododdziału. Głównym jego wa-
lorem było to, iż świetnie po angielsku porozumiewał się z  członkami misji 
brytyjskiej, a  języka francuskiego używał do kontaktu z oficerami JVuO. Od 
tego czasu Katuszewski pełnił rolę zastępcy Nasha w polskim oddziale40. 

22 września dotarła do Londynu depesza, w  której: „«Drawa» − donosi 
o ukończeniu formowania jednej kompanii i rozpoczęciu organizacji drugiej”. 
W  odpowiedzi polskie dowództwo zgadzało się przesłać zrzutem lotniczym 
polskie orzełki do czapek41. Z umundurowaniem było jednak bardzo krucho. 

35 P. Żaroń, Generał Władysław Sikorski. Żołnierz, mąż stanu, Naczelny Wódz 1939–1943, 
Toruń 2003, s. 305–407.
36 L. Kliszewicz, Placówki wojskowej łączności kraju..., s. 21.
37 W. S. Mercik, Próby zorganizowania oddziałów..., s. 117.
38 Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, t. XIV, 
z. 3, Beograd 1983, s. 209.
39 L. Kliszewicz, Placówki wojskowej łączności kraju..., s. 22.
40 Z. Katuszewski, Kryptonim..., s. 16–17.
41 SPP, sygn. A 066/14, Notatka dla Naczelnego Wodza w sprawach bałkańskich, Londyn 
27 IX 1943 r.
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Jedynie Nash i kilkunastu jego podoficerów posiadało brytyjskie mundury. Po-
zostali nosili zwykłe ubrania i najczęściej šajkače na głowie, na której z czasem 
pojawił się polski orzełek. Jeszcze gorzej było z bronią, tym bardziej że zrzu-
ty alianckie następowały rzadko, a  czetnicy sami posiadali mało uzbrojenia. 
Mimo to Nash domagał się od Kairu dostarczenia dla swojego oddziału broni, 
mundurów z polskimi oznakami oraz książeczek wojskowych42. 

Formowanie polskiego oddziału odbywało się z całkowitą aprobatą Mihailo-
vicia43. O jego zgodzie dowiadujemy się między innymi z jego korespondencji 
z generałem Charlesem Armstrongiem, który we wrześniu 1943 r. objął sta-
nowisko szefa misji brytyjskiej przy sztabie JVuO44. I tak według Mihailovicia: 
„Kwestia relacji z polskimi oficerami i w ogóle zagadnienie polskich spraw na 
naszym terytorium zostało załatwione już między mną i moimi przedstawicie-
lami na następującej osnowie: na terytorium Homolja przez pana pułkownika 
Pavlovicia, a na drugim terenie przez pana podpułkownika Đuricia. Napomi-
nam, że w tej kwestii doszło do pełnej aprobaty ze strony polskich oficerów. 
Zezwoliłem na sformowanie na Homolju jednego oddziału składającego się 
z 50 Polaków, który może zostać uzbrojony, ale tylko pod warunkiem, że nie 
odbędzie się to kosztem naszego uzbrojenia. Wszyscy pozostali Polacy zostaną 
przyjęci jako ochotnicy do naszych jednostek, ale i oni nie mogą zostać uzbro-
jeni wcześniej niż nasi ludzie”45.

Dowództwo PSZ poza nadzwyczajnymi sytuacjami utrzymywało w mocy 
zakaz użycia polskich formacji w  Serbii do akcji zbrojnych i  dywersyjno-
-sabotażowych. Ta niechęć polskiego dowództwa do „szafowania krwią 
polską” całkowicie odpowiadała strategii Dražy Mihailovicia. Pomimo tego 
ppłk Mercik wraz z SOE niezależnie rozpoczęli działania na rzecz bojowego 
użycia polskiego oddziału w Serbii. Co więcej, SOE prowadziło z Mihailo-
viciem rozmowy na temat ewentualnego utworzenia w Serbii większej pol-
skiej formacji zbrojnej. 4 października Mercik depeszował o tym do sztabu 
generała Sosnowskiego:

„1. SOE podało następujący projekt Statutu Organizacyjnego kompanii 
polskiej w Jugosławii: 

a) oficer dowodzący powinien nosić polskie odznaki i mieć kartę iden-
tyczności wojsk alianckich,

b) żołnierze innych stopni winni nosić również polskie odznaki («Po-
land») i orzełki i mieć książeczki żołdu (Army Book 64) wskazujące na to, 
że należą do Armii Polskiej, 

42 Z. Katuszewski, Kryptonim..., s. 22–25.
43 W. S. Mercik, Próby zorganizowania oddziałów..., s. 124.
44 W. R. Roberts, Tito, Mihailovic and the allies 1941–1945, Durham 1987, s. 142–143.
45 Vojni Arhiv, Belgrad, Četnička arhiva, kutija 20, fascikla 4, reg. br. 11/4, D. Mihailović 
do Ch. Armstronga, Slobodne jugoslovenske planine 18 XI 1943 r. 
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c) kompania jako taka pozostawać będzie pod operacyjnym dowódz-
twem serbskiego Dowództwa Okręgu. Polski oficer dowodzący odpowiadać 
będzie za dyscyplinę wewnętrzną, administrację i awanse. 

2. SOE podejmuje się zaopatrzenia i utrzymania oddziału oraz dostar-
czenia kart identyczności i książek żołdu. 

3. Gen. Mihailovic wyraził swą zgodę. 
4. Proszę o aprobatę, przy czym dodaję, że dowódcą kompanii nie jest 

kpt. Maciąg – jeśli nie znajdzie się inny, będzie nim por. Waletko”.
Porucznik Jerzy Waletko „Bart” był przewidywany na dowódcę polskiego 

oddziału czetnickiego zapewne ze względu na fakt, iż na Nashu spoczywało 
zadanie organizowania kanału łączności. Koncepcje jednak się bardzo szyb-
ko zmieniały i  Waletko miał ostatecznie być zastępcą dowódcy „Drawy”. 
Mimo że misja tego polskiego oficera była dobrze przygotowana, to jednak 
z  nieznanych do dzisiaj powodów nigdy nie został zrzucony nad Jugosła-
wią. Dopiero po pewnym czasie on i Stanisław Hołły zostali zainstalowani 
w Grecji46. Natomiast porucznik Piątkowski jako Alfred Link został w nocy 
z 9 na 10 września 1943 r. zrzucony w górach Kopaonik na pograniczu Ko-
sowa. Formalnie Polak wszedł tam w  skład misji brytyjskiej dowodzonej 
przez ppłk. Coope’a47. Przy jej boku Link utworzył placówkę nr 2 polskie-
go wywiadu nazywaną potocznie „Prisztina” (placówką nr 1 w  Jugosławii 
była „Drawa”). „Prisztina” funkcjonowała na obszarze działań operacyjnych 
ppłk. Radoslava Đuricia komendanta Południowomorawskiego Korpusu48. 

Głównym zadaniem „Prisztiny” miało być pośrednictwo w  przekazy-
waniu poczty i  wysyłaniu kurierów między „Drawą” a  Kairem. Dodatko-
wo Linkowi zalecano: „roztoczenie opieki nad tymi rodakami (Polakami) 
ewentualnie zorganizowanie ich dla wykonania zadań dywersyjnych i sabo-
tażowych w  ramach oddziałów powstańczych (czetnickich)”49. Generalnie 
o działaniach „Prisztiny” wiemy bardzo mało, tym bardziej iż Đurić w tym 
czasie podjął współpracę z partyzantami. 

Kapitan Nash często musiał opuszczać swoich podkomendnych, organi-
zując punkty kontaktowo-przerzutowe dla kurierów z Polski. Na terytorium 
Rumunii w Turnu Severin i Timisoarze udało mu się także utworzyć meliny 
kurierskie. Wiele zdobytych przez niego na terytorium Rumunii informacji 
wywiadowczych trafiało drogą radiową do aliantów50. Nash posiadał tam 

46 W. S. Mercik, Próby zorganizowania oddziałów..., s. 118–128.
47 W. Grabowski, „Agenci” SOE? Polscy spadochroniarze w okupowanej Europie, „Biuletyn 
Instytutu Pamięci Narodowej” 2011. nr 8–9, s. 105.
48 W. S. Mercik, Próby zorganizowania oddziałów..., s. 125–127.
49 L. Kliszewicz, Placówki wojskowej łączności kraju..., s. 25–27.
50 M. Juchniewicz, Gdzie był wróg..., s. 126.
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też swoich zwerbowanych agentów miejscowych51. Polski dowódca odbył 
również misję specjalną na Węgry. O funkcjonalności zbudowanego przez 
niego szlaku łączności świadczy fakt, iż do bazy „Drawa” docierali polscy 
wywiadowcy z okupowanego kraju. Byli to występujący zapewne pod zmie-
nionymi nazwiskami: por. Meyer i Józef Malesta52. 

Mimo że polskie dowództwo domagało się od Anglików udostępnienia 
„Drawie” własnej radiostacji, to jednak przez cały czas kontakt Nasha z Kairem 
odbywał się za pośrednictwem misji brytyjskiej. A to powodowało, iż polski od-
dział wykonywał rozkazy zaakceptowane przez SOE. Z drugiej zaś strony Polacy 
palili się do akcji i dlatego też oddział Nasha nie stał w miejscu. Rozbił kilka 
obozów pracy przymusowej, uwalniając setki jeńców oraz przeprowadził wiele 
akcji dywersyjnych. W czasie jednej z akcji udało się wysadzić na Dunaju barki 
z paliwem, co na pewien czas zablokowało komunikację rzeczną. Najbardziej 
spektakularną akcją polskiego oddziału było wysadzenie w górze Gornjak tune-
lu kolejowego o strategicznym znaczeniu dla Niemców. 26 października w od-
wecie za tę akcję Niemcy rozstrzelali 150 mieszkańców Belgradu53.

Nie ulega żadnej wątpliwości, iż działania Polaków, a przede wszystkim 
spowodowane przez nich niemieckie akcje odwetowe, musiały wzburzyć 
Mihailovicia i innych komendantów czetnickich. Serbski generał doskonale 
zdawał sobie sprawę, iż akcje Polaków inspirowane są przez Anglików. Tym 
bardziej że w tym czasie alianci już mocniej popierali partyzantów Tito niż 
JVuO. Poza tym 19 listopada 1943 r. „kairska SOE wystąpiła z  formalnym 
wnioskiem wstrzymania wszystkich dostaw dla Mihailovicia oraz odwołania 
oficerów łącznikowych przydzielonych do czetników”54 (tzn. także Nasha 
oraz Linka). Atmosfera stawała się coraz bardziej niespokojna. Jej oddziały-
wanie można zauważyć w rozkazie Mihailovicia z 20 listopada skierowanym 
do podległych mu komendantów: „Zostaje w mocy tylko grupa 50 Polaków, 
na jaką formalnie zezwoliłem pułkownikowi Pavloviciowi. Wszyscy pozo-
stali mają być porozrzucani po jednostkach i  to daleko od Anglików. An-
glicy chcieli nas oszukać, że uzbroją Polaków bardziej niż nas i zgodnie ze 
swoją wolą ich potem użyją, a może i przeciwko nam”55.

Nash, jak i jego podkomendni byli świadomi zaistniałej sytuacji, tym bar-
dziej że lawinowo psuły się relacje czetników z Anglikami. Spotęgowane było 
to również tym, że większość zrzutów alianckich kierowana była do partyzan-
tów Tity. To też powodowało, iż członkowie misji brytyjskiej chcieli, aby Polacy 

51 D. Rutam, Pucanj u prazno, Beograd 2004, s. 220.
52 Z. Katuszewski, Kryptonim..., s. 142, 176–177; M. Milunović, Sa kapetanom Nešom..., s. 145.
53 M. Juchniewicz, Gdzie był wróg..., s. 126–128.
54 D. Stafford, Wielka Brytania i ruch oporu w Europie (1940–1945), Warszawa 1984, s. 201.
55 M. Samardžić, General Draža Mihailović..., s. 704.
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wzmocnili ich osobistą ochronę. Nieliczne i skromne już wówczas zrzuty dla 
czetników musiały być rozdysponowane również wśród Polaków. Według Mer-
cika prowokowało to „zazdrość Mihailovicia”. Natomiast Katuszewski wspomi-
na, że na rozkaz Greenwooda ochronę nad bazą zrzutów w Žagubicy przejęli 
Polacy. Dlatego komendanci czetniccy dążyli do rozformowania polskich pod-
oddziałów i wcielenia ich członków do swoich czet. Katuszewski zwraca uwagę, 
iż w tej kwestii szczególnie zdeterminowany był kpt. Jagoš Živković – komen-
dant okręgu Petrovac na Mlavi – Požarevac. Poza tym Polacy obawiali się, iż 
po rozformowaniu ich oddziału będą musieli walczyć z partyzantami, którzy 
byli głównymi przeciwnikami czetników. Pamiętajmy, iż mimo nacisków bry-
tyjskich polski rząd emigracyjny nigdy nie uznał AVNOJ56 i pozostał do końca 
wierny sojuszowi z władzami Królestwa Jugosławii. Niemniej na terenie dzia-
łań zbrojnych przyjęto zasadę walki jedynie z okupantem Polski i w stosunku 
do partyzantów opowiadano się za zachowaniem neutralności57. 

Tymczasem 11 listopada Sosnowski po rozmowie z  dowódcą SOE ge-
nerałem Colinem Gubbinsem poinformował szefa swojego sztabu Stanisła-
wa Kopańskiego, iż „przewiduje komplikacje z oddziałami polskimi w Ju-
gosławii, ponieważ Anglicy nie dowierzają Michajłowiczowi i oceniają, że 
pozycja jego jest coraz słabsza ze względu na odmowę walki z Niemcami. 
Równocześnie rosną siły Tity i  należy przewidzieć, że on sam zlikwiduje 
Michajłowicza. Dlatego zdaniem Anglików formowanie polskich oddziałów 
przy Michajłowiczu jest niebezpieczne i  radzą, by je ściągnąć do Albanii”. 
Polskie dowództwo nie mogło do końca uwierzyć w taki stan rzeczy i ciągle 
łudziło się, iż sytuacja ulegnie zmianie i Mihailović wyjdzie cało z opresji. 
Dlatego też nie zdecydowano się wówczas na ewakuację polskich oddziałów 
z Serbii58, tym bardziej że reprezentowały one już pewną wartość bojową.

Ze sprawozdania ppłk. Mercika przedstawionego 24 listopada 1943 r. 
gen. Sosnkowskiemu dowiadujemy się: „Mamy więc dwie kompanie złożo-
ne z Polaków w grupie mjr Piletica i jedną kompanię w grupie mjr Đuricia. 
W pierwszych dwu kompaniach znajdują się polscy oficerowie, w  trzeciej 
na razie nie ma oficera i tymczasowo poleciłem przesunąć jednego z pierw-
szej kompanii do trzeciej.

Stany:  1 komp. – 2 oficerów i około 60 szereg.
  2 komp. – 2 oficerów i około 70 szereg.
  3 komp. – około 75 szereg.

56 AVNOJ – Antyfaszystowska Rada Narodowego Wyzwolenia Jugosławii (serb. Antifaši-
stičko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije) − powołany w 1942 r. przez komunistyczną 
partyzantkę organ władzy. Instytucjonalny zalążek przyszłej komunistycznej Jugosławii.
57 Z. Katuszewski, Kryptonim..., s. 144–188; W. S. Mercik, Próby zorganizowania oddzia-
łów..., s. 124–125.
58 L. Kliszewicz, Placówki wojskowej łączności kraju..., s. 34.
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Ludzie są przeważnie ubrani i uzbrojeni tylko w to, z czym przyszli, lecz 
nie wszyscy”59. 

Mercik nie ukrywał również przed naczelnym polskim dowództwem 
wojskowym, iż niemiecka propaganda rozgłasza pogłoski o  „sprzedaniu 
Bałkanów Sowietom”. Należy tutaj przypomnieć, iż w tym samym czasie od-
bywała się konferencja wielkich mocarstw w Teheranie (28 listopada 1943 – 
1 grudnia 1943 r.), na której to ostatecznie zaakceptowano decyzję o otwar-
ciu drugiego frontu w Normandii60. Bardzo odpowiadało to komunistom. 
Pod koniec roku 1943 duże sukcesy zaczęli odnosić partyzanci Tity, którzy 
skutecznie wypierali oddziały czetników operujące w samej Serbii61. 

Mocno to niepokoiło rząd polski w Londynie. Dlatego też już w pierw-
szych dniach grudnia Mercik przedstawił polskiemu naczelnemu dowódz-
twu wojskowemu trzy warianty dalszego rozwoju sytuacji i funkcjonowania 
polskiego oddziału w Serbii: 

1. „jeżeli czetnicy utrzymają się” − kontynuowanie formowania jednost-
ki, ale w rejonie placówki w Prisztinie;

2. „gdyby czetnicy zostali zlikwidowani przez partyzantów” − skłonienie 
Brytyjczyków, aby przekonali Titę do uznania polskiego oddziału za neu-
tralny. Przejście na stronę partyzantów, ale „tylko po to, by zostali ewaku-
owani na Środkowy Wschód względnie do Italii”; 

3. „gdyby czetnicy zostali pobici przez Niemców” − ewakuacja małymi 
grupami do Albanii62. 

Polski rząd w Londynie zapewne już wtedy zdawał sobie sprawę, iż naj-
bardziej realistyczny był wariant drugi. Świadczy o  tym przede wszystkim 
fakt, iż za pośrednictwem Brytyjczyków podjęto rozmowy z Tito na temat 
Polaków służących w oddziałach Mihailovicia. Mianowicie dowiadujemy się 
o  tym z  notatki sporządzonej 4 lutego 1944 r. przez ambasadora Rzeczy-
pospolitej w Londynie Edwarda Raczyńskiego ze spotkania odbytego tego 
dnia z płk. Perkinsem. W trakcie ich rozmowy brytyjski oficer oświadczył, 
iż Tito nie przyjmie do swoich oddziałów Polaków, którzy nie chcą „po-
święcić się całkowicie tylko walce z Niemcami”. Perkins nie ukrywał także, 
iż Tito „zapowiada, że będzie rozstrzeliwał tych (Polaków), którzy występu-
ją przeciw jego oddziałom, przyłączając się do oddziałów Michajłowicza”63.

59 W. S. Mercik, Próby zorganizowania oddziałów..., s. 129–132.
60 Teheran – Jałta – Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mo-
carstw, Warszawa 1970, s. 10–11; Z. Rutyna, Jugosławia na arenie międzynarodowej 1943–
1948, Warszawa 1981, s. 42–49; M. Zacharias, Jugosławia w polityce Wielkiej Brytanii 1940–
1945, Wrocław 1985, s. 161–187.
61 K. Nikolić, Istorija Ravnogorskog..., t. 2, s. 311–322.
62 W. S. Mercik, Próby zorganizowania oddziałów..., s. 132–134.
63 IPiMS, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sygn. A.9.VI.13/1, Edward Raczyński, Notatka 
w sprawie uchodźców polskich i żołnierzy polskich w Jugosławii, Londyn 4 II 1944 r., s. 1–2. 
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Przełom lat 1943 i 1944 okazał się najbardziej krytycznym momentem 
dla polskiego oddziału czetnickiego. Z jednej strony Brytyjczycy totalnie za-
częli wspierać Tito i przygotowywali się do ewakuacji swoich misji wojsko-
wych z oddziałów Mihailovicia, z drugiej zaś serbski dowódca domagał się, 
aby służący u boku jego oddziałów Polacy walczyli z partyzantami. Oczywi-
ście ten ostatni czynnik był całkowicie nie do zaakceptowania dla polskich 
władz w  Londynie. Poza tym z  relacji Mercika można wywnioskować, iż 
nieporozumienia powstałe między polskim dowództwem a sztabem JVuO 
mogły wynikać z  faktu, że kontakt odbywał się za pośrednictwem brytyj-
skim (były skutkiem ich manipulacji informacyjnej). Innymi słowy − na 
skutek zaistniałej sytuacji Polacy służący w Serbii znaleźli się w matni obce-
go konfliktu i cudzych interesów. Oczywiście w tej krytycznej sytuacji naj-
ważniejsze było niedopuszczenie do tego, aby Polacy służący w czetnikach 
poddani zostali represjom ze strony partyzantów. Tutaj generał Gubbins na 
prośbę Mercika uzyskał zapewnienie od samego Tito, „by Polaków po stro-
nie gen. Mihailovicia nie traktować jako nieprzyjaciół”. Poza tym dowódca 
partyzantów „wyraził zgodę na wyewakuowanie tych Polaków, którzy przej-
dą do niego od czetników i którzy będą tego chcieli”64. 

Prawdziwą katastrofą dla polskich planów strategicznych w Serbii okaza-
ła się śmierć kapitana Maciąga/Nasha, który 11 grudnia 1943 r. we wsi Luka 
zginął w obławie niemieckiej w do dzisiaj niewyjaśnionych okolicznościach. 
Do polskiego dowództwa ta tragiczna informacja dotarła dopiero pod ko-
niec grudnia. Nie wiadomo było także, co się dzieje z  oddziałem Linka 
i  „Prisztiną”. Tym bardziej, że z  tego regionu dochodziły wieści, iż Đurić 
przeszedł na stronę partyzantów, co zresztą okazało się prawdą65. 

Wraz ze śmiercią Nasha przestała istnieć baza „Drawa”. Natomiast decyzją 
Mihailovicia polskie kompanie zostały rozwiązane, a ich członkowie rozdziele-
ni między oddziały serbskie. Polskie dowództwo szczególnie niepokoiło to, że 
Polacy ci mogą zostać użyci do „walk bratobójczych”. Dlatego też już 8 stycznia 
1944 r. płk Protasiewicz rozkazywał Mercikowi: „Żądajcie kategorycznie u An-
glików, by ewakuowali wszystkich Polaków od gen. Mihailovicia”. Nakazywano 
także, aby na miejscu ewakuacją zajął się por. Link66. 

Tymczasem bardzo trudna stawała się również sytuacja generała 
Mihailo vicia. Przypomnijmy, iż kiedy partyzanci przejęli inicjatywę w Ser-
bii, natychmiast odsunęli się od niego Brytyjczycy i rozpoczęły się ucieczki 
czetników do partyzantów. Nastała sytuacja niewątpliwie wywołała nieuf-
ność serbskiego generała do podległych mu Polaków. Relacje polsko-serb-
skie stawały się coraz bardziej napięte, tym bardziej iż siedmiu Polaków 

64 W. S. Mercik, Próby zorganizowania oddziałów..., s. 134–136.
65 L. Kliszewicz, Placówki wojskowej łączności kraju..., s. 39–41.
66 W. S. Mercik, Próby zorganizowania oddziałów..., s. 139–140.
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rozstrzelano za odmowę walki z partyzantami67. Niektórych skazywano na 
karę chłosty68.

Poza tym Mihailović na pewno wiedział o tym, iż są prowadzone rozmowy 
z Tito na temat ewakuacji polskich czetników z Serbii. Świadczy o tym rozkaz 
Mihailovicia z 9 stycznia 1944 r.: „Anglicy zamierzają Polaków, powtarzam Po-
laków, przerzucić do komunistów, chociaż oni Polakom tłumaczą, że ich pro-
wadzą do Kairu. Z tego też powodu zabraniam, aby Polacy przyłączali się do 
misji angielskich. Między Polakami rozwińcie propagandę, iż ich rząd ma trud-
ne relacje z Rosją, że ich miejsce nie jest w oddziałach komunistów. Następnie, 
że Rosjanie w Polsce, w lesie Katyńskim, wymordowali 10 000 Polaków, a i ich 
to czeka w komunistycznych szeregach”69.

W sprawie ewakuacji Polaków z Serbii polskie władze w Londynie inter-
weniowały także u samego króla Petara II i jego rządu70. Podobne kroki podjął 
także rząd brytyjski71. Natomiast generał Armstrong protestował „przeciwko 
używaniu Polaków w walkach przeciwko partyzantom, starał się o zebranie Po-
laków w jednym miejscu i silnie obstawał przy ewakuacji Polaków do Włoch. 
[...] Z  jego też strony wyszła inicjatywa, że Polacy mają stanowić ochronną 
czetę (kompanię) dla Misji Brytyjskiej” (ok. sześćdziesięciu). Oczywiście sam 
plan ewakuacji Polaków z Serbii nad Adriatyk i do Włoch był nierealny i tyl-
ko skromna grupa polskich żołnierzy w ostatnich dniach maja 1944 r. zdołała 
ewakuować się drogą lotniczą do Bari wraz z misją gen. Armstronga. Był to 
por. Link wraz z zaledwie 12 żołnierzami. Według Mercika − „W chwili odlotu 
por. Link posiadał informacje, że w  ramach czetników znajdowało się: przy 
sztabie mjr. Piletica 29 Polaków, przy sztabie ppłk. Pavlovica 9 Polaków, w od-
działach homolijskiego korpusu rozproszonych 160 Polaków”72.

Trudno nam jest dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, co się stało z Polakami, 
którzy pozostali w czetnikach Mihailovicia. Zapewne wielu z nich nie zdezer-
terowało i  do końca wojny pozostało w  Serbii. Dezercja do oddziałów par-
tyzanckich była bardzo ryzykowna, ponieważ byłych polskich czetników źle 
tam traktowano. Poza tym między marcem 1944 r. a kwietniem 1945 r. w Bari 
funkcjonowała nowa polska baza łączności „Capri”. Jednym z głównych zadań, 

67 L. Kliszewicz, Placówki wojskowej łączności kraju..., s. 52–53. 
68 J. Tucholski, Spadochroniarze..., s. 156.
69 M. Samardžić, General Draža Mihailović..., s. 704.
70 L. Kliszewicz, Placówki wojskowej łączności kraju..., s. 45.
71 The National Archives, Kew, Londyn, sygn. FO 371/44349, Evacuation of Polish person-
nel from Mihailović`s H.Q., Kair 20 III 1944 r., s. 11.
72 W. S. Mercik, Próby zorganizowania oddziałów..., s. 140–153. Według Milana Terzicia kwe-
stia Polaków była jednym z elementów szerszego konfliktu, jaki istniał między Mihailoviciem 
a Armstrongiem, zob. M. Terzić, Prilozi za istoriju jugoslovensko-poljskih odnosa u Drugom svet-
skom ratu [w:] Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, Beograd 2015, s. 158.
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jakie jej postawiono, było zorganizowanie ewakuacji polskich czetników. Nie-
stety, mimo że baza „Capri” liczyła na pomoc Amerykanów i  przez pewien 
czas utrzymywała łączność radiową ze sztabem Mihailovicia, to jednak akcja 
ta zakończyła się całkowitym fiaskiem73. Dlatego też dla większości Polaków 
służących w oddziałach Mihailovicia wojna na terytorium Serbii zakończyła się 
jesienią 1944 r. z chwilą wkroczenia tam Armii Czerwonej74. 

STRESZCZENIE

Piotr  Żurek, Polacy w oddziałach czetników Draży Mihailovicia 

Pod wpływem Brytyjczyków latem 1943 r. przy operujących w Serbii oddziałach 
czetnickich podległych generałowi Mihailoviciowi utworzono odrębną polską for-
macje bojową. Tworzyli ją głównie Polacy, którzy zbiegli z Organisation Todt oraz 
dezerterzy z Wehrmachtu. Oddziałem dowodził cichociemny, kapitan Józef Maciąg 
„Nash”. Polskiemu dowódcy nakazano także odbudowanie w Serbii bazy polskie-
go wywiadu „Drawa”. Polska strategia była całkowicie zbieżna z  taktyką Mihailo-
vicia oszczędzania sił i  wyczekiwania na otwarcie drugiego frontu na Bałkanach. 
Spotkało się to jednak z niezadowoleniem Brytyjczyków, którzy dążyli do rozbu-
dowania polskiej formacji i udziału w walkach. Dlatego też bardzo szybko polski 
oddział przystąpił do działań bojowych. W  listopadzie 1943 polskie siły w  Serbii 
liczyły przeszło 200 żołnierzy. Jednak sytuacja diametralnie się zmieniła z począt-
kiem 1944 r., kiedy to Brytyjczycy zaczęli totalnie wspierać Tito, a Mihailović do-
magał się, aby Polacy walczyli z partyzantami. Oczywiście było to całkowicie nie 
do zaakceptowania dla polskich władz w Londynie. Prawdziwą katastrofą okazała 
się jednak śmierć „Nasha”, który 11 grudnia 1943 r. zginął w niewyjaśnionych oko-
licznościach w niemieckiej obławie. Wydarzenie to zaważyło na decyzji polskiego 
dowództwa o ewakuacji polskich żołnierzy z Serbii do Włoch. Oczywiście sam plan 
był nierealny i tylko skromną grupę Polaków zdołano ewakuować. 

Słowa k luczowe: czetnicy, Jugosławia, Serbia, Draža Mihailović, cichociemni, 
Tito

SUMMARY

Piotr  Żurek, Poles in Draža Mihailović’s Chetniks Forces

Under the British influence, in the summer of 1943, a separate Polish military 
formation was created in Serbia, to cooperate with Chetniks under the command 
of general Mihailović. The formation consisted mostly of deserters from the Wehr-
macht and workers who had run away from the Todt Organization. It was under 

73 J. Tucholski, Spadochroniarze..., s. 150–152; L. Kliszewicz, Placówki wojskowej łączności 
kraju..., s. 62–69.
74 Z. Katuszewski, Kryptonim..., s. 328–334; Poljski četnik...,
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the command of a  cichociemni („Silent Unseen”) captain Józef Maciąg „Nash”, 
who was ordered to reconstruct in Serbia the Polish intelligence base „Drawa”. 
Both Maciąg and Mihailović tried to save their strength and waited for the crea-
tion of  the second front in the Balkans. As this proved unacceptable for the British 
Government, which sought to develop the Polish formation and to make it take an 
active role in the war effort, the Polish forces had to start military operations quick-
ly. In November 1943, the Polish forces in Serbia consisted of 200 soldiers. The 
situation drastically changed in early 1944, when Great Britain gave total support 
to Tito, and Mihailović demanded of Poles to take part in the fights against parti-
sans. Obviously, it was completely unacceptable for the Polish government-in-exile 
based in London. The death of Captain Maciąg in unknown circumstances, on the 
run from German forces on 11 December 1943, also had dire consequences. This 
event eventually induced the Polish headquarters to order an evacuation of  Polish 
soldiers from Serbia to Italy. Obviously, as the plan was not practical, only a small 
number of Polish soldiers were evacuated.

Keywords : Chetniks, Yugoslavia, Serbia, Draža Mihailović, Cichociemni („Si-
lent Unseen”), Tito

РЕЗЮМЕ

Пё т р Жу р ек, Поляки в отрядах четников Дражи Михайловича

Под влиянием британцев летом 1943 года при действующих в  Сербии 
отрядах четников, подчиняющихся генералу Михайловичу, было создано 
отдельное польское боевое формирование. Оно состояло в  основном 
из поляков, сбежавших из Организации Тодта, и  дезертиров Вермахта. 
Отрядом руководил тихотёмный, капитан Юзеф Мачонг („Нэш”). Польскому 
командующему было также поручено восстановить в Сербии базы польской 
разведки „Драва”. Польская стратегия целиком совпадала с  тактикой 
Михайловича (связанной с экономией сил и выжиданием открытия второго 
фронта на Балканах). Однако это вызвало недовольство британцев, которые 
стремились к  расширению польского формирования и  участию в  битвах. 
Поэтому польский отряд очень быстро приступил к  боевым действиям. 
В ноябре 1943 года польские силы в Сербии насчитывали более 200 солдат. 
Однако ситуация диаметрально изменилась в начале 1944 г., когда британцы 
начали поддерживать Тито, а Михайлович стремился к тому, чтобы поляки 
боролись с партизанами. Конечно, польские власти в Лондоне не могли этого 
принять. Настоящей катастрофой стала смерть Нэша, который 11 декабря 
1943 г. погиб при невыясненных обстоятельствах в  ходе немецкой облавы. 
Это событие повлияло на решение польского командования об эвакуации 
польских солдат из Сербии в  Италию. Конечно, сам план был нереален, 
и эвакуировать удалось лишь небольшую группу поляков.

Ключевые  слов а : четники, Югославия, Сербия, Дража Михайлович, 
тихотёмные, Тито
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Potencjał wojenny Korei Północnej 
na przełomie lat sześćdziesiątych 

i siedemdziesiątych XX w. w raportach 
Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie 

PRL w Phenianie

Korea Północna jako państwo, którego cechą miała być autarkia będą-
ca w praktyce formą izolacji od świata zewnętrznego, jest bardzo trudnym 
polem badawczym dla historyka. Cechy, jakimi charakteryzuje się to pań-
stwo, w zasadzie uniemożliwiają podjęcie standardowej pracy nad różnymi 
aspektami funkcjonowania Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej 
(KRLD)1. W  tym kontekście niewątpliwie korzystny dla badań nad tą te-
matyką był fakt, że Polska Rzeczpospolita Ludowa utrzymywała z  KRLD 
oficjalne stosunki dyplomatyczne: jej przedstawiciele przebywający na te-
renie Korei Północnej spotykali się z przedstawicielami tamtejszych władz 
i dyplomatami innych państw akredytowanych; mieli też możliwość obser-
wacji życia codziennego Koreańczyków. Dotychczas fakt ten wykorzystali 
Waldemar J. Dziak, Nicolas Levi oraz Anna Naumczyk, którzy korzysta-
li w  swoich badaniach z  raportów ambasady PRL w  Phenianie2. Jednakże 
attachat wojskowy przy ambasadzie PRL w Phenianie był strukturą nieza-
leżną od ambasady i  podlegał Ministerstwu Obrony Narodowej (raporty 
składane były przez attaché do Wydziału Attachatów Wojskowych, Zarządu 

1 Na temat historii Korei zob. m.in. J. P. Rurarz, Historia Korei, Warszawa 2009; R. A.  Scala-
pino, Chong-Sik Lee, Communism In Korea, cz. 1: The movement, Seul 1992; N.  Levi, System 
polityczny Korei Północnej. Aspekty kulturowe, Warszawa 2013.
2 Prace W. J. Dziaka w kolejnych przypisach. N. Levi, A. Naumczyk, Zarys stosunków mię-
dzy Polską a Koreą Północną [w:] Korea Północna – w poszukiwaniu prawdy, red. N. Levi, 
Warszawa 2012.
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II  Sztabu Generalnego ludowego WP). Treść dostępnych raportów i nota-
tek służbowych miała swoje źródło najczęściej w rozmowach prowadzonych 
przez samego attaché z  innymi attaché wojskowymi (kraje socjalistyczne), 
we własnych obserwacjach zachodzących zjawisk oraz informacjach, jakie 
posiadało Biuro Radcy Handlowego przy ambasadzie PRL w  Phenianie. 
Analizowane raporty nie miały charakteru operacyjnego (sieć agenturalna) 
– był to raczej tzw. biały wywiad. Attaché miał za zadanie „systematyczne 
studiowanie całokształtu problematyki wojskowo-politycznej kraju urzędo-
wania” – bez prowadzenia działalności wywiadowczej3. 

Po dokonaniu kwerendy pod kątem informacji na temat Korei Północ-
nej w zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej okazało się, że 
takowe istnieją w  spisie IPN BU 2602, a  dotyczą Zarządu II Sztabu Ge-
neralnego (SG) Wojska Polskiego w  Warszawie, czyli faktycznie wywiadu 
wojskowego PRL4. Niestety, dostępna dokumentacja była w  dużej mierze 
niekompletna. W największym zakresie były to sprawozdania z oficjalnych 
spotkań attaché, w których odnotowywano tylko datę, miejsce oraz charak-
ter spotkania. Najciekawszymi dokumentami okazywały się załączniki do 
pism przewodnich, które miały charakter analityczny, niestety – tych było 
najmniej. O niekompletności materiałów oprócz braków chronologicznych 
świadczyły również wspomniane wyżej pisma przewodnie, w których od-
notowywano tytuły załączników, których jednak w rzeczywistości nie prze-
kazano. Wobec takiej podstawy źródłowej jedyny spójny obraz udało się 
nakreślić tylko dla przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Oficjalnie attaché wojskowy występował pod nazwą attaché wojskowego 
morskiego i lotniczego. Sam attachat jako struktura składał się tylko z oso-
by attaché oraz kierowcy. Ważną jednak rolę – reprezentacyjną – odgrywa-
ła również małżonka attaché. Bezpośrednim przełożonym attaché był szef 
Oddziału Attachatów Wojskowych Zarządu II SG. W sprawach ogólnopoli-
tycznych i protokolarnych podlegał ambasadorowi5. W omawianym okresie 
polskimi attaché wojskowymi w KRLD byli Mieczysław Białek, Kazimierz 
Burczak oraz J. [imię nieznane] Załuski. Jedynie do pierwszych dwóch 

3 AIPN, BU 2602/17663, Akta personalne dot. płk. Kazimierza Burczaka, Attaché Wojskowy, 
Morski i Lotniczy przy Ambasadzie PRL w Phenianie. Wytyczne do pracy dla płk. dypl. Kazi-
mierza Burczaka Attaché Wojskowego Morskiego i Lotniczego przy Ambasadzie PRL w Phe-
nianie. Zatwierdzone przez szefa Zarządu II SG gen. Czesława Kiszczaka w lipcu 1974 r., b.p.
4 Zob. szerzej: S. Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 
1943–1991 (wprowadzenie do syntezy), b.m.w. 2011.
5 AIPN, BU 2602/17663, Akta personalne dot. płk. Kazimierza Burczaka, Attaché Woj-
skowy, Morski i Lotniczy przy Ambasadzie PRL w Phenianie. Wytyczne do pracy dla płk. 
dypl. Kazimierza Burczaka Attaché Wojskowego Morskiego i Lotniczego przy Ambasadzie 
PRL w Phenianie. Zatwierdzone przez szefa Zarządu II SG gen. Czesława Kiszczaka w lipcu 
1974 r., b.p.



Wojciech Paduchowski: Potencjał wojenny Korei Północnej na przełomie lat 60. i 70. XX w. w raportach... 161

udało się odnaleźć ich dokumentacje personalną. Białek i Burczak, pełniąc 
swoje funkcje, byli pułkownikami, natomiast Załuski był podpułkownikiem. 
Mieczysław Białek ur. w 1924 r. we Lwowie, pracę na placówce w Phenia-
nie rozpoczął 14 lipca 1968 r., a zakończył 19 listopada 1971 r.6 Natomiast 
Kazimierz Burczak, ur. w 1924 r. w Pińsku, pełnił tę funkcję w okresie od 
4 sierpnia 1974 r. do 15 listopada 1977 r.7 Dla każdego z nich pełnienie tej 
funkcji było uwieńczeniem kariery wojskowej. Nie sprawowali podobnych 
funkcji też wcześniej. Jak wynika z  ich akt osobowych, Białek nie był spe-
cjalnie przygotowywany do wyjazdu na placówkę – przynajmniej nie jest 
to odzwierciedlone w materiale źródłowym – aczkolwiek takie przygotowa-
nie musiało się odbyć. Inaczej ma się sprawa z Burczakiem, który w okre-
sie od 19 lutego do 3 sierpnia 1974 przechodził w tym celu specjalny kurs 
prowadzony przez specjalistów z  Zarządu II Sztabu Generalnego. Szkole-
nie obejmowało w sumie 260 godzin zajęć. Informowano na nim o sytuacji 
społeczno-polityczno-wojskowej w KRLD oraz w Korei Południowej. Poza 
tym przekazywano mu informacje dotyczące sił zbrojnych i polityki prowa-
dzonej przez Chiny, Japonię oraz USA oraz ich sił zbrojnych w tym rejonie 
świata. Prowadzono też szkolenie z zakresu szyfrowania8.

PRL wobec KRLD była oficjalnie krajem sojuszniczym. Generalnie pol-
ski attachat wojskowy w  Phenianie był nastawiony na zbieranie informa-
cji dotyczących sił zbrojnych krajów kapitalistycznych, w  tym przypadku 
przede wszystkim Korei Południowej, USA i Japonii. Jednakże, jak wynika 
z przeprowadzonej analizy, zbierał również dane dotyczące kraju urzędowa-
nia, i  to nie tylko o charakterze wojskowym, ale również i społeczno-poli-
tycznym. W dobie konfliktu sowiecko-chińskiego zbierał również informa-
cje na temat Chin. W tym czasie KRLD prowadziła politykę balansowania 
pomiędzy dwoma mocarstwami. Dotarcie do interesujących attachat wia-
domości na temat kraju gospodarzy nie było sprawą łatwą ze względu na 
nieufność Koreańczyków, którzy wobec przyjaciół z Polski stosowali zasadę: 
„Kontrola podstawą zaufania”. Potwierdzeniem tej tezy były sytuacje, kiedy 
to tajne służby KRLD próbowały za pomocą specjalistycznego sprzętu pod-
słuchiwać dyplomatów z Polski9. 

6 AIPN, BU 2174/5926, Akta personalne dot. płk. Mieczysława Białka, zeszyt ewidencyjny, 
s. 9.
7 AIPN, BU 2174/5958, Akta personalne dot. płk. Kazimierza Burczaka, zeszyt ewidencyjny, 
b.p.
8 AIPN, BU 2602/17663, Akta personalne dot. płk Kazimierza Burczaka. Przygotowanie 
do pracy na stanowisku attaché WML w Phenianie, b.p.; Notatka dot. przeszkolenia infor-
macyjnego płk. Kazimierza Burczaka, b.p.
9 W 1963 r. w ambasadzie PRL w Phenianie, w tym i u attaché wojskowego, odkryto pod-
słuchy telefoniczne. Zob. AIPN, BU 2602/5802, Teczka nr 243 – Sprawozdania wchodzące – 
Phenian. Sprawa prowadzona przez: Wydział Attachatów Wojskowych Kancelaria Oddziału 
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Do tej pory prezentowana podstawa źródłowa nie była wykorzystywa-
na przez historyków. Wszystkie ustalenia na podstawie źródeł o  tej pro-
weniencji próbowałem weryfikować z  istniejącą i  możliwie dostępną dla 
mnie literaturą, jednakże w  wielu przypadkach było to niemożliwe. Wo-
bec wyjątkowego charakteru Korei Północnej źródła te mają, jak sądzę, 
duże znaczenie.

Dla choć częściowego zrozumienia obrazu KRLD w omawianym okresie 
należy przytoczyć naczelną ideę, w  ramach której toczyło się życie w Ko-
rei Północnej, a  mianowicie ideę dżucze. Termin ten pojawił się po raz 
pierwszy w  piśmiennictwie partyjnym Partii Pracy Korei (PPK) 28 grud-
nia 1955 r. Wtedy to Kim Ir Sen wymienił go w  jednym ze swoich prze-
mówień. W  1955 r. wiedziano tylko tyle, że dżucze składało się z  dwóch 
koreańskich słów: dżu – właściciel, władca, pan, gospodarz i  cze – ciało, 
całość, esencja, rdzeń. Już wówczas interpretowano to w ten sposób, że go-
spodarzem Korei powinni być Koreańczycy, a gospodarzem rewolucji naród 
koreański10. W czasie okupacji japońskiej słowo to weszło do powszechnego 
użytku. Niezdolność Koreańczyków do wybicia się na niepodległość, brak 
wiary we własne możliwości i siły tłumaczono właśnie brakiem dżucze. Gdy 
Kim Ir Sen wymówił je w 1955 r., zinterpretowano to jako powrót rewolu-
cji koreańskiej do narodowych korzeni. W latach 1956–1962 w oficjalnym 
obiegu słowo to nie istniało. Jednakże faktycznie Kim Ir Sen w tym czasie 
realizował jego przesłanie. Doprowadził KRLD do całkowitej desatelizacji, 
zapewnił partii autonomię w stosunkach zewnętrznych oraz forsował stra-
tegię samodzielnego i  niezależnego rozwoju ekonomicznego. Od 1963 r. 
głosił już publicznie cztery fundamentalne zasady polityczne: dżucze w ide-
ologii11, niezależność w polityce, samodzielność w gospodarce i „samoobro-
na w obronie kraju”12. Wszystkie te atrybuty miały zamienić KRLD w kraj, 
który charakteryzowałby się autarkią, czego jednak w praktyce nie osiągnię-
to. W 1967 r. uznano dżucze za myśl polityczną wodza Kim Ir Sena i na-
zwano ją „ideami dżucze”. W tymże roku zaakceptowano w państwie tzw. 
monolityczny system ideowo-polityczny, który sprowadzał się do tego, że 

Organizacyjno-Szkoleniowego. Sprawozdanie roczne z działalności Attachatu Wojskowego 
w Phenianie za rok 1965, k. 95. Zob. również: P. Benken, Problematyka stosunków między 
Misją Polską do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych a Sztabem Wojskowej Komisji Rozej-
mowej strony Koreańskiej Armii Ludowej/Chińskich Ochotników Ludowych w Kaesongu oraz 
wytyczne w tej sprawie, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2014, nr 23.
10 Przed rokiem 1955 słowo dżucze tłumaczone było jako samozaufanie, samowsparcie, 
zob. W. J. Dziak, Korea Północna. U źródeł rodzinnej sukcesji władzy, Warszawa 2009, s. 114.
11 Pod koniec 1966 r. dżucze w ideologii oznaczało tylko adaptowanie ogólnych zasad mark-
sizmu-leninizmu do specyficznych uwarunkowań rewolucji koreańskiej, zob. W. J.  Dziak, 
Korea Północna. U źródeł rodzinnej..., s. 117.
12 Ibidem, s. 116.
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w rzeczywistości liczył się tylko wódz, jego myśli, jego wola i rozkazy. Sam 
Kim Ir Sen, promując system monolityczny, widział go w szerszym kontek-
ście politycznym jako niezbędny na czas wojny i  jako sposób ostatecznego 
rozprawienia się z  Południem. Po zmilitaryzowaniu całego kraju, wzmo-
żeniu działalności dywersyjno-szpiegowskiej na Południu, wzmocnieniu 
propagandy prowojennej pragnął wyeliminować ze społeczeństwa wszelkie 
próby kwestionowania jego strategii. Od tego momentu wszelkie spory, dys-
kusje, rozważania były zakazane – również w warstwie legislacyjnej13. 

W 1970 r. PPK uznała idee dżucze Kim Ir Sena za przejaw twórczego 
rozwoju marksizmu–leninizmu. Od tego momentu oficjalną podstawą teo-
retyczną partii była triada marksizm–leninizm–idee dżucze. Jednak w rze-
czywistości marksizm–leninizm był eliminowany z  życia. W  latach 1971–
1972 Kim Ir Sen postanowił uchwalić nową konstytucję KRLD, w  której 
umieścił zapis mówiący, że „KRLD kieruje się w swojej działalności ideami 
dżucze PPK, w których marksizm–leninizm znajduje swoje twórcze zasto-
sowanie do rzeczywistości kraju”14. Ostatecznie w  latach 1972–1973 idee 
dżucze należało rozumieć jako kimirsenizm15.

Koreańska Armia Ludowa: kadry, liczebność, uzbrojenie, 
szkolenie, ideologia

Od października 1966 r. (V plenum KC PPK16 IV kadencji) zmieniła się 
zasadniczo polityka północnokoreańska w stosunku do kwestii zjednocze-
nia dwóch Korei. O  ile do października 1966 r. Koreańska Republika Lu-
dowo-Demokratyczna brała pod uwagę pokojową formę zjednoczenia, po-
mijając wojnę z  lat 1950–1953, tzn. liczyła na rozkład Korei Południowej 
poprzez jej wewnętrzną słabość, która miała doprowadzić do rewolucyjne-
go wrzenia, to po tej dacie rozpoczęto przygotowania do zjednoczenia za 
pomocą siły poprzez eksport rewolucji17. W rezultacie prowadzenia takiej 
polityki w KRLD następowały zasadnicze zmiany.

13 Ibidem, s. 114–121. Zob. również: P. Benken, O wielkości, mądrym przywództwie i wiel-
kiej osobowości Drogiego Przywódcy – kilka uwag dotyczących uwarunkowań systemu politycz-
nego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, „Acta Politica Polonica” 2017, nr 39.
14 W. J. Dziak, Korea Północna. U źródeł rodzinnej..., s. 123.
15 Ibidem, s. 129.
16 J. Bayer, W. J. Dziak, Perspektywy rozwoju ekonomicznego KRLD na tle reform z 2002 r., 
t. 1: System ekonomiczny KRLD a reformy, Warszawa 2008, s. 17.
17 Władze KRLD hołdowały przekonaniu, że skoordynowana akcja sabotażowo-dywersyjna 
w połączeniu z działaniami partyzanckimi na Południu spowoduje wybuch niezadowolenia 
społecznego i  tym samym KRLD będzie miała pretekst do interwencji na Południu. Zob. 
W. J. Dziak, Korea pokój czy wojna?, Warszawa 2003, s. 146. 
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Konferencja partyjna z października 1966 r. podporządkowała temu za-
daniu całe życie społeczno-gospodarcze Korei Północnej. Realizacją miała 
się zająć przede wszystkim armia. Wobec tego przyjęto kilka tez i wytycz-
nych, wokół których organizować się miało całe życie. Po pierwsze, należało 
przekształcić wojsko w  armię całkowicie kadrową. Poziom wykształcenia 
chciano podnieść poprzez takie szkolenie szeregowych, aby mogli w  każ-
dym momencie zająć miejsce podoficerów i oficerów. Liczono w tej kwestii 
na pomoc szkoleniową ze strony innych krajów socjalistycznych. Po drugie, 
należało doprowadzić do „uzbrojenia całego narodu”18. Hasło to rozumiano 
bardzo szeroko jako wytyczną, cel, zobowiązanie i  życzenie wodza. Każdy 
obywatel jest żołnierzem. Oprócz armii klasycznej stworzono dwie wielkie 
organizacje paramilitarne: Robotniczo-Chłopskie Czerwone Pospolite Ru-
szenie i Czerwoną Gwardię Młodzieżową. Poza nimi istniała jeszcze milicja 
ludowa oraz służba bezpieczeństwa19. Po trzecie, wprowadzono hasło „prze-
kształcenia kraju w  twierdzę”20. Punkt ten próbowano realizować poprzez 
budowę fabryk zbrojeniowych, lotnisk, magazynów broni, schronów i  in-
nych obiektów wojskowych budowanych bardzo często w terenach trudno 
dostępnych. Czwartym postulatem była modernizacja armii, polegająca nie 
tylko na przezbrojeniu i zwiększeniu siły ogniowej, ale również na zmianie 
taktyki wojskowej z oczywistych względów na typowo ofensywną. Po piąte, 
rozwój ekonomiczny miał się opierać na rozbudowie przemysłu zbrojenio-
wego oraz przestawieniu przemysłu cywilnego na wojskowy21.

Aby dokonać zjednoczenia Korei siłą, należało uzyskać pomoc państw 
socjalistycznych w zakresie technicznym i szkoleniowym. W interesie Kim 
Ir Sena było podsycanie ognisk zapalnych, w  których uczestniczyły Stany 
Zjednoczone22. Zależało mu na tym, aby sytuacja międzynarodowa była cią-
gle napięta i by napięcie to wzrastało. Lansował pogląd, że „imperialistom 
należy wiązać ręce i nogi”23, co według niego ułatwiłoby wyzwolenie Korei 
Południowej.

18 AIPN, BU 2602/7975, Teczka nr 72/68 – sprawozdania wchodzące Phenian. Sprawa pro-
wadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Sprawozdanie z okresu pobytu w KRLD 
od 4 XI 1966 do 27 VII 1968, 11 XII 1968 r., k. 55.
19 W. J. Dziak, A. M. Faliński, W kraju Orwella. Uwagi o  funkcjonowaniu północnokoreań-
skiego państwa totalitarnego, b.d. i m.w., s. 72.
20 AIPN, BU 2602/7975, Teczka nr 72/68 – sprawozdania wchodzące Phenian. Sprawa pro-
wadzona przez: Oddział Attachatów Wojskowych. Sprawozdanie z okresu pobytu w KRLD 
od 4 XI 1966 do 27 VII 1968, 11 XII 1968 r., k. 55.
21 Ibidem, k. 54–56.
22 W. J. Dziak, Korea Północna. U źródeł rodzinnej..., s. 84. 
23 AIPN, BU 2602/7975, Teczka nr 72/68 – sprawozdania wchodzące Phenian. Sprawa pro-
wadzona przez: Oddział Attachatów Wojskowych. Sprawozdanie z okresu pobytu w KRLD 
od 4 XI 1966 do 27 VII 1968, 11 XII 1968 r., k. 52.
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Realizacja tego programu była bardzo trudna i w konsekwencji okazała 
się niemożliwa. Powodem tego były wewnętrzna sprzeczność i  jednokie-
runkowość prezentowanych tez i  realizowanego programu. Wewnętrzna 
sprzeczność polegała na tym, że oficjalnie obok ogólnego rozwoju ekono-
micznego (zadekretowanego) miała dokonać się całkowita militaryzacja 
państwa24. W  dalszej bowiem perspektywie niemożliwe było zamienienie 
całego społeczeństwa w zawodową armię bez zapaści gospodarczej. Oficjal-
nie w  roku 1967 wydatki na armię wzrosły do poziomu 30 proc. budże-
tu państwa25, a nieoficjalnie do ponad 50 proc.26 W tym samym roku duża 
część armii zaangażowana była w usuwanie szkód wywołanych przez wiel-
ką powódź z sierpnia tegoż roku. Spowodowało to konieczność przesunię-
cia znacznych środków finansowych. Według attachatu incydent, kiedy to 
w styczniu 1968 r. Koreańczycy z północy przechwycili amerykański okręt 
rozpoznania elektronicznego Pueblo i  związana z  nim cicha powszechna 
mobilizacja przyniosły dalsze straty gospodarcze i  opóźniły realizację za-
dań. Według opinii ppłk. Załuskiego (attaché wojskowy przy ambasadzie 
PRL w Phenianie) Koreańczycy z północy dobrze zdawali sobie sprawę, że 
bez pomocy krajów socjalistycznych nie osiągną swoich celów. Co cieka-
we, nie wymienia tutaj zasadniczego przecież stanowiska Chin. Zapewne 
w związku z sytuacją polityczną na linii Związek Sowiecki – Chiny.

Nowe budownictwo północnokoreańskie wymagało pogłębionych i for-
sownych zmian, aby sprostać wyzwaniom wskazanym przez Kim Ir Sena. 
„Kadry decydują o wszystkim” – mawiał klasyk. Jak się wydaje, rotacja ka-
drowa była w KRLD sprawą typową i cechującą w pewien stopień system. 
Bywało, że zmiany były zaskakujące dla obserwatorów z zewnątrz, jednak-
że odnotowywano ich pewną cykliczność. Wpisywało się to w perfekcyjny 
mechanizm eliminacji oraz represji (prewencyjnej, sanacyjnej i rotacyjnej27) 
wobec rzeczywistych, a w największym stopniu wydumanych wrogów. Po-
zwalało to utrzymywać pożądany stan pełnej kontroli.

24 Ibidem.
25 W 1961 r. 2,6 proc., w 1964 r. 5,8 proc., 1966 r. proc., zob. W. J. Dziak, Korea pokój czy... 
s.  145.
26 AIPN, BU 2602/7975, Teczka nr 72/68 – sprawozdania wchodzące Phenian. Sprawa pro-
wadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Sprawozdanie z okresu pobytu w KRLD 
od 4 XI 1966 do 27 VII 1968, 11 XII 1968 r., k. 52. Dane te ciekawie korespondują z infor-
macjami oficjalnymi i nieoficjalnymi dotyczącymi wydatków KRLD na obronność w 2003 r. 
W 2006 r. Phenian podał, że w 2003 r. wynosiły one 15,9 proc. budżetu, według innych da-
nych było to 27,2 proc. Tak więc w drugiej połowie lat sześćdziesiątych Korea Płn. wydawała 
na cele wojenne dwukrotnie więcej w stosunku do swojego budżetu niż na początku XXI  w., 
nie prowadząc jeszcze kosztowanego programu nuklearnego. Zob. The Military Balance 
2006, London 2006, s. 276, inf. za: J. Bayer, W. J. Dziak, Perspektywy rozwoju..., s. 38.
27 W. J. Dziak, Korea Północna. U źródeł rodzinnej... s. 218.
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Powszechne w Korei Północnej było zjawisko zajmowania przez najwyż-
szych dowódców wojskowych jednocześnie najwyższych stanowisk partyj-
nych i  państwowych – w  państwie tak zmilitaryzowanym nie było to ni-
czym dziwnym. Kadry te wywodziły się głównie spośród towarzyszy Kim 
Ir Sena z czasów mandżurskiej partyzantki i  ich rodzin28. Z biegiem czasu 
grupę tę całkowicie zmarginalizował jednak rozrastający się klan Kimów. 

W  dość specyficzny sposób w  armii KRLD objawiała się idea dżucze. 
Mianowicie podczas kontaktów żołnierzy koreańskich z  żołnierzami z  at-
tachatów wojskowych państw akredytowanych wyszło na jaw, że żołnierze 
Koreańskiej Armii Ludowej (KAL), mimo że znali język rosyjski, nie przy-
znawali się do tego. O  ile w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych było to 
zrozumiałe ze względu na toczący się konflikt koreańsko-sowiecki29, o tyle 
na przełomie lat 1968 i  1969 nie mogło mieć to decydującego znaczenia. 
Symptomatyczna była sytuacja, kiedy to w  Korei Północnej przebywała 
z wizytą delegacja armii NRD, w skład której wchodził oficer, który ukoń-
czył w Moskwie akademię wojskową i tam poznał Koreańczyków z północy. 
Przypadek sprawił, że będąc członkiem delegacji, spotkał jednego z  nich. 
Jednakże ten udał, że go nie zna i nie umie rozmawiać w języku rosyjskim30. 
Można wnioskować, że tylko niektórzy z oficerów KAL byli upoważnieni do 
rozmów i kontaktów z niepółnocnokoreańskimi obywatelami.

W okresie od listopada 1968 do lutego 1969 r. polski attachat wojsko-
wy zaobserwował zasadnicze zmiany na stanowiskach dowódczych w KAL. 
Wpisywały się one w okres represji i czystek mających miejsce w Korei Pół-
nocnej w latach 1965–1970, a w okresie 1968–1970 szczególnie nasilonych31. 
Przyczyny tych czystek, które powodowały również zasadnicze zmiany 
w armii północnokoreańskiej, nie były do końca jasne. Według Waldemara 
J. Dziaka decyzja Kim Ir Sena o przeprowadzeniu czystek w armii wynika-
ła z obaw przed zbytnim usamodzielnieniem się grupy wojskowych, którzy 
swoją pozycję zawdzięczali udziałowi w mandżurskiej partyzantce. Obawiał 
się bowiem, że zamienią swoje uprzywilejowane pozycje w armii na wpływy 
polityczne w państwie32.

Wśród dyplomatów akredytowanych w  KRLD spekulowano, że doko-
nywane zmiany są efektem zbliżenia KRLD do ZSRR i  dlatego odsuwano 
kadry związane w  jakimś stopniu z  Chinami, aby w  ten sposób uzyskać 

28 Ibidem, s. 159.
29 Ibidem, s. 99.
30 AIPN, BU 2602/7975, Teczka nr 72/68 – sprawozdania wchodzące Phenian. Sprawa pro-
wadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Sprawozdanie z okresu pobytu w KRLD 
od 4 XI 1966 do 27 VII 1968, 11 XII 1968 r., k. 60.
31 W. J. Dziak, Korea Północna U źródeł rodzinnej..., s. 203.
32 Idem, Kim Ir Sen. Dzieło i polityczne wizje, Warszawa 2000, s. 306–307.
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sowiecką pomoc wojskową. Mówiono również o konsekwencjach kolejnych 
nieudanych akcji dywersyjnych na południu. Myślano tutaj zapewne o ak-
cji przerzucania przez KRLD na Południe kilkunastu grup sabotażowych, 
w  tym o nieudanej operacji mającej na celu zabicie prezydenta Południo-
wej Korei Park Chung Hee33. Jako przyczynę podawano również ogólnie zły 
stan KAL.

Pułkownik Mieczysław Białek, polski attaché wojskowy, uważał nato-
miast, że przyczyną zmian była zła sytuacja gospodarcza kraju. Dlatego 
też Kim Ir Sen, szukając wyjścia z zaistniałej sytuacji, postanowił dokonać 
zmian personalnych – czytaj: dokonał czystek34. Jednak w kolejnej notatce 
służbowej Białek skłaniał się bardzo wyraźnie ku tezie, że zmiany kadrowe 
wynikały de facto z rozpracowania przez służby specjalne Korei Południo-
wej wywiadu wojskowego KRLD. Opierając się, jak sam zaznaczał, na źró-
dłach seulskich, stwierdzał, że Korea Południowa znała wiele szczegółów 
tajnych wojskowych planów Korei Północnej. Podaje przykład, w  którym 
tajne służby południowokoreańskie uprowadziły z  NRF, Francji i  Berlina 
Zachodniego grupę obywateli południowokoreańskich, którzy mieli praco-
wać na rzecz wywiadu KRLD. Osiem osób sąd południowokoreański uznał 
za winnych szpiegostwa na rzecz KRLD: dwie skazano na karę śmierci, 
a jedną na dożywocie. W tej samej notatce zwraca jeszcze uwagę na, jak się 
wydaje, typową dla Korei Północnej ogólną przyczynę zmian kadrowych. 
Mianowicie zmiany/czystki miały charakter rytuału, który miał za zadanie 
podtrzymywanie kultu Kim Ir Sena i  jego wszechwładzy, bowiem co jakiś 
czas dochodziło do zmian części elit. Następowało swoiste „odświeżenie” 
starych kadr i  zastąpienie ich młodymi. Zabiegi te miały charakter pre-
wencyjny, uniemożliwiający jakiekolwiek odchylenie od prawowierności. 
W  taki sposób zawsze znajdowali się odpowiedzialni za źle zrealizowane 
wytyczne wodza35.

Polski attachat odnotował następujące zmiany kadrowe w  KAL: mini-
strem bezpieczeństwa publicznego został Kim Bion Ha (dotychczas Sok 
San), ministrem obrony gen. Coj Hen, dotychczasowy kierownik Wydziału 
Wojskowego KC PPK (dotychczasowy minister Kim Chang-bong odszedł 
ze stanowiska ze względu na „zły stan zdrowia”). Zastępcami gen. Coj Hena 

33 Idem, Korea pokój czy..., s. 147.
34 AIPN, BU 2602/8420, Teczka nr 71/69 – Raporty wchodzące z Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka służbowa 
dot. ostatnich zmian na kierowniczych stanowiskach w KAL, 12 II 1969 r., k. 72–73.
35 AIPN, BU 2602/8420, Teczka nr 71/69 – Raporty wchodzące z Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informa-
cyjna dot. oceny zaszłych zmian personalnych w kierownictwie Ministerstwa Obrony Naro-
dowej KRLD, 11 IV 1969 r., k. 112–113.
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zostali gen. Han Ik Su, gen. An Jon Hwan (jednocześnie szef Głównego Za-
rządu Politycznego KAL), gen. Czi Bien Hak, gen. Kim De Hon, gen. Kim 
Bon Jur. Kierownikiem Wydziału Wojskowego KC PPK został gen. O Bek 
Rion, dotychczasowy zastępca ministra obrony. W listopadzie 1968 r. „za-
ginął” szef wywiadu wojskowego KAL gen. Kim Dżon The, a  wraz z  nim 
wielu zastępców szefa Sztabu Generalnego36. Według domysłów płk. Białka 
nowym szefem wywiadu wojskowego został gen. Han Czen Czu37.

W państwie, w którym nieformalne struktury partyjno-wojskowe spra-
wowały faktyczną władzę, istotnym wskaźnikiem ważności miejsca w hie-
rarchii władzy okazywała się kolejność zajmowanych miejsc w prezydium 
w czasie różnych uroczystości. Często to właśnie zaobserwowany obraz pre-
zydium mógł przybliżyć faktyczną rangę konkretnych osób.

Na obchodach XXI-lecia KAL gen. O Bek Rion (oficjalnie jeszcze mini-
ster przemysłu rybnego, ale faktycznie już kierownik Wydziału Wojskowe-
go KC) zasiadał przed ministrem bezpieczeństwa publicznego i  zastępca-
mi ministra obrony. Niestety, nie wiemy dokładnie, gdzie zasiadał minister 
obrony. Z opisu można wnioskować, że obok kierownika Wydziału Wojsko-
wego KC. Nieprzypadkowo duża część nazwisk wojskowych zaczynała się 
na Kim, i  to zarówno wśród osób awansowanych, jak i  zdegradowanych. 
W  tym czasie jeszcze nie możemy więc mówić o  radykalnym zastąpieniu 
wojskowych–partyzantów tylko i wyłącznie rodzinnym klanem Kimów, był 
to bowiem proces rozłożony w czasie. 

Jak się wydaje, wymiana kadr w  KAL odbywała się dwutorowo. Część 
osób odsuwano na inne stanowiska, niekoniecznie niższe (np. gen. Coj Hen 
lub gen. O  Dżin U, który przed zmianami był szefem Głównego Zarządu 
Politycznego KAL, a  w  lutym 1969 r. został szefem Sztabu Generalnego 
KAL), inne zaś ginęły bez wieści. Kolejnym przykładem takiej praktyki (in-
formacja niepewna) były dalsze losy dwóch byłych zastępców szefa Szta-
bu Generalnego. Jeden z  nich został wykładowcą w  akademii wojskowej, 
drugi zaś, który był jednocześnie szefem kontrwywiadu wojskowego, został 

36 Nazwiska wojskowych zapisano w taki sposób, jak to uczynił attachat. Waldemar J. Dziak 
podaje jeszcze, że pierwszą ofiarą czystki padł Ho Pong-hak, dyrektor Biura Liaison odpo-
wiedzialny za nieudane akcje dywersyjne w Korei Południowej. Oprócz niego usunięto m.in. 
gen. Kim Kwang-hyopa, wicepremiera i  sekretarza KC członka Stałego Komitetu Politycz-
nego KC (odpowiednik Biura Politycznego), wymienionego w  tekście Kim Chang-bonga, 
ministra obrony (w  notatce attachatu zapisany jako Kim Czan Bon), gen. Choe Kwanga, 
szefa personelu północnokoreańskich sił zbrojnych, admirała Yi Yong-ha, członka Biura Po-
litycznego oraz wymienionego w tekście Sok Sana, ministra bezpieczeństwa i sekretarza KC. 
Poza tym usunięto wielu innych generałów–partyzantów: Choe Minchola, Chong Pyong-
-gapa, Kim Cha-rina i Kim Chang-doka. Zob. W. J. Dziak, Kim Ir Sen. Dzieło..., s. 306.
37 AIPN, BU 2602/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka służbowa 
dot. ostatnich zmian na kierowniczych stanowiskach w KAL, 12 II 1969 r., k. 74–76.
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aresztowany38. Jak ustalili historycy, do końca lat sześćdziesiątych Kim Ir 
Sen zgładził i  osadził w  więzieniach i  obozach 90 proc. generałów i  wyż-
szych dowódców, którzy brali udział w wojnie koreańskiej 1950–1953 i któ-
rzy widzieli jego katastrofalne dowodzenie armią w tym czasie39. Podsumo-
wując, należy stwierdzić, że czystki w KAL, które miały w zasadzie charak-
ter państwowo-systemowy i rytualny, pozornie chaotyczne i przeprowadzo-
ne bez żadnego klucza, w perspektywie miały przyczynić się do umocnienia 
pozycji wodza, a następnie jego rodzinnego klanu.

Po zaistniałym incydencie ze stycznia 1968 r., z okrętem Pueblo, polski 
attachat wojskowy przy ambasadzie PRL w Phenianie stwierdzał, że armia 
północnokoreańska zwiększyła swoją liczebność z 450–500 tys. do 600 tys. 
żołnierzy40. Okres służby w  KAL wynosił od 5 do 6 lat. KAL składała się 
z: pierwszej i drugiej armii rozlokowanych na linii demarkacyjnej rozdzie-
lającej Północną i  Południową Koreę, trzecia armia stacjonowała w  pół-
nocnych rejonach kraju. Poza tymi związkami istniał również odwód Na-
czelnego Dowódcy w sile 1–2 korpusów piechoty oraz odwód na głównym 
kierunku Phenian–Seul w dolinie pheniańskiej. Na tzw. kierunku pomoc-
niczym Wonsan–Seul rozmieszczone były kolejne odwody. W  sumie były 
to 21–23 dywizje, w  tym 2–3 dywizje pancerne i  2–3 samodzielne pułki 
czołgów.

Na uzbrojenie KAL składały się czołgi T-54 produkcji sowieckiej i chiń-
skiej, w  sumie około 1 tys. wozów bojowych (poprzednie dane mówi-
ły o  około 886 wozach bojowych). Oprócz tego około 500 transporterów 
opancerzonych (sowieckich). Własne siły pancerne Koreańczycy z północy 
uważali za wystarczające ze względu na górski i  podmokły teren ewentu-
alnego konfliktu. Dodatkowo Koreańczycy dysponowali około 30 wyrzut-
niami rakiet taktycznych i operacyjnych oraz około 70 wyrzutniami rakiet 
przeciwlotniczych, na rozpoznanie przeciwlotnicze składało się około 20–30 
stacji radiolokacyjnych. Dane te były, jak podkreślał płk Białek, trzymane 
w największej tajemnicy. 

Siły lotnicze były uzbrojone w około 500 samolotów. W tym 50 samo-
lotów Ił-28, 30 MiG-21 oraz około 400 MiG 17 i 19. Dodatkowo w 1968 r. 
Koreańczycy mieli otrzymać od Chińczyków około 30 MiG  2141 – dodać 

38 Ibidem, k. 79.
39 W. J. Dziak, Korea Północna. U źródeł rodzinnej..., s. 220.
40 AIPN, BU 2602/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka służbowa 
dotycząca niektórych aktualnych zagadnień KRLD, listopad 1969 r., k. 319.
41 Informacja ta pochodziła od rumuńskiego attaché wojskowego, który z kolei otrzymał 
ją od chińskiego attaché wojskowego. Zob. AIPN, BU 2602/8420, Teczka nr 71/69 – rapor-
ty wchodzące z  Attachatu Wojskowego w  Phenianie, Sprawa prowadzona przez Oddział 



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/3–4. ARTYKUŁY I STUDIA170

należy, że już wcześniej otrzymywali od Chińczyków samoloty typu MiG-19 
oraz MiG-21, artylerię, moździerze oraz czołgi T-5442. Również sowieci 
przekazywali KRLD bezpłatnie MiG 21 oraz wyrzutnie rakietowe43, nieste-
ty, nie wiemy jakiego rodzaju. W dziedzinie lotnictwa Koreańczycy uważali 
własne siły za niewystarczające. W związku z tym ciągle zabiegali w Związ-
ku Sowieckim o pomoc w tej materii. Jeszcze w 1965 r. Phenian odwiedził 
sowiecki premier Aleksiej Kosygin, a w konsekwencji tej i innych wizyt Mo-
skwa udzieliła Phenianowi nowych kredytów na łączną sumę 160  mln rubli. 
Przesunięto również terminy spłat poprzednich kredytów na sumę 110 mln 
rubli, jednak przede wszystkim zwiększono pomoc wojskową44. Część kre-
dytów zwyczajnie umorzono45.

Liczebność północnokoreańskiej artylerii oceniano w  sumie na około 
15  tys. luf, w tym ponad 2 tys. dział dużego kalibru, 4 tys. moździerzy, 8  tys. 
dział przeciwpancernych oraz około 1 tys. dział przeciwlotniczych. Kore-
ańczycy bardzo dużą wagę przywiązywali do artylerii jako broni bardzo 
przydatnej w warunkach koreańskich. W kwestii zakupu nowoczesnej arty-
lerii Korea Północna prowadziła rozmowy z Węgrami. Marynarka wojenna 
posiadała na uzbrojeniu około 500, głównie małych, okrętów. W tym oko-
ło 3–4 niszczyciele, 4–6 okrętów podwodnych, 60 ścigaczy oraz 160 łodzi 
torpedowych i desantowych. Kilka okrętów posiadało uzbrojenie rakietowe. 
Na pozostałe składały się okręty patrolowe, trałowce, okręty pomocnicze46.

Obok armii regularnej istniało też, jak już wspomniano, Robotniczo-
-Chłopskie Czerwone Pospolite Ruszenie, które w  1969 r. liczyło około 
1,5 mln osób, kobiet i mężczyzn do pięćdziesiątego roku życia. Obowiązek 
służby kobiet dotyczył tych bezdzietnych oraz tych, których dzieci ukończy-
ły piąty rok życia47. Siły te nie podlegały Sztabowi Generalnemu KAL, tylko 
bezpośrednio wydziałowi wojskowemu KC PPK. „Pospolite ruszenie” zor-

Attachatów Wojskowych. Notatka służbowa dotycząca niektórych aktualnych zagadnień 
KRLD, listopad 1969 r., k. 311.
42 Ibidem.
43 AIPN, BU, 2602/8901, Teczka nr 71/70 – raporty wchodzące Phenian. Sprawa prowa-
dzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informacyjna dot. aktualnej sytuacji 
wewnętrznej KRLD (za I półrocze 1970), Phenian, 20 V 1970 r., k. 165.
44 W. J. Dziak, Korea Północna. U źródeł rodzinnej..., s. 81–82.
45 AIPN, BU, 2602/8901, Teczka nr 71/70 – raporty wchodzące Phenian. Sprawa prowa-
dzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informacyjna dot. aktualnej sytuacji 
wewnętrznej KRLD (za I półrocze 1970 r.), Phenian 20 V 1970 r., k. 165.
46 AIPN, BU 2602/8420, Teczka nr 71/69 – Raporty wchodzące z Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez: Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka służbo-
wa dotycząca niektórych aktualnych zagadnień KRLD, listopad 1969 r., k. 320–322.
47 Najprawdopodobniej dzieci oddawano do przedszkola, gdzie pozostawały od poniedział-
ku do soboty po południu. Zob. W. J. Dziak, A. M. Faliński, W kraju Orwella..., s. 79–80.
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ganizowane było w pułki, bataliony, kompanie i plutony. Podział na pułki 
odbywał się ze względu na ich specjalności, tzn. pułki działające w górach, 
lesie, na wybrzeżu morskim. Szkolenie odbywało się bardzo intensywnie jak 
na tego typu formacje. Kompanie i plutony ćwiczyły dwa dni w  tygodniu 
(od 16 w  sobotę do 22 w  niedzielę). Specjalne ćwiczenia koordynacyjne 
odbywały się co 6 tygodni i  trwały 4–5 dni. Charakter przeprowadzanych 
ćwiczeń wyraźnie wskazywał, że formacja ta była przygotowywana zarów-
no do akcji obronnych, jak i zaczepno-partyzanckich (np. drużyna, pluton, 
kompania, batalion w natarciu i w obronie, wydzielanie grup do organizo-
wania zasadzek, rozpoznania itp.). Szkolono skoczków spadochronowych, 
oddziały do walki w mieście. Każde z miast północnokoreańskich podzie-
lone było na kwartały. W  ramach każdego kwartału „pospolite ruszenie” 
miało wyznaczone specjalne zadania. Jego podstawowym uzbrojeniem była 
broń strzelecka, istniały jednak np. samodzielne pułki wyposażone w stare 
czołgi T-34. Broń ręczną przechowywano w pobliżu miejsc zamieszkania. 
W  samych mieszkaniach trzymano umundurowanie oraz żelazne porcje 
żywnościowe48. 

Kadrę „pospolitego ruszenia” stanowili żołnierze zawodowi (2 proc. ka-
dry zawodowej KAL) oraz oficerowie i podoficerowie rezerwy. Kadry wy-
mieniane był na nowe co rok–półtora. Kobiety obok służby w  formacjach 
sanitarnych, łączności i pomocniczych zatrudniane były w oddziałach prze-
ciwlotniczych. W planach mobilizacyjnych „pospolite ruszenie” miało za-
bezpieczać dwie trzecie terytorium kraju49. Co ciekawe, w ramach szeroko 
rozumianych działań z zakresu wojskowości w Korei Północnej do 1968 r. 
nie podnoszono i  nie praktykowano (ćwiczenia) w  żadnym aspekcie pro-
blemów wynikających z  istnienia i możliwości wojny z użyciem ładunków 
jądrowych. Pojawiające się w KRLD nieliczne publikacje wyraźnie pomniej-
szały znaczenie broni masowego rażenia w warunkach koreańskich.

W kontekście obrazu armii północnokoreańskiej przedstawionego przez 
polski attachat wojskowy niezwykle ciekawie przedstawiał się obraz tejże ar-
mii w oczach Organizacji Narodów Zjednoczonych. 26 stycznia 1970 r. gen. 
Arthur Adams z dowództwa ONZ w Korei złożył na posiedzeniu Wojsko-
wej Komisji Rozejmowej50 oświadczenie, w którym zarzucił Korei Północ-
nej rozbudowę sił zbrojnych i  naruszenie układów rozejmowych. Według 

48 AIPN, BU 2602/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie, Sprawa prowadzona przez: Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka służbo-
wa dotycząca niektórych aktualnych zagadnień KRLD, listopad 1969 r., k. 322–234.
49 Ibidem, k. 322–234.
50 Wojskowa Komisja Rozejmowa w Korei było to wojskowe przedstawicielstwo nadzoru-
jące zawieszenie broni pomiędzy Koreą Południową a Północną. Powstała na mocy rozejmu 
w Phanmundzomie w 1953 r.
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gen.  Adamsa KRLD dysponowała 394 tys. armią lądową, 12,5 tys. żołnierzy 
służących w marynarce wojennej oraz 40 tys. w siłach powietrznych. W su-
mie 446,5 tys. żołnierzy w regularnej armii oraz 1,3 mln „pospolitego rusze-
nia”. Porównując te dane z  informacjami z polskiego attachatu, dojdziemy 
do wniosku, że były one już nieaktualne lub niepełne, bowiem armia KLRD 
w  tym czasie miała już o ponad 150 tys. żołnierzy więcej (600 tys.). Poza 
tym strona południowokoreańska twierdziła, że służba wojskowa w  KAL 
trwała 3–4 lata. W rzeczywistości według polskich danych nawet dwukrot-
nie dłużej51.

Dane dot. uzbrojenia KAL (porównanie)

Dane ONZ/amerykańskie Dane attachatu wojskowego  
przy ambasadzie PRL

artyleria – 7700 luf 15 tys. luf
360 wyrzutni rakiet dużego kalibru 100 wyrzutni rakietowych

500 samolotów myśliwskich i 70 bombowych 500 samolotów (w tym 50 typu Ił-28)

Brak informacji o innych rodzajach wojsk (dane ONZ).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: AIPN, BU 2602/8420, Teczka nr 71/69 – raporty 
wchodzące z Attachatu Wojskowego w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział 
Attachatów Wojskowych. Notatka służbowa dotycząca niektórych aktualnych zagad-
nień KRLD, listopad 1969 r.; AIPN, BU 2602/8901, Teczka nr 71/70 – raporty wcho-
dzące Phenian. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka 
informacyjna dot. wzrostu sił zbrojnych KRLD, 9 II 1970 r. 

We wszystkich jednostkach KAL istniały organizacje partyjne. Na szcze-
blu kompanii i batalionu pracowali etatowi oficerowie polityczni (polityczny 
kierownik kompanii/batalionu). Od szczebla pułku wzwyż działały komi-
tety partyjne z etatowymi sekretarzami i komisarzami. W ramach komite-
tu działały wydziały, które miały swoich etatowych szefów. Na wszystkich 
szczeblach od kompanii do ministerstwa na rozkaz Kim Ir Sena zostały 
stworzone Komitety Socjalistycznej Młodzieży Pracującej. Komitety mło-
dzieżowe pracowały pod kierownictwem komitetów partyjnych. Oprócz 
pracy ideowo-politycznej miały one duże znaczenie praktyczne, bowiem 

51 AIPN, BU 2602/8901, Teczka nr 71/70 – raporty wchodzące Phenian. Sprawa prowadzo-
na przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informacyjna dot. wzrostu sił zbrojnych 
KRLD, 9 II 1970 r., k. 52–53. Notatkę opracował mjr S. [imię nieznane] Czub, nadmieniając, 
że nie było możliwości stwierdzenia, czy i w jakim stopniu wzrosły siły zbrojne KRLD. Co 
stało w sprzeczności z danymi podanymi w listopadzie 1969 r. przez attachat wojskowy. Oba 
dokumenty podpisywał płk Mieczysław Białek.
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bez rekomendacji komitetu młodzieżowego nie można było dostać się do 
wojskowej szkoły oficerskiej lub wstąpić do partii52.

Najważniejszym organem wojskowym i  politycznym na wszystkich 
szczeblach był komitet partyjny. W skład komitetu wchodził dowódca jed-
nostki i komisarz polityczny. Mieli oni za zadanie kolektywnie rozwiązywać 
wszystkie problemy i zadania im powierzone. Komisarz nie był zastępcą do-
wódcy jednostki ds. politycznych. Był natomiast pełnomocnikiem KC PPK. 
Wydaje się, że formalnie był równy dowódcy jednostki. Przy różnych oka-
zjach daną jednostkę zawsze reprezentowali dowódca z komisarzem. Jednak, 
jak wynikało z obserwacji w czasie wizyt attaché w koreańskich jednostkach 
wojskowych, protokolarnie to dowódca jednostki zajmował bardziej ekspo-
nowane miejsca. Z reguły też dowódcy jednostek byli o jeden stopień starsi 
rangą od komisarzy. Pomimo nakazu kolektywnego kierownictwa faktyczna 
praca w jednostce dzieliła się klasycznie na stricte wojskową, którą kierował 
dowódca jednostki, i  to jemu podporządkowany był sztab z szefem sztabu 
na czele. Z drugiej strony pracą partyjno-polityczną kierował komisarz za 
pomocą podległego mu wydziału politycznego. Ważna w  tym kontekście 
jest informacja, że szkolenie polityczno-ideowe zawsze było ważniejsze od 
szkolenia wojskowego. Wychodzono bowiem z ideologicznego założenia, że 
wyniki szkolenia bojowego zawsze są rezultatem dobrej pracy polityczno-
-wychowawczej53. Tak ustalona hierarchia ważności musiała mieć wpływ 
na codzienne funkcjonowanie jednostki oraz relacje pomiędzy komisarzem 
i  dowódcą. Dla podkreślenia, że sprawne kierowanie jednostkami było 
możliwe, informowano, że w nagłych przypadkach zarówno dowódca, jak 
i komisarz mogli podejmować decyzję nawet jednoosobowo. 

Pomimo formalnej równości komisarzy i  dowódcy to ten drugi fak-
tycznie był pierwszym w  hierarchii. Jak zauważył płk Kazimierz Burczak 
(attaché), dowodzenie kolektywne powodowało, że kierowanie związkami 
taktycznymi i  operacyjnymi było mało efektywne54. Jak się wydaje, regu-
łą był brak jasnych reguł, który miał wywoływać stan ciągłej niepewności 
i napięcia.

52 AIPN, BU 2602/11875, Teczka 071 – raporty wchodzące z Attachatu Wojskowego w Phe-
nianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informacyjna. 
Praca partyjno-polityczna w KAL, Phenian 5 V 1975 r., k. 30–31. 
53 AIPN, BU 2602/9542, Teczka nr 71/71 – raporty wchodzące Phenian. Sprawa prowadzo-
na przez Oddział Attachatów Wojskowych. [Brak tytułu dokumentu], Phenian 10 I 1971 r., 
k. 16; AIPN, BU 2602/11875, Teczka 071 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informa-
cyjna. Praca partyjno-polityczna w KAL, Phenian 5 V 1975 r., k. 30–31.
54 AIPN, BU 2602/11875, Teczka 071 – raporty wchodzące z Attachatu Wojskowego w Phe-
nianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informacyjna. 
Praca partyjno-polityczna w KAL, Phenian 5 V 1975 r., k. 39.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/3–4. ARTYKUŁY I STUDIA174

W  tak zmilitaryzowanym kraju to amia i  jej atrybuty były na pierw-
szym miejscu i planie. Kim Ir Sen był przede wszystkim wodzem, a dopie-
ro w drugiej kolejności sekretarzem generalnym partii. Nie bez przyczyny 
attaché pisze, że na czele kraju stał nie Komitet Centralny czy Biuro Po-
lityczne PPK, lecz Komitet Obrony Kraju z  kierującym nim marszałkiem 
Kim Ir Senem (członkowie Komitetu byli jednocześnie członkami KC)55. 
Przede wszystkim jednak należało realizować wytyczne wodza, a  dopiero 
w dalszej kolejności miały znaczenie instytucje. Instytucją naczelną bowiem 
był wódz. Głównym miernikiem wartości żołnierza nie było jego wyszkole-
nie wojskowe, nawet nie ogólnopolityczne, lecz „oddanie wodzowi”. Żołnie-
rzom KAL przekazywano prawdę absolutną kimirsenizmu (już nie dżucze, 
tylko kimirsenizm). 

Gospodarka: handel zagraniczny, współpraca polsko-koreańska

Armia KRLD osadzona była nie tylko w  systemie ideologicznym, ale 
równie głęboko w  systemie gospodarczym państwa, w  którym spełniała 
bardzo ważną rolę. To właśnie gospodarce północnokoreańskiej chciał-
bym poświęcić teraz trochę miejsca. Podejmując próbę opisu funkcjono-
wania państwa północnokoreańskiego i  jego gospodarki, należy wymienić 
jej imponderabilia oraz wyznaczniki polityczne i systemowe. Od momentu 
powstania KRLD w 1948 r. jej ustrój polityczny i gospodarczy kształtowa-
ły przede wszystkim władza patii komunistycznej (PPK) i  wszechobecny 
wpływ jej ideologii. Dominująca była rola sił zbrojnych. Panowało swoiste 
samodzierżawie wodza – Kim Ir Sena, stosującego regułę „kierowania na 
miejscu”, tzn. nieustannych osobistych kontroli instytucji i  zakładów pra-
cy wraz z dawaniem szczegółowych wskazówek (niezależnie od stanu zna-
jomości tematu). Wśród imponderabiliów należy wymienić też: własność 
państwową, systemowy paternalizm, główną rolę planów gospodarczych, 
brak możliwości przejawienia inicjatywy, system nakazowo-rozdzielczy 
z centralnym planowaniem. Ważną rolę pełnił przemysł ciężki, a  zwłaszcza 
wojenny. Koreę cechowało dążenie do samowystarczalność i  izolacji ujętej 
w  postaci doktryny dżucze, prymat ilości nad jakością, całkowita kontrola 
społeczeństwa pod każdym względem. Dostęp obywateli do podstawowych 
świadczeń i dóbr oparty był na klasyfikacji społeczeństwa na 3 podstawowe 
rangi i 51 kategorii. Brak było systemu podatkowego; praktykowano arbi-
tralne planowanie na podstawie kryteriów ilościowych. Gospodarka Korei 

55 AIPN, BU 2602/9542, Teczka nr 71/71 – raporty wchodzące Phenian. Sprawa prowadzo-
na przez Oddział Attachatów Wojskowych. Kierownictwo PPK wybrane na V zjeździe PPK 
w listopadzie 1970, 2–13 XI 1970 r., k. 24.
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to gospodarka niedoboru w ujęciu skrajnym56. Panowało nadmierne zatrud-
nienie w jednych sektorach gospodarki przy braku sił roboczych w innych. 
Sztucznie stymulowano wzrost wydajności (akcje ideologiczne)57. To pod-
stawowe czynniki determinujące „życie gospodarcze” w KRLD.

W  tej specyficznej gospodarce można wyróżnić w  dużej mierze nieza-
leżne od siebie trzy kategorie: zwykłą, wojskową i elitarną. Wszelkie poja-
wiające się dotychczas szczątkowe dane dotyczyły gospodarki zwykłej. Na-
tomiast gospodarka wojskowa „to swoista struktura autarkiczna wewnątrz 
autarkicznej gospodarki północnokoreańskiej”58. Obejmowała ona jednoli-
ty system integrujący, gospodarstwa rolne, kopalnie, przemysł odzieżowy 
i zbrojeniowy, własną administrację, firmy handlu zagranicznego, zaplecze 
naukowe. Gospodarka elitarna, nazywana również „dworską” i „pałacową”, 
podlegała ściśle tajnej strukturze partyjnej. Obejmowała sieć sklepów deta-
licznych (towary z importu), z których korzystało najwyższe kierownictwo. 
W jej ramach odbywało się pozyskiwanie wysokich technologii oraz przed-
sięwzięcia tajnych operacji handlowo-finansowo-wywiadowczych59.

Z raportów attaché wojskowego przy ambasadzie PRL wynika, że jedy-
ny spójny obraz gospodarki KRLD to ten dotyczący jej międzynarodowych 
kontaktów handlowych. Pomimo zadekretowanego izolacjonizmu i  samo-
wystarczalności Phenian utrzymywał kontakty handlowe nie tylko z kraja-
mi socjalistycznymi, ale również i z  tymi krajami, z którymi oficjalnie nie 
utrzymywał kontaktów dyplomatycznych. Samo pojęcie handlu przyporząd-
kowuje ten sektor gospodarczy do niejawnej gospodarki KLRD (gospodar-
ka wojskowa i elitarna). 

Omawiany okres historii KRLD to czas kupowania przez Koreańczyków 
gotowych obiektów gospodarczych zarówno z państw socjalistycznych, jak 
i kapitalistycznych. Poprzez tego rodzaju import starano się w sposób przy-
spieszony podnieść poziom produkcji przemysłowej. Import taki powodo-
wał rzeczywiście wzrost produkcji, jednak tylko krótkotrwały. Był to więc 
iluzoryczny wzrost, mający charakter substytutu reform. W 1974 r. KRLD 
przestała spłacać długi. W  roku 1976 jej zadłużenie wynosiło ok. 2 mld 
USD, z czego miliard przypadał na państwa zachodnioeuropejskie i  Japo-
nię, a drugi miliard na Chiny i Związek Sowiecki. Ogłaszając niewypłacal-
ność, Korea straciła możliwość uzyskiwania kolejnych kredytów60. Zapewne 
na sumę kredytu udzielonego przez Związek Sowiecki składały się również 

56 Zob. J. Kornai, Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985.
57 J. Bayer, W. J. Dziak, Perspektywy rozwoju..., s. 9–11.
58 Ibidem, s. 17.
59 Ibidem.
60 Ibidem, s. 19.
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inne kraje tzw. demokracji ludowych, jak np. Polska, Czechosłowacja, Wę-
gry czy NRD. 

W ramach polityki importowej (również eksportowej) KRLD starała się 
poszerzać kontakty handlowe z zagranicą. Oto kilka przykładów. W końcu 
1968 r. w Phenianie przebywał ambasador Szwajcarii w Pekinie, który miał 
rozmawiać z  Koreańczykami na tematy gospodarcze. Koreańczycy z  Pół-
nocy otworzyli w  Paryżu swoje przedstawicielstwo handlowe. Podpisali 
pierwszą umowę handlową z  Indiami. Starali się rozwijać wymianę han-
dlową z krajami afrykańskimi oraz krajami Zatoki Perskiej. Do głównych 
partnerów handlowych KRLD z  krajów kapitalistycznych zaliczano: Japo-
nię, Hong-Kong, Singapur, kraje afrykańskie, Francję, kraje Beneluksu oraz 
NRF. W  1968 r. w  Korei Północnej przebywała liczna grupa specjalistów 
francuskich. W  Phenianie na stałe przebywał przedstawiciel firm francu-
skich. Obecni byli również przedstawiciele firm z NRF61. 

Jak oceniano, ok. 72–75 proc. koreańskiego eksportu stanowiły towary gru-
py surowcowej, 7–9 proc. maszyny i urządzenia, 10–12 proc. artykuły rolno-
-spożywcze, 6–9 proc. artykuły konsumpcyjne pochodzenia przemysłowego. 
Do krajów niesocjalistycznych eksportowano przede wszystkim: cynk, ołów, 
nikiel, kadm, srebro, stal, cement, mąkę z kukurydzy, mąkę pszenną, ryż, su-
szone ryby. Przedmiotem importu z tych krajów były: nawozy sztuczne – głów-
nie fosforany (kraje arabskie), maszyny i urządzenia, chemikalia, zboże, mąka 
oraz towary nieosiągalne w krajach socjalistycznych62. 

Attachat oceniał, że obroty z handlu KRLD z krajami socjalistycznymi 
kształtowały się w 1968 r. na poziomie 400–450 mln rubli63, co stanowiło 
około 83–85 proc. całkowitych obrotów KRLD z zagranicą. Obroty z han-
dlu ze Związkiem Sowieckim wynosiły około 224 mln rubli, tj. około 46–49 
proc. łącznych obrotów KRLD. Z handlu z Chinami natomiast 120–130 mln 
rubli, tj. 26–28 proc. całkowitych obrotów. Z pozostałymi krajami socjali-
stycznymi około 70–73 mln rubli, tj. 15–16 proc.64 Szacunki te należy trak-
tować ostrożnie, zważywszy m.in. na fakt, że dokonując prostych obliczeń, 
jeśli przyjmiemy dolną granicę szacunku dla obrotów KRLD z krajami so-
cjalistycznymi, w tym z Chinami, ich suma procentowa wynosiła 87, a nie 

61 AIPN, BU 2692/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informa-
cyjna dot. sytuacji gospodarczej KRLD w roku 1968 i na początku 1969, k. 131–132.
62 Ibidem, k. 131–132.
63 W 1965 r. 203 mln, a w 1970 r. 415 mln. Zob. N. Levi, Zarys stosunków między Polską 
Republiką Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną [w:] Świat i Polska wobec 
globalnych wyzwań, red. R. Żelichowski, Warszawa 2009, s. 358.
64 AIPN, BU 2692/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informa-
cyjna dot. sytuacji gospodarczej KRLD w roku 1968 i na początku 1969, k. 131–132.
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83 proc. całkowitych obrotów KRLD. Obroty z handlu z krajami niesocja-
listycznymi w 1968 r. wynosiły więc około 10 proc. całkowitych obrotów. 

W kontekście funkcjonowania północnokoreańskiej gospodarki ważna 
z  punktu widzenia polskiego attachatu była współpraca polsko-koreańska 
w  zakresie gospodarczym. Attachat początek tej współpracy datował na 
rok 196165, kiedy to przedstawiciele PRL zawarli z KRLD umowę kredyto-
wą na łączną sumę 10 361 900 rubli i  dostarczenie w  jej ramach do Korei 
przez Polskę: 1. huty szkła (dokumentacja), 2. zakładu siarki (dokumenta-
cja), 3.  szlifierni szkła, 4. fabryki cukierków, 5. gorzelni, 6. fabryki kwasu 
cytrynowego, 7. fabryki bandaży i osi kolejowych, 8. browaru, 9. kotłowni 
do browaru, 10. fabryki silników elektrycznych i  transformatorów, 11. fa-
bryki narzędzi medycznych, 12. fabryki siarki z kotłownią, 13. huty szkła66. 
Kredyt przewidziany był na lata 1962–1965, na bardzo dogodnych warun-
kach – jego oprocentowanie wynosiło w stosunku rocznym zaledwie 2 proc. 
Spłata kredytu miała nastąpić w ciągu siedmiu lat poprzez dostarczanie do 
Polski magnezytu, talku oraz grafitu67.

W 1966 r. zawarto umowę kredytową (kredyt na 3 lata), w ramach której 
Polska dostarczyła do KRLD pięć sztuk turbozespołów68. Rok wcześniej do-
szło do porozumienia pomiędzy rządem PRL a KRLD dotyczącego utworzenia 
Koreańsko-Polskiego Towarzystwa Maklerów Morskich Spółka z Ograniczo-
ną Odpowiedzialnością (w skrócie „Czopol”) z siedzibą w Phenianie69. Spółka 

65 Faktycznie rząd PRL już 14 I 1955 r. podpisał z KRLD umowę o charakterze pomoco-
wym, na mocy której Polska udzielić miała pomocy Korei Północnej na sumę nie większą 
niż 364 mln zł. W kolejnych latach m.in. w 1956 r. zawarto Umowę między Rządem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o ob-
rocie towarowym i  płatnościach na rok 1956. Do 1961 r. podpisywano corocznie umowy, 
które precyzowały, jakie towary miały podlegać wymianie handlowej. W 1956 r. podpisano 
również umowę o współpracy kulturalnej, a w 1957 r. umowę o współpracy naukowo-tech-
nicznej. W 1963 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy PAN a Akademią Nauk 
KRLD. Zob. N. Levi, A. Naumczyk, Zarys stosunków między Polską a Korea Północną [w:] 
Korea Północna – w poszukiwaniu prawdy, red. N. Levi, Warszawa 2012; N. Levi, Zarys sto-
sunków między Polską Republiką Ludową...
66 AIPN, BU 2692/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informa-
cyjna dot. sytuacji gospodarczej KRLD w roku 1968 i na początku 1969, „umowa”, załącznik 
nr 3, b.d., k. 144.
67 N. Levi, Zarys stosunków między Polską Republiką Ludową..., s. 357. Zob. również S.  Szyc, 
Program pomocy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla Koreańskiej Republiki Ludowo-Demo-
kratycznej w świetle wybranych dokumentów, „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” 
2015, nr 4.
68 Według S. Kojły (Współpraca KRLD z  krajami socjalistycznymi, Warszawa 1975, s. 169) 
w 1966 r. Polska podpisała pięcioletnią umowę handlową z KRLD na lata 1966–1970 i kolejną 
na lata 1971–1975. Inf. za: N. Levi, Zarys stosunków między Polską Republiką Ludową..., s. 357. 
69 N. Levi, A. Naumczyk, Zarys stosunków między Polską..., s. 89.
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rozpoczęła działalność 28 lutego 1967 r. Zajmować się miała eksploatacją stat-
ków wynajętych od obcych armatorów do przewozu towarów pomiędzy por-
tami Korei Północnej a portami innych krajów. Towarzystwo wydzierżawiło 
początkowo w Polsce dwa statki: Narwik i Mickiewicz70.

W 1968 r. obroty handlowe pomiędzy Polską a Koreą Północną wynosiły 
16,8 mln rubli (w 1967 r. – 8,7 mln). W tym samym roku eksport KRLD do 
Polski wynosił około 8 mln rubli, natomiast import KRLD z Polski 7,719 mln 
rubli71. Konfrontując dane dotyczące obrotów handlowych Polska–KRLD z da-
nymi dotyczącymi obrotów KRLD z pozostałymi państwami socjalistycznymi 
(przede wszystkim NRD, Czechosłowacją, Polską, Węgrami), możemy stwier-
dzić, że udział Polski w tych obrotach wynosił około 25 proc.

Poza wymianą handlową pomiędzy Polską a KRLD istniała współpraca 
naukowo-techniczna. W  Warszawie utworzono stację naukową Akademii 
Nauk KRLD przy Państwowej Akademii Nauk72. Do Polski przyjeżdżali na 
studia, szkolenia i praktyki koreańscy studenci, uczeni i  specjaliści z dzie-
dziny górnictwa, koksownictwa, przemysłu maszynowego, żeglugi73. W ra-
mach współpracy Koreańczycy otrzymywali dokumentację techniczną, 
głównie z zakresu urządzeń dla górnictwa, przemysłu elektrotechnicznego, 
chemicznego, wyposażenia okrętowego. 

Korea Północna starała się stworzyć własną flotę handlową. Oprócz 
wyszkolonych specjalistów potrzebowała do tego również podstawy mate-
rialnej. W tym celu m.in. w Polsce i NRD zakupywała wyposażenie okrę-
towe (np. silniki okrętowe). W 1968 r. Polska wykonała w Gdyni przegląd 
techniczny dwóch statków zakupionych przez Koreańczyków w  jednym 
z krajów kapitalistycznych. Po przeprowadzonym przeglądzie Polacy odpro-
wadzili statek do jednego z portów koreańskich. Pomimo podjętego przez 
KRLD wysiłku finansowego, jak zauważał attachat, funkcjonowanie portów 

70 AIPN, BU 2692/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informa-
cyjna dot. sytuacji gospodarczej KRLD w roku 1968 i na początku 1969, b.d., k. 134–137.
71 AIPN, BU 2692/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w  Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka infor-
macyjna dot. sytuacji gospodarczej KRLD w  roku 1968 i  na początku 1969, wykaz towa-
rów eksportowanych przez Polskę do KRLD i importowanych z KRLD do Polski w 1968 r., 
k. 143. Nieco inne dane dot. obrotów handlowych pomiędzy PRL a KRLD podają Roczniki 
statystyczne handlu zagranicznego. Według nich ogólne obroty miały być większe i wynosić 
w 1968 r. 19,1 mln rubli: eksport PRL 10,7 mln rubli, import 8,4 mln rubli. Inf. za: N. Levi, 
Zarys stosunków między Polską Republiką Ludową..., s. 358. 
72 W 1974 r. wszyscy pracownicy stacji zostali odwołani do KRLD. Zob. N. Levi, A. Naum-
czyk, Zarys stosunków między Polską..., s. 74.
73 AIPN, BU 2602/7975, Teczka nr 72/68 – sprawozdania wchodzące Phenian. Sprawa pro-
wadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Sprawozdanie za okres pobytu w KRLD 
4  XI 1966 – 27 VII 1968, 11 XII 1968 r., k. 58.
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koreańskich pozostawiało wiele do życzenia. Często zdarzało się bowiem, że 
przypływające statki musiały stać na redzie około 1–2 miesięcy z powodu 
braku miejsca w porcie, braku towarów, które miały zostać załadowane lub 
po prostu braku dokerów, którzy mieli obsłużyć załadunek lub wyładunek. 
Z tego tytułu Polsko-Koreańskie Towarzystwo Maklerów Morskich ponosiło 
spore straty finansowe74. W czasie gdy KRLD nie posiadała jeszcze wystar-
czająco dużej floty handlowej, jej eksport odbywał się za pomocą statków 
Towarzystwa oraz statków polskich i enerdowskich. W 1968 r. polskie stat-
ki przewiozły 28 tys. ton towarów koreańskich do krajów kapitalistycznych 
oraz do Czechosłowacji i Węgier75. 

W kontekście przywołanych tu faktów zastanawiające jest, jakie korzyści 
z tej współpracy czerpała Polska? Nie przekonuje jednozdaniowa informa-
cja attachatu, że Polska w zamian miała otrzymywać dokumentację z dzie-
dzin przemysłu chemicznego i lekkiego76. Jednostronność korzyści jest tutaj 
aż nadto widoczna i zastanawiająca. Być może warto zwrócić uwagę na fakt, 
że Korea Północna ma największe na świecie zasoby magnezytu. W latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Polska importowała ten minerał wła-
śnie z KRLD77. Choć nie znajdziemy o tym informacji w raportach attacha-
tu, trzeba jednak zwrócić uwagę na widoczną niekompletność materiałów 
wytworzonych przez attachat. Magnezyty używane są bowiem również do 
produkcji materiałów w przemyśle zbrojeniowym. W 1968 r. w KRLD wy-
dobyto 685 tys. ton tego minerału78.

Pod koniec lat sześćdziesiątych pomimo wciąż dużego importu i wyni-
kającego z  niego wzrostu uprzemysłowienia sytuacja gospodarcza KRLD 
stawała się coraz trudniejsza. Władze północnokoreańskie zmuszone były 
oficjalnie przyznać przed dyplomatami z zaprzyjaźnionych krajów, że bory-
kają się z pewnymi problemami gospodarczymi. Tym samym potwierdziły 
fakty „oczywiste”, które można było zaobserwować gołym okiem. Trudności 

74 AIPN, BU 2692/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informa-
cyjna dot. sytuacji gospodarczej KRLD w roku 1968 i na początku 1969, b.d., k. 126.
75 Ibidem, k. 134–137.
76 Ibidem.
77 Relacja Leopolda Kowara, długoletniego dyrektora Zakładu Materiałów Ogniotrwałych 
Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina w  Krakowie, przebywającego w  Phenianie 
w 1987 r. w ramach wyjazdu zorganizowanego przez Centralę Handlu Zagranicznego „Minex”. 
W zbiorach autora, relacja z 2013 r. oraz AIPN Kr, 37/56751, Akta paszportowe, k. 108–109.
78 AIPN, BU 2692/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w  Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka infor-
macyjna dot. sytuacji gospodarczej KRLD w roku 1968 i na początku 1969, załącznik nr 1, 
ocena produkcji ważniejszych towarów przez KRLD, k. 142.
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gospodarcze tłumaczono brakiem rąk do pracy, niedoborem energii elek-
trycznej oraz małą pojemnością i przepustowością portów79.

Jednakże zasadniczym powodem złego stanu gospodarki była strategia 
polityczna Kim Ir Sena: polityka izolacji, dążenie do „przekształcenia całego 
kraju w niedostępną twierdzę”, utrzymywanie bardzo licznej kadrowej armii 
– bardzo wysokie koszty jej utrzymania i  modernizacji (zakupy uzbroje-
nia w krajach socjalistycznych). Na terenie całego kraju budowano schrony 
podziemne i  liczne urządzenia wojskowe. Absurdalne decyzje, takie jak ta 
podjęta formalnie w  połowie sierpnia 1959 r. przez KC PPK, która zobo-
wiązywała każdą prowincję w państwie do wybudowania na swoim terenie 
po jednym kompleksowym zakładzie budowy maszyn, huty produkującej 
10–20 tys. ton stali rocznie, cementowni o mocy produkcji 30–50 tys. ton. 
Nakazywano również zabezpieczyć tym zakładom bazy surowcowe. Tym 
samym każda prowincja miała być samowystarczalna w zakresie stali, ma-
teriałów budowlanych, urządzeń maszynowych oraz surowców80. Samowy-
starczalność dotyczyła więc betonu i stali, człowieka tam nie było.

Katastrofalne skutki przynosiło wspomniane już „kierowanie na miej-
scu”. W przypadkach gdy o  lokalizacji fabryki decydował sam Kim Ir Sen 
– zmienić tej decyzji nie mogło nic. Symptomatyczny był przykład, kiedy to 
polscy specjaliści przebywający w KRLD mieli pomóc Koreańczykom przy 
budowie fabryki urządzeń medycznych w Phenianie. Stwierdzili, że miejsce 
wybudowania fabryki ustalone przez gospodarzy całkowicie nie nadaje się 
do tego celu. Zdecydowanie podraża koszty budowy oraz późniejszej kon-
serwacji. Miejscowi specjaliści próbowali w karkołomny sposób tłumaczyć 
zasadność lokalizacji. Jednak w  momencie, gdy zabrakło im argumentów, 
stwierdzili, że miejsce to wybrał sam Kim Ir Sen i nie należy więcej na ten 
temat dyskutować81. Na marginesie należy zauważyć, że w stosunku do ob-
cych Koreańczycy próbowali zachować pewne pozory racjonalności pod-
jętych decyzji. Jednakże w  sytuacji, gdy nie starczało argumentów – wola 
przywódcy stawała się ostatecznym argumentem. 

Na zły stan północnokoreańskiej gospodarki miały też wpływ koszty, 
jakie ponosiła KRLD w związku z finansowaniem „rewolucji południowo-
-koreańskiej”, czyli m.in. wszystkich akcji propagandowych, wojskowych 

79 AIPN, BU 2692/8420, Teczka nr 71/69, Notatka informacyjna dot. sytuacji gospodarczej 
KRLD w roku 1968 i na początku 1969, k. 140–141.
80 AIPN, BU 2602/4562, Teczka nr 44 – sprawozdania z pracy Attachatu Wojskowego przy 
Ambasadzie PRL w Phenianie. Sprawozdanie roczne Attachatu Wojskowego przy Ambasa-
dzie PRL w Phenianie za 1959 r., k. 3.
81 AIPN, BU 2602/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka służbowa 
dot. niektórych uwag w sprawie aktualnej polityki zagranicznej i wewnętrznej KRLD, k. 88.
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i  wywiadowczych na terenie Korei Południowej i  innych krajów kapitali-
stycznych, finansowanie towarzystwa koreańskiego w  Japonii, udzielenie 
pomocy materialnej i  wojskowej Wietnamowi w  postaci bezzwrotnej po-
życzki na sumę 12 mln rubli w 1966, 22 mln rubli w 1967 i 31 mln rubli 
w  1968 r. W  ciągu kilku lat KRLD wysłała również do Wietnamu 45 tys. 
żołnierzy i  oficerów służby bezpieczeństwa82, wspierała materialnie także 
niektóre kraje arabskie i afrykańskie83.

Jak daleko propagandowe hasło i idea samowystarczalności odbiegały od 
rzeczywistości, obrazuje dokonana przez attachat charakterystyka i wykaz 
ważniejszych zakładów budowy maszyn istniejących w KRLD. Na jedenastu 
kartach scharakteryzowano osiemnaście zakładów. Charakterystyka doty-
czyła przede wszystkim rodzaju wykorzystywanych urządzeń i  liczebności 
zatrudnionego personelu, w  tym kadry technicznej. Określano również, 
z  jakiego kraju pochodzą wykorzystywane urządzenia lub na jakiej licen-
cji były produkowane84. Z wykonanej analizy wynika, że tylko dwie fabryki 
nie korzystały z  zagranicznej pomocy przy ich budowie lub późniejszym 
funkcjonowaniu (lub nie było o tym wzmianek). Były to Pheniańskie Zakła-
dy Maszyn Budowlanych oraz Pukczańska Fabryka Budowy Maszyn. W tej 
dziedzinie Koreańczycy korzystali najczęściej z  fachowej pomocy Związku 
Sowieckiego oraz Czechosłowacji, Węgier, Polski i NRD. W pojedynczych 
przypadkach korzystano z  pomocy Chin, Szwajcarii oraz Japonii. W  tym 
kontekście możemy raczej mówić o uzależnieniu technologicznym niż o sa-
mowystarczalności. 

Życie codzienne

Nie mniej ciekawie z  raportów attachatu wyłania się obraz życia co-
dziennego przeciętnego Koreańczyka85. Wydawać by się mogło, że attachat 
jako struktura wojskowa nastawiony był przede wszystkim na zbieranie 
informacji o  charakterze militarnym. Jednakże raporty często niejako na 

82 W. J. Dziak, Korea Północna. U źródeł rodzinnej..., s. 87.
83 AIPN, BU 2692/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informa-
cyjna dot. sytuacji gospodarczej KRLD w roku 1968 i na początku 1969, b.d., k. 140–141.
84 Ibidem, k. 145–155.
85 Na temat życia codziennego w Korei Północnej zob. m.in.: M. Polkowska, Korea Północ-
na poza polityką i  ekonomią. Życie codzienne mieszkańców Korei Północnej [w:] Korea Pół-
nocna – poszukując prawdy, red. N. Levi, Warszawa 2012; B. Demick, Światu nie mamy czego 
zazdrościć. Zwyczajne losy mieszkańców Korei Północnej, Wołowiec 2011; Kim Yong, Kim 
Suk-Young, Długa droga do domu. Wspomnienia uciekiniera z północnokoreańskiego piekła, 
Warszawa 2012; J. Morillot, Uchodźcy z Korei Północnej. Relacje świadków, Warszawa 2008; 
M. Kim, Z piekła do wolności. Ucieczki z Korei Północnej, Warszawa 2012.
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marginesie odnotowywały pewne wydarzenia lub zaobserwowane sytuacje, 
które tak bardzo odbiegały nawet od życia w  siermiężnej gomułkowskiej 
rzeczywistości, że wzmianki o nich znalazły się w raportach wojskowych.

Jednostka czasowa, jaką jest doba, w opisach i analizie życia codziennego 
i prywatnego86 składa się z części, w których jednostka ludzka pracuje i wy-
poczywa. W ramach wypoczynku znajduje swoje miejsce zagospodarowanie 
tzw. czasu wolnego. W życiu Koreańczyków z północy nie odnajdujemy kate-
gorii „czasu wolnego”, bowiem życie obywatela KRLD składało się z pracy i snu 
(z wielką podejrzliwością w stosunku do snu). W tym mocno spolaryzowanym 
obrazie pojawiały się jednak pewne minimalne odchylenia i nieprawidłowości.

Dzień pracy w  KRLD trwał około 12 godzin. Na ten czas przypadało 
oficjalnie 8 godzin pracy w jednostce gospodarczej, godzina czytania prasy 
rewolucyjnej oraz 2–3 godziny szkoleń politycznych, fachowych lub woj-
skowych (w tej kolejności). Poza tym osoby, które były objęte obowiązkiem 
służby w organizacjach paramilitarnych, miały dodatkowe zajęcia również 
w niedziele (co druga niedziela oficjalnie wolna od pracy). Pełniły one rów-
nież służbę wartowniczą (zarówno kobiety, jak i  mężczyźni) w  zakładach 
produkcyjnych.

Instytucjonalne tworzenie nowego człowieka (typu dżucze, potem 
„prawdziwego kimirsenowca”) zaczynało się w  szóstym roku życia, kiedy 
dzieci szły do przedszkola, które najczęściej zorganizowane było przy zakła-
dzie pracy. Z reguły zostawiane były tam w poniedziałek, a odbierane w so-
botę po południu. W przedszkolu zajęcia ideologiczne zajmowały około 40 
proc. czasu przeznaczonego na proces dydaktyczno-wychowawczy. Przede 
wszystkim wpajano dzieciom podstawowe informacje z życia i działalności 
Kim Ir Sena. Każde dziecko przypisane było do różnych struktur, takich jak 
np. „gwardia sanitarna”, „gwardia porządkowa” itp. Nie było tam miejsca na 
odmienność i indywidualność. Typowy był obraz dzieci w wieku szkolnym 
wracających wieczorem do domu – w parach87, nie w pojedynkę (oznacza-
łoby to już pewną podmiotowość), z pieśnią rewolucyjną na ustach (zapo-
bieżenie niedopuszczalnych indywidualnych myśli) oraz śpiworem w ręku 
(aby być w ciągłej gotowości na wezwanie Wodza). Najważniejszy był bo-
wiem kolektyw.

86 Zob. szerzej m.in.: B. Klich, W poszukiwaniu nowych dróg badawczych „małej historii” 
– historia życia prywatnego, „Historyka” 2001; E. Szpak, „Gra pojęć” a  obraz całości czyli 
o konceptualizacji faktu historycznego. „Robotnik rolny” i „życie codzienne” pracownika PGR, 
„Historyka” 2001; B. Klich-Kluczewska, Przez dziurkę od klucza: życie prywatne w Krakowie 
(1945–1989), Warszawa 2005.
87 AIPN, BU 2602/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informa-
cyjna dot. niektórych zagadnień politycznych i wojskowych Korei Południowej, luty 1969 r., 
k. 44–45.
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Ważnym składnikiem nauczania był również antyimperializm odno-
szący się w  największym stopniu do USA. W  siódmym roku życia dzie-
ci rozpoczynały naukę w pierwszej klasie. Oprócz dalszego pamięciowego 
uczenia się życiorysu Wodza (np. tzw. krótki życiorys Kima liczy trzy tomy) 
wprowadzano studiowanie polityki partii oraz – w późniejszym okresie po 
ustanowieniu schedy po Kim Ir Senie – dzieł „Drogiego Przywódcy”, Kim 
Dzong Ila. Pierwszą organizacją zrzeszającą dzieci był Związek Dziecięcy. 
W  szesnastym roku życia młodzież obowiązkowo wstępowała do Socjali-
stycznego Związku Młodzieży Pracującej Korei. Po ukończeniu trzydzieste-
go roku życia najbardziej zaangażowana i  wyrobiona „młodzież” wstępo-
wała do partii. Pozostali obowiązkowo zasilali organizację związkową. Na 
każdym etapie nauki dzieci i młodzież poddawane były zmasowanej indok-
trynacji88. W międzyczasie, bo już od około trzynastego roku życia, zatrud-
niano dzieci do różnych prac wykonywanych zazwyczaj przez dorosłych89. 

Sytuacja, w  której cała doba wypełniona była w  całości różnymi obo-
wiązkami bez możliwości indywidualnego wypoczynku, powodowała, że 
ludzie byli w  zwyczajny sposób przemęczeni. Egzemplifikacją tego stanu 
rzeczy były sytuacje, w których koreańscy robotnicy pracujący przy budo-
wie nowej ambasady PRL w Phenianie często kładli się spać w czasie pracy, 
czego rezultatem były scysje z  polskimi pracownikami budowy. Również 
kierowcy koreańscy zatrudnieni w różnych ambasadach w Phenianie każ-
dą wolną chwilę wykorzystywali na sen. Wyraźnie kontrastowało to z pracą 
np. kierowców obywateli Wietnamu zatrudnionych w Komisji Nadzorczej 
Państw Neutralnych90, którzy czas wolny przeznaczali na lekturę91.

Warto w tym miejscu przytoczyć kilka luźnych opinii i konstatacji atta-
chatu na temat północnokoreańskiej codzienności. Jak zauważono, robotni-
cy w Korei byli jak pańszczyźniani chłopi przywiązani do swojego stanowi-
ska pracy. Obywatelom KRLD nie wolno było swobodnie poruszać się po 
kraju. Przy wejściach i  wyjściach na dworce kolejowe tworzyły się długie 
kolejki osób oczekujących na kontrole. Wyrywkowo kontrolowano również 

88 W. J. Dziak, A. M. Faliński, W kraju Orwella..., s. 79–82.
89 AIPN, BU 2602/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka służbowa 
dot. niektórych uwag w sprawie aktualnej polityki zagranicznej i wewnętrznej KRLD, Phe-
nian 5 III 1969 r., k. 88–89.
90 Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych, w skład której wchodzi również Polska, działała 
i działa do dzisiaj od 1953 r. Zadaniem jej jest nadzorowanie warunków rozejmu z Panmun-
dżom, podpisanego 27 VII 1953 r.
91 AIPN, BU 2602/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informa-
cyjna dot. niektórych zagadnień politycznych i wojskowych Korei Południowej, luty 1969 r., 
k. 44–45.
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zwykłych przechodniów na ulicy. Jak stwierdzano, od stycznia 1968 r. na 
terenie KRLD wprowadzono w pewnym sensie stan wyjątkowy. Dyploma-
tom nakazano zgłaszanie każdego wyjazdu na 48 godzin wcześniej. Władze 
KRLD nie informowały społeczeństwa o zmianach personalnych na stano-
wiskach partyjnych czy też rządowych. O dokonanych zmianach można się 
było dowiedzieć dopiero, gdy dana osoba oficjalnie reprezentowała odpo-
wiednią instytucję. Środki masowego przekazu (telewizja, radio, prasa) nie 
informowały o nowych lub obowiązujących normach prawnych. Nie ogła-
szano komunikatów z wykonanych planów gospodarczych, nie wydawano 
również roczników statystycznych. Media nie relacjonowały też jakichkol-
wiek niekorzystnych zjawisk92. 

Dzień powszedni mieszkańca KRLD to wykonanie postawionego przed 
nim planu. Obowiązywał tzw. partyzancki system pracy. Postawione zadania 
określano jako wzgórza, które należało zdobyć, tak jak to robili partyzanci 
Kim Ir Sena lub żołnierze KAL w okresie wojny 1950–1953. Wyróżniające 
się brygady pracy (ich członkowie byli jednocześnie członkami organiza-
cji paramilitarnych) otrzymywały miano Gwardii I lub II stopnia, Awan-
gardy I  lub II stopnia, Czerwonego Sztandaru (różnych stopni). Podobne 
wyróżnienia mogły otrzymywać spółdzielnie produkcyjne lub państwowe 
gospodarstwa rolne. Niektórzy z wyróżnionych otrzymywali specjalne listy 
pochwalne od Kim Ir Sena, upominki lub tytuły Bohatera Pracy KRLD. 

Mobilizacja mas do pracy odbywała się m.in. pod hasłami: „«Brać przy-
kład z partyzantów antyjapońskich, przejmować od nich rewolucyjnego ducha, 
być oddanym Wodzowi, jak partyzanci, prowadzić aktywny bój o wykonanie 
i przekraczanie planów produkcyjnych» [...] «jeden za wszystkich, wszyscy za 
jednego», «wykonywać swoimi siłami», «jeden przeciwko stu w wojsku – jeden 
za stu w pracy cywilnej», «trudna praca dla mnie, a łatwiejsza dla towarzyszy 
rewolucyjnych», «wykonywać wskazania wodza, żyć i pracować tak jak bezgra-
nicznie oddani Wodzowi partyzanci antyjapońscy»”93. 

Zaopatrzenie ludności w podstawowe towary i  żywność oceniano jako 
„stosunkowo słabe” (1968 r.). Można było zaopatrzyć się tylko w produkty 
produkcji miejscowej (nie dotyczyło to gospodarki elitarnej i  wojskowej). 
Towarów zagranicznych prawie się nie widywało. Ceny towarów przemysło-
wych były nieporównywalnie wyższe od spożywczych. Ryż i mąkę można 
było kupić w tej samej cenie. Co ciekawe i absurdalne, kilogram śmietany 

92 AIPN, BU 2602/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie, Notatka informacyjna dot. sytuacji gospodarczej KRLD w roku 1968 i na po-
czątku 1969, k. 118; Notatka służbowa dot. niektórych uwag w  sprawie aktualnej polityki 
zagranicznej i wewnętrznej KRLD, Phenian 5 III 1969 r., k. 88–89.
93 AIPN, BU 2602/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie, Notatka informacyjna dot. sytuacji gospodarczej KRLD w roku 1968 i na po-
czątku 1969, k. 124–125.
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był droższy od kilograma masła, a  kilogram cebuli od kilograma mięsa. 
W tym miejscu należy podkreślić fakt, że spostrzeżenia te dotyczyły zapew-
ne przede wszystkim życia mieszkańców Phenianu, czyli grupy już w  pe-
wien sposób uprzywilejowanej.

Cudzoziemiec, aby móc sprzedać daną rzecz w KRLD, musiał udać się 
do koreańskiego biura obsługi cudzoziemców, gdzie tamtejsi urzędnicy 
wyceniali ją, znacznie obniżając jej wartość. Przykładowo wyjeżdżającemu 
z Phenianu Indonezyjczykowi wyceniono sprzedawanego przez niego che-
vroleta Impalę na 700 wonów. Ten sam Indonezyjczyk, chcąc kupić kurę 
przeznaczoną na mięso, musiał zapłacić Koreańczykom 250 wonów. Jak wy-
nikało z obserwacji, bardziej ceniono samochody pochodzące z ZSRR, po-
nieważ wołgę w dobrym stanie wyceniano na 1,2–2,2 tys. wonów. Jednakże 
gdyby cudzoziemiec chciał kupić koła do wołgi, musiałby za nie zapłacić 
po 300 wonów za sztukę – czyli wartość całego samochodu. Za wymianę 
uszczelek w kranie w mieszkaniu cudzoziemca żądano 42 wony, gdy tym-
czasem przeciętne wynagrodzenie miesięczne inżyniera koreańskiego wy-
nosiło około 60 wonów. Oczywiście ceny dla obcokrajowców były zdecydo-
wanie wyższe od tych dla Koreańczyków. Przykładowo szklanka w sklepie 
kosztowała 0,25 wona dla Koreańczyka, a dla cudzoziemca 1 won. 

Podstawą wyżywienia w KRLD stanowił ryż i kimchi (specjalny rodzaj 
kapusty przyprawianej ostrą papryką). Kimchi traktowano jako sałatkę do 
ryżu. Każda rodzina przyrządzała kimchi sama – uważało się powszech-
nie, że gdy rodzina koreańska nie miała kimchi, to była nieprzygotowana 
do zimy. Żywność była racjonowana (podobnie jak artykuły przemysłowe). 
Oficjalnie każdy obywatel posiadał książeczkę żywnościową z odpowiedni-
mi limitami na artykuły spożywcze i przemysłowe. Przydziały otrzymywano 
najczęściej w niedzielę – w ich ramach przede wszystkim ryż oraz niewiel-
kie ilości ryb i mięsa. W 1968 r. dzienna racja ryżu wynosiła 700 gramów, 
na przełomie 1968 i  1969 r. zwiększono ją do 800 gramów (zapewne dla 
mieszkańców Phenianu). Na wsi północnokoreańskiej, gdzie odżywiano się 
prawie wyłącznie ryżem, jego dzienna racja wynosiła około 300 gramów. 
W ramach przydziału otrzymywano również suszone ryby – których fetor 
czuć było na odległość. Mięsa do posiłków (przeważnie pochodzenia mor-
skiego) podawano bardzo niewiele. Najczęściej drobno posiekane mieszano 
z ryżem lub razem z kośćmi wrzucano do zupy. Przy zakładach pracy funk-
cjonowały stołówki, w których oprócz ryżu i kimchi w większych ilościach 
spożywano tylko ryby, kraby, krewetki, małże itp. Takie produkty jak mleko 
i  jajka przysługiwały tylko chorym dzieciom i ciężarnym kobietom – jajka 
w liczbie trzech miesięcznie. Przeciętny Koreańczyk otrzymywał mięso tyl-
ko z okazji świąt, np. urodzin Kim Ir Sena (15 kwietnia)94.

94 Ibidem, k. 128–130; W. J. Dziak, A. M. Faliński, W kraju Orwella..., s. 76.
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Ubóstwo konsumpcyjne nie wynikało tylko ze złego stanu północnoko-
reańskiej gospodarki – było pochodną założeń ideologicznych i elementem 
świadomej polityki utrzymywania społeczeństwa w  ubóstwie i  nędzy, nie 
wynikało też tylko z wysokiego poziomu militaryzacji kraju. Źródłem bie-
dy było założenie Kim Ir Sena (podobnie jak wcześniej Mao w Chinach), 
że nawet najmniejsza poprawa warunków egzystencji ogółu ludności zrodzi 
konsumpcyjny egoizm i  partykularyzm, a  tylko ludzie biedni i  głodni są 
motorem rewolucji i przemian95.

W ramach przydziałów Koreańczycy w  KRLD otrzymywali również 
odzież. Rodzaj ubrania wierzchniego uzależniony był od zajmowanego 
stanowiska lub pełnionej funkcji. Dzieci i  młodzież szkolna otrzymywały 
w szkołach odzież, obuwie oraz przybory szkolne (odzież letnią i zimową). 
Chłopcy otrzymywali mundurki szkolne koloru granatowego, na zimę fu-
trzaną czapkę koloru czarnego, na lato czapkę z  daszkiem koloru grana-
towego. Na stopy trzewiki lub półbuty z plastiku. Dziewczęta otrzymywa-
ły granatowe żakiety i  spódniczki, chustki na głowę, pantofle lub półbuty 
z  plastiku. Poza tym dzieci obojga płci otrzymywały na zimę granatowe 
kurtki lub palta podbite watoliną. Po otrzymaniu przez dzieci nowych sor-
tów ubraniowych Kim Ir Sen miał w  zwyczaju zapraszać do siebie grupę 
dzieci i  sprawdzać jakość ich ubrań. Dorośli (z  wyjątkiem wojska, milicji 
oraz robotników, którzy w  czasie pracy najczęściej byli ubrani w  zielone 
drelichy) nosili odzież koloru granatowego lub czarnego96. W  czasie zimy 
można było zauważyć ludzi ubranych jedynie w garnitur i trampki – byli to 
przeważnie studenci97.

Rodzina północnokoreańska prowadziła do pewnego stopnia gospodar-
kę samowystarczalną. Większość rodzin mieszkała w małych domkach par-
terowych (również w miastach), przy których uprawiano niewielkie ogródki 
warzywne (przede wszystkim kimchi i paprykę). Poza tym do celów spożyw-
czych hodowano króliki, kury i psy. Domy ogrzewane były miałem węglo-
wym zmieszanym z gliną. Z mieszanki tej za pomocą specjalnej maszynki 
robiono brykiety. Jedynie niektóre bloki mieszkalne były podłączone do sie-
ci centralnego ogrzewania. Standardowe mieszkanie składało się (zarówno 
w domku parterowym, jak i bloku mieszkalnym) z pokoju i małej kuchni. 
Standard mieszkań był bardzo niski. W mieszkaniu nie było prawie mebli, 
spało się przeważnie na podłodze. Odzież wierzchnią zostawiało się na wie-
szakach przybitych do ściany. Mieszkania były pozbawione jakichkolwiek 

95 W. J. Dziak, A. M. Faliński, W kraju Orwella..., s. 76.
96 AIPN, BU 2692/8420, Teczka nr 71/69 – raporty wchodzące z  Attachatu Wojskowego 
w Phenianie. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informa-
cyjna dot. sytuacji gospodarczej KRLD w roku 1968 i na początku 1969, k. 128–130.
97 Ibidem, k. 139.
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sanitariatów. Za to w  każdym mieszkaniu (pokoju) wisiał (według władz 
KRLD słowo „wisi” było nie na miejscu) portret Kim Ir Sena. Specjalne 
regulaminy określały, jak należało zachowywać się w  obecności portretu, 
a w szczególności określały, czego nie wolno było robić98.

W KRLD nie były znane pojęcia takie jak jazz, beat, rock, a później pop. 
Co więcej, te rodzaje muzyki były przez prawo zakazane99. Forma rozrywki 
w postaci zabaw, koncertów czy słuchania wspomnianej muzyki po prostu 
nie istniała. W pewnym momencie według władz KRLD pewna grupa mło-
dzieży koreańskiej chciała się wyłamać z  dotychczasowych „ram obowią-
zującej izolacji kulturalnej i  tylko kulturalnej”100. Tezę tę w pewien sposób 
potwierdzały obserwacje attachatu. Stwierdzono, że młodzieży tej chodziło 
o poszukiwanie nowych form rozrywki i wypoczynku – w  jakimś stopniu 
ucieczki od dotychczasowej formy rozrywki w ramach dżucze. Podkreślano, 
że – jak się wydawało – młodzież ta wcale nie negowała potrzeby śpiewania 
pieśni o  Kim Ir Senie, jego ojcu, matce, braciach oraz jego walce antyja-
pońskiej – była mu bezgranicznie wierna. Jednakże chciała też posłuchać 
piosenek lekkich, swobodnych i tanecznych101. Nie przeceniając tego faktu, 
należy zwrócić uwagę na to, że niewielka jej część bywała w ZSRR i krajach 
tzw. demokracji ludowej, gdzie w bardzo ograniczonej formie, ale jednak, 
zetknęła się z  całkowicie odmienną formą rozrywki niż ta akceptowana 
w  KRLD. Owe zaobserwowane zmiany wśród młodzieży dotyczyły osób 
pomiędzy szesnastym a osiemnastym rokiem życia, kiedy to młodzież koń-
czyła szkołę i była powoływana do wojska. Wydaje się, że w tym momencie 
mogło następować pewne „rozluźnienie” instytucjonalne, które rodziło mi-
nimalne odchylenia w dotychczasowych potrzebach. Nie bez znaczenia jest 
też fakt, że młodzież ta nie doświadczyła już traumy wojennej, bowiem była 
urodzona jeszcze w  czasie wojny koreańskiej lub tuż po jej zakończeniu. 
Co ciekawe, w najmniejszym stopniu dotyczyło to studentów, którzy obok 
młodzieży wojskowej byli szczególnie kontrolowani. 

Wydarzeniem, które poważnie zaniepokoiło władze północnokoreańskie, 
był występ w Teatrze Wielkim w Phenianie rosyjskiego zespołu Bieriozka. 
Niespodziewanie dla KPP występ zespołu wzbudził entuzjazm wśród mło-
dzieży – Teatr Wielki był oblegany. W  konsekwencji występy następnych 
zespołów, niemieckiego i mongolskiego, zorganizowano już w dużo mniej-
szych teatrach. W grudniu 1969 r. przeprowadzono ogólnokrajowy festiwal 

98 Ibidem, k. 128–130; W. J. Dziak, A. M. Faliński, W kraju Orwella..., s. 71.
99 W. J. Dziak, A. M. Faliński, W kraju Orwella..., s. 68.
100 AIPN, BU 2602/8901, Teczka nr 71/70 – raporty wchodzące Phenian. Sprawa prowadzo-
na przez Oddział Attachatów Wojskowych. Notatka informacyjna dot. ważniejszych wyda-
rzeń zaszłych w RLD w ostatnim okresie grudzień 1969 – styczeń 1970, k. 5.
101 Ibidem, k. 5–6.
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zespołów amatorskich, któremu nadano kierunek zgodny z hasłem „wycho-
wywać na przykładzie klasy robotniczej i poprzez pracę”102. Egzemplifikacją 
tego kierunku były m.in. występy zespołu Ministerstwa Transportu Samo-
chodowego i Morskiego, który wykonywał pieśń pt. Żołnierze – pracownicy 
transportu samochodowego i morskiego sławią wodza. Wodzu, nie martw się 
o  części zamienne do samochodów. Zespół Głównego Zarządu Geologicz-
nego wykonywał deklamację zbiorową pt. Susennim – nie martw się o po-
szukiwanie geologiczne na tej ziemi103. Formą rozrywki mogły być dla Kore-
ańczyków prywatne spotkania z przyjaciółmi – jednakże najprawdopodob-
niej były one prawnie zabronione (przypuszczenie attaché). Dopuszczano 
jedynie do spotkań w gronie rodzinnym. Takie spotkanie mogło się odbyć, 
jednak wymagane było, aby w takim spotkaniu uczestniczył specjalny akty-
wista, który gwarantowałby praworządność.

Podsumowując, szczególnie warto podkreślić wartość analizowanych 
źródeł dla zbadania faktycznego potencjału militarnego KRLD na przeło-
mie lat sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych w  jej warstwie stricte wojsko-
wej, ale i ogólnospołeczno-gospodarczej. Obserwacje attaché m.in. uszcze-
gółowiły informacje na temat dokonanych czystek w KAL i ich charakteru. 
Pokazały również, że do roku 1968 w Korei Północnej nie przywiązywano 
zbyt dużej wagi do problemów związanych z  prowadzeniem wojny przy 
użyciu ładunków atomowych. Bardzo cenne były również spostrzeżenia do-
tyczące sposobu kierowania jednostkami wojskowymi przez kolektyw skła-
dający się z dowódcy jednostki oraz komisarza partyjnego. Widoczne jest 
również uzależnienie technologiczne Korei Północnej od zagranicy, co stało 
w sprzeczności z ideą samowystarczalności.

W tak zakreślonych tu trzech odsłonach: militarnej, gospodarczej oraz 
życia codziennego rysuje się obraz północnokoreańskiej rzeczywistości, bez 
wątpienia wart poddania analizie i opisowi. Ze źródła o określonej prowe-
niencji i  implikacjach z tym związanych, które kierują (intuicyjnie) poten-
cjalnego czytelnika w  stronę określonej tematyki, można starać się wyzy-
skać dla badań szersze pole – co niniejszym próbowałem uczynić – przede 
wszystkim w kwestiach gospodarczych i życia codziennego. Warto zauwa-
żyć, że wytwórcy analizowanych tu źródeł często krytycznie podchodzili 
do kwestii, którymi się zajmowali. Analizy i  obserwacje miały najczęściej 
oryginalną treść wynikającą, jak się wydaje, z  faktycznych przemyśleń ich 
twórców. Nie było tu tak czasami wyraźnego urzędniczego schematyzmu – 
była raczej forma swobodnej wypowiedzi. Opisując konkretne wydarzenia, 
twórcy nie silili się na stworzenie obszernych dokumentów, z których cza-
sem niewiele wynika – w niektórych miejscach spotykamy sformułowania 

102 Ibidem.
103 Ibidem.
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mówiące o  bezzasadności analizy zjawiska z  powodu np. typowo propa-
gandowego charakteru wystąpienia, które nie warte było komentarza. Spo-
strzeżenia te obarczone są, niestety, marginesem niepewności wynikającym 
z niekompletności analizowanej podstawy źródłowej. To jednak zachęca do 
dalszych poszukiwań i dociekań.

STRESZCZENIE

Wojciech Paduchowski , Potencjał wojenny Korei Północnej 
na  przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. w raportach 

Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie PRL w Phenianie

Artykuł jest próbą nakreślenia obrazu potencjału wojennego Korei Północnej 
na przełomie lat sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych XX w. w  świetle raportów 
attaché wojskowego PRL w  Phenianie. Informacje pochodzące od attaché były 
w  miarę możliwości konfrontowane z  pozyskanymi już wiadomościami na ten 
temat. KRLD jako państwo o  specyficznej charakterystyce, którego nieodzowną 
częścią było i  jest nadal zamknięcie się na świat zewnętrzny, stanowiło i  stanowi 
niewątpliwie wyzwanie dla badaczy zajmujących się różnorakimi aspektami funk-
cjonowania KRLD. Artykuł nie koncentruje się jedynie na aspektach militarnych, 
które stanowią jedną z  trzech jego zasadniczych części. Dwie pozostałe to równie 
ważne aspekty potencjału wojennego, jak życie gospodarcze kraju oraz tzw. życie 
codzienne Koreańczyków pod władzą dynastii Kimów. Te trzy aspekty – militar-
ny, gospodarczy i społeczny – stanowiły i stanowią ważne składowe obrazu KRLD, 
jakim dysponowały władze PRL. Artykuł próbuje przybliżyć również niektóre me-
chanizmy sprawowania władzy i pełnienia funkcji w strukturach stricte wojskowych 
Koreańskiej Armii Ludowej. 
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SUMMARY

Wojciech Paduchowski , War potential of North Korea at the turn 
of  1960s and 1970s in the reports of the Military Attaché Office  

at the Embassy of the Polish People’s Republic in Pyongyang

The article is an attempt at drawing an image of the military potential of North 
Korea at the turn of 1960s and 1970s in view of the reports of the Polish military 
attaché in Pyongyang. Whenever possible, information coming from the attaché 
was confronted with the knowledge acquired before. The Democratic People’s Re-
public of Korea, as a country of specific characteristics, the essential part of which 
has been isolation from the external world, has been a challenge for researchers 
dealing with various aspects of its functioning. The article does not focus only on 
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the military aspects, which make one of its three constitutive parts. The two re-
maining ones are equally important aspects of the military potential, such as the 
economic life of the country and the so-called everyday life of the Koreans under 
the Kim dynasty. These three aspecs: military, economic, and social, were impor-
tant components of the image of DPRK that the authorities of Polish People’s Re-
public had. The article also tries to explain some mechanisms of exercising power 
and doing service in the strictly military structures of the Korean People’s Army.

Ke y words : North Korea, Korean People’s Army, Kim Ir Sen, Polish People’s 
Republic, military attaché 

РЕЗЮМЕ

Войчех Па д у хов ски, Военный потенциал Северной Кореи 
на  рубеже 60-х и 70-х гг. ХХ века в рапортах военного атташе 
при  Посольстве Польской Народной Республики в Пхеньяне

Данная статья представляет собой попытку обрисовать картину военного 
потенциала Северной Кореи на рубеже 60-х и 70-х гг. ХХ в. свете докладов 
военного атташе Польской Народной Республики в Пхеньяне. Информация, 
полученная от атташе, была в некоторой степени противопоставлена полу-
ченным ранее на эту тему данным. КНДР как специфическое государство, 
неотъемлемой частью которого было и есть закрытие от внешнего мира, яв-
лялось и по-прежнему является сложным объектом для исследователей, за-
нимающихся разнообразными аспектами функционирования КНДР. Статья 
не фокусируется лишь на военных аспектах, которые являются одной из трех 
его основных частей. Остальные две - это столь же значимые аспекты воен-
ного потенциала, такие как экономическая жизнь страны и т. н. повседнев-
ная жизнь корейцев при власти династии Кимов. Эти три аспекта – военный, 
экономический и социальный – были и есть значимой составной частью 
образа КНДР, каким располагали власти ПНР. В статье предпринята попытка 
показать также некоторые механизмы функционирования власти и военных 
структур Корейской народной армии.

Ключевые слов а: Северная Корея, Корейская народная армия, КИм Ир 
Сен, Польская Народная Республика, военный атташе
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Bartłomiej  Szyprowski

Przypadek Zygmunta Sztuki vel Jerzego 
Balickiego „Wismana”, „Rusta” i jego 

sprawa karna przed Wojskowym Sądem 
Specjalnym Armii Krajowej 

Powstały w  1939 r. Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) miał z  założenia 
budować kadry i  szkolić ludzi do planowanego zbrojnego powstania po-
wszechnego w chwili zbliżającej się klęski Niemiec hitlerowskich. Na terenie 
Zamojszczyzny, wchodzącej w  skład Okręgu Lublin Armii Krajowej (AK) 
dowodzonego w  czasie sprawy Zygmunta Sztuki „Rusta” przez gen. Lu-
dwika Bittnera „Halkę”, początkowo powołano Obwód ZWZ, a od wiosny 
1941 r. Inspektorat Zamojski, w którego skład wchodziły obwody ZWZ/AK: 
Biłgoraj – dowódca mjr Edward Markiewicz „Kalina”; Hrubieszów – do-
wódca ppor. Antoni Rychel „Rymwid”; Tomaszów Lubelski – dowódca mjr 
Wilhelm Szczepankiewicz „Drugak” i  Zamość – dowódca kpt. Stanisław 
Prus „Adam”. 

Jednak ochrona organizacji wymusiła konieczność utworzenia orga-
nów, które zapewniałyby jej bezpieczeństwo przed infiltracją ze strony oku-
panta. Były to oddziały tzw. walki bieżącej, początkowo Związek Odwetu, 
później „Wachlarz”, a następnie Kierownictwo Dywersji (Kedyw). W okre-
sie maj–czerwiec 1940 r. na terenie obwodu zamojskiego ZWZ powołano 
sekcje szturmowe, które pod koniec roku zostały przemianowane na plu-
tony szturmowe1. Zajmowały się one likwidacją konfidentów i  akcjami 

1 Obejmowały obszar: Zamość – dowódca sierż. Józef Zalejski „Kropka”, a następnie plut. 
Zygmunt Będziejewski „Borowicz”; Zwierzyniec – dowódca ppor. Stanisław Dubicki „Lech”; 
Krasnobród – dowódca ogn. Józef Gawda „Krótki”, a następnie kpr. Stanisław Lipiński „La-
wina”; Udrycze–Skierbieszów – dowódca sierż. Roman Szczur „Urszula”; Łabunie – dowód-
ca sierż. Edward Lachowiec „Konrad” i Kotlice – dowódca plut. Wacław Kliszcz „Bogdan”, 
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ekspropriacyjnymi. W 1941 r. na terenie obwodu Zamość działało 7 takich 
plutonów. Osobami, które sprawowały dowództwo nad całością plutonów 
szturmowych byli początkowo ppor. Antoni Rychel „Rymwid”, a po nim od 
końca 1940 r. ppor. Zygmunt Mańczak „Żyła”. Na początku 1941 r. dowódz-
two objął „Wisman”, „Rust”, który podawał się za por. lotnictwa ze Lwowa 
Janusza Balickiego. Kwestia weryfikacji jego danych napotykała do niedaw-
na duże trudności z  uwagi na fakt, że był on znany pod różnymi nazwi-
skami. W  dostępnej literaturze, odnoszącej się do mianowań oficerskich, 
w korpusie oficerów lotnictwa Wojska Polskiego nie występują nazwiska: Ja-
nusz lub Jerzy Białecki oraz Janusz lub Jerzy Balicki. Występuje jedynie kpt. 
Jan Baliński ur. 16 sierpnia 1909 r., awansowany 19 marca 1939 r., służący 
w 1 Pułku Lotniczym w Warszawie. Balicki zaś miał służyć albo we Lwowie, 
gdzie stacjonował przed wybuchem II wojny światowej 6  Pułk Lotniczy, 
albo w Krakowie w 2 Pułku Lotniczym. Są to więc zupełnie inne osoby. Jak 
ustalono w  rzeczywistości, „Rust” nazywał się Zygmunt Sztuka, ur. 22  li-
stopada 1913 r. w osadzie Niemce, stanowiącej dzisiaj część Sosnowca. Był 
synem szanowanego lekarza. Przed II wojną światową był karany sądownie 
za oszustwa i kradzieże. Wybuch wojny zastał go w więzieniu w Radomiu, 
skąd został zwolniony, prawdopodobnie jak wielu innych więźniów krymi-
nalnych. W  maju 1940 r. pracował w  leśniczówce koło Bolesławia. Około 
października 1940 r. poślubił Marię Magdalenę Cissowską2, córkę inż. Jana 
Cissowskiego, pracownika kopalni galmanu „Bolesław”3. 

a następnie ppor. Józef Kaczoruk „Kiwi”, „Ryszard”, zob. J. Turowski, Historia OP 9, Zamość 
2017, s. 16; J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, t. I, Lublin 2000, s. 92–93. 
2 Maria Magdalena z d. Cissowska (ur. 20 X 1922 r. – zm. ?), w Bolesławiu; pochodziła 
z  rodziny inż. Cissowskiego, dyrektora kopalni rudy. Miała poznać Jerzego Balickiego ok. 
3 V 1940 r. w Bolesławiu, a następnie pobrali się 7 lub 8 VII 1940 r. w Kościele Mariackim 
w Krakowie, zob. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Armia Krajowa 203/
IX-4, Meldunek G. do „25”, 5 V 1942 r., k. 96; W. Białasiewicz, Afera „Wismana”. Z dziejów 
zamojskich grup szturmowych 1940–1942, Lublin 1985, s. 86–87; AAN, Armia Krajowa, 203/
IX-4, Pismo „Balicki Jerzy Janusz ps. Rust”, b.d., k. 107; Studium Polski Podziemnej w Lon-
dynie (dalej: SPP), sygn. B1/0829, Relacja Cecylii Pakowskiej, s. 31. Cyfra „25” była kryp-
tonimem Inspektoratu Rejonowego Zamość, zob. I. Caban, Z. Mańkowski, Związek Walki 
Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu Lubelskim 1939–1944, cz. II: Dokumenty, Lublin 1970, 
s. 281. Nie wiadomo, skąd kontrwywiad uzyskał informację o dacie ich ślubu, bowiem wno-
szono o jej sprawdzenie kościele w Krakowie, co nie nastąpiło. 
3 W czasie dochodzenia sądowego AK ustalono, że „Rust” występował także pod nazwi-
skami: Witold Rust, Januszkajtis, Niedziałek, Niedzielski, Bratkowski, zob. J. Jóźwiakowski, 
Armia Krajowa...., t. I, s. 93; I. Caban, Z. Mańkowski, Związek..., s. 39, 103–104. Według 
innych przekazów miał służyć w  2 Pułku Lotniczym w  Krakowie, a  nazwisko Balicki nie 
było prawdziwe, zob. J. Grygiel, Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa w  Obwodzie Za-
mojskim 1939–1944. Szkice, wspomnienia, dokumenty, Warszawa 1985, s. 58; J. Turowski, 
Sprawa Wismana [w:] Zamojszczyzna w  okresie okupacji hitlerowskiej, oprac. A. Glińska, 
Warszawa 1968, s. 173; AAN, Armia Krajowa 203/IX-4, Meldunek G. do „25”, 5 V 1942 r., 
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„Rust” miał początkowo działać w  konspiracji koło Bochni, a  później 
przybyć na teren Zamojszczyzny. Według Jana Turowskiego „Wisman” 
przybył do Zamościa na początku 1941 r. Początkowo działał w konspiracji 
w krasnostawskim, skąd ściągnął go zastępca komendanta Obwodu „Żyła”. 
Przybył wraz z  żoną Marią, która przebywała na kwaterze w  Udryczach, 
będących placówką sierż. Romana Szczura „Urszuli”, „Kaliny”, a następnie 
u pp. Klaudelów w kol. Hostynne: „Wysoki, przystojny, pewny siebie, budził 
zaufanie i umiał zjednywać sobie ludzi, zwłaszcza młodych”. Wkrótce został 
dowódcą oddziałów szturmowych ZWZ, zaś w marcu 1941 r. sierż. pchor. 
Jan Turowski „Kolba” jego zastępcą. W  skład powstałej grupy wypadowej 
weszli: szer. Kazimierz Doleżal „Dolina”, szer. Zbigniew Rybiński „Garbus”, 
szer. Leszek Rybiński „Rawicz”, sierż. pchor. Józef Zalejski „Kropka”4 i szer. 
„Czwórka” (NN). Grupy szturmowe tworzyły strukturę niezależną od pla-
cówek ZWZ z własną łącznością i wywiadem. W tym czasie głównym cen-
trum ww. grup był dom państwa Rybińskich w Karolówce koło Zamościa, 
noszący kryptonim „13”5. Funkcję szefa wywiadu „szturmówek” objął ppor. 
Stanisław Gumowski „Wenda”, „Ramer”6. 

k. 96; Rocznik oficerski 1939, oprac. R. Rybka, K. Stepan, Kraków 2003, s. 212. Nazwisko 
Sztuka podawali Wojciech Białasiewicz i  Witold Hryniewiecki, a  ostatnio zweryfikował je 
Wojciech Königsberg, zob. W. Białasiewicz, Afera..., s. 166; W. Hryniewiecki, My z Zamojsz-
czyzny, Warszawa 1988, s. 24. W roczniku oficerskim nie występuje jednak nazwisko Zyg-
munt Sztuka, lecz ppor. rez. Edmund Sztuka, ur. 1 IV 1912 r., awansowany z  dniem 1 I 
1937 r., zob. Awanse oficerskie w Wojsku Polskim1935–1939, red. R. Rybka, K. Stefan, Kra-
ków 2003, s. 200; W. Königsberg, AK 75. Brawurowe akcje Armii Krajowej, Kraków 2017, 
s. 162–163. 
4 Sierż. pchor. rez. piechoty Józef Zalejski „Kropka” (ur. 25 XII 1920 r. w Kosobudach – zm. 
12 I 1943 r. lub 12 II 1943 r.), syn Władysława i Katarzyny; ukończył szkołę handlową w Za-
mościu; pracował w urzędzie wodno-melioracyjnym w Zamościu; od jesieni 1939 r. żołnierz; 
od jesieni 1940 r. w ZWZ dowódca sekcji szturmowej ZWZ w Zamościu; aresztowany 8 XII 
1941 r. w Warszawie przebywał na Pawiaku; od 9 VI 1942 r. do 14 VII 1942 r. przebywał w wię-
zieniu Gestapo w  Zamościu; 15 VII 1942 r. wywieziony do więzienia na Zamku w  Lublinie; 
20  X 1942 r. przewieziony transportem do KL Auschwitz wraz z innymi aresztowanymi w spra-
wie „Wismana”. Stracony w egzekucji w KL Auschwitz (podaje się dwie daty egzekucji), zob. 
D.  Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992, s. 267; W. Białasiewicz, Afe-
ra..., s. 137; J. Jóźwiakowski, Armia..., t. I, s. 92–93; J. Dębski, Kadra dowódcza SZP–ZWZ–AK 
w  Konzentrationslager Auschwitz 1940–1945, Katowice–Oświęcim 2009, s. 190–191; Księga 
pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz i innych miejscowości Lubelszczyzny 1940–1944, 
t. II, red. nauk. F. Piper, I. Strzelecka, Oświęcim 2009, s. 696, 701, 730. 
5 „13” stanowiła według Witolda Hryniewieckiego kryptonim „szturmówki”, zob. W. Hry-
niewiecki, My..., s. 26. 
6 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Meldunek Kazimierza Gorzkowskiego „Asa” do „12b”, 
13 IV 1942 r., k. 81. Kryptonimem „12b” oznaczano Wydział Bezpieczeństwa i Kontrwywia-
du Oddziału II KG AK, zob. M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945, 
Warszawa 1990, s. 409; J. Turowski, Sprawa Wismana..., s. 173–174; W. Hryniewiecki, My..., 
s. 26–27; J. Jóźwiakowski, Armia..., t. 1, s. 92. Według Jana Grygiela „Wisman” do Zamościa 
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W tym czasie „Rust” rozpoczął prężne działania zbrojne przeciwko okupan-
towi. Z  jego rozkazu przeprowadzano akcje o charakterze zaopatrzeniowym 
oraz likwidacyjnym. W części z nich Balicki wziął osobisty udział7.

W listopadzie 1941 r.8, celem przeprowadzenia akcji ekspropriacyjnej 
i zdobycia pieniędzy, „Rust” wraz z żoną oraz „Kropką” i „Wendą” przybyli 
do Warszawy. Wyjazd był uzgodniony z  komendantem Obwodu Stanisła-
wem Prusem „Adamem”. Miał trwać tydzień. Wyjeżdżając, „Rust” otrzymał 
od „Kolby” adres jego siostry Marii Rajewskiej przy ul. Senatorskiej w War-
szawie. Nadto zamojscy szturmowcy otrzymali adresy Józefa Szczura przy 
ul. Puławskiej 69 oraz Edwarda Szczura9 przy ul. Grottgera 13. W Warsza-
wie członkowie grupy zamieszkali oddzielnie: „Rust” z  żoną na ul. Sena-
torskiej u Rajewskiej, zaś „Wenda” z „Kropką” na ul. Grottgera u Edwarda 
Szczura – brata „Urszuli”. „Rust” z żoną mieszkali u Marii Rajewskiej około 
tygodnia. Później przeprowadzili się do mieszkania Cecylii Pakowskiej na 
Żoliborz. W mieszkaniu Józefa Szczura, dwa dni po ich przyjeździe, oma-
wiano szczegóły „eksu” na bank lub kasę. Finalnie przyjęto, że przedmiotem 
akcji ekspropriacyjnej będzie kasa firmy inż. Nawrockiego, realizująca duże 
zamówienia dla Wehrmachtu. Miał w tym pomóc pracownik tej firmy Czy-
żewicz, z którym nawiązano kontakt10. 

przybył z Chełma wraz z Janem Polkowskim, właścicielem ośrodka rolnego koło Hrubieszowa. 
Polkowski szukał dla niego kwatery w Zamościu, zaś „Wisman” opowiadał, że dysponuje dużą 
ilością broni zakopanej w okolicy Chełma, zob. J. Grygiel, Związek..., s. 58. Ppor. Stanisław Gu-
mowski „Wenda” (ur. 12 II 1916 r. w Dobraczynie – zm. ?); oficer 1 Pułku Szwoleżerów w Warsza-
wie; w 1940 r. uciekł z Gestapo w Hrubieszowie i nawiązał kontakt z członkiem ZWZ w Zamościu 
Jerzym Weychertem, wchodząc w skład „szturmówki”, zob. W.  Białasiewicz, Afera.., s. 59. 
7 Wykonane akcje wskazano w publikacjach m.in. Witolda Hryniewieckiego, Jerzego Jóź-
wiakowskiego i  Jana Turowskiego, zob. W. Hryniewiecki, My..., s. 25–26, 29, 31; J. Jóźwia-
kowski, Armia..., t. I, s. 105–106, 108; J. Turowski, Sprawa Wismana..., s. 175–177. 
8 Zdaniem Jerzego Jóźwiakowskiego miało to miejsce w październiku 1941 r., zob. J. Jóź-
wiakowski, Armia..., t. I, s. 93.
9 Edward Szczur (po wojnie Szumski) (ur. 3 VII 1912 r. w Udryczach – zm. 2009 r.), s.  Anto-
niego, aresztowany 9 XII 1941 r. w Warszawie; początkowo osadzony w więzieniu na ul. Dani-
łowiczowskiej, a następnie na Pawiaku. 16 VII 1942 r. przewieziony w transporcie 127 więźniów 
z  więzienia na Pawiaku w  Warszawie do KL Auschwitz i  oznaczony nr 47085. 13  III 1943 r. 
przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie otrzymał numer 8510. Od czerwca 1943 r. do stycznia 
1945 r. przebywał w podobozie Dyhernfurth I, gdzie pracował w fabryce zbrojeniowej. W stycz-
niu 1945 r. został ewakuowany do KL Gross-Rosen. 15 II 1945 r. przewieziony do KL Maut-
hausen, gdzie otrzymał numer 129 292. Doczekał wyzwolenia obozu w dniu 5 V 1945 r., zob. 
http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 27 XII 2016); D.  Czech, 
Kalendarz..., s. 201; M. Ałasa, Parafia Dobrego Pasterza w Lublinie. Świadek. Relacja Edwarda 
Szumskiego, http://lublin.scj.pl/cms/content/view/96/1/ (dostęp 27 XI 2016); Pismo nr DG 430-
449/15/17 Muzeum KL Gross-Rosen, w zbiorach autora.
10 J. Turowski, Sprawa Wismana..., s. 177; W. Hryniewiecki, My z..., s. 33, 37. Według 
Wojciecha Białasiewicza „Wenda” i „Kropka” zamieszkali początkowo u Józefa Szczura przy 
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„Rust” i towarzysze, z którymi był ich warszawski przewodnik adw. Czy-
żewicz11, podając się w Warszawie za reichsdeutschów, odwiedzali lokale nie-
mieckie. W nocy 1 grudnia 1941 r. ok. godz. 1.00 „Rust”, „Kropka” i „Wen-
da” przebywali w  kawiarni „Akwarium” przy ul. Marszałkowskiej 13412. 
Tam w  trakcie awantury zastrzelili dwóch żołnierzy niemieckich i uciekli. 
Na zewnątrz wsiedli do rikszy, każąc się odwieźć pod adresy zamieszkania. 
Rykszarzowi podano również adres na Tamce, gdzie mieszkał Czyżewicz. 
Edward Szczur wspominał, że w niedzielę13 po północy wyczekiwał powro-
tu „Wendy” i „Kropki”. W końcu wrócili. „Wenda” miał zakrwawioną rękę. 
Opowiedzieli, że postrzelali się z Niemcami. „Wenda” pokazywał Szczurowi 
rumuński dokument, który zabrali. Należał do jednej z osób, której kaza-
li tańczyć na stole za to, że Rumunia znajduje się w  koalicji z  Niemcami. 
Następnego dnia Szczur uzyskał więcej szczegółów. Jak się okazało, „Krop-
ka”, „Wenda”, „Rust” i Czyżewicz poszli razem do „Akwarium”. W wyniku 
awantury z  Niemcem i  Rumunem doszło do strzelaniny z  niemieckimi 
lotnikami. W  trakcie zdarzenia jedynie Czyżewicz nie strzelał. W wyniku 
strzelaniny zginęło trzech Niemców, a dwóch odniosło rany. „Rust” został 
niegroźnie ranny w udo, zaś „Wenda” w rękę. Kawiarnię opuścili kuchen-
nym wyjściem. Do domu rikszą udał się tylko Czyżewicz14. 

ul.  Puławskiej, a dopiero później, po powrocie Edwarda Szczura z Udrycz, zamieszkali u nie-
go na ul. Grottgera, zob. W. Białasiewicz, Afera..., s. 41–44. Według Jana Turowskiego „Wi-
sman” chciał zdobyć większą sumę pieniędzy akcji ekspropriacyjnej w Warszawie i przenieść 
się na teren Podkarpacia, dlatego w październiku 1941 r. wyjechał wraz z  innymi do War-
szawy, zob. J.  Turowski, Sprawa Wismana..., s. 177. Edward Szczur dowiedział się od swojego 
brata Romana Szczura „Urszuli”, że celem wyjazdu miała być akcja ekspropriacyjna, zob. 
W. Białasiewicz, Afera..., s. 40. W  innym dokumencie podnoszono, że celem wyjazdu do 
Warszawy była „zabawa”, tj. urlop, zob. AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Sprawozdanie, b.d., 
k. 66. Zdaniem Wojciecha Białasiewicza Stanisław Prus „Piotr”, „Kmita” mógł nie wiedzieć 
o rzeczywistym celu wyjazdu, traktując go jak urlop, zob. W. Białasiewicz, Afera..., s. 40.
11 W rzeczywistości nie wiadomo, czy Czyżewicz był adwokatem, bowiem w  innych źró-
dłach wspomnieniowych tego nie wskazywano, podnosząc, że był on pracownikiem firmy, 
na którą „Rust” chciał zrobić akcję ekspropriacyjną. 
12 Innym adresem „Akwarium” Cafe Variete była ul. Królewska 23, zob. W. Königsberg, 
AK  75...., s. 165; „Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej dla dystryktu Ra-
dom” 1941, nr 1, s. 57.
13 Według kalendarza data 30 XI 1941 r. przypadała w niedzielę, http://www.kalbi.pl/kalen-
darz-grudzien-1941 (dostęp 9 X 2016). To może potwierdzać informacje zebrane w docho-
dzeniu przed WSS KG AK. 
14 W. Białasiewicz, Afera..., s. 45–47; AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Sprawozdanie Stani-
sława Leszczyńskiego „A7”, 21 V 1942 r., k. 66. Według Witolda Hryniewieckiego zastrzelili 
trzech Niemców, a dwóch odniosło rany, zob. W. Hryniewiecki, My z..., s. 36–37. Według re-
lacji „Rusta”, którą przekazał Cecylii Pakowskiej, przyczyną strzelaniny był fakt, że w „Akwa-
rium”, lokalu „nür für Deutsche”, zaczęli mówić po polsku i chciano ich wylegitymować, zob. 
SPP, sygn. B1/0829, Relacja Cecylii Pakowskiej, s. 26. 
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3 grudnia 1941 r. ukazał się list gończy, wydany przez Sicherheitspolizei 
Kriminal-Direktion w Warszawie (sygn. D 7042/41), którym poszukiwano 
sprawców strzelaniny. Wskazano w  nim, że w  nocy 1 grudnia 1941 r. do 
lokalu przybyło trzech mężczyzn. Przedstawiono ich rysopisy: pierwszy – 
prawdopodobnie o  imieniu Stanisław; wiek 35–40 lat, wzrost wyższy niż 
średni; tęgiej budowy ciała; włosy koloru ciemny blond, zaczesane do tyłu; 
nosił krótkie wąsy; ubrany w marynarkę ciemnoszarą, jasne bryczesy i buty 
z cholewami; drugi – w wieku 32–38 lat; wzrost ponad 180 cm; szczupły; 
brunet z włosami zaczesanymi do tyłu; bez zarostu; twarz pociągła, blada; 
rysy inteligentne; ubrany w sportowy garnitur koloru szaro-stalowego; ko-
szula ciemnoszara z muszką; pończochy sportowe; półbuty; trzeci – w wie-
ku ok. 26 lat; wzrost niski; szczupły; twarz pociągła blada; bez zarostu, 
ubrany w ciemny garnitur15. Po zjedzeniu kolacji i wypiciu alkoholu, za któ-
rą zapłacili ok. 600 zł, dwaj mężczyźni zaczęli się hałaśliwie zachowywać 
(kazali grać orkiestrze, śpiewali piosenki w  języku niemieckim, zaczepiali 
gości). Trzeci mężczyzna opuścił ich, wychodząc z kawiarni. W lokalu po-
zostali dwaj mężczyźni: wysoki i ten o prawdopodobnym imieniu Stanisław. 
Wysoki mężczyzna powiedział kilka słów w języku angielskim. Posługiwali 
się w czasie rozmów językiem polskim, a w czasie scysji z gośćmi używali 
języka niemieckiego, lecz słabo nim władali. W pewnym momencie kazali 
się wylegitymować dwóm osobom cywilnym, podając się za funkcjonariu-
szy Gestapo, jednak nie okazali żadnych dokumentów potwierdzających ten 
fakt. Gdy legitymowani zagrozili wezwaniem policji, mężczyźni wyjęli broń: 
wyższy miał pistolet „Vis”, zaś drugi prawdopodobnie pistolet „Parabellu-
m”16. W tym momencie do lokalu wszedł żołnierz niemiecki. Mężczyźni za-
częli strzelać do niego, zabijając go. Skierowali się do wyjścia, gdzie natknęli 
się na drugiego wchodzącego żołnierza, którego zabili. Na miejscu policja 
znalazła łuski kal. 9 mm. Sprawcy strzelaniny byli widziani w lokalu pierw-
szy raz. Tym samym pismem wskazywano, aby w czasie poszukiwań zwró-
cić uwagę na pensjonaty, hotele, domy schadzek i meliny, zarówno w War-
szawie, jak i  innych miastach Generalnego Gubernatorstwa (GG), bowiem 
osoby dysponowały większą ilością gotówki. W  sprawie jakichkolwiek 
ustaleń należało powiadomić I  Komisariat Dyrekcji Policji Kryminalnej 
przy ul.  Daniłowiczowskiej 3 w Warszawie. List przesłano do komisariatów 

15 W meldunku AK wskazywano: „Ramer” – krępy, wzrostu 178 cm, szatyn, twarz szeroka; 
„Rust” – Janusz Balicki, wysoki, lat 28, szatyn, szczupły, lekko przerzedzone włosy; „Kropka” 
– Józef Zalewski, wzrost 188 cm, szczupły, zob. AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Meldunek 
do „26”, 16 IV 1942 r., k. 94. Cyfra „26” była kryptonimem Komendy Obwodu Zamość, zob. 
I.  Caban, Z. Mańkowski, Związek..., s. 281.
16 Według dokumentów AK w lokalu pozostali „Rust” i „Wenda”, zaś lokal opuścił „Kropka”. 
„Rust” strzelał z „Visa”, zaś „Wenda” z „Parabellum”, zob. AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Spra-
wozdanie Stanisława Leszczyńskiego „A7”, 21 V 1942 r., k. 66.
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policji w Warszawie oraz dyrekcji policji kryminalnej dystryktu warszaw-
skiego oraz ww. dyrekcji w Krakowie, Lublinie, Lwowie i Radomiu17. 

Sytuacja, do jakiej doszło w  „Akwarium”, nakazywała podjęcie środków 
ostrożności, w  tym skryte wywiezienia szturmowców z  Warszawy. „Wenda”, 
„Kropka” i „Rust” nie wyrazili na to zgody. Ostrzeżony Czyżewicz zlekcewa-
żył przestrogi, aby jakiś czas nie nocował w domu. Rykszarz, prawdopodob-
nie z uwagi na wyznaczoną nagrodę pieniężną za złapanie sprawców, wskazał 
adres Czyżewicza18. Przybyła tam policja uzyskała kolejny adres – Marii Ra-
jewskiej. Aresztowano ją oraz Czesławę Rajewską. Mąż Marii Rajewskiej był 
w tym czasie w Szczebrzeszynie i uniknął zatrzymania. Niemcy pojechali do 
Szczebrzeszyna i aresztowali Halinę Rajewską, którą przywieziono do Warsza-
wy. W czasie konfrontacji z Czyżewiczem Maria Rajewska twierdziła, że jego 
i pozostałych prawie nie znała, bowiem były to jakieś osoby chcące osiedlić się 
w Warszawie w związku z wysiedleniami Zamojszczyzny. Na szczęście „Rust” 
i Maria wcześniej przenieśli się na Żoliborz do domku p. Dzendzel przy ul. Wy-
spiańskiego19. W zastawiony „kocioł” 8 grudnia 1941 r. wpadł m.in. Józef Za-
lejski „Kropka”, który po całonocnym przesłuchaniu, przypuszczając, że „Rust” 
opuścił mieszkanie, wydał jego adres na Żoliborzu. Tam 9 grudnia 1941 r. zo-
stał zatrzymany „Rust” wraz z żoną. Przewieziono ich do więzienia karnego 
przy ul. Daniłowiczowskiej20. Wkrótce Marię wypuszczono z więzienia. „Rust” 
wskazał Niemcom mieszkanie Edwarda Szczura na ul. Grottgera. Policja ni-
kogo nie zastała w domu, lecz wraz z dozorcą pojechali do jego miejsca pra-
cy tj. warsztatu na ul. Koszykowej, gdzie odszukali Szczura i przywieźli go do 
domu. Podczas rewizji w szafie znaleziono broń i amunicję. Edwarda Szczura 
zbito i przewieziono do więzienia na ul. Daniłowiczowską, zaś w mieszkaniu 

17 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Pismo ppłk. Stanisława Wasilewskiego, 3 XII 1941 r., 
k. 76. Ppłk. Stanisław Wasilewski do 11 VI 1942 r. był naczelnikiem urzędu śledczego i ofice-
rem łącznikowym do dyrekcji Policji Kryminalnej w Warszawie. Od jesieni 1942 r. był rów-
nież członkiem Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa pod ps. „Rogala”, zob. W. Grabowski, 
Polska tajna administracja cywilna, Warszawa 2003, s. 202, 528. 
18 Według Cecylii Pakowskiej chcieli wyjechać na Lubelszczyznę, ale zorientowali się, że 
aresztowano Czyżewicza, zob. SPP, sygn. B1/0829, Relacja Cecylii Pakowskiej, s. 26–27.
19 Domek ten wynajęła Cecylia Pakowska dla celów organizacyjnych, zob. SPP, sygn. 
B1/0829, Relacja Cecylii Pakowskiej, s. 23, 26.
20 Więzienie przy ul. Daniłowiczowskiej 7 w  Warszawie tzw. Areszt Centralny, „Central-
niak”, powstało w 1900 r., na tyłach gmachu ratusza. Więzienie przeznaczono dla więźniów 
kryminalnych. W czasie okupacji było pomocniczym więzieniem Gestapo. Przetrzymywano 
tu również osoby przeznaczone do egzekucji i  więźniów kryminalnych. Budynek więzie-
nia spłonął podczas powstania warszawskiego w 1944 r. Nie został odbudowany, a na jego 
miejscu postawiono blok mieszkalny, zob. Encyklopedia Warszawy. Warszawa, 1975, s. 27; 
J. S.  Majewski, Daniłowiczowska 7, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,97596,3876825.
html (dostęp 20 XII 2016).
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założono „kocioł”. Wieczorem w pułapkę wpadli „Wenda” i Ludwik Jasiński. 
Obaj zostali przewiezieni do więzienia kryminalnego21. 

Początkowo strzelaninę w „Akwarium” uznawano za sprawę kryminalną 
i wszystkich aresztowanych przytrzymywano w więzieniu przy ul. Daniło-
wiczowskiej. Jednak w  krótkim czasie, po złożeniu zeznań przez „Rusta”, 
przetransportowano ich na Pawiak, uznając sprawę za polityczną22. Główny 
pisarz Pawiaka Leon Wanat wspominał: „Jerzy Balicki, Gniech i Gumow-
ski byli trzema młodymi oficerami. Balicki był lekarzem w stopniu porucz-
nika i  pochodził z  Wołynia, a  dwóch pozostałych z  Sandomierza. Zostali 
aresztowani w związku z akcją przeprowadzoną w «Akwarium». Izolowano 
ich na oddziale I”23. W dokumentach brak informacji, kim był Gniech ani 
o przywiezieniu na Pawiak Zalejskiego „Kropki”. Wkrótce „Rust” przeszedł 
na stronę niemiecką24.

Wiadomość o  aresztowaniu „Rusta” i  towarzyszy dotarła na Zamojsz-
czyznę w  połowie grudnia 1941 r. Na jego miejsce dowódcą „szturmów-
ki” został sierż. pchor. Jan Turowski „Kolba”. Po paru tygodniach, jeszcze 
podczas pierwszej fazy aresztowań na Zamojszczyźnie, do „Kolby” przybyła 
Maria, błagając o ratunek dla „Rusta”. Wystąpiła z kategorycznym żądaniem 
uwolnienia męża nawet kosztem życia innych członków organizacji. Zagro-
ziła, że jeśli tego nie zrobią, będą dalsze aresztowania w terenie, co nastą-
piło w marcu 1942 r. Według Witolda Hryniewieckiego myślano o odbiciu 
„Rusta” z Pawiaka, w czym mieli wziąć udział m.in. ppor. Józef Kaczoruk 

21 M. Ałasa, Parafia Dobrego...; W. Białasiewicz, Afera..., s. 48–50; W. Hryniewiecki, My..., 
s. 37. Według Jana Turowskiego w kwietniu 1942 r. zwolniono Marię, Czesławę i Halinę Ra-
jewskie, zaś mężczyzn wysłano do obozu, zob. J. Turowski, Sprawa Wismana..., s. 179.
22 Witold Hryniewiecki wskazywał, że zatrzymania dokonało Gestapo, które przewiozło za-
trzymanych na Al. Szucha. Zob. W. Hryniewiecki, My..., s. 37. To przeczy ustaleniom AK, 
bowiem poszukiwań i  zatrzymania dokonało Kripo, traktując ich działanie jako czyn ban-
dycki. Osadzono zatrzymanych w więzieniu karnym na ul. Daniłowiczowskiej. Jak wyjaśniał 
„Rust”, po rzekomej ucieczce został zatrzymany 9 XII 1941 r., zob. AAN, Armia Krajowa, 
203/IX-4, Sprawozdanie Stanisława Leszczyńskiego „A7”, 21 V 1942 r., k. 66. Według Jana 
Grygiela „Rust” wyjawił informacje o organizacji w zamian za zwolnienie żony, zob. J. Gry-
giel, Związek..., s. 60.
23 L. Wanat, Za murami Pawiaka, Warszawa 1985, s. 340. Wanat wskazywał, że Gniech zo-
stał rozstrzelany, Balicki uciekł, a w czasie ucieczki zabito Gumowskiego, zob. L. Wanat, Za 
murami..., s. 340. Nie wiadomo, skąd pochodzi informacja o rozstrzelaniu Gniecha ani kiedy 
to nastąpiło. Zalejski został rozstrzelany dopiero w  KL Auschwitz, stąd Wanat mógł o tym 
nie wiedzieć. To zdaje się wskazywać, że nazwiska Gniech nie należy wiązać z Józefem Zalej-
skim „Kropką”. 
24 Cecylia Pakowska wspominała, że Magda otrzymywała od „Rusta” „grypsy” z Pawiaka. 
Donosił w  nich m.in., że Niemcy znęcali się nad „Wendą” i  „Kropką”. „Rust” nie był bity 
w czasie przesłuchań, co przypisywał swojej znajomości języka niemieckiego, zob. SPP, sygn. 
B1/0829, Relacja Cecylii Pakowskiej, s. 31.
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„Kiwi” i  szer. Edward Zalejski „Kryjak”. Jednak zgody na akcję nie wydał 
kpt. Stanisław Prus „Piotr”25. 

W styczniu 1942 r. struktury terenowe ZWZ na Zamojszczyźnie zelektry-
zowała wiadomość, że widziano „Rusta”, w mundurze Gestapo, w samochodzie 
gestapowców. Aresztowania na tym terenie rozpoczęły się 27  stycznia 1942 r. 
i trwały do 25 lutego 1942 r. W sprawozdaniu wskazano, że w tej fazie areszto-
wano 12 członków ZWZ oraz zlikwidowano dwa magazyny broni, w Bukow-
nicy i Zwierzyńcu, w których znajdowały się trzy ckm, trzy rkm, 40 kb, dwie 
skrzynki granatów i 2000 szt. amunicji. Broń była doskonale zakonserwowana 
i zdatna do użytku. 30 stycznia 1942 r. aresztowano por. rez. Stanisława Brand-
ta „Dęba”26. Tego samego dnia aresztowano magazyniera broni kpr. pchor. 
Czesława Świąteckiego „Surmę”27. Przewieziono go do Zwierzyńca 31 stycz-
nia 1942 r., szukając ukrytego tam magazynu broni. Gdy po jego znalezieniu 
gestapowcy zajęci byli przede wszystkim wyciąganiem broni, „Surma” pchnął 
jednego z nich i uciekł pomimo prowadzonego za nim ostrzału. „Rust”, który 
był wówczas na miejscu, nie podjął próby ucieczki. 30 stycznia 1942 r. Gestapo 
ujawniło, wskazany przez „Rusta” magazyn broni w Bukownicy koło Tereszpo-
la. W Tereszpolu aresztowano również opiekującego się nim szer. Mieczysła-
wa Wandycza „Sosnę”28. Gdy „Sosna” wypierał się wiedzy na temat magazynu 
broni, wówczas podszedł „Rust”, wskazując, że „Surma” składał mu meldunki 
na ten temat. Ocalały dwa magazyny broni zlokalizowane w Górecku, bowiem 

25 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Sprawozdanie Stanisława Leszczyńskiego „A7”, 21 V 
1942 r., k. 67; J. Turowski, Sprawa Wismana..., s. 179; J. Jóźwiakowski, Armia..., t. 1, s. 93; 
Relacja Alfreda Tora [w:] W. Białasiewicz, Afera..., s. 156; W. Hryniewiecki, My..., s. 38–39.
26 Por. rez. Stanisław Brandt „Dąb” (ur. 7 V 1905 r. w Zwierzyńcu – zm. 25 XI 1942 r.), od 
1939 r. w ZWZ; dowódca placówki Zwierzyniec w rejonie 5 Szczebrzeszyn ZWZ; przewie-
ziony do KL Auschwitz w  transporcie 66 więźniów z  Lublina 20 X 1942 r. i  oznaczony nr 
68777. Zginął w obozie, zob. J. Jóźwiakowski, Armia..., t. I, s. 72; http://www.auschwitz.org/
muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 27 XII 2016); D. Czech, Kalendarz..., s. 62, 267; 
W. Białasiewicz, Afera..., s. 132; Księga..., t. II, s. 694, 696. 
27 Ppor. Czesław Świątecki „Surma” (ur. 14 IV 1909 r. w  Kawęczynie – zm. ?), do 1 IX 
1939 r. pracował jako inspektor w  Państwowym Gimnazjum Mechanicznym w  Chełmie; 
w czasie okupacji zamieszkał w Zwierzyńcu; po ucieczce 31 I 1942 r. ukrywał się, zaś w lip-
cu 1943 r. pod nazwiskiem Artur Gulczewski został przeniesiony na teren Okręgu Śląskie-
go AK, gdzie początkowo był dowódcą drużyny AK „Romanka”, a następnie oddziału AK 
„Garbnik”, zob. M. Cichy, Armia Krajowa na Żywiecczyźnie, cz. 1, http://zywiecinfo.pl/histo-
ria/item/4596-armia-krajowa-na-zywiecczyznie-cz-1 (dostęp 10 VII 2018); W. Białasiewicz, 
Afera..., s. 63, 67.
28 Mieczysław Wandycz „Sosna” (ur. 29 VII 1921 r. w  Zwierzyńcu – zm. 1 XII 1942 r.), 
magazynier broni ZWZ; pracownik nadleśnictwa Tereszpol; przewieziony do KL Auschwitz 
w  transporcie 66 więźniów z Lublina 20 X 1942 r. i oznaczony nr 68828. Zginął w obozie, 
zob. http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 27 XII 2016); 
D.  Czech, Kalendarz..., s. 267; W. Białasiewicz, Afera..., s. 132; J. Grygiel, Związek..., s. 177; 
Księga pamięci..., t. II, s. 694, 699. 
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„Rust” nie znał ich położenia, zaś „Sosna” przywieziony do Górecka nie wska-
zał ich. 1 lutego 1942 r. aresztowano plut. Stanisława Rybickiego „Ryka”29, szer. 
Romana Kołodziejczyka „Wartę”30 i szer. „Sęka”31. Aresztowania uniknęli ppor. 
Leon Stola „Brzoza” – dowódca placówki ZWZ Nowe Miasto32, szer. Bogdan 
Krzeczkowski „Wojtek”33 i „Kismet” (NN)34, którzy się ukryli. Oprócz magazy-
nów broni „Rust” wydał punkt naprawy motocykla u Węcławów, gdzie areszto-
wano plut. rez. Ryszarda Węcława „Wiernego”35. 2 lutego 1942 r. w Zwierzyńcu 
aresztowano plut. (funkcjonariusza Policji Polskiej) Jana Czernickiego „Dołę-
gę”36, któremu gestapowcy polecili zabrać pistolet, jaki otrzymał od organizacji. 
Poszukiwano innych konspiratorów. Między innymi gestapowcy z  „Rustem” 

29 Plut. Stanisław Rybicki „Ryk” (ur. 11 XI 1914 r. w Szczebrzeszynie – zm. 25 XI 1942 r.), 
dowódca plutonu szturmowego ZWZ w  Szczebrzeszynie; przewieziony do KL Auschwitz 
w transporcie 66 więźniów z Lublina 20 X 1942 r. i oznaczony nr 68816. Zginął w obozie, 
zob. http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 27 XII 2016); 
D.  Czech, Kalendarz..., s. 262; W. Białasiewicz, Afera..., s. 132; J. Jóźwiakowski, Armia..., t. I, 
s. 93–94; Księga pamięci..., t. II, s. 694. 
30 Roman Kołodziejczyk „Warta” (ur. ? – zm. 25 XI 1942 r.), żołnierz ZWZ w  sekcji 
szturmowej Stefana Poździka „Wrzosa” w  Szczebrzeszynie; przewieziony do KL Auschwitz 
w transporcie 66 więźniów z Lublina 20 X 1942 r. Zginął w KL Auschwitz, zob. http://www.
auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 27 XII 2016); J. Jóźwiakowski, Ar-
mia..., t. I, s. 93; Księga pamięci..., t. II, s. 696.
31 Być może chodzi o Kajetana Paździora „Sęka”, żołnierza ZWZ plutonu w Brodach, zob. 
J.  Grygiel, Związek..., s. 170.
32 Placówka Nowe Miasto dowodzona przez Leona Stolę wchodziła w skład rejonu 3 Za-
mość-miasto ZWZ, zob. J. Jóźwiakowski, Armia..., t. I, s. 70.
33 Jan Grygiel błędnie wskazywał, że „Rust” wydał go w  ręce niemieckie jesienią 1941 r., 
zob. J.  Grygiel, Związek..., s. 92.
34 Być może chodzi o Aleksandra Bortkiewicza „Mongoła”, od listopada 1939 r. organizato-
ra i dowódcę sekcji szturmowych ZWZ w Szczebrzeszynie, zob. J. Grygiel, Związek..., s. 160; 
J.  Jóźwiakowski, Armia..., t. I, s. 72.
35 Plut. rez. Ryszard Węcław „Arnold Dziarski”, „Wierny” (ur. 26 III 1910 r. w Sitańcu – zm. 
1  XII 1942 r.), od kwietnia 1940 r. żołnierz ZWZ w sekcji szturmowej Zygmunta Zakrzewskie-
go „Mątwy”; przewieziony do KL Auschwitz w transporcie 66 więźniów z Lublina 20  X 1942 r. 
i oznaczony nr 68829. Zginął w obozie, zob. J. Jóźwiakowski, Armia..., t. I, s. 92; http://www.
auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 27 XII 2016); D.  Czech, Kalendarz..., 
s. 262; W. Białasiewicz, Afera..., s. 74; Księga pamięci..., t. II, s. 694, 699. 
36 Plut. Jan Czernicki „Dołęga” (ur. 20 XII 1890 r. w Głusku – zm. 25 XI 1942 r.), z zawodu 
policjant; przewieziony do KL Auschwitz w transporcie 66 więźniów z Lublina 20  X 1942 r. 
i oznaczony nr 68784. Zginął w obozie, zob. http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-
-o-wiezniach/ (dostęp 27 XII 2016); D. Czech, Kalendarz..., s. 267; W. Białasiewicz, Afera..., 
s. 75; Księga pamięci..., t. II, s. 694. Wojciech Białasiewicz wskazywał, że Jan Czernicki przy-
był do KL Auschwitz 14 VIII 1942 r. i otrzymał numer 58585, zob. W. Białasiewicz, Afera..., 
s. 132. Jest to jednak informacja błędna, bowiem dotyczy osoby Jana Czernickiego (ur. 18 II 
1923 r. w Czynowie na Śląsku – zm. ?), zob. http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-
-o-wiezniach/ (dostęp 27 XII 2016).
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przyjechali do Łabuń do domu sierż. Edwarda Lachowca „Fruwaka”, które-
go nie zastali. „Fruwak” wskazał, że będąc u niego w domu, „Rust” mówił, że 
Niemcy zwyciężają na wszystkich frontach i miał rozkaz zlikwidowania orga-
nizacji, bowiem konspiracja nie ma sensu. Poszukiwano Zbigniewa Momota 
„Żbika”37, „Edwarda” i „Styra”, którzy zdołali zbiec. Po paru dniach „Rust” i ge-
stapowcy wyjechali z terenu38.

W nocy z  24 na 25 marca 1942 r. nastąpiła druga fala aresztowań39, 
w toku której zatrzymano chor. Józefa Sędziaka „Iskrę”40, Ludwikę Sędziak 
„Brzózkę”41, Emilię Zakrzewską „Raróg”42, chor. Józefa Woźniaka „Ziuka”43, 
szer. Zygmunta Zakrzewskiego „Mątwę”44 i  ppor. rez. Edwarda Harczuka 

37 Zbigniew Momot „Żbik” był dowódcą sekcji szturmowej w  Łabuniach, zob. J. Jóźwia-
kowski, Armia..., t. I, s. 92.
38 J. Turowski, Sprawa Wismana..., s. 178; W. Hryniewiecki, My z..., s. 38–39; J. Grygiel, 
Związek..., s. 178; W. Białasiewicz, Afera..., s. 62, 68–69; AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, 
Raport Kazimierza Gorzkowskiego „Asa”, 11 IV 1942 r., k. 80; Sprawozdanie Stanisława 
Leszczyńskiego „A7”, 21 V 1942 r., k. 66–67; Raport Stefana Suchodolskiego „Dniestra”, luty 
1942 r., k. 77. Por. Stefan Suchodolski „Dniestr”, żołnierz ZWZ/AK Obwodu/Inspektoratu 
Zamość, później dowódca zwiadu konnego 9 pp AK, zob. J. Grygiel, Związek..., s. 51, 54.
39 Witold Hryniewiecki, wskazując na wyjazd Gestapo z Zamojszczyzny, nie dzielił dokona-
nych aresztowań na dwie fazy czasowe, zob. W. Hryniewiecki, My..., s. 37–38. 
40 Chor. Józef Sędziak „Iskra” (ur. 15 III 1898 r. w Zamościu – zm. 25 XI 1942 r.), chorą-
ży łączności 9 pp Leg.; był radiotelegrafistą komendy obwodu Zamość ZWZ; przewieziony 
do KL Auschwitz w transporcie 66 więźniów z Lublina 20 X 1942 r. i oznaczony nr 68822. 
Zginął w obozie, zob. http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 
27  XII 2016); D. Czech, Kalendarz..., s. 267; W. Białasiewicz, Afera..., s. 133; J. Jóźwiakowski, 
Armia..., t. I, s. 163; J. Grygiel, Związek..., s. 48; Księga pamięci..., t. II, s. 694, 697.
41 Ludwika Sędziak „Brzózka” (ur. 18VII 1924 r. w Zamościu – zm. 19 XI 1942 r.), prze-
wieziona do KL Auschwitz w  transporcie 68 więźniarek z  Lublina 7 X 1942 r. i  oznaczo-
na nr  22205. Zginęła w obozie, zob. http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wie-
zniach/ (dostęp 27 XII 2016); D. Czech, Kalendarz..., s. 262; W. Białasiewicz, Afera..., s. 132; 
Księga pamięci..., t. II, s. 694; t. III, s. 1273, 1278.
42 Emilia Zakrzewska „Raróg” (ur. 2 II 1913 r. w Zamościu – zm. 19 XI 1942 r.), przewiezio-
na do KL Auschwitz w transporcie 68 więźniarek z Lublina 7 X 1942 r. i oznaczona nr 22223. 
Zginęła w  obozie, zob. http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 
27  XII 2016); D. Czech, Kalendarz..., s. 262; Księga pamięci..., t. III, s. 1273, 1278–1279. 
43 Chor. Józef Woźniak „Ziuk” (ur. 2 XI 1901 r. w Warszawie – zm. 1 XII 1942 r.), żołnierz 
9  pp Leg. w Zamościu; przewieziony do KL Auschwitz w  transporcie 66 więźniów z Lublina 
20  X 1942 r. i oznaczony nr 68833. Zginął w obozie, zob. J. Jóźwiakowski, Armia..., t. I, s. 92; 
http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 27 XII 2016); D. Czech, 
Kalendarz..., s. 267; W. Białasiewicz, Afera..., s. 110–111; Księga pamięci..., t. II, s. 694.
44 Zygmunt Zakrzewski „Mątwa” (ur. 14 I 1912 r. w  Zamościu – zm. 1 XII 1942 r.), od 
kwietnia 1940 r. dowódca sekcji szturmowej ZWZ w  Zamościu; przewieziony do KL Au-
schwitz w  transporcie 66 więźniów z  Lublina 20 X 1942 r. i  oznaczony nr 68834. Zginął 
w  obozie, zob. J. Jóźwiakowski, Armia..., t. I, s. 92; http://www.auschwitz.org/muzeum/
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„Marka”45. Nocą 27 marca 1942 r. gestapowcy, z którymi był „Rust”, aresz-
towali szer. Zbigniewa Rybińskiego „Garbusa”46 i  szer. Leszka Rybińskiego 
„Rawicza”47. Tej samej nocy aresztowano Zbigniewa Malinowskiego „Judy-
ma”48. Nadto w Krasnymstawie „Rust” brał udział w konfrontacji z areszto-
wanymi, podczas której wskazał każdemu, jaką pełnił funkcję w organizacji. 
Po aresztowaniach „Rust” znowu znikł z terenu Zamojszczyzny. Jak wynika-
ło ze sprawozdania, „Rust” był bardzo niebezpieczny, bowiem spowodował 
aresztowanie co najmniej 17 członków ZWZ, wydał dwa magazyny broni, 
zdradził system organizacyjny, metody pracy i sposób kontaktowania49. 

W lutym 1942 r. Cecylia Pakowska wróciła do Warszawy, gdzie dowie-
działa się, że Maria – żona Balickiego – przebywa na wolności i kilka dni 
mieszkała u pp. Millerów przy ul. Krasińskiego 16. Po kilku dniach kobiety 
spotkały się i  Maria zamieszkała u  Pakowskiej. Wcześniej miała mieszkać 
u swojej koleżanki na Mokotowie. Żona „Rusta” nie chciała opuścić Warsza-
wy. Miała zamiar wykupić męża z więzienia. Rozkaz wydobycia Balickiego 

informacja-o-wiezniach/ (dostęp 27 XII 2016); D. Czech, Kalendarz..., s. 267; W. Białasie-
wicz, Afera..., s. 132; Księga pamięci..., t. II, s. 693. 
45 Ppor. rez. Edward Harczuk „Marek” (ur. 9 X 1908 r. w Zamościu – zm. 25 XI 1942 r.), 
od grudnia 1939 r. do aresztowania komendant rejonu 3 Zamość-miasto ZWZ; przewieziony 
do KL Auschwitz w transporcie 66 więźniów z Lublina 20 X 1942 r. i oznaczony nr 68792. 
Zginął w obozie, zob. http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 
27 XII 2016); D. Czech, Kalendarz..., s. 267; W. Białasiewicz, Afera..., s. 103, 132; J. Jóźwia-
kowski, Armia..., t. I, s. 70, 93; J. Grygiel, Związek..., s. 106; Księga pamięci..., t. II, s. 693. 
46 Zbigniew Rybiński „Garbus” (ur. 7 II 1920 r. w Zamościu – zm. 30 XI 1942 r.), od kwiet-
nia 1940 r. żołnierz ZWZ w sekcji szturmowej dowodzonej przez Józefa Zalejskiego „Krop-
kę”; przewieziony do KL Auschwitz w transporcie 66 więźniów z Lublina 20 X 1942 r. i ozna-
czony nr 68820. Przebywał w bloku nr 6 obozu Auschwitz I. Zginął w obozie, zob. http://
www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 27 XII 2016); D.  Czech, Ka-
lendarz..., s. 267; W. Białasiewicz, Afera..., s. 132; J. Jóźwiakowski, Armia..., t. I, s. 92; Księga 
pamięci..., s. 693, 695.
47 Leszek Rybiński „Rawicz” (ur. 3 I 1921 r. w Zamościu – zm. 30 XI 1942 r.), od kwietnia 
1940 r. żołnierz ZWZ w sekcji szturmowej dowodzonej przez Józefa Zalejskiego „Kropkę”; 
przewieziony do KL Auschwitz w  transporcie 66 więźniów z  Lublina 20 X 1942 r. i  ozna-
czony nr 68819. Przebywał w bloku nr 6 obozu Auschwitz I. Zginął w obozie, zob. http://
www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 27 XII 2016); D. Czech, Ka-
lendarz..., s. 267; W. Białasiewicz, Afera..., s. 132; J. Jóźwiakowski, Armia..., t. I, s. 92; Księga 
pamięci..., s. 693, 695.
48 Zbigniew Malinowski „Judym” (ur. 5 XII 1921 r. w  Józefowie – zm. 25 XI 1942 r.), od 
kwietnia 1940 r. żołnierz ZWZ w  sekcji szturmowej Zbigniewa Zakrzewskiego „Mątwy”; 
przewieziony do KL Auschwitz w  transporcie 66 więźniów z  Lublina 20 X 1942 r. i  ozna-
czony nr 68808. Zginął w obozie, zob. http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wie-
zniach/ (dostęp 27 XII 2016); D. Czech, Kalendarz..., s. 267; W. Białasiewicz, Afera..., s. 132; 
J. Jóźwiakowski, Armia..., t. I, s. 92; Księga pamięci..., s. 693.
49 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Sprawozdanie Stanisława Leszczyńskiego „A7”, 21 V 
1942 r., k. 67; J. Turowski, Sprawa Wismana..., s. 178–179.
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z więzienia otrzymała także Pakowska. Pod koniec marca 1942 r. Maria wy-
jechała na Zamojszczyznę50. 

2 kwietnia 1942 r. Kazimierz Gorzkowski „As” przesłał do „12b”, tj. Wy-
działu Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej ZWZ, 
wstępne informacje o sprawie „Rusta”. Wynikało z nich, że 1 kwietnia 1942 r. 
w lokalu alarmowym „Asa” zjawił się „młody, wysoki człowiek, o przyjemnej 
powierzchowności, nędznie ubrany, który podał się za zbiegłego więźnia na-
zwiskiem Janusz Balicki”. Powiedział Gorzkowskiemu, że jest członkiem ZWZ, 
ale nie podał mu swojego pseudonimu ani terenowej przynależności organi-
zacyjnej. Powiedział, że tego dnia ok. godz. 17.00, będąc przewożony samo-
chodem osobowym policji ze Stanisławem Gumowskim „Wendą”, uciekł Niem-
com. Według niego Gumowski został zabity lub ranny w czasie ucieczki. Balic-
ki podawał się za oficera pilota. Poinformował „Asa”, że przebywał ok. półtora 
miesiąca na Al. Szucha w celi obok Kublickiego, który w czasie rozmowy przez 
ścianę mówił mu, że „sypie”. Balicki poinformował również, że Kublickiego ja-
kiś czas wcześniej przewieziono na Pawiak, co potwierdzało informacje uzy-
skane przez „Asa” z innego źródła. „As” meldował, że załatwił Balickiemu tym-
czasową „melinę” oraz prosił o przesłanie opinii o nim, a w razie gdyby była 
pozytywna, przesłanie odzieży51. 

Wieczorem 1 kwietnia 1942 r. do Cecylii Pakowskiej przybył jakiś męż-
czyzna z  informacjami od „Rusta”. Powiadomił Pakowską o  jego ucieczce 
i  chciał nawiązać kontakt z  Marią. Wiadomość ta była tak niecodzienna, 
że Pakowska postanowiła wyjechać na Zamojszczyznę, aby poinformować 
o tym „Adama”. Jednak 2 kwietnia 1942 r. w jej domu znów pojawił się ten 
sam mężczyzna, który przekazał jej polecenie „Rusta”, aby go odwiedziła 
następnego dnia pod podanym jej adresem. Miał przebywać w mieszkaniu 
Józefa52 Zająca przy ul. Joteyki 8/853. W tym miejscu Pakowska spotkała się 
z „Rustem”. Ich rozmowa odbyła się w osobnym pokoju. Balicki opowiedział 

50 SPP, sygn. B1/0829, Relacja Cecylii Pakowskiej, s. 30, 32.
51 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Meldunek Kazimierza Gorzkowskiego „Asa” do „12b”, 
2 IV 1942 r., k. 79. Według innego dokumentu podczas przewożenia go z „Wendą” dowie-
dział się, że gestapowiec chce kupić złoto i wówczas zdecydował o podjęciu próby ucieczki. 
W  toku dochodzenia ustalono, że ucieczka w  ogóle nie miała miejsca, lecz „Rust” został 
zwolniony, zaś posterunek w getcie wypuścił go poza mury, zob. AAN, Armia Krajowa, 203/
IX-4, Sprawozdanie Stanisława Leszczyńskiego „A7”, 21 V 1942 r., k. 68. W literaturze pod-
nosi się, że ucieczka ta uznana została za prawdziwą, zob. Z. Śliwicki, Meldunek z Pawiaka, 
Warszawa 1974, s. 220; L. Wanat, Za murami..., s. 340.
52 Błędne imię; chodziło o Bohdana Zająca.
53 SPP, sygn. B1/0829, Relacja Cecylii Pakowskiej, s. 34–35. Cecylia Pakowska nie podała 
nazwy ulicy, wskazując, że była ona na tyłach kościoła św. Jakuba. Kościół św. Jakuba Apo-
stoła znajduje się obecnie przy ul. Grójeckiej 38 w Warszawie, zaś z tyłu budynków kościel-
nych położona jest ul. Joteyki.
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szczegóły swojej ucieczki, która wydała się Pakowskiej bardzo nieprawdo-
podobna. W trakcie jej rozmowy z „Rustem” do pokoju kilka razy wchodził 
Zając pod pozorem zabrania czegoś z wnętrza biurka. Stąd odniosła wraże-
nie, że w  tym czasie nastawiał jakąś aparaturę podsłuchową. „Rust” prosił 
ją, aby pojechała po Marię i przywiozła ją do Warszawy54. 

Kontrwywiad AK w Warszawie rozpoczął zbieranie informacji o Balic-
kim. Przedstawiono przebieg ucieczki „Rusta”, który został opowiedziany 
przez niego Pakowskiej55. Podczas przesłuchania na Pawiaku „Rust” dowie-
dział się, że przesłuchujący go funkcjonariusz Gestapo, w  stopniu Haupt-
sturmführera, chce kupić większą ilość złota. „Rust” zaproponował pomoc, 
wskazując, że zna w getcie osoby handlujące złotem, u których można kupić 
większą jego ilość. Oficer zabrał do bryczki „Rusta” i „Ramera”. Kiedy sta-
nęli przed wskazaną przez „Rusta” kamienicą, „Ramer” i „Rust” rzucili się 
do ucieczki. Oficer strzelał za nimi z  pistoletu, zabijając „Ramera”. Nadto 
mówił Pakowskiej, że w Gestapo „sypał” „Ramer”56. 

Na Zamojszczyznę, do państwa Klaudelów w  Hostynnem, przyjechała 
Pakowska z  Warszawy, celem zabrania Marii. Powiedziano jej, że zabrana 
została na inny punkt i Pakowska wróciła do Warszawy sama. Według Wi-
tolda Hryniewieckiego Pakowska przyjechała, aby zabrać Hryniewieckie-
go „Tułacza”. Razem udali się do Warszawy57. „Tułacz” zdecydował się na 
wyjazd do Warszawy po uzyskaniu od Pakowskiej wiadomości, że „Rust” 
jest na wolności. Spotkał się z „Rustem” w mieszkaniu przy „spokojnej wil-
lowej uliczce”. „Rust” wychudł i zapuścił długie wąsy. Wypytywał o Marię. 
Mówił, że go męczyli i  pokazywał pręgi na rękach. Wskazywał, że „sypał 
«Wenda». O swoim uwolnieniu powiedział, że byli przewożeni z „Wendą” 
samochodem po badaniach na Pawiak. Gdy samochód zatrzymał się w get-
cie, z powodu zablokowania drogi przez kolumnę Żydów udających się do 
jakiejś pracy, obaj wyskoczyli z  samochodu i  zaczęli uciekać. Gestapowcy 
strzelali za nimi. „Wenda” został zabity, a „Rustowi” udało się uciec. Prze-
siedział w ruinach do wieczora, a następnie przedostał się przez mur i do-
tarł do mieszkania alarmowego. Na zarzut „Tułacza”, że wydał ludzi, „Rust” 
wskazał, że nikogo nie wydał. Będąc rozszyfrowany przez „Wendę”, fikcyjnie 

54 Ibidem, s. 37–38.
55 W meldunku tym wskazano, że „Rust” zjawił się u  p. Popławskiej, zam. Warszawa ul. 
Krasińskiego 16, którą znał z pracy organizacyjnej i prosił, aby przywiozła mu z Zamościa 
żonę i  jego rzeczy. W  innych meldunkach wskazuje się jej nazwisko jako Pakowska. Być 
może więc jedno z tych nazwisk było jej organizacyjnym pseudonimem.
56 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Kartka z zapisem „Müllerowa”, b.d., k. 112. Z informa-
cji uzyskanych z Pawiaka wynikało, że „Ramer” dwukrotnie informował „Kropkę”, że „sypie” 
„Rust”, zob. AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Meldunek G. do „25”, 5 V 1942 r., k. 96.
57 Skoro informację o pobycie „Rusta” na wolności przywiozła Cecylia Pakowska, to musia-
ło to nastąpić po 1 IV 1942 r. 
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obiecał Niemcom, że wskaże magazyny broni, licząc, że organizacja go od-
bije. Niemcy, nie dowierzając mu, kazali mu ubrać mundur Gestapo. Na Za-
mojszczyźnie kluczył po różnych adresach, aby go odbito, lecz gdy to nie 
następowało, a  Niemcy się niecierpliwili, musiał wskazać jeden magazyn 
broni, aby zdobyć ich zaufanie. Wydał jedynie leśniczego, którego mu żal, 
ale jego zdaniem „jest wojna i muszą padać ofiary”. Nikogo innego nie zdra-
dził. Planował akcję odbicia z Pawiaka więźniów skazanych na śmierć. Na 
jego prośbę „Tułacz” miał się telefonicznie skontaktować z  Marią, lecz po 
uzyskaniu połączenia dowiedział się od Wacława Kliszcza „Wichra”, że Ma-
ria przebywa w okolicy i jest chora. Ich spotkanie odbyło się bez świadków, 
zaś co jakiś czas do pokoju, w którym rozmawiali, wchodził Zając. Następ-
nie „Tułacz” wrócił do mieszkania Pakowskich. Jeszcze tego samego wieczo-
ru odwiedził ich „Rust”, który był w kiepskim nastroju. Po wypiciu alkoholu 
wyszedł. Następnego dnia zjawił się ponownie, wskazując, że włócząc się 
nocą, został zatrzymany przez patrol niemiecki, który żądał okazania prze-
pustki. Z powodu jej braku Niemcy prowadzili go na posterunek. W dro-
dze powiedział im po niemiecku, aby dla zaoszczędzenia czasu zadzwonili, 
pytając o  jego osobę do Sicherheitspolizei. Skonsternowani Niemcy puścili 
go58. „Rust” wielokrotnie odwiedzał Pakowską i „Tułacza”. Z prowadzonych 
między nimi rozmów dowiedziała się, że Sztuka był oprowadzany przez ge-
stapowców po terenie Zamojszczyzny. Powiedział jej, że miał wówczas na-
dzieję uciec, zaś w Gestapo „sypał” „Ramer”59.

W toku ustaleń kontrwywiadu, za pośrednictwem „Stalińskiego”, uzyska-
no podsłuch telefoniczny rozmów „Rusta”. 4 kwietnia 1942 r. o godz. 12.05 
„Rust” dzwonił do „8”, prosząc o połączenie z numerem wewnętrznym 260. 
Poprosił do telefonu pana Otta lub Otka i podał nazwisko Balicki. Z drugiej 
strony zgłosił się mężczyzna, pytając czy to „nr 12”. „Rust” to potwierdził. 
Wówczas mężczyzna zapytał go „jak się czuje w nowej roli?”. „Rust” powie-
dział, że dobrze i nie ma żadnych podejrzeń. Wskazał, że potrzebuje gotów-
ki, minimum 500 zł. Mężczyźni umówili się, że pieniądze pół godziny po 
skończeniu rozmowy przekaże „Rustowi” w umówionym miejscu znany mu 
blondyn. Na koniec „Rust” skarżył się, że „po nocach nie sypia, wciąż ma 
wrażenie że tamten żyje”. W odpowiedzi wskazano mu: „bądź pan spokojny 
z tej strony nic panu nie zagraża”. Rozmówcy umówili się na następny kon-
takt we wtorek. W kolejnej rozmowie z nr 260 z 7 kwietnia 1942 r. „Rust” 
przedstawił się jako „12-tka”. Mężczyźni rozmawiali o  tym, że Wilhelm 

58 W. Hryniewiecki, My..., s. 39–42. Ten fragment wypowiedzi „Rusta” winien ówcze-
snym słuchaczom od razu wydać się podejrzany, bowiem z jakiej okazji bez legitymowania 
i sprawdzenia osoby żandarmi mieliby odstąpić od zatrzymania „Rusta”? 
59 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Kartka z zapisem „Müllerowa”, b.d., k. 112; SPP, sygn. 
B1/0829, Relacja Cecylii Pakowskiej, s. 45, 48; J. Turowski, Sprawa Wismana..., s. 179.
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widział, że „Rust” jest elegancko ubrany. Mężczyzna mówił „Rustowi”, że 
zależy im na dotarciu do Horskiego, płk. Dąbrowskiego i  Dobrzańskiego, 
na co Balicki odparł: „Dobrze. Za parę dni dotrę do samej góry. Będziecie 
panowie zadowoleni”. Umówiono się na następne spotkanie w  ustalonym 
miejscu za dwa tygodnie. 16 kwietnia 1942 r. ok. godz. 10.00 przeprowa-
dzono rozmowę telefoniczną z  Balickim. Mężczyzna dzwoniący do niego 
wskazywał szyfrem, że Gumowski przebywa na Pawiaku60. W odpowiedzi 
na to Balicki powiedział z przerażeniem w głosie: „Nie, to niemożliwe, nie 
to niemożliwe”. Potem trzykrotnie powtórzył „Nie, to ja tego nie rozumiem”. 
Z dalszej części meldunku „Asa” wynikało, że rozmowa z Balickim została 
zainspirowana przez niego. Informacja o tym, że Gumowski żyje, była fik-
cją, wymyśloną przez „Asa” dla zbadania reakcji Balickiego i wprowadzenia 
u  niego „pewnego fermentu myślowego”. Nadto „As”, na pytanie „Staliń-
skiego” o ewentualną likwidację, przekazał mu informację, że zapadła decy-
zja o likwidacji „Rusta”61. 

Z meldunku „Asa” wynikało, że „Rust”, w  rozmowie z  gospodarzem 
kwatery „Karolem”, podawał się za Jerzego Radziwiłła, wskazując, że jest 
w konflikcie z  rodziną. Nadto prosił o kontakt z „Asem” celem uzyskania 
kontaktu w Zamojskiem, gdzie ZWZ uwięził jego żonę zamiast niego. Nie 
interesowały go nowe kontakty z ZWZ. Wskazywał nawet, że zrywa całko-
wicie z tą organizacją. Palił się do akcji ekspropriacyjnych, których projekty 
podsuwał mu właściciel kwatery, bowiem ciągle potrzebował pieniędzy62. 

17 kwietnia 1942 r., ok. godz. 21.30, w  pobliżu ulic Niegolewskiego 
i Towiańskiego na Żoliborzu „Rust”, będąc na spotkaniu z członkiem kon-
spiracji „Karolem”, od którego miał otrzymać 1500 zł, strzelił bez powodu 
w powietrze z posiadanego pistoletu. Nie zwracał przy tym uwagi na prze-
chodzące osoby. Znajdował się wówczas pod wpływem alkoholu. Pistolet 
otrzymał wcześniej od właściciela kwatery, w której mieszkał63.

Komenda Okręgu Lubelskiego AK, kryptonim „Monopol”, wysłała na 
Zamojszczyznę zapytania, celem ustalenia tożsamości Balickiego. W  od-
powiedzi przesłano meldunki, z których wynikało, że „Rust” był oficerem 
szturmowym „Zebry” aresztowanym 27 stycznia 1942 r. wraz z  dwoma 

60 Mówiono szyfrem: „p. G. był w tym zakładzie co pan poprzednio”.
61 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Meldunek „Podsłuchy” Kazimierza Gorzkowskiego 
„Asa”, 17 IV 1942 r., k. 88–89; Meldunek „Podsłuchy” Kazimierza Gorzkowskiego „Asa” do 
„12b”, 14 IV 1942 r., k. 79.
62 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Meldunek Kazimierza Gorzkowskiego „Asa” do „12b”, 
17 IV 1942 r., k. 83; Meldunek Kazimierza Gorzkowskiego „Asa” do „12b”, 18 IV 1942 r., 
k. 90.
63 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Meldunek „Karola” do „12b”, 18 IV 1942 r., k. 91–92; 
Meldunek, b.d., k. 84.
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innymi, który zdradził i wsypał wszystkich, kogo znał. Aresztowania prze-
prowadzono w  lutym 1942 r. i  w  nocy z  27/28 marca 1942 r. W  czasie 
aresztowań był obecny, w mundurze gestapowca, i każdego z zatrzymanych 
pytał o schowaną broń. Ich zdaniem nie ulegało wątpliwości, że przeszedł 
na służbę Gestapo. Wskazywano, że „Rust” jest na wolności i  kontaktuje 
się z  panią Pakowską zam. przy ul. Krasińskiego 16/64, która przyjecha-
ła na Zamojszczyznę zabrać żonę „Rusta” do Warszawy, jednak nie doszło 
do tego z  powodu choroby Marii. Do Warszawy miała przyjechać osoba, 
która znała „Rusta” i mogła go rozpoznać. Wskazywano, że sprawa jest pil-
na, bowiem w sytuacji, gdyby „Rust” zorientował się, „co z Magdą64, będzie 
b. groźny to bydlę zdolne dosłownie do wszystkiego”. Z powyższego zdaje 
się wynikać, że w  tym czasie żona „Rusta” już nie żyła, a  jej choroba była 
pretekstem wymyślonym dla ściągnięcia „Rusta”. W  kolejnym meldunku, 
skierowanym do „26”, wskazywano m.in.: „Proszę o interwencję w sprawie 
«Rusta» aby nie zniknął z W-wy. Na naszym terenie jesteśmy przygotowani 
i czekamy jego przyjazdu”65. 

Informatorzy AK wskazywali, że „Rust” uzyskał nowy dowód tożsamości 
na nazwisko Henryk Raszke i zamieszkał u Bohdana Zająca przy ul.  Joteyki 8/8 
nr telefonu 60227, 64635 oraz nienotowany w książce 60294. Podejrzewano, że 
Zając był kierownikiem agencji Gestapo. „Rust” podał także telefon kontakto-
wy do siebie 126679. Nadto do meldunku załączono: fotografię „Rusta”, kartkę 
wyrwaną z jego notesu, na której zanotowano cyfry i prawdopodobnie adres 
gestapowca oraz treść kartki „Rusta” do żony, którą Cecylia Pakowska miała 
przekazać. Jak ustalono, „Rust” bywał także u pani Müllerowej, zam. ul. Krasiń-
skiego 16, która była współpracownikiem ZWZ66.

Na kartce wyrwanej z  notesu „Rusta” przez Pakowską widniał zapis: 
„Winterfeld – Erwin – Scharfrer – Warschau C1. Postwach 13”. Z  drugiej 
strony zapisano: „J. Paw. – 25” i pisane w kolumnie cyfry: „80220; 247 pok.; 

64 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Meldunek „Mariana” do „Heleny”, 19 IV 1942 r., k. 79. 
Żona „Rusta” używała drugiego imienia Magda.
65 Ibidem; AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Meldunek do „26”, 19 IV 1942 r., k. 94. Cyfra 
„26” – kryptonim Komendy Obwodu Zamość; „25” – Inspektoratu Rejonowego Zamość; 
„Monopol” – kryptonim Komendy Okręgu Lublin AK; „Zebra” – kryptonim obwodu Za-
mość ZWZ, zob. I. Caban, Z. Mańkowski, Związek..., s. 277, 280–281.
66 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Kartka z zapisem „Müllerowa”, b.d., k. 112; Meldunek G. 
do „25”, 5 V 1942 r., k. 96–97, 99–99a. W meldunku AK wskazywano: „Bohdan Zając, Jotejki 8, 
13 41 aresztowany, po 5 tygodniach wypuszczony, przesuwany z celi do celi, są przypuszczenie, 
że zobowiązał się pracować z Go”, zob. AAN, Armia Krajowa 203/III-129, Wykaz osób podej-
rzanych o współpracę z Niemcami, k. 31. Taką informację uzyskał również Witold Hryniewiec-
ki kilka miesięcy po likwidacji „Rusta”. W mieszkaniu tym miał być zainstalowany konspiracyj-
ny polski podsłuch, zob. W. Hryniewiecki, My..., s. 44. Według książki telefonicznej Warszawy 
z 1942 r. Bohdan Zając zam. przy ul. Joteyki 8 miał telefon o numerze 884 69, zob.  Amtliches 
Fernsprechbuch für den Distrikt Warschau, Deutsche Post Osten 1942, s. 203.
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335; 324”. Numer telefonu 80220 należał do warszawskiej placówki Sicher-
heitspolizei und SD. Na kartce, którą miano dostarczyć żonie, widniał zapis 
ołówkiem: „Matuśka. Przyjeżdżaj bez względu na wszystko – wszystko zo-
staw – Matuś – Matuś liczę minuty – Jerzy”67. W kolejnym meldunku Kazi-
mierz Gorzkowski „A. Sokolnicki” scharakteryzował działanie i  informacje 
od „Karola” – gospodarza kwatery „melinującego” „Rusta”, w tym informa-
cje o nazwisku i wysokim pochodzeniu „Rusta” oraz jego zainteresowania 
kwestiami finansowymi68. 

W czasie spotkania w Warszawie „Rust” nalegał, aby Pakowska pojechała 
z „Tułaczem” po Marię. Następnego dnia Pakowska nie mogła jechać, więc 
„Tułacz” wrócił na Zamojszczyznę, gdzie dowiedział się, że Magda przeby-
wa w areszcie domowym. ZWZ chciał ją wykorzystać do ściągnięcia „Ru-
sta”. Do Pakowskiej wysłano telegram, że Maria jest chora. Według Witolda 
Hryniewieckiego w  telegramie wskazywano, aby przyjechała wraz z  „Ru-
stem”. Cecylia Pakowska mówiła, że „Rust” chciał z  nią wówczas jechać, 
lecz nie wyraziła na to zgody. Natomiast Jan Turowski podnosił, że dopiero 
po przyjeździe Pakowskiej wysłano kolejny, podpisany imieniem „Tułacza”, 
telegram do „Rusta”, że jego osobisty przyjazd jest konieczny. Przed wy-
jazdem Pakowska uprzedziła męża i córkę, aby opuścili dom. Córka miała 
zamieszkać u  znajomej imieniem Stenia, zaś mąż opuścić Warszawę. Pa-
kowska i „Tułacz” wyjechali pociągiem z Warszawy. Pakowska, w drodze do 
punktu kontaktowego i na kwaterze, była obserwowana przez żołnierzy AK. 
Jak się wydaje, podejrzewano że wierzy w niewinność oraz ucieczkę „Ru-
sta”. Została „przejęta” przez „Wichra”. Na początku maja 1942 r. spotkała 
się z  „Adamem”. Przedstawiła mu, że jej zdaniem ucieczka „Rusta” zosta-
ła zainicjowana przez Niemców. Dopiero wówczas „szturmowcy” pozbyli 
się uprzedzeń wobec niej, poinformowali o  likwidacji Marii i „Rusta” oraz 
ukryli jako poszukiwaną69.

Z meldunku „Asa” wynika, że „Rust” był widziany przez informatorkę AK 
1 maja 1942 r. na peronie Dworca Głównego w Warszawie, gdy oczekiwał na 

67 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Kartka „Rusta” do żony, b.d., k. 100; Kartka z  note-
su „Rusta”, b.d., k. 101–101a; Wniosek Stanisława Leszczyńskiego „A7”, 21 V 1942 r., k. 65; 
Sprawozdanie Stanisława Leszczyńskiego „A7”, 21 V 1942 r., k. 71; Fernsprech-Verzeichnis 
des SS Und Polizeiführers des Kommandeurs der Ordnungspolizei für den Distrikt Warschau 
Und Polizei – Präsidium Warschau, s. 50. W  meldunku G. zamiast zapisu „C1” wskazano 
„CL”. Nadto wskazano, że treść ta została napisana ołówkiem chemicznym, zob. AAN, Armia 
Krajowa, 203/IX-4, Meldunek G. do „25”, 5 V 1942 r., k. 96–97.
68 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Meldunek „A. Sokolnickiego” do „12b”, 6 V 1942 r., 
k. 103–105.
69 SPP, sygn. B1/0829, Relacja Cecylii Pakowskiej, s. 49–50, 53a–57; J. Turowski, Sprawa 
Wismana..., s. 179. Treść telegramu opracował Jan Turowski i podpisał go imieniem Witek tj. 
Witolda Hryniewieckiego, zob. W. Hryniewiecki, My..., s. 39–42. 
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pociąg. Nie stawił się również na przygotowanej kwaterze, pomimo obietni-
cy. Nadto „Rust” był oburzony zniknięciem jego dotychczasowego gospodarza 
oraz niespodziewanym wyjazdem z Warszawy państwa Pakowskich70. 

27 maja 1942 r. Stanisław Leszczyński „A 7” z Wydziału Bezpieczeństwa 
i Kontrwywiadu Oddziału II KG AK przesłał wniosek o skierowanie sprawy 
„Rusta” do rozpoznania przez Wojskowy Sąd Specjalny (WSS)71. Zarządze-
niem z 22 maja 1942 r. Komendant Sił Zbrojnych w Kraju gen. Stefan Ro-
wecki przekazał sprawę do rozpoznania WSS przy KG AK72.

5 czerwca 1942 r. prokurator WSS przy KG AK płk Konrad Zieliński „Ka-
rola” sporządził akt oskarżenia, którym Janusza Balickiego vel Jerzego Janusza 
Białeckiego, oficera pilota 2 Pułku Lotniczego, komendanta oddziału sztur-
mowego obwodu „Zebry” oskarżył o to, że: „w czasie od 1  grudnia 1941 r. do 
1  kwietnia 1942 r. w  Warszawie wszedł w  porozumienie z  nieprzyjacielem, 
udzielając nieprzyjacielskiej służbie bezpieczeństwa (Gestapo) informacji do-
tyczącej członków organizacji ZWZ, miejsc położenia zakonspirowanych 
magazynów broni w  obwodzie «Zebry», czym spowodował aresztowanie na 
terenie Zamojszczyzny kilkunastu członków organizacji ZWZ, zlikwidowanie 
przez Gestapo dwóch magazynów broni zawierających 3  ckm, 3 rkm, 2 skrzyn-
ki granatów, 40 kb i ponad 2000 sztuk amunicji a ponadto spowodował dez-
organizację organizacji ZWZ na tym terenie czym dopuścił się zbrodni z art. 
12 § 2 rozporządzenia prezydenta RP z 24 października 1934 r. o niektórych 
przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa (Dz.U. R.P. z  1934 r., Nr 
94, poz. 851)”73. Według prokuratora podsądny winien za ten czyn ponieść 
karę w myśl art. 6 ust. 1 statutu Wojskowych Sądów Specjalnych z 20  listopada 
1941 r. W treści uzasadnienia prokurator wskazał, że w nocy z 30 listopada na 

70 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Meldunek Kazimierza Gorzkowskiego „Asa” do „12b”, 
5 V 1942 r., k. 95.
71 Sąd przy KG ZWZ powołano w sierpniu 1940 r. (początkowo orzekał jako Sąd Kapturo-
wy, zaś od września 1941 r. jako Wojskowy Sąd Specjalny), zob. B. Szyprowski, Sąd Kapturo-
wy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie (sierpień 1940 r. – listopad 
1941 r.). Podziemie w walce ze zdrajcami Rzeczypospolitej, Warszawa 2016, s. 128, 199; AAN, 
Armia Krajowa 203/IX-1, Raport „Pośwista” i „Księżnej”, 12 VIII 1940 r., k. 7; Raport „Dor-
sza” [NN], 25 IX 1940 r., k. 4; AAN, Armia Krajowa 203/IX-2, Protokół rozprawy sądowej 
przeciwko ppłk. Emilowi Macielińskiemu, 26 IX 1941 r., k. 5a. 
72 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Akt oskarżenia przeciwko Januszowi Balickiemu „Ru-
stowi”, 5  VI 1942 r., k. 116a. Zgodnie z  art. 2 statutu WSS sąd przy KG AK rozpoznawał 
sprawy wyraźnie mu zlecone, zob. SPP, A.3.3.7, Statut Wojskowych Sądów Specjalnych, 20  XI 
1941 r., k. 16. W niniejszej sprawie, wobec cytowanego wyżej polecenia gen. Stefana Rowec-
kiego, sąd ten, pomimo braku podległości „Rusta” strukturom KG AK, był właściwy do roz-
poznania sprawy. Jak się wydaje, polecenie rozpoznania sprawy przez ten sąd było wynikiem 
faktu, że przebywał on w Warszawie i poznał członków warszawskiej AK.
73 Art. 12 §  2 ww. rozporządzenia wskazywał, że: „Kto udziela rządowi obcego państwa 
informacji wojskowej w czasie wojny podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5”.
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1  grudnia 1941 r. oskarżony przebywał w restauracji „Akwarium” przy ul. Mar-
szałkowskiej 124 w towarzystwie adiutanta Stanisława Gumowskiego „Rame-
ra” i Józefa Zalewskiego „Kropki”. Będąc „w stanie pijanym”, wywołał awanturę, 
w czasie której wyjął rewolwer, a następnie zastrzelił dwóch żołnierzy niemiec-
kich i zbiegł. 9  grudnia 1941 r. zostali aresztowani „Rust”, „Ramer” i „Kropka”. 
„Rust” zjawił się 1 kwietnia 1942 r. w  punkcie alarmowym „S. Ucieszek W.” 
i oznajmił, że zbiegł z samochodu eskortującym go gestapowcom w drodze do 
zajmującego się handlem złotem Żyda, u którego gestapowcy przy jego pomocy 
chcieli zakupić złoto. Będący z nim „Ramer” został rzekomo w czasie ucieczki 
postrzelony. Oskarżony oświadczył, że „Ramer” i „Kropka” „sypali” w czasie 
pobytu w więzieniu. Te wyjaśnienia wydały się podejrzane i w toku dochodze-
nia ustalono, że gestapowcy w czasie od 27 stycznia do 25 lutego 1942 r., a na-
stępnie od 29 marca 1942 r. dokonali wielu aresztowań na terenie Zwierzyńca, 
nadleśnictwa Szczebrzeszyn i  placówki Tereszpol, które były terenem pracy 
organizacyjnej oskarżonego oraz zlikwidowali dwa magazyny broni. Gestapo 
znało dokładne nazwiska i  funkcje w organizacji osób aresztowanych, a tak-
że położenie magazynów. Gestapowcom towarzyszył w tym czasie oskarżony 
ubrany w czapkę Gestapo, który zadawał pytania aresztowanym, zmuszając ich 
do wydania miejsca położenia magazynów. Winę oskarżonego potwierdzały 
także podsłuchy jego rozmów telefonicznych z Gestapo oraz jego pewne siebie, 
po zwolnieniu z więzienia, zachowanie (strzelanie na ulicy; obietnice goszczą-
cym go gospodarzom ochrony w razie grożącego niebezpieczeństwa; depresja 
i chęć ucieczki; kartka z notesu; uzyskanie dowodu na nazwisko Raszke, czego 
nie ujawnił organizacji). Według oskarżyciela wyjaśnienia „Rusta”, iż „sypali” 
„Ramer” i „Kropka”, były niewiarygodne wobec faktu, że to właśnie oni zostali 
zastrzeleni przez Gestapo, podczas gdy oskarżony wrócił z więzienia po fan-
tastycznej ucieczce, bez śladów tortur. Nadto oskarżony nie próbował uciecz-
ki w lasach Zamojszczyzny, gdy był wożony przez Gestapo, podczas gdy taka 
ucieczka udała się oficerowi broni, zaś zdecydował się i wykonał ją w mieście. 
Oskarżony sam przyznał, że był wożony po Zamojszczyźnie i ujawnił jeden, 
według jego stwierdzeń, nieważny magazyn broni znany już gestapowcom 
od „Ramera”. Prokurator wskazał, że z zachowania oskarżonego widać, że za 
zdradzenie osób i magazynów oraz obietnice dotarcia do „góry” organizacji 
został zwolniony i opłacony przez Gestapo. Jako dowody do aktu oskarżenia 
dołączono: sprawozdania; okólnik Kriminal-Direktion; meldunki o wypadkach 
w  Zwierzyńcu; meldunek z  2 kwietnia 1942 r. o  zgłoszeniu się oskarżonego 
po ucieczce na punkt alarmowy; podsłuchy; relację gospodarza z 18 kwietnia 
1942 r.; raport „Asa” z 5 maja 1942 r.; raporty „A. Sokolnickiego” do „25” z 5 i 6 
maja 1942 r.; personalia oskarżonego74.

74 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Akt oskarżenia przeciwko Januszowi Balickiemu „Ru-
stowi”, 5 VI 1942 r., k. 116–116a.
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Wojskowy Sąd Specjalny przy KG AK w  Warszawie, w  składzie płk 
Witold Szulborski „płk Mora”, płk Adam Świtalski „Helena” i  płk Janusz 
Bokszczanin „Sęk”, 15 czerwca 1942 r. rozpoznał sprawę Janusza Balickie-
go „Rusta”. Sąd ustalił, że materiał dowodowy zgromadzony w dochodze-
niu jest wystarczający do wydania wyroku i jednogłośnie75 uznał „Rusta” za 
winnego zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu i za to, na podstawie art. 
6 akapit 1 statutu WSS z 20 listopada 1941 r.76, skazał go na karę śmierci. 
Protokół rozprawy, w którym zamieszczono wyrok, nie zawierał uzasadnie-
nia. Wyrok został zatwierdzony 17 czerwca 1942 r. przez gen. Stefana Ro-
weckiego „Tura” poprzez naniesienie adnotacji pismem ręcznym na treści 
protokołu77. Dopiero po jego zatwierdzeniu stał się prawomocny i  można 
było, zgodnie z prawem wykonać orzeczoną w nim karę. W przypadku 
„Rusta” wydarzenia miały inny przebieg o czym niżej.

1 maja 1942 r. „Rust” przyjechał popołudniowym pociągiem z Warszawy, 
wraz z  łączniczką78, na stację kolejową w  Koniuchach. Czekali tam na nie-
go plut. Witold Hryniewiecki „Tułacz”, plut. pchor. Wacław Kliszcz „Wicher” 
i  plut. Edmund Płoński „Lis”. Łączniczka została na stacji, aby powrócić do 
Warszawy. W celu ujęcia „Rusta” żołnierze AK z plutonu szturmowego „Orlik” 
pod dowództwem Turowskiego obstawili stacje kolejowe w Koniuchach i Ko-
nopem. Liczono się z  możliwością walki z  Niemcami, którzy mieliby z  nim 
przybyć. Magda miała przebywać w  Dubie u  chor. Wojciecha Urbanowicza 
„Zeusa”79. Wyrok w mieszkaniu „Zeusa” wykonał st. strz. Stefan Klimaszewski 

75 Wymóg jednogłośnego wydania wyroku skazującego na karę śmierci wprowadzał art. 
6 akapit 1 statutu WSS, zob. AAN, Armia Krajowa, 203/VIII-1, Statut Wojskowych Sądów 
Specjalnych, b.d., k.  26. Statut Wojskowych Sądów Specjalnych, określający zasady funkcjo-
nowania sądów ZWZ/AK, został opracowany w kraju i 20 XI 1941 r. wysłany do akceptacji 
Naczelnemu Wodzowi, zob. SPP, A.3.3.7, Meldunek nr 88 gen. Stefana Roweckiego „Kaliny”, 
20 XI 1941 r., k. 12–13; L.  Gondek, W imieniu Rzeczypospolitej, Warszawa 2011, s. 45; P. Szo-
pa, „W imieniu Rzeczypospolitej...”. Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego 
na terenie Podokręgu AK Rzeszów, Rzeszów 2014, s. 24–25. Z dokumentów wynika jednak, 
że w oparciu o  regulacje statutu WSS sąd przy KG ZWZ orzekał już we wrześniu 1941 r., 
tj. zanim wysłano go do zatwierdzenia Naczelnemu Wodzowi, zob. AAN, Armia Krajowa, 
203/IX-2, Protokół rozprawy przeciwko ppłk. Emilowi Macielińskiemu, 26 IX 1941 r., k. 5a; 
B.  Szyprowski, Sąd Kapturowy..., s. 198–199.
76  W protokole ww. rozprawy sąd powołał się na art. 6 ustęp 1 statutu WSS, pomimo że 
powyższy akt prawny nie zawierał ustępów jako jednostki redakcyjne.
77 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Protokół rozprawy WSS przeciwko „Rustowi” sygn. 
K  II 1/42, 15 VI 1942 r., k. 115. Pseudonim „Tur” był używany przez gen. Roweckiego w we-
wnętrznej korespondencji, w tym m.in. w sprawach sądowych, zob. M. Ney-Krwawicz, Ko-
menda..., s. 55, 455. 
78 Według Cecylii Pakowskiej była to Stenia, u której ukrywała się jej córka, zob. SPP, sygn. 
B1/0829, Relacja Cecylii Pakowskiej, s. 61.
79 W chwili obecnej miejsce, gdzie stały powyższe zabudowania, jest nazywane przez 
mieszkańców Duba „Urbanowiczówką”.
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„Bystry”. Pomimo zgodnych relacji co do miejsca likwidacji „Rusta” różnią się 
one w szczegółach. Witold Hryniewiecki wskazywał, że po przyjeździe „Rusta” 
na jego żądanie wręczono mu granat. Następnie zjedzono kolację w Kotlicach. 
Potem „Tułacz” udał się do Honiatycz, bowiem taki otrzymał rozkaz od „Wi-
chra”. Pozostali wraz z „Rustem” mieli udać do Duba, gdzie miała przebywać 
Maria. Tam zamiast niej oczekiwała go sekcja egzekucyjna. Przeprowadzono 
krótkie przesłuchanie, które według Hryniewieckiego było formalnością, bo-
wiem wyrok śmierci na „Rusta” został wydany wcześniej. Według Jana Tu-
rowskiego na stacji „Rusta” przyjął „Wicher”, który go przekonał, że jest jedy-
nym dowódcą na terenie, bowiem inni opuścili go zagrożeni aresztowaniem, 
a następnie ruszono do Duba. Turowski w ogóle nie przedstawił szczegółów 
likwidacji, bowiem w niej nie uczestniczył. „Kolba”, mimo ogólnego zwierzch-
nictwa nad działaniem „Orlika” w tej akcji, nie mógł się pokazać, bowiem jego 
obecność mogłaby wzbudzić podejrzenia „Rusta”, któremu wcześniej powie-
dziano, że dowódcy opuścili zagrożony teren. W tym czasie przebywał w domu 
sierż. Alfreda Tora „Albina”, „Zycha”. Wojciech Białasiewicz, opierając się na 
relacji „Albina”, wskazywał, że od razu po przyjeździe „Rusta” udano się do 
Duba. W mieszkaniu „Zeusa” „Rust” się zaniepokoił, gdy nie zobaczył Marii. 
Wytłumaczono mu jednak, że zaraz przybędzie. Wszyscy usiedli do kolacji, 
którą zaczęła podawać pani Urbanowicz. Wówczas „Bystry”, kręcący się za ple-
cami „Rusta”, strzelił mu z pistoletu z tyłu w głowę. Pani Urbanowiczowa ze-
mdlała. „Albin” wraz z trzema innymi osobami wynieśli z domu ciało „Rusta” 
i furmanką wywieźli do Niewirkowa, gdzie wrzucono je do nieczynnej 35-me-
trowej studni80. Z kolei według relacji Mieczysława Kliszcza, który informację 
o sposobie likwidacji uzyskał od „Wichra” i „Bystrego”, „Rustowi” powiedziano, 
że Magda jest w Krasnobrodzie i zaraz do niej pojadą. „Rust” zaczął się golić. 
Wtedy „Bystry” strzelił mu w plecy trzy razy81.

Wydaje się, że należy przyjąć wiarygodność relacji „Zycha” co do oko-
liczności likwidacji „Rusta”. Relacja Hryniewieckiego o sposobie zastrzele-
nia „Rusta” jest o  tyle niewiarygodna, że „Rust” był uzbrojony w  granat. 
Nadto jak wynika z cytowanych wyżej meldunków AK, już w Warszawie był 
uzbrojony w pistolet. Spotkanie „Rusta” z sekcją egzekucyjną, zamiast spo-
tkania żony, mogłoby doprowadzić do użycia przez niego broni. To chyba 
było powodem, że „Bystry” strzelił do niego z  tyłu. Obaj relanci, Hrynie-
wiecki i Turowski, nie byli naocznymi świadkami zdarzenia. Nikt, oprócz 
Hryniewieckiego, nie wskazywał na jakiekolwiek przesłuchanie „Rusta”. Nie 
było ono potrzebne, bowiem wcześniejsze meldunki wskazywały na jego 
rolę w  aresztowaniach, zaś podczas drogi z  Koniuch „Rust” wypierał się 

80 W. Białasiewicz, Afera..., s. 159.
81 Relacja Mieczysława Kliszcza i Jana Turowskiego [w:] W. Białasiewicz, Afera.., s. 160–161; 
J. Turowski, Sprawa Wismana..., s. 179–180; W. Hryniewiecki, My..., s. 43–44.
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wydania w  ręce niemieckie jakichkolwiek osób. Okoliczności przejścia na 
stronę wroga nie wymagały więc żadnych wyjaśnień z jego strony. 

W literaturze wskazywano również rozbieżności co do tego, jaki od-
dział zastrzelił „Rusta” i kiedy to nastąpiło. Według Jana Grygiela egzekucję 
„Rusta” przeprowadził pluton „Wiklina” we wrześniu 1942 r., zaś według 
Jerzego Jóźwiakowskiego w kwietniu 1942 r.82 Wojciech Białasiewicz umiej-
scawiał zdarzenie koło kwietnia 1942 r., zaś z cytowanego wyżej meldunku 
„Asa” wynikało, że „Rust” wyjechał z Warszawy 1 maja 1942 r. i już nie po-
wrócił. Akt oskarżenia z 10 sierpnia 1942 r. wskazywał, że „Rusta” i Marię 
zastrzelono w nocy z 21/22 kwietnia 1942 r. Pluton AK „Orlik”, w którego 
skład wchodzili „Wicher”, „Albin”, „Bysty” i „Tułacz”, po aresztowaniu „Ru-
sta” zmienił nazwę na „Wiklina”. Fakt, że „Wicher”, „Bystry” i „Albin” brali 
udział w  likwidacji „Rusta”, zdaje się potwierdzać, że to właśnie „Wiklina” 
ją wykonała, tym bardziej że Dub był terenem jej działania. Niewiarygod-
na jednak wydaje się data jej wykonania. Ze wspomnień wynika, że tego 
samego dnia, kiedy „Rust” przyjechał z  Warszawy do Koniuch, został zli-
kwidowany. Daty likwidacji, w kwietniu lub wrześniu 1942 r., wskazywano 
na bazie wspomnień żołnierzy „Wikliny”, zaś akt oskarżenia kilka miesięcy 
po wydarzeniach, a więc odtwarzając przebieg zdarzeń po upływie pewne-
go czasu, zaś meldunek „Asa” sporządzony został w okresie prowadzonego 
przez kontrwywiad śledztwa w 1942 r. Stąd wydaje się, że bardziej rzetelny 
w przekazaniu informacji był „As”. Nadto rozkaz Stanisława Prusa „Piotra 
Kmity” o  zastrzeleniu „Rusta” pochodzi z  lipca 1942 r., a  nie wydaje się 
prawdopodobne, aby podawał taką informację przed jego fizyczną likwida-
cją tj. we wrześniu 1942 r. Powyższe okoliczności zdają się wskazywać, że 
„Rusta” zastrzelono 1 maja 1942 r. 

Kolejną kwestią jest brak formalnego wyroku WSS skazującego „Rusta” 
na karę śmierci wydanego przed jego zastrzeleniem83. Już w 1939 r. w  in-
strukcji ZWZ podnoszono, że dopuszczalne jest „karanie śmiercią” w wy-
padkach zdrady po udowodnieniu winy. Zgodnie z  uchwałą w  sprawie 

82 J. Jóźwiakowski, Armia..., t. I, s. 94; J. Grygiel, Związek..., s. 255.
83 Opisując likwidację „Rusta”, Witold Hryniewiecki wskazał: „Przeprowadzono krótkie 
śledztwo, które było raczej formalnością, gdyż wyrok na niego był już wydany wcześniej”, 
zob. W. Hryniewiecki, My..., s. 44. Autor ten jednak nie podał bliższych informacji na temat 
wydania wyroku. Być może miał na myśli rozkaz likwidacji, a  nie orzeczenie WSS, które 
zapadło w czerwcu 1942 r. O wykonaniu wyroku napisał również Jerzy Jóźwiakowski, zob. 
J. Jóźwiakowski, Armia..., t. I, s. 135. Jednak Jan Turowski „Kolba”, bezpośrednio zaangażo-
wany w sprawę zwabienia i zastrzelenia „Rusta”, nie wskazywał, aby likwidacja była poprze-
dzona wydaniem wyroku przez sąd, zob. J. Turowski, Historia..., s.  19. Z  kolei Wojciech 
Białasiewicz, powołując się na relacje świadków, napisał, że w chwili jego likwidacji nie prze-
prowadzono żadnego śledztwa, nie było wyroku sądu, zaś akt oskarżenia sporządzono post 
factum, zob. W.  Białasiewicz, Afera..., s. 161–162. 
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powołania sądów kapturowych z  16 kwietnia 1940 r. likwidacja zdrajców 
musiała być poprzedzona wydaniem wyroku sądu specjalnego. ZWZ sta-
nowił część składową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej podległą Naczelnemu 
Wodzowi Wojsk Polskich, a  każdy z  jego członków, uważany był za żoł-
nierza w  czynnej służbie wojskowej i  podlegał sądownictwu wojskowemu 
ZWZ. Gen. Stefan Rowecki „Grot” w rozkazie nr 165 z 6 lipca 1943 r. przy-
pomniał, że „zgładzenie obywatela Rzeczypospolitej może nastąpić tylko 
na mocy legalnego wyroku sądowego”. Dopuszczano możliwość tzw. likwi-
dacji prewencyjnej, bez uprzedniego wyroku sądu, w wyjątkowych wypad-
kach84. Jak się wydaje, pomimo faktu, że rozkaz ten został wydany dopiero 
w 1943 r., podobne zasady obowiązywały wcześniej. 

Wyrok WSS przy KG AK zapadł dopiero w czerwcu 1942 r., a więc już po 
likwidacji Sztuki. Wyroku skazującego „Rusta” nie wydał w tym czasie również 
WSS Okręgu Lubelskiego ZWZ/AK, a więc właściwy do rozpoznania sprawy 
z uwagi na jego terytorialną i służbową przynależność organizacyjną. Sąd ten 
formalnie działał od stycznia 1942 r., a  jego przewodniczącym był por. Szy-
mon Gałkowski „Leonard”, zaś prokuratorem por. Stefan Wolski „Florian”85. 

84 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), BU 0644/473/3 2519/R, Uchwała 
Komitetu dla Spraw Kraju w sprawie sądów kapturowych w kraju, 16 IV 1940 r. k. 170; SPP, 
A.3.3.7, Uchwała Komitetu dla Spraw Kraju w  sprawie sądów kapturowych w  kraju, 16 IV 
1940 r., k. 1–2; Instrukcja nr 1 do wszystkich mężów zaufania w kraju, 23 XI 1939 r. [w:] Armia 
Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. I: wrzesień 1939 – czerwiec 1941, Warszawa 2015, s. 69. 
Zwrot „udowodnienie winy” wskazywał na konieczność działania organów sądowych, zob. 
B.  Szyprowski, Sąd Kapturowy..., s. 36; Instrukcja nr 2 dla „Rakonia” [w:] Armia Krajowa...., t. I, 
cz. 1, s. 176; AAN, Armia Krajowa 203/XV-3, Rozkaz nr 51 gen. Stefana Roweckiego „Grota”, 30 
X 1941 r., k. 14; Depesza nr 933 gen. Stefana Roweckiego „Grota” do gen. Kazimierza Sawickie-
go „Pruta”, 25 X 1941 r., k. 14; AAN, Armia Krajowa, 203/VIII-1, Rozkaz nr 165 gen. Stefana 
Roweckiego „Grota”, k. 12–13. W nawiązaniu do rozkazu KG AK szef Sztabu Obszaru War-
szawskiego AK Zygmunt Dobrowolski „Mostowicz” wskazywał, że „każdy K[omen]d[an]t Ob-
wodu ma nie tylko prawo, ale i obowiązek w razie nagłego, poważnego niebezpieczeństwa, gro-
żącego organizacji lub jej członkom (np. w razie ujawnienia, że przestępca udaje się do władz 
niemieckich w zamiarze przedstawienia im wykazu członków organizacji albo składów mate-
riału wojennego) zarządzić na własną odpowiedzialność likwidację przestępcy. Dopuszczalne 
to jest jedynie w wypadkach, gdy skierowanie sprawy na drogę sądową spowodowałoby, wsku-
tek odwleczenia likwidacji, stan groźny dla organizacji. O dokonaniu likwidacji K[omen]d[an]t 
Obwodu obowiązany jest w ciągu 3 dni wysłać zawiadomienie drogą służbową do prokuratury 
przy WSS, załączając doniesienie karne wraz z materiałem dowodowym, który stanowił pod-
stawę jego decyzji. Za niedostatecznie uzasadnione, lekkomyślne zarządzenie likwidacji będzie 
zarządzający likwidację pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zaś w  razie niewykonania 
obowiązku zawiadomienia prokuratora – do odpowiedzialności dyscyplinarnej”, zob. Archi-
wum Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P6456, koperta 14, Prokuratura, Rozkaz Zyg-
munta Dobrowolskiego „Mostowicza”, 6 II 1943 r., b.p.
85 Stefan Wolski „Florian” (ur. 2 VIII 1903 r. w Lublinie – zm. ?), s. Władysława i Wandy 
z  d. Misiewicz, w okresie 1921–1925 r. studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza we Lwowie i 23 XII 1925 r. uzyskał tytuł magistra prawa. W 1926 r. służył w 12  Puł-
ku Ułanów i  43 Pułku Piechoty. W  okresie 19 VII 1927 r. – 6 VIII 1927 uczył się Baonie 



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/3–4. MISCELLANEA BIOGRAFICZNE216

W  instrukcji dochodzeniowej tego sądu ze stycznia 1942 r. podnoszono, że 
dochodzenie prowadzi prokurator osobiście lub za pośrednictwem organów 
wykonawczych podległych właściwemu komendantowi. Jedynie w gestii pro-
kuratora WSS leżała władza dochodzeniowo-śledcza w okręgu. Organy pod-
ległe komendantowi okręgu (inspektorzy, komendanci obwodów, powiatów 
i rejonów) mieli prawo jedynie zbierania materiału dowodowego i przedsta-
wiania go komendantowi okręgu, a następnie wykonywania w zakresie docho-
dzenia poleceń prokuratora WSS. W instrukcji wskazano również, że wszyscy 
członkowie ZWZ byli żołnierzami w rozumieniu ustaw karnych. W rozkazie 
Kazimierza Tumidajskiego „Marcina” z 15 stycznia 1943 r. podnoszono, że li-
kwidację osób w zasadzie wolno przeprowadzać na skutek uzyskania wyroku 
sądowego, jednak w wypadku bezpośredniego i natychmiastowego zagrożenia 
organizacji wolno zlikwidować daną osobę, z tym że niezwłocznie należy prze-
słać akt oskarżenia bez wzmianki, że wyrok został wykonany. O jego realiza-
cji należało zawiadomić oddzielnym meldunkiem. Tumidajski podkreślał, że 
dotychczasowe meldunki obwodów pozwalały na stwierdzenie, że zdarzały się 
likwidacje bez wyroków sądowych pomimo niewielkiego zagrożenia ze strony 
osób zlikwidowanych. Pomimo wydania instrukcji dochodzeniowej w Okrę-
gu Lubelskim AK prowadzenie spraw karnych w inspektoratach spoczywało 
w rękach referentów sądowych, których powołanie nakazał „Marcin” dopiero 
7  sierpnia 1943 r.86 Jak się jednak wydaje, niezależnie od daty powołania refe-
rentów w inspektoratach starano się załatwiać formalnie sprawy wyrokowe. 

Szkolnym Szkoły Podchorążych Rezerwy w  Ostrowi. W  okresie 18 VII 1926 r. – 12  IV 
1927 r. uczył się w SPR Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, którą ukończył z 41 lokatą 
i uzyskał awans do stopnia plutonowego podchorążego. Od 12 IV do 11 XI 1927 r. służył 
w 1  batalionie 2 Dywizjonu Artylerii Konnej (dalej: dak), gdzie uzyskał awans na ogniomi-
strza podchorążego. 1 XI 1927 r. przeniesiony do rezerwy. Następnie prokurator m.in. Sądu 
Okręgowego w  Radomiu. W  1932 r. otrzymał awans na podporucznika ze starszeństwem 
od 1 I 1932 r. z przydziałem do 1 dak. W 1937 r. został przeniesiony do 3 dak. W wojnie 
obronnej w  1939 r. oficer zwiadu 3 dak. Od stycznia 1942 r. w  ZWZ/AK jako prokurator 
WSS Okręgu Lublin. Aresztowany przez UB 10 XI 1944 r. Skazany na karę 10 lat więzienia, 
W wyniku amnestii opuścił więzienie w 1946 r. Od października 1951 do 1987  r. adwokat 
i obrońca wojskowy, zob. A. Kister, Komenda Okręgu Lublin Armii Krajowej w 1944 r., War-
szawa 2000, s. 97–98; I. Caban, Z. Mańkowski, Związek..., t. 1, s. 194; L. Kania, Od Orląt 
Lwowskich do Ostrej Bramy. Szkice z  dziejów wojskowego wymiaru sprawiedliwości i  posłu-
szeństwa rozkazom w dawnym Wojsku Polskim, Sulechów 2008, s. 367; Centralne Archiwum 
Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w  Warszawie (dalej: CAW-WBH), AP 3890, 
Wolski Stefan; Rocznik Oficerski Rezerw, Warszawa 1934, s. 153, 658.
86 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: AP w Lublinie), Związek Walki Zbrojnej – Ar-
mia Krajowa Okręg Lublin, 35/1072, Rozkaz L. 492 Kazimierza Tumidajskiego „Marcina”, 
7 VIII 1943 r., k. 1; Rozkaz płk. Kazimierza Tumidajskiego „Marcina” w  sprawie inwigilacji 
i wykonywania wyroków na osobach kolaborujących z okupantem, 15 I 1943 r. [w:] I. Caban, 
Z. Mańkowski, Związek..., cz. II, s. 58; AP w Lublinie, Związek Walki Zbrojnej – Armia Kra-
jowa Okręg Lublin, 35/1072, Instrukcja dochodzeniowa, styczeń 1942 r., k. 7–8.
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Dopiero 15 lipca 1942 r. Stanisław Prus „Piotr Kmita” wydał rozkaz, w któ-
rym wskazał, że: „ob. Rust będąc aresztowanym dopuścił się zdrady wskutek 
czego było wiele ofiar. Dlatego został wydany na Rusta wyrok śmierci. Do-
chodzenie ustaliło, że współdziałała z  nim jego towarzyszka Magda z  Cis[s]
owskich, która została zasądzona na śmierć. Oba wyroki zostały wykonane. [...] 
Rzetelna praca zawsze będzie nagradzana a zdrada zawsze karana śmiercią”87. 
Niemniej jednak zamojska AK sporządziła akt oskarżenia przeciwko „Rusto-
wi” dopiero w sierpniu 1942 r. W powyższym akcie „Jerzego Rusta, członka 
organizacji o nieustalonym właściwym nazwisku, oficera 2 pułku lotniczego” 
oraz „Marię Magdalenę z Cis[s]owskich” oskarżono o: 1. spowodowanie ban-
dyckiego napadu na skarbnika „Społem” we wrześniu 1941 r. i przywłaszczenie 
60 000 zł88; 2. dezercję osobistą i namówienie do dezercji „Ramera” i „Kropki”; 
3. pijaństwo i awanturnictwo w Warszawie, w wyniku czego zostali aresztowa-
ni; 4. dopuszczenie się przez „Rusta” zdrady i wydania w ręce Gestapo przez 
osobiste wskazanie S.  Brandta „Dęba”, K. Paździora „Sęka”, L. Stoli „Brzozy”, 
S. Rybickiego „Ryka”, M.  Wandycza „Sosny” oraz magazynów broni w Zwie-
rzyńcu i Tereszpolu, skąd zabrano 1  ckm, 3 rkm, 32 kb, 5000 szt. amunicji do 
ckm, 1500 szt. innej amunicji, 60 granatów, pistolety, bagnety, itp. Nadto zarzu-
cono mu wydanie Wilhera, Z.  Rybińskiego „Garbusa”, L. Rybińskiego „Rawi-
cza”, Z.  Malinowskiego „Judyma” z bratem, J. Sędziaka „Iskry” z córką, Józefa 
Woźniaka „Ziuka”, E.  Zakrzewskiej „Raroga”, oraz R. Węcława „Dziarskiego” 
(u którego Niemcy zabrali 3  motocykle). W treści oskarżenia podniesiono, że 
„Rust” wskazał Niemcom E. Lachawca „Konrada”, S. Prusa „Kmitę”, Z.  Wey-
cherta „Lisa”, Dobrzyńskiego, R. Szczura „Kalinę” i innych, którzy nie zostali 
jednak ujęci. Przez pobyt w  Warszawie „Rust” naraził rodzinę J.  Turowskie-
go „Kolby” (5 osób), „Kaliny” (2 osoby) oraz rodzinę „Morskiej” (3  osoby)89. 
W akcie oskarżenia wskazano, że: „we wszystkim sekundowała mu jego żona 
czy towarzyszka Maria Magdalena z Cis[s]owskich”90. Z tego zdaje się wynikać, 

87 Rozkaz nr 5 Stanisława Prusa, 15 VII 1942 r. [w:] W. Białasiewicz, Afera „Wismana”..., 
s.  161–162. Magda Cissowska, jeszcze podczas pierwszej fazy aresztowań na Zamojszczyźnie, 
wystąpiła wobec ZWZ z  kategorycznym żądaniem uwolnienia męża nawet kosztem życia 
innych członków organizacji. Zagroziła, że jeśli tego nie zrobią, będą dalsze aresztowania 
w  terenie, co nastąpiło w  marcu 1942 r. Z  powodu szantażu została zlikwidowana przez 
sekcję E. Lachawca „Fruwaka” w marcu 1942 r. w kamieniołomach za Bródkiem k. Łabuń, 
zob. AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Sprawozdanie Stanisława Leszczyńskiego „A7”, 21 V 
1942 r., k. 67; J. Turowski, Sprawa Wismana..., s. 179; J. Jóźwiakowski, Armia..., t. I, s. 93; 
Relacja Alfreda Tora [w:] W. Białasiewicz, Afera..., s. 156; W. Hryniewiecki, My..., s. 38–39.
88 Jak ustalił Wojciech Białasiewicz, „Rust” rozliczył się z tej akcji oraz nie brał w niej oso-
bistego udziału, bowiem przeprowadził ją „Ramer”, zob. W. Białasiewicz, Afera..., s. 162. 
89 Prawdopodobnie chodzi o Marię Rajewską.
90 W. Białasiewicz, Afera...., s. 162–163. Szkoda jedynie, że cytując powyższy dokument, 
Wojciech Białasiewicz nie wskazał miejsca jego przechowywania ani danych umożliwiają-
cych ustalenie osoby, która go sporządziła, oprócz informacji, że jest w posiadaniu kopii. 
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że czynności sądowe (dochodzenie) w zamojskiej AK podjęto już po zastrze-
leniu „Rusta”, które miało charakter likwidacji prewencyjnej, bowiem w chwili 
wydania tego rozkazu nie zapadł formalny wyrok WSS Okręgu Lubelskiego 
AK ani WSS KG AK. W tym zakresie działanie „Piotra Kmity” było zgodne 
z  cytowanym wyżej rozkazem komendanta Okręgu Lubelskiego AK. Wyrok 
śmierci WSS przy KG AK, aczkolwiek wcześniejszy niż decyzja WSS Okręgu 
Lubelskiego, i tak został wydany post factum. Dodatkowo należy wskazać, że 
w zakresie zdrady „Rusta” prowadzono niezależnie od siebie dwie sprawy sądo-
we, zarówno w Warszawie, jak i na Zamojszczyźnie. Analiza materiałów archi-
walnych oraz dostępnej literatury zdaje się wskazywać, że WSS Okręgu Lublin 
AK oraz Inspektorat Zamojski AK nie wiedziały o skazaniu „Rusta” na śmierć 
przez WSS KG AK. Zdaje się to potwierdzać sporządzenie przeciwko niemu 
i jego żonie aktu oskarżenia dopiero w lipcu 1942 r., mimo że akt oskarżenia 
sporządził „Karola” w czerwcu 1942 r. 

Przechodząc do analizy materiałów sądowych w sprawie „Rusta”, należy 
podnieść, że analiza treści aktu oskarżenia z 10 sierpnia 1942 r., w tym opis 
czynów, które mieli wspólnie popełnić „Rust” z żoną, skłania do stwierdze-
nia, że Maria nie popełniła żadnego z nich. Nie było jej w czasie akcji na 
„Społem”, w  „Akwarium”, nie wydała nikogo z  członków organizacji. Nie 
była członkiem ZWZ, więc nie można jej posądzać o zdradę. Jej jedynym 
działaniem była chęć uwolnienia „Rusta” za wszelką cenę, w czym posunęła 
się do szantażu, co wskazano wyżej. Takie działanie godziło bezpośrednio 
w bezpieczeństwo ZWZ, co stosownie do art. 1 statutu WSS było podsta-
wą rozpoznania sprawy osoby niebędącej członkiem organizacji przez sąd 
wojskowy91. Nie można jednak uznać, że działanie Marii było „sekundo-
waniem we wszystkim” „Rustowi”, jak wskazano w akcie oskarżenia. Nadto 
w chwili jej zastrzelenia nie toczyło się przeciwko niej żadne postępowanie 
sądowe, bowiem WSS KG AK rozpoznawał jedynie sprawę „Rusta”. W tym 
wypadku zadziałało „prawo wojny” mające na celu usunięcie zagrożenia dla 
ZWZ/AK, które groziło z jej strony, chociażby poprzez możliwość wydania 
członków organizacji, którzy ją ukrywali. Niezrozumiałe jest przypisanie 
„Rustowi” dezercji oraz namówienie do niej „Kropki” i „Ramera”, skoro, jak 

91 Według tego artykuł statutu WSS: „Do ścigania przestępstw, przewidzianych w obowią-
zujących przepisach karnych, popełnianych lub usiłowanych przez osoby wojskowe po dniu 
4 XII 1939 powołuje się WSS przy Komendzie Sił Zbrojnych w  Kraju i  przy Komendach 
Okręgów. Właściwości powyższych sądów podlegają ponadto wszystkie sprawy o przestęp-
stwa godzące (bezpośrednio) w  bezpieczeństwo Sił Zbrojnych w  Kraju”. Z  tego wynika, 
że członkowie ZWZ/AK jako osoby wojskowe podlegały ww. sądom, zaś osoby niebędące 
członkami tej organizacji jedynie w przypadku, gdy ich zachowanie bezpośrednio zagraża-
ło ujawnieniem wrogowi działań ZWZ/AK. Przykłady takich działań wskazywały chociażby 
przepisy materialne kodeksu Sądów Kapturowych z 8 V 1940 r. tj. zdrada, szpiegostwo, de-
nuncjacja, prowokacja, zob. SPP, A.3.3.7, Przepisy materialne Kodeksu Sądów Kapturowych, 
8 V 1940 r., k. 10; P. M. Lisiewicz, W imieniu Polski Podziemnej, Warszawa 1988, s. 43. 
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wskazano wyżej, mieli oni w Warszawie bądź spędzić urlop, bądź dokonać 
akcji ekspropriacyjnej. Materiały zebrane w  dochodzeniu przed WSS KG 
AK, w tym meldunki z  terenu Zamojszczyzny, nie podnosiły argumentów 
dotyczących samowolnej akcji na „Społem” i przywłaszczenia pieniędzy. Nie 
ulega wątpliwości, że prawdziwy był zarzut „awanturnictwa” w „Akwarium”, 
który był jedyną przyczyną aresztowania „Rusta” i osób pomagających mu 
w Warszawie. Właściwie też wskazano doprowadzenie przez niego do aresz-
towań na terenie Zamojszczyzny, chociaż osoby Wilhera, Dobrzyńskiego 
czy Jankowskiego „Brzozy”92 nie zostały wskazane w  dochodzeniu przed 
WSS KG AK i  nie wiadomo, kim one były. Sam zarzut zdrady i  wydania 
członków ZWZ, który w tym wypadku był niewątpliwy, wystarczał do wy-
dania na „Rusta” wyroku śmierci. 

Analiza zebranego materiału dowodowego sprawy przed WSS przy KG 
AK pozwala bez wątpliwości przyjąć, że „Rust” spowodował aresztowania 
osób na Zamojszczyźnie i wydanie magazynów broni. Ustalone okoliczno-
ści faktyczne w sprawie „Rusta”, rozpatrywane we wzajemnym powiązaniu, 
wskazują bowiem, że nikt inny nie mógł przekazać Niemcom takich wia-
domości o  ZWZ. „Rust” przyznał się, że był wożony przez Gestapo i  wy-
dał magazyn broni (zob. sprawozdanie „A7”, meldunek „Asa”); wskazał, że 
„Ramer” był wożony po terenie Zamojszczyzny z  Gestapo (sprawozdanie 
„A7”), co było nieprawdą, bowiem „Ramer” nie był tam widziany w  ta-
kich okolicznościach; wszedł w  porozumienie z  Niemcami (podsłuchy); 
był widziany przy aresztowaniach ubrany w czapkę Gestapo (sprawozdanie 
„A7”); zadawał aresztowanym pytania ujawniające ich działalność w ZWZ 
(sprawozdanie „A7”, raport „Dniestra”); „Rust” kłamał, mówiąc, że „sypie” 
„Kropka” (meldunek „Asa”); udzielał po ucieczce przechowującym go oso-
bom gwarancji bezpieczeństwa ze strony Niemców (sprawozdanie „A7”); 
uzyskał Ausweis na nazwisko Raszke ze źródeł pozaorganizacyjnych, przy 
braku pieniędzy do zakupu na „czarnym rynku”, czego nie ujawnił ZWZ 
(sprawozdanie „A7”); podjął ucieczkę w centrum dużego miasta w sytuacji 
niepodjęcia jej w  korzystniejszych warunkach na Zamojszczyźnie (spra-
wozdanie „A7”, meldunek „Asa”); według „Rusta” informacje o nim ujaw-
nił „Ramer”, zaś według „Ramera” „wsypał” go „Rust”; wygląd „Rusta” po 
ucieczce, który nie wskazywał, aby był torturowany (sprawozdanie „A7”); 
okazanie przez „Rusta” wyraźnego niepokoju na wieść o  tym, że „Ramer” 
żyje i dopytywanie o to przez telefon (meldunek „Asa”, podsłuch). „Ramer” 
zginął podczas „ucieczki”, zaś „Kropka” w  KL Auschwitz-Birkenau. Żaden 

92 Wojciech Białaszewicz wskazał, że aresztowanym „Brzozą” był ppor. art. Jankiewicz, pra-
cownik nadleśnictwa w Zwierzyńcu, zob. W. Białasiewicz, Afera..., s. 163. Z drugiej strony 
taki pseudonim nosił Leon Stola, który poszukiwany przez Gestapo po wydaniu go przez 
„Rusta” ukrył się. 
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z nich nie był po aresztowaniu widziany na terenie Zamojszczyzny z Niem-
cami. Gdyby „Kropka” lub „Wenda” przekazali Gestapo tajemnice organiza-
cyjne ZWZ, nielogiczne byłoby pozbawienie ich życia. Zdarzały się oczywi-
ście sytuacje, że Gestapo likwidowało osoby po uzyskaniu od nich wszyst-
kich pożądanych wiadomości, jednak w niniejszej sprawie należy wskazać 
jeszcze na inne okoliczności. Z podsłuchu wynikało, że „Rust” kontaktował 
się z funkcjonariuszem Gestapo, który wymagał od niego dotarcia do „góry” 
organizacji. Temu służyła również jego rzekoma ucieczka. Bez wątpienia 
była ona zaaranżowana przez Niemców, aby umożliwić „Rustowi” powrót 
w szeregi ZWZ. Wskazują na to ustalone w dochodzeniu AK okoliczności: 
różnym osobom „Rust” podawał odmienny jej przebieg („Asowi” – uciekł 
z  samochodu; Pakowskiej – z dorożki); brak silnej eskorty przy wyjeździe 
do getta, w sytuacji gdy zarówno on, jak i „Ramer” byli „ważnymi” więźnia-
mi dla Niemców (z powodu działalności w organizacji, którą ujawnił „Rust” 
oraz zabicia dwóch żołnierzy niemieckich); podany przez „Rusta” powód 
zabrania „Ramera” do getta był niewiarygodny („Ramer” nie wiedział 
o handlarzu złotem, a więc nie był tam potrzebny); niezrozumiałe działanie 
gestapowca, które w razie powodzenia ucieczki obu więźniów groziłoby mu 
realnymi konsekwencjami. 

Przechodząc do analizy kwestii prawnych, należy wskazać, że czyn 
z art. 12 § 2 cytowanego wyżej rozporządzenia, zarzucany „Rustowi” aktem 
oskarżenia i przypisany w wyroku sądu, był zagrożony karą więzienia nie 
mniejszą niż 5 lat, a  to powodowało, że stanowił on zbrodnię. Stosownie 
bowiem do art. 12 kodeksu karnego z 1932 r. zbrodniami były przestępstwa 
zagrożone karą śmierci lub karą więzienia powyżej 5 lat93. Co do czynów 
przestępnych określonych w powyższym rozporządzeniu, zgodnie z jego art. 
1, stosowano przepisy części ogólnej kodeksu karnego, a więc również art. 
12 kk. W art. 9 § 2 i 3 ww. rozporządzenia wskazano definicję ustawową in-
formacji wojskowej. Były nią wiadomości, dokumenty lub inne przedmioty, 
które nie będąc tajemnicą państwową, dotyczą wojskowej obrony państwa 
lub jego sił zbrojnych. Przez rząd państwa obcego należało rozumieć także 
osoby działające w imieniu tego rządu. W korelacji z przepisami rozporzą-
dzenia należy rozpatrywać przepisy WSS. Zgodnie z art. 1 statutu Wojsko-
wych Sądów Specjalnych orzecznictwu tych sądów podlegały przestępstwa 
popełnione przez „osoby wojskowe” po 4 grudnia 1939 r. oraz przestępstwa 
godzące bezpośrednio w  bezpieczeństwo ZWZ. Z  kolei stosownie do art. 
6 ww. statutu sąd mógł wymierzyć karę śmierci, jeżeli uznał oskarżonego 
za winnego szczególnie niebezpiecznego przestępstwa uznanego przez usta-
wę za zbrodnię. Co do „Rusta” należy wskazać, że w  chwili aresztowania, 

93 Rozporządzenie Prezydenta RP z 11 VII 1932 r. kodeks karny (Dz.U. R.P 1932, nr 60, 
poz. 571).
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tj. 9  grudnia 1941 r., był dowódcą plutonów szturmowych w Inspektoracie 
Zamojskim ZWZ, a więc żołnierzem polskich sił zbrojnych („osobą wojsko-
wą”). Jego czyn został popełniony po 4 grudnia 1939 r. Te dwie okoliczności 
wskazywały, że „Rust” spełniał warunki określone w art. 1 ww. statutu WSS, 
które umożliwiały rozpoznanie jego sprawy przez sąd wojskowy AK. 

Kolejną kwestią jest ustalenie, czy jego działanie zostało prawidłowo zakwa-
lifikowane jako czyn z art. 12 § 2 rozporządzenia. Początkowo czyn „Kropki”, 
„Wendy” i „Rusta” zakwalifikowano jako działanie kryminalne i zajęło się nim 
Kripo. Dopiero zeznania „Rusta”, podjęte w celu oswobodzenie żony, spowo-
dowały przeniesienie zatrzymanych z więzienia karnego na Pawiak, w którym 
osadzano więźniów politycznych. Wówczas sprawę przejęło Gestapo. Nie-
miecka Tajna Policja Państwowa (Geheime Staatspolizei – Gestapo) wchodziła 
w skład Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt 
– RSHA) jako jego IV Wydział, podległy Policji Bezpieczeństwa (Sicherheitspo-
lizei – Sipo)94. Stanowiła więc jedną ze służb państwowych. Gestapo zajmowało 
się zwalczaniem przeciwników politycznych reżimu III Rzeszy, w  tym dzia-
łalności dywersyjnej, czym działało w imieniu III Rzeszy, eliminując wrogów 
państwa. Polska znajdowała się wówczas w stanie wojny z Niemcami. Nie ulega 
wątpliwości w świetle zebranego materiału dowodowego, że „Rust”, ujawnia-
jąc funkcjonariuszom warszawskiego Gestapo swoje zaangażowanie w  pracę 
konspiracyjną w ZWZ, a także dwa magazyny broni oraz osoby zaangażowa-
ne w pracę oddziałów szturmowych ZWZ, wszedł w porozumienie z osobami 
działającymi w  imieniu rządu obcego państwa i  spowodował ujawnienie ta-
jemnicy wojskowej, w rozumieniu art. 9 § 2 i 3 rozporządzenia. Jego działa-
nie wypełniło znamiona zbrodni z art. 12 § 2 rozporządzenia. Konsekwencją 
ujawnienia osób i magazynów broni było zdezorganizowanie pracy ZWZ i po-
zbawienie go narzędzi koniecznych do walki zbrojnej, co godziło bezpośred-
nio w bezpieczeństwo ZWZ. W ten sposób wypełniło dyspozycję art. 1 statutu 
WSS. 

Pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II KG AK 
z 10 września 1943 r. zawiadamiano komórkę sądową, że wyrok na „Rusta” 
został wykonany przez zastrzelenie95. 

Analizując jednak okoliczności sprawy, nie ulega wątpliwości, że likwi-
dacja prewencyjna „Rusta” była w  pełni uzasadniona, bowiem jego prze-
stępne działania potwierdzały meldunki. Nadto zagrożenie z jego strony ist-
niało cały czas, bowiem znał struktury zamojskiego ZWZ/AK, a w sytuacji 

94 J. Delarue, Historia Gestapo, Warszawa 2011, s. 354.
95 AAN, Armia Krajowa, 203/IX-4, Meldunek „Wd 69” do „Karoli II”, 10 IX 1943 r., k. 111. 
„Wd 69” był kryptonimem Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II KG AK, 
zob. M. Ney-Krwawicz, Komenda..., s. 423. Kryptonimem „Karola II” była oznaczona ko-
mórka sądowa WSS przy KG AK dowodzona przez płk. Konrada Zielińskiego „Karolę”. 
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ponownego wejścia w  szeregi, pod egidą Gestapo, mógł doprowadzić do 
dalszych aresztowań i  śmierci osób. Podstawowym zaś zadaniem struktur 
sądownictwa była ochrona organizacji, a  w  wypadkach nagłych usunięcie 
osób jej zagrażających bez uzyskania stosownego wyroku. 

STRESZCZENIE

Bar tłomiej  Szyprowski , Przypadek Zygmunta Sztuki  
vel Jerzego Balickiego „Wismana, „Rusta” i jego sprawa karna  

przed Wojskowym Sądem Specjalnym AK

Prezentowany artykuł przedstawia sprawę karną, prowadzoną przed Wojsko-
wym Sądem Specjalnym przy Komendzie Głównej AK, przeciwko Jerzemu Ba-
lickiemu „Rustowi”/„Wismanowi” – członkowi ZWZ Inspektoratu Rejonowego 
Zamość AK. Omówiono w nim sylwetkę i działalność Jerzego Balickiego „Rusta” 
– dowódcy oddziałów szturmowych zamojskiego ZWZ. Nadto autor wskazał oko-
liczności, które doprowadziły do jego aresztowania, aresztowania i losy osób, będą-
ce wynikiem jego zdrady. Artykuł prezentuje i omawia również materiał dowodowy 
zebrany w sprawie przed WSS, stanowiący podstawę przeprowadzenia postępowa-
nia karnego oraz późniejszego wydania wyroku oraz wskazuje okoliczności rozpo-
znania sprawy przed sądem i likwidacji „Wismana”. 

Słowa kluczowe: Jerzy Balicki, „Rust”, „Wisman”, Armia Krajowa, Wojskowy Sąd 
Specjalny, Zamojszczyzna

SUMMARY

Bar tłomiej  Szyprowski , The case of Zygmunt Sztuka  
aka Jerzy Balicki „Wisman”, „Rust” and his criminal case  

before the Military Special Court of the Home Army

The article presents the criminal case conducted by the Military Special Court 
at the Main Headquarters of the Home Army against Jerzy Balicki „Rust”, „Wis-
man” – a  member of the Union of Armed Struggle, the Zamość District Inspec-
torate of HA. The paper discusses the portrait and activity of Jerzy Balicki „Rust” 
– commander of assault units of the UAS of Zamość. Moreover, the author pointed 
out the circumstances that led to his arrest, and the fates of the people that were 
affected by Balicki’s treason. The article also presents and discusses the body of 
evidence gathered in the case before the MSC, which constituted the basis for con-
ducting the criminal proceedings and later passing the sentence, as well as shows 
the circumstances of the hearing before the court and of „Wisman’s” execution. 

Ke y words : Jerzy Balicki, „Rust”, „Wisman”, Home Army, Military Special 
Court, region of Zamość
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РЕЗЮМЕ

Бар тломей Шипр ов ски, Случай Зигмунта Штуки  
(Ежи Балицкого, „Висмана”, „Руста”) и его уголовное дело  

в Военном специальном суде Армии Крайовой

В данной статье рассматривается уголовное дело Военного специально-
го суда при Главном командовании Армии Крайовой, возбужденном против 
Ежи Балицкого – „Руста”, „Висмара”, – члена „Союза вооруженной борьбы” 
районной инспекции Армии Крайовой в Замостье. В статье представлена фи-
гура Ежи Балицкого, „Руста”, – командира штурмовых отрядов замостского 
„Союза вооруженной борьбы”. Кроме того, автор указывает на обстоятель-
ства, которые привели к аресту Балицкого, а также рассказывает о чужих 
арестах и жизненных событиях, ставших результатом его действий. В ста-
тье рассматривается также доказательный материал, собранный по текуще-
му делу, являющийся основой для проведения расследования по уголовному 
делу и  последующего вынесения приговора, а также указывающий на обсто-
ятельства выяснения дела в суде и ликвидацию „Висмана”.

К л юче в ые  с лов а : Ежи Балицки, „Руст”, „Висман”, Армия Крайова, 
Военный специальный суд, Замостье
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Adam Sp odaryk

Dwa niepublikowane szkice obozów  
wojska litewskiego podczas kampanii 

przeciw powstaniu Chmielnickiego

W Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w  Mińsku znajdu-
je się zbiór rysunków i notatek zatytułowany „Abryssy różnych Kościołów 
i  Pałaców Dorocznych Xięcia J.M. Bogusława Radziwiłła ręką notowane 
W 25 Fasc[iculis/ykułach] 418 Różnych” (il. 1)1. Zachowany zespół jest je-
dynie fragmentem pierwotnego zbioru i składa się z 47 kart. Oprócz zbioru 
w Archiwum Historycznym Białorusi zachował się również mniejszy liczący 
10 kart zespół, przechowywany w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Sankt 
Petersburgu2. Paginacja Mińskiego zbioru jest wtórna, ołówkowa, nanie-
siona przez archiwistę. Strony verso zostały oznaczone literą „b” dodawaną 
do numeru karty. Oznaczenie kart to jedyna ingerencja archiwisty za wy-
jątkiem dopisanej na stronie tytułowej, podanej w dopełniaczu, informacji 
o posiadaczu zbioru (Boguslava Radzivilla). Ogólne uwagi o zespole opu-
blikowała dwukrotnie Tamara Gabrus’: w latach siedemdziesiątych XX  w.3, 
a następnie na początku lat dziewięćdziesiątych4. W ostatnich latach Mikola 

1 Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi (dalej: NAHB), fond 694 (Nieświeskie Ar-
chiwum Radziwiłłów), seria 1, sprawa nr 287, „Abryssy różnych Kościołów i Pałaców Do-
rocznych Xięcia J.M. Bogusława Radziwiłła ręką notowane”. Za wskazanie rysunków i udo-
stępnienie ich reprodukcji składam podziękowania dla dr. hab. Andrzeja Betleja.
2 Rosyjska Biblioteka Narodowa (dalej: RBN), fond 971, rkps. 152, nr 17–18, f. 43–44, 
46–47, 45, 48–49, 51. Za informację o rysunkach w RBN dziękuję panu dr. M. Volkaŭowi. 
Rysunki w RBN przedstawiają zdobyczne, kozackie chorągwie.
3 Т. Габрусь [Т. В. Хадыка], Графічныя лісты Багуслава Радзівіла, „Помнікі гісторыі 
і  культры Беларусі” 1973, nr 2, s. 43–45.
4 Т. Габрусь, Навошта каню крылы, альбо ўшанаванне Багуслава Радзівіла, 
„Спадчына” 1993, nr 1, s. 69–75.
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Volkaŭ poświęcił krótki artykuł kwestii datowania i  autorstwa rysunków5 
oraz kilkakrotnie publikował znajdujący się w  zbiorze plan Słucka6. Kilka 
uwag rysunkom poświęciła także Vol’ga Bažènava7. Ostatnio miński zbiór 

5 М. Волкаў, Да пытання аб аўтарстве калекцыі малюнкаў сярэдзіны XVII ст. 
з  архіва князёў Радзівілаў, „Беларуски Гистарычны Часопис”Мінск 2012, nr 7, s. 34–38.
6 М. Волкаў [N. A. Volkov], Новый замок в Слуцке [w:] Оборонительные сооружения 
Европы и восточной Пруссии: Изучение, вопросы консервации, реставрации и  возможно-
сти использования. 22–23 октября 2010 г. Сборник материалов Шторой всероссийской 
конференции по истории фортификации в рамах шестой международной конференции, 
Калининград 2011, s. 42–43, il. 8; idem, Планы Слуцка XVII–XIX стст. [w:] Гістарычная 
ўрбаністыка: асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база, Гродна 2011, s. 190–191, przyp. 
1 na s. 193; idem, Слуцкая цытадэль XVII–XVIII ст., „Беларуски Гистарычны Агляд” 
2012, t. 19, z. 1–2 (36–37), s. 33, il. 1 na s. 34; idem, Арганізацыя і забеспячэнне будаўніцтва 
фартыфікацый у Слуцку пры Багуславе Радзівіле (1654–1669 гг.), „Studia Historica Euro-
pae Orientalic” (Мінск) 2012, t. 5, il. 1 na s. 191 („Исследования по истории Восточной 
Европы”); idem, Private Festungen Magnaten als Element des Verteidigungssystems der Republik 
am Beispiel der Stadtfestung Słuck [w:] „Sinflut und Simplicissimus”. Österreich und Polen im 17. 
Jahrhundert. Symposium 9. November 2012, Wien 2013, s. 158, il. 1, (Acta Austro-Polonica, t. 5).
7 О.  Д. Баженова, Первое европейское признание белорусской культуры эпохи барокко 
[w:] Белорусы москвы. XVII век, red. О. Д. Баженова, Т. В. Белова, Минск 2013, s. 150–199.

Ryc. 1. Strona tytułowa. „Abryssy 
różnych Kościołów i Pałaców Do-
rocznych Xięcia J.M. Bogusława 
Radziwiłła ręką notowane W 25 
Fasc[iculis/ykułach] 418 Różnych”, 
NAHB, fond 694 (Nieświeskie 
Archiwum Radziwiłłów), seria 1, 
sprawa nr 287, „Abryssy różnych 
Kościołów i Pałaców Dorocznych 
Xięcia J.M. Bogusława Radziwiłła 
ręką notowane”, s. 1r.
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rysunków omówiła Olena Rusina, skupiając się na szkicach prezentujących 
architekturę i sztukę cerkiewną dzisiejszej Ukrainy8. „Abryssy różnych Ko-
ściołów i Pałaców Dorocznych Xięcia J.M. Bogusława Radziwiłła ręką no-
towane”, co zaskakujące, nie funkcjonują w  polskim ani litewskim obiegu 
naukowym. Wyjątkiem jest krótki komunikat, w  którym piszący te słowa 
opublikował i omówił nieznaną inskrypcję z niezachowanej armaty odlanej 
przez działającego w Wilnie królewskiego ludwisarza Jana Breutelta9. Miński 
zbiór rysunków mimo trafnych uwag Mikoli Volkaŭ wciąż wymaga szcze-
gółowego opracowania uwzględniającego analizę poszczególnych rysunków 
oraz rozpatrzenie wielu kwestii, w tym ich funkcji, datowania i autorstwa.

Tamara Gabrus’, zgodnie z informacją zawartą na karcie tytułowej zbio-
ru, za autora rysunków uważała Bogusława Radziwiłła (1620–1669)10. Mi-
kola Volkaŭ uznał zapis o autorstwie koniuszego Wielkiego Księstwa Litew-
skiego za późniejszy i przypisał rysunki hetmanowi Januszowi II Radziwił-
łowi (1612–1655)11. Z kolei Olena Rusina uważała, że rysunków nie wyko-
nał sam hetman, lecz ktoś z jego kręgu, jak np. Abraham van Westervelt12, 
którego za autora części szkiców (widoków miast) uznała Vol’ga Bažènava13.

Mikola Volkaŭ14 słusznie uznał zapis o autorstwie Bogusława Radziwiłła za 
późniejszy. Wskazuje na to tematyka rysunków (zob. niżej). Szkice po śmierci 
Janusza zapewne stały się własnością Bogusława. Dzięki czterem inwentarzom 
dobytku księcia koniuszego z lat 1656–165715 wiemy, że przejął on ruchomości 

8 О. Русіна, Радзівіллі та Україна: культурні конотації, „Український історичний 
журнал” 2015, nr 2, s. 113–130.
9 A. Spodaryk, Inskrypcja z niezachowanej armaty odlanej przez Jana Breutelta w 1647 r., 
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2016, nr 3, s. 379–385. Tam też pokrótce omó-
wiono stan badań nad zabytkiem, skupiając się przede wszystkim na kwestii autorstwa 
i  datowania zbioru. Tekst ten stanowi komentarz i  uzupełnienie do monografii Breutelta: 
G. M. Martinaitienė, Ioannes Breutelt nos fecit, Vilinius 2014. Jej autorka już w  roku 2001 
opublikowała artykuł, w  którym zebrała znane dzieła ludwisarza: eadem, Ioannes Breutelt 
nobis fecit, „Menotyra” (Vilinius) 2001, nr 2, s. 62–70. Ostatnio ten artykuł, w nieznacznie 
zmienionej formie, ukazał się również w języku litewskim i angielskim: A. Spodaryk, 1647 
m.  Jono Breitelio nulietos patrankos inskripcija | An Inscription from a Cannon Cast in 1647 
by Ioannes Breutelt, „Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae” (Vilinius) 2018, t. 4, 
s. 444–453.
10 Т. Габрусь [Т. В. Хадыка], Графічныя лісты Багуслава Радзівіла..., s. 43–45; Т.  Габрусь, 
Навошта каню крылы..., s. 69–75.
11 М. Волкаў, Да пытання аб аўтарстве..., s. 36–37.
12 О. Русіна, Радзівіллі та Україна..., s. 121–122.
13 О. Д. Баженова, Первое европейское признание белорусской культуры..., s. 150–199.
14 М. Волкаў, Да пытання аб аўтарстве..., s. 36–37.
15 Z. Batowski, Abraham van Westervelt, malarz holenderski XVII wieku i jego prace w Pol-
sce, Kraków 1932, s. 3, przyp. 3 na s. 16. Za Zygmuntem Batowskim: Archiwum Główne 
Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, Dział II, nr 84, Regestr szuflad z  Obrazami które 
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po kuzynie, o które w 1658 r. upominała się wdowa po hetmanie16. W ostatniej 
woli Bogusława Radziwiłła, spisanej 27 grudnia 1668 r., pojawia się interesują-
ca wzmianka, że książę: „ksiąg kilka abrysów w których są effigies piórem ryso-
wane przodków naszych i dzieł ich” zapisał Michałowi Kazimierzowi Radziwił-
łowi (1635–1680) „in perpetuum” do skarbca nieświeskiego17. Być może miński 
zespół rysunków należał do wymienionego w  testamencie zespołu abrysów. 
Mimo że związek zespołu szkiców z osobą Janusza Radziwiłła nie budzi wątpli-
wości, a jego autorstwo wydaje się prawdopodobne, nie można wykluczyć, że 
szkice i notatki nie wyszły spod jednej ręki18. Możliwe, że fachowo nakreślone 
i opatrzone skalą rysunki mógł wykonać np. pracujący dla magnatów inżynier 
Christoph ab Eygierd19. Nie można także wykluczyć koncepcji Bažènavawej, 
która uważała, że widoki miast zawarte w  zbiorze mógł narysować malarz 
Abracham van Westervelt20.

Biorąc pod uwagę fragmentaryczny stan zachowania zbioru abrysów, nie-
możliwe jest dokładne zadatowanie zespołu. Volkaŭ uważa, że rysunki powsta-
ły w latach 1651–165521. Nie można jednak wykluczyć wcześniejszego datowa-
nia szkiców22. Należy również wziąć pod uwagę, że nie zachował się cały zespół. 
Rysunki można podzielić na kilka grup tematycznych, wśród których szczegól-
nie interesujące są szkice dotyczące kampanii wojennej wojska litewskiego pod 
wodzą hetmana polnego litewskiego Janusza Radziwiłła. Rysunki te zapewne 
odnoszą się do działań wojennych przeciwko Kozakom w latach 1648–165123.

Książę Imść [Bogusław Radziwiłł] przeglądał w  Królewcu Ao 1657 roku”; Dział I, nr 74, 
Regestr rzeczy które są w skarbnicy Kscia Je Mści [Bogusława Radziwiłła] Roku 1656 w El-
blągu d.  1  Aprilis złożone: Księga jedna Ołówkiem rysowana potrzeby Kozackiej; Dział II, 
nr 76, Regestr rzeczy Xcia Je Mci Pana Koniuszego WKL (...) Ao 1656 in Junio; Dział II, nr 
78. Regestr co się z Elblągu do Królewca posyłało (...) począwszy A. 1656 d. 14 9-bris: Dnia 
8  Iunii Księga Ołówkiem Rysowana Kijowskiej.
16 T. Wasilewski, Walka o spadek po księżnej Marii Wołoszce, wdowie po Januszu Radzwille, 
w latach 1660–1690, „Miscellanea Historico-Archivistica” 1989, s. 297.
17 U. Augustyniak, Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim 
w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2014, s. 229.
18 Takie stanowisko przyjmuje: О. Русіна, Радзівіллі та Україна..., s. 121–122.
19 A. Spodaryk, Inskrypcja z niezachowanej armaty..., s. 380. Ab Eygierd jako inżynier woj-
skowy brał udział w walkach z Kozakami w czasie powstania Chmielnickiego i wykonał plan 
obozu pod Rzeczycą (w cytowanym artykule popełniłem błąd, pisząc, że Eygierd wykonał 
plan bitwy pod Łojowem) opublikowany zob. M. Merian, Theatrum Europaeum [...], t. 6, 
Frankfurt am Main 1663, s. 816. 
20 О. Д. Баженова, Первое европейское признание белорусской культуры..., s. 150–199.
21 М. Волкаў, Да пытання аб аўтарстве..., s. 36–38.
22 Jedyną datą zawartą w źródle jest rok 1647, która stanowi moment post quem powstania 
rysunków. Zob. A. Spodaryk, Inskrypcja z niezachowanej armaty..., s. 380.
23 M.in.: E. Kotłubaj, Życie Janusza Radziwiłła, Wilno–Witebsk 1859, s. 112 i n.; H. Wisner, 
Działalność wojskowa Janusza Radziwiłła, „Rocznik Białostocki” 1976, s. 66 i n.; J. Komuda, 
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Poniższy komunikat ma na celu zwrócenie uwagi na dwa niepublikowa-
ne szkice24 (il. 2–3) przedstawiające plany obozów wojska litewskiego w cza-
sie kampanii Janusza Radziwiłła przeciwko Kozakom25, dlatego wypada kil-
ka słów poświęcić wszystkim szkicom dotyczącym zmagań Litwinów z po-
wstańcami. Z  pewnością w  1651 r. powstały rysunki przedstawiające bu-
dowle sakralne Kijowa i  ich wyposażenie26 oraz jeden szkic dotyczący cer-
kwi w Międzygórzu (ukr. Mežigìr’â, ros. Mežigor’e)27. W tym czasie zapewne 
powstała też panorama Makarowa28 znajdującego się nieopodal Kijowa oraz 
widok wnętrza i rzut poziomy makarowskiej cerkwi29. Rysunek ten wykazu-
je podobieństwo do innego szkicu, przedstawiającego niezidentyfikowane 
miasto ulokowane na lekko nachylonym zboczu30. Obie panoramy, w czym 

Wyprawa łojowska Janusza Radziwiłła w 1649 r. [w:] Staropolska sztuka wojenna XVI–XVII 
wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu, red. M. Nagielski, Warszawa 
2002, s. 115–130; K. Bobiatyński, W cieniu Beresteczka. Działania militarne armii litewskiej 
przeciwko Kozakom w  1651 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2013, nr 3, s. 7–30; 
A.  Majewski, Zdobycie Pińska przez wojsko litewskie w listopadzie 1648 roku, „Studia z Dzie-
jów Wojskowości” 2013, s. 33–40.
24 NAHB, fond 694 (Nieświeskie Archiwum Radziwiłłów), seria 1, sprawa nr 287, „Abryssy 
różnych Kościołów i Pałaców Dorocznych Xięcia J.M. Bogusława Radziwiłła ręką notowane”, 
s. 5v., 6r.
25 M. Nagielski, Wkład militarny Wielkiego Księstwa Litewskiego w dobie walk z powstaniem 
kozackim Bohdana Chmielnickiego 1648–1651 [w:] Lietuvos Dzidziosios Kunigaikstijos istorijos 
ir tradicijos fenomenai: tautu aminites vietos, Vilnius 2013, s. 151–170; W. Biernacki, Łojów 
31 lipca 1649. Działania wojenne na Litwie w latach 1648–1649, Zabrze – Tarnowskie Góry 
2014; Z. Pieńkos, Wyprawa Janusza Radziwiłła na Kijów w  1651 roku, Zabrze – Tarnow-
skie Góry 2016; M. Nagielski, Wielkie Księstwo Litewskie w dobie walk z powstaniem kozac-
kim Bohdana Chmielnickiego w  latach 1648–1651 [w:] Ваенныя трыумфы эпохі Вялікага 
Княства Літаўскага, Мір 2018, s. 213, 236. Najważniejszym, źródłem do badań nad 
udziałem wojska litewskiego w walce z Kozakami jest diariusz kancelaryjny hetmana. Ob-
szerne fragmenty opublikowano w Albaruthenica: Albaruthenica. Студії з історії Білорусі, 
oprac. Ю. Мицик–Кіїв 2009, s. 109–138; Джерела з історії Національно-визвольної війні 
українського народу 1648–1658 рр., oprac. Ю. Мицик, t. 1–2, Кіїв 2012–2013.
26 NAHB, fond 694 (Nieświeskie Archiwum Radziwiłłów), seria 1, sprawa nr 287, „Abryssy 
różnych Kościołów i Pałaców Dorocznych Xięcia J.M. Bogusława Radziwiłła ręką notowane”, 
s. 11r., 13r., 14r.-v., 15v., 16r.
27 Ibidem, s. 12r.
28 Ibidem, s. 26r. Bažènava nie zidentyfikowała przedstawionego na panoramie miasta, 
ponieważ nie odczytała napisu: „Makarów P. Charlęskiego”, zob. О. Д. Баженова, Первое 
европейское признание белорусской культуры..., s. 163.
29 NAHB, fond 694 (Nieświeskie Archiwum Radziwiłłów), seria 1, sprawa nr 287, „Abryssy 
różnych Kościołów i Pałaców Dorocznych Xięcia J.M. Bogusława Radziwiłła ręką notowane”, 
s. 41r.-v.
30 Ibidem, s. 16r. Bažènava obie panoramy miast (NAHB, fond 694 (Nieświeskie Archiwum 
Radziwiłłów), seria 1, sprawa nr 287, „Abryssy różnych Kościołów i  Pałaców Dorocznych 
Xięcia J.M. Bogusława Radziwiłła ręką notowane”, s. 16r., 26r.) atrybuuje Westerveltowi 
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2. Obóz wojska litewskiego. 
„Abryssy różnych Kościo-
łów i Pałaców Dorocznych 
Xięcia J.M. Bogusława Ra-
dziwiłła ręką notowane 
W  25 Fasc[iculis/ykułach] 
418 Różnych”, NAHB, fond 
694 (Nieświeskie Archiwum 
Radziwiłłów), seria 1, spra-
wa nr 287, „Abryssy róż-
nych Kościołów i Pałaców 
Dorocznych Xięcia J.M.  Bo-
gusława Radziwiłła ręką no-
towane”, s. 5v.

Ryc. 3. Obóz wojska litewskiego. „Abryssy różnych Kościołów i Pałaców Dorocznych Xięcia 
J.M. Bogusława Radziwiłła ręką notowane W 25 Fasc[iculis/ykułach] 418 Różnych”, NAHB, 
fond 694 (Nieświeskie Archiwum Radziwiłłów), seria 1, sprawa nr 287, „Abryssy różnych 
Kościołów i Pałaców Dorocznych Xięcia J.M. Bogusława Radziwiłła ręką notowane”, s. 6r.
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należy przyznać rację białoruskiej badaczce, przypominają znane rysunki 
Westervelta ukazujące wyprawę kijowską hetmana31. Rysunek przedstawia-
jący rzut poziomy cerkwi w Monasterze Międzygórskim też można wiązać 
z holenderskim malarzem, ponieważ klasztor przedstawiony został na jed-
nym spośród rysunków Westervelta, znanych z  osiemnastowiecznych ko-
pii. Rysunek błędnie opisano jako Pieczari Kijowskie32. Niewykluczone, że 
w 1651 r. powstały także inne szkice, jak np. plan Lubecza33.

Wróćmy do przedstawień obozów wojskowych34 (il. 2–3). Pierwszy 
z nich (5v.) (il. 2, 4, Aneks I) przestawia obóz na planie czworokąta zbliżo-
nego do kwadratu. Wojska ustawione są w czworobok, ze wzmocnionymi 
narożami, tak że pośrodku pozostawiono obszerny plac, na którym wid-
nieje napis: „Hetm[ańskie] wojsk[o]”. Na zewnątrz obozu prowadziła jedna 
brama opisana jako „droga”. Oddziały rozlokowane naokoło placu opatrzo-
ne są podpisami zawierającymi nazwiska lub nazwy chorągwi. Delineacji 
towarzyszą dwa prostokąty, które być może są nieskończonym rysunkiem 
innego obozu tej samej armii, z  tej samej kampanii. Nie można również 
wykluczyć, że owe prostokąty są powtórzeniem dwóch skrzydeł obozu na-
rysowanego w  całości, co mogło być uczynione dla większej czytelności 
szkicu. Wydaje się jednak, że takiej interpretacji przeczą różnice zapisów 
w krótszym prostokącie w stosunku do kompletnego szkicu obozu. Niestety, 
nie wszystkie nazwiska na rysunku da się odczytać, choć wystarczająco wie-
le, by zidentyfikować przedstawienie jako plan obozu wojskowego w czasie 
walk z Kozakami. 

Drugi rysunek (6r.) (il. 3, 5, Aneks II) ukazuje inny obóz wojska. Ma on 
kształt leżącego prostokąta, którego dłuższy bok przylega do rzeki. Część 
nazwisk (np. „Komorowski”, „Potocki”, „Ciechanowiecki”), tytułów (np. 
„wojewoda smoleński”) i  nazw chorągwi (np. „hetmańska biała i  czerwo-
na”) zapisanych na planie pokrywa się z podpisami na rysunku na karcie 5v. 
Kilka nazwisk nie pojawia się na karcie 5v. (m.in. „Abramowicz”, „Lipski”, 
„Podbereski”).

i wiąże je z kampanią kijowską Janusza Radziwiłła; zob. О. Д. Баженова, Первое европейское 
признание белорусской культуры..., s. 163, 167.
31 Я. И. Смирнов, Рисунки Киева 1651 г. по их копиям конца 18 в. [w:] Труды 13-го 
археологического съезда, t. 2, 1908, s. 197–512; J. Dreścik, Kampanie wojsk Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego przeciw Powstaniu Chmielnickiego w rysunkach Abrahama van Westervelt, 
„Muzealnictwo Wojskowe” 2000, s. 397–428.
32 Я. И. Смирнов, Рисунки Киева..., tabl. XII, il. 1.
33 NAHB, fond 694 (Nieświeskie Archiwum Radziwiłłów), seria 1, sprawa nr 287, „Abryssy 
różnych Kościołów i Pałaców Dorocznych Xięcia J.M. Bogusława Radziwiłła ręką notowane”, 
s. 46r.-v.
34 Ibidem, s. 5v., 6r.
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Datowanie rysunków przedstawiających obozy wojska i powiązanie ich 
z  konkretnymi wydarzeniami nastręcza problemy. Czas powstania rysun-
ków można określić w przybliżeniu, dzięki nazwiskom pułkowników, rot-
mistrzów, senatorów i  dygnitarzy litewskich wypisanych na planach35. Na 
obu rysunkach pojawiają się jednostki wojska podpisane tytułem wojewody 
smoleńskiego. Urząd ten w  latach 1643–1653 sprawował Jerzy Karol Hle-
bowicz36 i  wiadomo, że jego chorągiew brała udział w  walkach z  Kozaka-
mi w  latach 1648–165137. Po Hlebowiczu, w  latach 1653–1656, wojewodą 
smoleńskim był Filip Kazimierz Obuchowicz, który nie wystawił chorągwi 
w  kampanii Janusza II przeciwko wojskom moskiewskim w  latach 1654–
165538. To wyklucza wiązanie rysunków z wydarzeniami lat 1654–1655. Na-
leży także zwrócić uwagę na fakt, że dywizja hetmańska Janusza Radziwiłła 
w  zaprezentowanym na obu planach składzie przestała istnieć w  1654 r., 
kiedy król utworzył osobną dywizję pod dowództwem nowego hetmana 
polnego, Wincentego Gosiewskiego, i wydał nowe listy przypowiednie. Pod 
dowództwo Gosiewskiego przeniesiono część oddziałów: Bogusława Ra-
dziwiłła, Jerzego Karola Hlebowicza, Teodora Butlera, Samuela Komorow-
skiego, Aleksandra Połubińskiego, a pod wodzą hetmana wielkiego Janusza 
Radziwiłła pozostały m.in. chorągwie Hrehorego Podbereskiego i oddziały 
pod dowództwem oficerów zaciągu cudzoziemskiego39. Poniżej planu obo-
zu na karcie 5v. widnieje niewielki szkic planu cerkwi w Byszowie w woje-
wództwie kijowskim. Budowli tej dotyczy także rysunek na stronie recto tej 
samej karty. Obecność tych szkiców uprawdopodabnia interpretację rysun-
ków jako przedstawienie zmagań Litwinów z Kozakami.

Można się domyślać, że „Abryssy różnych Kościołów i  Pałaców Do-
rocznych” mogły pierwotnie zawierać wiele tego szkiców dokumentujących 
obozy wojska litewskiego i  inne kwestie związane z prowadzeniem wojny. 
Z diariusza kancelaryjnego hetmana wiemy, że książę wykonał własnoręcz-
nie plan obozu wojskowego przed bitwą pod Łojowem 31 lipca 1649  r.40 

35 Część nazwisk nie jest czytelna. Zob. Aneks I i II i il. 4–5.
36 J. Wolf, Senatorowie i  dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386–1395, Kraków 
1885, s. 53; W. Czapliński, Hlebowicz Jerzy Karol, „Polski Słownik Biograficzny” (PSB), t. 3, 
1937, s. 543–544.
37 W. Biernacki, Łójów..., s. 395, 402.
38 J. Wolf, Senatorowie i dygnitarze..., s. 53; A. Przyboś, Obuchowicz Filip Kazimierz, PSB, t. 23, 
1978, s. 472–476; K. Bobiatyński, Od Smoleńska do Wilna. Wojna Rzeczypospolitej z Moskwą 
1654–1655, Zabrze 2004, s. 233–236. Na temat składu armii Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w latach 1654–1655 zob. K. Bobiatyński, Od Smoleńska do..., s. 233–239.
39 A. Rachuba, Klientela hetmańska w armii litewskiej z  lat 1648–1667 [w:] Patron i dwór. 
Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, 
Warszawa 2006, s. 28.
40 Na temat bitwy pod Łojowem zob. W. Biernacki, Łojów...
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26  lipca Radziwiłł podjął decyzję o przeniesieniu obozu, a dnia następne-
go: „O pomknieniu obozu rano x. j. mść namowę uczyniwszy, że to i  dla 
większego bezpieczeństwa wojska cieśniej stojącego, pola przestronność 
i  inszych commoditas było necessarium, tedy x. j. mść. abrys, jako posta-
wiony być miał, uczyniwszy, zataczanie zlecił panu Podłęckiemu i zarazem 
placę tak na majdan, jako i  chorągwie, rozmierzać kazał, co niemal dzień 
[...] wzięło, przy czym wszystkim x. j. mść. był”41. Należy w  tym miejscu 
dodać, że rysunek na stronie 5v. z pewnością nie jest tożsamy z opisanym 
powyżej, wzmiankowanym „abrysem” obozu. Na rysunku tym zapisano 
nazwiska „Pawłowicz” oraz „szwarzof ” – zapewne Teodor Schwarzhoff. 
Pierwsze z nazwisk należy łączyć z Adamem Hilarym Pawłowiczem42 – nie-
obecnym wówczas pod Łojowem. Jeszcze po południu 26 lipca, czyli przed 
naradą dotyczącą przeniesienia obozu, książę wysłał Pawłowicza z (jak się 
później okazało niepotrzebną) odsieczą pod Rzeczycę43. Drugie z nazwisk 
odnosi się do Teodora Schwarzhoffa, który w tym czasie dowodził garnizo-
nem w Rzeczycy44. Nie można natomiast wykluczyć powiązania rysunku na 
stronie 6r. z obozem wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego pod Łojowem.

Jak się zdaje, można bliżej określić czas powstania rysunku na stronie 5v. 
Mógł on zostać wykonany najwcześniej 29 czerwca, a najpóźniej 23  wrze-
śnia 1651 r. Najprawdopodobniej powstał między 29 czerwca a  1  lipca 
i przedstawia obóz wojska litewskiego pod Rzeczycą. Świadczy o tym chorą-
giew podpisana nazwiskiem „Słuszka” (chodzi zapewne o Zygmunta Adama 
Słuszkę) oraz informacja, że w obozie znajdował się oddział strażnika Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego, Hrehorego Mirskiego. Zygmunt Adam Słuszka 
w 1649 r. dostał listy przypowiednie na wystawienie chorągwi kozackiej, ale 
wobec niestawienia się w obozie hetmana polnego 10 września Janusz Ra-
dziwiłł kazał mu zwinąć chorągiew. 24 maja 1650 r. postanowieniem Trybu-
nału Skarbowego został „wytrąbiony” z wojska. Później decyzją Trybunału 
wrócił na służbę. Wiosną 1651 r. Słuszka bronił regionów Nowego Bychowa 
i Homla. W czerwcu Kozacy oblegli Homel. 9 czerwca, na wieść o zbliża-
niu się odsieczy pod wodzą Hrehorego Mirskiego, Kozacy odstąpili od ob-
lężenia i wycofali się. Wtedy Słuszka wraz z dywizją Mirskiego udał się do 
obozu hetmańskiego pod Rzeczycą. Dotarli tam 29 czerwca, a 1 lipca Janusz 
Radziwiłł podzielił wojsko na dwie grupy. Jedna pozostała pod jego do-
wództwem, a drugą poprowadził Hrehory Mirski. Był to zatem jedyny mo-
ment, kiedy chorągwie Mirskiego i Słuszki wspólnie stacjonowały w obozie 
hetmana Radziwiłła. Zygmunt Słuszka z powodu choroby nie wziął udziału 

41 Джерела..., t. 1, s. 297.
42 Zob. Aneks I i II.
43 W. Biernacki, Łojów..., s. 262–263.
44 Ibidem.
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w pierwszym etapie kampanii. Nie wyklucza to jednak udziału w walkach 
jego chorągwi. Słuszka osobiście w obozie hetmańskim znalazł się dopiero 
ok. 4 września 1651 r. pod Wasylkowem, gdzie doszło do połączenia się Li-
twinów z armią koronną45. Rysunek, jak się wydaje, powstał przed połącze-
niem wojsk litewskich i koronnych. Pewną datą ante quem jest 23 września 
1651 r., kiedy odbyła się bitwa pod Białą Cerkwią. Tego samego dnia, na 
samym początku zmagań, rażony strzałą poległ podczaszy kijowski Samuel 
Woronicz herbu Pawęża46 opisany na rysunku jako „P[an] Woronicz”.

Poniżej, w  dwóch aneksach zaprezentowane są hipotetyczne identyfi-
kacje postaci wzmiankowanych na rysunkach. Dla jasności, o  ile było to 
możliwe pokazane zostały różne możliwości rozpoznania postaci zarówno 
określonych na rysunku przez tytuły, jak i przez nazwiska.

Aneks I

NAHB, fond 694 (Nieświeskie Archiwum Radziwiłłów), seria 1, sprawa 
nr 287, „Abryssy różnych Kościołów i Pałaców Dorocznych Xięcia J.M. Bo-
gusława Radziwiłła ręką notowane”, s. 5v. (il. 4).

Hipotetyczna identyfikacja postaci wzmiankowanych na rysunku:
–  „w[ojewo]da smoleń[ski]” – Jerzy Karol Hlebowicz47. Chorągiew woje-

wody uczestniczyła w walkach z Kozakami w latach 1648–165148.
–  „P. Chor[ąży] Lit[ewski]” – Krzysztof Zygmunt Pac, w latach 1646–1656 

chorąży Wielkiego Księstwa Litewskiego49 lub Zygmunt Adam Słuszka, 
chorąży nadworny litewski50.

45 W. Wijuk-Kojałowicz, De Rebus Anno 1648 et 1649 contra Zaporovios Cosacos Gestis, 
Vilnae 1651, s. 16–17; A. Rachuba, Słuszka Zygmunt Adam, PSB, t. 39, 1999, s. 152–154; 
K.  Bobiatyński, W cieniu Beresteczka..., s. 17–18; Sekretny a prawdziwy diariusz, od jm. pana 
Miastkowskiego stolnika halickiego jm. księdzu kanclerzowi [Andrzejowi Leszczyńskiemu] po-
słany, ekspedycyjej kontynuowanej kozackiej spod Beresteczka pod Białą Cerkwią [w:] Relacje 
wojenne z  pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu 
„Ogniem i Mieczem” (1648–1651), oprac. M. Nagielski, Warszawa 1999, s. 286–318. Na temat 
działań połączonych armii koronnej i litewsiej zob. Z. Pieńkos, Wyprawa Janusza Radziwiłła 
na..., s. 112–151.
46 J. Dreścik, Kampanie wojsk..., s. 423, przyp. 72.
47 J. Wolf, Senatorowie i dygnitarze..., s. 53; W. Czapliński, Hlebowicz Jerzy Karol..., s. 543–544.
48 M. Merian, Theatrum Europaeum..., s. 823, tabl. 73.
49 T. Wasilewski, Krzysztof Zygmunt Pac, PSB, t. 24, 1979, s. 710–711; J. Wolf, Senatorowie 
i dygnitarze..., s. 203.
50 W. Wijuk-Kojałowicz, De Rebus Anno 1648 et 1649..., s. 16–17; A. Rachuba, Słuszka Zyg-
munt Adam, PSB, t. 39, 1999, s. 152–154; K. Bobiatyński, W cieniu Beresteczka..., s. 17–18.
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– „Bobrownicki” – być może Stanisław Kazimierz Bobrownicki, który 
uczestniczył w walkach z Kozakami w latach 1648–165151.

– „Butler” – podobnie jak w przypadku rodziny Tyzenhauzów i Korffów 
wiadomo, że Butlerowie wywodzili się z  Inflant i  Kurlandii. Trudno 
określić, którego z Butlerów dotyczy podpis. Na pewno nie jest to Go-
tard Wilhelm Butler, bo ten przebywał stale w otoczeniu króla52.

51 A. Rachuba, Klientela hetmańska..., s. 27; K. Bobiatyński, Od Smoleńska do..., s. 234; 
K.  Bobiatyński, W cieniu Beresteczka..., s. 20.
52 W. Czapliński, Butler Gotard Wilhelm, PSB, t. 9, 1960, s. 150–151.

Ryc. 4. Obóz wojska litewskiego. „Abryssy różnych Kościołów i Pałaców Dorocznych Xięcia 
J.M. Bogusława Radziwiłła ręką notowane W 25 Fasc[iculis/ykułach] 418 Różnych”, NAHB, 
fond 694 (Nieświeskie Archiwum Radziwiłłów), seria 1, sprawa nr 287, „Abryssy różnych 
Kościołów i Pałaców Dorocznych Xięcia J.M. Bogusława Radziwiłła ręką notowane”, s.  5v.
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– „Ciechanowiecki” – Mikołaj Ciechanowiecki53.
– „Els...” – Elsnitz [?], jeden z dowódców dragonii54.
– „Ganshof” – Hermann Gantzkopf (Gantzkau, Ganshof)55.
– „obr. Jordan” – oberszter Dawid Jordan56.
– „P. Kierdey” – Eustachy Kierdej, kasztelan smoleński w  latach 1649–

165357 lub Jan Kazimierz Kierdej (zm. 1685), syn Eustachego, który brał 
udział w walkach z Kozakami (1648–1651), począwszy od wyprawy zbo-
rowskiej w 1649 r.58

– „Komorowski” – Samuel Komorowski59, uczestniczył w bitwie pod Łojo-
wem60 i był porucznikiem chorągwi husarskiej Janusza Radziwiłła61.

– „Korff” – zapewne któryś z synów związanego z Januszem II Radziwił-
łem Mikołaja Korffa, wojewody wendeńskiego (Walter, ciwun trocki od 
1657 r. oraz Ernest Jan, który brał udział w  walkach z  Kozakami oraz 
w walkach z Moskwą w  latach 1654–165562). Na pewno nie był to sam 
Mikołaj Korff, ponieważ w latach 1648–1651 brał udział w walkach pod 
Zbarażem i pod Beresteczkiem63. Nie można wykluczyć również związa-
nego z Bogusławem Radziwiłłem pułkownika Wilhelma Korffa64.

53 A. Rachuba, Klientela hetmańska..., s. 27.
54 Idem, Oficerowie cudzoziemskiego autoramentu w armii Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w latach 1648–1667 [w:] Od armii komputowej do narodowej (XVI–XX w.), red. Z. Karpus, 
W. Rezmer, Toruń 1998, s. 59; J. Komuda, Wyprawa łojowska..., s. 122; W. Biernacki, Łojów..., 
s. 398, 403.
55 A. Rachuba, Oficerowie..., s. 61, przyp. 16.
56 Ibidem, s. 61–62, przyp. 17.
57 J. Wolf, Senatorowie i dygnitarze..., s. 132; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2: 
Województwo trockie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, Warszawa 2009, s. 599.
58 T. Wasilewski, Kierdej Jan Kazimierz, PSB, t. 12, 1966, s. 425–426.
59 С. Чаропка, Самуэль Аляксандр Камароўскі [w:] Вялікае Княства Літоўскае: 
Энцыклапедыя, t. 3, Мінск 2010, s. 254–255; A. Przyboś, Komorowski Samuel Aleksander, 
PSB, t. 13, 1967–1968, s. 431–433; Urzędnicy Centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litew-
skiego XIV–XVIII wieku, red. H. Lulewicz, A. Rachuba, Kórnik 1994, s. 215.
60 W. Biernacki, Łojów..., s. 294–299; Z. Pieńkos, Wyprawa Janusza Radziwiłła na Kijów 
w 1651 roku, Zabrze – Tarnowskie Góry 2016, s. 42.
61 Джерела... t. 1, s. 301.
62 A. Rachuba, Oficerowie...., s. 70; K. Bobiatyński, Kampania zimowo-wiosenna wojsk Janu-
sza Radziwiłła 1654–1655 [w:] Staropolska sztuka wojenna XVI–XVII wieku. Studia ofiarowa-
ne Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu, red. M. Nagielski, Warszawa 2002, s. 194; K.  Bobia-
tyński, Od Smoleńska do..., s. 235.
63 J. Wolf, Senatorowie i  dygnitarze..., s. 71, 137; H. Kotarski, A. Przyboś, Korff Mikołaj, 
PSB, t. 12, 1966, s. 71–72.
64 T. Wasilewski, Zdrada Janusza Radziwiłła w 1655 r. i jej wyznaniowe motywy, „Odrodze-
nie i Reformacja w Polsce” 1973, t. 18, s. 142–143; Z. Pieńkos, Wyprawa..., s. 43.
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– „Kurpski” – zapewne Andrzej Kurbski65, chodzi o chorągiew kozacką66.
– „Pawłowicz” – Adam Hilary Pawłowicz67. Uczestniczył w bitwie pod Ło-

jowem68.
– „P. Pociej” – Leonard Gabriel Pociej (1632–1695). Służył w wojsku litew-

skim do 1662 r.69

– „Połubin[ski]” – Aleksander Hilary Połubiński w  latach 1648–1650 był 
rotmistrzem chorągwi husarskiej70.

– „Potocki” – Krzysztof Potocki (1600–1675). Działacz różnowierczy. Brał 
udział w kampanii Janusza II Radziwiłła przeciwko Kozakom w 1651 r., 
zastępując hetmana podczas obrony obozu pod Lubeczem71. W 1649 r. 
zastępował go Hrehory Mirski72.

– „Przypkowski” – Bogusław Przypkowski, arianin, oficer wojska Wielkie-
go Księstwa Litewskiego73, chodzi o kompanię piechoty niemieckiej74.

– „Rop.” – Fryderyk Wilhelm Ropp dowodzący dragonami Tyzenhauza75 
lub Krzysztof Ropp76.

– „P. Skinder” – może Nikodem Skinder77.
– „P. Słuszka” – Zygmunt Adam Słuszka78.
– „stolnik wi[elki] l[it]ewski” – Wincenty Korwin Gosiewski, stolnik wielki 

litewski od 1646 r., w 1652 r. postąpił na urząd podskarbiego wielkiego li-
tewskiego. Gosiewski walczył w wojnie z Kozakami pod komendą Janusza 

65 A. Rachuba, Klientela hetmańska..., s. 27.
66 W. Biernacki, Łojów..., s. 402.
67 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 7, Lipsk 1841, s. 260–261; J. Komuda, Wyprawa łojow-
ska..., s. 122–124; A. Majewski, Zdobycie Pińska..., s. 34.
68 W. Biernacki, Łojów..., s. 294–299; Z. Pieńkos, Wyprawa Janusza Radziwiłła na..., s. 42.
69 A. Rachuba, Leonard Gabriel Pociej, PSB, t. 27, 1983, s. 35.
70 M. Nagielski, Połubiński Aleksander Hilary, PSB, t. 27, 1983, s. 358–363; K. Bobiatyński, 
Od Smoleńska do..., s. 233; A. Rachuba, Klientela hetmańska..., s. 25; A. Majewski, Aleksander 
Hilary Połubiński (1626–1679), marszałek wielki litewski. Działalność polityczno-wojskowa, 
Warszawa 2017, s. 41–43; W. Bieracki, Łojów..., s. 395.
71 T. Wasilewski, Krzysztof Potocki, PSB, t. 28, 1984, s. 85.
72 W. Biernacki, Łojów..., s. 90–124.
73 A. Rachuba, Oficerowie..., s. 63, przyp. 23, J. Komuda, Wyprawa łojowska..., s. 125–126.
74 W. Biernacki, Łojów..., s. 403.
75 A. Rachuba, Oficerowie..., s. 60; A. Majewski, Zdobycie Pińska..., s. 34; W. Biernacki, Ło-
jów..., s. 398, 403.
76 W. Biernacki, s. 328.
77 K. Bobiatyński, Od Smoleńska do..., s. 234.
78 W. Wijuk-Kojałowicz, De Rebus Anno 1648 et 1649..., s. 16–17; A. Rachuba, Słuszka Zyg-
munt Adam, PSB, t. 39, 1999, s. 152–154; K. Bobiatyński, W cieniu Beresteczka..., s. 17–18.
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II Radziwiłła, dowodząc pułkiem jazdy kozackiej79. W latach 1653–1658 
urząd stolnika sprawował Krzysztof Potocki80, który brał udział zarówno 
w walkach z Kozakami, jak i w kampanii przeciwko wojskom moskiew-
skim (zob. wyżej).

– „strażnik” – Hrehory Mirski81. Chodzi o chorągiew husarską82.
– „szwarzof” – zapewne Teodor Schwarzhoff, dowodził on rajtarią w woj-

sku litewskich i walczył pod komendą Janusza II w czasie kampanii ko-
zackiej 1648–164983.

– „Tyzenhaus” – Być może jest to Jerzy Teodor Tyzenhauz, miecznik wiel-
ki, który dowodził rajtarią w czasie walk z Kozakami84. Tyzenhauzowie 
licznie służyli w wojsku litewskim85. Może chodzić też o kapitana Rein-
holda Tyzenhauza dowodzącego piechotą niemiecką86.

Aneks II

NAHB, fond 694 (Nieświeskie Archiwum Radziwiłłów), seria 1, sprawa 
nr 287, „Abryssy różnych Kościołów i Pałaców Dorocznych Xięcia J.M. Bo-
gusława Radziwiłła ręką notowane”, s. 6r. (il. 5).

Hipotetyczna identyfikacja postaci wzmiankowanych na rysunku:
– „Abramowicz” – Mikołaj Abramowicz, generał artylerii litewskiej (od 

1634), od 1647 r. wojewoda trocki. Zmarł w  roku 1651. Jeden z  ostat-
nich różnowierczych senatorów, sojusznik Radziwiłłów birżańskich87.

– „Bolt” – kapitan Teofil Bolt, postrzelony w czasie bitwy pod Łojowem88, 
dowodził kompanią piechoty niemieckiej89.

– „Ciechanowiecki” – Mikołaj Ciechanowiecki (zob. Aneks I).
– „hetmańska biała i  czerwona” – chorągwie husarskie hetmana Janusza 

Radziwiłła.

79 A. Przyboś, Gosiewski Wincenty Korwin, PSB, t. 8, 1959–1960, s. 343–344; J. Wolf, Sena-
torowie i dygnitarze..., s. 319.
80 J. Wolf, Senatorowie i dygnitarze..., s. 320.
81 T. Wasilewski, Mirski Grzegorz (Hrehory), PSB, t. 21, 1976, s. 347.
82 W. Biernacki, Łojów..., s. 402.
83 W. Biernacki, Powstanie Chmielnickiego..., s. 154; idem, Łojów..., s. 338, 396, 402.
84 J. Komuda, Wyprawa łojowska..., s. 125; W. Biernacki, Łojów..., s. 396, 402.
85 W. Biernacki, Powstanie Chmielnickiego..., s. 153–156; idem, Łojów..., s. 338–339.
86 W. Biernacki, Powstanie Chmielnickiego..., s. 97; idem, Łojów..., s. 403; Джерела..., t. 1, s. 302.
87 W. Lipiński, Abramowicz Mikołaj, PSB, t. 1, 1935, s. 14–15; Urzędnicy Centralni i dostoj-
nicy Wielkiego Księstwa Litewskiego..., s. 37.
88 J. Komuda, Wyprawa łojowska..., s. 126.
89 W. Biernacki, Łojów..., s. 400, 403.
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– „Komorowski/Komor” – Samuel Komorowski (zob. Aneks I).
– „Lipski” – Hieronim lub Jan Lipski (bracia)90.
– „Podbereski” – Hrehory Kazimierz Podbereski91.
– „Potocki” – Krzysztof Potocki (1600–1675) (zob. Aneks I).
– „Przypkowski” – Bogusław Przypkowski (zob. Aneks I).
– „ Stol.” – Wincenty Korwin Gosiewski (zob. Aneks I).
– „w[ojewoda] smol[eński]” – Jerzy Karol Hlebowicz (zob. Aneks I).
– „Tynh [?]” – Tyzehnauz [?] (zob. Aneks I).

STRESZCZENIE

Adam Spodar yk, Dwa niepublikowane szkice obozów wojska 
litewskiego podczas kampanii przeciw powstaniu Chmielnickiego

Artykuł omawia dwa niepublikowane rysunki przedstawiające obozy wojska li-
tewskiego w czasie powstania Chmielnickiego. Rysunki pochodzą ze zbioru notatek 

90 J. Wimmer, Lipski Jan, PSB, t. 17, 1972, s. 425.
91 J. Wolff, Senatorowie i dygnitarze..., s. 53, 233; A. Rachuba, Podbereski Grzegorz (Hreho-
ry) Kazimierz, PSB, t. 27, 1983, s. 65–67.

Ryc. 5. Obóz wojska litewskiego. „Abryssy różnych Kościołów i Pałaców Dorocznych Xięcia 
J.M. Bogusława Radziwiłła ręką notowane W 25 Fasc[iculis/ykułach] 418 Różnych”, NAHB, 
fond 694 (Nieświeskie Archiwum Radziwiłłów), seria 1, sprawa nr 287, „Abryssy różnych 
Kościołów i Pałaców Dorocznych Xięcia J.M. Bogusława Radziwiłła ręką notowane”, s.  6r.
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i rysunków przechowywanych w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi 
w  Mińsku. Zespół ten, niewątpliwie związany z  Radziwiłłami birżańskimi, publi-
kowano do tej pory kilka razy po białorusku i rosyjsku, jednakże nie poświęcono 
mu nigdy dostatecznie szczegółowego studium. Dotychczasowi badacze mińskiego 
zbioru rysunków nie zwrócili uwagi m.in. na omawiane w artykule plany obozów 
wojskowych.

S łowa k luczowe: Radziwiłłowie, Janusz Radziwiłł, Wielkie Księstwo Litew-
skie, powstanie Chmielnickiego, XVII wiek

SUMMARY

Adam Spodar yk, Two unpublished sketches of the camps 
of  Lithuanian army during the campaign against the Khmelnytsky Uprising

The paper discusses two unpublished drawings presenting the camps of the 
Lithuanian army during the Khmelnytsky Uprising. They come from the collection 
of notes and drawings preserved in the National Historical Archives of Belarus in 
Minsk. This collection, undoubtedly connected with the Radziwiłł family of Birże, 
has been published several times in Belorussian and in Russian until now, but has 
not been studied thoroughly enough yet. Previous researchers of the Minsk collec-
tion of drawings did not notice i.a. the plans of the military camps, discussed in 
the article. 

Ke y words : Radziwiłł family, Janusz Radziwiłł, Grand Duchy of Lithuania, 
Khmelnytsky Uprising, 17th century

РЕЗЮМЕ

Адам Сподарык, Два неопубликованных рисунка, посвященные 
лагерям литовской армии во время кампании против восстания 

Хмельницкого

В статье рассматриваются два неопубликованных рисунка, на которых 
представлены лагеря литовской армии во время восстания Хмельницкого. 
Рисунки взяты из архива заметок и  рисунков, хранящихся в  Националь-
ном историческом архиве Беларуси в  Минске. Эти материалы, несомненно 
связанные с  биржанскими Радзивиллами, публиковались до этого времени 
несколько раз по-белорусски и  по-русски, однако им не были посвящены 
достаточно подробные исследования. До сей поры исследователи минского 
собрания рисунков не обратили внимания, в частности, на обговариваемые 
в статье планы военных лагерей. 

Ключевые  слов а : Радзивиллы, Януш Радзивилл, Великое Литовское 
Княжество, Восстание Хмельницкого, XVII век



Maciej  Michał Münnich

Atak na przedmoście Dyneburga  
27–28 września 1919 r.  

Relacja dowódcy dyonu pociągów 
pancernych kpt. Michała Münnicha

W zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego Wojskowego Biura 
Historycznego (Archiwum Źródeł Wtórnych 745) zachowała się relacja 
z  walk o  zdobycie przedmościa Dyneburga (27–28 września 1919 r.) au-
torstwa kpt. Michała Münnicha sporządzona 28 listopada 1928 r., zatem 
nieco ponad dziewięć lat po opisywanych wydarzeniach. Relacja ta wydaje 
się o tyle warta publikacji, że mamy do czynienia z tekstem sporządzonym 
przez naocznego świadka, dowódcę dwóch polskich pociągów pancernych 
(„Śmiały-Szeroki” oraz „Śmigły”) biorących udział w walkach. Tekst ten nie 
był nigdy publikowany oraz – o ile mi wiadomo – nie był wykorzystywany 
w dotychczasowych opracowaniach dotyczących jesiennych walk pod Dy-
neburgiem. Relacja na początku zawiera zacytowany rozkaz dotyczący uży-
cia polskiej artylerii w walce w dniach 27–28 września, również dotychczas 
niepublikowany. Jego analiza umożliwia poprawienie i  uszczegółowienie 
dotychczasowych ustaleń dotyczących użycia polskiej artylerii w  walkach 
o przedmoście Dyneburga. Druga część relacji zawiera opis działań obu po-
ciągów pancernych, szczególnie 28  września. Jest ona cenna choćby dlatego, 
że jako jedyna pokazuje rzeczywisty (nieubarwiony, a  także nieprzemil-
czany) udział pociągów pancernych w bitwie. Relacja została sporządzona 
ręcznie, czarnym atramentem na dziewięciu zszytych stronach formatu A4. 
Pismo jest, poza pojedynczymi wyrazami, czytelne, choć dalekie od kaligra-
ficznego. Odczytanie nieco utrudnia fakt spisania obustronnego, co skutku-
je przebijaniem atramentu przez papier. W publikowanej relacji zachowany 
został podział na strony oraz oryginalna pisownia, łącznie z zapisem nazw 
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jednostek1 oraz interpunkcją, poprawiono jedynie nieliczne oczywiste błę-
dy. W nawiasach kwadratowych umieszczono uwagi, uzupełnienia skrótów 
oraz toponimy, o ile są różne aniżeli podane na mapie Daugavpils/Dyneburg 
1 : 100 000 (pas 25, słup 43) Wojskowego Instytutu Geograficznego, Warszawa 
1936. W całej relacji stosowana jest nazwa Dźwińsk na określenie Dyneburga.

Przedstawiana relacja ma wysoką wartość źródłową nie tylko ze wzglę-
du na osobę autora bezpośrednio uczestniczącego w opisywanych wydarze-
niach, ale także ze względu na zobiektywizowaną formę, pozbawioną częstej 
w  źródłach z  epoki emfazy. Autor opisuje wszystkie wydarzenia, nie tyl-
ko te, które można uznać za sukces, ale także porażki. Ponadto mamy do 
czynienia z relacją oficera, który przebywał na froncie od listopada 1918 r., 
zatem zaprawionego w bojach i potrafiącego odróżnić elementy istotne od 
tych drugorzędnych. Tekst relacji nie zawiera sprzeczności w  zestawieniu 
z dotychczas znanymi źródłami, natomiast przynosi kolejne szczegóły, po-
zwalające dokładniej odtworzyć przebieg walk.

Uwagi do treści relacji

Dwudniowa bitwa o  przedmoście dyneburskie 27–28 września 1919  r. 
została dokładnie opisana w jednej, przedwojennej publikacji, jaką jest księga 
1  Pułku Piechoty Legionów2, oczywiście głównie z punktu widzenia tej właśnie 
jednostki, która zresztą odgrywała kluczową rolę w natarciu. Po wojnie o starciu 
pisał w „Zeszycie Naukowym Muzeum Wojska” w Białymstoku w roku 2005, 
łotewsko-polski historyk Ēriks Jēkabsons3. Trzystronicowy opis można znaleźć 
także w najobszerniejszej syntezie wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920 pióra Le-
cha Wyszczelskiego4. W ostatnim czasie ukazał się także zeszyt z serii „Zwycię-
skie Bitwy Polaków” poświęcony głównie zajęciu Dyneburga w styczniu 1920 r., 
jednak opisujący także walki z  września5. Dotychczasowe opracowania doty-
czące ataku na przedmoście Dyneburga szczególnie podkreślały udział w walce 
polskich czołgów, ponieważ było to ich drugie w historii użycie bojowe6. 

1 Np. 1 Brygada artylerii polowej, wbrew powszechnie później przyjmowanemu zapiso-
wi I Brygada Artylerii. Zachowano także niejednolite nazewnictwo pociągu Śmiały-Szeroki, 
który w relacji występuje jako: „Śmiały” lub „Śmiały-Szeroki”.
2 A. Borkiewicz, Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów (lata wojny polsko-rosyjskiej 1918–
1920), Warszawa 1929, s. 289–315.
3 Ē. J  ēkabsons, Walki Wojska Polskiego z  Armią Czerwoną w  okolicach Dyneburga, we 
wrześniu 1919 r., „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” 2005, nr 18, s. 50–60.
4 L. Wyszczelski, Wojna Polsko-Rosyjska 1919–1920, t. I, Warszawa 2010, s. 202–205.
5 M. Klimecki, Dyneburg 1920, Warszawa 2016, s. 18–22(„Zwycięskie Bitwy Polaków” 65).
6 Po raz pierwszy Wojsko Polskie użyło czołgów pod Bobrujskiem. Zob. M. Piwoszczuk, 
Zarys historii wojennej 1. pułku czołgów, Warszawa 1935, s. 20–30; B. Jeżewski, Udział 
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Uwagi o udziale artylerii polskiej w bitwie

Przedstawiona relacja cytuje in extenso dotychczas niepublikowany 
rozkaz płk. Juliusza Rómmla, ówczesnego dowódcy I  Brygady Artylerii, 
dotyczący użycia artylerii polskiej w  ataku na przedmoście Dyneburga. 
W  swej przedwojennej pracy Borkiewicz streszczał ten rozkaz, ogólnie 
określając cele ostrzału, jednak nie podając dokładnie, którym bateriom 
są one przyporządkowane oraz podając inny czas ostrzału. Zaznaczył 
jednocześnie, że ostrzał w  rzeczywistości zaczął się z  godzinnym opóź-
nieniem, ze względu na opóźnienie w przybyciu czołgów7. Wymienił na-
tomiast wszystkie baterie artylerii polskiej biorące udział w  przygotowa-
niu ogniowym natarcia. Były to:

5, 6 i 8 bateria należące do 1 Pułku Artylerii Polowej Legionów,
3, 4, 5 i 6 bateria należąca do 1 Pułku Artylerii Ciężkiej Legionów,
1 bateria należąca do 3 Pułku Artylerii Ciężkiej,
2 bateria należąca do 1 Dywizjonu Artylerii Konnej8.
Aby ustalić rzeczywisty udział polskiej artylerii w  walkach pod Dyne-

burgiem w dniach 27–28 września 1919 r., należy nieco bliżej przyjrzeć się 
poszczególnym bateriom, ponieważ w  wyniku płynności organizacyjnej 
właściwej dla omawianego okresu zmieniały one często zarówno przynależ-
ność strukturalną, jak i uzbrojenie.

W przypadku 1 Pułku Artylerii Polowej Legionów po bitwie o  przed-
moście Dyneburga nie doszło do zmian strukturalnych i  jednostka ta za-
chowała swą nazwę, dlatego łatwiej jest ustalić konkretne baterie biorące 
udział w  walce. Większym problemem jest ustalenie uzbrojenia wymienio-
nych baterii, ponieważ „aż do końca roku 1919 pułk posiadał działa trzech 
typów: austriackie, rosyjskie i włoskie. Poza tym baterie 7-a, 8-a i 9-a zostały 

czołgów w akcji pod Dźwińskiem, „Przegląd Wojskowo-Techniczny” 1929, nr 5, s. 738–748; 
K.  Turzyński, Polskie czołgi FT-17 w  1919 roku – bitwa o  Dyneburg, „Dziennik Zbrojny”, 
http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,3,9,2730,pole-bitwy,konflikty-zbrojne-do-1939-r,polskie-
czolgi-ft-17-w-1919-roku-bitwa-o-dyneburg (dostęp 10 V 2017). Także w ówczesnych repor-
tażach prasowych użycie czołgów do tego stopnia skupiło na sobie uwagę, że na przykład 
w ogóle nie wspominano o użyciu pociągów pancernych, zob. M. Z. Jedlicki, Nad Dźwiną, 
„Tygodnik Ilustrowany” 1919, nr 45–46, s. 743.
7 A. Borkiewicz, Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów..., s. 298.
8 Piwoszczuk (Zarys historii..., s. 21) podaje poprawnie skład artylerii lekkiej, tj. 5, 6 i 8 
baterie należące do 1 Pułku Artylerii Polowej Legionów. Jednak co do artylerii ciężkiej po-
pełnia błąd, mówiąc tylko o  2 (sic!) i  3 baterii 1 Pułku Artylerii Ciężkiej oraz o  1  baterii 
3  Pułku Artylerii Ciężkiej. Nie wspomina w ogóle o 2 baterii 1 Dywizjonu Artylerii Konnej. 
Z  kolei Jēkabsons (Walki Wojska Polskiego..., s. 53) podaje poprawną liczbę trzech baterii 
polowych i pięciu baterii ciężkich, bez wyszczególnienia nazw, zapominając jednak o baterii 
konnej.
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przezbrojone już w jesieni w sprzęt francuski 75 mm”9. Niestety, określenie 
„w  jesieni” jest mało precyzyjne. Biorąc pod uwagę, że pod Dyneburgiem 
były baterie 5, 6 i  8, a  przezbrojeniu uległy baterie 7, 8 i  9, należy przy-
puszczać, że zmiana wyposażenia na francuskie nastąpiła już po walkach 
o dyneburskie przedmoście, ponieważ wysłanie baterii o  różnym wyposa-
żeniu utrudniałoby logistykę. Na to też wskazuje informacja, że baterie 1, 
2, 5 i 6 przezbrajane były już w Dyneburgu10, zapewne pomiędzy zajęciem 
przedmościa a operacją „Zima”. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że walki 
lat 1918–1919 cechowały się znacznym stopniem improwizacji i przypadko-
wości w doborze jednostek. Trudno zatem z całą pewnością ustalić, jakie-
go sprzętu używali artylerzyści 1 Pułku Artylerii Polowej Legionów. Moż-
na jedynie spodziewać się, że były to najprawdopodobniej rosyjskie działa 
76,2  mm. Przypuszczenie to wypływa z  faktu, że 5, 6 i  8 bateria należały 
wcześniej do 12 Pułku Artylerii Polowej, który formował się w Remberto-
wie i większość jego oficerów wywodziła się z armii carskiej. 

Poprawność wyszczególnienia baterii 1 Pułku Artylerii Polowej w przed-
stawionej relacji potwierdza kpt. Roman Lewicki, wymieniając te same ba-
terie, jednak bez celów im przydzielonych. Autor ten podkreśla, że w bitwie 
o przedmoście Dyneburga po raz pierwszy w wojnie polsko-bolszewickiej 
udało się stronie polskiej zorganizować poważną nawałę ogniową, którą 
porównuje do walk z okresu I wojny światowej. Ponadto podaje informa-
cję, że trzy baterie 1 Pułku Artylerii Polowej oddały w  ciągu pierwszych 
dwóch godzin walki w dniu 27 września 6080 strzałów11. Informacja ta ma 
pokazywać intensywność ostrzału. Baterie artylerii lekkiej były czterodzia-
łowe, daje to 12 armat, oczywiście przy założeniu pełnego ukompletowania. 
Oznaczałoby to, że każde z dział oddało w ciągu dwóch godzin ponad 500 
strzałów, czyli nieco ponad 4 strzały na minutę. Szybkostrzelność teoretycz-
na dla dział francuskich 75 mm spośród wszystkich stosowanych ówcześnie 
była najwyższa i wynosiła nawet 30 strzałów na minutę, jednak praktycz-
na – w zależności od wyszkolenia i zmęczenia obsługi – to 3–4 strzały na 
minutę. Co do dział rosyjskich 76,2 mm szybkostrzelność teoretyczna to 
10–12 strzałów na minutę, zaś praktyczna także wynosiła 3–4 strzały. Ozna-
cza to, że niezależnie od rodzaju uzbrojenia artylerzyści 1 Pułku Artylerii 

9 R. Lewicki, Zarys historji wojennej 1-go pułku artylerji polowej legjonów, Warszawa 1929, 
s. 18.
10 Ibidem. Przeczy to tezie zawartej w  pracy A. Konstankiewicza, Broń strzelecka i  sprzęt 
artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego w latach 1914–1939, Lublin 2003, s. 56: „Do 
końca lipca francuskie armaty polowe 75 mm wz. 1897 znalazły się na wyposażeniu 1., 3., 4., 
8., 9. i 10. pułku artylerii polowej”. Najwyraźniej wymiana sprzętu na francuski ciągnęła się 
od lipca aż do późnej jesieni.
11 R. Lewicki, Zarys historji wojennej 1-go pułku artylerji..., s. 25. 
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Polowej Legionów przez pierwsze dwie godziny walki 27 września pracowa-
li w absolutnie najwyższym tempie, na granicy wytrzymałości obsługi12. Do 
tego należałoby doliczyć czas potrzebny na zmianę celów przez wszystkie 
baterie oraz zmianę pozycji przez baterię 6, jak to zostało określone w cy-
towanym rozkazie. Daje to obraz imponującego ostrzału, szczególnie jak na 
warunki wojny 1919 r.

W ostrzale Dyneburga brała także udział wspomniana w relacji 2 bateria 
należąca do 1 Dywizjonu Artylerii Konnej. Borkiewicz w swej pracy, przed-
stawiając (niezbyt dokładnie) plan rozmieszczenia artylerii polskiej przed 
bitwą, umiejscawia omawianą baterię daleko na wschodniej flance wojsk 
polskich w folwarku Tabor (Tabora), na wschód od folwarku Malutki13. Do-
kładniejszą informację podaje kronikarz Dywizjonu, kpt. Ksawery Floriano-
wicz, który opisując udział baterii w bitwie pod Dyneburgiem, zaznacza, że 
bateria, współpracując z 6 Pułkiem Piechoty Legionów, zajęła stałą pozycję 
we wsi Pawliszki (Pauliški, ok. 2 km na południe od folwarku Tabor), wi-
dząc „jak na dłoni” Dyneburg i stamtąd prowadziła ostrzał miasta14. Bate-
ria ta nie jest ujęta w planie prowadzenia ognia płk. Rómmla, należy więc 
przypuszczać, że prowadziła ogień w zależności od potrzeby jednostki, któ-
rą wspierała, to jest 6 pp Leg. W czasie walk pod Dyneburgiem wyposażona 
była w niedawno dostarczone włoskie armaty 75 mm wz. 190615.

W przypadku pułków artylerii ciężkiej sytuacja jest bardziej skompliko-
wana i należy ją omówić dla poszczególnych baterii. Wymieniona w relacji 
3 bateria 1 Pułku Artylerii Ciężkiej Legionów powstała 8  grudnia 1918 r. 
jako 4 bateria 1 Pułku Artylerii Ciężkiej Ziemi Krakowskiej. Od 2 czerwca 
1919 r. została przemianowana na 3 baterię 2 Pułku Artylerii Ciężkiej, tyl-
ko po to, by cztery dni później stać się 3 baterią 1  Pułku Artylerii Ciężkiej 
Legionów i jako taka występuje w przedstawionej relacji. 11 stycznia 1920 r. 
doszło do kolejnej reorganizacji i omawiana bateria stała się 1 baterią 1 Puł-
ku Artylerii Ciężkiej Legionów. Jeszcze podczas wojny, choć już po ustaniu 

12 Trzeba przyznać, że taka szybkostrzelność budzi pewne wątpliwości, bowiem oznacza, że 
oddawano strzał co ok. 14 sekund przez dwie godziny bez przerwy, jednocześnie zmieniając 
ostrzeliwane cele. Z drugiej strony nie ma powodów, by nie ufać kpt. Lewickiemu, oficerowi 
artylerii biorącemu udział w bitwie. Należy zaznaczyć, że w  literaturze przedmiotu można 
znaleźć informacje, że baterie artylerii polowej od lipca 1919 r. były sześciodziałowe (zob. 
L. Wyszczelski, Wojsko Polskie w latach 1918–1921, Warszawa 2006, s. 137). Były to jednak 
nigdy niezrealizowane plany dowództwa. Wprost mówi o tym Borkiewicz (Dzieje 1-go pułku 
piechoty Legionów..., s. 298), określając liczbę dział lekkich na 12.
13 A. Borkiewicz, Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów..., s. 293.
14 K. Florianowicz, Zarys historji wojennej 1-go dywizjonu artylerji konnej im. gen. Józe-
fa Bema, Warszawa 1929, s. 13. W pracy tej wkradł się błąd, ponieważ autor pisze, że bateria 
współdziałała z 6 Pułkiem Artylerii Legionów, co należy potraktować jako ewidentną pomyłkę. 
15 Ibidem. Zob. także A. Konstankiewicz, Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski..., s. 59.
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walk, 1 Pułk przemianowano na Dywizjon, a wreszcie 27 listopada 1921 r. 
bateria otrzymała nazwę 1 baterii 3  Pułku Artylerii Ciężkiej. Podczas walk 
o przedmoście Dyneburga bateria wyposażona była w austriackie haubice 
100 mm wz. 14, produkowane przez zakłady Škoda16. Kronikarz pułku po-
daje, że oprócz celów wymienionych w powyżej cytowanym rozkazie (fol-
wark Ligniszki, przyczółek za drewnianym mostem, Dworzec Ryski) bateria 
ostrzeliwała także most żelazny (czyli kolejowy) oraz cmentarz w północ-
no-wschodniej części miasta. Jednocześnie podkreśla on wyjątkową, jak na 
działania wojenne w 1919 r., dokładną („minutową”) koordynację ostrzału 
artylerii i natarcia piechoty17, co doskonale potwierdza publikowana relacja. 

Kolejne z pojawiających się w relacji baterii to 4, 5 i 6 należące do 1  Puł-
ku Artylerii Ciężkiej Legionów. Także i  w  tym przypadku mamy do czy-
nienia ze zmianami organizacyjnymi, które skutkują zamieszaniem w  na-
zewnictwie. Wymienione baterie tworzyły II Dywizjon 1 Pułku Artylerii 
Ciężkiej Legionów powstały w 1919 r. Warszawie. 7 grudnia 1920 r. został 
on przemianowany na 21 Dywizjon Artylerii Ciężkiej, by wreszcie w 1921 r. 
stać się II Dywizjonem 5 Pułku Artylerii Ciężkiej. Uzbrojenie baterii stano-
wiły nowe francuskie haubice 155 mm18, co oznaczało, że te jednostki ar-
tyleryjskie dysponowały zdecydowanie największą siłą ognia w czasie walk 
o dyneburskie przedmoście. Dowódcą II Dywizjonu (czyli trzech baterii), 
przechodzącego pod Dyneburgiem swój chrzest bojowy, był ppłk Mirski19, 
który w przedstawianej relacji jest określony jako dowódca grupy. 

Następną wymienioną w relacji baterią jest 1 bateria 3 Pułku Artylerii Cięż-
kiej. I w tym przypadku doszło do „fluktuacji” organizacyjnych. Bateria ta po-
wstała w ramach 1 Pułku Artylerii Ciężkiej Ziemi Krakowskiej. Niestety kro-
nikarz pułku nie podał dokładnych dat zmian nazw i przynależności poszcze-
gólnych baterii, wymieniając jedynie zmiany nazw pułku. I tak początkowo był 
to 1 Pułk Artylerii Ciężkiej, następnie 3 Pułk Artylerii Ciężkiej (jego 1 bateria 
pojawia się w relacji), wreszcie III Dywizjon Artylerii Ciężkiej, by ostatecznie 
zostać 2 Pułkiem Artylerii Ciężkiej20. Kronikarz nie zaznaczył także, w  jakie 
działa była uzbrojona bateria, można się jedynie domyślać – z  racji powsta-
wania jednostki w Krakowie – że były to austriackie haubice 100 mm wz. 1421. 
Udział 1 baterii ówczesnego 3 Pułku Artylerii Ciężkiej w bitwie o przedmoście 

16 W. Zaufal, Zarys historji wojennej 3-go pułku artylerji ciężkiej im. króla Stefana Batorego, 
Warszawa 1930, s. 6.
17 Ibidem, s. 12–13.
18 S. Herzog, Zarys historji wojennej 5-go pułku artylerji ciężkiej, Warszawa 1930, s. 30.
19 Ibidem, s. 31.
20 J. Gintel, Zarys historji wojennej 2-go pułku artylerji ciężkiej, Warszawa 1929, s. 5.
21 Zapewne nie były to francuskie armaty 105 mm wz. 1913 lub haubice 155 mm wz. 1917. 
Wprawdzie od lipca w  taki właśnie sprzęt stopniowo przezbrajano pułki artylerii ciężkiej, 
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Dyneburga potwierdza spisana historia pułku, choć zaznacza ona, że nad 
Dźwinę przerzucony został dywizjon, a nie tylko jedna bateria. Jednocześnie 
kronikarz wymienia wyłącznie baterię 1, choć pisze, że „baterje stają na stano-
wiskach w Ditrichstein i Ławkiesach...”22 Wydaje się jednak, że mamy w tym 
wypadku do czynienia z drobnym błędem i w walkach uczestniczyła wyłącznie 
1 bateria, tak jak to podaje omawiana relacja.

Powyższe wyliczenie pozwala ustalić, że w  ostrzale Dyneburga 27–28 
września 1919 r. brało udział 17 dział lekkich kalibru 75–76,2 mm. Dwana-
ście z nich w bateriach 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, cztery w 2  bate-
rii należącej do 1 Dywizjonu Artylerii Konnej oraz jedno w pociągu pancer-
nym „Śmiały-Szeroki”. Z kolei artyleria ciężka składała się z sześciu haubic 
100 mm oraz dwunastu dział 155 mm23 i jednego działa 152,4 mm w pocią-
gu pancernym „Śmigły”. Łącznie daje to 19 dział ciężkich24. Wszystkie, poza 
baterią konną, prowadziły ogień przez niemal całą bitwę z jednego miejsca, 
terenu pomiędzy folwarkiem Kałkuny a  Dietrichstein, gdzie zostały zgru-
powane ze względu na łatwy dowóz zarówno samych dział, jak i amunicji 
drogą kolejową. Choć liczba dział nie robi szczególnego wrażenia, należy 
pamiętać, że jesienią 1919 r. było to największe zgrupowanie polskiej arty-
lerii frontowej, która wciąż była stosunkowo nieliczna, a przede wszystkim 
rozproszona na różnych odcinkach. Zacytowany w relacji rozkaz o przygo-
towaniu bezpośrednio przy działach po 250 pocisków dla artylerii lekkiej 
i po 75 dla artylerii ciężkiej oznacza, że na Dyneburg i przedmoście mia-
ło spaść co najmniej 4250 pocisków armatnich kalibru 75–76,2 mm oraz 
1425 pocisków armatnich kalibru ponad 100 mm. Jednak z przytoczonego 
powyżej opracowania wynika, że artyleria lekka tylko w ciągu pierwszych 
dwóch godzin nawały ogniowej miała wystrzelić niemal dwukrotnie wię-
cej pocisków, aniżeli było zmagazynowane bezpośrednio przy działach. Jeśli 
do tego dodamy ostrzał w  ciągu pozostałych godzin 27 września (zapew-
ne zdecydowanie mniej intensywny), a  szczególnie na początku drugiego 
dnia, gdy doszło do ponownego ataku na fort broniący mostu kolejowego 
oraz pojedynku artyleryjskiego z nieprzyjacielskim pociągiem pancernym, 

jednak 3 Pułk Artylerii Ciężkiej miał otrzymać haubice 155 mm dopiero w  październiku 
1919 r., zob. A. Konstankiewicz, Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski..., s. 59.
22 Ibidem, s. 13.
23 Tak podaje Borkiewicz (Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów..., s. 293, 298). Baterie arty-
lerii ciężkiej były czterodziałowe, za wyjątkiem 1 baterii 3 pac, która była zaledwie dwudzia-
łowa. Realia wojenne stały więc w poprzek teoriom dowództwa, które planowało, by baterie 
haubic były czterodziałowe, a baterie dział 155 mm – trójdziałowe. Zob. L. Wyszczelski, Woj-
sko Polskie w latach 1918–1921..., s. 137, który i w tym przypadku przyjmuje niezrealizowane 
plany za rzeczywistość.
24 Należy zatem nieco poprawić wyliczenia, które pojawiają się w literaturze, np. K. Turzyński 
(Polskie czołgi FT-17...) podaje liczbę 19 dział polowych i 15 dział ciężkich. 
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artyleria polska musiała jeszcze zużyć znaczną ilość amunicji. W przypadku 
1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów można bezpiecznie szacować, że liczba 
wystrzelonych pocisków w  dniach 27–28 września była co najmniej trzy-
krotnie większa aniżeli wymieniona w rozkazie ilość zmagazynowanych po-
cisków bezpośrednio przy działach. Do tego trzeba dodać pociski wystrze-
lone przez baterię konną. Jeśli przyjmiemy podobny szacunek (trzykrot-
ność pocisków zgromadzonych przy działach), to łącznie da nam to ponad 
12 000 pocisków. W przypadku artylerii ciężkiej jej szybkostrzelność z pew-
nością była zdecydowanie mniejsza, ale jeśli przyjmiemy podobny prze-
licznik jak w  przypadku artylerii lekkiej, nie będzie przesadą szacowanie 
ilości wystrzelonych przez nią pocisków na 4000–4500. Biorąc pod uwagę 
tak znaczne natężenie ognia artyleryjskiego, można bezpiecznie stwierdzić, 
że bitwa o przedmoście Dyneburga była największą akcją polskiej artylerii 
od jej początków jesienią 1918 r., mimo względnie niewielkiej liczby dział, 
szczególnie jeśli porównać ją do walk w okresie I wojny światowej. Należy 
przy tym zaznaczyć, że ostrzał okopów nieprzyjaciela prowadziły wszystkie 
baterie tylko przez pierwsze dziesięć minut przygotowania artyleryjskie-
go, następnie zaś przenosiły ogień na cele położone dalej, w tym w samym 
mieście, szczególnie na dworce kolejowe. Na przykład Dworzec Ryski jest 
w rozkazie określony jako leżący w „środku miasta”, co zresztą odpowiada 
jego rzeczywistemu położeniu. Zważywszy na ograniczoną celność ówcze-
snej artylerii, należało spodziewać się znaczących strat w  zabudowaniach 
miejskich i ludności cywilnej, która nie została ewakuowana, lecz zmuszona 
do prac przy budowaniu polowych umocnień na rzecz sił bolszewickich25. 

Ogólnie pozytywne doświadczenia – mimo różnych mankamentów – 
z użycia artylerii w tej bitwie spowodowały jeszcze solidniejsze przygotowa-
nie do zdobycia Dyneburga w styczniu 1920 r. W operacji „Zima” uczest-
niczyło aż 17 baterii (w  tym 5 łotewskich), z  tym że należy zaznaczyć, że 
nie były one wszystkie skoncentrowane na zdobywaniu samego Dynebur-
ga, lecz rozciągnięte na szerszym froncie26. Jak na warunki wojny polsko-
-bolszewickiej było to znaczne skoncentrowanie artylerii na stosunkowo 
wąskim odcinku frontu. Wynikało to ze starannego przygotowania ataku 
ze strony polskiej, która miała możliwości spokojnego zaplanowania akcji 
i  zgromadzenia odpowiednich sił i  środków nie niepokojona przez prze-
ciwnika. Ponadto charakter walk – można je nazwać do pewnego stopnia 

25 Ludność Dyneburga zmuszono we wrześniu 1919 r. do pracy przy odnowieniu fortyfikacji 
miasta, szczególnie twierdzy, zaś za niewykonanie rozkazów pracujący mieli być oddani pod 
sąd trybunałowi rewolucyjnemu lub po prostu rozstrzelani na miejscu. Социалистическая 
Советская Республика Латвии в 1919 г. и иностранная интервенция: документы 
и  материалыy, ред. Я. П. Крастынь [J. Krastiņš], Riga 1959–60, t. II, s. 326–327.
26 Siły polskiej artylerii wynosiły 72 działa, w tym 28 ciężkich, zob. A. Borkiewicz, Dzieje 
1-go pułku piechoty Legionów..., s. 352.
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oblężniczymi – w  wybitny sposób sugerował intensywne użycie artylerii. 
Z  kolei późniejsze walki w  tej wojnie miały często charakter manewro-
wy, uniemożliwiając spokojne przygotowanie silnej artyleryjskiej nawały 
na stosunkowo niewielki teren. Stąd walki o przedmoście dyneburskie we 
wrześniu 1919 r., a później samo zdobycie Dyneburga w styczniu 1920 r. są 
swego rodzaju wyjątkiem w całej wojnie 1919–1921. Zdecydowanie większe 
skupienie artylerii polskiej będzie miało miejsce dopiero podczas bitwy na 
przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 r.

Artyleria przeciwnika dysponowała nieco mniejszą liczbą dział. Pier-
wotnie szacowano ich liczbę na zaledwie dziesięć, w tym dwa ciężkie oraz 
działa umieszczone na pociągach pancernych. Miało ich być w Dyneburgu 
aż trzy, z których jeden miał posiadać osiem dział, w tym trzy ciężkie oraz 
dwadzieścia karabinów maszynowych27. Z kolei kronikarz 1 Pułku Czołgów 
podaje, że po stronie bolszewickiej były dwa pociągi pancerne, z  których 
jeden był uzbrojony w  sześć „dział polowych”, czyli kalibru ok. 75  mm28. 
Przedstawiana relacja także mówi o dwóch pociągach pancernych przeciw-
nika, a  biorąc pod uwagę, że jej autorem jest oficer walczący w  obsadzie 
pociągów pancernych od dłuższego już czasu, należy przyjąć, że rzeczywi-
ście bolszewicy dysponowali we wrześniu 1919 r. w Dyneburgu dwoma po-
ciągami pancernymi. Nominalnie był to jeden Pociąg Pancerny nr 4, pod 
dowództwem Jakowa Fiedorenki. Składał się jednak z dwóch części: cięż-
kiej i  lekkiej. Ciężka uzbrojona była w haubicę 152 mm oraz dwie armaty 
107  mm na odkrytych platformach oraz sześć karabinów maszynowych. 
Część ta, ze względu na brak osłony dział, była zapewne przeznaczona do 
ostrzału przeciwnika z dalszego dystansu i przez cały czas walk pozostawała 
w mieście. Z kolei część lekka miała cztery armaty 76,2 mm w obrotowych, 
metalowych wieżach na trzyosiowym podwoziu oraz w każdym takim wa-
gonie po cztery karabiny maszynowe29. Ten sposób konstrukcji wskazywał 
na przeznaczenie części lekkiej do bezpośredniej walki z  przeciwnikiem. 
Tabor był zwykle zestawiany w układzie: dwa wagony artyleryjskie, lokomo-
tywa i dwa kolejne wagony artyleryjskie. To właśnie część lekka przejeżdża-
ła w czasie bitwy na południowy brzeg Dźwiny, ścierając się z oddziałami 
polskimi. Przedstawione wyliczenie wskazuje, że strona bolszewicka wraz 
z artylerią pociągów pancernych prawdopodobnie dysponowała łącznie co 

27 Ibidem, s. 290. Tak silne uzbrojenie artyleryjskie bolszewickiego pociągu pancernego 
budzi wątpliwości. Informację o  trzech pociągach pancernych przeciwnika Borkiewicz po-
wtarza jeszcze raz, określając ich położenie: jeden przy moście kolejowym, dwa w mieście 
(s. 303). Biorąc pod uwagę, że oddziały polskie nie weszły do Dyneburga, lecz zatrzymały się 
na linii Dźwiny, informacja o dwóch pociągach „w mieście” budzi wątpliwości.
28 M. Piwoszczuk, Zarys historii wojennej 1. pułku czołgów..., s. 19–20, 29.
29 J. Magnuski, Pociąg pancerny „Śmiały” w trzech wojnach, Warszawa 1996, s. 21.



Przegląd Historyczno-Wojskowy 2018/3–4. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE250

najmniej dwunastoma działami lekkimi oraz pięcioma działami ciężkimi. 
Nie zmienia to faktu, że szczególnie w artylerii ciężkiej strona polska miała 
wyraźną przewagę, choć z pewnością mniejszą, aniżeli podawał Borkiewicz, 
mówiąc o zaledwie dziesięciu działach strony bolszewickiej30. 

W ocenie udziału polskiej artylerii w bitwie o dyneburskie przedmoście 
uderzająca jest rozbieżność pomiędzy relacjami oficerów artylerii a relacja-
mi pochodzącymi z szeregów piechoty uczestniczącej w natarciu. Artylerzy-
ści podkreślają świetne przygotowanie i  przeprowadzenie ataku artyleryj-
skiego we współdziałaniu z nacierającą piechotą31, natomiast ta druga wy-
raźnie podkreśla niedostatki wsparcia artyleryjskiego, szczególnie przypadki 
ostrzelania własnych wojsk32. Nie ulega wątpliwości, że śmierć spowodo-
wana przez własny ostrzał musiała być szczególnie bolesna dla żołnierzy 
1 Pułku Piechoty Legionów, z których część była wiarusami jeszcze z walk 
legionowych. Aby obiektywnie ocenić udział polskiej artylerii, należy bliżej 
przyjrzeć się poszczególnym etapom jej działania. Na wstępie należy przy-
pomnieć, że ostrzał rozpoczął się z godzinnym lub większym opóźnieniem, 
ze względu na późniejsze dotarcie czołgów na pole bitwy.

Początkowy ostrzał okopów nieprzyjaciela przed mostem drewnianym 
był celny, choć polskie pozycje były w niewielkiej odległości od linii nieprzy-
jacielskich. Oznacza to, że artylerzyści przed atakiem byli dobrze wstrzelani 
w cel. W porę także przeniesiono ogień przed nacierającą piechotą i czołga-
mi na most drewniany, a następnie zamknięto ogniem jego północny wylot. 
Wszystko to zajęło ok. 30 minut. Gdy ogień artylerii został wstrzymany, 
polska piechota przeszła na północny brzeg mostu w  celu zabezpieczenia 
akcji saperów i tam dostała się pod ogień sowieckich samochodów pancer-
nych, co spowodowało duże straty33. Trudno jednak obwiniać o  to artyle-
rię. Można raczej zastanawiać się, na ile konieczny był wypad na północny 
brzeg wobec rozkazu polskiego dowództwa niewchodzenia do miasta. Być 
może zmiana rozkazu wydana w ostatniej chwili przed atakiem nie została 
wystarczająco jasno przekazana oficerom bezpośrednio dowodzącym akcją 
lub też był to efekt samowoli i zbytniej brawury dowódcy piechoty.

Z kolei w  ataku na Grzywę piechota, nie znając przyczyny opóźnienia 
ostrzału artylerii, rozpoczęła atak, nie czekając na przygotowanie artyleryjskie. 

30 Taką liczbę podaje też M. Piwoszczuk, Zarys historii wojennej 1. pułku czołgów..., s. 21; 
za Borkiewiczem Wyszczelski także mówi o dziesięciu działach bolszewików (Wojna Polsko-
-Rosyjska..., s. 203). Z kolei K. Turzyński (Polskie czołgi FT-17...) podaje liczbę 20 dział po 
stronie bolszewickiej, nie przytaczając jednak żadnych źródeł.
31 Np. W. Zaufal, Zarys historji wojennej 3-go pułku artylerji ciężkiej..., s. 12–13.
32 Np. M. Piwoszczuk, Zarys historii wojennej 1. pułku czołgów..., s. 28; A. Borkiewicz, 
Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów..., s. 315.
33 A. Borkiewicz, Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów..., s. 304–306.
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Pięć minut po rozpoczęciu ataku otworzyła ogień polska artyleria, ostrzeliwu-
jąc także własną piechotę. Na szczęście nie spowodowało to strat, a piechota 
opanowała Grzywę, tocząc gwałtowne, lecz krótkotrwałe walki uliczne34. 

Najgorzej wyglądało 27 września współdziałanie artylerii z piechotą na 
odcinku fortu na przedmościu. Kilkakrotnie podkreślany jest brak ognia ar-
tylerii oraz brak współdziałania ze strony czołgów35. Jak wynika z rozkazu, 
w przedstawionej relacji główną cytadelę Dyneburga i fort przy torze kole-
jowym na przedmościu miała ostrzeliwać 5 bateria 1 pac, czyli cztery działa 
155  mm. Z  kolei Borkiewicz w  swym streszczeniu rozkazu podaje niedo-
kładnie, że zachodnie przedmieścia Grzywy i  fort na przedmościu miała 
ostrzeliwać od 420 do 520 cała grupa ppłk. Mirskiego (wszystkie trzy baterie 
lekkie i dwie ciężkie: 3 bateria 1 pac oraz 1 bateria 3 pac, czyli sześć haubic 
100  mm)36. Różnica jest zatem zasadnicza: zamiast sześciu dział ciężkich 
i  dwunastu lekkich w  rzeczywistości ostrzał fortu miały prowadzić tylko 
cztery działa ciężkie. Na dodatek ich ogień miał być skierowany głównie 
na cytadelę po drugiej stronie rzeki, co wynikało z  pierwotnego rozkazu 
zajęcia całego Dyneburga, zmienionego zaledwie na dwie godziny przed 
atakiem na skutek żądań misji Ententy. Rozkazów ostrzału dla artylerii jed-
nak nie można już było zmienić i stąd brak wsparcia dla piechoty atakują-
cej fort na przedmościu. Zresztą dowództwo polskie pierwotnie zamierzało 
w  ogóle uniknąć szturmowania cytadeli i  fortu, co musiało prowadzić do 
znacznych strat własnych, starając się zmusić pozycje te do kapitulacji lub 
ewakuacji poprzez zajęcie miasta i w ten sposób odcięcie nieprzyjaciela od 
sił własnych. Wyraźnie o tym mówił rozkaz dla 7 kompanii I batalionu, któ-
ra miała zająć fort od południowego zachodu, „o  ile to będzie możliwe”37. 
Dopiero wymuszona zmiana zamierzeń dowództwa polskiego doprowadziła 
do konieczności zdobywania fortu na przedmościu, ponieważ nie planowa-
no już zajęcia całego miasta. Wskutek tego mjr Władysław Dragat, dowód-
ca 1 Pułku Piechoty Legionów w  rozkazie dla II batalionu własnoręcznie 
dopisał: „Fort przed mostem żelaznym musi być koniecznie zdobyty”38. 
Skutkiem zmiany rozkazów był brak oczekiwanego przez piechotę planowa-
nego ostrzału artyleryjskiego fortu. Na dodatek także czołgi miały zająć wy-
łącznie Grzywę, a nie atakować fort, zresztą i tak skończyło się im paliwo. 

Wprawdzie rozkazy przed bitwą przewidywały wsparcie artyleryjskie swo-
ich jednostek na ich żądanie i w tym celu szczególnie dbano o łączność, czy 

34 Ibidem, s. 306–307.
35 Ibidem, s. 308–309.
36 Jednocześnie te same baterie miały od 440 do 520 ostrzeliwać samą cytadelę na północ-
nym brzegu Dźwiny. Ibidem, s. 298.
37 Ibidem, s. 301.
38 Ibidem. 
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to telefoniczną, czy to poprzez gońców, najwyraźniej jednak tego typu środki 
nie sprawdzały się wystarczająco. Sieci telefoniczne rwały się pod ostrzałem, 
a gońcy docierali z opóźnieniem. Stąd też 7 kompania, mimo wysłania już o 645 
prośby o wsparcie artyleryjskie, nie doczekała się go. Jej dowódca por. Włady-
sław Kaliński, wobec ognia karabinów maszynowych przeciwnika, rozsądnie 
wstrzymał atak. Natomiast dowódca atakującej fort od wschodu 8  kompanii 
ppor. Stanisław Felker, nie mogąc doczekać się wsparcia artylerii i  czołgów, 
o godz. 800 rzucił swój oddział do ataku, co skończyło się pogromem (24 za-
bitych, w  tym dowódca, ponad 30 rannych). Polska artyleria zaczęła ostrze-
liwać fort i most kolejowy dopiero między godz. 9 a 10, na dodatek strzelając 
za krótko i rażąc własne pozycje, szczególnie 7 kompanii, która była okopana 
bardzo blisko nieprzyjaciela. Wstrzeliwanie trwało dłuższy czas, gdy jednak po 
południu na pomoc nieprzyjacielowi przybył pociąg pancerny, został szybko 
zmuszony do odwrotu polskim ogniem artyleryjskim39.

Szkic ukazujący przebieg natarcia 27 września 1919. 
Źródło: A. Borkiewicz, Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów  

(lata wojny polsko-rosyjskiej 1918–1920), Warszawa 1929, s. 305.

Ostrzał okazał się skuteczny dopiero 28 września, gdy – zgodnie z pla-
nem ustalonym poprzedniego wieczoru – polska artyleria obłożyła inten-
sywnym ogniem fort na przedmościu od 510 do 530. Borkiewicz w  swym 
opisie określa przeciwnika jako „ubezwładnionego” ostrzałem artylerii40, co 

39 Ibidem, s. 308–310.
40 Ibidem, s. 312.
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stanowi najlepszą ocenę jej działania. Gdy jednak piechota ruszyła do ata-
ku, artyleria nie spostrzegła umówionego znaku w celu przeniesienia ognia 
na dalsze pozycje przeciwnika (trzy rakiety) i dwukrotnie ostrzelała własne 
oddziały, tym razem powodując straty. Dopiero po naprawieniu łącza tele-
fonicznego udało się wstrzymać bratobójczy ogień. 

Oceniając udział polskiej artylerii w bitwie o przedmoście Dyneburga, 
należy dostrzec zarówno jej mocne, jak i  słabe strony. Z  pewnością duża 
koncentracja i  intensywność ognia 27 września pozwoliła względnie łatwo 
zająć nieufortyfikowane pozycje przeciwnika, na przykład wokół drewnia-
nego mostu. Nawet brak zgrania ataku piechoty i artylerii na Grzywę, wo-
bec przesunięcia w  czasie przygotowania artyleryjskiego spowodowanego 
opóźnieniem w dotarciu czołgów, nie skutkował stratami. Najgorsze efekty 
dała zmiana celu natarcia i rozkaz niezajmowania samego Dyneburga, przy 
jednoczesnym braku zmiany celów dla artylerii. Zgodnie bowiem z wcze-
śniejszym planem nie ostrzeliwano fortu na przedmościu, ponieważ począt-
kowo nie miał on być celem intensywnego ataku piechoty. Niestety łączność 
pomiędzy piechotą a artylerią działała ze znacznym opóźnieniem i zgłasza-
ne na bieżąco cele były ostrzeliwane z  nawet dwu-trzygodzinną zwłoką. 
W takich warunkach niecierpliwość niektórych dowódców piechoty okaza-
ła się fatalna w skutkach. 

Podobnie wyglądał udział artylerii 28 września. Początkowy, zaplanowa-
ny ostrzał fortu najwyraźniej wydatnie wspomógł atak piechoty i czołgów. 
Później jednak znowu zawiodła łączność i  doszło do tragicznego w  skut-
kach ostrzelania własnych wojsk. Ówczesne środki łączności nie nadążały 
po prostu za siłą ognia artylerii. Dopóki miała ona z góry wyznaczone cele 
i atakująca piechota znała ich rozkład, dopóty współdziałanie można uznać 
za udane. Bardzo cenny był także udział artylerii w walce z bolszewickim 
pociągiem pancernym, który 28 września rano uniemożliwiał natarcie od 
wschodu na fort zarówno piechocie, jak i  czołgom, a  następnie utrudniał 
wykonanie zadania saperom. Gdy jednak trzeba było szybko przenosić 
ogień, w zależności od sytuacji dynamicznie rozgrywającej się na polu bi-
twy, wówczas współdziałanie zawodziło41. Najwyraźniej sygnały rakietami 
ginęły w  dymach wybuchów pocisków artylerii, gońcy – czy to piesi, czy 
konni – byli zbyt wolni wobec oddalenia pozycji artylerii o kilka kilome-
trów od walczącej piechoty, a łączność telefoniczna nazbyt często nie dzia-
łała ze względu na zrywanie kabli wskutek ostrzału. 

41 Podobna sytuacja, choć na dużo mniejszą skalę, miała miejsce także w czasie styczniowe-
go zdobywania Dyneburga, gdy mimo wystrzelenia umówionego znaku (dwie białe rakiety) 
polska artyleria dalej ostrzeliwała zdobyty już dworzec petersburski. Na szczęście ranny zo-
stał tylko jeden żołnierz, zob. A. Borkiewicz, Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów..., s. 374.
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Uwagi o udziale polskich pociągów pancernych w bitwie

W dotychczasowych opisach bitwy o przedmoście Dyneburga pojawiają 
się informacje o udziale polskich pociągów pancernych, które okazują się 
nieprawdziwe. 

Podstawowym problemem jest identyfikacja pociągów. Niemal wszystkie 
opracowania, za wyjątkiem prac Janusza Magnuskiego oraz Adama Ostrów-
ki, wymieniając polskie pociągi pancerne walczące o  przedmoście Dyne-
burga, wspominają „Śmiałego” oraz „Śmigłego”. O  ile w  przypadku tego 
drugiego nie ma wątpliwości, o tyle ów pierwszy jest wymieniany błędnie. 
W rzeczywistości bowiem pod Dyneburgiem był „Śmiały-Szeroki”. Należy 
zauważyć, że był to zupełnie inny pociąg aniżeli „Śmiały”, mimo podobień-
stwa nazwy. „Śmiały” był jednym z dwóch pierwszych polskich pociągów 
pancernych. Był to dawny austriacki pociąg przejęty przez Polaków w listo-
padzie 1918 r. w Krakowie, a następnie – ze względu na posiadanie dwóch 
opancerzonych lokomotyw oraz braki w tego typu sprzęcie bojowym – po-
dzielony na dwa składy, z których jeden nazwano „Piłsudczyk”, a drugi wła-
śnie „Śmiały”. Mamy zatem w tym przypadku do czynienia z „prawdziwym” 
pociągiem pancernym, zbudowanym z blach pancernych, mającym w swym 
taborze wagon artyleryjski z  opancerzoną, obrotową wieżą z  działem, za-
bezpieczony wagon szturmowy, opancerzoną lokomotywę itd. Jedynie drugi 
wagon artyleryjski był improwizowany (ze względu na podział pierwotnego 
pociągu na dwa składy w każdym znalazł się tylko jeden wagon artyleryj-
ski). Dzieje tego pociągu są świetnie udokumentowane, także pod wzglę-
dem fotograficznym. Jednak akurat drugi wagon artyleryjski w dotychczas 
opublikowanych zdjęciach pojawia się wyjątkowo i to raczej z późniejszego 
okresu wojny42. Poniżej przedstawiam niepublikowane zdjęcia tegoż wagonu 
z wiosny 1919 r., jak się wydaje jeszcze ze Lwowa, zatem sprzed 26 marca 
1919  r., ewentualnie z  krótkiego pobytu w  Krakowie podczas dokonywa-
nych napraw do 30 kwietnia 1919 r. 

Natomiast pociąg pancerny „Śmiały-Szeroki” miał zupełnie inny rodo-
wód i budowę. Jego początki to dwa improwizowane bolszewickie pociągi 
pancerne, które zostały uszkodzone i  zdobyte podczas operacji wileńskiej 
w  połowie kwietnia 1919  r. na stacji kolejowej w  Lidzie43. Z  ich taboru 

42 Jedyne znane mi zdjęcia zamieszcza Z. Zaborski w „Śmiałym” ku zwycięstwu: listy Zie-
momysła Zaborskiego z wojny 1914–1920, Pruszków 2013, s. 140–141. Armata ta otrzymała 
później nazwę własną „Lola”.
43 Także i  tutaj można spotkać w  literaturze przedmiotu pomyłki. Np. M. Wrzosek, Woj-
ny o  granice Polski Odrodzonej 1918–1921, Warszawa 1992, fot. 47 błędnie podaje, że ta-
bor przyszłego „Śmiałego-Szerokiego” został zdobyty na stacji Ziabki. Tymczasem zdobyty 
w Ziabkach bolszewicki Pociąg Pancerny nr 45 stanowił podstawę dla sformowania „Śmigłe-
go” oraz „Piłsudczyka-Szerokiego”, zob. „Nowości Illustrowane” 1919, nr 49, s. 4.
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Improwizowany wagon artyleryjski pociągu „Śmiały”. Dobrze widoczny sposób mocowania 
austriackiej armaty fortecznej 80 mm wz. 05/08 na obrotnicy. Warto zwrócić uwagę na  inny 
kształt osłony armaty aniżeli przedstawiany w dotychczasowej literaturze (zob.  J.  Magnuski, 
Pociąg pancerny „Śmiały” w trzech wojnach, Warszawa 1996, s. 16). Przed  armatą siedzi por. 

Michał Münnich. Źródło: zbiory własne autora.

Improwizowany wagon ar-
tyleryjski pociągu „Śmiały”. 

Na  armacie siedzi  
por. Michał Münnich.  

Źródło: zbiory własne autora.
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zbudowano ostatecznie jeden pociąg pancerny, który nosił nazwę „Śmiały-
-Szeroki”. Nazwa ta wzięła się stąd, że załogę do obsadzenia nowego pociągu 
wydzielono w przeważającej mierze spośród doświadczonej załogi pociągu 
„Śmiały”. Element „Szeroki” wskazuje na szeroki rozstaw torów, do którego 
dostosowany był tabor pociągu. Pierwszym dowódcą „Śmiałego-Szerokie-
go” był ppor. Stanisław Biega (10 maja – 15 lipca 1919 r.), drugim zaś autor 
przedstawionej relacji por. Michał Münnich (15 lipca – 24 grudnia 1919 r.), 
obaj pochodzący z  załogi „Śmiałego”. Pociągi „Śmiały” i  „Śmiały-Szeroki” 
jednak – poza początkowym okresem, gdy wspólnie pozostawały pod for-
malną komendą por. Stanisława Małagowskiego – nie operowały wspólnie. 
Z całą pewnością pod Dyneburgiem nie było „Śmiałego”, lecz „Śmiały-Sze-
roki”, choć rzeczywiście nawet w  rozkazach czy choćby w  przedstawionej 
relacji (zob. s. 3) nazwę tego drugiego skracano. Jest ona także skracana 
w opracowaniach przygotowanych przez uczestników wydarzeń, jak choćby 
w pracy Borkiewicza44. Wynika to zapewne z codziennego używania krót-
szej nazwy „Śmiały”. Mylenie obu pociągów jest – jak powiedziano – na-
gminne, prowadzi nawet do kuriozalnych pomyłek, jak w pracy o walkach 
o niepodległość Łotwy, gdzie nie dość, że umieszczono zdjęcie z błędnym 
podpisem „Załoga polskiego pociągu pancernego Śmiały walczącego w bi-
twie o przyczółek dyneburski”, to na zdjęciu owym widnieje pociąg „Śmia-
ły”, ale z  lata 1921 r., po przezbrojeniu w nowy tabor wyprodukowany już 
w  fabryce Cegielskiego w  Poznaniu45. Jest to zatem zupełnie inny pociąg 
aniżeli ten, który uczestniczył w wojnie z bolszewikami. 

„Śmiały-Szeroki” nie był „prawdziwym” pociągiem pancernym. Jego 
opancerzeniem bywały ad hoc spawane blachy lub wylewka betono-
wa w  drewnianym szalunku, która miała chronić obsługę. Najistotniejsza 
w  przedstawianej relacji jest informacja o  uzbrojeniu pociągu. Nie ule-
ga wątpliwości, że pod Dyneburgiem pociąg uzbrojony był w  jedną tylko 
armatę. Była to rosyjska „putiłówka” 76,2 mm, zamocowana na obrotnicy 
osłoniętej blachami. Jej zdjęcia były już publikowane, poniżej kolejna, do-
tychczas nieznana fotografia.

W literaturze zwykle przyjmowano, że „Śmiały-Szeroki” był pod Dy-
neburgiem uzbrojony zdecydowanie silniej. W  najlepszej monografii po-
ciągu pancernego „Śmiały”, w  której znajduje się także ekskurs dotyczący 
„Śmiałego-Szerokiego”, podawane jest, że omawiany pociąg uzbrojony był 
w  „1 działo ciężkie, 2 armaty polowe, 1 moździerz i  10  km”46. Być może 
rzecz mogła tak się przedstawiać po doświadczeniach walk wrześniowych, 
choć brak jest opublikowanej dokumentacji fotograficznej przedstawiającej 

44 A. Borkiewicz, Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów..., s. 290.
45 T. Paluszyński, Walka o niepodległość Łotwy 1914–1921, Warszawa 1999, fot. 60.
46 J. Magnuski, Pociąg pancerny „Śmiały”..., s. 22. Jest to uzbrojenie z października 1919 r. 
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wagon z  „działem ciężkim”. Nieco problematyczne są także dwie „armaty 
polowe”. Zachowane fotografie pokazują, że były one umieszczone na obrot-
nicach i obudowane blachami, tworząc zbliżone, choć nieco różne w kształ-
cie wieże artyleryjskie (por. fot. powyżej, gdzie widać inny daszek nad ar-
matami47). W  każdym razie we wrześniu, być może w  wyniku uszkodzeń 
i  zużycia sprzętu, „Śmiały-Szeroki” dysponował tylko jednym działem. To 
w zdecydowanie innym świetle stawia pojedynek artyleryjski polskiego po-
ciągu z bolszewickim przeciwnikiem. Z polskich relacji wynika, że pociąg 
bolszewicki, który 28 września podjął walkę ze „Śmiałym-Szerokim”, był 
uzbrojony w  kilka armat. Prawdopodobnie liczba sześciu dział podawana 
przez polskich czołgistów jest nieco przesadzona i były to w  rzeczywisto-
ści cztery armaty. Nie zmienia to faktu, że w kluczowym momencie starcia 
„pancerek” strona bolszewicka na wstępie dysponowała czterokrotną prze-
wagą ognia. Na dodatek, jak to podaje relacja, polski pociąg z  racji biegu 
torów był ustawiony bokiem do przeciwnika, co wystawiało cały jego tabor 

47 Zdaje się to wskazywać na dwa różne wagony artyleryjskie, tym bardziej że przedstawio-
na powyżej fot. 3 ukazuje betonową osłonę na wagonie artyleryjskim, natomiast osłona na 
wagonie z fot. 6 obłożona jest blachą i posiada zadaszenie. Nie można jednak wykluczyć, że 
w rzeczywistości mamy do czynienia z tym samym wagonem, który w toku działań w roku 
1919 ulegał przeróbkom. Zob. także zdjęcie „Śmiałego-Szerokiego”, gdzie – jak się wydaje – 
widać oba wagony artyleryjskie, ibidem, s. 20.

Wagon artyleryjski pociągu „Śmiały-Szeroki”, doskonale widoczne dodane betonowe 
„opancerzenie” wagonu. Zdjęcie wykonane z lory przewożącej materiały do naprawy torów 

(podkłady, szyny, narzędzia) pchanej przed wagonem artyleryjskim dla zabezpieczenia 
przed wybuchem miny. Źródło: zbiory własne autora.
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na ogień boczny. W takiej sytuacji za sukces trzeba uznać, że w pierwszym 
starciu udało się pociąg sowiecki zmusić do wycofania za most. Być może 
było to wynikiem zaskoczenia „szybkim wypadem” polskiego pociągu. Co 
prawda, nie trwało to długo i po powrocie przeciwnika na południową stro-
nę Dźwiny dała znać przewaga siły ognia bolszewickiego pociągu. Trafienie 
w lokomotywę, uszkodzenie toru także za „Śmiałym-Szerokim”, a wreszcie 
„zagwożdżenie” (przez zaklinowanie pocisku w  lufie) jedynego działa rze-
czywiście nie dawało wielkich nadziei nie tylko na sukces, ale nawet na wyj-
ście cało z opresji. Jak wynika z relacji, ostatecznie udało się pociąg wycofać 
i wymienić lokomotywę z pociągiem „Śmigły”, który nie był przeznaczony 
do bezpośredniego ataku. Jednak powrót na pierwszą linię nastąpił już po 
wycofaniu się bolszewickiego pociągu pancernego i zajęciu fortu. 

Tu należy sprostować kolejne drobne błędy pojawiające się w  literatu-
rze. Można bowiem spotkać się z uproszczonym obrazem starcia pociągów 
pancernych 28  września, przedstawiającym szybkie wycofanie się bolsze-
wickiego pociągu za Dźwinę i  jego tam wykolejenie48. Niekiedy nawet owo 
wykolejenie jest przypisywane ostrzałowi ze „Śmiałego”49. Być może tego 
typu opinie opierają się na dziennikarskim opisie walki „Śmiałego-Szero-
kiego” z  sowieckim pociągiem pancernym opublikowanym w  „Żołnierzu 
Polskim”50. O obecności przedstawiciela prasy w pociągu wspomina przy-
toczona relacja. Niestety opis dziennikarza jest ewidentnie przygotowany 
„ku pokrzepieniu serc”. Przemilcza on fakt uszkodzenia własnej lokomo-
tywy, zacięcia się działa oraz konieczności czasowego wycofania się z wal-
ki w  celu zmiany parowozu. Wspomina natomiast o  zniszczeniu jednego 
wagonu pociągu przeciwnika, o czym z kolei w ogóle nie mówi tekst relacji 
kpt. Münnicha. Niestety rzeczywistość nie była tak różowa i mimo począt-
kowego wycofania się to sowiecki pociąg dominował w starciu „pancerek”, 
a ostatecznie zmusiła go do wycofania się i wykoleiła polska artyleria, a nie 
dużo słabszy „Śmiały-Szeroki”. Ponadto trzeba przyznać, że dowódca bol-
szewickiego pociągu Jakow Nikołajewicz Fiedorienko (późniejszy marszałek 
Armii Czerwonej i  głównodowodzący broni pancernej), nawet jeśli nieco 

48 Np. Ē J  ēkabsons, Walki Wojska Polskiego..., s. 56–57.
49 Oczywiście „Śmiałego-Szerokiego”, zob. Ē. J  ēkabsons, Współpraca łotewskich pociągów 
pancernych z Wojskiem Polskim w 1920 roku [w:] Pociągi pancerne 1918–1943. Organizacja 
– Struktura – Działania wojenne, Białystok 1999, s. 30. Z kolei A. Ostrówka (Pociągi Pancer-
ne Wojska Polskiego 1918–1939, Toruń 2013, s. 123) podaje błędnie, że 28 września w wal-
kę z sowieckim pociągiem pancernym był zaangażowany „Śmigły”, a „Śmiały-Szeroki” „nie 
wziął udziału w walkach wrześniowych”. Na dodatek to właśnie „Śmigłemu” autor ten przy-
pisuje wykolejenie pociągu przeciwnika. Drugą skrajnością jest opis walk 28 września przed-
stawiony przez Borkiewicza (Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów..., s. 312), który w ogóle 
nie zauważył udziału „Śmiałego-Szerokiego” w walce z bolszewickim pociągiem pancernym.
50 Z. J., W pociągu pancernym (garść wrażeń), „Żołnierz Polski” 1919, nr 58, s. 4–5. 
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powiększył swe zasługi w walce o Dyneburg, przypisując sobie zniszczenie 
dwóch czołgów i  uszkodzenie lokomotywy i  wagonów polskiego pociągu 
pancernego, za co został odznaczony orderem Czerwonego Sztandaru51, to 
rzeczywiście zadał stronie polskiej największe straty i blokował polskie na-
tarcie rankiem 28 września. 

Także w innych współczesnych pracach można znaleźć drobne błędy doty-
czące starcia pociągów pancernych na dyneburskim przedmościu. Na przykład 
w  najnowszej publikacji dotyczącej walk o  Dyneburg można przeczytać, że 
w wyniku ostrzału z pociągu „Śmiały-Szeroki” (w pracy jak zwykle występuje 
„Śmiały”) został trafiony własny czołg i zginął w nim polski czołgista52. Praw-
dziwa jest jednak tylko informacja o  trafieniu własnego czołgu przez pocisk 
wystrzelony ze „Śmiałego-Szerokiego”. Pocisk trafił w  silnik, jednak nie eks-
plodował, w związku z czym załoga, która nie poniosła żadnych strat, nawet 
nie zorientowała się, co jest przyczyną unieruchomienia pojazdu. Z wnętrza 
stojącego czołgu dalej prowadziła ogień do przeciwnika53. Ponieważ praca Pi-
woszczuka opisująca dokładnie cały incydent jest powszechnie dostępna, więc 
dotychczas nie pojawiały się w literaturze błędy dotyczące tego szczegółu. Za-
pewne Klimecki połączył w  jedną całość opis sytuacji, gdy inny czołg uległ 
awarii silnika (zanieczyszczenie gaźnika, czyli jak wówczas mawiano „karbu-
ratora”) i w trakcie naprawy został trafiony pociskiem bolszewickiego pociągu 
pancernego. Dowódca pojazdu (i całego plutonu czołgów), ppor. Jasiński, był 
wówczas na zewnątrz pojazdu, naprawiając uszkodzenie, i nie odniósł obrażeń, 
natomiast zginął kpr. Brzechczyk. Była to jedyna ofiara śmiertelna wśród czoł-
gistów podczas walk o przedmoście Dyneburga54. 

Kolejnym szczegółem, który można sprostować dzięki przedstawionej 
relacji, jest uzbrojenie pociągu pancernego „Śmigły”. Pociąg ten, określo-
ny jako „cięższy”, uzbrojony był także w jedno tylko działo, wbrew opisowi 
zamieszczonemu przez Borkiewicza55. Była to rosyjska haubica 152,4 mm. 
Została zamontowana na dużej, czteroosiowej węglarce kolei transsyberyj-
skiej. Zachowało się szczęśliwie jej zdjęcie datowane na 28 września 1919 r., 
czyli dzień opisywanych walk.

51 J. Magnuski, Pociąg pancerny „Śmiały”..., s. 22.
52 M. Klimecki, Dyneburg 1920..., s. 21. Informacja ta została najpewniej zaczerpnięta 
z  A.  Borkiewicz, Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów..., s. 313.
53 M. Piwoszczuk, Zarys historii wojennej 1. pułku czołgów..., s. 28.
54 Ibidem, s. 29. Błąd Klimeckiego jest o tyle zaskakujący, że w dotychczasowej literaturze 
wszyscy szli za poprawnym opisem Piwoszczuka.
55 Tak zapewne należy rozumieć informację przez niego podaną, że na polskich pocią-
gach pancernych były trzy działa, zob. A. Borkiewicz, Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów..., 
s. 293.
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Pociąg „Śmigły” był pierwotnie 
ciężkim składem bolszewickiego 
Pociągu Pancernego nr 45, zdo-
bytym przez żołnierzy mjr. Dąb-
-Biernackiego 24  sierpnia 1919 r. 
w  Ziabkach (na linii kolejowej 
Mołodeczno–Połock). Następnie 
obsadzony został przez wydzieloną 
część załogi „Śmiałego-Szerokiego”. 
Od początku swej służby w Wojsku 
Polskim aż do 1 grudnia 1920 r. 
„Śmigły” pozostawał pod dowódz-
twem por. Michała Münnicha.

Uwagi o autorze relacji

Autor przedstawionej relacji urodził się 4 września 1889 r. w Kołomyi. Ro-
dzicami byli Jan Münnich i Ludwika z Ripplów. W Kołomyi rozpoczął naukę 
w gimnazjum, którą kontynuował po przeprowadzce do Drohobycza. Tam też 
zdał maturę w 1909 r. Od 1909 r. studiował w Akademii Handlowej w Wied-
niu, a następnie ukończył cztery semestry studiów prawniczych na Uniwersy-
tecie Lwowskim. Od 1912 r. należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
oraz Polowych Drużyn Sokolich. 20 maja 1915 r. został zmobilizowany do ar-

mii austriackiej. Od maja do lipca ukoń-
czył szkolenie podstawowe w 36 Pułku 
Obrony Krajowej (Landwehry). 1  sierp-
nia 1915 r. został skierowany do szkoły 
oficerskiej w  Nagy Varad, którą ukoń-
czył 30  listopada 1915  r. Po pobycie 
w szpitalu został skierowany w stopniu 
podchorążego do 22 Pułku Obrony 
Krajowej (Landwehry), gdzie służył 
przez całą wojnę na frontach włoskim, 
rosyjskim i  albańskim, będąc dwu-
krotnie rannym. 1 października 1916 r. 
otrzymał awans na chorążego (Fähn-
rich), a 1  stycznia 1917 r. na podporucz-
nika (Leutnant) c.k. armii. Od sierpnia 
do listopada 1918 r. przebywał w szpita-
lu i  na rekonwalescencji w  rodzinnym 
Drohobyczu. Tam 1 listopada wraz z in-
nymi oficerami polskiego pochodzenia 

Wagon artyleryjski „Śmigłego” 
pod  Dyneburgiem. Źródło: zbiory Ośrodka 

Karta, http://www.xxwiek.karta.org.pl/dzien/ 
1919-09-28/Pociag_pancerny_Smigly/m20274

Porucznik Michał Münnich już w polskim 
mundurze, Kraków, 1918/19.  
Źródło: zbiory własne autora
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usiłował przejąć kontrolę nad miastem. Wobec niepowodzenia akcji wyjechał 
do Krakowa i 7 listopada wstąpił do Legii Oficerskiej (legitymacja nr 12 z 15 
listopada 1918 r.). W oddziałach gen. Bolesława Roi walczył w listopadzie pod 
Przemyślem, następnie we Lwowie, tam też 10 grudnia 1918 r. otrzymał awans 
na porucznika. 

Od 1 stycznia 1919 r. został skierowany do pociągu pancernego „Śmia-
ły”, który toczył walki wokół Lwowa, a  następnie na froncie litewsko-bia-
łoruskim, m.in. zabezpieczał skrzydło wojsk polskich podczas wielkanoc-
nej operacji zajęcia Wilna w ataku na Baranowicze. Na przełomie czerwca 
i  lipca „Śmiały” walczył na linii kolejowej wiodącej w kierunku Mołodecz-
na. 15  lipca 1919 r.56 porucznik Michał Münnich został dowódcą pociągu 
pancernego „Śmiały-Szeroki”, zastępując na tym stanowisku innego oficera 
służącego wcześniej w  „Śmiałym” – ppor. Stanisława Biegę. Zapewne ten 
właśnie moment został uwieczniony na poniższym zdjęciu. 

Załoga pociągu „Śmiały-Szeroki” w lipcu 1919 r. Zapewne zdjęcie pamiątkowe 
z przekazania dowództwa przez ppor. Stanisława Biegę (stoi w hełmie z mapnikiem w ręce 

i z lornetką na piersiach) nowemu dowódcy por. Michałowi Münnichowi (stoi w hełmie 
w lewo od ppor. Biegi)57. Źródło: zbiory własne autora.

56 W części dokumentów personalnych podawane są inne daty, takie jak 11 lub 19 lipca.
57 Niemal identyczne zdjęcie (nieco inne pozy, dochodzą dodatkowe osoby) można znaleźć 
w pracach: J. Magnuski, Pociąg pancerny „Śmiały”..., s. 19; Z. Zaborski, „Śmiałym” ku zwycię-
stwu..., s. 134.
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Jako dowódca „Śmiałego-Szerokiego” 
współdziałał z  elitarną 1 Dywizją Piecho-
ty Legionów. Na początku sierpnia wraz 
z  grupą płk. Władysława Bejnara miał za 
zadanie utrzymać przedmoście w Wilejce, 
chroniąc w  ten sposób od północy ofen-
sywę na Mińsk58. 24 sierpnia, wraz z grupą 
mjr. Dąb-Biernackiego, spieszona załoga 
„Śmiałego-Szerokiego” obsadziła na stacji 
Ziabki (linia kolejowa na Połock) zdobyty 
bolszewicki Pociąg Pancerny nr 45. Skład 
został podzielony na dwa pociągi: „Śmigły” 
oraz „Piłsudczyk-Szeroki”59. Ten pierwszy 
pozostał pod komendą por. Michała Mün-
nicha, współdziałając ze „Śmiałym-Szero-
kim”. Na początku września „Śmiały-Szero-
ki” operował na trasie Mołodeczno–Mińsk, 
a  następnie wraz ze „Śmigłym” udał się 
pod Dyneburg, by wziąć udział w zdobyciu 
przedmościa. 

W październiku brał udział w  walkach z  bolszewikami na linii Moło-
deczno–Połock, a w listopadzie stacjonował w Duksztach, osłaniając rejon 
przed wojskami litewskimi60. W  jesiennych walkach „Śmiały-Szeroki” 
został uszkodzony, a także ogólny stan taboru był na tyle zły, że po-
ciąg został skierowany do remontu. Por. Michał Münnich 23 grudnia 
1919 r. zdał dowództwo „Śmiałego-Szerokiego”, pozostając dowódcą 
„Śmigłego”. Jak się okazało, z braku odpowiednich części zamiennych 
naprawa „Śmiałego-Szerokiego” przeciągała się, a  ostatecznie po-
ciąg został w  kwietniu 1920  r. zlikwidowany61. Natomiast „Śmigły” 
w  następnym roku nadal współpracował z  poszczególnymi pułka-
mi z  1  Dywizji Piechoty Legionów. Podczas styczniowego ataku na 

58 Po raz kolejny w  literaturze można spotkać pomyłkę dotyczącą „Śmiałego” i  „Śmiałe-
go-Szerokiego”. W Wilejce na początku sierpnia walczył bowiem właśnie „Śmiały-Szeroki”, 
a nie – jak to podaje L. Wyszczelski (Wojna Polsko-Rosyjska..., s. 173) – „Śmiały”. Ten drugi 
pociąg od początku sierpnia do października był remontowany na tyłach i nie brał udzia-
łu w  żadnych działaniach wojennych, zob. J. Magnuski, Pociąg pancerny „Śmiały”..., s. 16; 
Z.  Zaborski, „Śmiałym” ku zwycięstwu..., s. 153–155.
59 „Nowości Illustrowane” 1919, nr 49, s. 4; L. Wyszczelski, Wojna Polsko-Rosyjska..., s. 186 
tradycyjnie już mówi o pociągu pancernym „Śmiały”. 
60 J. Magnuski, Pociąg pancerny „Śmiały”..., s. 22.
61 Ibidem. 

Por. Michał Münnich w 1919 r.
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Legitymacja oficerska por. Michała Münnicha jako dowódcy pociągu pancernego „Śmigły” 
w ramach 1 DP Leg. Źródło: zbiory własne autora.
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Dyneburg pociąg zabezpieczał polskie natarcie na miasto od strony 
pozycji litewskich w ramach grupy „Turmont”62. Pełnił także funkcję 
głównego sztabu akcji, ponieważ w jego wagonach 2 stycznia 1920 r. 
gen. Rydz-Śmigły przeprowadził ostatnią odprawę przed atakiem63. 
Por. Michał Münnich jako dowódca pociągu był nawet od 1 kwietnia 
1920 r. formalnie wcielony w skład 1 DP Leg.64, niestety brak szcze-
gółowych informacji o walkach w czasie ofensywy na Kijów. 

Wiadomo jedynie, że „Śmigły” między innymi osłaniał odwrót spod 
Kijowa w rejonie stacji kolejowej Malin65, a wcześniej bronił przedmo-
ścia w Borysowie na Białorusi66. Być może właśnie z 1920 r. okresu pochodzi 
poniższe, o ile mi wiadomo, dotychczas niepublikowane zdjęcie.

Wagon artyleryjski zapewne ze składu „Śmigłego”. Brak daty i miejsca.  
Źródło: zbiory własne autora.

62 A. Borkiewicz, Dzieje 1-go pułku piechoty Legionów..., s. 356.
63 A. Ostrówka, Pociągi Pancerne..., s. 123–124; W. Jaskulski, Podpułkownik Józef Konstanty 
Olszyna-Wilczyński w kampanii łotewskiej (grudzień 1919 – luty 1920 roku), „Zeszyty Nauko-
we Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych” 2012, nr 163, s. 222.
64 Zob. także: Bitwa o Ukrainę 1 I – 24 VII 1920. Dokumenty operacyjne, cz. I: 1 I – 11 V 
1920, oprac. M. Tarczyński et al., Warszawa 2016, s. 1291.
65 Życiorys mjr. Michała Münnicha z wniosku o Krzyż Niepodległości, 26 XI 1936 r. Cen-
tralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (CAW-WBH), AP 1769/89 
3601, Münnich Michał.
66 A. Ostrówka, Pociągi Pancerne..., s. 133.
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Podczas kontrofensywy znad Wieprza „Śmigły” działał na linii Dęblin–
Ryki67. Por. Michał Münnich dowodził „Śmigłym” na froncie aż do 23 sierp-
nia 1920 r., kiedy to pociąg został skierowany do Batalionu Zapasowego 3  Puł-
ku Wojsk Kolejowych. Zapewne przyczyną był fatalny stan techniczny „Śmigłe-
go”, który przecież nie był wyprodukowany jako pociąg pancerny, lecz jedynie 
przystosowany do przewozu uzbrojenia w dawnych węglarkach. Stąd też „Śmi-
gły” w momencie, gdy ustało największe zagrożenie, został wycofany na tyły 
i prawdopodobnie dość szybko rozformowany68. Stanowisko dowódcy pociągu 
por. Münnich zdał 1 grudnia 1920 r., kiedy został dowódcą kadry w Batalionie. 
Od 15 września 1921 r. do 19 stycznia 1922 r. był dowódcą pociągu pancerne-
go „Zawisza Czarny”, m.in. patrolując granicę litewską na linii Wilno–Grodno. 
20 stycznia 1922 r. otrzymał dowództwo nowego, wyprodukowanego już w za-
kładach Cegielskiego, pociągu pancernego „Poznańczyk”, służąc m.in. podczas 
zajmowania Górnego Śląska. Funkcję tę pełnił do 27 kwietnia 1924 r. Wtedy też 
otrzymał krzyż Virtuti Militari V kl. i został awansowany do stopnia kapitana69. 

Gen. Władysław Sikorski dekoruje por. Michała Münnicha orderem Virtuti Militari. 
Źródło: zbiory własne autora.

67 Ibidem, s. 157, 160.
68 11 XI 1920 r. „Śmigły” nie był przydzielony do żadnej z jednostek liniowych, pozostając 
w odwodzie bezpośrednio podległym Naczelnemu Dowództwu. 31 VIII 1921 r. „Śmigły” nie 
widnieje już na liście pozostałych na stanie Wojsk Kolejowych pociągów pancernych, zob. 
ibidem, s. 167, 187–188.
69 Order Virtuti Militari nr 5134; awans na kapitana 3 V 1922 r. ze starszeństwem od 1 VI 1919 r. 
CAW-WBH, AP 1769/89 3601, Münnich Michał.
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Wraz z  reorganizacją i  częściową likwidacją pociągów pancernych od 
28 kwietnia 1924 r. kpt. Michał Münnich został skierowany do 74 Górno-
śląskiego Pułku Piechoty. Od 16 maja 1928 r. do 28 kwietnia 1930  r. słu-
żył w 2  Batalionie Korpusu Obrony Pogranicza w Łunińcu na Polesiu, już 
w  stopniu majora70, a  następnie krótko w  72 Pułku Piechoty (29  kwietnia 
1930 – 25 marca 1931 r.). 6 sierpnia 1929  r. minister spraw wojskowych 
(funkcję tę sprawował wówczas Józef Piłsudski) zezwolił na przyjęcie i no-
szenie łotewskiego odznaczenia „Medal Pamiątkowy 1918–1928” dużej gru-
pie polskich żołnierzy, którzy wyróżnili się w  walkach o  Dyneburg w  la-
tach 1919–1920. Wśród odznaczonych był także mjr Michał Münnich71. Od 
26  marca 1931 r. mjr Michał Münnich był oficerem, a  następnie komen-
dantem placu Jarosław. Służbę zakończył 30 września 1935 r., przechodząc 
na emeryturę. Następnie podjął pracę jako szef ochrony w fabryce zbroje-
niowej „Huta Ludwików” w  Kielcach. We wrześniu 1939 r., ewakuowany 
na wschód, starał się przedrzeć do Rumunii, co – wobec wkroczenia Armii 
Czerwonej – okazało się niemożliwe. Pozostał w  kraju. Zmarł 5 czerwca 
1968 r. w Kielcach.

Życiorys autora relacji, Michała Münnicha, wskazuje, jak ważnym ele-
mentem odradzającej się polskiej armii były pociągi pancerne. Wystarczy 
wszak zauważyć, że ten jeden oficer, wcale przecież nie najwyższego stopnia, 
służąc od listopada 1918 r., miał dość rzadką okazję uczestniczyć w niemal 
wszystkich ważniejszych bitwach wojny o niepodległość. Zaczynał, jak wielu 
jego rówieśników z Galicji, od ochotniczego wstąpienia w początkach listo-
pada do powstającego dopiero polskiego wojska w Krakowie. Skierowany do 
wsparcia obrony Lwowa, trafił tam do załogi pociągu „Śmiały” i wraz z nim 
bronił Lwowa do wczesnej wiosny 1919 r. Następnie brał udział w operacji 
wyzwalania Wilna w kwietniu 1919 r., ataku na Mołodeczno i Mińsk w lip-
cu–sierpniu 1919 r., walkach na dalekiej północy wokół Dyneburga i  Po-
łocka we wrześniu–październiku 1919 r. Zimą 1919/20 r. na całym fron-
cie zamarły aktywniejsze działania, za wyjątkiem zdobywania Dyneburga 
w styczniu 1920 r., gdzie znowu pojawił się „Śmigły” pod dowództwem por. 
Münnicha. Podobnie było w wielkiej wiosennej ofensywie na Kijów, choć 
pociągi pancerne – z racji uszkodzeń linii kolejowych – nie nadążały za ata-
kującymi oddziałami. Z pewnością za to brał aktywny udział w walkach od-
wrotowych spod Kijowa i szczęśliwie uniknął losu wielu polskich pociągów 
pancernych, które odcięte od swoich oddziałów zostały wówczas utracone. 
Ostatnim akordem była bitwa na przedpolach Warszawy, w której począt-
kowej fazie por. Münnich także uczestniczył. Jedynymi dużymi operacjami, 
które „ominęły” tego oficera, była bitwa z Armią Konną Budionnego oraz 

70 Awans na majora ze starszeństwem od 1 I 1928 r.
71 Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 12 z 6 VIII 1929 r., s. 239.
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bitwa niemeńska. Szlak bojowy por. Michała Münnicha pokazuje, jak klu-
czową rolę w wojnie 1918–1920 odgrywały pociągi pancerne, uczestnicząc 
we wszystkich ważniejszych akcjach bojowych. Jak się wydaje, w żadnych 
innych oddziałach liniowych nie było możliwości uczestniczenia w tak wie-
lu kluczowych starciach tej wojny. Nie bez znaczenia było też długotrwałe 
współdziałanie por. Michała Münnicha jako dowódcy pociągów pancernych 
z elitarną 1 Dywizją Piechoty Legionów, której poszczególne pułki wykorzy-
stywane były w najważniejszych operacjach wojennych w latach 1919–1920.

[1]

Wojskowe Biuro Historyczne
Archiwum Źródeł Wtórnych 
Nr 745

1 p.a.c. [pułk artylerii ciężkiej] Atak na Dźwińsk dnia 28 IX 1919. 
Opracowanie kpt. Münnicha Michała
  stron 9

Warszawa 28 XI 1928

Kierownik Archiwum W.B.H.
Englert, major
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[strona 1]
Atak na Dźwińsk
28.IX.1919
Pozycje nasze, jak widać ze szkicu, były do 28.IX.1919 bardzo niedogodne, 

mając na uwadze, że bolszewicy mieli tuż za sobą silny punkt oporu, jakim 
była twierdza Dźwińsk; dlatego też dowództwo grupy generała Rydz Śmigłego 
dało rozkaz zaatakowania Dźwińska, celem bliższym było osiągnięcie linji rzeki 
Dźwiny i zniszczenie mostów prowadzących do Dźwińska. 

Celem przeprowadzenia powyższego wydało dowództwo 1. Brygady 
artylerji polowej do której należał też i  dywizjon pociągów pancernych 
„Śmiały-Szeroki” i „Śmigły” następujący rozkaz: 

Rozkaz operacyjny 22:
W wykonaniu rozkazu 157/10 z  dnia 14.IX [data dopisana ołówkiem] 

Dowództwa Grupy Generała ppor. Rydza-Śmigłego.
Do rozkazu 1 Brygady piechoty z dnia 15. b[ieżącego] m[iesiąca] rozkazuję:
Niezwłocznie zacząć wstrzeliwanie baterji do celów stosując się do załą-

czonego planu ognia artyleryjskiego podczas akcji. Dowództwo Grupy za-
rządza, aby do jednego i tego samego celu baterje wstrzeliwały się kolejno. 
Wstrzeliwanie prowadzić powoli, aby nieprzy-

[strona 2]
jaciel nie mógł odkryć ilości naszych baterji. 
2. O dniu akcji baterje będą powiadomione telefonicznie.
3. W nocy przed akcją należy zachować bezwzględny spokój.
4. Jeszcze raz zwracam uwagę na łączność telefoniczną od której zależy 

powodzenie całej akcji. Miejsce postoju Bryg[ady] art[ylerii] od dnia 17. 
b[ieżącego] m[iesiąca]: folwark Kałkuny [Kalkūni], Dow[ództwo] Grupy 
ppłka Mirskiego – w tym na wschód od folwarku Kałkuny [Kalkūni]. Z ko-
lei Dowództwo Grupy kpt. Jankowskiego, obok folwarku Kałkuny [Kalkūni]. 
Wszystkie baterje przejeżdżające podczas akcji na nowe stanowiska muszą 
natychmiast budować linje telefoniczne do swych Dowództw Grup. 

Grupa ppłk. Mirskiego utrzymuje łączność z  1 i  6 p[ułkiem] p[iecho-
ty] Legjonów przez ich stare centrale. Grupa kpt. Jankowskiego przez Do-
w[ództwo] Bryg[ady] art[ylerii] z  Dow[ództwem] Bryga[ady] piechoty. 
Baterja 5 p[ułku]a[rtylerii]p[polowej] po przejeździe do Cytadeli przez 5 
p[ułk] p[iechoty] Legjonowej i Bryg[adę] piech[oty] z bryg[adą] art[ylerii]. 

2ga Konna bat[eria] z III[-im batalionem]/6[-tego] p[ułku] p[iechoty] Le-
g[ionów] przez Dowództwo Bryg[ady] piechoty z Dow[ództwem] Bryg[ady] 
art[ylerii]. Dowództwa Grup od dnia N godz. 2 przyślą do Dow[ództwa] Bry-
g[ady] art[ylerii] do Kałkun [Kalkūn] po jednym oficerze i dwóch konnych

[strona 3]
łączników. 
5. Dzień N.
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A. Celem oszołomienia nieprzyjaciela w miejscu przełamania okopów, 
otworzą wszystkie baterje od godz. 4[00] do 410 intensywny ogień. Gru-
pa ppłka Mirskiego na okopy na wschód od drogi Lawkazy [Laukeze] – 
Dźwińsk do wsi Dzisny włącznie. Grupa kpt. Jankowskiego na okopy na za-
chód od drogi Lawkazy [Laukeze] – Dźwińsk do rzeczki Lawkazy [Lauce]. 

B. Folwark Ligniszki [Liginiški] ostrzeliwują od 410 do 435 bat[erie]: 
5/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] p[olowej], 6/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] p[olo-
wej] i 3/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] c[iężkiej].

C. Przyczółek przed drewnianym mostem od godz. 410 do 435 bat[erie] 
8/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] p[olowej] i 4/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] c[iężkiej].

D. Cytadela poczynając do fortu przy torze kolejowym72 od godz. 410 do 
5[00] ewentualnie do 3[-ech] czerwonych rakiet – bat[eria] 5/1[-ego] p[uł-
ku] a[rtylerii] c[iężkiej].

E. Dworzec towarowy bardzo intensywnie od godz. 410–435 bat[eria] 
6/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] c[iężkiej] celem przerwania kolejowego połą-
czenia między dworcem Ryskim i towarowym.

F. Okopy przed Grzywką od godz. 4[00]–435 pociągi pancerne „Śmiały[-
-Szeroki]” „Śmigły”, a od godz. 435 do godz. 445 bat[eria] 8/1[-ego] p[ułku] 
a[rtylerii] p[olowej]. 

G. Lasenberg [Lasenbeka] i okopy przed nim od godz. 435 do 5[00] ba-
teria 6/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] p[olowej] i  6/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] 
c[iężkiej]. Poczem [bateria] 6/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] p[olowej] przejeż-
dża na pozycję w rejonie Malutki, gdzie czeka na dalsze

[strona 4]
rozkazy, niezwłocznie nawiązując łączność z  Dow[ództwem] Grupy 

6/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] p[olowej] jak w ... [nieczytelne].
H. Przyczółek za drewnianym mostem od godz. 435 do 445 bat[eria] 

5/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] p[olowej] i 3/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] c[ięż-
kiej] i 4/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] c[ciężkiej].

I. Dworzec Ryski (środek miasta) od godz. 440 [zapewne błąd, winno być 
445] do 520 ewentualnie do 3[-ech] czerwonych rakiet bat[eria] 5/1[-ego] 
p[ułku] a[rtylerii] p[olowej] i  3/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] c[iężkiej]. Po-
czem bat[eria] 5/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] p[olowej] szykując się do zmia-
ny pozycji czeka na dalsze rozkazy a [bateria] 3/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] 
c[iężkiej] przejeżdża na pozycję w  rejonie Malutki, gdzie czeka na dalsze 
rozkazy, niezwłocznie nawiązując łączność z D[owódz]twem Grupy.

J. Dworzec Petersburski od godz. 445 – 6[00] ewentualnie 3[-ech] czerwo-
nych rakiet bat[eria] 4/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] c[iężkiej] poczem czeka 
na dalsze rozkazy.

72 W znaczeniu: Poczynając od cytadeli (na północnym brzegu rzeki) do fortu przy torze 
kolejowym (na południowym brzegu rzeki).
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K. Nowosielje [?, być może mowa o  nowej części miasta] od godz. 435 
– 6[00] ewentualnie 3[-ech] czerwonych rakiet bat[eria] 8/1[-ego] p[ułku] 
a[rtylerii] p[olowej] i od godz. 5[00] – 6[00] ewentualnie 3[-ech] czerwonych 
rakiet zaczynając od dworca towarowego i powoli przenosząc ogień aż do 
Nowosielja – bat[eria] 6/1[-ego] p[ułku] a[rtylerii] c[iężkiej]. Poczem obie 
baterje czekają na dalsze rozkazy.

L. St[ł]umienie baterji i punktów obserwacyjnych nieprzyjaciela leży na 
[baterii] 1[-ej]/3 [-ego] p[ułku] a[rtylerii] c[iężkiej], która aż do skutku pro-
wadzi samodzielnie ogień. 

M. Terminy pozycje [?] są wyznaczo-
[strona 5]
ne prowizorycznie. W  razie potrzeby D[owód]cy Grup telefonicznie 

proszą o osłonę [?] ich w D[owódz]twie artyl[erii]
N. Jako przykrycie dla każdej z Grup zostały wyznaczone po dwie kom-

panje Baonu Strzelców Kowieńskich. D[owód]cy Grup wskażą miejsce 
postoju dla tych kompanji według swego uznania. Każda z  baterji Grupy 
ppłk Mirskiego podczas zmiany pozycji musi być osłonioną przez jedną 
z  kompanji. W  razie przemarszu baterji przez miasto celem złączenia się 
z  1[-szym] p[ułkiem] p[iechoty] Leg[ionów] wyznaczona kompanja musi 
jej towarzyszyć przez miasto aż do nowej pozycji. 

6. W dniu N przy baterji na działo lekkie 240 strzałów, na działo ciężkie 
75 strzałów, reszta w czołówce amunicyjnej. Czołówka pod d[owódz]twem 
ppor. Michałowskiego z D[owódz]twa artyl[erii] od dnia N godz. 2[-ga] na 
wymijalni przy budce kolejowej n[r]. 508, dokąd skierowywać zapotrzebo-
wania na amunicję. Po zajęciu miasta73 czołówka na rozkaz Brygady prze-
chodzi na dworzec Kałkuny [Kalkūni]. Ppor. Michałowski w dniu N2 przyj-
mie od kpt. Kwiatkowskiego czołówkę i zarządzi jak powyżej. 

7. Tabor bojowy i bagażowy Gru-
[strona 6]
py ppłk. Mirskiego przy drodze Lawkazy [Laukeze] – Dźwińsk w sadzie 

[?] na północ od folwarku Lawkazy [Laukeze]. Tabor bojowy i  bagażowy 
Grupy kpt. Jankowskiego w pobliżu wsi ... [nieczytelne]. Dalsze rozkazy dla 
taborów wydadzą D[owód]cy Grup. 

8. W  ciągu dni N-1 i  N-2 uzupełnią oddziały prowiant do dnia N-2 
włącznie w tem jedna porcja rezerwowa. 

9. Czołówka sanitarna za czołówką amunicyjną na wymijalni na budce 
N. 508 dokąd skierowywać rannych. 

73 Wyraz „miasta” nadpisany drobnymi literami. Zapewne oddaje to pierwotny zamiar strony 
polskiej zajęcia całego Dyneburga już we wrześniu 1919 r. Należy zaznaczyć, że rozkaz zmienia-
jący cele polskiej operacji i ograniczający natarcie wyłącznie do przedmościa został wydany pod 
wpływem nacisków misji obserwacyjnej Ententy zaledwie dwie godziny przed rozpoczęciem 
ataku. Inną możliwością jest pomyłka autora, który zamiast wyrazu „mostu” zapisał „miasta”.
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10. W razie mego wybycia z szeregu zastępuje mnie ppłk. Mirski, a na-
stępnie kapitan Jankowski. 

Wykonanie powyższego rozkazu nastąpiło 28 września 1919 r. po przy-
gotowaniu artyleryjskim ruszono do ataku na najważniejszy objekt t.j. most 
kolejowy, a  mianowicie [wyrażenie nadpisane] kompanja czołgów, p[o-
cią]g panc[erny] Śmiały szeroki z  1. [jednym] działem 3’ [3-calowym, tj. 
76,2 mm]74 i 5. [pięcioma] c.k.m., piechota i komp[ania] sap[erów] której 
zadaniem było wysadzenie mostu kolejowego. Z  przeciwnej strony były 
prócz normalnej piechoty i art[ylerii] jeszcze art[yleria] forteczna 

[strona 7]
i dwa p[ocią]gi panc[erne]. Teren do ataku był nadzwyczaj trudny, gdyż 

odsłonięta całkowicie równina; mimo to atak się udał. O godz. 23 ... [nad-
pisane wyrazy nieczytelne]. Jako oficer p[ocią]gów pancernych przedstawię 
udział dyonu p[ocią]gów panc[ernych] w tymże ataku:

W myśl rozkazu dywizjon miał działać początkowo jako bat[eria] a następ-
nie p[ocią]g lżejszy miał o godz. X ruszyć do ataku. Celem wykonania powyż-
szego D[owód]ca dyonu wysyła kilka dni przed atakiem patrol wywiadowczy, 
który ma zbadać tor. Otrzymuje meldunek, że tor kolej[owy] w  odległości 
1[-go] km od naszej linji piech[oty] jest przerwany i mały mostek w odległości 
½ km od mostu żelaznego jest uszkodzony. Zarządza więc zabranie odpowied-
niego materjału. W  nocy przed dniem ataku ustawia p[ocią]gi w  punktach 
wypadowych do ataku i tak pociąg lżejszy „Śmiały szeroki” na stacji Kałkuny 
[Kalkūni] pociąg cięższy „Śmigły” z 6[-cio] cal[ową] hb[haubicą]75 przy budce 
508. Zadaniem obydwóch pociągów jest ostrzeliwanie okopów przed Grzywką. 
Po ½ godz. p[ocią]g cięższy ostrzeliwuje tor kolejowy za mostem pociąg lekki 
rusza do ataku. P[ocią]g panc[erny] „Śmiały szeroki” został wykryty w swej 
pozycji wypadowej i był przez cały czas pod ogniem

[strona 8]
nieprzyjacielskiej artylerii, dzięki tylko [nadpisane] częstym zmia-

nom pozycji, jako też częściowej osłonie przez budynki stacyjne nie został 
uszkodzony. O oznaczonej godz. p[ocią]g rusza do ataku szybkim wypadem 
i  dojeżdża do zerwanych szyn. Zamilkła przypadkowo w  tej chwili nasza 
artylerja natomiast nieprzyjaciel zwrócił cały swój ogień na pancerkę, roz-
począł się pojedynek między p[ocią]giem panc[ernym] nieprzyjacielskim 
a  naszym. Pozycja pociągu naszego była fatalna, gdyż przez cały czas był 
zwrócony bokiem (t.j. całą swoją długością) do p[ocią]gu nieprzyjaciela, 
mimo to zaraz po pierwszych strzałach p[ocią]g nieprzyjacielski się cofnął 
za cytadelę, gdzie był niewidzialny. D[owód]ca wysłał więc natychmiast 

74 Było to rosyjskie działo kal. 76,2 mm, tzw. „putiłówka”, w całości – czyli łącznie z pod-
woziem kołowym – osadzona na obrotnicy.
75 Zapewne rosyjska haubica 152,4 mm wz. 1909.
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oficera z żołnierzami do naprawy toru i  zabrał ze sobą komp[anię] sap[e-
rów]. Wtem zjawił się powtórnie p[ocią]g panc[erny] i otworzył ogień na 
naszą pancerkę na co nasze działo odpowiadało szybkim ogniem, aż na-
raz pocisk trafił nasz parowóz, maszynista melduje że parowóz może tyl-
ko [nadpisane] jeszcze dojechać do stacji; następny pocisk nieprzyjacielski 
pada na tor kolejowy za naszą pancerką i wyrywa szynę, jednocześnie mel-
duje d[owód]ca art[ylerii] że działo zagwożdżone, granat w lufie. Zdawało 
się, że p[ocią]g zostanie cały rozbity przez nieprzyjacielską art[ylerię], gdyż 
został osaczony, tor z przodu i z tyłu wyrwany – ruszyć się nie może a na

[strona 9]
dodatek jest bezbronny, gdyż jedyne działo zagwożdżone. Korespondent 

warszawski, który przypadkowo był obecny w pancerce pyta się D[owód]cy 
co będzie. Tymczasem D[owód]ca już dał rozkaz naprawy torów za pocią-
giem przez wstawienie kawałka szyny w wyrwaną lukę i p[ocią]g cofnął się 
do stacji Kałkuny [Kalkūni], następnie pojechał do budki 508 gdzie zmienił 
parowóz z p[ocią]giem pc. [pancernym] Śmigłym i wrócił z powrotem na 
stanowisko, ... [nieczytelne] saperzy byli już przy moście, tanki zaś paraliżo-
wały ruchy p[ocią]gów panc[ernych] nieprzyjacielskich. Bolszewicy byli już 
za Dźwiną; wkrótce też most wyleciał w powietrze, zadanie było skończone. 

W załączeniu szkic [wklejony w relację].
CAW-WBH, Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. I.341.1.

STRESZCZENIE

Maciej  Münnich, Atak na przedmoście Dyneburga  
27–28 września 1919 r. Relacja dowódcy dyonu pociągów pancernych 

kpt. Michała Münnicha

Artykuł przedstawia nigdy niepublikowany opis walk o przedmoście Dyneburga 
w dniach 27–28 września 1919 r. Jego autorem jest kpt. Michał Münnich, dowódca 
uczestniczących w walkach dwóch polskich pociągów pancernych „Śmiały-Szero-
ki” oraz „Śmigły”. Pierwsza część relacji cytuje także dotychczas niepublikowany 
rozkaz płk. Juliusza Rómmla, ówczesnego dowódcy I Brygady Artylerii, dotyczący 
użycia w walkach polskiej artylerii. 

Druga część opisuje działania polskich pociągów pancernych. W oparciu o tekst 
relacji przedstawiono szerszą analizę dotyczącą działań polskiej artylerii oraz spro-
stowano wiele pojawiających się w literaturze przedmiotu nieścisłości dotyczących 
udziału w  walkach pociągów pancernych. Artykuł kończy przedstawienie autora 
relacji, szczególnie jego udziału w walkach w latach 1918–1920.

S łowa k luczowe: Dyneburg, Dźwińsk, pociągi pancerne, „Śmiały-Szeroki”, 
„Śmigły”
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SUMMARY

Maciej  Münnich, Attack on the bridgehead of Daugavpils,  
September 27th–28th, 1919. An account of the commander of Polish 

armoured trains, Capt. Michał Münnich

The article presents an unpublished account of the battles for the Daugavpils 
bridgehead on September 27th–28th, 1919. Its author is Capt. Michał Münnich, 
commander of the two Polish armoured trains „Śmiały-Szeroki” and „Śmigły” 
participating in the fights. The first part of the account also cites the previously 
unpublished order of Col. Juliusz Rómmel, then commander of the First Artillery 
Brigade, concerning the use of Polish artillery in the battle. 

The second part describes the activities of Polish armoured trains. Basing on the 
report, a broader analysis of the activities of Polish artillery is presented, and several 
inaccuracies concerning the participation of armoured trains in the fights, found in 
subject matter literature, are clarified. The article concludes with the presentation of 
the author of the report, especially his participation in the 1918–1920 fights.

Keywords : Daugavpils, armoured trains, „Śmiały-Szeroki”, „Śmigły”

РЕЗЮМЕ

Мачей Мюнних, Атака на тет-де-пон Даугавпилса  
27–28 сентября 1919 г. Отчет командира дивизиона бронетанкового 

транспорта капитана Михала Мюнниха

Статья содержит публикуемое впервые описание битв за даугав-
пилский тет-де-пон 27–28 сентября 1919 г. Его автор - капитан Михал 
Мюнних, командующий участвующих в  битвах двух польских бро-
нетанковых машин „Щмялы-Шероки” („Śmiały-Szeroki”) и „Щмиглы” 
(„Śmigły”). В первой части отчета цитируется также ранее не публи-
кованный приказ полковника Юлиуша Руммеля, в  те времена - ко-
мандующего Первой Бригадой Артиллерии, касающийся использова-
ния в битвах польской артиллерии. Вторая часть описывает действия 
польских бронетанковых машин. На основе текста отчета был прове-
ден широкий анализ действий польской артиллерии, а также выяснен 
ряд появляющихся в  тематической литературе неточностей, касаю-
щихся участия бронетанковых машин в  битвах. Статья завершается 
представлением автора отчета и в особенности его участия в битвах 
в 1918–1920 гг. 

Ключевые слов а : Даугавпилс, Двинск, бронетанковые машины, 
„Śmiały-Szeroki”, „Śmigły”



Adam Adrian Ostanek 

Źródła do dziejów Wojska Polskiego 
okresu II Rzeczypospolitej przechowywane 

w archiwach lwowskich 

W okresie międzywojennym Lwów był trzecim co do liczby miesz-
kańców miastem II Rzeczypospolitej. Swoją siedzibę miało tu wiele insty-
tucji. Na wojskowej mapie Polski miasto to pełniło również ważną rolę. 
To tu mieściło się Dowództwo Okręgu Korpusu nr VI (DOK VI), co 
z  kolei wiązało się z  tym, iż we Lwowie znajdowały się liczne wojskowe 
instytucje, będące organami pracy poszczególnych służb pomocniczych 
dowództwa1. Lwów był także największym garnizonem w  południowo-
-wschodniej Polsce, należąc równocześnie do jednych z  silniejszych gar-
nizonów w  całym kraju. W  okresie międzywojennym, w  różnych latach, 
dyslokowanych tu było na stałe od 22 do 27 różnego rodzaju formacji2. 
Takie nasycenie miasta wojskiem spowodowało, że w  ciągu przeszło 
20  lat istnienia II Rzeczypospolitej wytworzona została olbrzymia liczba 
dokumentów, które dziś stanowią materiał źródłowy do badania dziejów 
Wojska Polskiego w tym regionie. 

Wytworzona w okresie międzywojennym dokumentacja wojskowa znaj-
dowała się głównie w  archiwach podręcznych instytucji i  urzędów, które 
korespondowały z  władzami wojskowymi (np. w  sprawie organizacji po-
boru czy w sprawach bezpieczeństwa). Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. 

1 A. A. Ostanek, VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921–
1939, Warszawa 2013.
2 Idem, Garnizon Lwów wczoraj i  dziś – wymiar poznawczy i  edukacyjny [w:] Militaria 
w  edukacji historycznej, t. II: Przeszłości nie można zrekonstruować..., red. A. Drzewiecki, 
Ł. Różycki, Gdynia 2014, s. 119–143; idem, Życie codzienne żołnierzy garnizonu lwowskie-
go w  okresie międzywojennym, „Przegląd Wschodni” 2016, t. XIV, z. 2 (54), s. 373–422; 
W.  Włodarkiewicz, Lwów 1939, Warszawa 2007, s. 11–35.
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i  szybkość działań zbrojnych spowodowały, że materiały te nie zostały 
z miasta wywiezione. Co więcej, to we Lwowie i na ziemiach wschodnich 
II Rzeczypospolitej znalazło się wiele ewakuowanych urzędów i  instytucji 
z Polski zachodniej wraz ze swoimi archiwami. 

Atak Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. spowodował, 
że wszystkie te materiały wpadły w ręce Rosjan. W większości przypadków 
dokonali oni ich selekcji, w wyniku czego dokumenty ważne z punktu wi-
dzenia działania radzieckich służb trafiły do Moskwy i nadal nie są w cało-
ści dostępne dla polskich badaczy. Dokumenty o mniejszym znaczeniu oraz 
te, których wówczas nie zidentyfikowano jako istotne, złożono do opraco-
wań w miejscowych archiwach. Ich selekcji i opisu dokonano już po II woj-
nie światowej. Dziś znajdują się w dwóch instytucjach – Centralnym Pań-
stwowym Archiwum Historycznym Ukrainy (Цeнтpaльний Дepжaвний 
Icтopичний Apxiв України – CDIAU) oraz w  Państwowym Archiwum 
Obwodowym (Дepжaвний Apxiв Львiвcькoй Oблacтi – DALO). Niestety, 
odnalezienie wszystkich materiałów proweniencji wojskowej w wielu przy-
padkach nie jest tak łatwe.

Celem niniejszego artykułu jest analiza zasobu archiwalnego zgroma-
dzonego w dwóch kluczowych archiwach Lwowa – CDIAU i DALO – pod 
kątem przechowywanej tam dokumentacji, dotyczącej dziejów wojskowości 
polskiej okresu II Rzeczypospolitej. Przed przystąpieniem jednak do po-
szukiwań jakichkolwiek dokumentów w lwowskich archiwach należy mieć 
świadomość, w przechowywaniu jakich materiałów każde z nich się specja-
lizuje. W tym z kolei pomocna jest wiedza dotycząca działania przedwojen-
nych instytucji archiwalnych funkcjonujących w mieście. 

Każde z  dzisiejszych archiwów ukraińskich miało swój odpowiednik 
w państwie polskim. CDIAU funkcjonuje w obiektach dawnego Archiwum 
Ziemskiego (przed 1914 r. Archiwum Krajowe Aktów Grodzkich i  Ziem-
skich), DALO natomiast istnieje w  oparciu o  przedwojenne Archiwum 
Państwowe. Pierwsza z  wymienionych instytucji skupiała od samego po-
czątku swego istnienia przede wszystkim dokumentację pochodzącą z cza-
sów najdawniejszych – szczególnie z okresu I Rzeczypospolitej. Archiwum 
Państwowe z kolei, powołane w 1908 r., miało za zadanie gromadzenie akt 
powstałych w urzędach centralnych i terenowych Galicji od 1772 r.

Obydwa archiwa ukraińskie w  zasadzie przejęły spuściznę po swoich 
poprzednikach, choć zaznaczyć trzeba, że od 23 maja 1933 r., w  niedługi 
czas po śmierci Oswalda Balzera – ostatniego dyrektora Archiwum Ziem-
skiego – rozpoczął się proces likwidacji odrębności instytucjonalnej tego 
archiwum, a  z  dniem 1 lipca 1933 r. jego zasoby formalnie włączone zo-
stały do wspomnianego Archiwum Państwowego, kierowanego przez cały 
okres międzywojenny przez Eugeniusza Barwińskiego. Mimo powyższe-
go połączenia do wybuchu wojny fizycznie w żaden sposób nie dokonano 
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połączenia materiałów archiwalnych, wobec czego zasadniczo zachowały 
one swoją odrębność3. 

Jako ciekawostkę warto dodać, że współczesny badacz miałby zapewne 
nieco bardziej ułatwione zadania poszukiwawcze, bowiem dyrektor Barwiń-
ski przygotowywał wydanie kompleksowego i szczegółowego przewodnika po 
zasobach Archiwum Państwowego we Lwowie4. Z drugiej strony trzeba mieć 
świadomość, że nie znalazłyby się w nim informacje na temat materiałów woj-
skowych, które do archiwum wpłynęły dopiero po 1939 r. Niestety, plany te, 
mimo dużego stopnia zaawansowania, nie zostały ostatecznie zrealizowane ze 
względu na wybuch wojny. DALO, w przeciwieństwie do CDIAU5, do dziś nie 
doczekało się kompleksowego przewodnika dla materiałów z okresu między-
wojennego, co wymaga od poszukujących zdecydowanie więcej wysiłku i zna-
jomości obiegu akt w przedwojennej administracji wojskowej i państwowej.

Obecne zasady przechowywania dokumentacji przez poszczególne ar-
chiwa istniejące we Lwowie w  kontekście cezur czasowych generalnie nie 
odbiegają od przedwojennych. W 1944 r., w obliczu zbliżania się do Lwo-
wa oddziałów Armii Czerwonej, niemieckie władze okupacyjne zarządziły 
ewakuację najważniejszych zbiorów archiwum. Dzięki temu, w praktycznie 
nienaruszonym stanie, zbiory przetrwały działania wojenne, zabezpieczo-
ne w  podziemiach klasztoru w  Tyńcu pod Krakowem. Po zajęciu okolic 
Krakowa przez Rosjan ewakuowane materiały stały się przedmiotem zain-
teresowania władz radzieckich i  w  konsekwencji tego zostały wywiezione 
na powrót do Lwowa. Tu dokonano ich podziału pomiędzy dwa nowo po-
wstałe archiwa. Materiały organizacji i  instytucji, których działalność prze-
kraczała granice dawnego województwa lwowskiego czy też późniejszego 
obwodu lwowskiego i drohobyckiego (w latach 1939–1941), przekazano do 
Filii Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukraińskiej SSR 
(obecnie CDIAU), natomiast wszystkie pozostałe do DALO6.

Poszukując zatem dokumentacji wojskowej bądź związanej z funkcjono-
waniem armii, należy udać się do obydwu placówek. O  ile bowiem ma-
teriały wytworzone we Lwowie czy miastach znajdujących się w  dawnym 
województwie lwowskim znajdują się w DALO, o tyle te wykraczające poza 
jego granice będą dostępne w CDIAU.

3 Дepжaвний Apxiв Львiвcькoї Oблacтi, ф. 21, oп. 1, cпр. 424, к. 1; R. Nowacki, Archi-
wum Krajowe Akt Grodzkich i Ziemskich we Lwowie w latach 1879–1933, „Rocznik Lwowski” 
2003, s. 79; A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, Toruń 1982, s. 129.
4 „Kultura Lwowa”, VI–VII 1933, t. I, z. IX, s. 3–5.
5 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie 
archiwalnym, oprac. A. Krochmal, Warszawa 2005.
6 Ibidem, s. 13; M. Klimecki, Lwowskie archiwalia do dziejów Polski i Ukrainy 1914–1939 r., 
„Wojskowy Przegląd Historyczny” 1993, nr 2, s. 261–267.



Adam Adrian Ostanek: Źródła do dziejów Wojska Polskiego okresu II Rzeczypospolitej przechowywane... 277

Już na wstępie warto zaznaczyć, iż radziecki, a obecnie ukraiński, system 
przechowywania materiałów nie jest w pełni tożsamy z polskim. Podstawo-
wym zbiorem, w skład którego wchodzi określona dokumentacja archiwal-
na, jest fond, będący odpowiednikiem polskiego zespołu. Zespół taki posia-
da jednak minimum jeden, a czasem więcej, opisów, które są odpowiedni-
kami polskiego inwentarza. Numer opisu odgrywa w całościowym systemie 
katalogowania akt kluczową rolę, a  ewentualny błąd w  wypisie skutkuje 
otrzymaniem innych niż zamawiane materiałów. Zdarza się przykładowo, 
iż w danym zespole występują opisy o identycznych numerach, a  jedynym 
wyróżnikiem jest litera „c” („s”) znajdująca się przy numerze opisu. Pod-
czas archiwizowania dokumentów w czasach radzieckich bardzo często wy-
odrębniano materiały, które z różnych względów uznawano za tajne i two-
rzono dla nich równoległe do jawnych – opisy tajne. Ze względu jednak 
na fakt, iż gromadziły one materiały tych samych komórek wewnętrznych 
danych instytucji, nadawano im takie samo oznaczenie cyfrowe, dodając je-
dynie wspomnianą literę „c” („s”), stanowiącą skrót od słów: совершенно 
секретно („ściśle tajne”). W poszczególnych opisach znajdują się tzw. spra-
wy, czyli teczki. System zatem jest zawsze trzystopniowy, co w Polsce wła-
ściwie nie występuje7. 

Znalezienie dokumentacji o  charakterze wojskowym jest w  przypadku 
CDIAU nieco łatwiejsze niż w  DALO. Wynika to z faktu wyraźniejszego 
wyodrębnienia przez pierwszą z wymienionych instytucji konkretnych ze-
społów gromadzących takie dokumenty. W  DALO są one zazwyczaj czę-
ściami składowymi zespołów różnych urzędów i  instytucji działających 
w ramach cywilnej administracji państwa i znalezienie ich wymaga niekie-
dy wnikliwych poszukiwań. Poza tym, co już sygnalizowano, CDIAU posia-
da przewodnik po archiwum.

Typowy materiał wojskowy w CDIAU znajduje się w fondzie 495 – Mi-
nisterstwo Spraw Wojskowych, składającym się z 73 jednostek archiwalnych 
(j.a.) (1 opis). Znajdujące się tu dokumenty wytworzono w  latach 1918–
1939. Poza najprzeróżniejszymi danymi statystycznymi, instrukcjami, refe-
ratami, artykułami i planami w zespole tym znajdują się również informacje 
na temat przeprowadzenia kolejnych poborów oraz rejestry i wykazy żoł-
nierzy z terenów DOK X i fragmentarycznie DOK VI. 

Kolejnym zbiorem gromadzącym akta typowo wojskowe jest zespół 
792 – DOK VI Lwów (1 opis). Niestety, ma on niewielką objętość i zawiera 

7 Trójstopniowość oznaczania sygnatur akt występuje przykładowo w  Centralnym Ar-
chiwum Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie, jednak w tym przypadku wynika 
to z  faktu stworzenia tzw. grup zespołów akt, np. Dowództwa Okręgów Korpusów. Zabieg 
powyższy ma m.in. ułatwić identyfikację określonych zespołów, nie wprowadza jednak – 
w przeciwieństwie do archiwów z obszarów b. ZSRR – dodatkowej liczby oddzielnie nume-
rowanych inwentarzy.
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jedynie 6 j.a. akt powstałych w  latach 1930–1939. Nie oznacza to jednak, 
że nie zawiera ciekawych informacji. W zespole można znaleźć akta, któ-
rych zawartość odnosi się do współpracy obywateli polskich narodowości 
ukraińskiej z wywiadem wojskowym, informacji na temat badania lojalno-
ści pracowników państwowych przez wywiad oraz przeciwdziałania pro-
pagandzie komunistycznej na terenie Małopolski Wschodniej w szeregach 
armii. Interesujące są również dokumenty odnoszące się do zajęć z wycho-
wania obywatelskiego, jakie prowadzono w drugiej połowie lat trzydziestych 
w 19  Pułku Piechoty. 

Kolejnym interesującym zbiorem akt typowo wojskowej prowenien-
cji w  tym archiwum jest zespół 515 – Intendentura 12 Dywizji Piechoty. 
Niestety, on także jest niewielki objętościowo, zawiera bowiem zaledwie 
4  j.a. i to akt wytworzonych w latach 1919–1921 (1 opis). Niemniej jednak 
można na ich podstawie zapoznać się z zasadniczymi problemami, z jakimi 
borykały się wówczas jednostki 12 DP, jak również odnaleźć zestawienia 
liczbowe co do stanów osobowych i  finansów poszczególnych oddziałów 
wchodzących w skład dywizji w tym okresie.

Zespołami odnoszącymi się do spraw wojskowych są akta Powiato-
wych Komend Uzupełnień (PKU) – w  Przemyślu (zespół 610 – 5 j.a. za 
lata 1919–1920), Łańcucie (617 – 146 j.a. za lata 1922–1939), Stryju (zespół 
848 – 19  j.a. za lata 1921–1938) oraz Samborze (zespół 849 – 14 j.a. za lata 
1925–1939). W  każdym z  zespołów występuje 1 opis. Akta PKU Sambor 
i Łańcut stanowią element historii funkcjonowania DOK X Przemyśl, na-
tomiast PKU Stryj częściowo DOK X (materiały z lat 1921–1927), częścio-
wo zaś DOK VI (dokumenty z  lat 1927–1939)8. Materiały PKU Przemyśl 
dotyczą z  kolei funkcjonowania Dowództwa Okręgu Generalnego Lwów, 
istniejącego w latach 1919–1921. W powyższych zespołach odnaleźć moż-
na rozkazy i  instrukcje poszczególnych dowódców okręgów, jak również 
sprawozdania, raporty i protokoły przeprowadzanych poborów czy działań 
różnego rodzaju komisji (np. leczniczo-kontrolnych). Wartościowe są także 
księgi ewidencyjne osób podlegających służbie wojskowej, księgi poboro-
wych, wykazy rezerwistów oraz dane dotyczące przyznawanych rent, zapo-
móg pieniężnych oraz spraw emerytalnych żołnierzy.

W analizowanym archiwum zachowały się także materiały dotyczą-
ce działalności sądownictwa wojskowego. Zespół 603, na który składa się 
29 j.a., zawiera akta spraw prowadzonych przez Wojskowy Sąd Rejonowy 
w  Przemyślu w  latach 1921–1928. Akta spraw Wojskowego Sądu Okrę-
gowego w  Przemyślu znajdują się z  kolei w  zespole 604 (20 j.a. za lata 

8 W latach 1921–1927 obszary powiatów Stryj i Skole wchodzące w skład PKU Stryj pod-
legały DOK X, natomiast od 1 X 1927 r. do wybuchu wojny w  1939 r. – DOK VI. Zob. 
A. A.  Ostanek, VI Lwowski Okręg Korpusu..., s. 60.
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1920–1936). W  zespole 605 (12 j.a. za lata 1920–1921) znajdują się akta 
spraw prowadzonych przez Ekspozyturę Wojskowego Sądu Okręgowego 
Dowództwa Okręgu Generalnego we Lwowie. Ostatnim zbiorem dokumen-
tów o podobnym charakterze jest zespół 606 – Prokuratura Wojskowa we 
Lwowie (2 j.a. za lata 1919–1922).

Zespołem, w którym zgromadzone są m.in. materiały dotyczące histo-
rii wojskowości, jest dokumentacja działalności Fabryki Broni i  Maszyn 
„Arma” we Lwowie9 – zespół 558 (7 j.a., 1 opis). Niestety, zachowane ma-
teriały obejmują jedynie końcowe lata działalności zakładu, tj. 1932–1934. 
Wśród dokumentów znaleźć można pisma Ministerstwa Spraw Wojskowych 
dotyczące współpracy z fabryką oraz fragmentaryczne wykazy zamówień.

Dalsze poszukiwania materiałów do historii wojskowości wymagają już 
przebadania zespołów instytucji i urzędów niewojskowych. Pomocna w tym 
przypadku okazuje się oczywiście wiedza dotyczącego tego, z jakimi urzędami 
i instytucjami oraz w jakich sprawach korespondować mogły władze wojsko-
we. Współpraca armii ze strukturami państwa była wówczas duża i odnosi-
ła się niemal do każdej istotnej z  punktu widzenia bezpieczeństwa państwa 
płaszczyzny. Odnalezione w ten sposób dokumenty, choć niekiedy pojedyncze, 
bywają również dość interesujące i zawierają ciekawe informacje. 

Z pewnością warto zapoznać się z materiałami zgromadzonymi w zespo-
le 744 – Ministerstwo Komunikacji. Wśród 193 j.a. (1 opis) można odna-
leźć akta Biura Wojskowego dotyczące budowy i rekonstrukcji wojskowych 
bocznic kolejowych, jak również korespondencję z urzędami wojewódzkimi 
oraz Dyrekcją Okręgową Kolei Państwowych we Lwowie na temat przygo-
towania wojskowego pracowników oraz wzmocnienia gotowości obronnej 
urzędów. 

Materiały dotyczące armii znaleźć można także w liczącym 62 j.a. zespo-
le 493 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wśród zgromadzonych tu akt 
znaleźć można m.in. raporty Oddziału II Sztabu Generalnego (od 1928 r. 
Głównego) WP oraz materiały dotyczące koncepcji współpracy wojska 
i policji na wypadek wybuchu wojny.

W zespole 392 – Ukraińska reprezentacja parlamentarna w Sejmie i Se-
nacie, na który składa się 66 j.a. (1 opis) oraz 344 – Ukraińskie Zjednoczenie 
Narodowo-Demokratyczne (UNDO), składającego się aż z 605 j.a. (1 opis), 
znaleźć można także pewne materiały dotyczące armii polskiej. Mowa tu 
o opracowaniach przygotowywanych przez ukraińskich parlamentarzystów 

9 Fabryka Broni i Maszyn „Arma” we Lwowie była spółką akcyjną, działającą od 1922 r. 
W latach 1922–1927, wespół z Centralną Składnicą Broni nr 1 w Warszawie, przerobiła na 
potrzeby WP około 77 000 sztuk rosyjskich karabinów Mosin wz. 91. W wyniku tego dzia-
łania powstał kbk. wz. 91/98/23, który najpierw użytkowany był przez wojsko, Policję Pań-
stwową i Straż Graniczną, a następnie – po wycofaniu z użytku – trafił w drugiej połowie lat 
trzydziestych do oddziałów Obrony Narodowej.
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w związku z akcją represyjną, jaką władze polskie przeprowadziły w 1930 r. 
w odpowiedzi na ukraińskie sabotaże. W działaniach władz czynny udział 
wzięło wówczas kilka oddziałów wojskowych (głównie kawaleria)10.

Analizie warto poddać także dokumenty zgromadzone w  zespole 425 
– Lwowski Okręg Wojewódzki Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
(68 j.a. za lata 1924–1939, 1 opis) oraz 795 – Komenda Policji Państwowej 
na Małopolskę (78 j.a. za lata 1919–1921, 1 opis). W przypadku pierwszego 
zespołu można tam natrafić na materiały o działalności szkół i kółek szy-
bowcowych oraz budowie lotnisk w Gródku Jagiellońskim, Rawie Ruskiej 
i Żółkwi – całość tworzona w ścisłej współpracy z wojskiem. Do istotnych 
z  punktu widzenia historii wojskowości akt zgromadzonych w  teczkach 
policyjnych z  pewnością zaliczyć należy z  kolei korespondencję na temat 
zadań i zakresu współpracy policji z wojskiem w kwestii sądownictwa woj-
skowego oraz ochrony granic.

Wymienione powyżej zespoły stanowią zbiory akt najistotniejszych, od-
noszących się do dziejów WP w okresie międzywojennym. Jak wspomnia-
no wcześniej, zdecydowanie więcej materiałów można znaleźć w zbiorach 
DALO, jednak tu, ze względu na specyfikę przyporządkowania akt do po-
szczególnych urzędów i  instytucji cywilnych, niezbędna jest znajomość 
powiązań poszczególnych elementów składowych urzędów bądź instytucji 
z władzami wojskowymi. Oczywiście istnieją także pojedyncze zespoły wy-
odrębniające dokumentację stricte wojskową.

Zbiorami nawiązującymi bezpośrednio do zagadnień wojskowych są ze-
społy PKU z takich miast jak Turka (559 – 1 opis), Drohobycz (560 – 60  j.a. 
za lata 1918–1939, 1 opis), Stryj (563 – 51 j.a. za lata 1918–1939, 1 opis), 
Sambor (564 – 308 j.a. za lata 1918–1939, 1 opis) i Rawa Ruska (570 – 6 j.a. 
za lata 1926 i 1928, 1 opis). Zgromadzone w poszczególnych teczkach ma-
teriały nie zawsze równomiernie odnoszą się do poszczególnych lat. Można 
jednak wśród nich znaleźć księgi ewidencyjne poborowych i  rezerwistów 
oraz dane statystyczne dotyczące ilości powołań w  szeregi armii. Innymi 
ciekawymi dokumentami są rozkazy dowódców okręgów oraz sprawozda-
nia i raporty mówiące o działalności komisji poborowych. Na ich podstawie 
można również wyszczególnić problemy, z  jakimi borykał się na co dzień 
aparat odpowiedzialny za uzupełnienia w armii. Interesujące są także wyka-
zy rezerwistów według specjalizacji zdobytych podczas służby w oddziałach 
11 DP oraz 6 psp.

Dane dotyczące działalności wojskowego wymiaru sprawiedliwości we 
Lwowie znaleźć można w zespole 54 – Wojskowy Sąd Okręgowy we Lwo-
wie (1 opis, 85 j.a. za lata 1919–1939) oraz zespole 557 – Wojskowy Sąd 

10 Zob. A. A. Ostanek, Wydarzenia 1930 roku w Małopolsce Wschodniej a bezpieczeństwo 
II  Rzeczypospolitej, Warszawa 2017.
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Rejonowy w Samborze (1 opis, 2 j.a. z roku 1921). Akta Żandarmerii Woj-
skowej we Lwowie z  lat 1918–1919 można znaleźć w zespole 263 (1 opis). 
Są to jednak głównie zestawienia dotyczące stanu osobowego, w mniejszym 
stopniu pojedyncze działania żandarmerii. Ciekawe materiały o charakterze 
informacyjno-statystycznym z lat 1918–1919 zgromadzone są w zespole 965 
– Dowództwo Wojska Polskiego na Galicję Wschodnią (1 opis). Zespół 990 
– Spółdzielnia III batalionu 26 Pułku Piechoty (1 opis, 1 j.a.) zawiera z kolei 
statut spółdzielni z 1929 r. oraz materiały dotyczące działalności spółdzielni 
batalionu dyslokowanego w Gródku Jagiellońskim z lat 1919–1934. Licznie 
zachowane materiały o działalności Towarzystwa Badania Historii Obrony 
Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich w latach 1919–1939, funk-
cjonującego przy DOK VI, znajdują się w  zespole 257 o  tej samej nazwie 
(opis 1 – 617 j.a.; opis 2 – 1715 j.a.). Warto dodać, że każdorazowo preze-
sami Towarzystwa byli kolejni dowódcy OK VI, natomiast wiceprezesem 
wspomniany już dyrektor Archiwum Państwowego Eugeniusz Barwiński.

Tak jak w  przypadku CDIAU, materiały nawiązujące do historii woj-
skowości znaleźć można w zbiorach zgromadzonych w zespołach instytucji 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz urzędów administracji cywilnej. 
Najwięcej dokumentów wojskowych znaleźć można w  zespole 1 – Urząd 
Wojewódzki we Lwowie, przy czym ze względu na objętość zachowanych 
akt podzielono je i przyporządkowano poszczególnym wydziałom funkcjo-
nującym w ramach urzędu w  latach 1921–1939. W ten sposób stworzono 
przeszło pięćdziesiąt autonomicznych opisów. 

Najważniejszy w tym przypadku jest opis 4 – Wydział Wojskowy, na któ-
ry składa się 1817 j.a. z lat 1921–1939. Wśród zgromadzonych dokumentów 
przeważają mówiące o współpracy wojska z władzami tego szczebla admi-
nistracji. Niezwykle pomocny w przypadku poszukiwań akt obejmujących 
konkretny zakres działań podejmowanych przez wojsko jest indeks tema-
tyczny, znajdujący się we wstępie inwentarza.

Poszczególne teczki gromadzą olbrzymią ilość dokumentów, wśród któ-
rych nie brak jest najprzeróżniejszych raportów, instrukcji oraz sprawozdań 
z podejmowanych działań. Cenna jest także korespondencja pomiędzy sta-
rostami i wojewodą z  jednej strony a władzami wojskowymi z drugiej, na 
podstawie której można odtworzyć zakres i  charakter współpracy prowa-
dzonej w całym okresie międzywojennym przez poszczególne strony. 

Niezwykle wysoką wartość poznawczą mają również teczki dotyczące 
kwestii przebiegu poboru, organizacji wspólnych uroczystości państwo-
wych oraz współpracy w  zakresie ogólnego szkolenia proobronnego oby-
wateli. Zachowało się niezwykle dużo materiałów poświęconych zagadnie-
niom obrony przeciwlotniczej, szkoleń i wsparcia udzielanego przez wojsko, 
szczególnie w latach 1938–1939. Spośród wszystkich tych dokumentów wy-
łaniają się również zestawienia statystyczne oraz budżetowe odnoszące się 
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do wspólnych inicjatyw mających podwyższyć stopień gotowości obronnej 
społeczeństwa na wypadek wojny. Występują tu także materiały poświęco-
ne działalności wojskowego wymiaru sprawiedliwości, zasad zakwaterowa-
nia wojska na czas ćwiczeń oraz związane z przygotowaniem, organizacją 
i efektywnością corocznego poboru do armii. 

Materiały dotyczące historii WP znaleźć można także w innych opisach 
zespołu 1. Przykładowo w  opisie 51 – Wydział Prezydialny Urzędu Wo-
jewódzkiego we Lwowie wśród dokumentów zgromadzonych w  1127 j.a. 
znaleźć można zestawienia ekspedycji karnych wojska i raporty dowódców 
szwadronów pułków ułanów biorących udział we wspominanej już wcze-
śniej akcji represyjnej władz polskich przeprowadzonej wobec części Ukra-
ińców w 1930 r.

Kolejnymi zespołami, w  których znaleźć można materiały do historii 
wojskowości, są: 121 – Komenda Wojewódzka Policji Państwowej (4  opisy), 
108 – Komenda Powiatowa Policji Państwowej we Lwowie (1  opis) oraz 243 
– Komenda Miejska Policji Państwowej we Lwowie (2 opisy).

W przypadku pierwszego z wymienionych zespołów znajduje się w nim 
całkiem sporo informacji nawiązujących do spraw wojskowych. Fakt ten 
nie dziwi, bowiem Komeda Wojewódzka była tą instancją, z  którą wła-
dze wojskowe kontaktowały się bezpośrednio w sprawach bezpieczeństwa. 
Najważniejsze znaczenie ma opis 3 (579 j.a.) i opis 3”c” (523 j.a.) – łącznie 
1102  j.a. Obydwa stanowią odrębne, chronologiczne zbiory dokumentów 
dotyczących zagadnień związanych z sytuacją polityczną panującą w regio-
nie oraz jej wpływem na bezpieczeństwo. Ciekawostkę może stanowić fakt, 
że opis 3”c” był przez całe dziesięciolecia utajniony i dopiero na przełomie 
XX i  XXI w. został udostępniony badaczom.Wśród materiałów z  obydwu 
wspomnianych opisów, z  punktu widzenia historii wojskowości, cenne są 
przykładowo dokumenty dotyczące spraw związanych z organizacją poboru 
(początek lat dwudziestych), współpracą wojska i  policji na rzecz bezpie-
czeństwa (między innymi w zwalczaniu agitacji wymierzonej w armię, dzia-
łalności komunistycznej wewnątrz armii, działań sabotujących pobór) oraz 
udziału wojska w akcji represyjnej 1930 r. 

Zespół 108, obejmujący dokumentację z lat 1920–1939, składa się z 568 
j.a. (1 opis). Wśród nich znaleźć można materiały dotyczące wyłapywa-
nia dezerterów (lata 1920–1922), sprawozdania z pobytu wojsk rosyjskich 
w  Małopolsce Wschodniej w  1920 r., ochrony obiektów wojskowych (lata 
1921–1926), poboru do armii (niemal cały okres międzywojenny), spraw 
związanych z  budową lotniska dla 6 Pułku Lotniczego w  podlwowskim 
Skniłowie (1925 r.) oraz przygotowania policji do mobilizacji w 1939 r.

Z materiałów zgromadzonych w zespole 243 (opis 1 – 409 j.a.; opis 2  – 
625 j.a.) cenne z punktu widzenia historii wojskowości są m.in. dane doty-
czące działalności sądów polowych (z  lat 1920–1923), zwalczania agitacji 
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wymierzonej w struktury armii i  ideę poboru (1920–1926) oraz spisy osób 
objętych poborem i uchylających się od niego oraz spisy dezerterów, zagad-
nienia związane z działalności organizacji wojskowych, przygotowania do 
wojny 1939 r. oraz przygotowania do mobilizacji.

Ostatnim uporządkowanym zbiorem materiałów, w  którym można 
znaleźć dokumentację wojskową, jest zespół 7 – Starostwo Powiatowe we 
Lwowie. Zgromadzone tu akta, dotyczące całego okresu międzywojenne-
go, zgrupowano w trzy opisy. W kontekście źródeł do historii wojskowości 
istotny jest wyłącznie opis 3, składający się z 649 j.a. Można tu znaleźć m.in. 
materiały dotyczące szeroko rozumianych spraw związanych z organizacją 
poboru, działalnością komisji poborowych, jak również zestawienia pobo-
rowych. Interesujące są także materiały obejmujące współpracę władz po-
wiatu lwowskiego z  sądami wojskowymi obydwu instancji, które mieściły 
się we Lwowie (materiały za lata 1931–1932). 

Wymienione zespoły są tymi, w  których odnaleziono materiały przy-
datne z  punktu widzenia badań nad dziejami WP. Autor niniejszego tek-
stu, który już od 10 lat systematycznie bada zawartość aktową powyższych 
archiwów, ma jednak pełną świadomość, że dokumentów tych jest z pew-
nością więcej i  wymagają one jedyne odnalezienia. Do momentu jednak 
wydania kompleksowego przewodnika po zbiorach archiwum obwodowe-
go we Lwowie kolejni badacze będą skazani na poszukiwania niezbędnych 
do swoich badań materiałów źródłowych drogą osobistego weryfikowania 
kolejnych, nierzadko kilkusetstronicowych, inwentarzy pisanych w  języku 
rosyjskim, rzadziej ukraińskim. Co więcej, wiele niejasności pojawiających 
się tytułach nadanych teczkom powoduje, że często niezbędne staje się zlu-
strowanie ich zawartości. W obliczu ograniczeń co do liczby teczek, jakie 
można zamówić na jeden dzień pracy oraz niekiedy długiego czasu ocze-
kiwania na realizację samego zamówienia bywa, że długa i  żmudna praca 
nie przynosi efektów adekwatnych do czasu spędzonego w archiwum. Tym 
większa nadzieja, że niniejszy tekst okaże się przydatny dla badaczy zamie-
rzających przeprowadzić kwerendy w archiwach Lwowa.

STRESZCZENIE

Adam Ostanek, Źródła do dziejów Wojska Polskiego okresu 
II  Rzeczypospolitej przechowywane w archiwach lwowskich

Pomimo wkraczającego w  świat nauki powszechnego rozwoju technicznego, 
a  co za tym idzie wielu ułatwień w  prowadzeniu badań (np. digitalizacji części 
zbiorów), kwerendy archiwalne nadal stanowią podstawę pracy każdego history-
ka. Szczególnie aktualne jest to w  prowadzeniu badań w  archiwach położonych 
na Wschodzie, gdzie nie istnieje wspomniane pojęcie digitalizacji, a  już sam fakt 
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istnienia kompleksowego przewodnika po zasobie uznać należy za niezwykle istot-
ne udogodnienie. Artykuł niniejszy jest zatem dedykowany tym, którzy mimo 
wielu przeciwności postanowili poświęcić się badaniom historii Polski na Wscho-
dzie. Celem niniejszego artykułu jest analiza zasobu archiwalnego zgromadzonego 
w  dwóch kluczowych archiwach Lwowa – Centralnym Państwowym Archiwum 
Historycznym Ukrainy oraz Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego – pod 
kątem przechowywanej tam dokumentacji dotyczącej dziejów wojskowości polskiej 
okresu II Rzeczypospolitej. 

S łowa k luczowe: Wojsko Polskie, Lwów, archiwa, źródła, kwerenda

SUMMARY

Adam Ostanek, Sources concerning the history of the Polish Army 
of  the Second Polish Republic kept in Lviv archives

Despite the technological progress entering the world of research and con-
sequent numerous facilitations in conducting studies (e.g. partial digitalization 
of  archives), archive queries still constitute the basis of every historian’s work. It 
is especially relevant when conducting studies in the archives located in the East, 
where the aforementioned notion of digitalization does not exist and the very fact 
of the existence of a  comprehensive guide to the collection must be considered 
an unusually significant convenience. Therefore, the article is dedicated to those 
who – despite the adversities – decided themselves to the research on Poland in 
the East. The aim of the article is an analysis of the archive collection gathered in 
two key archives of Lviv – Central State Historical Archives of Ukraine and State 
Archives of Lviv Oblast – paying special attention to the documentation preserved 
there concerning the history of Polish military of the Second Polish Republic. 

Keywords : Polish Army, Lviv, archives, sources, query

РЕЗЮМЕ

Адам Ос т анек, Источники сведений об истории Войска 
Польского в период Второй Речи Посполитой, хранящиеся 

в  архивах Львова

Несмотря на все более сильное влияние технического прогресса на мир 
науки (и, как следствие, упрощение процесса исследований, например, в ча-
стичной диджитализации архивов), работа в  архивах по-прежнему явля-
ется основой работы каждого историка. Это особенно актуально при про-
ведении исследований в  архивах, расположенных на востоке (от Польши – 
прим.пер.), где не существует упомянутого выше понятия диджитализации, 
а уже сам факт существования гида-проводника по архиву нужно признать 
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необыкновенно существенным. Данная статья посвящена тем, кто, несмотря 
на множество трудностей, решил посвятить свою исследовательскую работу 
истории Польши на востоке. Целью статьи является анализ архивных мате-
риалов, собранных в двух ключевых архивах Львова – Центральном государ-
ственном историческом архиве Украины и  Государственном архиве Львов-
ской области – с точки зрения хранящейся в них документации, касающейся 
событий в польской армии периода Второй Речи Посполитой. 

Ключевые слов а: Войско Польское, Львов, архив, источники 
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Marcin Dziubek, Niezłomni z oddziału 
„Sosienki”. Armia Krajowa wokół KL 
Auschwitz. Nowe spojrzenie, Stowarzyszenie 
Auschwitz memento, Kraków 2016

Wydawałoby się, że temat działalności obozu zagłady Auschwitz-Birke-
nau, życia więźniów, obozowego ruchu oporu oraz podejmowanych i  zre-
alizowanych ucieczek osadzonych w  nim więźniów jest doskonale znany 
w  literaturze historycznej. Napisano bowiem wiele opracowań naukowych 
czy popularnonaukowych1 na ten temat, ukazało się również wiele pozy-
cji wspomnieniowych2. Jak się jednak wydaje, najbardziej znaną pozycją 
była książka Tomasza Sobańskiego pt. Ucieczki oświęcimskie oraz wstrzą-
sające wspomnienia Wiesława Kielara pt. Anus mundi3. Pozycje te jednak 

1 Można wskazać chociażby publikacje: Z. Jagoda, S. Kłodziński, J. Masłowski, Oświęcim 
nieznany, Kraków 1981; W. Piper, Zatrudnienie więźniów w KL Auschwitz, Oświęcim 1981; 
J.  Garliński, Oświęcim walczący, Warszawa 1992; D. Czech, Kalendarium wydarzeń w KL Au-
schwitz, Oświęcim 1992; A. Cyra, Spadochroniarz „Urban”. Ppor. Stefan Jasieński 1914–1945, 
Oświęcim 2005; Auschwitz w  oczach SS, Oświęcim 2011; H. Langbein, Auschwitz przed 
sądem. Proces we Frankfurcie nad Menem 1963–1965. Dokumenty, Wrocław 2011; Grypsy 
z Konzentrationlager Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego, oprac. I. Pa-
czyńska, Kraków 2013.
2 Ukazały się m.in. pozycje wspomnieniowe: E. Ciesielski, Wspomnienia oświęcimskie, 
Kraków 1968; A. Piątkowska, Wspomnienia oświęcimskie, Kraków 1977; K. Albin, List goń-
czy, Warszawa 1996; M. Bednarski, W szponach gestapo, Warszawa 2004; E. Hałoń, W cie-
niu Auschwitz, Oświęcim 2003; A. Kowalczyk, Refren kolczastego drutu. Trylogia prawdziwa, 
Chorzów 2010. 
3 T. Sobański, Ucieczki oświęcimskie, Warszawa 1983; W. Kielar, Anus mundi, Wrocław 
2004. Wiesław Kielar (ur. 12 VIII 1919 r. w  Przeworsku – zm. 1 VI 1990 r.), aresztowany 
w Jarosławiu w maju 1940 r., 14 VI 1940 r. przybył do KL Auschwitz pierwszym transportem 
więźniów z Tarnowa i otrzymał numer 290. W 1944 r. został przeniesiony do KL Sachsen-
hausen. Zob. Wiesław Kielar, http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 
2 II 2018); W. Kielar, Nasze młode lata, Wrocław 2004, s. 231. Tomasz Sobański (ur. 22 IX 
1922 r. w  Warszawie – zm. 1990 r.), 21 II 1941 r. aresztowany w  Warszawie, 6 IV 1941 r. 
przywieziony do KL Auschwitz i  oznaczony numerem 13609; 27 VI 1944 r. zbiegł z  obo-
zu wraz z Konstantym Jagiełłą (nr 4507); współpracował z oddziałem AK „Sosienki” przy 
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najczęściej dotyczyły określonego wycinka działalności obozu, zaś wspo-
mnienia z reguły dotyczyły losów autorów lub ich przyjaciół, w sposób dość 
marginalny opisując pozostałe działania ruchu oporu. Temat przy tym wy-
daje się niełatwy. Przez wiele lat w historiografii KL Auschwitz dominował 
nurt łączący ruch oporu w obozie oraz pod obozem z działalnością Józefa 
Cyrankiewicza i Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), który w zasadzie mar-
ginalizował dokonania żołnierzy Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej 
(ZWZ i  AK), zarówno w  samym obozie koncentracyjnym, jak i  w  naj-
bliższym jego otoczeniu. W  cień usuwano m.in. działania Witolda Pilec-
kiego, który w  rzeczywistości stworzył podwaliny wojskowej działalności 
więźniów, bowiem w  tym celu dołączył do ludzi zatrzymanych w  łapance 
w  Warszawie i  22  września 1940 r. znalazł się za drutami KL Auschwitz. 
Zręby organizacji konspiracyjnej „Związek Organizacji Wojskowej”, po-
czątkowo opartej na członkach Tajnej Armii Polskiej, Witold Pilecki zaczął 
tworzyć od października 1940 r.4, a więc zanim do obozu przybył Józef Cy-
rankiewicz, którego aresztowano 18 kwietnia 1941 r. w „kotle” założonym 
w  mieszkaniu członka ZWZ ppłk. Jana Cichockiego w  Krakowie, zaś do 
obozu przywieziono we wrześniu 1942 r.5 Należy przy tym zaznaczyć, że 
przedstawiana w publikacjach o KL Auschwitz PPS, przy przemilczaniu jej 
prawdziwej roli, mogła się czytelnikowi jawić co najmniej jako partia po-
krewna Polskiej Partii Robotniczej (PPR), co nie miało miejsca – wchodziła 
ona w skład struktur politycznych wspierających Rząd Polski na Obczyźnie.

Wydaje się, że czytelnik, który interesował się tematem i sięgnął po pu-
blikacje dotyczące przyobozowego ruchu oporu, powinien przynajmniej ko-
jarzyć nazwę oddziału AK „Sosienki” i jego dowódcę por. Jana Wawrzyczka 
„Danutę”. Więzień KL Auschwitz i uciekinier z obozu Tomasz Sobański, opi-
sując działania ruchu oporu pod obozem, wskazywał na pomoc więźniom 
organizowaną m.in. przez rodziny Niklów i Jedlińskich czy działania Jerze-
go Tabeau6. Wiązał je z mityczną „zorganizowaną bojówką u bram Oświęci-
mia” lub partyzantką, nie podając jednak w swojej książce jej proweniencji. 

przejmowaniu uciekinierów z  obozu; po śmierci Jagiełły „Kostka” opuścił teren przyobo-
zowy, zob. Grypsy z  Konzentration Auschwitz..., s. 306; Tomasz Sobański, http://auschwitz.
org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 2 II 2018); M. Dziubek, Niezłomni z oddziału 
„Sosienki”, Kraków 2016, s. 356. 
4 A. Cyra, Ochotnik do Auschwitz. Witold Pilecki 1901–1948, Oświęcim 2000, s. 63–64, 
67–68; J. Galiński, Oświęcim..., s. 44.
5 Grypsy z Konzentration Auschwitz..., s. XV.
6 Jerzy Tabeau (ur. 18 XII 1918 r. w Zabłotowie – zm. 11 V 2002 r.), student medycyny 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w  Krakowie, kolporter prasy ZWZ w  Krakowie; przywie-
ziony do KL Auschwitz 26 III 1942 r. pod nazwiskiem Jerzy Wesołowski i  oznaczony nu-
merem 27273; uciekł z obozu 20 XI 1943 r.; wszedł w skład oddziału bojowego PPS Edwar-
da Hałonia, zob. D. Czech, Kalendarz..., s. 562; T. Sobański, Ucieczki..., s. 31; Jerzy Tabeau, 



Bartłomiej Szyprowski [rec.]: Marcin Dziubek, Niezłomni z oddziału „Sosienki”. Armia Krajowa... 289

Gros zapisów jego książki wskazującej na walkę konspiracyjną pod obozem 
poświęconych zostało działaniom Kazimierza Hałonia7, Adama Rysiewicza 
„Teodora”8 i Konstantego Jagiełły9, które autor wiązał z PPS10. Więcej infor-
macji o wejściu niektórych więźniów do „Związku Organizacji Wojskowej” 
w  KL Auschwitz i  ZWZ wskazał Józef Garliński. Wymienił on żołnierzy 
ZWZ i późniejszych żołnierzy „Sosienek”: Bernarda Świerczynę, Edwarda 
Ciesielskiego i Stanisława Zygułę11. 

Nikt jednak do tej pory nie podjął próby monograficznego opracowa-
nia powstania i  działalności tego oddziału, a  także losów jego żołnierzy 
po wkroczeniu Armii Czerwonej i struktur PKWN na tereny polskie. Tym 
chętniej sięgnąłem po recenzowaną publikację. Nie rozczarowałem się. 
Pozycja została napisana żywym językiem, oparta jest na obszernej bazie 

http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 2 II 2018); J. Garliński, 
Oświęcim..., s. 216; Grypsy z Konzentration Auschwitz..., s. 103–104.
7 Kazimierz Hałoń „Kartuski”, „Radwański” (ur. 5 V 1915 r. w Brzeszczach – zm. 26 VIII 
2000 r.), od stycznia 1941 r. działacz Okręgowego Komitetu PPS Wolność Równość Niepod-
ległość (WRN) w Krakowie; od 12 IX 1941 r. więzień KL Auschwitz o numerze 20687; 10 II 
1943 r. uciekł z obozu i objął dowództwo grupy bojowej PPS, zob. Grypsy z Konzentration 
Auschwitz..., s. 25; E. Hałoń, W cieniu..., s. 62–64, 313. 
8 Adam Rysiewicz „Teodor”, „Skiba” (ur. 24 II 1918 r. w Wilczyskach – zm. 24 VI 1944 r.), 
od kwietnia 1941 r. sekretarz Okręgowego Komitetu PPS (WRN) w  Krakowie, budował 
struktury wojskowe Gwardii Ludowej PPS (WRN), zaś od maja 1943 r. był dowódcą kra-
kowskiego okręgu Gwardii Ludowej WRN; dowódca oddziału partyzanckiego, który organi-
zował pomoc w ucieczkach więźniów z KL Auschwitz; zginął na granicznej stacji kolejowej 
Ryczów koło Spytkowic w walce z Bahnschutzem, zob. Grypsy z Konzentration Auschwitz..., 
s. XIX–XX, 4, 22; E. Hałoń, W cieniu...
9 Konstanty Jagiełło „Kostek” (ur. 12 VII 1916 r. w  Żelechowie – zm. 27 X 1944 r.), dzia-
łacz PPS i „Czerwonego Harcerstwa”; przywieziony do KL Auschwitz 22 IX 1940 r. transportem 
z Warszawy i oznaczony numerem 4507; 27 VI 1944 r. zbiegł z obozu wraz z Tomaszem Sobań-
skim (nr 13609); łącznik oddziału AK „Sosienki” zajmujący się przerzutem uciekinierów z obo-
zu; zginął w walce z Niemcami podczas nieudanej próby przejęcia uciekinierów w Łękach, zob. 
Konstanty Jagiełło, http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ (dostęp 2  II 
2018); M. Dziubek, Niezłomni z oddziału..., s. 253; T. Sobański, Ucieczki..., s. 95, 99; D. Czech, 
Kalendarium..., s. 29, 695. Od śmierci Stanisława Dubois 21  VIII 1942 r. Jagiełło był członkiem 
Związku Organizacji Wojskowej założonej przez Witolda  Pileckiego w KL Auschwitz. Zob. Rot-
mistrz Pilecki. Raporty z Auschwitz, red. A. Szatko, Warszawa 2016, s. 40; A. Cyra, Ochotnik do 
Auschwitz. Witold Pilecki (1901–1948), Oświęcim 2000, s. 105.
10 T. Sobański, Ucieczki..., s. 43, 86. Cały rozdział pt. Pod Oświęcimiem też był front poświę-
cony jest działaniom PPS, zaś co do działań AK wskazano jedynie kilkoma zdaniami kwestię 
działań por. cc Stefana Jasieńskiego „Alfy”, „Urbana”, mających na celu pomoc więźniom 
obozu, który starał się o spotkanie z przedstawicielem PPS Jagiełłą. T. Sobański, Ucieczki..., 
s. 95, 96. Co do oddziału AK „Sosienki” autor wskazał jedynie, że w  jego oddziale znaj-
dowało się kilkunastu byłych więźniów obozu i  w  kontakcie z  oddziałem tym pozostawał 
Konstanty Jagiełło, zob. T. Sobański, Ucieczki..., s. 95, 99. 
11 J. Garliński, Oświęcim..., s. 57.
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archiwalnej oraz literaturze przedmiotu, w  tym wielu niepublikowanych 
dotąd relacjach czy wspomnieniach. Autor w  ciekawy sposób przedstawił 
zalążki formowania się organizacji ZWZ na terenie oświęcimskim, scharak-
teryzował działania oddziału „Sosienek”, a  przede wszystkim specyficzny 
charakter terenu, na jakim przyszło mu działać, oraz przedstawił argumen-
tację przemawiającą za realizowanymi formami działań oddziału i decyzja-
mi podejmowanymi przez jego dowódcę. Niewątpliwym plusem publikacji 
jest przedstawienie powojennych działań żołnierzy i  współpracowników 
„Sosienek”, w  tym dawnych więźniów KL Auschwitz, w  ramach struktur 
antykomunistycznych, które dotychczas było pomijane w literaturze. Wyłą-
czenie tego aspektu z dotychczasowej literatury miało stwarzać pozory, że 
byli więźniowie zgadzali się z działaniami reżimu komunistycznego. Oprócz 
tego autor przedstawił i rzeczowo uargumentował zakwalifikowanie działal-
ności Konstantego Jagiełły do struktur „Sosienek”. 

Recenzowana publikacja składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów pogrupo-
wanych tematycznie oraz dwóch słowników biograficznych, aneksu i bibliogra-
fii. Dodatkowo każdy z rozdziałów został podzielony na podrozdziały. 

We wstępie (s. 9–15) autor przedstawił okoliczności, które skłoniły go 
do zajęcia się tematyką oddziału AK „Sosienki” dowodzonego przez por. 
Jana Wawrzyczka „Danutę”. Było nimi dążenie do prawdy, która przez wiele 
lat była przedstawiana ogólnikowo, a niekiedy przemilczana oraz oddanie 
hołdu żołnierzom tego oddziału. 

Pierwszy rozdział Od Oświęcimia do Auschwitz (s. 17–40), składający się 
z dwóch podrozdziałów Auschwitz i Miasto w planach nazistów, przedsta-
wia specyfikę codziennego życia przedwojennego Oświęcimia, które było 
miasteczkiem o  korzeniach chrześcijańsko-żydowskich, jakich wiele było 
w  Polsce przed wybuchem II wojny światowej. Nadto autor opisał życie 
miasta po wejściu wojsk niemieckich, w  tym: wysiedlenia, represje wobec 
Żydów, plany budowy niemieckich zakładów przemysłowych oraz powody 
umiejscowienia na tym terenie obozu koncentracyjnego. 

Rozdział Niezłomni walczą (s. 41–206), który podzielono na 22 pod-
rozdziały, stanowi najważniejszą część publikacji, w  której przedstawiono 
powstanie Związku Walki Zbrojnej na terenie podoświęcimskim, trzech od-
działów zbrojnych: „Marusza” por. Jana Wawrzyczka „Danuty”; „Kańczuga” 
kpt. Jana Barcika i „Maczuga” plut. Jana Jamroza oraz zdrady i aresztowania 
w łonie organizacji. Autor przybliżył również sylwetkę dowódcy „Sosienek”, 
w  tym jego służbę wojskową, działania w  konspiracji oraz stosunki we-
wnątrz oddziału. W kontekście zakonspirowania działań „Danuty” ciekawa 
jest konstatacja autora, oparta na wspomnieniach żołnierzy, iż wyglądem 
i zachowaniem upodabniał się do okolicznych mieszkańców (rolników, wę-
glarzy, wozaków). Nie nosił munduru, lecz cywilne, czasem podarte ubra-
nie, zaś wewnątrz oddziału nie stosowano wojskowego drylu. 
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Dążenie do ujednolicenia dowodzenia strukturami zbrojnymi, częścio-
wo rozbitymi po aresztowaniach we wrześniu i październiku 1942 r., spo-
wodowało powstanie jednego oddziału „Sosienki”. Jego dowództwo objął 
Jan Wawrzyczek „Danuta”, zaś zastępcą został Jan Jamróz „Maczuga”. Opis 
„melin” oddziału i  ich właścicieli (s. 68–85) daje czytelnikowi pełniejszy 
obraz zaangażowania mieszkańców terenów podobozowych w  konspira-
cji i  ich losy. W  szczególności wzbogaca opis przedstawiony w  publikacji 
Sobańskiego Ucieczki oświęcimskie dotyczący: Jedlińskich i Dusików w Łę-
kach-Zasolu; Zdrowaków w Brzeszczach-Borze, Józefa Chlebusa w Kańczu-
dze czy Chmielniaków i  Wrotnów w  Bielanach. Autor przybliżył sylwetki 
osób pomagających uciekinierom, którzy nie znaleźli się w pozycji Sobań-
skiego, np. Władysława Handy, Władysława Dziubka12, Jana Balcarczyka. 
Wyjaśnił również rzeczywistą przynależność organizacyjną Dusików i  Je-
dlińskich13. Oprócz tego autor opisał kwestie struktury organizacyjnej od-
działu, uzbrojenia, opieki medycznej, duszpasterskiej, łączności, legalizacji, 
wywiadu, kontrwywiadu oraz podejmowanych akcji zbrojnych, m.in. walkę 
w domu Zdrowaków, w której poległ plut. AK Stanisław Furdyna „Śmiech” 
(s. 142–148). 

W związku z faktem, iż zadaniem oddziału, oprócz walki zbrojnej i sa-
botażowo-dywersyjnej, było również utrzymywanie kontaktów z konspiracją 
obozową (wymiana poczty, organizowanie ucieczek np. poprzez dostarcza-
nie mundurów niemieckich, udzielanie pomocy uciekinierom), szczególnie 
ciekawa jest, podnoszona przez autora, kwestia drobiazgowego planowania 
i  organizowania ucieczek przez „Danutę”, z  których każda zakończyła się 
powodzeniem. Jak wskazywał autor, ucieczki, których nie planował „Danu-
ta”, kończyły się często niepowodzeniem, np. „Danuta” miał inną koncepcję 
zorganizowania ucieczki kierownictwa obozowej konspiracji niż zrealizo-
wana przez Konstantego Jagiełłę w dniu 27 października 1944 r. Na uwagę 
zasługują podrozdziały Punkt przejmowania „pasiatych” i  Szlak Babinicza 
(s. 85–92) opisujące m.in. miejsce, sposób i  hasła obowiązujące przy od-
bieraniu uciekinierów, trasy, sposób i osoby biorące udział w dostarczaniu 
byłych więźniów oraz broni i korespondencji do oddziału AK „Garbnik”14. 

12 Ukrywał się tam m.in. Tomasz Sobański po śmierci Jagiełły.
13 Lektura publikacji Sobańskiego (Ucieczki oświęcimskie...) może prowadzić do wniosku, 
że rodziny Jedlińskich i Dusików były związane organizacyjnie z PPS. Autor recenzowanej 
publikacji stara się dokładnie przedstawić współpracę i przynależność członków ww. rodzin 
do AK czy Batalionów Chłopskich (BCh). 
14 Oddział Partyzancki „Beskid Zachodni” (od 1944 r. pod nazwą „Garbnik”), dowodzony 
przez por. Czesława Świąteckiego „Surmę”, operował na terenie Obwodu AK Żywiec. Został 
utworzony w 1943 r. na bazie istniejących od 1942 r. grup partyzanckich. Następnie stano-
wił oddział rozpoznawczy 21 DP AK z Inspektoratu AK Bielsko. W 1944 r. liczył 140 osób. 
W  jego szeregach walczyli również uciekinierzy z  KL Auschwitz, m.in.: Józef Barcikowski 
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Kolejną ciekawostką jest informacja o przekazaniu przez oddział „Sosienki” 
materiału wybuchowego, który został wykorzystany podczas buntu Sonder-
kommando w Birkenau (s. 138–139).

Nadto autor w szerszym kontekście opisał działania osób z przyobozo-
wego ruchu oporu. Oprócz postaci znanych czytelnikom z książki Sobań-
skiego, m.in. Zofii Zdrowak „Jadźki”, Stanisława Furdyny „Śmiecha”, cicho-
ciemnego Stefana Jasińskiego „Urbana”, Konstantego Jagiełły „Kostka” czy 
Mariana Szayera „Mariana”, autor przedstawił również sylwetki wielu osób 
nieznanych dotąd, np. Bronisławy Dłuciak „Dzidki” czy Wandy Kondal 
„Igi”. Ciekawe w szczególności są zapisy publikacji dotyczące zadań wyko-
nywanych przez „Kostka” w ramach oddziału „Danuty”, w tym jego udział 
w odbieraniu więźniów czy „szlaku Babinicza”, bowiem jak się wydaje, ten 
fragment jego działalności był dotychczas bliżej nieznany większemu gronu 
czytelników. Nadto autor stara się przybliżyć działania podejmowane przez 
„Urbana” w celu uwolnienia więźniów KL Auschwitz (s. 181–187). 

Trzeci rozdział W konfrontacji z Bezpieką (s. 207–240) przedstawia dzia-
łania komunistycznego aparatu represji wobec żołnierzy oddziału, w  tym 
poprzez sieć agenturalną, oraz kontynuację walki zbrojnej żołnierzy AK, 
tym razem przeciw sowieckiemu okupantowi. W szczególności warte uwa-
gi czytelnika są informacje przedstawiające antykomunistyczne działania, 
podejmowane w ramach oddziałów partyzanckich AK, NOW i NSZ, m.in. 
przez byłych więźniów KL Auschwitz: Antoniego Wykręta „Kirgiza” czy 
Mariana Mydlarza „Krzywonosa”, które do tej pory nie były przedstawiane. 
Ciekawy jest również wątek antykomunistycznych działań członków przy-
obozowej konspiracji w ramach oddziałów NSZ podległych kpt. Henrykowi 
Flame „Bartkowi” – oddziałów Antoniego Bieguna „Sztubaka”, Zdzisława 
Krausa „Andrusa” i Ludwika Byrskiego „Żbika”. 

Rozdział Nowa komunistyczna prawda (s. 241–291) opisuje propagan-
dowe działania podjęte przez system komunistyczny mające na celu „wy-
rugowanie” zasług AK w zakresie pomocy niesionej więźniom Auschwitz. 
Autor ciekawie zestawił, na przykładzie różnych publikacji, przypisywanie 
sobie zasług należnych oddziałowi „Danuty” przez autorów związanych 
z BCh, Armią Ludową czy PPS oraz przedstawił, na przykładzie przytoczo-
nych relacji, rzeczywisty przebieg zdarzeń, wskazując przemilczane fakty. 
Autor odniósł się m.in. do przynależności organizacyjnej Mariana Mydla-
rza „Krzywonosa” czy rodziny Jedlińskich, niesłusznie umiejscowionej jako 

„Chiromanta”, Wincenty Ciesielczuk „Świerk”, Wacław Maliszewski „Miś”, Gerard Witkowski 
„Eryka”, H. Woźniak, zob. Z  kart historii Żywca i  Żywiecczyzny, http://www.zywiecczyzna.
pl/stat.php?page=historia_text (dostęp 3 XII 2016); J. Niekrasz, Z  dziejów AK na Śląsku,  
Warszawa 1985, s. 149–151. W recenzowanej książce autor, opisując współpracę „Garbnika” 
i „Sosienek”, wskazywał m.in. na różnicę w ich działaniu wynikającą m.in. ze specyfiki tere-
nu, na którym działali (s. 188–189). 
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PPS w publikacji Sobańskiego Ucieczki oświęcimskie15. Przedstawił również 
polemikę z tezami Edwarda Hałonia wskazanymi w publikacji W cieniu Au-
schwitz. W dalszej części rozdziału opisał „promocję”, jakiej doznała wersja 
o pomocy, jakiej udzielała więźniom przede wszystkim PPS16 i budowanie 
legendy „ostoi ruchu socjalistycznego i  ludowego” przez byłych więźniów 
KL Auschwitz i  przedstawicieli nowej władzy: Józefa Cyrankiewicza i  Lu-
cjana Motykę, a  także Tomasza Sobańskiego. W  kolejnej części publikacji 
zawarto wiele informacji co do działań i  przynależności organizacyjnej 
Konstantego Jagiełły „Kostka”, pytań dotyczących działalności Józefa Cyran-
kiewicza czy kwestii podejścia do historii ruchu oporu prezentowanej przez 
Tomasza Sobańskiego.

Niewątpliwą zaletą publikacji są: Słownik biograficzny oraz indeks party-
zantów oddziału „Sosienki” (s. 307–350) i Słownik biograficzny oraz indeks 
partyzantów–więźniów KL Auschwitz z  oddziałów „Sosienki” i  „Garbnik” 
(s.  351–359). Przedstawiono w  nich, częstokroć po raz pierwszy, krótkie 
biogramy 102 żołnierzy AK. 

15 Opisując swoje zadania, Tomasz Sobański pomijał w ogóle, że korzystał ze struktur AK. 
Wskazywał m.in.: „powrót na teren podoświęcimski, aby zorganizować następne ucieczki, wy-
korzystując znajomość obozowych stosunków [...] obecność zorganizowanej bojówki niemal 
u bram Oświęcimia oznaczała, że następni którym organizacja każe wyjść za druty, znajdą po-
moc i schronienie w domu Niklów w Skidzinie, u Dusików i Jedlińskich w Łękach, Chmiel-
niaków w  Bielanach”. W  innym miejscu Sobański napisał, że po ucieczce z  samochodu SS 
Antoni Wykręt „Kirgiz”: „dotarł szczęśliwie do zagrody Niklów, swoich dawnych znajomych. 
Niklowa, nazywana [była] przez bojówkarzy «Mamą»”, zob. T. Sobański, Ucieczki..., s. 86, 182. 
Z  drugiej strony Sobański był niekonsekwentny, bowiem opisując wspólną ucieczkę sześciu 
więźniów w dniu 28 IX 1944 r.: Tadeusza Donimirskiego (nr 2033), Wacława Maliszewskiego 
(nr  59195), Jana Prajznera (nr 14046), Alfonsa Szumińskiego (nr 23483), Leonarda Zawadzkie-
go (nr  13390) i Tadeusza Żaboklickiego (nr 21668), którzy wykonali ją w porozumieniu z od-
działem AK „Sosienki”, wskazał, że brali w niej udział Marian Mydlarz „Krzywonos”, a kwaterę 
dla uciekinierów przygotowano w domu Jedlińskich, zob. T. Sobański, Ucieczki..., s. 165–166, 
170, 172. W kolejnym opisie dotyczącym ucieczki Mariana Szayera i Stanisława Zyguły Sobań-
ski wskazał, że osobiście brał udział w przejęciu więźniów wraz z żołnierzami AK „Sosienki”: 
Stanisławem Furdyną „Śmiechem”, Antonim Wykrętem „Kirgizem”, Edwardem Padkowskim 
i Wincentym Ciesielczukiem. Wspominał: „mnie właśnie polecił dowódca podoświęcimskiej 
bojówki PPS, Konstanty Jagiełło, pomóc w  odbiciu więźniów”, zob. T.  Sobański, Ucieczki..., 
s. 177. Jest to informacja co najmniej zastanawiająca, bowiem w sytuacji, gdy odbicie przygo-
towywał oddział AK, a Jagiełło nie był według Sobańskiego jego członkiem, nie wskazywał na 
jakiekolwiek ustalenia w tym zakresie z AK, a  jedynie wystarczające było „polecenie wzięcia 
udziału”. Analiza tego fragmentu zdaje się wskazywać, że jedynym logicznym wytłumaczeniem 
było, iż Sobański i  Jagiełło byli wówczas członkami oddziału AK lub z nim współpracowali. 
Należy przy tym zauważyć, że według wspomnień Edwarda Padkowskiego, przytoczonych na 
s.  133 i 260 recenzowanej publikacji, Sobański, będąc żołnierzem AK „Sosienki”, nie brał udzia-
łu w tej akcji. 
16 Tomasz Sobański wskazywał, że Adam Rysiewicz „Teodor” był dowódcą oddziału PPS i se-
kretarzem Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS w Krakowie, zaś Edward Hałoń był człon-
kiem konspiracji i pomagał „Teodorowi” od lata 1942 r., zob. T. Sobański, Ucieczki..., s. 52–53. 
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W aneksie (s. 363–377) wskazano, niezależnie od licznych fotografii za-
wartych w tekście publikacji, fotografie kilkunastu dokumentów (wniosków 
awansowych, legitymacji i rozkazów). 

Bibliografia (s. 381–394) wskazuje, że autor oparł publikację na szero-
kiej kwerendzie zasobów archiwalnych, zarówno państwowych, jak i  pry-
watnych (26 instytucji i  osób), a  także publikacjach wspomnieniowych 
oraz opracowaniach.

Jedynym minusem pozycji jest brak indeksu nazwisk i  pseudonimów 
osób występujących w książce, co uniemożliwia szybkie znalezienie zapisów 
dotyczących poszukiwanej osoby. 

Reasumując powyższe rozważania, należy podnieść, że opracowanie 
Marcina Dziubka zasługuje na miano rzeczowej i  niewątpliwie poszerzy 
wiedzę czytelnika o działalności i losach żołnierzy oraz współpracowników 
oddziału, tym bardziej że kumuluje w  jednym miejscu najczęściej rozpro-
szone dotychczas informacje oraz przedstawia czytelnikowi nieznane dotąd 
fakty. Co więcej, jest cenną pozycją przedstawiającą nieznane dotąd fakty 
z  działania oddziału AK „Sosienki” dowodzonego przez por. Jana Waw-
rzyczka „Danutę”, ich wkład w pomoc więźniom przebywającym za druta-
mi KL Auschwitz-Birkenau oraz losy „powojenne” partyzantów. Nadto au-
tor stara się wyjaśnić i prostuje wiele błędnych informacji funkcjonujących 
w dotychczasowej literaturze przedmiotu. Niewątpliwą zaletą pozycji jest jej 
oparcie na bardzo szerokiej literaturze przedmiotu, w tym wielu niezwykle 
interesujących z  punktu widzenia czytelnika, bowiem dotąd nieznanych, 
wspomnień i  relacji uzupełniających opisywaną tematykę. Wydaje się, że 
przyświecający autorowi cel w  postaci dążenia do prawdy, przez wiele lat 
przedstawianej ogólnikowo, a  czasem wręcz przemilczanej oraz oddania 
hołdu żołnierzom oddziału AK „Sosienki”, został rzetelnie zrealizowany. 

 Bartłomiej Szyprowski



Matĕj Bilý, Varšavská smlouva 1969–1985. 
Vrchol a cesta k zániku, Ústav pro studium 
totalitních režimů, Praha 2016

W 2016 r. nakładem praskiego Instytutu Studiów nad Reżimami Totalitar-
nymi (Ústav pro studium totalitních režimů) ukazała się praca młodego cze-
skiego historyka Mateja Bilego poświęcona dziejom Układu Warszawskiego 
w  latach 1969–1985. Stanowi ona niezmienioną wersję dysertacji doktor-
skiej obronionej w  2015 r. na Uniwersytecie Karola1. Wybór tej tematyki 
przez Mateja Bilego był konsekwencją zapoczątkowanych przez niego jesz-
cze w  trakcie studiów magisterskich badań na dziejami Układu Warszaw-
skiego, których pierwszym etapem była praca magisterska („mały doktorat”, 
będący podstawą rygorozum) dotycząca funkcjonowania Układu w  latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w., napisana pod kierunkiem dr. Jana 
Pelikana i obroniona w 2011 r.2

Monografia Mateja Bilego wpisuje się w nurt publikacji dotyczących historii 
Układu Warszawskiego, który nie doczekał się – jak na razie – pełniejszego 
opracowania, opartego choćby na  udostępnionych już materiałach źródło-
wych. Takiej roli pełnić nie może, będący jedynie – choć bardzo cennym, bo 
pochodzącym spod pióra (klawiatury) jednego z najlepszych znawców proble-
matyki – szkicem zagadnienia, wstęp prof. Vojtecha Mastnego do obszernego 
wyboru źródeł na temat dziejów Układu3 ani pokaźna objętościowo, bazująca 
jednak na stosunkowo nielicznych dostępnych wówczas źródłach publikowa-
nych oraz literaturze, praca niemieckiego politologa Franka Umbacha4. Pojawia 
się natomiast coraz więcej prac poświęconych poszczególnym okresom (przede 

1 M. Bilý, Varšavská smlouva 1969–1985. Vrchol a cesta k zániku, Praha 2015, s. 420.
2 Idem, Varšavská smlouva v 50. a 60. letech, rigorózní práce, Praha 2011, s. 228.
3 A Cardboard Castle? An Inside History of the Warsaw Pact, ed. V. Mastny, M. Byrne, New 
York 2005.
4 F. Umbach, Das rote Bündnis. Entwicklung und Zerfall des Warschauer Paktes 1955–1991, 
Berlin 2005.
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wszystkim pierwszemu – do roku 1969) bądź aspektom funkcjonowania Ukła-
du, zwłaszcza roli poszczególnych państw – np. Rumunii czy Węgier. W obli-
czu niemożności dostępu do podstawowej dokumentacji Układu przechowy-
wanej w archiwach na terenie Rosji ogromną rolę w udostępnieniu materiałów 
źródłowych proweniencji np. rumuńskiej, węgierskiej, czeskiej, niemieckiej, 
bułgarskiej czy polskiej odegrała aktywność badawcza zespołu projektu histo-
rii porównawczej dwu paktów wojskowych w okresie zimnej wojny – NATO 
i Układu Warszawskiego, kierowanego przez prof. Vojtecha Mastnego. 

Program ten, niestety już zamknięty, pozwolił nie tylko na zgromadze-
nie, ale wręcz wytworzenie wielu niezwykle cennych źródeł o charakterze 
relacyjnym – np. wywiadów przeprowadzonych z  polskimi i  czeskimi ge-
nerałami „zimnej wojny”. Dostępne, choć niestety nie wszystkie, na stro-
nie politechniki zurychskiej teksty – dokumenty oraz publikacje wyników 
badań licznego, międzynarodowego zespołu skupionego wokół tego pro-
jektu – stanowią – mimo upływu lat – do dziś niezwykle ważny i, można 
uznać, podstawowy zespół dokumentalny dla poznania przede wszystkim 
politycznej strony dziejów Układu Warszawskiego (UW). Znacznie większe 
problemy – i znajduje to odbicie w wyraźnie słabszym działaniu niż w przy-
padku politycznej strony funkcjonowania Układu – sprawia próba odtwo-
rzenia militarnych aspektów dziejów paktu oraz – zwłaszcza – doktryny 
i  przygotowań wojennych oraz planowania strategicznego i  operacyjnego 
na wypadek wybuchu konfliktu zbrojnego. Pomijając już fakt, że najważ-
niejsze dokumenty zawsze znajdowały się w Moskwie, a pozostałe państwa 
członkowskie miały stosunkowo niewielki wgląd w  proces przygotowań 
i  planowania na wypadek wojny ze strony dowództwa Zjednoczonych Sił 
Zbrojnych UW, a w rzeczywistości Sztabu Generalnego Armii Radzieckiej, 
dostęp historyków do – zresztą nie tylko wojskowej – części materiałów, 
będących w dyspozycji poszczególnych państw członkowskich UW, utrud-
niały zapisy umowy dotyczącej rozwiązania Układu, utajniające na zawsze 
tę część dokumentacji. 

Swoiste tabu było stopniowo przełamywane m.in. dzięki staraniom hi-
storyków niemieckich, czeskich – zwłaszcza Pavla Lunaka, który wyko-
rzystał w swojej publikacji5 m.in. oryginalne dokumenty planowania ope-
racyjnego Czechosłowackiej Armii Ludowej – czy wreszcie dzięki decyzji 
ministra Radosława Sikorskiego odtajniającego dokumentację UW i prze-
kazującego znaczną ich część do zasobów archiwum IPN. Warto dodać, że 
do niedawna nawet dokumenty czechosłowackie – częściowo opublikowane 
przez Petra Luňaka – znajdowały się w wydzielonej części czeskiego Cen-
tralnego Archiwum Wojskowego, funkcjonującego jako bieżące archiwum 

5 Plánování nemyslitelného. Československé válečné plány 1950–1990, ed. P. Luňák, Praha 
2007.
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Ministerstwa Obrony Republiki Czeskiej. Znaczne problemy z dotarciem do 
nich jeszcze w latach 2011–2014 miał sam Matej Bilý.

Matej Bilý podjął się próby analizy wewnętrznego rozwoju organizacji 
Układu Warszawskiego, roli tych struktur w mechanizmach funkcjonowania 
radzieckiej sfery wpływów oraz ich wpływu na wydarzenia międzynarodowe. 
Praca wprawdzie nie ma charakteru historii wojskowej, ale Autor zajął się jed-
nak również wojskowymi mechanizmami sojuszu, które do pewnego stopnia 
działały niezależnie do struktur politycznych organizacji, choć przy formuło-
waniu najważniejszych kierunków polityki wojskowej czy zbrojeniowej decy-
dujący głos miały czynniki polityczne. Szczególnie dużo miejsca i uwagi po-
święcił Bilý dwom fenomenom, które w znacznej mierze określały funkcjono-
wanie Układu w latach siedemdziesiątych – stanowisku Rumunii i jej względ-
nej autonomii w politycznych strukturach paktu oraz reakcji członków Układu 
i jego statutowych władz na kryzys polski w latach 1980–1982.

Cezurami wykładu jest z  jednej strony rok 1969 – nie tylko ważny przez 
fakt zastosowania rok wcześniej doktryny Breżniewa, co – nawet bardziej – 
przez zmiany w strukturach politycznych i wojskowych sojuszu m.in. utwo-
rzenie Komitetu Ministrów Spraw Zagranicznych oraz Komitetu Ministrów 
Obrony Narodowej. Był to także – jak uważa czeski historyk – istotny z punktu 
widzenia istnienia Układu moment ostatecznej konsolidacji pozycji Leonida 
Breżniewa w radzieckim kierownictwie politycznym. Cezurę końcową stanowi 
wydarzenie z jednej strony symboliczne – przedłużenie ważności Układu War-
szawskiego na kolejny dwudziestoletni okres, z drugiej brzemienne w skutki 
– po okresie wyraźnej stagnacji – objęcie władzy przez Michaiła Gorbaczo-
wa, czemu towarzyszyła próba zmiany polityki wewnętrznej i zewnętrznej, co 
w pierwszej fazie przyczyniło się do ewolucji doktryny wojennej paktu, w dal-
szej jednak perspektywie prowadziło do krachu systemu realnego socjalizmu 
i rozpadu radzieckiej strefy wpływów w Europie. 

W szesnastoletnim okresie dziejów Układu między 1969 a 1985 r. Ma-
tej Bilý wyróżnia trzy wyraźne stadia funkcjonowania sojuszu – pierwszy 
okres przypadający na lata 1969–1975 był momentem wyraźnego rozwoju 
i aktywności politycznej Układu Warszawskiego. Podpisanie układu w Hel-
sinkach, traktowane zrazu przez państwa socjalistyczne z ZSRR jako sukces 
w procesie détente, paradoksalnie stało się – zdaniem Autora – początkiem 
wyraźnego zastoju w dziejach Układu, a niemożność wypracowania na fo-
rum sojuszu stanowiska w sprawie polskiej oraz niezdolność do reagowania 
na dynamiczne wyzwania nowego etapu „zimnej wojny” były symptomem 
kryzysu struktur politycznych Układu, wiodących do jego upadku i w koń-
cu zaniku, przede wszystkim jako efektywnie funkcjonującego mechanizmu 
wpływu na państwa satelickie ze strony hegemona – Związku Radzieckie-
go – oraz jako forum koordynacji polityki międzynarodowej państw człon-
kowskich sojuszu.
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Autor zrezygnował z klasycznego podsumowania, próbując w zakończe-
niu wskazać na specyfikę roli, zadań i  funkcjonowania Układu Warszaw-
skiego od lat pięćdziesiątych XX w. po kres jego istnienia. 

Matej Bilý wykorzystał przede wszystkim opublikowane dokumenty 
struktur politycznych i wojskowych Układu Warszawskiego, m.in. udostęp-
nione na stronie dawnego projektu „Parallel History Project”. Uzupełnia 
i  wzbogaca ten zasób archiwaliów dokumentacja najwyższych władz po-
litycznych Czechosłowacji, Polski, w  mniejszym zakresie NRD, przecho-
wywana odpowiednio w  praskim Archiwum Narodowym, warszawskim 
Archiwum Akt Nowych oraz berlińskim Bundesarchiv. W  przypadku do-
kumentacji wojskowej Autor sięgnął jedynie po materiały Czechosłowac-
kiej Armii Ludowej dotyczące różnych aspektów funkcjonowania z  jednej 
strony wojskowych mechanizmów Układu, z  drugiej pozycji narodowych 
kontyngentów wojskowych w  składzie Zjednoczonych Sił Zbrojnych UW. 
Matej Bilý starał się jednak wykorzystać dokumenty proweniencji czecho-
słowackiej bardziej dla ilustracji pewnych twierdzeń o  charakterze gene-
ralnym niż do ukazywania problematyki militarnej sojuszu z perspektywy 
czechosłowackiej. Walor mniej ilustracyjny czy – precyzyjniej mówiąc – hi-
potetyczny rozważania te nabyłyby – być może – dzięki skorzystaniu z ma-
teriałów Narodowej Armii Ludowej NRD przechowywanych we Freiburgu 
czy archiwaliów dotyczących funkcjonowania Wojska Polskiego w Układzie 
Warszawskim znajdujących się w zasobach polskiego IPN.

Autor zrezygnował – jak się wydaje słusznie – z odwoływania się do lite-
ratury sowietologicznej z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w której 
niekiedy trafnie, lecz na ogół mniej trafnie, analizowano poczynania kie-
rownictwa politycznego i  wojskowego Układu Warszawskiego. W  pełnej 
mierze skorzystał natomiast Matej Bilý z najnowszych publikacji, zwłaszcza 
w języku angielskim, badaczy współpracujących w projekcie prof. Vojtecha 
Mastnego. Niestety – co jest cechą często spotykaną u  historyków nowe-
go pokolenia – przy szerokim wykorzystaniu bogatej literatury przedmiotu 
w języku angielskim miał problemy z recepcją prac w języku rosyjskim, któ-
re reprezentowane są w bibliografii w sposób mniej niż symboliczny. Przy 
zrozumiałych problemach z wykorzystaniem publikacji – wcale licznych – 
w języku węgierskim czy rumuńskim – ukazujących narodową perspektywę 
funkcjonowania Układu Warszawskiego – budzi zdziwienie niesięgnięcie 
do niezwykle ważnych publikacji w języku niemieckim (zbiór studiów do-
tyczących UW6; fundamentalna praca Fritza Minowa7; trzy tomy studiów 

6 Militär und Staatssicherheit im Sicherheitskonzept der Warschauer-Pakt-Staaten, hrsg. 
T.  Diedrich, W. Süß, Berlin 2010.
7 F. Minow, Die NVA und Volksmarine in den Vereinten Streitkräften. Geheimnisse der War-
schauer Vertragsorganisation, Friedland 2011.
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wydanych przez MGFA/ZMSBw Potsdam we współpracy z  historykami 
polskimi, węgierskimi i czeskimi) czy polskim (np. publikacje Jerzego Kaje-
tanowicza8, Franciszka Puchały9, Sławomira Cenckiewicza10). 

W ograniczonym zakresie Autor odwołał się do publikacji o charakterze 
autobiograficznym oraz źródeł relacyjnych (tylko publikowanych), nie pró-
bując wykorzystać wiedzy jeszcze żyjących świadków i  aktorów wydarzeń 
sprzed ponad 40 lat. 

Autor w  pierwszej części swojej monografii scharakteryzował funkcjo-
nowanie politycznych struktur Układu w pierwszej połowie lat siedemdzie-
siątych XX w. Trafnie zauważył, że ZSRR za istotniejsze z punktu widzenia 
utrzymania stanu posiadania uznawał umowy i kontakty bilateralne z po-
szczególnymi państwami tzw. demokracji ludowej niż multilateralne struk-
tury Układu Warszawskiego. Tym też tłumaczyć można stosunkowo nie-
wielką efektywność politycznych instytucji sojuszu. O ile do początków lat 
siedemdziesiątych istotną kwestią rozważaną na forum Politycznego Komi-
tetu Doradczego była kwestia niemiecka, o tyle po układach RFN z Polską, 
Czechosłowacją, ZSRR i NRD straciła ona na aktualności i ważności. Anali-
zując podejście dwóch stosunkowo najbardziej aktywnych państw w struk-
turach politycznych UW – Polski i Rumunii – Bilý dostrzegł odmienną tak-
tykę i strategię Edwarda Gierka i Nicolae Caucescu. Dla wzmocnienia po-
zycji międzynarodowej Caucescu próbował w widoczny sposób ograniczać 
na forum UW wpływ radziecki na rumuńską politykę zagraniczną, podczas 
gdy Edward Gierek dla podniesienia prestiżu i znaczenia Polski uznawał za 
korzystne pogłębienie współpracy w ramach Układu Warszawskiego, dzięki 
któremu Polska uzyskałaby większy wpływ na wspólne, a zatem traktowa-
ne poważniej przez Zachód inicjatywy obozu socjalistycznego. Jak wynika 
z ustaleń Bilego, Związek Radziecki, a także za jego przykładem przywódcy 
pozostałych – poza Rumunią – krajów Układu Warszawskiego starali się 
nie dopuszczać do otwartej polemiki z  Rumunią, izolując jej przedstawi-
cieli przy rozstrzyganiu pewnych spraw, by na zewnątrz przedstawiać fikcję 
mniej lub bardziej monolitycznego bloku państw socjalistycznych.

Co interesujące, bardziej harmonijnie przebiegała współpraca na forum 
wojskowym, choć i  tu, zwłaszcza na przełomie lat sześćdziesiątych i  sie-
demdziesiątych, nie brakowało punktów spornych. Polityka balansowania 
Rumunii w sferze militarnej przejawiała się m.in. w odmowie uczestnictwa 
Rumunii w niektórych manewrach wojskowych, utrzymywaniu kontaktów 

8 J. Kajetanowicz, Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 1945–2010, Często-
chowa 2013.
9 F. Puchała, Sekrety Sztabu Generalnego pojałtańskiej Polski, Warszawa 2011; idem, Szpieg 
CIA w polskim Sztabie Generalnym, Warszawa 2014.
10 S. Cenckiewicz, Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wojna wywiadów, Poznań 2014.
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z  zachodnim przemysłem zbrojeniowym, czystkach w  kierownictwie ru-
muńskich sił zbrojnych i usuwaniu proradziecko nastwionych generałów.

Interesujące są fragmenty pracy Bilego poświęcone funkcjonowaniu 
struktur wojskowych Układu Warszawskiego po spotkaniu w Budapeszcie 
i  przeprowadzonych w  1969 r. reformach. Istotnym novum było powoła-
nie Rady Ministrów Obrony, Rady Wojskowej, zdefiniowanie nowej roli 
Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych, utworzenie Komitetu Technicznego. 
Instytucje militarne UW cieszyły się znaczną autonomią w zakresie spraw 
wojskowych, władze polityczne na ogół akceptowały lub dawały – bardzo 
ogólną – zgodę na bardziej szczegółowe rozwiązania przyjmowane przez 
wojskowych. Także i w sferze wojskowej – oprócz zdecydowanej hegemonii 
radzieckiej – dawało się dostrzec skłonność radzieckiego kierownictwa woj-
skowego do ustalania najważniejszych z punktu widzenia funkcjonowania 
Zjednoczonych Sił Zbrojnych kwestii, choćby planów rozwoju czy proto-
kołów o  wydzieleniu wojsk do Zjednoczonych Sił Zbrojnych – na drodze 
umów bilateralnych. Stosunkowo dużo miejsca poświęcił Autor na próbę 
analizy strategii Układu Warszawskiego, stojąc w  opozycji do np. opinii 
Marka Kramera czy innych historyków przyjmujących tezę o  jednoznacz-
nie ofensywnym i  agresywnym charakterze planów wojskowych sojuszu. 
W  rozważaniach analityków wojskowych Układu Warszawskiego wiele 
miejsca w latach siedemdziesiątych zajmowała kwestia charakteru przyszłe-
go konfliktu zbrojnego w Europie (konwencjonalny czy jądrowy), ale także 
– na podstawie doświadczeń wojny bliskowschodniej i w obliczu potencjału 
sił powietrznych NATO – problem obrony przeciwlotniczej terytorium kra-
ju. Wojskowe gremia radzieckie oraz Układu Warszawskiego obawiały się, 
czy détente i inicjatywy rozbrojeniowe nie odbiją się na wielkości i efektyw-
ności sił zbrojnych oraz wysokości ich finansowania. Nawet w obliczu osła-
bienia napięcia międzynarodowego inicjowane były na forum UW przez 
stronę radziecką programy zbrojeniowe, które wprawdzie nie prowadziły 
do wzrostu ekstensywnego – liczebności armii, ale jakościowego – wprowa-
dzania nowych, doskonalszych i coraz bardziej kosztownych generacji bro-
ni (przeciwlotniczej, przeciwpancernej, artylerii, wojsk zmechanizowanych 
oraz pancernych czy środków łączności), które zapewnić mogłyby siłom 
zbrojnym UW równowagę (zdaniem analityków NATO – doprowadzić do 
przewagi) z armiami NATO.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych coraz bardziej palącą kwestią 
było opracowanie norm funkcjonowania – statutu organizacji – na wypadek 
wojny. Przyjęcie statutu, który potwierdzał dominującą rolę Związku Ra-
dzieckiego i przejęcie dowództwa nad kontyngentami wojskowymi państw 
stron Układu Warszawskiego przez radziecki Sztab Generalny dodatkowo 
przypieczętowało – mające wymiar bardziej symboliczny niż realny – po-
wołanie Najwyższego Naczelnego Dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych 
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Układu Warszawskiego na wypadek wojny, którym został – wymieniony 
imiennie – marszałek ZSRR Leonid Breżniew. Co interesujące, do kwestii 
obsady personalnej tej funkcji nie powrócono już po śmierci Leonida Iljicza 
w 1982 r. 

Matej Bilý analizując m.in. treść dokumentacji wojskowej, w tym omówie-
nia manewrów i wspólnych ćwiczeń UW, wskazał, że po 1975 r. charaktery-
styczne dla doktryny wojennej sojuszu stało się z jednej strony urealistycznie-
nie planów tempa ewentualnej ofensywy na Zachód, z drugiej zwiększył się też 
nacisk na prowadzenie – obok zaczepnych – również działań defensywnych. 
Coraz więcej uwagi przypisywano możliwemu scenariuszowi prowadzenia 
wojny konwencjonalnej, co znalazło wyraz w wytycznych i założeniach wspól-
nych manewrów wojskowych. Jednak zarysowująca się po stronie Zachodu 
przewaga techniczna wraz ze wzrostem efektywności i  liczebności konwen-
cjonalnych środków walki, skłaniająca państwa NATO do rezygnacji z natych-
miastowego użycia broni jądrowej, wiodła po drugiej stronie do konstatacji 
konieczności wykorzystania broni masowego rażenia właśnie w celu uzyskania 
przewagi nad przeciwnikiem. W obliczu postępu technicznego jedną z możli-
wych dróg uzyskania zaskoczenia oraz uniknięcia strat w wyniku zastosowania 
przez przeciwnika precyzyjnych systemów broni stała się – ćwiczona i coraz 
bardziej doskonalona w armiach UW – zdolność do szybkiej mobilizacji i ze-
środkowania poza miejscami stałej dyslokacji. 

Ważnym sprawdzianem, jeśli chodzi o  efektywność funkcjonowania 
Układu Warszawskiego, okazał się kryzys polski w latach 1980–1982. Struk-
tury polityczne i polityczno-wojskowe Układu, których aktywność została 
bardzo dokładnie scharakteryzowana przez Autora, odegrały niewielką rolę 
w  wypracowywaniu decyzji i  kreowaniu polityki wobec Polski. Zdaniem 
kierownictwa radzieckiego instytucje polityczne sojuszu służyć miały raczej 
unifikacji polityki zagranicznej bloku wobec Zachodu niż rozwiązywaniu 
konfliktów wewnętrznych i  wewnątrzblokowych. W  tej kwestii Moskwa 
wolała zdać się na mechanizm dwustronnych konsultacji i  kontaktów niż 
szerszych spotkań z  udziałem lub bez udziału strony polskiej. W  znacz-
nie większym stopniu wykorzystywane były mechanizmy wojskowe bloku 
w  procesie wpływania na sytuację w  Polsce. Służyły temu zwłaszcza ma-
newry odbywające się na terytorium lub w pobliżu granic Polski, które były 
ewidentnym środkiem nacisku i być może elementem sprawdzianu przygo-
towań na wypadek interwencji wojskowej w Polsce. Taka gotowość, jak wy-
nika z dokumentów strony radzieckiej, niemieckiej czy, najlepiej zbadanych 
przez Autora, materiałów czechosłowackich, istniała do początków 1982 r. 
Z punktu widzenia wojskowego kryzys w Polsce doprowadzić mógł do osła-
bienia zdolności koalicyjnych polskich sił zbrojnych. Wariant ten przete-
stowany został w  jednym ze scenariuszy wspólnych ćwiczeń armii państw 
Układu Warszawskiego, w którym Siły Zbrojne PRL musiały zapewnić ład 
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i bezpieczeństwo wewnętrzne na terenie swojego kraju, a nie odpierać agre-
sję krajów NATO.

Pierwsza połowa lat osiemdziesiątych – usztywnienie stanowiska państw 
NATO oraz Stanów Zjednoczonych m.in. na skutek rozwoju sytuacji w Pol-
sce oraz radzieckiej interwencji w  Afganistanie – były okresem stagnacji 
„koalicyjnej” polityki międzynarodowej, pasmem nieudanych prób prze-
zwyciężenia pata w  rozmowach rozbrojeniowych w  Wiedniu. Okres ten, 
określany niebezzasadnie mianem drugiej „zimnej wojny”, upływał pod 
znakiem wzrostu napięcia oraz nieufności we wzajemnych relacjach mię-
dzyblokowych, obaw, które chwilami przeradzały się w ówczesnym radziec-
kim kierownictwie partyjnym i  wojskowym w  prawdziwą psychozę np. 
przed niespodziewanym atakiem rakietowo-jądrowym ze strony państw 
NATO. 

Podpisanie protokołu o przedłużeniu ważności Układu Warszawskiego 
na kolejnych 20 lat, dokonane w  1985 r., można było uznać – biorąc pod 
uwagę obstrukcyjną politykę Rumunii – za znaczący sukces. Był on jednak 
tylko etapem na drodze wiodącej nie – jak się wydawało początkowo – do 
reform adekwatnych do zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, ale – 
w rzeczywistości – do postępującej erozji systemu radzieckiej kontroli nad 
krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Monografia Mateja Bilego stanowi bez wątpienia interesującą i w istocie 
pierwszą próbę wszechstronnego ukazania dziejów struktur politycznych – 
w mniejszym stopniu wojskowych – Układu Warszawskiego, w nader istot-
nym okresie jego funkcjonowania. Niewątpliwym walorem pracy jest obiek-
tywny bieg narracji, unikanie efektownych i nierzadko uproszczonych, czę-
sto ahistorycznych ocen. Sprzyja temu – charakterystyczny dla prac polito-
logicznych – analityczny i merytoryczny tok wykładu. Momentami jednak 
narracja Autora sprawia wrażenie zbyt syntetycznej, a  nawet ogólnikowej 
i tezowej, co zresztą zarzucano mu już w recenzjach z wcześniejszych prac. 

Brakuje dotkliwie, mimo wysiłków podejmowanych przez Autora, bar-
dziej szczegółowego opracowania kwestii militarnych. Odczuwalnym man-
kamentem jest brak np. oceny wielkości potencjału militarnego Układu 
Warszawskiego w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Pozwalałoby 
to nie tylko na lepsze umiejscowienie kwestii np. rozmów rozbrojeniowych 
i kontrowersji dotyczących ocen liczebności sił zbrojnych po obu stronach. 
Mając do dyspozycji materiały czechosłowackie – protokoły i  meldunki 
o stanie Czechosłowackiej Armii Ludowej przekazywane dowództwu Zjed-
noczonych Sił Zbrojnych – można byłoby się pokusić o  zrelacjonowanie 
bardziej szczegółowo rekomendacji i postulowanego stanu docelowego sił 
zbrojnych państw Układu. Przy porównaniu ich z  materiałami polskimi 
dostępnymi w  IPN, i  być może materiałami niemieckimi, można było-
by zrekonstruować wizję modelowej organizacji, składu i  wyposażenia sił 
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zbrojnych poszczególnych państw paktu. W stosunkowo niewielkim stop-
niu omówiona została kwestia kooperacji wojskowej na innych płaszczy-
znach – produkcji zbrojeniowej czy działań wywiadowczych. Nie podjęto 
nawet próby określenia, jaki wpływ na funkcjonowanie organów militar-
nych paktu – zwłaszcza naczelnego dowództwa Zjednoczonych Sił Zbroj-
nych – miało powołanie w  latach osiemdziesiątych dowództw Kierunków 
Strategicznych Zachodniego i  Południowo-Zachodniego, organów wcho-
dzących wszak w skład struktur dowodzenia Armii Radzieckiej. Nie sposób 
znaleźć charakterystyki składu, kompetencji i działalności ważnych, a po-
wołanych po 1969 r. struktur organizacyjnych Układu Warszawskiego Do-
wództwa Zjednoczonej Floty oraz Dowództwa Jednolitego Systemu Obrony 
Powietrznej i to w sytuacji, kiedy istnieją prace, które ten wątek – choć nie 
w stopniu satysfakcjonującym – poruszają11. Niestety, nie zostały one przez 
Autora wykorzystane. Poważnym mankamentem jest swoiste zawężenie do 
– niewątpliwe najistotniejszej, ale daleko nie jedynej – perspektywy (zwłasz-
cza w  analizie wątków militarnych) Zachodniego Teatru Działań Wojen-
nych – Europy Środkowej i całkowite niemal pominięcie problematyki bał-
kańskiej – Południowo-Zachodniego Teatru Działań Wojennych. 

Książka Mateja Bilego z racji swojej tematyki, szerokiego potraktowania 
wątku polskiego, rzetelnej analizy faktów, spokojnej, rzeczowej narracji – 
mimo podniesionych mankamentów – wnosi istotny wkład w dzieło obiek-
tywnego, pozbawionego ideologicznych balastów poznania i  rekonstrukcji 
dziejów Układu Warszawskiego. 

 Grzegorz Hryciuk

11 Zob. np. J. A. Finke, Hüter des Luftraumes? Die Luftstreitkräfte der DDR im Diensthaben-
den System des Warschauer Paktes, Berlin 2010.
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Tomasz Karpiński – dr nauk humanistycznych, doktoryzował się w 2013 
r. na UAM w Poznaniu; obecnie pracownik Wojskowego Sądu Garnizonowego 
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i działalność sądów wojennych, gdzie wykorzystuje wieloletnie doświadcze-
nie z pracy w organach wymiaru sprawiedliwości. Autor ok. 80 publikacji 
i biogramów prawników wojskowych sądów podziemnych Armii Krajowej, 
za które w  2005 r. otrzymał medal „Pro Memoria”. Autor m.in. Od Orląt 
Lwowskich do Ostrej Bramy, Sulechów 2008; Służba sprawiedliwości Wojska 
Polskiego w latach 1795–1945. Organizacja – Prawo – Ludzie, Siedlce 2015.

Mariusz Niestrawski – dr nauk humanistycznych w dziedzinie histo-
rii, absolwent WH UAM w Poznaniu. W latach 2010–2014 pracownik Wiel-
kopolskiego Muzeum Niepodległości. Od 2015 r. w Muzeum Narodowym 
Rolnictwa i  Przemysłu Rolno-Spożywczego w  Szreniawie, od 2017 r. na 
stanowisku kustosza. Historyk i popularyzator dziejów polskiego lotnictwa, 
redaktor działu Historia na portalu internetowym Infolotnicze.pl

Artur Ochał – dr, absolwent IH US w  Szczecinie. Długoletni ofi-
cer Straży Granicznej, aktualnie pracownik Archiwum Straży Granicznej 
w Szczecinie. Zajmuje się historią wojskowości, głównie w zakresie polskich 
formacji granicznych.

Grzegorz Śliżewski – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor 
nauk humanistycznych w zakresie historii (WH UAM w Poznaniu), specja-
lizujący się w historii polskiego lotnictwa. Autor i współautor 8 książek oraz 
ponad 60 artykułów o tej tematyce. Wykładowca Politechniki Koszalińskiej.

Piotr Żurek – dr hab., historyk i  slawista, pracownik naukowo-dy-
daktyczny ATH w Bielsku-Białej. Jego zainteresowania badawcze obejmują 
dzieje Bałkanów i Słowiańszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem związ-
ków Polski z krajami południowosłowiańskimi.

Wojciech Paduchowski – doktor nauk humanistycznych, historyk, 
pracownik OBBH IPN w  Krakowie. Jego zainteresowania oscylują wokół 
zagadnień historii społeczno-gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego, 
psycho- i  socjohistorii. Jest autorem m.in. książki Nowa Huta nieznana 
i tajna, Kraków 2014.
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Bartłomiej Szyprowski – absolwent WPiA UMCS w  Lublinie; 
w  2014  r. uzyskał tytuł dr. nauk humanistycznych na WHiNS; autor pu-
blikacji Sąd Kapturowy przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej 
w  Warszawie (sierpień 1940 r. – listopad 1941 r.). Podziemie w  walce ze 
zdrajcami Rzeczypospolitej, Warszawa 2016 oraz wielu publikacji prawni-
czych i historycznych.

Adam Spodaryk – doktorant w Instytucie Historii Sztuki UJ.

Maciej Michał Münnich – dr hab., prof. KUL. Absolwent KUL na 
kierunku Historia oraz AON na kierunku Współczesne konflikty zbrojne. 
Pracownik IH KUL specjalizujący się w historii Bliskiego Wschodu.

Adam Adrian Ostanek – dr nauk humanistycznych, historyk, adiunkt 
w WAT w Warszawie. Od 1998 r. członek nadzwyczajny Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej, od 2012 r. członek Stowarzyszenia History-
ków Wojskowości. W roku 2012 uhonorowany medalem „Historia – Mi-
litaris – Polonica – Za zasługi w Rozwoju Historii Wojskowości w Polsce”. 
Zainteresowania badawcze koncentruje wokół dziejów ziem południowo-
-wschodnich II Rzeczypospolitej w takich aspektach jak historia wojskowo-
ści, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz stosunki polsko-ukraińskie.

Grzegorz Hryciuk – dr hab. prof. UWr. Jego zainteresowania badaw-
cze koncentrują się wokół zagadnień narodowościowych Europy Środko-
wo-Wschodniej w XIX i XX w.: historii Ukrainy oraz relacji polsko-ukra-
ińskich w XX w., historii Rosji i Związku Radzieckiego w XX w., dziejów 
diaspory polskiej na Wschodzie, problematyki stosunków polsko-radziec-
kich i polsko-rosyjskich w czasach najnowszych, migracji przymusowych na 
obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, jak również problemów najnow-
szej historii wojskowej tego obszaru. Prowadził badania i kwerendy w kil-
kudziesięciu archiwach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jest autorem 
ponad 150 publikacji naukowych.
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gramu MS Word, czcionką Times New Roman 12 pkt. w tekście głównym 
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статьи) и „guest authorship” (гостевое авторство или соавторство статьи). 
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Редакция не возвращает незаказанные ею тексты. 
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Tekst główny: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

·  data wydania (a nie numer). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rach Jana Kowalskiego. 

f)  Regulaminy wojskowe: 
·  w  przypadku regulaminów wydanych zapisujemy je jak w  przypadku 

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

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

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

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

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

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

3.  Kolejność elementów w  opisie materiału archiwalnego (poszczególne 
elementy oddzielamy przecinkami): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


