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Przyczynki historyczne

Waldemar Rezmer
GENERAŁ WŁADYSŁAW SIKORSKI
– PISARZ I PUBLICYSTA WOJSKOWY
GENERAL WŁADYSŁAW SIKORSKI
– A WRITER AND A MILITARY JOURNALIST
Streszczenie: Działalność polityczno-wojskowa Władysława Sikorskiego była przedmiotem badań prowadzonych zarówno
w kraju, jak i w ośrodkach emigracyjnych.
W chwili obecnej liczba publikacji na jego
temat przekroczyła pół tysiąca pozycji.
W przygniatającej większości opublikowanych prac W. Sikorski ukazywany jest jako
polityk, mąż stanu, żołnierz i premier emigracyjnego rządu. W sposób wyjątkowo
pobieżny traktowany jest natomiast jego
dorobek publicystyczny i pisarstwo wojskowe. Jest to poważna ułomność polskiej
historiografii, ponieważ nie można zrozumieć i właściwie ocenić dokonań gen. Sikorskiego bez przedstawienia jego ogromnego dorobku pisarskiego. W dziełach
teoretycznych i publicystyce przedstawiał
bowiem swoje oceny sytuacji wewnętrznej
Polski, prognozy rozwoju sytuacji międzynarodowej oraz wizje przyszłej wojny
i program przygotowania do niej sił zbrojnych, co zaprezentowane zostało w niniejszym artykule.

Summary: The political-military activity
of Władysław Sikorski has been the subject of research conducted both in Poland
and in centres of immigration. At present
the number of publications concerning this
subject matter has exceeded 500.
In the overwhelming majority of the published materials, Władysław Sikorski is
depicted as a politician, statesman, soldier
and the prime minister of the immigration
government. His journalistic work and
military writing have been treated very
cursorily, which is a serious shortcoming
in Polish historiography, for it is impossible to understand and properly judge the
achievements of Władysław Sikorski while
omitting his enormous writing legacy. In his
works, he demonstrated his judgements of
the domestic situation of Poland, his prognosis for the development of the international situation and his visions concerning
the future war and military preparations,
which has been presented in this article.

Słowa kluczowe: , „Kurier Warszawski”,
„Szaniec”, Życie”, „Bellona”, 5. Armia,
3. Armia, Grupa Poleska, 9. Dywizja Piechoty

Key words: “Kurier Warszawski”, “Szaniec”, “Życie”, “Bellona”, the 5th Army, the
3rd Army, the Polesie Group, the 9th Infantry Division

Generał Władysław Sikorski wciąż budzi ogromne zainteresowanie
dużej części polskiego społeczeństwa. W latach 1939–1943 był bowiem
symbolem Polski walczącej, uosobieniem wiary w ostateczne zwycięstwo i odbudowę niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej. To właśnie wtedy zrodziła się i szybko rozpowszechniała „legenda Sikorskiego”.
Tragiczna śmierć tylko ją umocniła.
Zrozumiałe, że jego działalność polityczno-wojskowa była także
przedmiotem badań prowadzonych zarówno w kraju, jak i w ośrodkach
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emigracyjnych. W „Bibliografii” opracowanej w 1981 r., dołączonej do
materiałów z sympozjum zorganizowanego z okazji setnej rocznicy urodzin generała przez Wojskowy Instytut Historyczny w Warszawie, figuruje ponad czterysta pozycji1. Obecnie liczba publikacje na jego temat
przekroczyła z całą pewnością pół tysiąca.
Większość prac o generale Sikorskim dotyczy jednak jego ostatniego etapu działalności przypadającego na okres drugiej wojny światowej.
Wspomnieć można chociażby dzieła Olgierda Terleckiego2, Leona Mitkiewicza3, Stanisława Kota4, Stanisława Strumph-Wojtkiewicza5, Józefa
Szczypka6, Włodzimierza T. Kowalskiego7. Tadeusza Paneckiego8. Nie
ma najmniejszej wątpliwości, że apogeum aktywności politycznej i wojskowej generała Sikorskiego przypadło w ostatnich czterech latach życia.
Był to jednak tylko niewielki fragment jego prawie czterdziestoletniej,
długiej i barwnej kariery wojskowej i politycznej. Została ona opisana
przez kilku autorów. Pierwszym był Karol Estraicher, który w Londynie jeszcze w 1943 r. opublikował niewielką pracę o gen. Sikorskim9.
Następnym był ksiądz Leon Łomiński, który swoje dzieło przedstawił
rok po śmierci generała10. Nie ma ono w pełni naukowego charakteru,
gdyż jego autor przebywający na Bliskim Wschodzie, a później w Afryce,
nie miał dostępu do najistotniejszych i najnowszych materiałów źródłowych. Do tego praca ukazała się pod koniec drugiej wojny światowej
poza granicami kraju, w Afryce, była więc praktycznie nieosiągalna dla
polskiego czytelnika. Z tego też względu znacznie ważniejsza była wydana w Londynie biografia napisana przez Mariana Kukiela11, osobę zaliczaną do grona najwybitniejszych polskich historyków wojskowych12.
Dotarła ona bowiem do znacznie szerszych odbiorców. Głównie były to
środowiska emigracyjne. Prof. Benon Miśkiewicz podkreśla, iż: „Stanowi
ona [...] swoiste ogniwo w jego piśmiennictwie, gdyż należy nie tylko do
gruntownych studiów postaci Sikorskiego, opartych o tylko Kukielowi
dostępne materiały, ale jest ponadto uzupełniona wiadomościami, które
pochodziły z bliskiej współpracy, a równocześnie przyjaźni Kukiela z Sikorskim, datującej się jeszcze z okresu legionowego. Praca ta stanowi też
szczególnie cenny nabytek historiografii. Książka jest nie tylko zbiorem
wiadomości o życiu i działalności Sikorskiego, szczególnie w odniesieniu
do ostatnich lat jego pracy, ale daje zarazem charakterystykę ówczesnej
polityki i polityków, konfliktów jakie towarzyszyły Sikorskiemu w rządzeniu na emigracji, jest kopalnią wiadomości o życiu emigracji i losach
wojska polskiego. Przez pryzmat postaci Sikorskiego odbija ówczesną
epokę i poglądy Polaków na odzyskanie niepodległości państwowej”13.
Aby pracę tę przybliżyć krajowym czytelnikom, w 1981 r. Niezależna Oficyna Wydawnicza „Nowa” – wydawnictwo drugiego obiegu – dokonało przedruku tej książki14.
4
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Znacznie krytyczniejszą w ocenie dzieła M. Kukiela była Walentyna
Korpalska, która uważa, iż autor, długoletni przyjaciel i współpracownik
generała Sikorskiego, „nie ustrzegł się [...], mimo starań, przechodzenia
na pozycje hagiograficzne”15. Podobną ocenę sformułował prof. Roman
Wapiński w wydanej w 1978 r. nakładem Wydawnictwa „Wiedza Powszechna” popularnonaukowej biografii gen. Sikorskiego. Uznał on pracę Kukiela za „...wykład daleki od bezstronności”16.
Relacje istniejące między generałami Sikorskim i Kukielem kilka lat
temu opisali Marek Jabłonowski i Piotr Stawecki, stwierdzając, że „W latach Wielkiej Wojny oraz zmagań o niepodległość i granice los krzyżował drogę Mariana Kukiela z drogą gen. Władysława Sikorskiego, który
potrafił dostrzec i docenić zalety jego charakteru oraz talent wojskowego
i uczonego. Trwałe relacje obu generałów wytrzymały próbę czasu. Kukiel stał się nie tylko poplecznikiem, ale i jednym ze współpracowników
kolejno premiera i ministra spraw wojskowych, co miało swoje konsekwencje”17.
W PRL-u od końca lat czterdziestych do początku lat siedemdziesiątych panowała swoista zmowa milczenia wobec osoby Naczelnego
Wodza i premiera rządu emigracyjnego. Została ona przerwana dopiero
w 1971 r., kiedy ukazała się książka Jana Ciałowicza18. Kilka lat później
Roman Wapiński opublikował swoje syntetyczne opracowanie, w którym w formie popularnonaukowej ukazał drogę życiową generała19.
W pełni naukowy charakter miała jednakże dopiero biografia polityczna
Władysława Sikorskiego, nakreślona w 1981 r. przez Walentynę Korpalską20.
W przygniatającej większości opublikowanych prac generał Sikorski ukazywany jest jako polityk, mąż stanu, współorganizator polskich
formacji zbrojnych przed pierwszą wojną światową i w jej czasie, dowódca grupy wojsk walczących z Ukraińcami o Lwów i Galicję Wschodnią, a później dowódca dywizji piechoty, Grup Operacyjnych oraz 5. i 3.
Armii w wojnie polsko-sowieckiej 1919–1920, szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego, minister spraw wojskowych, dowódca Okręgu Korpusu, czołowy działacz opozycji antysanacyjnej i centralna postać Frontu
Morges, a podczas drugiej wojny światowej – Naczelny Wódz i premier
emigracyjnego rządu – najpierw w Paryżu, a później w Londynie. W sposób wyjątkowo pobieżny traktowany jest natomiast jego dorobek publicystyczny i pisarstwo wojskowe. Za jedyną poważną publikację – i to
o charakterze źródłowym – można uznać tylko dzieło Marka Jabłonowskiego i Zbigniewa Anculewicza21. Jest to poważna ułomność polskiej historiografii, ponieważ nie można zrozumieć i właściwie ocenić dokonań
gen. Sikorskiego bez przedstawienia jego ogromnego dorobku pisarskiego. W dziełach teoretycznych i publicystyce przedstawiał bowiem swoje
Biuletyn R. XXV: 2013 (63)
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oceny sytuacji wewnętrznej Polski, prognozy rozwoju sytuacji międzynarodowej oraz wizje przyszłej wojny i program przygotowania do niej
sił zbrojnych.
W działalności pisarskiej Władysława Sikorskiego widoczne są cztery okresy: pierwszy – przypadający na lata 1910–1918, drugi – 1919–1928,
trzeci – 1929–1939 i ostatni, czwarty – 1939–1943.
W pierwszym okresie publikował swoje artykuły na łamach czasopism: „Sprawa Polska” i „Strzelec”. Najmocniej był jednak związany
z tygodnikiem „Życie”, periodykiem polityczno-społecznym i literackim, którego pierwszy numer ukazał się pod koniec 1910 r. Był to organ
prasowy utworzonego w 1910 r. Polskiego Stronnictwa Postępowego.
Antyendeckie i antyklerykalne czasopismo, którego sekretarzem był
Władysław Sikorski, znakomicie redagowane, miało znaczący udział
w kształtowaniu postaw narodowych, politycznych, społecznych, kulturalnych i ekonomicznych swoich czytelników. Drukowało bowiem
artykuły, których autorami były osoby zaliczane do ówczesnej elity naukowej, artystycznej, literackiej, wybitni działacze polityczni i społeczni,
m.in. Wilhelm Feldman, Michał Janik, Witold Jodko-Narkiewicz, Julian
Kaden-Bandrowski, Stanisław Kot, Bolesław Limanowski, Władysław
Orkan, Mieczysław Rettinger, Wacław Sieroszewski, Michał Sokolnicki,
Andrzej Strug, Stefan Żeromski i Władysław Sikorski22.
W „Życiu” Władysław Sikorski opublikował aż osiem artykułów.
Kilka z nich dotyczyło problemów gospodarczych, komunikacyjnych
i społecznych Galicji. Miał sporą wiedzę na ten temat, gdyż po ukończeniu studiów na Wydziale Dróg i Mostów Politechniki Lwowskiej
i uzyskaniu dyplomu inżyniera pracował w Departamencie Budowli
Wodnych C.K. Namiestnictwa we Lwowie. Nadzorował prace przy wytyczaniu granicy rosyjsko-austriackiej na Sanie, a później przy regulacji brzegów Wisły i Sanu. W swoich artykułach wskazywał na potrzebę
rozwoju spławnych dróg wodnych w Galicji, gdyż przyczyni się to do
rozwoju gospodarczego tej prowincji23. Podkreślał, że brak perspektyw
życiowych i możliwości utrzymania się zmusza znaczne grupy ludności
do emigracji zarobkowej24.
Problem dróg wodnych w Galicji poruszył także w artykule zamieszczonym w wydawanym we Lwowie miesięczniku poświęconym
zagadnieniom życia narodowego „Sprawa Polska”. Sikorski wykazywał
w nim, że brak dobrze rozbudowanych dróg wodnych ogranicza możliwości rozwoju gospodarczego tego regionu25.
W pozostałych artykułach drukowanych w „Życiu” dominowała
problematyka polityczno-wojskowa. W tym bowiem okresie Sikorski
mocno zaangażował się w działalność niepodległościową, stawiając na
orientację austriacką. Jednak już na początku 1914 r., w artykule pt. Wśród
6
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polemiki o orientację niepodległościową26, wskazywał, że Austro-Węgrom,
podobnie jak niemieckiej II Rzeszy, całkowicie ufać nie wolno. Sprawę
polską traktują bowiem instrumentalnie.
Władysław Sikorski zaliczany jest do grona założycieli Związku Walki Czynnej, w którym – obok Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego – był jednym z głównych instruktorów wyszkolenia bojowego.
Odegrał też ważną rolę w tworzeniu Związku Strzeleckiego. W pierwszym z artykułów zatytułowanym De Virtute Militari, zajął się kwestią
szkolenia wojska, zwracając uwagę na niezmiernie istotną sprawę morale żołnierzy27. W kolejnym – będącym formą apelu – artykule pod tytułem W rękę broń napisał, że celem podejmowanych działań powinno być
dążenie do wychowania „...obywatela żołnierza, świadomego bojownika o wolność Polski Ludowej”28. Uważał, iż powinno nastąpić skupienie
wszystkich sił niepodległościowych i wojskowych pod jednym, ponadpartyjnym kierownictwem: „My bowiem skupiamy wokół siebie tych,
którzy wierzą, że wyzwolenie – zwycięstwo weźmiemy sobie mocą”29.
Oprócz wysokiego morale polski żołnierz powinien mistrzowsko
opanować rzemiosło wojenne. Dlatego też Sikorski nawoływał do odbywania służby wojskowej w siłach zbrojnych państw zaborczych, do
zdobywania szerokiej wiedzy wojskowej – teoretycznej i praktycznej,
wstępowania do wyższych szkół wojskowych, do systematycznego prowadzenia ćwiczeń wojskowych. Wskazywał, że zdobyte umiejętności
będzie można spożytkować w służbie Polsce30. Aby przybliżyć czytelnikom zmiany zachodzące w austro-węgierskich siłach zbrojnych i wskazać, w jaki sposób mogą one wpłynąć na sprawę polską, trzy lata przed
wybuchem wojny światowej zamieścił w „Życiu” artykuł pt. Reforma
ustaw wojskowych w Austrii a najważniejsze problemy polityki polskiej31.
W swojej publicystyce nie stronił także od kwestii politycznych. Sikorski bowiem konsekwentnie stał na stanowisku antyendeckim, czego
najbardziej przekonującym dowodem jest jego artykuł pt. Konsolidacja
narodowego wstecznictwa zamieszczony również w „Życiu”32.
Władysław Sikorski był jednym z nielicznych członków Związku
Walki Czynnej i przywódców Związku Strzeleckiego, którzy posiadali
formalne wykształcenie wojskowe. W latach 1904–1905 odbył bowiem
jako jednoroczny ochotnik służbę w wojsku austro-węgierskim w Sankt
Pölten koło Wiednia. Po zaliczeniu w roku następnym ćwiczeń w rezerwie, po letnich manewrach w 1906 r. został mianowany podporucznikiem piechoty rezerwy33. Dlatego też właśnie on, dla zaspokojenia bieżących potrzeb szkoleniowych Związku Strzeleckiego, opracował skrypt
pt. Regulamin musztry Związku Strzeleckiego i elementarna taktyka piechoty,
który został wydrukowany przez Wydawnictwo „Życie” w Krakowie
w 1911 r. Był to pierwszy polski XX-wieczny podręcznik wojskowy. SiBiuletyn R. XXV: 2013 (63)
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korski był także bardzo aktywnym współpracownikiem pierwszego polskiego periodyku wojskowego „Strzelec”, redagowanego w tym czasie
przez Edwarda Rydza. To właśnie w tym piśmie w 1914 r. Sikorski opublikował pierwszą część swojej pracy zatytułowanej Karabiny maszynowe34.
Zapowiadana druga jej część nie została wydrukowana, przypuszczalnie
z powodu wybuchu wojny i pośpiesznie przeprowadzonej 3 IX 1914 r.
ewakuacji Lwowa przez władze austriackie.
Zaangażowanie w tworzenie polskich formacji wojskowych podczas
pierwszej wojny światowej, podejmowane wtedy liczne działania polityczne i organizacyjne wpłynęły na ograniczenie aktywności pisarskiej
W. Sikorskiego. Do 1918 r. napisał tylko kilka prac, które przeważnie zamieszczał w „Wiadomościach Polskich”, piśmie Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN).
We wspomnianych artykułach dominowała tematyka polskiego
udziału politycznego i militarnego w toczących się zmaganiach wojennych. Świadczą o tym chociażby tytuły dwóch publikacji: Na przełomie35
i Na nowe drogi36, wydrukowanych w „Wiadomościach Polskich” wychodzących wtedy w Piotrkowie, gdyż tam była siedziba Departamentu
Wojskowego. W ostatniej z nich, zamieszczonej w specjalnym grudniowym numerze „Wiadomości Polskich” z 1915 r., Sikorski bardzo mocno
uzasadniał trafność wyboru koncepcji politycznej Naczelnego Komitetu
Narodowego wiążącego rozwiązanie sprawy polskiej z państwami centralnymi. Ich siły zbrojne odniosły bowiem w 1915 r. wielkie sukcesy na
wschodnim froncie. W wyniku wiosenno-letniej ofensywy w ręce Niemców i Austriaków wpadły z powrotem prawie cała Galicja, Królestwo
Polskie, Litwa i Kurlandia. Pisał: „...faktem jest niezaprzeczalnym, że
wojna całe lata trwać nie może i po 16 miesiącach jej trwania państwa
centralne skupiły wszelkie atuty w swym ręku [i z tego powodu – W. R.]
... wynik zwycięstw oręża państw centralnych z natury rzeczy skierowuje polskie zamierzenia państwowe w stronę tych państw37. Sikorski
wzywał więc do konsolidacji i wzmożonego wysiłku ludzkiego i materialnego, gdyż pomoże to – według niego – do wypracowania zgodnego
z życzeniami Polaków stanowiska państw centralnych.
W opublikowanym w 1916 r. artykule zatytułowanym Legiony – Korpusem Polskim Władysław Sikorski przedstawił dotychczasowy dorobek
Legionów Polskich i podejmowane starania o przekształcenie sformowanych oddziałów w samodzielny polski korpus38. W odrębnym szkicu opisał szlak bojowy i dokonania II Brygady Piechoty Legionów Polskich39.
Potrzebę utworzenia własnych narodowych sił zbrojnych uzasadniał
także w kolejnej publikacji drukowanej w „Wiadomościach Polskich”40.
W ostatnich miesiącach 1916 r. i na początku 1917 r. płk Sikorski41,
szef Departamentu Wojskowego NKN, zajmował się rozbudową sze8
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regów Polskiego Korpusu Posiłkowego, w który we wrześniu 1916 r.
przekształcono oddziały legionowe. Aby nadać akcji werbunkowej zorganizowany charakter, przygotował Instrukcję wykonawczą dla Urzędów
Zaciągu do Wojska Polskiego42.
Drugi okres aktywności pisarskiej Władysława Sikorskiego, obejmujący lata 1919–1928, był odbiciem wiedzy i doświadczeń dowódczych
i sztabowych, które zdobył podczas piastowania wysokich stanowisk
wojskowych i państwowych, najpierw podczas wojny polsko-ukraińskiej i polsko-sowieckiej, a później w okresie pokoju. Pierwszym z nich
było dowództwo Grupy sformowanej koło Mszany, która nacierając
11 I 1919 r. na Bartatów, próbowała przyjść z pomocą załodze Lwowa.
Po zajęciu tej miejscowości sytuacja na tym odcinku frontu ustabilizowała się aż do lutego. Wykorzystując chwilowy zastój w bojach, płk Sikorski w Bartatowie napisał 22 stycznia artykuł, w którym kolejny już raz
zaakcentował potrzebę stworzenia w Polsce silnej armii. Ukazał się on
w „Wiadomościach Polskich” w marcu 1919 r.43
W kwietniu 1919 r. ruszyła ofensywa wojsk polskich w Galicji. Od
10 kwietnia brała w niej udział Grupa płk. Sikorskiego, która nacierając
z rejonu Bartatowa, przerwała ukraiński front, odniosła zwycięstwo pod
Stawczanami, a następnie uderzyła na pozycje ukraińskie na południe
od Lwowa44. Na początku maja siły dowodzone przez płk. Sikorskiego
(przedstawiały siłę kombinowanej dywizji piechoty) stały na odcinku
biegnącym od Gródka Jagiellońskiego przez Lubień Wielki do Sokolnik45. Stamtąd wyruszyły do majowej ofensywy, która doprowadziła
do odrzucenia oddziałów Ukraińskiej Halickiej Armii w widły Dniestru
i Zbrucza. Oddziały należące do Grupy płk. Sikorskiego zajęły Tarnopol
oraz Halicz i ruszyły w kierunku Zbrucza. Do tej rzeki jednak nie dotarły, gdyż nastąpiła ukraińska kontrofensywa zapoczątkowana w rejonie
Czortkowa. Oddziały płk. Sikorskiego poniosły spore straty i zmuszone
zostały do odwrotu. Szczególnie duże ubytki osobowe miał I batalion
36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej, który w ciężkim boju musiał się
przebijać z okrążonego Czortkowa. W boju stracił 5 zabitych, 15 było rannych, 112 zaś trafiło do ukraińskiej niewoli. Batalion pozostawił również
wspierające go działa i kilka ciężkich karabinów maszynowych46.
Tragiczny bój o Czortków odbił się szerokim echem w kraju, ponieważ znaczna część żołnierzy I batalionu 36. Pułku Piechoty Legii
Akademickiej była ochotnikami – warszawskimi studentami i uczniami gimnazjalnymi. Aby spacyfikować kierowaną pod swoim adresem
krytykę dowodzenia Grupą podczas ostatniej fazy operacji nad Seretem
i Zbruczem, Sikorski prawie natychmiast opublikował w „Wiarusie” artykuł zatytułowany Pożegnanie z Legią Akademicką47. Starał się w nim pomniejszyć poniesioną klęskę, określając ją, jako „...nakazany odwrót”48.
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W tym samym numerze „Wiarusa” ukazał się jeszcze jeden tekst jego
autorstwa49.
Po zakończeniu polsko-ukraińskich zmagań militarnych Grupa płk.
Władysława Sikorskiego została rozwiązana. On sam otrzymał krótki urlop, który spędził z rodziną we Lwowie. To właśnie wtedy napisał wspomniane artykuły do „Wiarusa”. Później jednak swoje prace zamieszczał
w „Bellonie”, wydawanym już od stycznia 1918 r. miesięczniku, którego
zadaniem było dostarczanie polskim oficerom wszystkich broni odpowiedniego materiału naukowego i rozbudzanie wśród żołnierzy zamiłowania do zawodowej pracy naukowej. Redakcja „Bellony” przez drukowanie artykułów historyczno-wojskowych oraz poruszanie zagadnień
ogólnowojskowych (np. kwestii zmiany charakteru przyszłej wojny,
kierunków rozwoju techniki wojskowej, najrozmaitszych problemów
z historii wojska i wojen) starała się „...o pozyskanie czytelnika wśród
szerszego ogółu, o rozbudzenie w nim zamiłowania do rzeczy wojskowych”50. Na łamach „Bellony” prezentowano poglądy m.in. na sztukę
wojenną, organizację sił zbrojnych, geografię wojenną, technikę wojenną
i fortyfikację oraz omawiano najrozmaitsze zagadnienia historii wojskowej – polskiej i obcej51. Autorami, którzy zamieszczali swoje artykuły,
studia i rozprawy, byli najwybitniejsi przedstawiciele nauki historycznowojskowej i teoretycy wojskowi okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz wybitni dowódcy. Wśród nich byli m.in. Marian Kukiel, Wacław Tokarz, Bronisław Pawłowski, Stefan Mossor, Tadeusz Kutrzeba,
Sergiusz Abżółtowski, Stanisław Jasiński, Stanisław Rola-Arciszewski,
Marian Jurecki, Tadeusz Zakrzewski, Jan Romer, Roman Saloni, Antoni Kędziora, Marian Porwit, Jerzy Kirchmayer, Aleksander Pragłowski,
Otton Laskowski, Leon Berbecki, Stanisław Sosabowski, Józef Wiatr,
Janusz Januszaitis-Żegota, Juliusz Kleeberg, Edmund Knoll-Kownacki,
Stanisław Bukacki-Burhardt, Stefan Rowecki, Mikołaj Bołtuć, Wacław Jędrzejewicz, Janusz Albrecht, Louis Faury, Joseph Joffre i wielu innych.
Wśród nich był Władysław Sikorski, który w marcu 1920 r. opublikował na łamach „Bellony” pierwszą część artykułu na temat walorów
wojskowych Polesia52. Jego drugą część oddał do druku już jako generał, 24 V 1920 r. ukazał się bowiem rozkaz Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego awansujący z dniem 1 kwietnia Władysława Sikorskiego
na stopień generała podporucznika53. Sikorski nie znał Polesia, gdyż do
1915 r. był to obszar wchodzący w skład imperium rosyjskiego. Szybko
jednak zrozumiał i docenił jego strategiczne znaczenie. Podstawową wiedzę zaczerpnął z dzieł wybitnych polskich XIX-wiecznych teoretyków
i praktyków wojskowych: generałów Ignacego Prądzyńskiego i Ludwika Mierosławskiego. Potem miał okazję poznać Polesie z autopsji, gdyż
przez kilka miesięcy przebywał na tym obszarze, dowodząc od 8 VIII
10
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1919 r. 9. Dywizją Piechoty i Grupą Poleską, która przez kilka miesięcy
walczyła właśnie na Polesiu, dochodząc w październiku 1919 r. do linii
rzek Ptyczy, Prypeci i Uborci54. Po zimowej przerwie w walkach Grupa
Poleska dowodzona przez płk. Sikorskiego w marcu 1920 r. wykonała
dwie operacje zaczepne: najpierw mozyrską, a później rzeczycką, których wynikiem było dojście na początku maja 1920 r. polskich oddziałów
do linii Berezyny i środkowego Dniepru i zajęcie Rzeczycy i Łojowa55.
Walentyna Korpalska przypuszcza, że awans na generała podporucznika otrzymał właśnie za pomyślne zrealizowanie wspomnianych operacji
zaczepnych56.
Kwestie militarnego wykorzystania obszaru Polesia w razie wojny
z Rosją Sowiecką musiały Sikorskiego wyjątkowo mocno nurtować, skoro po kilku latach poruszył je ponownie w obszernym analitycznym artykule wydrukowanym na łamach „Bellony”57.
Aż do połowy czerwca 1920 r. dowodzona przez gen. ppor. Sikorskiego Grupa Poleska broniła linii środkowego Dniepru wraz z przyczółkiem w Rzeczycy. Szybki odwrót polskiej 3. Armii, która wycofywała się
z Kijowa w stronę Korostenia i 17 czerwca była już głównymi siłami za
rzeką Uszą, sprawił, że dalsze utrzymywanie przyczółka rzeczyckiego
było operacyjnie niepotrzebne. W tej sytuacji 20 czerwca gen. Sikorski
zarządził opuszczenie przedmościa, a następnie linii Dniepru58. Od tego
momentu Grupa Poleska prowadziła na obszarze Polesia nieprzerwane
walki odwrotowe z napierającymi siłami Armii Czerwonej, docierając na
początku sierpnia 1920 r. do linii Bugu w rejonie Brześcia. 6 sierpnia gen.
Sikorski został mianowany dowódcą nowo formowanej 5. Armii, która
miała osłonić Warszawę od północy. 9 sierpnia przekazał więc dowództwo rozwiązywanej Grupy Poleskiej gen. ppor. Danielowi Konarzewskiemu, a sam udał się do Modlina59.
Swoje wnioski dotyczące przebiegu walk na froncie polsko-sowieckim w lipcu i sierpniu, czyli w rozstrzygającym okresie zmagań, podsumował, wspólnie z gen. Tadeuszem Rozwadowskim h. Jordan, w syntetycznych opiniach drukowanych w „Bellonie”60.
Bliska znajomość, może nawet przyjaźń, z generałem Rozwadowskim procentowała nie tylko na polu pisarskim, lecz także wojskowym.
Generał Rozwadowski był bowiem znacząca postacią w Wojsku Polskim:
pierwszym szefem Sztabu Generalnego, potem – od 15 X 1918 r. dowódcą obrony Lwowa i dowódcą Armii „Wschód”, od marca 1919 r. szefem
Polskiej Misji Wojskowej we Francji, a od 22 VII 1920 r. szefem Sztabu Generalnego i członkiem Rady Obrony Państwa61. Przypuszczalnie to z jego
inicjatywy Naczelny Wódz, Józef Piłsudski mianował gen. Sikorskiego
dowódcą 5. Armii, która miała odegrać ważne zadanie w planowanej bitwie nad Wisłą. Po śmierci generała Rozwadowskiego, co nastąpiło 18 X
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1928 r., Władysław Sikorski napisał okolicznościowy tekst pt. Le general
Thadee Rozwadowski, który został zamieszczony w księdze poświęconej
gen. Rozwadowskiemu62.
Wyśmienite dowodzenie 5. Armią w sierpniu 1920 r. było najpoważniejszym dokonaniem wojskowym gen. Sikorskiego. Problemy z tym
związane przedstawił kilka lat później w swoim obszernym studium
operacyjnym zatytułowanym Nad Wisłą i Wkrą63. Dzieło to, które doczekało się w okresie międzywojennym trzech wydań, zostało uznane za
jedno z najlepszych ówczesnych opracowań dotyczących walk polsko-sowieckich w 1920 r. Kilka miesięcy po jego polskim debiucie ukazało
się w Paryżu tłumaczenie pod tytułem La campagne polono-russe de 192064.
Przedmowę do francuskiej edycji tego dzieła napisał Ferdynand Foch,
naczelny dowódca sprzymierzonych wojsk alianckich w 1918 r., marszałek Francji, Wielkiej Brytanii i Polski (od 1923 r.). Nie zrobił jednak
tego przypadkowo. To właśnie w czasie sprawowania przez Sikorskiego
stanowiska premiera65 w marcu 1923 r. francuskiemu zwycięskiemu dowódcy przyznano buławę marszałka Polski.
W ocenie polskich historiografów wymieniona wyżej książka jest
jednym z najważniejszych opracowań historyczno-wojskowych dotyczących przebiegu wojny polsko-sowieckiej w 1920 r. Nie mam najmniejszej
wątpliwości, że z dzieła tego musi korzystać każdy badacz największej
i najważniejszej operacji tej wojny, tj. bitwy warszawskiej. Profesor Roman Wapiński uważa, że książkę tę należy traktować jako symbol zamknięcia pewnego etapu życia i działalności Sikorskiego w Polsce niepodległej, „w jakiejś też mierze może i jako próbę tworzenia własnej
legendy”66.
We wspomnianym studium operacyjnym gen. Sikorski podkreślił,
że to właśnie „Nad Wisłą, Bugiem i Wieprzem rozstrzygały się w pamiętnym miesiącu sierpniu 1920 roku losy olbrzymiej na 350-kilometrowym froncie toczącej się bitwy”67. Z tego też względu rozpatrując
działania swojej armii, uwzględnił w niezbędnym zakresie całokształt
walk nad Wisłą i omówił najistotniejsze momenty operacji warszawskiej.
Studium Sikorskiego ma wielką wiarygodność, gdyż „Historyczna część
książki opiera się na dokumentach zachowanych w archiwum Sztabu
Generalnego, na moich zapiskach z czasu wojny, oraz informacjach,
zebranych przeze mnie bezpośrednio u ważniejszych uczestników bitwy nad Wisłą...”68 Autor zaznaczył, że unikał „...nadmiaru osobistych
wynurzeń a ważąc swe słowa i uwagi krytyczne, staram się zachować
ścisły obiektywizm, przynajmniej w stopniu dostępnym dla uczestnika
wielkich chwil dziejowych”69. Nie ukrywał jednak, że prawie połowę sił,
które oddano do jego dyspozycji, tworzyły formacje improwizowane lub
ochotnicze, słabo wyszkolone, marnie uzbrojone i wyposażone. Znaczna
12
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część oddziałów była moralnie osłabiona i – jak stwierdzał gen. Sikorski:
„Podczas swych objazdów spotykałem również często, obok objawów
wyjątkowego bohaterstwa, oddziały podobne raczej do opanowanego
paniką stada, aniżeli do karnej, zdolnej do boju drużyny wojskowej”70.
Aby opanować nastroje defetystyczne, gen. Sikorski nie wahał się sięgać
do drastycznych środków. W rozkazie oficerskim wydanym 14 sierpnia
zapowiedział: „...Zaznaczam, że rozstrzeliwując szeregowych za ucieczkę z pola bitwy, tym bardziej nie cofnę się przed stosowaniem kary śmierci w stosunku do oficerów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za
stosunki panujące w podległych im oddziałach. Na odcinku 5-tej armii
rozgrywają się losy Warszawy i losy Polski. Nie dopuszczę do tego, by
lekkomyślność czy bezmyślność niektórych oficerów zgubiła Ojczyznę.
Złych oficerów usunę bezwzględnie, z dobrymi wytrwam na stanowisku
i zwyciężę”71.
Generał Sikorski zdawał sobie sprawę, że zapowiedzi zastosowania
drakońskich środków mogą nie wystarczyć dla przywrócenia dyscypliny i poprawy morale. „Trzeba było obudzić wśród żołnierzy poczucie
pewności i wiarę w zwycięskie zakończenie rozpoczynającej się bitwy,
pomimo liczebnej przewagi przeciwnika”72.
Wiarę te wzbudził, wydając 14 sierpnia specjalny rozkaz do podległych mu żołnierzy:
„Żołnierze!
W dniu dzisiejszym rozpoczyna się z dawna przez armię polską
i przez cały Naród oczekiwana kontrofensywa nasza.
Piątej armii przypadło to najszczytniejsze dziś zadanie, by pierwszym uderzeniem rozpocząć i zdecydować rozstrzygający okres polskorosyjskiej wojny.
Żołnierze, gdy w wichurze ognia ruszycie do ataku, pamiętajcie, że
nie tylko o wielkopomną sławę, lecz o wolność i potęgę naszej Ojczyzny
walczycie!
Na ostrzach Waszych bagnetów niesiecie dziś przyszłość Polski!
Sercem i myślą jest z Wami cały Naród. Cała Polska wierzy i ufa, że
w walce, która się dziś na śmierć i życie zaczyna, jeden może być wynik:
Zwycięstwo i triumf wojsk Rzeczypospolitej Polskiej.
Wytrwania i mocy.
Rzekoma potęga bolszewicka rozpadnie się w gruzy pod Waszym
uderzeniem. Mieczami wykujemy dawne granice Polski.
Naprzód, żołnierze!
Śmiało patrzcie śmierci w oczy, bo śmierć to sława, zwycięstwo, to
przyszłość nasza!
Naprzód, aż do zupełnego zniszczenia wroga!
Niech żyje Polska!”73
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Doskonałym dowodzeniem 5. Armią w bitwie na Wisłą i Wkrą
gen. Sikorski zadał kłam oskarżeniom, że jest dyletantem w sprawach
wojskowych, niezdolnym do realizowania zadań o charakterze operacyjnym. Swoje kwalifikacje potwierdził w końcowych miesiącach wojny. 27 VIII 1920 r. został bowiem dowódcą 3. Armii, która miała odegrać
ważną rolę w planowanej przez Naczelnego Wodza kolejnej operacji zaczepnej, w polskiej historiografii zwanej bitwą nad Niemnem, a w historiografii sowieckiej – operacją grodzieńską 1920 r. Podejmując decyzję
o wznowieniu działań ofensywnych, Piłsudski słusznie bowiem oceniał,
że dowództwo Armii Czerwonej przygotowuje kolejną ofensywę i dopiero ponowne rozbicie wojsk sowieckiego Frontu Zachodniego przesądzi o zwycięskim dla Polski zakończeniu wojny.
Myśl przewodnia polskiej operacji zaczepnej sprowadzała się do
związania głównych sił przeciwnika natarciem w centrum frontu, z głównym wysiłkiem w rejonie Grodna i Wołkowyska. Jednocześnie grupa uderzeniowa, skoncentrowana na lewym – północnym – skrzydle polskiego
zgrupowania, miała błyskawicznym uderzeniem rozbić znajdujące się
przed jej frontem oddziały litewskie, uchwycić most na Niemnie w Druskiennikach, co oznaczało obejście od strony północnej wojsk komfronta
Michaiła Tuchaczewskiego zgrupowanych w obszarze Grodna, następnie wyjście na ich tyły w rejonie Lidy, a potem zepchnięcie w bagna poleskie, gdzie miały ulec ostatecznej zagładzie74. Główne zadanie przypadło
2. Armii gen. por. Edwarda Rydza-Śmigłego i północnej grupie manewrowej, w której składzie znalazły się cztery związki taktyczne: 1. Dywizja Piechoty Legionów, Dywizja Litewska Białoruska, 2. Brygada Jazdy
mjr. Cypriana Bystrama i 4. Brygada Jazdy mjr. Zygmunta Piaseckiego.
Z 2. Armią współdziałać miała 4. Armia gen. ppor. Leonarda Skierskiego
rozwinięta ofensywnie na odcinku Bielsk–Hajnówka–Włodawa. Rozlokowana w centralnej części frontu polsko-sowieckiego armia gen. Sikorskiego (miejscem postoju dowództwa był Lublin) miała w pierwszym
etapie „...zasłoniwszy się na Bugu od Włodawy wyłącznie, uderzyć od
północy na oddziały I konnej i XII armii bolszewickiej. Dla osiągnięcia
całkowitego sukcesu działania i o ile możności otoczenia bolszewików
podporządkowuje się tymczasowo dtwu 3 armii grupę gen. Hallera
z Frontu Południowego, w jej dotychczasowym składzie: 13 dyw. piech
i 1 dyw. jazdy ppłk. Rómmla”75.
W ciągu następnych kilku dni 3. Armia we współdziałaniu z południowym skrzydłem 4. Armii – stoczyła ciężki bój pod Kobryniem i Żabinką, uniemożliwiając bolszewikom odbicie Brześcia, pobiła sowiecką
12. Armię, zajmując zagonem pancerno-motorowym Kowel. Po rozpoczęciu bitwy nad Niemnem, co nastąpiło 20 września, 3. Armia gen. Sikorskiego uderzyła na kierunku Kowel–Równe, wiążąc swoim działa14
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niem znaczną część siły przeciwnika w czasie decydujących walk 2. i 4.
Armii pod Wołkowyskiem, Grodnem i Lidą. Podążając za pobitym wrogiem, armia gen. Sikorskiego doszła 27 września do rzeki Horyń76.
Po zakończeniu bitwy nad Niemnem dowództwo 3. Armii przeniesiono do Grodna, gdzie w myśl rozkazu Naczelnego Wodza z dnia 4 października przejęło komendę nad zgrupowaniem składającym się z Dywizji Litewsko-Białoruskiej, Dywizji Ochotniczej, 4. Dywizji Piechoty,
3. Brygady Jazdy, 17. Dywizji Piechoty i Brygady Syberyjskiej oraz szeregiem mniejszych oddziałów77. Część z tych sił miała za kilka dni wziąć
udział w „buncie” gen. Lucjana Żeligowskiego, którego efektem miało
być wyrzucenie wojsk litewskich z Wilna i Wileńszczyzny. Dlatego też
skierowano je na front litewski z zadaniem: „...zabezpieczenia lewego
skrzydła W.P. (granica zachodnia armii – granica niemiecka – granica
północna armii, ewentualna linia rozejmowa litewska, granica wschodnia armii – st. Mosty – Kamionka – Planty – Papiernia – Bastuny – Soły
po stronie 2-ej armii”78.
Marszałek Piłsudski przygotowując operację polityczno-wojskową,
której celem było odzyskanie Wileńszczyzny, musiał uwzględnić dwa
fakty. Po pierwsze, że ze względu na uwarunkowania międzynarodowe Polska nie będzie mogła oficjalnie i bezpośrednio wystąpić militarnie przeciwko Litwie Kowieńskiej. Akcja powinna wyglądać na spontaniczny odruch mieszkańców Wileńszczyzny, którzy sięgnęli po broń,
żeby samodzielnie zadecydować o swoich losach79. Aby to politycznie
uwiarygodnić, trzeba było na zajętym terytorium powołać do życia twór
państwowy pod nazwą Litwa Środkowa. Miał on posiadać własne siły
zbrojne – Wojsko Litwy Środkowej, sformowane początkowo z jednostek Wojska Polskiego, w których było najwięcej żołnierzy pochodzących
z terenów litewskich i białoruskich, potem zaś uzupełniane ochotnikami
i drogą poboru.
Plan operacji wileńskiej omówiono podczas narady sztabowej odbytej w Grodnie i w Lidzie, w pociągu Naczelnego Wodza, marszałka
Piłsudskiego w dniach 1 i 2 października. Ustalono, że w skład Grupy
Operacyjnej gen. Lucjana Żeligowskiego, która potem stała się Wojskiem
Litwy Środkowej, wejdą: Dywizja Litewsko-Białoruska pod dowództwem gen. Jana Rządkowskiego, wydzielona z Dywizji Ochotniczej Grupa mjr. Mariana Kościałkowskiego: 201. Pułk Piechoty, batalion kresowy
piechoty (sformowany z żołnierzy 203. Pułku Piechoty), dywizjon 216.
Pułku Artylerii Polowej, oddział kresowy kawalerii i pluton żandarmerii
oraz kawaleria, która jednak z różnych powodów nie przybyła na czas
i dołączyła do sił gen. Żeligowskiego dopiero po opanowaniu Wilna.
W chwili rozpoczęcia operacji wileńskiej gen. Żeligowski dysponował zgrupowaniem bojowym, które liczyło prawie 15,5 tys. ludzi stanu
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żywionego. Jednak do walki mógł użyć znacznie mniej, jedynie niecałe
7300 żołnierzy. Była to siła niewystarczająca do pomyślnego przeprowadzenia operacji. Daleko było do uzyskania przewagi nad przeciwnikiem,
potrzebnej do wywalczenia rozstrzygającego zwycięstwa militarnego.
W tym samym bowiem czasie stan liczebny wojska Litwy Kowieńskiej
przekraczał 17 tys. ludzi. Aby więc pomóc „zbuntowanym” oddziałom
gen. Żeligowskiego, ich uderzenie na Wilno miało być osłaniane przez
3. Armię gen. Władysława Sikorskiego, która swym frontem, ciągnącym
się od granicy Prus Wschodnich do rejonu Oran, zwrócona była przeciw Litwie Kowieńskiej. Armia gen. Sikorskiego samą swą obecnością
wiązała niemal trzy czwarte wojsk kowieńskich. Z kolei od wschodu,
od strony Rosji sowieckiej, z którą lada dzień spodziewano się zawarcia zawieszenia broni, oddziały Żeligowskiego zabezpieczała 2. Armia
gen. Edwarda Rydza-Śmigłego.
Rano 8 października gen. Żeligowski wydał rozkaz nr 1, w którym
nakazał rozpocząć marsz na Wilno i poinformował, że obejmuje Naczelne Dowództwo Wojsk Litwy Środkowej. Siły litewskie próbowały stawić
opór na skraju Puszczy Rudnickiej i koło stacji kolejowej Stasiły. Opór
ten został łatwo złamany, do czego przyczyniła się głównie polska artyleria. Natarcie na Wilno ruszyło 9 października około godz. 5.00. O godz.
14.15 czołowe polskie siły zaczęły wkraczać do Wilna.
Stosunek gen. Sikorskiego do „buntu” gen. Żeligowskiego nie jest jednolicie oceniany w historiografii. Walentyna Korpalska uważa, że „Akcja
ta zaskoczyła Sikorskiego”, do tego był on „Przeciwny zazwyczaj takim
formom rozstrzygania spraw politycznych”80. Znacznie więcej zwolenników ma przeciwny pogląd wyrażony bardzo dobitnie przez Mariana Kukiela, który twierdzi, że „nigdy stosunki między Sikorskim a Piłsudskim
nie były bardziej ścisłe i pełne zaufania ...”, a „bunt” gen. Żeligowskiego
nastąpił „za pełną jego [Sikorskiego – W. R.] wiedzą, ścisłą kontrolą, naciskiem na jednych, zahamowaniem drugich”81. Olgierd Terlecki także
twierdzi, że Sikorski „...podfirmował tak zwany bunt gen. Żeligowskiego, który pozorując wyłamanie się spod rozkazów dowódcy 3 Armii
zajął 9 października Wilno usuwając stamtąd słabe oddziałki litewskie.
Operacja ta, zainspirowana oczywiście przez Piłsudskiego, znów zbliżyła go z Sikorskim”82. Podobnego zdania jest Piotr Łossowski. Podkreśla on, że w newralgicznym momencie, gdy plan zaczął się załamywać
Piłsudski postanowił „uruchomić Sikorskiego”. Pisze: „Żeligowski [...]
był głęboko wstrząśnięty i zawahał się wziąć wszystko na siebie i swoją
odpowiedzialność [...] Zwrócił się do Piłsudskiego informując, że natrafił
na bardzo poważne komplikacje, »których nie jest w stanie przełamać
własnym autorytetem«, i żądał bezwarunkowo autorytetu wyższego.
Depesza Żeligowskiego dotarła do Belwederu o godz. drugiej w nocy.
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Piłsudski zwrócił ją z adnotacją: »Sikorski niech jedzie«. [...] gen. Sikorski
był wówczas dowódcą 3 armii, która ubezpieczała akcję Żeligowskiego
od strony zachodniej. Skierowany został do niego, do Grodna, rozkaz
nakazujący niezwłoczne udanie się do sztabu 1 dywizji litewsko-białoruskiej. Powiadomiono o tym również Żeligowskiego. I stało się to
czynnikiem, który przeciął jego wahania. Nie chcąc kompromitować się
w oczach Piłsudskiego i widząc, że sprawa i tak jest przesądzona, postanowił nie czekać na Sikorskiego. Rozkaz do wymarszu został ponownie
wydany”83. Najdalej idzie Roman Wapiński, który przekonuje, że „Po ponownym przesunięciu się frontu polsko-radzieckiego na tereny Ukrainy
i Białorusi Sikorski objął dowództwo utworzonej 3 października 3 armii,
zwróconej czołowo przeciwko Litwie i wiążącej ¾ sił litewskich. Jak się
wydaje, nominacja ta oznaczała, że Piłsudski ostatecznie zaliczył Sikorskiego do kręgu najbliższych sobie wyższych oficerów. Wskazuje na to
nie tylko pośrednio, ale i bezpośrednio włączenie Sikorskiego do realizacji koncepcji politycznych Piłsudskiego wobec Litwy. Gdy gen. Lucjan
Żeligowski z 7 na 8 października wahał się, czy dać rozkaz wymarszu
na Wilno, mjr Kazimierz Stamirowski ze sztabu 2 armii, przekazując do
Naczelnego Dowództwa obiekcje Żeligowskiego, radził, by inicjatywę
przejął Sikorski. Piłsudski zaakceptował tę sugestię i Sikorski otrzymał
rozkaz, aby udać się do 1 dywizji litewsko-białoruskiej i na jej czele zająć
Wilno. Wprawdzie do tego nie doszło, gdyż Żeligowski w końcu zdecydował się udać bunt i zająć Wileńszczyznę, ale nie eliminuje to przecież
faktu, że Sikorski gotów był odegrać role wykonawcy polecenia Piłsudskiego”84.
Nie mam najmniejszej wątpliwości, że gen. Sikorski znał swoją rolę
w operacji wileńskiej („buncie” Żeligowskiego). Musiał ją znać chociażby z racji dowodzenia 3. Armią, z której pochodziły zasadnicze siły
„buntowników”. Gdyby Piłsudski nie miał pewności co do zachowania
się gen. Sikorskiego, to nie wyznaczałby go na dowódcę wspomnianej
armii. Meldunki i telegramy przesyłane do Naczelnego Dowództwa
przez gen. Sikorskiego doskonale pasowały do roli, którą mu wyznaczył
Piłsudski. Był wyjątkowo przekonujący, kiedy udając, iż o niczym nie
wie, meldował: „...wobec najwyraźniejszego buntu ze strony generała
Żeligowskiego i jego oddziałów upraszam Naczelne Dowództwo o możliwie szybką decyzję, jak mam wobec tej sprawy postąpić. Zaznaczam,
że o niezadowoleniu dywizji litewsko-białoruskiej z rozejmu zawartego
z rządem litewskim dochodziły mnie wieści już poprzednio i na skutek
tych wieści byłem osobiście dnia 8 bm. na miejscu postoju dywizji celem
wyjaśnienia tych wersji i osobistego uspokojenia umysłów. Jednak wobec
tego, że z dywizją tą w ciągu całej wojny nie miałem bliższych stosunków,
korpus oficerski i żołnierze nie znali mnie bliżej. Wpływ mój osobisty na
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uspokojenie umysłów w dywizji najwidoczniej skutków pożądanych nie
odniósł. Wobec politycznej i wojskowej doniosłości meldowanego faktu
upraszam Naczelne Dowództwo o możliwie szybką decyzję, jak mam się
w dalszym ciągu do tych oddziałów ustosunkować”85.
Dekretem Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza z dnia 28 II
1921 r. Władysław Sikorski został mianowany generałem porucznikiem
ze starszeństwem z dnia 1 VI 1919 r. Po weryfikacji i wprowadzeniu nowych stopni Władysław Sikorski figurował w korpusie generałów zawodowych jako generał dywizji. Na liście starszeństwa generałów dywizji
ze starszeństwem z 1 VI 1919 r. znajdował się na trzynastym miejscu po
Lucjanie Żeligowskim, Adamie Nowotnym, Stefanie Majewskim, Kazimierzu Sosnkowskim, Janie Romerze, Robercie Lamezan Salins, Franciszku Ksawerym Latiniku, Karolu Stanisławie Schubercie, Edwardzie
Rydzu-Śmigłym, biskupie polowym księdzu Stanisławie Gallu, Władysławie Jędrzejewskim i Aleksandrze Osińskim86. R. Wapiński podkreśla, że awansując do stopnia generała porucznika, Władysław Sikorski
wyprzedził wielu innych generałów podporuczników mających większą wysługę lat w tym stopniu. Był także w grupie generałów Wojska
Polskiego najwcześniej odznaczonych krzyżem Virtuti Militari V klasy.
Razem z nim 15 III 1921 r. odznaczenie to otrzymali szefowie Sztabu
Generalnego, generałowie: Tadeusz Rozwadowski i Stanisław Haller87.
Dwa lata później, w 1923 r. jako jeden z sześciu tylko generałów został
odznaczony Virtuti Militari II klasy.
Wysoka ocena kwalifikacji dowódczych oraz talentów organizacyjnych, brak własnego politycznego zaplecza, przeszłość legionowa
– wszystko to sprawiło, że na początku 1921 r. marszałek Piłsudski postanowił powierzyć Sikorskiemu obowiązki szefa Sztabu Generalnego.
Miał on zastąpić na tym stanowisku gen. Rozwadowskiego. Nastąpiło
to 1 IV 1921 r. Głównym zadaniem nowego szefa Sztabu Generalnego
miało być, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych, przeprowadzenie demobilizacji wojska oraz przygotowanie i wprowadzenie
w życie jego pokojowej organizacji. Miał także opracować wojenną organizację Wojska Polskiego oraz plan mobilizacyjny uwzględniający aktualną sytuację międzynarodową, polskie zobowiązania sojusznicze (po
uzgodnieniu tego z Francuzami), możliwości ekonomiczne i finansowe
kraju. Z zadania tego wywiązał się bardzo dobrze. Sprawnie przebiegła
demobilizacja wojska i przejście na stan pokojowy. Ukształtowana na
początku lat dwudziestych struktura polskich sił zbrojnych przetrwała
– nie licząc koniecznych drobnych modyfikacji – aż do drugiej połowy lat
trzydziestych. Coraz mocniej był jednak wciągany w sprawy polityczne:
wewnętrzne i międzynarodowe.
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W styczniu 1922 r. gen. Władysław Sikorski, ówczesny szef Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, przygotował referat „Polityka zagraniczna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa”, w którym napisał:
„Jesteśmy jako państwo zainteresowani przede wszystkim w możliwie
długim utrzymaniu swego status quo. Niezbędnym nam jest wystarczająco długi okres konsolidacji wewnętrznej i pracy spokojnej. Nadmiaru
prężności na zewnątrz nie posiadamy. Z punktu widzenia wojskowego
polityka zagraniczna winna zmierzać do unikania konfliktów zbrojnych.
O ile bezpieczeństwo nasze w sposób istotny zagrożone nie zostanie
– bezpośrednio czy pośrednio (np. atak Niemców na Francję, czy Rosji
na państwa bałtyckie) Polska występować agresywnie nie powinna”88.
Wziąwszy pod uwagę główne tezy tego referatu, Rada Ministrów 19 I
1922 r. przyjęła uchwałę precyzująca podstawowe kierunki polskiej polityki zagranicznej. Generalne zasady tej polityki były respektowane aż
do połowy lat trzydziestych. Zakładały one, iż w żywotnym interesie
Rzeczypospolitej leży utrzymanie w Europie status quo (czyli niedopuszczenie do obalenia systemu wersalskiego) oraz założenie, że zagrożenie
jej bezpieczeństwa jest równorzędne ze strony Rosji Sowieckiej i Republiki Weimarskiej.
W polskiej polityce wewnętrznej dramatyczny był koniec 1922 r.
16 grudnia doszło bowiem do zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza, co groziło destabilizacją kraju. W tej dramatycznej sytuacji gen. Sikorski został powołany na stanowisko prezesa Rady Ministrów, a równocześnie objął tekę ministra spraw wewnętrznych. Dzięki wielkiemu
talentowi politycznemu i zdecydowanym działaniom rozładował powstały wówczas poważny kryzys89. Nie zaniedbywał jednak spraw zagranicznych. Dzięki jego staraniom Konferencja Ambasadorów uznała
15 III 1923 r. w całości wschodnie granice Rzeczypospolitej.
Odchodząc pod koniec 1922 r. z czynnej polityki, marszałek Piłsudski sporządził opinie o generałach Wojska Polskiego, wychodząc z założenia, że może to być przydatne zwierzchnikowi sił zbrojnych, Prezydentowi RP. Pisane one były w ostatnich dniach grudnia własnoręcznie
przez Piłsudskiego, który był wtedy szefem Sztabu Generalnego i przewodniczącym Ścisłej Rady Wojennej. Generał Sikorski otrzymał bardzo
pochlebną ocenę: „Pod względem charakteru dowodzenia. Inteligentny,
żywy umysł, lekki charakter obok wielkiej ambicji. Nadzwyczajnie lekki
w obcowaniu z ludźmi, których umiejętnie i celowo zużytkowuje. Bardzo dobry organizator, umiejący szybko podzielić pracę, łatwo oceniający zdolności ludzi, o ile nie przysłoni mu wzroku taka czy inna prywata,
do czego jest bardzo i bardzo skłonny. Umie i lubi rozkazywać i przy
swojej obrotności daje sobie łatwo radę prawie w każdej sytuacji. Brak
mu większego wykształcenia wojskowego, gdyż pod tym względem
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zadowala się małymi, powierzchownymi ujęciami sprawy. Ma jednak
dobre oko operacyjne i przy zdolności do ryzyka jest zdatny do wyższego dowodzenia. W stosunku do podwładnych w miarę rozkazujący,
miły w obejściu, trochę zanadto szukający popularności, niekiedy niebezpieczny dla nich, wobec tego, że jest łatwy do prywaty i do zwalania
winy i odpowiedzialności z siebie na innych. Pod względem objętości
dowodzenia. Dowodzić armią będzie łatwo. Jako człowiek znający dobrze stosunki i siły państwowe, nadaje się także jako szef sztabu przy
Naczelnym Wodzu, biorącym na siebie całkowicie operacje, a także na
ministra spraw wojskowych podczas wojny”90.
W dniu 26 V 1923 r. rząd kierowany przez gen. Sikorskiego został
obalony. Powstał gabinet pod kierownictwem Wincentego Witosa, oparty na koalicji ugrupowań prawicy i centrum. Na kilka miesięcy Sikorski
odseparował się od czynnej polityki. Czas ten wykorzystał na wyjazd
do Francji i studia w tamtejszym Sztabie Generalnym. Po powrocie do
kraju, co nastąpiło jesienią 1923 r., objął 30 listopada stanowisko generalnego inspektora piechoty. Podobnie jak pozostali inspektorzy: artylerii
(gen. broni Józef Haller), jazdy (gen. broni Tadeusz Rozwadowski), szkół
wojskowych (gen. dyw. Aleksander Osiński), jako inspektor piechoty
miał zadanie sprawowania stałego nadzoru nad sprawnością i gotowością bojową swojej broni w całym Wojsku Polskim, tak pod względem
technicznym, jak również wyszkolenia taktycznego oddziałów i dowódców91.
W dniu 17 II 1924 r. gen. Sikorski został powołany na stanowisko
ministra spraw wojskowych w gabinecie Władysława Grabskiego, który
powstał 17 XII 1923 r.92 Zastąpił gen. Kazimierza Sosnkowskiego, którego projekt organizacji naczelnych władz wojskowych został odrzucony przez Piłsudskiego. Zadaniem gen. Sikorskiego było doprowadzenie
do uchwalenia ustawy regulującej kwestie naczelnych władz. Miał na
ten temat wyrobiony pogląd, gdyż kilka miesięcy wcześniej przedstawił
na łamach „Bellony” swój projekt. W artykule zatytułowanym Podstawy
organizacji naczelnych władz wojskowych w Polsce93 proponował przyznanie generalnemu inspektorowi wojsk, przewidzianemu na objęcie stanowiska naczelnego wodza w czasie wojny, znacznych kompetencji już
w czasie pokoju. Przekonywał, że należy sięgnąć do francuskiego modelu organizacji najwyższych władz wojskowych, co oznaczało podległość
wojska parlamentarnemu rządowi za pośrednictwem ministra spraw
wojskowych. Takie rozwiązanie było jednak niezgodne z pomysłami
Piłsudskiego, który chciał wojsko uniezależnić od rządu i sejmu i szkodliwej „sejmokracji”. Miało być podporządkowane tylko prezydentowi
jako zwierzchnikowi sił zbrojnych.
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Po objęciu stanowiska ministra spraw wojskowych gen. Sikorski
swój projekt nieznacznie przeredagował, ograniczając kompetencje generalnego inspektora na rzecz ministra spraw wojskowych. Postarał się
także, żeby nowa wersja projektu dotarła do Piłsudskiego.
Projekt Sikorskiego wywołał gwałtowną reakcję Piłsudskiego, który prawdopodobnie sądził, że sam obejmie stanowisko generalnego inspektora wojska, i liczył, iż będzie w kierowaniu wojskiem całkowicie
niezależny od Sejmu. 29 II 1924 r. Piłsudski wysłał do Sikorskiego list
utrzymany w niemiłym, napastliwym tonie. Pisał:
„Sulejówek, 29 lutego 1924 roku.
Szanowny Panie Generale!
W sposób dosyć niezwykły, bo za podwójnym pośrednictwem,
został mi przysłany Pański projekt o najwyższych władzach wojskowych z wyraźnym i niezrozumiałym dla mnie żądaniem czy
prośbą, abym porobił »uwagi, inne sformułowania i skreślenia«
w związku z projektem.
Wyznaję, że ten niezwykły sposób uważam za niegrzeczność
względem mnie, niegrzeczność, uzasadnioną chyba tym, że
wychowuje się Pan Generał w atmosferze, gdzie niegrzeczność
względem mnie uważana jest za „dobry ton”, coś w rodzaju szyku czy elegancji państwowej dla dostojników tak wysokich jak
minister.
Co się tyczy samego projektu, to streszczam krótko swą opinię.
Jest to bardzo nieudolne naśladownictwo instytucji francuskich
z zapomnieniem o radykalnej różnicy pomiędzy nami a Francją.
Tam ministrem jest zmienny człowiek cywilny, do którego dostawiają gabinet, aby go uczył być trochę rozumiejącym wojsko,
a właściwym ministrem wojskowym jest szef sztabu generalnego. U nas zaś ministrem jest zmienny także, lecz oficer armii.
Wobec tego ta przewaga, jaką dekrety we Francji dają generalnemu inspektorowi, – generałowi, przewidzianemu na naczelnego
wodza, – nad szefem sztabu generalnego czyni z generalnego
inspektora głównego oficera w armii, co jest w zgodzie ze zdrowym duchem wojska, którego jedyną racją istnienia jest zbrojna obrona państwa, a nie hocki-klocki pokojowych intryg i burz
w szklance wody przechodnich ministrów i gabinetów.
U nas więc wszystkie hocki-klocki dotychczasowych projektów
i ustaw w tej dziedzinie są, niestety, ubliżające wojsku i zdrowemu poczuciu służby oficera; próba obniżenia wartości ducha
wojny przez obniżanie generała, mającego w swej pracy odpoBiuletyn R. XXV: 2013 (63)
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wiednik ducha wojny, albo na korzyść oficera ministra (zmiennego), albo – co najśmieszniejsze – szefa Sztabu Generalnego.
W tym trójkącie małżeńskim oficerów – ministra, szefa sztabu
i, niechaj będzie, inspektora czy przewodniczącego Ścisłej Rady
Wojennej – szef sztabu ma rolę przewrotnej kobiety, dającej tyłka na dwie strony, aby ciągnąć dla swego prostytucyjnego życia
korzyści z obu stron.
Współpraca w tych warunkach jest, zdaniem moim, niemożliwa.
Zaznaczam, że nie mając zamiaru w ogóle tych hockach-klockach
dawać swego sumienia na handel polityczny, mówię obiektywnie, nie będąc w niczym zainteresowany.
Powstrzymuję się od uwag szczegółowych co do projektu z powodu, że samą zasadę uważam za hocki-klocki, nie warte poważnego zastanowienia się nad nimi.
Samego projektu nie odsyłam, gdyż zacząłem robić na nim notatki w stylu sobie właściwym i nie chciałbym, aby Pan Minister
już literalnie wziął te określenia do siebie.
Proszę przyjąć zapewnienia wysokiego szacunku, z jakim pozostaję.
J. Piłsudski94
Generał Sikorski nie odstąpił jednak od swojego projektu. Po dokonaniu tylko nieznacznych poprawek 10 marca został on zatwierdzony
przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. Tam jednak utknął: „Piłsudski czekał na definitywne rozstrzygnięcie, Sikorski nie spieszył się,
licząc na wzmocnienie swojej pozycji, stronnictwa w sejmie zaprzątnięte
były problemami naprawy skarbu i reformy walutowej, a także ciągłymi
przetargami wokół utworzenia większości sejmowej”95.
Obok problemu organizacji naczelnych władz wojskowych, gen. Sikorski zajmował się także sprawami mającymi bezpośredni wpływ na
poziom bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego Rzeczypospolitej. Przystąpiono więc do budowy własnej bazy przemysłowej, aby
uzbrojenie i wyposażenie wojska, przynajmniej w najbardziej niezbędnym zakresie, było oparte na produkcji krajowej. Poważnie rozbudowano lotnictwo, rozpoczęła się unifikacja broni strzeleckiej, uruchomiono
szereg szkół oficerskich i podoficerskich oraz kursów doszkalających kadrę zawodową i rezerwistów.
Jedną z najistotniejszych kwestii, którą polskie kierownictwo polityczno-wojskowe musiało rozwiązać na początku lat dwudziestych,
był problem bezpieczeństwa na kresach wschodnich Rzeczypospolitej.
W latach 1923–1924 bezpieczeństwo to gwałtownie się pogorszyło, czego potwierdzeniem był chociażby zuchwały napad grupy dywersyjnej
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na powiatowe miasto Stołpce 4 VIII 1924 r. W nocy 100-osobowa grupa dywersantów zaatakowała budynki państwowe i urząd pocztowy.
Rozmach i skala ataku zaniepokoiły nie tylko władze lokalne i centralne,
lecz zaalarmowały polską opinię publiczną. Dzień po napadzie minister spraw wojskowych, gen. Sikorski skierował do prezesa Rady Ministrów Władysława Grabskiego pismo, w którym proponował podjęcie
za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych szerokiej akcji
dyplomatycznej, dyskredytującej działania władz sowieckich wobec
Rzeczypospolitej. Stwierdzał także, że „Stosunki na naszym pograniczu
wschodnim muszą być poddane radykalnej i natychmiastowej rewizji.
Z faktu, że bolszewicy prowadzą tam z nami zaciekłą, podjazdową wojnę, musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski. Słaba, względnie zła administracja, zdemoralizowana policja, której członkowie zawodowo piją
i z rodzinami przechodzą do Rosji Sowieckiej, kompletny brak autorytetu
Państwa wśród ludności miejscowej, tolerowanie jawnych podżegiwań
do zamieszek – wszystko to przygotowuje doskonale grunt pod napady
bolszewickie na kresach wschodnich”96. Gen. Sikorski postulował wprowadzenie na pograniczu wschodnim stanu wyjątkowego, militaryzację
policji granicznej oraz nadanie specjalnych pełnomocnictw wojewodom,
„umożliwiającym im oczyszczenie kresów z elementów wrogich i uporządkowanie administracji własnej”97. Pisał także: „Żadne względy natury politycznej czy oszczędnościowej nie mogą obecnie odgrywać w tej
sprawie poważniejszej roli – gdyż dzisiaj granica wschodnia Rzeczypospolitej jest istotnie w niebezpieczeństwie. W kraju trzeba podjąć zdecydowaną i konsekwentną walkę z wojującym, pod dyrektywami Moskwy,
komunizmem”98.
Trzy tygodnie później, 21–22 VIII 1924 r. na wniosek ministrów:
spraw wojskowych gen. Sikorskiego oraz spraw wewnętrznych Zygmunta Hübnera, Komitet Polityczny Rady Ministrów podjął uchwałę
o powołaniu korpusu granicznego dla ziem wschodnich, zorganizowanego na wzór wojskowy. W ten sposób powstał Korpus Ochrony Pogranicza (KOP). Odpowiedni rozkaz w tej sprawie gen. Sikorski wydał
17 IX 1924 r. W myśl tego rozkazu utworzono: Dowództwo KOP, trzy
dowództwa brygad ochrony pogranicza z numeracją od 1 do 3, dziesięć
batalionów ochrony pogranicza z numeracją od 1 do 10, dziesięć szwadronów KOP o numerach od 1 do 1099.
Czynny udział w strukturach kierowniczych II Rzeczypospolitej zamknął gen. Sikorski w grudniu 1925 r., w chwili zakończenia misji rządu
Władysława Grabskiego, w którym był ministrem spraw wojskowych.
Jedną z ważniejszych przyczyn upadku gabinetu Grabskiego były wspomniane wcześniej spory z J. Piłsudskim na temat organizacji najwyższych
władz wojskowych. Sikorski pozostał jednak w wojsku, w czynnej służBiuletyn R. XXV: 2013 (63)
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bie. Pod koniec grudnia nowy minister spraw wojskowych gen. Lucjan
Żeligowski mianował go dowódcą Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie.
Kilka miesięcy później, na początku 1926 r. ukazała się niewielka książka
autorstwa W. Sikorskiego zatytułowana Józef Piłsudski jako wódz i dziejopis100.
Przewrót majowy 1926 r. stanowi wyraźną cezurę w dziejach międzywojennej Polski. Sporo także zmienił w życiu gen. Sikorskiego. Nie
nastąpiło to jednak od razu. W dniach zamachu majowego gen. Sikorski
zachował się wyczekująco. Po otrzymaniu rozkazu ministra spraw wojskowych, gen. dyw. Juliusza Malczewskiego nakazującego „...by pułki
26 pp i 52 pp natychmiast ładować i przesłać do dyspozycji ministra”101,
zawiadomił, że „Ze względu [...] na sytuację lokalną, a mianowicie równocześnie trwające nielegalne obrady delegatów »Ukraińskiej Narodnogo Objednanija«102 uważa dowódca korpusu za niewskazane wysyłać
jedynie lojalny 52 pp do Warszawy. Co się zaś tyczy rozkazu, wzywającego jego, by osobiście przybył do Warszawy, również nie jest w stanie
tego rozkazu wykonać, gdyż z jego odejściem sytuacja wybitnie przechyliłaby się i wśród społeczeństwa cywilnego na stronę Marszałka”103. Nic
nie wskórał także premier Wincenty Witos, który dwukrotnie wzywał
go do natychmiastowego przybycia do Warszawy i przysłania posiłków
wojskom wiernym rządowi104. Prawdopodobnie gen. Sikorski liczył, że
uda mu się znaleźć płaszczyznę porozumienia z Piłsudskim. Po zakończeniu walk w Warszawie i przejęciu władzy przez Piłsudskiego miał on
bowiem oświadczyć, że: „Może przejść w stan spoczynku, na emeryturę,
może być dalej dobrym dowódcą korpusu, może też pójść, jako wezwany, do Warszawy. Słowem – oddaje się do dyspozycji. Odpowiedzialnym za całe zajście czyni gen. Malczewskiego i uważa za wskazane oddanie go pod sąd. Oświadcza dalej, że gdyby rozgorzała wojna domowa
(gen. Szeptycki), ewentualnie gdyby był rząd w Poznaniu i proklamował
wojnę domową, wtedy on, gen. Sikorski, obowiązuje się osobiście wytłumaczyć bezsensowność spowodowaną brakiem rozumu patriotycznego,
prowadzenia takiej walki, a nawet jest gotów rzucić cały swój osobisty
wpływ i autorytet ewentualnie przeciw gen. Szeptyckiemu”105.
Oferta współpracy nie została jednak przyjęta przez marszałka Piłsudskiego. W pomajowej Polsce nie było miejsca dla Sikorskiego. Ale
„rozprawa” z nim miała znacznie łagodniejszy charakter w porównaniu
z innymi generałami – przeciwnikami marszałka – Tadeuszem Jordan-Rozwadowskim, Włodzimierzem Zagórskim, Stanisławem Hallerem,
Juliuszem Malczewskim, Janem Władysławem Hubischta czy Marianem
Kukielem. Dopiero 18 III 1928 r. został odwołany ze stanowiska dowódcy OK nr VI we Lwowie106.
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Po opuszczeniu stanowiska dowódcy OK we Lwowie Władysław
Sikorski był nadal generałem w służbie czynnej, w stopniu generała dywizji, lecz bez przydziału. Formalnie był w dyspozycji ministra spraw
wojskowych, ale na urlopie bezterminowym z prawem pobytu za granicą107. Oznaczało to, że nie miał bezpośredniego wpływu na bieg spraw
wojskowych. W „Roczniku Oficerskim” z 1928 r. na liście starszeństwa
generałów dywizji figurował na szóstym miejscu za generałami: Kazimierzem Sosnkowskim, Janem Romerem, Edwardem Rydzem–Śmigłym,
biskupem polowym księdzem Stanisławem Gallem, Aleksandrem Osińskim. Cztery lata później w „Roczniku Oficerskim 1932” był wykazywany w korpusie generałów, na liście generałów dywizji ze starszeństwem
z dnia 1 VI 1919 r. na czwartym miejscu, po Kazimierzu Sosnkowskim,
Edwardzie Rydzu-Śmigłym i Aleksandrze Osińskim108.
Pozostawienie go w służbie czynnej było celowym posunięciem obozu sanacyjnego, gdyż uniemożliwiało Sikorskiemu aktywną działalność
polityczną. Ponieważ był człowiekiem czynu, pełnym sił (w 1928 r. miał
dopiero 47 lat), ambitnym, znanym i cenionym w wielu kręgach polskiego społeczeństwa, nie zamierzał się udawać na polityczną i wojskową
emeryturę. Zdawał sobie jednak prawdopodobnie sprawę z tego, iż nie
dysponuje własnym, silnym i dobrze zorganizowanym zapleczem politycznym, dlatego też – pielęgnując kontakty ze znaczącymi postaciami
życia politycznego i wojskowego w kraju i za granicą (szczególnie we
Francji) – nawiązał bardzo ścisłą współpracę z opiniotwórczymi tytułami
prasowymi.
Jednym z pierwszych był dwutygodnik „Szaniec”, niezależne pismo poświęcone sprawom obrony państwa, który powstał w Warszawie
w 1927 r. i wychodził do końca 1930 r. Jego redaktorem naczelnym był
Roman Wasilewski, ale patronami ideowymi i merytorycznymi byli generałowie Władysław Sikorski i Marian Kukiel. Obaj też w nim zamieszczali swoje artykuły, polemiki i recenzje. Szczególnie dużo publikował
M. Kukiel, pokazując liczne błędy i zaniedbania w polskiej polityce wojskowej i obronnej109. Gen. Sikorski był autorem tylko kilku artykułów,
w których poruszał kwestie historyczno-wojskowe oraz aktualne zagadnienia bezpieczeństwa i obronności Polski110. Problematyka wojskowa
i polityczno-wojskowa była także obecna w jego wytworach pisarskich
ogłaszanych na łamach kilku innych ważnych czasopism krajowych.
W „Przeglądzie Współczesnym”111 i w „Wiadomościach Literackich”112
przypominał sylwetkę i dokonania marszałka Francji i Polski, Ferdynanda Focha, który zmarł 20 III 1929 r. w Paryżu. Artykuły Sikorskiego
drukowały także poważne periodyki francuskie: „Revue des Deus Mondes”113 i „Le Mois”114, „Le Soldat de France”115.
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Pod koniec 1928 r. gen. Sikorski związał się z „Kurierem Warszawskim”, jednym z największych pod względem objętości dzienników Polski międzywojennej. Wydania poranne w zwykłe dni liczyły od sześciu
do dziesięciu kolumn, wydania wieczorne zaś – od szesnastu do dwudziestu dwóch. Znacznie obszerniejsze były wydania niedzielne, a także
świąteczne i noworoczne, które dochodziły nawet do siedemdziesięciu
dwóch stronic116. „Kurier Warszawski” był także od końca lat dwudziestych najpoczytniejszym dziennikiem warszawskim. Jego nakład w latach
1928–1930 sięgał od 70 do 100 tys. egzemplarzy, na początku lat trzydziestych, w okresie kryzysu gospodarczego, spadł do 70–80 tys., w drugiej
połowie lat trzydziestych zaś ustabilizował się na poziomie 50–60 tys. Od
maja 1926 r. „Kurier Warszawski” był pismem opozycyjnym wobec obozu sanacyjnego. W polityce wewnętrznej popierał działania mające przywrócić ustrój parlamentarny. Dlatego też od połowy lat trzydziestych
był bliski ideowo ugrupowaniom tworzącym „Front Morges”. W polityce zagranicznej głosił hasło ożywienia polityczno-wojskowego sojuszu
polsko-francuskiego, przestrzegał przed rewizjonizmem niemieckim,
wskazywał na narastające zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.
Gazeta był dobrze poinformowana, miała bowiem kilkunastu stałych korespondentów zagranicznych rezydujących w stolicach najważniejszych
państw europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych i w ZSRR. W razie potrzeby wysyłano specjalnych korespondentów, którzy przesyłali
doniesienia z najważniejszych wydarzeń politycznych i konferencji międzynarodowych oraz relacjonowali przebieg konfliktów zbrojnych, m.in.
wojny w Hiszpanii, wojny japońsko-chińskiej, walk w Abisynii. „Kurier
Warszawski” prenumerowano nie tylko w Polsce, lecz także poza jej granicami. Sporo czytelników miał we Francji, zarówno w kręgach polonijnych, jak i wśród tamtejszej elity politycznej i wojskowej. Być może
to właśnie skłoniło gen. Sikorskiego do podjęcia współpracy z redakcją
dziennika. Z biegiem czasu „Kurier Warszawski” stał się jednym z najważniejszych sojuszników gen. Sikorskiego w podtrzymywaniu kontaktu z polską opinią publiczną, a jego redakcja wkładała dużo wysiłku, by
ugruntować medialny pozytywny wizerunek generała117.
Współpraca generała Sikorskiego z „Kurierem Warszawskim” trwała prawie 11 lat. W tym czasie ukazało się na jego łamach 165 tekstów
różnej objętości, najczęściej jednak nie przekraczały one 75% kolumny
gazety. Najbardziej owocny był 1933 r., gdyż wtedy w „Kurierze Warszawskim” Sikorski opublikował 28 artykułów. Porównując niektóre
z tych tekstów z treścią wydanego w 1934 r. dzieła pt. Przyszła wojna – jej
możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju118, można
zauważyć znaczne ich podobieństwo. Zwrócił na to uwagę gen. Franciszek Skibiński w Przedmowie do II wydania tej książki, gdzie napisał,
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że „Tematyka znacznej części [artykułów – W. R.] pokrywa się z treścią
rozdziałów Przyszłej wojny”119.
Wykaz artykułów gen. Władysława Sikorskiego
drukowanych na łamach „Kuriera Warszawskiego”
w latach 1928–1939120
Rok 1928:

Wschodnie memento, nr 313, z 11 XI 1928 r., s. 7.

Rok 1929:

Współczesne systemy obrony państwa, nr 33, z 2 II 1929 r., s. 7.
Organizacja milicji szwajcarskiej podczas pokoju, nr 40, z 10 II 1929 r., s. 5.
Przygotowanie Szwajcarii na wypadek wojny, nr 47, z 17 II 1929 r., s. 7.
Strzelec szwajcarski – jako wzór dla polskiego piechura, nr 51, z 21 II 1929 r., wydanie
wieczorne, s. 2–3.
Wnioski, jakie nasuwa szwajcarski system milicyjny, nr 54, z 24 II 1929 r., s. 5–6.
Cieniom marszałka Francji, Anglii i Polski, nr 88, z 30 III 1929 r., s. 9.

Rok 1930:

Generał Weygand – szefem sztabu armii francuskiej, nr 11, z 12 I 1930 r., s. 5–6.
Na marginesie zwycięstwa sprzed lat dziesięciu, nr 222, z 15 VIII 1930 r., s. 4.

Rok 1931:

Na przełomie dziejów Europy powojennej, nr 1, z 1 I 1931 r., s. 6–7.
Marszałek Joffre na tle wielkiej wojny, nr 38, z 8 II 1931 r., s. 6–7.
W odpowiedzi na hasła rewizjonistyczne Niemiec, nr 93, z 4 IV 1931 r., s. 8–9.
Na marginesie pamiętników marszałka Focha, nr 141, z 24 V 1931 r., s. 10–12.
Fałszywe Locarno Wschodu, nr 257, z 20 IX 1931 r., s. 6.

Rok 1932:

Dwa korytarze. Na bezdrożach rewizjonistycznej polityki niemieckiej, nr 1, z 1 I 1932 r.,
s. 3–4.
Wobec konferencji rozbrojeniowej. Na fałszywych drogach, nr 28, z 28 I 1928 r., wydanie wieczorne, s. 3–4.
Wobec konferencji rozbrojeniowej. „Rozbrojone” Niemcy, nr 31, z 31 I 1932 r., s. 5.
Dwa moralne ogniwa wojny, nr 34, z 3 II 1932 r., wydanie wieczorne, s. 2.
Prawdy i złudzenia, nr 38, z 7 II 1932 r., s. 5.
Przy odgłosie dział spod Szanghaju, nr 60, z 29 II 1932 r., wydanie wieczorne, s. 2.
Syzyfowe prace, nr 107, z 18 IV 1932 r., wydanie wieczorne, s. 2.
Na przełomie, nr 124, z 5 V 1932 r., s. 3–4.
Przyjaciołom francuskim pod rozwagę, nr 147, z 29 V 1932 r., s. 5–6.
Sojusz Polski z Francją, nr 154, z 5 VI 1932 r., s. 6.
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Górny Śląsk a obrona państwa, nr 168, z 19 VI 1932 r., s. 5–6.
Wobec wojennych prowokacji w Gdańsku, nr 175, z 26 VI 1932 r., s. 5.
Panu Vienot w odpowiedzi, nr 189, z 10 VII 1932 r., s. 3.
Artykuł 231, nr 203, z 24 VII 1932 r., s. 3.
Gdynia – Gdańsk, nr 210, z 31 VII 1932 r., s. 3.
Problem humanitaryzacji wojny a rozbrojenie, nr 230, z 21 VIII 1932 r., s. 4–5.
Caeterum censeo..., nr 237, z 28 VIII 1932 r., s. 6.
O militarną supremację Niemiec, nr 251, z 11 IX 1932 r., s. 5–6.
Chwila przełomowa dla pokoju i wojny, nr 258, z 18 IX 1932 r., s. 4–5.
Czy rząd v Papena pójdzie do Canossy?, nr 279, z 9 X 1932 r., s. 5–6.
Ideały a fakty, nr 282, z 12 X 1932 r., wydanie wieczorne, s. 2.

Rok 1933:

Charakter przyszłej wojny, nr 1, z 1 I 1933 r., s. 5–6.
W otwarte karty, nr 15, z 15 I 1933 r., s. 4–5.
Fałszywy oportunizm, nr 36, z 5 II 1933 r., s. 4–5.
Siła moralna armii, nr 43, z 12 II 1933 r., s. 4–5.
Fortyfikacje, nr 57, z 26 II 1933 r., s. 3–4.
Co zdziałałby sam Schliffen, nr 64, z 5 III 1933 r., s. s. 4–5.
Konieczność pogotowia wojennego, nr 78, z 19 III 1933 r., s. 4–5.
O rozbrojenie obrońców pokoju, nr 85, z 26 III 1933 r., s. 5.
Wojskowe odrodzenie Włoch a rozbrojenie, nr 92, z 2 IV 1933 r., s. 5–6.
„Niezwyciężeni w polu”, nr 99, z 9 IV 1933 r., s. 5–6.
Zwyrodnienie integralnego pacyfizmu, nr 105, z 15 IV 1933 r., s. 7–8.
Ultimatum p. Nadolnego, nr 118, z 30 IV 1933 r., s. 4–5.
Waszyngton – Genewa, nr 125, z 7 V 1933 r., s. 3–4.
U wrót Pekinu, nr 139, z 21 V 1933 r., s. 5–6.
Manewr odwrotowy Hitlera, nr 146, z 28 V 1933 r., s. 4–5.
Klub pokoju – czy klub wojny?, nr 158, z 4 VI 1933 r., s. 6.
„Odwrócenia aliansów” nie będzie, nr 166, z 18 VI 1933 r., s. 4.
Znaczenie obronne Bałtyku, nr 177, z 29 VI 1933 r., s. 3.
Jest metoda w tym szaleństwie, nr 180, z 2 VII 1933 r., s. 3.
Rajd gen Balbo – a wojna, nr 201, z 23 VII 1933 r., s. 3.
Wznowiony wyścig zbrojeń morskich, nr 243, z 3 IX 1933 r., s. 6.
Trzeba czynów a nie słów, nr 257, z 17 IX 1933 r., s. 4–5.
W obronie zagrożonego pokoju, nr 264, z 24 IX 1933 r., s. 6.
Rewelacje genewskie, nr 278, z 8 X 1933 r., s. 4–5.
Wobec niemieckiego ultimatum, nr 292, z 22 X 1933 r., s. 4–5.
Paweł Painlevé, nr 302, z 1 XI 1933 r., s. 2–3.
Rozgrom i kapitulacja, nr 313, z 12 XI 1933 r., s. 4.

Rok 1934:

Rola dowódcy na wojnie, nr 147, z 31 V 1934 r., s. 2–3.
Nowoczesny typ wodza, nr 150, z 3 VI 1934 r., s. 4.
Podstawa pokoju, nr 185, z 8 VII 1934 r., s. 3–4.
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U źródeł londyńskich pertraktacji, nr 192, z 15 VII 1934 r., s. 2–3.
Sowieckie gwarancje bezpieczeństwa, nr 206, 29 VII 1934 r., s. 2.
„Emigracja – chlubą Polski”, nr 213, z 5 VIII 1934 r., s. 3.
Adolf Hitler jako wódz naczelny, nr 220, z 12 VIII 1934 r., s. 5.
Na Dalekim Wschodzie, nr 234, z 26 VIII 1934 r., s. 3.
Rozszerzanie fortyfikacji, nr 241, z 2 IX 1934 r., s. 4–5.
Mobilizacja sił moralnych, nr 248, z 9 IX 1934 r., s. 5.
Przypadek czy sztuka dowodzenia?, nr 255, z 16 IX 1934 r., s. 4–5.
O niezależną armię powietrzną, nr 269, z 30 IX 1934 r., s. 6–7.
Porażka Sowietów na Dalekim Wschodzie, nr 276, z 7 X 1934 r., s. 4–5.
Wojskowa służba pracy, nr 283, z 14 X 1934 r., s. 4.
Poincare a nasze granice wschodnie, nr 290, z 21 X 1934 r., s. 4.
Szef rządu i wódz naczelny podczas wojny. Niesprawiedliwy atak Loda George’a, nr 304,
z 4 XI 1934 r., s. 4–5.
Niebezpieczne zamysły, nr 311, z 11 XI 1934 r., s. 4–5.
Zagłębie Saary a groźba wojny, nr 325, z 25 XI 1934 r., s. 4–5.
O nowy układ sił na morzu, nr 332, z 2 XII 1934 r., s. 4–5.
Zagadnienia demograficzne w Polsce, nr 345, z 16 XII 1934 r., s. 6–7.
Pokojowe pozory, nr 352, z 23 XII 1934 r., s. 22–23.

Rok 1935:

Reorganizacja dowództwa we Francji, nr 40, z 10 II 1935 r., s. 6.
Europa na przełomie, nr 54, z 24 II 1935 r., s. s. 4–5.
Wobec porozumienia Francji z Rosją, nr 122-A, z 5 V 1935 r., s. 4–5.
Rosyjskie możliwości mobilizacyjne, nr 129, z 12 V 1935 r., s. 5.
Lotnictwo sowieckie w razie wojny, nr 143, z 26 V 1935 r., s. 5.
Wobec odrodzonej potęgi pruskiej, nr 150, z 2 VI 1935 r., s. 4–5.
Niemiecka marynarka wojenna, nr 176, z 29 VI 1935 r., s. 4.
Frontem do Bałtyku, nr 187, z 11 VII 1935 r., wydanie wieczorne, s. 1–2.
Potęga lotnicza Niemiec, nr 204, z 28 VII 1935 r., s. 3.
Reorganizacja lotnictwa angielskiego, nr 211, z 4 VIII 1935 r., s. 3–4.
Trzecia Rzesza w roli gwaranta pokoju, nr 225, z 18 VIII 1935 r., s. 3–4.
Motoryzacja a oblicze przyszłej wojny, nr 232, z 25 VIII 1935 r., s. 6–7.
Ogólne położenie Polski i motoryzacja, nr 239, z 1 IX 1935 r., s. 7.
Armia sowiecka a Komintern, nr 247, z 8 IX 1935 r., wydanie po konfiskacie, s. 4–5.
Pod znakiem motoryzacji, nr 260, z 22 IX 1935 r., s. 6.
„Biada temu kto jest słaby...”, nr 267, z 29 IX 1935 r., s. 5–6.
Na marginesie ostatnich wydarzeń, nr 281, z 13 X 1935 r., s. 4–5.
Na froncie afrykańskim i genewskim, nr 288, z 20 X 1935 r., s. 6–7.
Rola lotnictwa w wojnie afrykańskiej, nr 295, z 27 X 1935 r., s. 4–5.
Znamienna deklaracja generała Göringa, nr 3902, z 3 XI 1935 r., s. 5.

Rok 1936:

U podstaw siły obronnej narodu, nr 1, z 1 I 1936 r., s. 4–5.
O polską tezę bezpieczeństwa, nr 32, z 2 II 1936 r., s. 5.
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Wokół paktu wschodniego, nr 55, z 25 II 1936 r., wydanie wieczorne, s. 1–2.
Apel Ligi Narodów, nr 67, z 8 III 1936 r., s. 6.
O jasne i wyraźne decyzje, nr 74, z 15 III 1936 r., s. 5.
Wobec nowego ugrupowania sił wojskowych w Europie, nr 81, z 22 III 1936 r., s. 6–7.
Wobec powagi chwili, nr 88, z 29 III 1936 r., s. 5–6.
Nie ma czasu do stracenia, nr 101, z 11 IV 1936 r., s. 7–8.
Strategia na usługach polityki, nr 114, z 26 IV 1936 r., s. 4–5.
„Najsilniejsza tarcza Rzeczypospolitej”, nr 121, z 3 V 1936 r., s. 6.
Wobec bankructwa Ligi Narodów, nr 128, z 10 V 1936 r., s. 4.
O nasz front wschodni, nr 142, z 24 V 1936 r., s. 5.
Warunki siły obronnej, nr 155, z 7 VI 1936 r., s. 5.
Osłabienie militarne Wielkiej Brytanii, nr 169, z 21 VI 1936 r., s. 5–6.
Na marginesie sowieckich „zmian ustrojowych”, nr 182, z 5 VII 1936 r., s. 3–4.
Przygotowanie zbrojne Niemiec, a incydent gdański, nr 196, z 19 VII 1936 r., s. 2–3.
Na straży pokoju powszechnego, nr 203, 26 VII 1936 r., s. 2.
Siły zbrojne Francji, nr 210, z 2 VIII 1936 r., s. 3.
Złudzenie a rzeczywistość, nr 307, z 8 XI 1936 r., s. 4–5.
Rozwój sowieckich sił zbrojnych, nr 314, z 15 XI 1936 r., s. 4.
Nowy apel pokojowy Roosevelta, nr 335, z 6 XII 1936 r., s. 5.
Wobec alarmów wojennych, nr 342, z 13 XII 1936 r., s. 7.

Rok 1937:

Wobec krucjaty przeciwbolszewickiej, nr 52, z 21 II 1937 r., s. 5.
Rosja w obliczu przełomu, nr 59, z 28 II 1937 r., s. 4–5.
Wojna i ludzie, nr 66, z 7 III 1937 r., s. 4–5.
O wartość realną przymierza, nr 86, z 27 III 1937 r., s. 7.
O uzdrowienie i stabilizację Europy, nr 106, z 18 IV 1937 r., s. 4–5.
Na marginesie „czystki” stalinowskiej, nr 174, z 27 VI 1937 r., s. 4–5.
W obliczu dowolnych pomysłów, nr 190, z 13 VII 1937 r., s. 1.
Konflikt azjatycki, a Rosja, nr 202, z 25 VII 1937 r., s. 3–4.
Wojna na Dalekim Wschodzie, nr 237, z 29 VIII 1937 r., s. 7–8.
W obliczu niebezpieczeństwa zewnętrznego, nr 260, z 21 IX 1937 r., wydanie wieczorne, s. 2.
Na tle wojny na Dalekim Wschodzie, nr 272, z 3 X 1937 r., s. 6.
Ani z Niemcami, ani z Rosją, nr 300, z 31 X 1937 r., s. 7.
Na tle wojny hiszpańskiej, nr 313, z 14 XI 1937 r., s. 5.
Czołg w wojnie hiszpańskiej, nr 327, z 28 XI 1937 r., s. 6.

Rok 1938:

Rok pokoju, czy rok wojny?, nr 1, z 1 I 1938 r., s. 5.
Niebezpieczeństwa neutralności, nr 43, z 13 II 1938 r., s. 5.
W Europie Środkowej i Wschodniej, nr 105, z 16 IV 1938 r., s. 7–8.
Gdy klucze znalazły się w rękach niemieckich..., nr 118, z 1 V 1938 r., s. 4–5.
Zbrojenia Wielkiej Brytanii, nr 125, z 8 V 1938 r., s. 5.
Możliwości obronne Czechosłowacji, nr 139, z 22 V 1938 r., s. 4–5.
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Gdy upada mit o wojnie krótkotrwałej..., nr 166, z 19 VI 1938 r., s. 5–6.
Znaczenie i siła armii francuskiej, nr 208, z 31 VII 1938 r., s. 4–5.
Powstanie armii polskiej, nr 222, z 14 VIII 1938 r., s. 4–5.
W sąsiedztwie Wielkich Niemiec oraz Rosji, nr 228, z 21 VIII 1938 r., s. 6–7.
Atuty Polski, nr 235, z 28 VIII 1938 r., s. 9.
Polski system wojskowy, nr 242, z 4 IX 1938 r., s. 6–7.
Nierealne plany, nr 353, z 24 XII 1938 r., s. 7.

Rok 1939:

Wobec postulatu swobody działań na wschodzie, nr 1, z 1 I 1939 r., s. 6.
Rozwój lotnictwa Trzeciej Rzeszy, nr 22, z 22 I 1939 r., s. 6.
Szanse pokoju i wojny, nr 36, z 5 II 1939 r., s. 6–7.
W sidłach propagandy, nr 71, z 12 III 1939 r., s. 7.
W momencie przełomu, nr 96, z 6 IV 1939 r., wydanie wieczorne, s. 3.
Strategia strachu zawodzi, nr 121, z 3 V 1939 r., s. 4–5.
O wielką inicjatywę konstruktywną, nr 132, z 14 V 1939 r., s. 5–6.
Jak wygląda niemiecka gotowość?, nr 149, z 1 VI 1939 r., wydanie wieczorne, s. 2–3.
Zaskoczenia i niespodzianki, nr 152, z 4 VI 1939 r., s. 6.
Wokół rokowań z Sowietami, nr 187, z 9 VII 1939 r., s. 4.
Pokój czy nowa wojna?, nr 194, z 16 VII 1939 r., s. 4–5.
Wobec naporu teutońskiego, nr 236, z 27 VIII 1939 r., s. 5.

Generał Władysław Sikorski był osobą powszechnie znaną, dobrze
poinformowaną i utalentowaną pisarsko. W swoich artykułach z dużą
znajomością rzeczy relacjonował zmieniającą się sytuację polityczno-militarną świata, koncentrując swoją uwagę – co zrozumiałe – na przygotowaniach obronnych Rzeczypospolitej, narastającego zagrożenia ze
strony jej dwóch wielkich sąsiadów (Niemiec i ZSRR) oraz tendencjach
w rozwoju sił zbrojnych i nowych broni. Pisał bardzo konkretnie, z dużą
znajomością rzeczy, a przy tym prostym językiem. Zdawał sobie bowiem
doskonale sprawę z tego, że „Kurier Warszawski” czytany jest nie tylko przez elity intelektualne, osoby z najwyższych kręgów politycznych
i wojskowych, lecz także przez osoby mniej wyrobione w kwestiach militarnych i zagadnieniach wielkiej światowej polityki.
Poruszane przez niego kwestie można pogrupować na kilka charakterystycznych bloków tematycznych:
– Republika Weimarska, później III Rzesza (rewizjonizm, zbrojenia,
propaganda, polityka zagraniczna i wewnętrzna, zagrożenie dla Rzeczypospolitej);
– Rosja stalinowska (powiększanie jej potęgi militarnej, rozwój broni
pancernej i lotnictwa, zmiany polityki zagranicznej, sytuacja wewnętrzna
– czystka kadrowa w Armii Czerwonej. Zauważał wielkie tempo zbrojeń sowieckich, szczególnie w lotnictwie121, ale oceniał, iż dokonywana
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przez analityków wojskowych „...zbyt optymistyczna ocena rosyjskich
możliwości mobilizacyjnych może się okazać w chwili wojennej próby
nieuzasadnioną i przesadną”)122;
– sytuacja geopolityczna i wojskowa Rzeczypospolitej (zagrożenia
dla jej bezpieczeństwa, sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna, Wojsko Polskie i konieczność jego unowocześnienia, fortyfikacje, rola Bałtyku);
– Francja (jej znaczenie dla utrzymania systemu wersalskiego, sojusz polsko-francuski, siły zbrojne i ich przekształcanie, fortyfikacje na
wschodnim pograniczu);
– Wielka Brytania i Włochy (ich polityka wojskowa i morska, zbrojenia);
– Czechosłowacja (jej położenie geopolityczne i wojskowe, wartość
bojowa sił zbrojnych);
– bezpieczeństwo na świecie i zbrojenia poszczególnych państw –
szczególnie zbrojenia morskie i lotnicze, konferencje rozbrojeniowe, Liga
Narodów;
– teoretyczno-wojskowy (systemy uzupełniania i mobilizacyjne, morale wojska, rola dowódców, kierunki rozwoju nowych broni – czołgów,
oddziałów zmotoryzowanych i zmechanizowanych, lotnictwa);
– analizy toczonych konfliktów zbrojnych: wojna chińsko-japońska,
wojna domowa w Hiszpanii, zmagania w Abisynii.
Generał Sikorski bardzo szybko odnotował zmianę w stosunkach sowiecko-niemieckich, która zaszła po dojściu Hitlera do władzy w styczniu 1933 r. Wprost proroczo zauważył jednak, że „Znane doświadczenia
historyczne [...] oraz przewidująca roztropność nie pozwalają nam na
traktowanie korzystnej zmiany, jaka się dokonała w strategicznym położeniu Polski po rozchwianiu się rapallowskiego układu jako stałego elementu w systemie własnego bezpieczeństwa. Bo chociaż groźba wojny,
prowadzonej przez nas równocześnie na dwu frontach, tj. niemieckim
i rosyjskim, jaka wisiała nad nami aż do tej chwili, jest na razie zażegnana, to jednak trudno orzec, czy nie odrodzi się ona w przyszłości. [...]
Licząc się przeto z niebezpieczeństwem wojny, powinniśmy brać pod
uwagę najniekorzystniejszą dla siebie hipotezę. To jest przygotowywać
obronę kraju tak, jak gdyby trzeba było toczyć równocześnie bój z naszymi dwoma najsilniejszymi sąsiadami. Wymaga tego bezpieczeństwo
państwa”123.
Sikorski w swoich artykułach drukowanych w „Kurierze Warszawskim” wielokrotnie wspominał o Kaszubach i ich bardzo pozytywnym
wpływie na utrzymanie polskości nad Bałtykiem. W artykule zatytułowanym Gdynia – Gdańsk opublikowanym w lipcu 1932 r., czyli okresie
kolejnego napięcia w stosunkach polsko-gdańskich, tym razem wywołanym wpłynięciem 15 czerwca do portu gdańskiego kontrtorpedowca
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„Wicher”, w celu powitania eskadry angielskiej, napisał: „Karygodnym
błędem przeszłości, w stosunku do Gdańska, nie była znana tolerancyjność królów polskich, lecz ich niczym nieusprawiedliwiona słabość wobec knowań zdradzieckich gdańszczan oraz brak przemyślanego należycie i zrealizowanego konsekwentnie, w ciągu wieków, państwowego
programu morskiego. Była nim obojętność narodu wobec Kaszubów,
którzy przy pomocy własnych sił utrzymali się przy skrawku morza polskiego i nie pozwolili, ażeby Germanie zepchnęli nas w głąb kraju, jak
to się przecież stało z innymi osiadłymi przed wiekami nad Bałtykiem
plemionami słowiańskimi”124.
Rok później analizując znaczenie obronne Bałtyku, gen. Sikorski powrócił do kwestii kaszubskiej i doszedł do konkluzji, że: „Na straży polskiego morza stoi od wieków niezachwianie twardy lud kaszubski, krew
z krwi, kość z kości narodu polskiego. Nie chciał się on dać zepchnąć
w głąb kraju pomimo niesłychanego nacisku, wywieranego nań w tym
kierunku w przeszłości. I na przyszłość przeto możemy być o jego postawę spokojni”125.
Generał Sikorski dostrzegał także narastający w Polsce problem demograficzny. Temu zagadnieniu poświęcił nawet osobny artykuł pt. Zagadnienia demograficzne w Polsce. Kilka tez w nim zawartych jest nawet
dziś, po 80 latach od ich przedstawienia, nadal aktualnych, gen. Sikorski
napisał w nim bowiem, że „...rozważanie zagadnienia demograficznego potraktowano w Polsce w zbyt uproszczonej formie, ograniczając to
skomplikowane zagadnienie do nadmiaru roboczych rąk i braku pracy
w kraju, więc też wielu z naszych domorosłych reformatorów zeszło przy
próbach jego rozwiązania na niebezpieczne manowce”126. Bardzo mocna
i trafna była konkluzja przedstawiona na końcu tekstu, gen. Sikorski napisał bowiem: „Droga wiodąca do tak gruntownej naprawy omawianych
stosunków [demograficznych – W. R.] jest niewątpliwie mozolna i długa.
Dla zrealizowania jednak tego celu musi się dokonać mobilizacja wszystkich źródeł energii, tak aby bez stosowania defetystycznych środków,
podważających siłę obronną państwa, i bez uciekania się do upokarzającego nas niejednokrotnie masowego eksportu ludzi, jako wyzyskiwanej
na obczyźnie siły roboczej, wszyscy Polacy znaleźli z czasem przynależne im miejsce na własnej ziemi. Jest to polityka jedynie godna prawdziwie wielkiego narodu”127.
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że największym dokonaniem pisarskim gen. Władysława Sikorskiego w latach trzydziestych było teoretyczno-wojskowe dzieło Przyszła wojna128. O jego wysokiej randze najmocniej zaświadczają jego przekłady na język francuski, rosyjski (dwa
wydania) i angielski (publikacja w Wielkiej Brytanii i w USA). Ta ostatnia edycja nastąpiła wprawdzie dopiero w 1943 r., lecz została opatrzoBiuletyn R. XXV: 2013 (63)
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na uwagą wydawcy, że wojna zapewne wyglądałaby inaczej, gdyby we
właściwym czasie przeczytali tę publikację ci wszyscy, do których była
ona adresowana129. Dzieło to było jednak wielokrotnie analizowane i opisywane. Miało także kilka polskich wydań (m.in. w 1984 r. edytorem było
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej). Nie ma więc potrzeby
omawiania jego kolejny już raz.
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Stanisław Salmonowicz
SIERPNIOWE ROCZNICE
AUGUST ANNIVERSARIES
Streszczenie: Artykuł przedstawia znaczenie historyczne trzech polskich rocznic
sierpniowych. 6 VIII 1914 r. Józef Piłsudski na czele zawiązku Legionów stanął po
stronie Austro-Węgier przeciw Rosji.
Ten fakt symboliczny był fundamentem
odrodzenia się polskiej armii, stanowił
jeden z głównych kroków do odzyskania
niepodległości w 1918 r. W sierpniu 1920 r.
w Bitwie Warszawskiej armia polska pod
dowództwem Józefa Piłsudskiego rozbiła
Armię Czerwoną, która po klęsce Polski
szła z hasłami rewolucji bolszewickiej na
Zachód. Bitwa uratowała polską niepodległość aż po rok 1939.
W sierpniu 1980 r. strajk robotniczy
w Stoczni w Gdańsku zapoczątkował bieg
wydarzeń, które po utworzeniu „Solidarności” przyniosły upadek definitywny reżimu komunistycznego w 1989 r.

Summary: The article presents the historical importance of three Polish August anniversaries. On 6 August 1914 Józef Piłsudski,
who was the commander of the Legions in
their early stage of development, supported Austria-Hungary against Russia.
This symbolic act constituted a foundation for the rebirth of the Polish army and
was one of the main steps leading up to
Poland’s regaining independence in 1918.
In August 1920 in the Battle of Warsaw the
Polish army commanded by Józef Piłsudski
defeated the Red Army, which was heading west with the intention of spreading
the Bolshevik Revolution. The Polish victory in the battle secured Poland’s independence until 1939.
In August 1980 the strike of workers in the
Gdańsk shipyard triggered a sequence of
events which resulted in the final collapse
of the communist regime in 1989.

Słowa kluczowe: Bitwa Warszawska,
Pierwsza Kompania Kadrowa, Józef Piłsudski, sierpień 1980, „Solidarność”, upadek komunizmu

Key words: The Battle of Warsaw, The
First Cadre Company, Józef Pilsudski,
August 1980, „Solidarity”, the collapse of
communism

Beztroscy Amerykanie po upadku Związku Radzieckiego wieścili koniec historii. Tymczasem Rosja godnie zastąpiła dawne manewry
polityczne władzy sowieckiej, a kraje muzułmańskie stały się wielkim
nowym problemem międzynarodowym. Także innych kwestii związanych ze skomplikowaną historią europejską nie brakowało i nie brakuje.
Najczęściej się uważa, że wiedza o wydarzeniach historycznych nikogo
nigdzie niczego nie nauczyła, że każdy uczy się tylko na własnych błędach, a i to niekoniecznie. Nie wnikając w te spory, zauważamy, że świadomość historyczna społeczeństwa, właściwy wybór tradycji czy ostrożność czerpana z doświadczeń przeszłości są jednak istotnym elementem
współczesności. Polska, kraj, który z win własnych, ale i wrogich działań
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możnych sąsiadów stracił w XVII w. swoją potęgę, a w XVIII w. niepodległość, siłą rzeczy w kalendarzu historycznym ma, obok dni godnych
wiernej pamięci, także daty wielu tragicznych wydarzeń, nieuniknionych klęsk, choć nie zawsze zawinionych. Stanisław Wyspiański w Nocy
listopadowej, dramacie o wybuchu powstania listopadowego, zrywu narodowego nazbyt spontanicznego, a niedostatecznie skalkulowanego,
napisał słynne słowa-pytanie: „Listopad, to dla Polski niebezpieczna
pora?”. Miał na myśli ów listopad 1830 r., zapewne także wracał myślą
do listopada 1794 r., kiedy ostatnim, tragicznym aktem przegrywającej
insurekcji kościuszkowskiej była, nakazana przez rosyjskiego generała
Suworowa, rzeź warszawskiej Pragi i kapitulacja Warszawy – wydarzenia, które można łączyć w pamięci z martyrologią całej Warszawy
z okresu sierpnia–września 1944 r. Pamięć jednak listopadowych rocznic moglibyśmy oprzeć na symbolicznej, radosnej i innej dacie – 11 XI
1918 r., oficjalnej dacie narodzin II Rzeczypospolitej, Polski odrodzonej
po osiemnastowiecznych rozbiorach i dziewiętnastowiecznej daremnej
walce o niepodległość.
Warto może, zostawiając na boku ciągły przedmiot emocjonalnych
polemik, jaki stanowi spojrzenie na Powstanie Warszawskie roku 1944,
przypomnieć inne ważne sierpniowe daty naszej historii, których okrągłe
rocznice przypadają na rok 2014. Są to trzy rocznice, z których każda jest
bardzo istotna. Wymieńmy je w kolejności kalendarzowej. 6 VIII 1914 r.
powołana przez Józefa Piłsudskiego „Pierwsza Kompania Kadrowa”
Strzelców, przyszłych Legionów Piłsudskiego, wypowiedziała wojnę
Rosji – jeżeli można się tak wyrazić – wkraczając w granice Kongresówki marszem od Krakowa. W sierpniu 1920 r. także Józef Piłsudski, jako
Naczelnik Państwa i naczelny dowódca wojska polskiego, bronił zwycięsko pod Warszawą odrodzonej niepodległości, bijąc na głowę Armię
Czerwoną w bitwie nazwanej warszawską. Trzecia data, może dziś nam
najbliższa, choć niekiedy stanowiąca przedmiot aberracyjnych sporów
politycznych, to narodziny w Gdańsku w sierpniu 1980 r. „Solidarności”,
ruchu, który stanowił początek końca epoki sterowanych z Moskwy komunistycznych rządów w Polsce. Każda z tych dat zasługuje na pamięć
w historii narodowej i warto spróbować przypomnieć znaczenie każdej
z nich.
W PRL-u wydawany był Słownik historii Polski (w 1965 r. już V wydanie), który był tak surowo cenzurowany, zwłaszcza co do spraw XX w.,
że nawet po epoce stalinizmu ani data i znaczenie istnienia Pierwszej
Kadrowej, ani nawet fakt zwycięstwa Piłsudskiego w 1920 r. nie zostały
odnotowane odrębnymi hasłami i trudno byłoby się z tego wydawnictwa dowiedzieć wielu faktów podstawowych dla polskiej historii lat
1918–1945.
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Polskie powstania narodowe (1830–1831, 1846, 1863–1864) uważane są dziś raczej generalnie za działania politycznie mało realistyczne,
określone polskim romantyzmem, dziełami wielbionymi romantycznej
literatury narodowej. W tym poglądzie jest oczywiście sporo racji. Powstania narodowe wybuchały w XIX w. w niedobrze wybranych momentach. Realizm przywódców budził wielokrotnie wątpliwości: ani
ówcześnie bezzasadna wiara w ogólne powstanie ludowe, ani wiara
w pomoc mitycznego Zachodu ówcześnie się nie sprawdzały. Powstanie
krakowskie roku 1846 trudno inaczej określić jak działania nieoparte na
jakimkolwiek rozsądnym rachunku szans na sukces. Po klęsce powstania listopadowego i licznych represjach w Kongresówce do roku 1863
minęły jednak aż 32 lata i nowe pokolenie działaczy niepodległościowych, mimo ryzyka, podjęło kolejną próbę powstańczą. Po roku 1864 aż
po początki XX w. dominowała w rezultacie ostra krytyka romantyzmu
powstań, twarda polityka tak zwanej pracy organicznej, unikania wobec
zaborców działań z góry skazanych na klęskę. Słynna krakowska szkoła historyczna surowo oceniała błędy własnej historii. Dziś rozważania
o szansach czy koniecznościach powstań narodowych toczą się dalej.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę najgorliwszym krytykom polskiego
romantyzmu, że w całej Europie sprawa powstań narodowych czy liberalnych nie była taka prosta. W każdym razie aż po rok 1848 Europa
wrzała rewolucyjnie w dobie tak zwanego Świętego Przymierza. Utworzone w 1815 r. po upadku Napoleona było porozumieniem reakcyjnych
wówczas władz europejskich na czele z carem Rosji, cesarzem Austrii
i królem Prus. Przeciw tym rządom podejmowano, często kończące się
też klęskami, boje o narodowe, liberalne czy rewolucyjne interesy, inspirowane hasłami rewolucji francuskiej. Wystarczy przypomnieć trwające
ponad pół wieku walki o niepodległość Włoch i ich zjednoczenie, powstania bałkańskie, w tym grecką walkę o niepodległość (1821–1828), rosyjskie powstanie dekabrystów (1825), wielki ruch powstań narodowych
i rewolucyjnych roku 1830 (Francja, Belgia, Hesja, Bawaria, Saksonia),
co nie było bez bezpośredniego wpływu na wybuch powstania listopadowego. To dopiero klęska powstania styczniowego na długo odebrała
w Polsce chęć do działań radykalnych, konspiracyjnych, do owego liberum conspiro, lekkomyślnego podejmowania ryzykownych decyzji. Myśl
o walce zbrojnej przeciw potężnym państwom rządzącym Polską była
zdecydowanie potępiana. W roku 1914 mijało jednak od upadku powstania styczniowego 50 lat. Żyły pokolenia, które już nie były związane
z dniami klęski. Szlacheckie tradycje walki o niepodległość odchodziły w przeszłość, pojawił się bowiem silny ruch socjalistyczny i ludowy,
a postulaty realnie opierały się na roli całego narodu. Od początku wieku XX polska literatura – już nie romantyczna – ale w niejednym naBiuletyn R. XXV: 2013 (63)
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wiązująca do tej tradycji odradzała, na równi z nowymi wydarzeniami
politycznymi lat 1904–1907, koncepcje walki o niepodległość. Dramaty
Stanisława Wyspiańskiego, utwory Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga czy Stanisława Brzozowskiego towarzyszyły epoce nowych koncepcji
niepodległościowo-socjalistycznych (Józef Piłsudski i Polska Partia Socjalistyczna) czy nacjonalistycznych (Roman Dmowski). Rok 1905 i lata
następne odrodziły w zaborze rosyjskim dążenia nie tylko polityczne,
ale i zbrojne, których pierwszą próbą była powołana przez Piłsudskiego Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej. Po klęsce Piłsudski
przeniósł działania, coraz wyraźniej czysto niepodległościowe, do autonomicznej Galicji, gdzie wobec narastającego konfliktu Austro-Węgier
z Rosją powstały warunki do organizowania legalnego polskich paramilitarnych organizacji, które miały przygotowywać, zgodnie z koncepcją
Piłsudskiego, polski udział zbrojny w ewentualnej wojnie mocarstw centralnych (Niemcy i Austro-Węgry) przeciw Rosji. Działał stąd w Galicji
elitarny tajny Związek Walki Czynnej, założony w 1908 r., którego legalną ekspozyturą, kształcącą kadry do przyszłej wojny (modlił się o nią
przed laty Adam Mickiewicz pisząc: „O wojnę powszechną za wolność
ludów...”) był Związek Strzelecki („Strzelec”) założony w 1910 r. Istnieje
spór wśród historyków o to, czy Piłsudski przed wojną, w odczycie paryskim, miał dosłownie przewidzieć korzystny dla Polaków koniec I wojny
światowej: klęskę caratu w walce z mocarstwami centralnymi oraz klęskę Niemiec i Austro-Węgier w wojnie z mocarstwami Ententy (Francja
i Wielka Brytania, później także Włochy i USA itd.). Tak czy inaczej, dziś
wiemy, że działał elastycznie w czasie tej wojny, zgodnie z tą koncepcją:
w okresie 1914–1917 był formalnie u boku mocarstw centralnych, stale
dążąc do pozycji quasi-samodzielnej. Jego legiony walczyły tylko z Rosją,
jednakże wobec biegu wydarzeń międzynarodowych zakończył współpracę z mocarstwami centralnymi, a tworzone od początku wojny tajne
POW (Polska Organizacja Wojskowa) skierował także od 1917 r. przeciw
Niemcom, otwierając w sumie drogę do listopada 1918 r.
Punktem symbolicznym późniejszych wielkich wydarzeń, początkiem epopei legionów był dzień 6 VIII 1914 r., kiedy Pierwsza Kadrowa
wyruszyła z krakowskich Oleandrów marszem przez Miechów, wkraczając do Kongresówki, co było swego rodzaju symbolicznym wypowiedzeniem wojny Rosji carskiej przez polskie siły zbrojne tworzone przez
Piłsudskiego. Już wcześniej, 3 VIII 1914 r., do żołnierzy tych Piłsudski
wygłosił pamiętne słowa, że są oni pierwszymi żołnierzami polskimi,
którzy „w 50 lat po powstaniu styczniowym podniosą znów hasło walki
o wolność ojczyzny”. Początkowe nadzieje obudzenia masowego ruchu
poparcia w kieleckim dla wkraczających legionów okazały się niewypałem. Wielu Polaków głównego wroga widziało raczej w Niemczech Wil42
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helma II, a na kieleckiej wsi przeważała bierność. Słynna pieśń Pierwszej
Brygady „My, Pierwsza Brygada...” wyrażała właśnie ówczesne, początkowo dotkliwe poczucie osamotnienia. Niewiele więcej echa w zaborze
rosyjskim wywołały działania prorosyjskie narodowych demokratów na
czele z Romanem Dmowskim. Mocarstwa rozbiorowe, poza ogólnikami,
nie chciały sobie wiązać rąk sprawą polską w tej wojnie. Legiony Piłsudskiego w latach 1914–1916 zbudowały, bez względu na niekorzystny
klimat polityczny, kadrę wojska polskiego i będą stanowić już w 1916 r.
istotny argument dla różnych koncepcji rozwiązania polskich dążeń niepodległościowych. Jeżeli działania narodowej demokracji u boku caratu
nie przyniosły konkretnych rezultatów, to później ważne były zabiegi
Dmowskiego i Paderewskiego u boku zachodnich aliantów. Istniał więc
w tych latach (i w dobie II RP w sporach politycznych) tak zwany spór „o
orientację”, czyli o decyzję, po której stronie globalnego konfliktu powinni się znaleźć Polacy. Z dzisiejszej perspektywy badacz musi skonkludować, że polskim interesem było, na wszelki wypadek, by polscy politycy
działali po obu stronach konfliktu, którego rezultaty końcowe, przynajmniej do roku 1917, były nie do przewidzenia. Spory, nieraz żenujące,
w dwudziestoleciu o to, komu Polska zawdzięczała niepodległość – czy
tylko Piłsudskiemu, czy R. Dmowskiemu – były w istocie ahistoryczne.
W latach 1914–1918 oni obaj (także w latach 1919–1920) wnieśli w różny sposób wkład w odrodzenie Polski, co nie narusza twierdzenia, że
podstawowe, najważniejsze fakty dokonane w latach 1918–1921 tworzył
Piłsudski. Trudno jednak nie zwrócić uwagi na to, że nie było na przyszłość bardziej efektywnego pierwszego symbolu, jakim były wydarzenia 6 VIII 1914 r., kiedy na wojnę – ochotniczo – wyruszała elita polskiej
inteligencji i polskiej młodzieży.
Jerzy Żuławski (1874–1915), wielki poeta Młodej Polski, życiem przepłacił trudy legionowe, w których wziął udział. Napisał u progu wojny,
pod wrażeniem narodzin Legionów, wiersz zatytułowany Do moich synów. Testament, w którym czytamy słynną strofę o tradycji niepodległościowej:
Synkowie moi, poszedłem w bój,
Jako wasz dziadek, a ojciec mój,
Jak ojca ojciec i dziada dziad,
Co z Legionami przemierzył świat,
Szukając drogi przez krew i blizny,
Do naszej wolnej Ojczyzny!
W latach 1918–1919 granica na wschodzie i stosunek do Rosji pogrążonej w zamęcie rewolucyjnym były trudnymi problemami stojącymi
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przed słabą i zrujnowaną wojną Polską. Jej siły zbrojne Piłsudski tworzył,
łącząc żołnierzy polskich z rozpadających się trzech mocarstw rozbiorczych oraz z Legionów i POW. Bez narodzin powszechnego w roku 1914
ruchu niepodległościowego nie byłaby możliwa budowa silnego wojska
polskiego. Patrząc na Rosję, Piłsudski zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa światowej misji rewolucyjnej bolszewików, ale też obawiał się,
nie bez racji, Białych Rosjan walczących z bolszewikami, przeważały
u nich bowiem także poglądy wrogie polskiej niepodległości. Stąd skomplikowana i niejasna dyplomacja polska wobec obu stron i ostateczna
decyzja Piłsudskiego przejścia do ofensywy przeciw Rosji bolszewickiej
w nadziei na poparcie niektórych narodów dotąd ciemiężonych przez
Rosję carską. Nadzieje te okazały się generalnie złudne i stąd przegrana polsko-ukraińskiej wyprawy na Kijów, a Armia Czerwona, która już
triumfowała nad głównymi przeciwnikami w kraju, przeszła do ofensywy przeciw Polsce pod hasłem zwycięstwa rewolucji światowej: „po
trupie Polski” otwarta miała być droga do Niemiec i na Zachód. Wielka
armia późniejszego sowieckiego marszałka Michaiła Tuchaczewskiego
uderzała frontalnie i okrążając z północy na Warszawę, armia południowa, Siemiona Budionnego, szła na Lwów, później na Zamość. W trudnej sytuacji odwrotowych marszów pobitej armii polskiej Józef Piłsudski
ze swoim sztabem zorganizował, także dzięki masowemu napływowi
ochotników dla obrony kraju, silne przedmoście warszawskie, na którym wokół Radzymina obrońcy stolicy w krwawych walkach zatrzymali 15 sierpnia siły rosyjskie, a zreorganizowane główne siły polskie,
pod osobistym dowództwem Piłsudskiego, uderzyły 16 sierpnia znad
Wieprza na flankę i tyły wojsk rosyjskich atakujących stolicę i sięgających pod Płock i Toruń. W rezultacie tej ogólnie nazywanej bitwy warszawskiej armia rosyjska w panicznym odwrocie została zepchnięta na
północny wschód i definitywnie rozgromiona w bitwie nad Niemnem
(20–28 IX 1920 r.), co było zwycięskim akcentem militarnym wojny polsko-bolszewickiej.
Utworzony przez bolszewików z polskich komunistów Tymczasowy Komitet Rewolucyjny, który miał formalnie objąć władzę nad Polską i oczekiwał na zajęcie Warszawy w Wyszkowie, musiał w pośpiechu uciekać, co opisał naoczny świadek klęski rosyjskiej Stefan Żeromski
w zakazanym długie lata w PRL-u tekście Na probostwie w Wyszkowie.
Krwawa bitwa o Warszawę i niepodległość Polski kosztowała wiele
bolesnych strat, ale zapewniła Polsce i Europie ocalenie od komunizmu
na lat 20. Bohaterów bitwy warszawskiej było wielu, wygrał ją jednak
swoimi decyzjami i zdecydowaniem Józef Piłsudski. Skrajna polska prawica w dwudziestoleciu usiłowała odbierać mu ten laur, głosząc bądź
legendę o „cudzie nad Wisłą”, bądź oddając laury, całkowicie bezpod44
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stawnie, francuskiemu generałowi Weygandowi czy generałom Sikorskiemu lub Józefowi Hallerowi. Zwyciężyło bojowe zaangażowanie społeczeństwa, jego ofiarność w decydujących dniach walki.
Od 1921 r. po rok 1939 II Rzeczypospolita, nie bez błędów i trudności, nie zawsze zawinionych, była polskim niepodległym państwem i jej
dorobek pozostał istotny dla dziejów narodowych w latach od 1939 r.
Dnia 14 VIII 1980 r. rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, który odegrał główną rolę w powstaniu „Solidarności” i otworzył drogę
– po latach – do upadku rządów komunistycznych. Droga ta była jednak długa i ciernista. W latach 1944–1948 budowano w Polsce przemocą
i nieustającą interwencją Związku Radzieckiego ustrój komunistyczny
w Rzeczypospolitej. Opór zbrojny czy społeczny jako zjawisko masowe
załamał się, a lata 1949–1956 to „klasyczny stalinizm” w kraju. Polityka terroru nie przyniosła jednak pełnego sukcesu, ani wobec Kościoła
katolickiego, ani wobec polskiej wsi czy znacznej części inteligencji. Po
śmierci Stalina widoczny kryzys systemu doprowadził do fali nastrojów
opozycyjnych w 1956 r. i kryzysu w łonie PZPR. W końcu czerwca 1956 r.
strajk i zamieszki antyrządowe w Poznaniu zostały krwawo stłumione
przez władze, jednakże dalszy bieg wydarzeń spowodował w wyniku
VIII Plenum KC PZPR (19–21 października) powrót do władzy jako I Sekretarza PZPR Władysława Gomułki, co wywołało tak zwane wydarzenia październikowe w kraju. Władysław Gomułka, odsunięty od władzy
w okresie stalinowskim, był wówczas popularny i próba sowieckiej interwencji wojskowej została zażegnana przez niego, kierownictwo KPZR
zawierzyło bowiem jego obietnicom (jak się okazało prawdziwym), że
utrzyma ustrój komunistyczny w Polsce. Gros społecznych ustępstw
Gomułka rzeczywiście, etapami, w latach 1957–1964 zlikwidował, otwierając w ten sposób drogę do kolejnych kryzysów w kraju. Kryzys lat
1967–1968 wiązał się z dochodzeniem do władzy skrajnego totalitarnego skrzydła PZPR, które zwalczało wszelkie tendencje opozycyjne, wykorzystując także hasła nacjonalistyczne i antysemityzm do rozgrywki
w łonie kierownictwa PZPR. Formalnie wydarzenia marcowe 1968 r.
wywołał zakaz wystawienia Dziadów Mickiewicza w Teatrze Narodowym. Protesty intelektualistów i młodzieży studenckiej władze stłumiły
brutalnymi metodami. Kolejne trudności gospodarcze reżimu i decyzja
z 13 XII 1970 r. drastycznej podwyżki cen spowodowały od 14 grudnia
krwawo tłumione wystąpienia opozycyjne na Wybrzeżu (Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Szczecin). Zginęły dziesiątki osób, setki doznały obrażeń.
Wzburzenie w kraju wiadomościami z Wybrzeża spowodowało kolejny
kryzys kierownictwa PZPR: Władysław Gomułka i jego współpracownicy odeszli, władzę objął Edward Gierek obiecujący nowoczesną politykę
ekonomiczną. Dzięki wysokim kredytom zagranicznym ustabilizował
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chwilowo sytuację, jednakże gospodarka PRL tak czy inaczej pozostawała niereformowalną. Decyzje o nowej podwyżce cen, która miała obowiązywać od 28 VI 1976 r., wywołały znów falę strajków i wystąpień robotniczych, zwłaszcza w Radomiu i Kielcach. Odpowiedzią władz były
raz jeszcze brutalne akcje milicyjne, które jednak nie uchroniły władz od
decyzji o odwołaniu podwyżki cen. Represje wobec robotników spowodowały narodzenie się quasi-nielegalnego, otwartego ruchu opozycji wobec władz pod nazwą Komitetu Obrony Robotników (KOR), powołanego 23 IX 1976 r. Odtąd rosły stale ilość i zakres wystąpień opozycyjnych,
częściowo organizowanych publicznie, co w sumie ożywiło w całym
kraju nastroje opozycyjne.
Bunt robotników w Stoczni Gdańskiej i w innych zakładach pracy na
terenie całego kraju w sierpniu 1980 r. wynikał głównie z przyczyn ekonomicznych. Istniejące przecież ugrupowania opozycyjne, także zalążki
wolnej działalności związkowej (z którą w Gdańsku związani byli inicjatorzy strajku B. Borusewicz i L. Wałęsa) oraz opozycyjne środowiska
intelektualistów, stały się punktem wyjścia dla postulatów politycznych
wobec reżimu. Władze komunistyczne, które próbowały ruch strajkowy
zatrzymać ustępstwami płacowymi, przegrały. Po wielodniowych pełnych napięcia rokowaniach władze formalnie zaakceptowały gros postulatów strajkujących i podpisano porozumienia w Gdańsku i Szczecinie
(30–31 VIII 1980 r.), a potem w innych miastach. Koła kierownicze PZPR
jak zwykle grały na czas, usiłując przygotować działania mające przywrócić dotychczasowy porządek. Zasadnicze znaczenie na przyszłość
miał jednak fakt, że zgodzono się na powstanie wolnych związków zawodowych, niezależnych od PZPR. 17 września utworzono w Gdańsku
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, powołano
jego władze, na czele których stanął autentyczny robotnik Lech Wałęsa. Po kilku tygodniach Związek stał się wielomilionową organizacją.
Władze prowadziły politykę lawirowania, co doprowadziło do pierwszego ostrego sporu o zarejestrowanie Związku i jego statutu w sądzie.
5 września odszedł ze stanowiska Edward Gierek, a jego następcę, uważanego w Moskwie za zbyt ustępliwego – Stanisława Kanię – zastąpił
generał Wojciech Jaruzelski, kumulując stanowiska premiera i I Sekretarza PZPR. Odtąd polityka PZPR, określana ostrzeżeniami płynącymi
z Moskwy, miała na celu zahamowanie działalności „Solidarności”.
W rezultacie kryzys polityczny narastał, także wobec groźby interwencji
państw Układu Warszawskiego. W istocie władze PRL przygotowywały
tajnie, od wielu miesięcy, organizację stanu wojennego i rozbicie „Solidarności”. Kolejne ostre konflikty, prowokowane głównie przez same
władze, zakończył dzień 13 XII 1981 r., kiedy przejmujące praktycznie
całą władzę w kraju siły zbrojne PRL wprowadziły bezprawnie stan wo46
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jenny i internowały lub aresztowały w całym kraju wiele tysięcy ludzi,
siłą rozbijając nieliczne próby oporu wobec zmasowanych sił policyjnych
i wojskowych. Formalnie wydawało się, że władze komunistyczne raz
jeszcze odniosły sukces w walce ze społeczeństwem, jednakże szybkie
odrodzenie się działającej w podziemiach „Solidarności”, masowość różnych form oporu wobec władz stanu wojennego spowodowały, że lata
1982–1986 były okresem daremnych prób władz stabilizacji politycznej
i gospodarczej kraju. Ostatecznie Lech Wałęsa i działacze opozycji okazali się dla części bardziej umiarkowanych sił w kierownictwie PZPR
koniecznymi rozmówcami, z którymi chciano zawrzeć nowe porozumienie, nadal jednak mające ratować pozycję dotychczasowej władzy.
Fakt, że od 1985 r. nowy I Sekretarz KPZR – M. Gorbaczow – zainicjował
reformę systemu w ZSRR, odbierał także nadzieje tak zwanego „betonu”
partyjnego w PZPR na ewentualną bratnią pomoc przeciw odradzającej się „Solidarności”. Ostatecznie, nowa fala strajków w 1988 r. z głównym hasłem przywrócenia legalnego działania „Solidarności” zmusiła
władze do negocjacji z Lechem Wałęsą, niekwestionowanym przywódcą
„Solidarności”, a od 1983 r. laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Rozmowy otworzyły drogę do oficjalnych negocjacji władz i opozycji przy
Okrągłym Stole (6 II–5 IV 1989 r.), Po ostrych sporach i różnicach zdań,
zarówno w łonie opozycji i w obozie rządowym, zawarte zostało, kompromisowe, formalnie bardzo korzystne dla władz porozumienie, które
obejmowało między innymi postanowienie o legalizacji „Solidarności”,
o zmianach w Konstytucji, powołaniu senatu, urzędu prezydenta i o nowych zasadach prawa wyborczego. Zgodzono się, że wybory do senatu
będą wyborami wolnymi, ale co do sejmu władze PRL zastrzegły sobie
i partiom rządowym (ZSL, SD) 65% mandatów. Reszta w wolnych wyborach mogła przypaść opozycji. Ustalenia Okrągłego Stołu wielu spraw
nie rozwiązywały, dawały władzy komunistycznej szansę na utrzymanie steru władzy, jednakże, jak się okazało, opozycja antykomunistyczna, mimo tych przepisów, przejęła władzę w kraju. Bieg wydarzeń zadecydował bowiem o ostatecznym upadku ustroju komunistycznego
w Polsce: „Solidarność”, wygrywając wybory do senatu i część mandatów sejmowych, potrafiła, za pomocą ZSL i SD, przejąć władzę w sejmie.
Rokowania i różne taktyczne zakulisowe działania umożliwiły wprawdzie powołanie przedstawiciela upadającego reżimu, generała Jaruzelskiego, na prezydenta, ale ostatecznie 24 VIII 1989 r. powstał pierwszy
niekomunistyczny rząd III RP na czele z premierem Tadeuszem Mazowieckim. W ten sposób, etapami i pokojowo, realizowano przemianę państwa komunistycznego w państwo demokratyczne i liberalne na
wzór demokracji zachodnioeuropejskich. Faktem jest, że te przemiany,
niemające charakteru całościowo szybkiego przewrotu miały swoje koBiuletyn R. XXV: 2013 (63)
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rzystne, polityczne czy ekonomiczne, skutki dla elit upadającego PRL.
Stąd spory, trwające do dziś, niekiedy absurdalne, o ocenę owego pokojowego procesu likwidowania systemu. Można nad ewentualnymi błędami lat 1989–1990 debatować, jednakże jako historyk uważam, że najczęściej były one nie do uniknięcia: opozycja nie miała fachowych kadr
dla wielu trudnych spraw w rządzeniu krajem, brakowało możliwości
finansowych i nie posiadano dla wielu dziedzin wypracowanych planów działania. W pewnym sensie system upadł dość niespodziewanie.
Podsumowując: epopeja „Solidarności”, tej pierwszej, nie tyle związku
zawodowego, co wielkiego ruchu społecznego, była niezwykłym wydarzeniem w historii Polski, umożliwiła obalenie – po 45 latach systemu
komunistycznego nie tylko w Polsce, ale i zainicjowała proces upadku
komunizmu w Europie. Popełniono takie czy inne błędy, często nie do
uniknięcia, które równoważy istotny fakt, że obalenie trwającego latami
ustroju totalitarnego dokonało się z minimalnymi ofiarami życia ludzkiego i było wielkim sukcesem pokojowej drogi rewolucyjnej. Dzisiejsza
III Rzeczypospolita, bez względu na bieżące, nieraz dziwne spory polityczne, jest prawowitym dziedzictwem sierpniowej „Solidarności”.
Trzy ważne sierpniowe rocznice wieku XX zasługują na pamięć w historii narodowej i ich przypominanie w 2014 r.
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Maria Koźmińska
„NASZE ŻYCIE POWSZEDNIE W CZASIE WOJNY”
Poniżej publikujemy fragmenty wspomnień Marii Koźmińskiej z d. Szulc
przedstawiające historię rodziny podczas II wojny światowej. Przytoczone fragmenty wspomnień niejako krok po kroku zapoznają czytelnika z warunkami życia i sytuacją Polaków mieszkających na ziemiach wcielonych do III Rzeszy jako
Okręg Rzeszy Gdańsk–Prusy Zachodnie. Autorka sięgając do czasów dzieciństwa, starych fotografii i dokumentów pisze o wysiedleniach, wywłaszczeniach,
represjach okupanta i o swoim dzieciństwie, a także o ludziach tworzących konspirację, których poznała, a o działalności których dowiedziała się po wojnie,
gdy sama zaczęła poszukiwania w archiwach m.in. w Fundacji Generał Elżbiety
Zawackiej.
„[...] Był chyba luty 1939 roku. Mróz był tęgi, ale dzień był piękny,
słoneczny. Na niebie w pewnym momencie pokazały się »trzy słońca«.
Nie wiem jak długo trwało to zjawisko. Ludzie mówili: »będzie wojna«.
Ostatnie dni sierpnia były już tylko czekaniem na wybuch wojny. Tata od
29 sierpnia miał przydział mobilizacyjny. Nie wiem, kiedy nas pożegnał.
Z tego momentu pamiętam tylko jedno: stojącą w kącie, między pokojami stołowym i sypialnym– szablę Taty [...]. Pamiętam za to doskonale
ranek pierwszego września: wybuchła wojna! W czasie bombardowania
i oblężenia Warszawy przez nasze mieszkanie [przy ul. Bałuckiego, róg
Dolińskiej – E. S.] przewinęło się trochę różnych osób. Był przelotem
pan Czajkowski z Czernikowa, który wyraźnie uciekał przed Niemcami
(zgolił sumiaste wąsy i stał się innym człowiekiem, a do Czernikowa powrócił dopiero po wojnie) [...]. W okresie, kiedy front był jeszcze dość daleko od Warszawy, pamiętam, jak byliśmy z Mamą [Zofia Szulc z d. Łysakiewicz – E. S.] odwiedzić żołnierzy w okopach, gdzieś w południowej
części Mokotowa. Potem, gdy front się zbliżał i Niemcy podeszli blisko,
słychać było nocami dudniące czołgi na Alei Niepodległości. I wreszcie
nastąpiło to straszne: kapitulacja Warszawy. Jakiś czas mieliśmy jeszcze
radio. Musiały już być niemieckie zarządzenia o oddaniu odbiorników
radiowych, bo nasze było »ukryte« – po prostu stało na widoku, na korytarzu na szafce, przykryte serwetką [...]. Zdaje mi się, że przez radio
dowiedzieliśmy się o pobycie Taty w Rumunii. Były to chyba wiadomoBiuletyn R. XXV: 2013 (63)
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ści przekazywane przez Czerwony Krzyż [...]. W listopadzie przyjechał
do Warszawy Mać [dziadek, Stefan Łysakiewicz – E. S.], żeby nas zabrać
do Czernikowa. Jechaliśmy we czworo – Mać, Mama i my dwoje [...].
W Czernikowie było nas z rodziny pięcioro – Maciowie [S. Łysakiewicz
i jego żona Maria ze Świąteckich Łysakiewiczowa] i nas troje – i tak na
szczęście przetrwaliśmy tą piątką cały pozostały okres wojny, z wyjątkiem paru miesięcy, bo Mama pojechała jeszcze do Warszawy i wróciła
dopiero w styczniu 1940 po pogrzebie Stryjka Józika [zmarł w wyniku
ran odniesionych podczas kampanii wrześniowej – E. S.].
Tymczasem na jesieni 1939 dom Maciów zaludnił się niesamowicie.
Przyjechała i zamieszkała u nas cała liczna rodzina Cywińskich, którym
Niemcy zabrali dom w Toruniu i ich po prostu wyrzucili [...].
Pierwszym nasłanym lokatorem na górze był żandarm Ableitinger
z żoną Julią. On Austriak, ona Czeszka. Oni nie byli wrogo nastawieni do
Polaków i to chyba było przyczyną, że komendant policji szybko pozbył
się takiego żandarma. Mieszkał też na górze jakiś czas sekretarz gminy,
Niemiec z Rzeszy, którego szybko wymieniono na gorszego [...].
W 1941 roku, sądząc po zdjęciach, Niemcy zajęli całą górę i przygotowali mieszkanie (postawili kuchnię kaflową i piec w zachodnim pokoju)
dla SS-mana Bernarda Ruffa (lub Rufa) i jego rodziny – żony i córki Ingeborgi – oni przemieszkali już do końca wojny [...].
Chcę teraz napisać wszystko co wiem, i czego mogę się domyśleć
o przynależności do organizacji podziemnej Mamy, Maci i zapewne także
Macia, bo bez jego wiedzy i pomocy ich działalność nie byłaby możliwa
(zaopatrzenie w leki i opatrunki). Nie mogę z braku konkretnych danych
podać dokładnych dat, pseudonimów itd. Dlatego ujmę to ogólnie, na tle
wszystkich lat wojny [...]. Mieliśmy »lokatorów« Niemców, oprócz tego
prawie naprzeciw posterunek żandarmerii, również naprzeciwko sąsiada-donosiciela, Jędrzejewskiego, czyli byliśmy »pod obstrzałem«. Ale to
zapewne miało swoje dobre strony, bo podobno »najciemniej jest pod
latarnią«. Apteka, do której każdy miał wstęp o dowolnej porze (naturalnie poza godziną policyjną), stanowiła doskonałe alibi. Układ: mieszkanie-apteka był wielkim ułatwieniem. Były dwa przejścia z apteki do
mieszkania – przez gabinet i przez materialnię. Taka względnie dogodna sytuacja trwała do czerwca 1943 roku, kiedy to musieliśmy opuścić
mieszkanie dla Niemca, zarządcy apteki. Do tej pory Mać był sam w aptece, za wyjątkiem krótkiego okresu, w którym pracowała z Nim pani
Stanisława Okońska, zresztą prawdopodobnie na zlecenie podziemia.
Mieszkanie na Czernikówku, dokąd wyprowadziliśmy się w czerwcu 1943 razem z trzema rodzinami pod jednym dachem, bez zaplecza
apteki, bardzo utrudniało kontakty z pozostałymi osobami [...].
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Najgorsza sytuacja powstała, gdy Mać został wyrzucony przez
Niemca z pracy z dniem 31 marca 1944 roku. Do końca wojny chyba nie
był już zatrudniony na stałe, bo pamiętam tylko sporadyczne Jego wyjazdy do apteki w Lubiczu do pana Stefana Niteckiego, z którym zresztą
współdziałał przez cały okres okupacji, a łącznikiem między nimi i ich
aptekami mógł być stary znajomy kikolski [Kikół, m. w pow. lipnowskim– E. S.]. Serek (Serafin) Różański, księgowy, który prowadził księgowość apteki. Przynależność Serafina Różańskiego do AK jest udokumentowana. Zmieniały się więc warunki życia i pracy podziemnej przez
lata. A jak to się zaczęło? Tu oparłam się na słowach Wujka Janka, które
okazały się cennym tropem w moich i nie tylko w moich poszukiwaniach
śladów początków konspiracji na terenie Czernikowa. Otóż Wujek powiedział mi, że dom na Bałuckiego w Warszawie, w którym zamieszkaliśmy w 1939 roku, należał do jakiegoś wysokiego rangą wojskowego, który chętnie na lokatorów przyjmował rodziny wojskowych [...]. Według
słów Wujka, bardzo szybko po zajęciu Warszawy przez Niemców, zjawił
się ktoś werbujący do podziemnej organizacji i Mama w ten sposób miała
pierwszy kontakt. Widocznie Jej wyjazd do Czernikowa, w listopadzie
1939, a następnie powrót do Warszawy i ponowny, już na stałe wyjazd
do Czernikowa, były brane pod uwagę, że Mama może być emisariuszem na dalsze tereny od Warszawy [...]. A kto w mej pamięci utkwił
jako najbardziej »podejrzany«, przez nas dzieci, o przynależność do czegoś »bardzo tajnego«? Przede wszystkim »pan na rowerze«. Niestety,
zupełnie nie wiem, kim on był [...]. W świetle dostępnych mi materiałów
mógł to być Stanisław Celmer, gajowy z Obrowa, który był łącznikiem
z »Czernikowem« komendanta Obwodu. W czasie wizyt tego pana musieliśmy opuszczać mieszkanie, co naturalnie wzbudzało naszą podejrzliwość [...]. Muszę w tym miejscu wspomnieć osobę, której nie posądzałam o współpracę z organizacją podziemną i moją rodziną na tym
polu [...]. Dowiedziałam się o niej dopiero we wrześniu 2001 roku [...].
Pani Stanisława Okońska! Przyjechała do pracy w aptece w Czernikowie
i wraz ze swą matką, panią Heleną, zamieszkała z nami. Maciowie odstąpili paniom swój pokój sypialny. Górę już w tym czasie zajmowali Rufowie [...]. Panią Stanisławę pamiętam jako bardzo radosną młodą osobę,
która po pewnym okresie stała się dla nas kimś bliskim, domownikiem.
Pracowała w aptece w Czernikowie przynajmniej kilka miesięcy, o ile potrafię umiejscowić to w czasie, między innymi na podstawie zdjęć, to był
przełom lat 1942/43. Nie jest możliwe, by osoba podległa komendantce
Obwodu [mowa o Marii Sobocińskiej, referentce WSK Obw. AK Lipno
– E. S.], mieszkająca przy rodzinie, nie miała z nią powiązań. Wspólne,
z konieczności zamieszkanie było w tym wypadku wielkim ułatwieniem
Biuletyn R. XXV: 2013 (63)
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i myślę, że szkolenia indywidualne mogły odbywać się w naszym mieszkaniu.
W okresie wojny – jak już wspomniałam wcześniej – mieszkaliśmy
„naszą piątką” w dwóch mieszkaniach, nie licząc naszego krótkiego pobytu, tylko z Mamą, w Warszawie jesienią 1939. We własnym domu,
zamieszkałym przez Maciów od jesieni 1938 roku, mieliśmy trzy pokoje i maleńką kuchnię, w pomieszczeniu przeznaczonym częściowo na
łazienkę. Paliło się drewnem, torfem i trocinami, a przydział węgla był
chyba tylko do apteki. Mieszkanie było jednak dość ciepłe, nie pamiętam
zimna nawet w ciężką zimę 1939/40 roku. Gorzej było na Czernikówku,
tzn. od czerwca 1943 roku. Mieliśmy tam mieszkanie »na raty« – kuchnię
w jednym, pokój w drugim domu oddalonym około 150 metrów [...].
Dzidek [ brat Marii, Władysław Szulc – E. S.] i ja chodziliśmy do »szkoły«
dla polskich dzieci, a cały sezon od wiosny do jesieni 1944 roku pracowaliśmy w szkółce leśnej. W czasie okupacji, nie wiem w którym roku,
Niemcy zorganizowali, ale tylko dla siebie, oświetlenie elektryczne (jakiś
agregat prądotwórczy stał nad sadzawką Lutkowskich). My jednak nie
korzystaliśmy z tego w ogóle i zarówno w naszym domu, jak i na Czernikówku świeciło się lampami naftowymi, a ponieważ przydział nafty
był skromny, w użyciu były także karbidówki. Były one wprawdzie jaśniejsze od lamp naftowych, ale codzienna konieczność opróżniania ich
z rozlasowanego karbidu i ładowanie nowego była czynnością nieciekawą (smród!).
Przez całą okupację obowiązywały kartki na podstawowe artykuły
spożywcze: mięso, chleb, masło, margarynę, cukier, kaszę marmoladę.
Ilości tych produktów były bardzo małe, niewystarczające do wyżywienia się, a jakość ich przedstawiała wiele do życzenia: mięso często z »taniej
jatki« (ze zwierząt chorych, dobitych); chleb nie wiadomo dlaczego z dodatkiem mąki jęczmiennej, żeby było dziwniej kasza często była żytnia,
nigdy świeży – nie wolno był sprzedawać świeżego chleba; marmolada
z pastewnych buraków, farbowana. Czego nie można było kupić nigdy?
Ryżu, mąki pszennej, manny, herbaty, kawy (poza zbożową), żadnych
słodyczy, nie mówiąc już o wędlinie, czy jakichkolwiek przetworach
z mleka [...]. Mleko musieliśmy kupować w zlewni, tylko odciągane, aż
niebieskie z braku odrobiny tłuszczu. W okresie mieszkania we własnym
domu ratowało nas hodowanie świń i kur. Po odstawieniu jednej świni
wolno było zabić drugą, a Gmina skrzętnie obliczała, na jaki czas ma to
nam wystarczyć i nie dawała na ten okres kartek [...]. Może ktoś zapyta,
jak to było możliwe, żeby na wsi były takie trudności ze zdobyciem żywności? Otóż większość gospodarstw była zabrana Polakom, a jeśli ktoś
został na gospodarstwie to musiał oddawać kontyngenty i nie wolno był
handlować żywnością pod groźbą surowych kar. Na terenie Czernikowa
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była dość duża liczba Niemców, zarówno tych miejscowych z okolicznych wsi jak i przyjezdnych z dalszego Pomorza i Rzeszy. Idąc przez wieś,
trzeba się było liczyć z możliwością rewizji pakunku i zatrzymania przez
żandarma lub nawet przez innego cywilnego Niemca [...]. Próbował też
pomagać nam nasz Tata, przysyłając przez Międzynarodowy Czerwony
Krzyż paczki. Skończyło się to jednak bardzo szybko, ponieważ paczki
zaczęły ginąć, co łatwo było sprawdzić, gdyż korespondencja między
nami była dość regularnie prowadzona [...]. Jak skromne było nasze życie
w ostatnim roku wojny może świadczyć, jakie zdarzenia utkwiły w mojej
pamięci. Pierwsze – to paczka z pszenną mąką od cioci Jadwigi Jagielskiej
z Kraśniczyna. Na Wielkanoc 1944 r. było prawdziwe, pszenne ciasto!
A drugi zapamiętany fakt – ktoś podarował nam dwa cukierki, takie podłużne, jak wedlowskie nadziewane karmelki. Ponieważ było nas pięcioro, każdy cukierek został podzielony na pięć części (może cukierki były
różne, a może tak poradziliśmy sobie z problemem ułamków, by wszyscy
dostali po jednej piątej cukierka [...]. Zupełnie inaczej było jeśli chodzi np.
o masło. Maciowie jedli obrzydliwą margarynę, a cały przydział masła
był dla nas (»musicie rosnąć«) i dla naszej Mamy (»chora«) [...].
A jak ubieraliśmy się przez te lata? Wyjeżdżając z Warszawy w listopadzie 1939 nie mieliśmy możliwości zabrania dużego bagażu [...].
Przyjechaliśmy do Czernikowa w zimowych ubraniach i służyły nam
one przez całą wojnę, chociaż rośliśmy nieco [...]. Obuwie, możliwość
kupna, to prawie nierealne marzenie [...]. Nasze letnie ubrania były nader skromne [...].
Gdyby nie wojna, to pierwszego września 1939 roku poszłabym
do drugiej klasy, do szkoły w Warszawie [...]. Gdy przyjechaliśmy do
Czernikowa nie było już polskiej szkoły. Nie było już także większości
nauczycieli. Wezwani na »konferencję nauczycielską« do Lipna w dniu
17.10.1939 roku, aresztowani, wywiezieni do obozów koncentracyjnych
zginęli: Stefan Kołaczyński (kierownik szkoły), Jan Klimczewski, Jan Suski. Zostały przy życiu i mieszkały w Czernikowie dwie nauczycielki:
pani Kazimiera Suska i pani Maria Ziemkiewiczowa [...]. Nie wiem, czy
prowadziły tajne nauczanie [...]. Dzięki temu, że Maciowie przygarnęli
w 1939 roku całą rodzinę państwa Cywińskich, a wśród sióstr Cywińskich była nauczycielka – »pani Zocha« – zaczęliśmy się uczyć. Zimą
1939/40 pani Zocha przerobiła z nami pierwszą i drugą klasę, ale chyba
już wiosną 1940 wyjechała do GG [Generalne Gubernatorstwo – E. S.],
zostawiając nam podstawowe podręczniki na następną lub dwie następne klasy [...]. Po wyjeździe »Pani Zochy« chodziliśmy jakiś czas na lekcje,
ale chyba bardzo nieregularnie, do domu państwa Kowalskich, u których mieszkała siostra pani Władysławy Kowalskiej, Kazimiera Donarska [...].
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1. Dzieci i młodzież pracujące w szkółce leśnej w Czernikowie, lato 1944 r.
(fot. prawdopodobnie A. Fencke, zbiory FGEZ)

Jesienią 1943 roku Niemcy zorganizowali „szkołę” dla polskich dzieci. Była to jedna klasa dzieci z różnych roczników, ale tylko do czternastego roku życia. Od tego bowiem wieku obowiązywał przymus meldowania się w urzędzie pracy i groźba ewentualnej wywózki do Rzeszy,
nawet bez rodziców [...]. Do Czernikowa przyjechała młoda Niemka,
chyba z dziećmi, z któregoś ze zbombardowanych przez aliantów miast
w Rzeszy. Zamieszkała w budynku stojącym obok szkoły i zatrudniono
ją jako naszą „nauczycielkę”. Nie umiała słowa po polsku [...]. Oprócz
rachunków uczyła nas piosenek dziecięcych – raczej na pamięć, bez pisania na tablicy o ile pamiętam. Ale oprócz tej „nauki” mieliśmy także obowiązki – sprzątanie ustępów dla niemieckich dzieci, które także
uczyły się w tym budynku [...]. Na wiosnę zaczęli do klasy przychodzić
gospodarze – Niemcy i wybierać sobie pracowników do gospodarstwa.
Nauka skończyła się, a zaczęła się praca. Znalazłam wprawdzie w źródłach wydanych obecnie stwierdzenie, że na tym terenie obowiązek pracy
dla polskich dzieci był od dziesiątego roku życia, ale wydaje mi się, i tak
też wspominają moi rówieśnicy z Czernikowa, że zatrudniano młodsze
dzieci. W 1941 lub 1942 zatrudnił nas pan Fenske do ścinania wrzosu.
Nie była to ciężka praca, no i sezonowa [...]. Na jesieni, jeszcze przed pój54

Biuletyn R. XXV: 2013 (63)

„Nasze życie powszednie w czasie wojny”

2. Maria i Stefan Łysakiewiczowie z córką Zofią Szulcową i wnukami
Marią i Władysławem Szulc (zbiory FGEZ)

ściem do »szkoły« pracowaliśmy przy kopaniu kartofli. To była mordercza praca [...]. W 1944 groziła nam już praca w majątku w Steklinku. Tam
pracowały dzieci dochodzące po kilka kilometrów i chyba właśnie tam
pracowały młodsze niż dziesięcioletnie [...]. Przed Steklinkiem uchronił
na pan Fenske i zatrudnił do pracy na cały sezon [...]. Za pracę w szkółce
leśnej otrzymywaliśmy regularnie, normalną płacę. Naturalnie zupełnie
nie pamiętam ile to wynosiło, ale jak wspominałam poprzednio, był to jedyny, oficjalny dopływ gotówki dla naszej rodziny w 1944. Na szczęście
było to już prawie w »przededniu« styczniowego przetoczenia się frontu
– tym razem ze wschodu na zachód.
Nie byłoby mojej matury [...], gdyby nie okoliczności, jakie zaistniały
w szkole w Czernikowie w 1945 roku. Był już maj i chodziłam do klasy piątej, połączonej z szóstą [...]. Było nas w klasie siedem roczników!
I wtedy w Czernikowie zjawiła się, przysłana [...] nauczycielka, którą popowstaniowy los rzucił do Lipna [...]. Kiedy zobaczyła naszą klasę, tych
chłopców »pod wąsem«, kiedy zrobiła jakiś sprawdzian i stwierdziła, że
przedstawiamy mniej więcej równy poziom wiedzy, zadała jedno pytanie: »co macie zamiar robić po piątej klasie«? »Zdawać do szkół średnich« – padła odpowiedź. Pani Zielińska zorientowała się w Lipnie, jakie
będą wymagania na egzaminach wstępnych. Potem zrobiła z nas jedną
klasę i prowadziła wszystkie przedmioty. Rok szkolny 1945 trwał do
końca lipca. W sierpniu wszyscy, którzy mieli zamiar zdawać do szkoły
średniej, mogli przychodzić na bezinteresownie prowadzone lekcje do
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3. Maria i Stefan Łysakiewiczowie, Czernikowo 1943 r.

pani Zielińskiej, prowadzone przez Nią w remizie strażackiej. Wszyscy
zdaliśmy do różnych szkół średnich [...]. Jestem przekonana, że stało się
to w dużej mierze dzięki Pani Zielińskiej, która dostrzegła różnicę, w jakich żyła i uczyła się młodzież warszawska w czasie okupacji, a jakie
warunki mieliśmy my.
Warunki naszego dziecięcego życia w czasie okupacji różniły się
zasadniczo od warunków naszych rówieśników, zamieszkałych w GG.
Pamiętam taką scenę, gdy w 1948 roku znalazłam się w gimnazjum
w Skarżysku [...]. Otóż jedna z koleżanek po otrzymaniu »pały« z jakiegoś przedmiotu tłumaczyła mi, że w czasie wojny w szkole nie uczyła
się historii i geografii, a język polski »przerabiano« na podstawie jakiegoś pisemka – szmatławca wydawanego przez Niemców. (To prawda).
No i że musiała douczać się nielegalnie na korepetycjach. Ja na to: »a ja
w ogóle nie chodziłam do szkoły«. W tej samej dziewiątej »A« na lekcji
botaniki padło pytanie, kto może opowiedzieć o uprawie jakichś roślin.
Zgłosiłam się i powiedziałam jak »hoduje się« las od nasienia do wysadzenia sporej już rośliny. Dostałam piątkę i... pytania od koleżanek: »a
skąd ty to wiesz«? »Bo to właśnie robiłam w czasie wojny, to była moja
szkoła« – odpowiedziałam” [...].
Wybór i oprac. Elżbieta Skerska
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Dominika Siemińska, Adam Kuczyński, Michał Siemiński
GROBY POLAKÓW POMORDOWANYCH NA WOŁYNIU
W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ.
BADANIA ARCHEOLOGICZNE I EKSHUMACJE
WE WŁODZIMIERZU WOŁYŃSKIM ORAZ W STARYM GAJU
PROWADZONE W 2013 ROKU

Jesienią 2013 r. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum
i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek z siedzibą w Toruniu na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
(dalej Rada OPWiM) prowadziła badania archeologiczne oraz ekshumacje grobów we Włodzimierzu Wołyńskim oraz w Starym Gaju na Ukrainie. Prace terenowe trwały od 30 VIII do 9 XII 2013 r. W prowadzonych
badaniach uczestniczył zespół naukowców złożony z pracowników ДП
„Волинські старожитності” ДП НДЦ ОАСУ ІА НАНУ (DP OASU
„Volyn”) – archeolodzy – Aleksiej Zlotohorsky, Serhij Panyshko, Michailo Vaszeta, Taras Verba, Serhij Shablovsky, antropolog – Juriyj Dolhzenko i ekspertów z organizacji „ПАМ’ЯТЬ ВОЛИНІ”. Ze strony polskiej
w pracach uczestniczyli dr Dominika Siemińska (archeolog – kierownik
projektu), mgr Adam Kuczyński (historyk), mgr Michał Siemiński (archeolog), dr Jarosław Bednarek (antropolog), mgr Beata Iwanek (antropolog), dr Anna Juras (antropolog), dr Iwona Teul-Świniarska (antropolog). Konsultantem merytorycznym projektu był profesor Andrzej Kola
(archeolog).
Włodzimierz Wołyński
Dnia 9 XII 2013 r. odbył się uroczysty pogrzeb 385 ofiar na cmentarzu komunalnym we Włodzimierzu Wołyńskim. Obecni byli przedstawiciele samorządów ukraińskich, gubernator obwodu wołyńskiego
Borys Klimczuk, mer miasta Włodzimierza Wołyńskiego Petro Sahaniuk
oraz mieszkańcy miasta. Ponadto Sekretarz „Державної міжвідомчої
комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних
репресій” Yaroslav Zhylkin, przedstawiciel ukraińskich sił zbrojnych
generał Genadyj Vorobiov. Ze strony Polskiej udział w uroczystościach
wzięli przedstawiciele Rady OPWiM z Sekretarzem ministrem Andrzejem K. Kunertem, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, Szef
Sztabu Generalnego WP generał broni Mieczysław Gocuł, Konsul GeneBiuletyn R. XXV: 2013 (63)
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Il. 1. Włodzimierz Wołyński – plan sytuacyjny grodziska z zaznaczonymi obszarami badań
(oprac. A. Kuczyński)
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Il. 2. Włodzimierz Wołyński – widok więzienia początek XX w.
(Archiwum Muzeum Krajoznawczego we Włodzimierzu Wołyńskim)

ralny konsulatu w Łucku Beata Brzywczy oraz delegacje policji i wojska.
Obecni byli również przedstawiciele Kościołów wyznania rzymskokatolickiego (w tym także z Polski), prawosławnego, greckokatolickiego oraz
mojżeszowego. Był to ostatni punkt realizacji tegorocznego programu
prac we Włodzimierzu Wołyńskim.
Prace archeologiczne i ekshumacje mogił zbiorowych prowadzone w 2013 r. na obszarze dawnego grodu i więzienia we Włodzimierzu
Wołyńskim były kontynuacją badań prowadzonych w latach 2011–2012
(Il. 1). Masowe groby znajdujące się na terenie włodzimierskiego grodziska pochodzą z okresu II wojny światowej. Morderstwa i egzekucje
były tam wykonywane zarówno przez sowieckich, jak i nazistowskich
okupantów. W grobach spoczywają szczątki ofiar obu totalitaryzmów.
Przywrócenie pamięci oraz godne upamiętnienie zbrodniczo pomordowanych ofiar są nadrzędnymi motywacjami podjętych działań.
Obszar, na którym prowadzone były prace, to teren dawnego grodziska, obecnie otoczony wałami, z usytuowanym centralnie zabytkowym budynkiem carskiego więzienia (Il. 2). W źródłach pisanych osadnictwo na terenie Włodzimierza Wołyńskiego potwierdzone jest po raz
pierwszy w 988 r.1 To, czy istniejące relikty wałów są pozostałością grodu
wczesnośredniowiecznego, czy zostały wzniesione w erze nowożytnej,
jest tematem spornym badaczy ukraińskich2. Ze źródeł pisanych wiadomo, że w 1366 r. we Włodzimierzu Wołyńskim na terenie nieistniejącego
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już grodu rozpoczęto, z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, budowę
zamku. W 1370 r. zdobyli go i zburzyli Litwini, obejmując miasto we
władanie. Od 1569 r., zgodnie z postanowieniami unii lubelskiej, Włodzimierz Wołyński znalazł się w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a po II rozbiorze Polski w 1793 r. – państwa rosyjskiego. W tym
czasie w obrębie wałów grodziska wybudowano więzienie, w którym
osadzono powstańców styczniowych. W latach 1919–1939 Włodzimierz
Wołyński ponownie należał do Polski, był stolicą powiatu włodzimierskiego, a więzienie nadal funkcjonowało. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1939 r., i potem w latach 1945–1954, budynek byłego więzienia został siedzibą NKWD, od czerwca 1941 do roku 1945 Gestapo3. W 1957 r.
w miejscu dawnego więzienia utworzono szpital dla gruźlików, który
funkcjonował tu do 1994 r.4
Pierwsze ekshumacje na terenie dawnego grodziska i późniejszego
więzienia we Włodzimierzu Wołyńskim zostały przeprowadzone jesienią 1997 r.5 Były one spowodowane przypadkowym odkryciem zbiorowej mogiły. Prowadziła je ukraińska organizacja Пошук (Il. 3). Przy pochowanych tam ofiarach znaleziono przedmioty pochodzenia polskiego
z lat 30. i 40. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że odkryte
szczątki 97 osób należały do obywateli polskich, osób cywilnych i żołnierzy, zamordowanych w więzieniu w 1940 r. przez NKWD.
W 2010 r. badający pozostałości zamku Kazimierza ukraińscy archeolodzy odkryli kolejną zbiorową mogiłę z okresu II wojny światowej6 (Il. 4). W niedalekiej odległości od grobu znaleziono polskie guziki
wojskowe wzoru z roku 1928 oraz przedwojenny znaczek ewidencyjny
Polskiej Policji Państwowej oznaczony numerem 1441, należący do posterunkowego Józefa Kuligowskiego7. O tym odkryciu powiadomiono
polski konsulat w Łucku oraz Radę OPWiM. Znaleziska te powiązano
z odkryciem na terenie grodziska w 1997 r. mogiły polskich ofiar i postawiono tezę, że może to być kolejne miejsce zawierające szczątki polskich
ofiar NKWD z czasów II wojny światowej8
W sierpniu i wrześniu 2011 roku z inicjatywy Rady OPWiM zostały podjęte badania archeologiczne i ekshumacje prowadzone wspólnie
z archeologami ukraińskimi. Ekshumowano wtedy południową część
odkrytej mogiły nr 1 (Il. 5). Jednocześnie z pracami ekshumacyjnymi
prowadzono sondażowe prace archeologiczne, w toku których odkryto
istnienie kolejnych grobów. Następny etap badań realizowano w październiku i listopadzie 2012 r. Ekshumowano wtedy w pełni mogiłę numer 1 oraz mogiłę numer 2. Jesienią 2013 r. kontynuowano prace terenowe. Wyznaczono i eksplorowano łącznie 17 wykopów sondażowych,
które wykonywano w celu weryfikacji informacji dotyczących lokalizacji
mogił zbiorowych na terenie grodziska lub rozpoznania zasięgu zloka60
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Il. 3. Włodzimierz Wołyński – ekshumacje, 1997 r.
(Archiwum Muzeum Krajoznawczego we Włodzimierzu Wołyńskim)

Il. 4. Włodzimierz Wołyński 2011 r. – obszar prac przed podjęciem
ekshumacji (fot. A. Kuczyński)

Il. 5. Włodzimierz Wołyński – grób nr 1 w trakcie ekshumacji w 2011 r.
(fot. A. Kuczyński)
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lizowanych w toku prac grobów. Przebadano i ekshumowano szczątki
z 3 grobów oznaczonych numerami 3B, 4 oraz 5.
W wyniku prowadzonych w latach 1997–2013 prac badawczych
ujawniono istnienie 10 mogił zbiorowych. Do tej pory całkowicie ekshumowano 6 z nich. W 1997 r. z odkrytego przypadkowo grobu ekshumowano 97 osób. Podczas prac prowadzonych od 2011 r., w ramach
projektu Rady OPWiM, z grobu nr 1 ekshumowano szczątki 514 osób,
z grobu nr 2 szczątki 232 osób, z grobu nr 3A szczątki 37 osób, z grobu
nr 4 szczątki 292 osób, a z grobu nr 5 szczątki 56 osób. Trzy następne
groby będą ekshumowane w ramach realizacji kolejnego etapu projektu
planowanego na 2014 r.
Głównymi zadaniami prac archeologicznych prowadzonych
w 2013 r. były badania mogił o numerach 3 i 4, których fragmenty odsłonięto w wykopach sondażowych nr 7 i 11 wykonanych w 2012 r. oraz
ekshumacja nowo odkrytego grobu oznaczonego nr 5.
Grób nr 3A
Grób 3A, o wymiarach 2,1 x 4,0 m, znajdował się w kwadratach В1,
В2, Г1 wykopu II oraz w kwadracie Г1 wykopu III. Mogiła miała 0,8 m
miąższości. Szczątki były wrzucone bezładnie, kolejne grupy pomordowanych były zasypywane warstwą ziemi o kilkunastocentymetrowej miąższości (Il. 6). Była to warstwa gliny przemieszanej z popiołem
oraz resztkami przepalonych gwoździ i innych elementów metalowych.
W mogile znajdowały się szczątki 37 osób9. Anatomiczny układ ciał pozwolił na pojedyncze ekshumowanie szkieletów. Przy szkielecie oznaczonym numerem 3/5 znaleziono 20-groszową monetę polską z 1923 r.,
różaniec na palec z wizerunkiem Jezusa Chrystusa oraz guzik mundurowy pracownika Polskich Kolei Państwowych10. W wypełnisku jamy
grobowej oraz przy szczątkach znaleziono przedmioty osobiste należące
do ofiar oraz pozostałości amunicji w postaci 42 łusek. Wśród odkrytych
przedmiotów były guziki (w tym 8 sztuk wojskowych polskich guzików), grzebienie, zapalniczki. Przy szczątkach znaleziono również 12
monet, w tym 2 złote (szkielet nr 3/10). Najmłodsze znalezione monety
posiadają datę emisji 1940 r. Szkielety o numerach 3/36 oraz 3/37 były
zniszczone, zachowały się tylko ich fragmenty. Zostały wykopane przypadkowo podczas jakichś prac ziemnych prowadzonych już po zakończeniu II wojny światowej.
Układ szczątków w mogile oraz ślady postrzałów świadczą o tym,
że ofiary zabijane były zarówno poza grobem, a ich ciała wrzucone do
niego po wykonaniu egzekucji, jak i mordowane w grobie. Ofiary te zostały zamordowane w trakcie kilku egzekucji, które odbyły się w różnych odstępach czasowych.
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Il. 6. Włodzimierz Wołyński – grób nr 3A w trakcie ekshumacji w 2013 r.
(fot. A. Kuczyński)

Grób nr 4
Grób nr 4 zlokalizowano we wschodniej części grodziska, przy linii
wału, w wykopie III. W mogile oznaczonej nr. 4 znajdowały się szczątki 292 osób11. Szczątki zajmowały całkowicie wypełnisko jamy, tworząc
jedną warstwę (Il. 7). Ich układ wskazywał, że ciała zostały wrzucone po
wykonaniu egzekucji do dołu jedne na drugie. Znajdowały się w różnych
pozycjach: na brzuchu, na plecach, na boku. Wzdłuż krawędzi jamy grobowej szczątki zalegały wyżej, w części środkowej wskutek zachodzenia
procesów tafonomicznych nastąpiła kompresja szczątków. Utworzyły
one jedną zwartą warstwę, która zalegała na poziomie o 0,5 m niższym
niż jej pierwotny strop. Szczątki, które zalegały w wierzchniej warstwie,
znajdowały się w układzie anatomicznym, dlatego w I fazie ekshumowano je pojedynczo. Łącznie było to 58 szkieletów12. Pozostałe szczątki, w skutek działania procesów tafonomicznych, były tak sprasowane
i przemieszane, że nie było możliwości podjęcia pojedynczych osobników. Powzięto decyzję o ekshumacji zbiorowej wszystkich pozostałych
szczątków. Większość z pochowanych tam osób (81,2%) stanowią mężczyźni – 23713. W grobie znaleziono również szczątki 1 dziecka i 25 kobiet.
W 29 przypadkach nie było możliwe pewne określenie płci. Znalezione
w mogile pozostałości amunicji to w większości łuski amunicji kalibru
64
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Il. 7. Włodzimierz Wołyński – grób nr 4 w trakcie ekshumacji w 2013 r.
(fot. A. Kuczyński)

7,65 sygnowane markami GECO i RWS oraz łuski tego samego kalibru
nieposiadające żadnych oznaczeń lub oznaczenia na nich są nieczytelne.
Przy ekshumowanych szczątkach znaleziono wiele przedmiotów
osobistych, fragmentów odzieży, obuwia. Łącznie było 1123 sztuk przedmiotów, w tym 130 pasków skórzanych z klamrami, 558 sztuk obuwia
oraz 663 inne przedmioty. Część z nich stanowią elementy umundurowania i oporządzenia wojskowego oraz policyjnego. Są to przede wszystkim
guziki wojskowe – wzoru przedwojennego (20 sztuk), orzełek od czapki policyjnej. Wśród obuwia wyróżnić można było trzewiki wojskowe
wzoru „1931” (24 sztuki). Były również wysokie buty „saperki” wzoru
„1931” (8 sztuk) oraz buty „kawaleryjskie” wzoru „1931” (co najmniej
4 sztuki). Nie wszystkie buty miały zachowane górne krawędzie cholew,
co utrudniało ich identyfikację. Niektóre z odkrytych butów nosiły ślady
odcinania cholew oraz fragmentów śródstopia przyszew, pewna liczba
nosiła ślady napraw, które nie były wykonane przez fachowców. Część
z nich była zachowana w całości. Wśród obuwia wyróżniało się również
niewątpliwie obuwie cywilne, w tym 6 sztuk damskiego obuwia. Część
obuwia była na tyle zniszczona lub posiadała zbyt mało cech charakterystycznych, żeby możliwe było ustalenie jej typu. Można jedynie przypisać je do grupy obuwia niskiego lub wysokiego. Szczegółowa analiza
odkrytego obuwia będzie przedmiotem odrębnego opracowania, gdyż
wymaga przeprowadzenia dodatkowych studiów.
W mogile odkryte zostały również monety (78 sztuk), zarówno
polskie, jak i radzieckie, a ich najmłodsze egzemplarze datowane są na
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1940 r. Podczas badań prowadzonych w 2012 r., przy szkielecie zlokalizowanym w kwadracie И2 wykopu III znaleziono, w dwóch kieszeniach, 198 monet. Najmłodsze z nich również pochodziły z 1940 r. Wśród
asortymentu przedmiotów osobistych odkrytych przy szczątkach były:
nożyki, scyzoryki, pióra wieczne, grzebienie (sygnowane znakami firm:
Durabit, Ifco, Patria), szczoteczka do zębów z napisami w języku rosyjskim, cygarniczki z tworzywa sztucznego i drewna, spinki do mankietów, srebrna obrączka, guziki od różnych rodzajów odzieży, wykonane
z metalu, tworzywa sztucznego, drewna i skóry, portfele, fragmenty okularów, przede wszystkim szkła okularowe, klamry i sprzączki od pasków
i szelek, ołówki. Znaleziono również ołówki w komplecie z gwoździem
i sznurkiem – przyrządy kreślarskie(?). Inny ciekawym znaleziskiem
jest zestaw narzędzi, który odkryto przy szkielecie nr 4/26. Na komplet
ten składały się kombinerki, nożyce, pędzel, śrubokręt (fragment) oraz
drut izolowany. Kolejne interesujące przedmioty (7 sztuk) to wykonane
ze skóry pojemniki w kształcie gruszkowatym zakończone lejkowatym
otworem z elementami skórzanymi i metalowymi do mocowania przy
pasie. Nie zostały one jeszcze zidentyfikowane. Wydaje się prawdopodobne, że są to elementy oporządzenia.
Znalezione artefakty, sposób zamordowania ofiar, obserwacje procesów tafonomicznych i podepozycyjnych pozwalają stwierdzić, że w mogile spoczywają ofiary NKWD zamordowane w 1940 lub w pierwszej
połowie 1941 r. Większość ofiar to mężczyźni, co znajduje potwierdzenie w znalezionych przedmiotach oraz pozostałościach odzieży, a potwierdzają badania antropologiczne. Znalezione przy ofiarach zniszczone obuwie, z odciętymi elementami jego wierzchnich części i śladami
prymitywnych napraw, może wskazywać, że noszące je osoby spędziły
w więzieniu dłuższy czas. Mogły być to osoby, które wykorzystywano
do prac przy budowie umocnień obronnych w rejonie Włodzimierza.
Natomiast dużej liczby monet, scyzoryków czy zestawu narzędzi nie
mogły posiadać osoby przebywające w więzieniu dłuższy czas. Wydaje
się, że byli to ludzie zamordowani krótko po aresztowaniu14.
Grób nr 5
W ramach realizacji III etapu projektu ekshumowano również mogiłę oznaczoną nr. 5. Grób nr 5 znajdował się również we wschodniej
części grodziska, przy ścianie wału, na północ od grobu nr 4. Mogiła
miała kształt prostokąta o bokach długości 9,7 m na osi północ–południe
i 4,4 m na osi wschód–zachód. Szczątki w mogile zalegały w układzie
anatomicznym (Il. 8). W grobie odkryto szczątki 56 osób15. Były one ułożone w jednej warstwie. Sposób ułożenia szczątków w grobie – nieregularnie, bezładnie w różnych kierunkach, na wznak, na boku, na brzuchu
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Il. 8. Włodzimierz Wołyński – grób nr 5 w trakcie ekshumacji w 2013 r.
(fot. A. Kuczyński)

– wskazuje, że ciała zostały wrzucone do grobu po wykonaniu egzekucji.
Sposób ułożenia szczątków w wykopie pozwolił na ekshumację pojedynczych osobników. Przy szczątkach znaleziono przedmioty osobiste
oraz zachowane fragmenty ubioru i obuwia. Do najważniejszych znalezisk z grobu należą fragmenty munduru policyjnego wraz z guzikami
oraz znaczki ewidencyjne Polskiej Policji Państwowej. Znaleziono łącznie 4 takie znaczki. Jeden z nich zachował się we fragmencie (ułamana
część nakrętki z numerem „...836”). Pozostałe zachowane są w całości,
chociaż stan ich zachowania jest bardzo zły:
– znaczek ewidencyjny Polskiej Policji Państwowej nr XII/639,
– znaczek ewidencyjny Polskiej Policji Państwowej nr III/1154,
– znaczek ewidencyjny Polskiej Policji Państwowej nr III/2202.
Znaczki te zostały znalezione w trakcie I fazy eksploracji stropowej
warstwy grobu nr 5. Nie zostały jednak przypisane do szczątków konBiuletyn R. XXV: 2013 (63)
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kretnej osoby. Znaczek nr 2202 znaleziono obok grobu nr 5. Ponadto
w grobie znaleziono również Odznakę Celowniczego, ostrogę oraz szyjkę pochwy szabli, obuwie należące do 27 osób, 14 skórzanych pasków,
monety radzieckie – kopiejki z datami emisji z lat 1933–1939 (9 sztuk),
aluminiowy medalik katolicki. W wypełnisku jamy grobowej znaleziono
również 16 łusek amunicji różnego kalibru pochodzącej z różnych lat,
w tym łuski amunicji pistoletowej kalibru 7,62 – 9 mm.
Z badań antropologicznych przeprowadzonych przez dr. Jarosława Bednarka16 wynika, że pochowani to 56 mężczyzn w różnym wieku, z przewagą dorosłych. U większości ofiar zaobserwowano rany postrzałowe. Na podstawie wyników ekspertyzy antropologicznej można
stwierdzić, że ofiary zamordowano poza grobem, większość pojedynczym strzałem w tył głowy z amunicji kalibru poniżej 8 mm.
Groby nr 6, 7, 8
W trakcie odsłaniania jamy grobu nr 5, przy jej południowo-zachodniej krawędzi, odkryto kolejny grób masowy i oznaczono go nr. 6. Odsłonięto jego wschodnią oraz południową krawędź na poziomie stropu,
dla określenia zasięgu i wielkości jamy. W przybliżeniu grób ten ma
wymiary 5 x 5 m. Jego zachodnia krawędź dochodziła do pozostałości
XIV-wiecznego muru zamku Kazimierza Wielkiego, który przebiega
w tym miejscu na osi północ–południe. Nie ekshumowano szczątków
z jamy grobowej. Odsłonięte fragmenty grobu zabezpieczono i pozostawiono do dalszych badań.
Podczas prac prowadzonych w 2012 r., w wykopie sondażowym
nr 13 (o wymiarach 1 x 2 m) natrafiono na szkielet ludzki. W 2013 r. wykop powiększono (do rozmiarów 4,5 x 3,5 m) w celu sprawdzenia, czy
jest to mogiła zbiorowa, i ewentualnego określenia jej zasięgu. W poszerzonym wykopie odkryto dwa osobne groby zbiorowe, oddalone o 1 m
od siebie (Il. 9). Oznaczono je kolejnymi numerami: wschodni nr 7, zachodni nr 8. Podczas oczyszczania stropu warstwy grobów znaleziono
m.in. polski guzik wojskowy, dwie łuski amunicji pistoletowej oraz kalosz produkcji radzieckiej marki Krasnyj Bohatyr. Ze względu na bardzo
trudne warunki pogodowe (mróz i opady śniegu) nie zakończono badań
w sondażu nr 13 i nie określono szczegółowo wielkości oraz zasięgów
grobów nr 7 i 8. Badania w tym miejscu planowane są na kolejny sezon.
Podsumowanie
Przeprowadzone prace archeologiczne i ekshumacyjne przyniosły
kolejne interesujące wyniki. Z trzech badanych mogił ekshumowano
szczątki 385 osób. Ze względu na ograniczenia czasowe nie ekshumowano kolejnych odkrytych grobów. W obecnej fazie badań zarówno ar68
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Il. 9. Włodzimierz Wołyński – grób nr 7 i 8 odsłonięte w wykopie
sondażowym, 2013 r. (fot. A. Kuczyński)

cheologicznych, jak i poszukiwań archiwalnych trudno jednoznacznie
określić tożsamość ofiar. Na podstawie dotychczasowych wyników badań można powiedzieć, że zbrodnia została dokonana nie wcześniej niż
w 1940 r., o czym świadczą znalezione w grobie, przy szczątkach, przedmioty, przede wszystkim monety, na których widnieje data emisji 1940.
W pewnym stopniu pomocne są łuski nabojów, które mają wybite daty
produkcji, ale tylko te, które możemy bezpośrednio wiązać z wykonaną
zbrodnią/egzekucją. Zaobserwowany w grobach nr 4 i 5 sposób, w jaki
ofiary te zostały zamordowane i pochowane, wskazuje na powszechnie
stosowaną przez NKWD metodę mordowania. Wstępna analiza struktur grobu 3A, znalezione artefakty, ułożenie szczątków w grobie oraz
sposobu wykonania egzekucji, wyniki badań antropologicznych oraz archiwaliów pozwalają domniemywać, że jest to mogiła ofiar niemieckich
mordów dokonywanych masowo na obywatelach II Rzeczpospolitej po
zajęciu tych terenów wiosną 1941 r.17 Jednak potwierdzenie tożsamości
zarówno ofiar, jak i sprawców wymaga prowadzenia dalszych studiów
i poszukiwań archiwalnych. Kolejne odkryte w tym roku mogiły wymagają ekshumacji, przeprowadzenia badań i podjęcia próby identyfikacji
ofiar, morderców oraz okoliczności zbrodni. Należy również przenieść
szczątki w odpowiednie miejsce i zapewnić spoczywającym w nich ofiarom godny pochówek.
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Stary Gaj
We wrześniu 2013 r. prowadzono prace mających na celu upamiętnienie ofiar zamordowanych 30 VIII 1943 r. przez OUN–UPA na terenie
szkoły w nieistniejącej już dzisiaj miejscowości Stary Gaj18 – rejon rożyszczański obwodu wołyńskiego. W pracach terenowych oraz w opracowaniu dokumentacji naukowej uczestniczyli archeolodzy ukraińscy: Aleksy Zlatohorsky, Michailo Vasheta, antropolog Jura Dolzenko, ze strony
polskiej archeolodzy i historycy: Michał Siemiński, Dominika Siemińska,
Adam Kuczyński, Leon Popek, antropolg Iwona Teul-Świniarska. Ponadto w pracach fizycznych pomagali wolontariusze z Fundacji „Niepodległość”.
Dnia 30 VIII 1943 r. w miejscowości Gaj zginęło kilkuset jej mieszkańców19. Z badań historycznych udało się ustalić listę ponad 300 nazwisk.
Zeznania świadków mówiły o pochowaniu ofiar na terenie strzelnicy
i zasypaniu ich cienką, około 20-centymetrową warstwą ziemi20. Dla upamiętnienia potomkowie ocalałych z rzezi mieszkańców Gaju postawili
w tym miejscu drewniany krzyż. W 2001 r. przeprowadzono, na zlecenie
Rady OPWiM21, pierwsze badania sondażowe w miejscowości Stary Gaj.
Ich wyniki pozwoliły precyzyjnie określić zasięg mogiły. Nieznana natomiast była liczba spoczywających tam ofiar. Podczas prowadzenia badań
sondażowych w 2001 r. na obrzeżach rowu strzelniczego oraz w jego
obrębie wykonano 9 sondaży wiertniczych w celu wyznaczenia zasięgu
mogiły ofiar zamordowanych przez UPA. Na szczątki ludzkie natrafiono
na głębokości 0,7 m w odwiercie usytuowanym 6 m od symbolicznego
drewnianego krzyża na wschód. Ostatni odwiert o wyniku pozytywnym
wykonano 17 m na wschód od krzyża. W odwiercie wykonanym o 3 m
dalej na wschód zaobserwowano już naturalny układ warstw. Biorąc
pod uwagę wyniki sondaży wiertniczych oraz rozrzut szczątków kostnych na powierzchni, przyjęto, że wschodnia krawędź mogiły przebiega
ok. 19 m na wschód od krzyża.
W 2013 r. terenowe prace archeologiczne rozpoczęto 9 września i zakończono 22 września (Il. 10). Obecnie teren strzelnicy jest porośnięty
gęstą roślinnością lasu liściastego, dlatego przed przystąpieniem do prac
badawczych został wykarczowany i usunięto z powierzchni zalegające
gałęzie, ściółkę oraz znajdujące się na powierzchni śmieci, a także zebrano leżące na powierzchni ludzkie szczątki kostne. Do dzisiaj zachowały
się wały strzelnicy, wypiętrzone na ok. 1,2 m nad powierzchnię gruntu.
W pierwszej kolejności wytyczono wykop o wymiarach 4 x 14 m, przedłużony w dalszej fazie badań do długości 19 m22, i poszerzony o 1 m na
południe w części zachodniej. Wykop zlokalizowano na placu strzelnicy,
pomiędzy jej wałami (Il. 11). Poziom gruntu obniżał się z zachodu na
wschód. Pod warstwą humusu – czarnej próchnicy o miąższości 0,2 m
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– na całej powierzchni wykopu zalegała warstwa szarej spiaszczonej ziemi o luźnej strukturze, poprzerastana korzeniami. W trakcie eksploracji
pierwszej warstwy mechanicznej na głębokości około 0,3 m w pasie pomiędzy 8,5 a 11 m znaleziono pierwsze luźne szczątki ludzkie.
W trakcie eksploracji drugiej warstwy mechanicznej natknięto się na
jamę śmietnikową (Il. 12). Jama ta została zlokalizowana w zachodniej części wykopu. Jej szerokość (na osi północ–południe) wynosiła 3,5 m, a długość (na osi wschód–zachód) 4 m i sięgała dalej poza zachodnią krawędź
wykopu. Zawartość wypełniska jamy stanowił ciemny szarobrązowy piasek, współczesne śmieci – różnego rodzaju puszki aluminiowe, fragmenty zabawek, folie, plastiki itp., przemieszane z luźnymi kośćmi ludzkimi.
Jama śmietnikowa zniszczyła pierwotny układ szczątków ludzkich. Jej
maksymalna miąższość wynosiła 0,9 m. Poniżej, w warstwie żółtego piasku przemieszanego z gruzem ceglanym zalegały szczątki ludzkie, które zostały częściowo zniszczone wkopem jamy śmietnikowej. Warstwa
żółtego, zbitego piasku przemieszanego z gruzem ceglanym stanowiła
pozostałości gruzowiska szkoły znajdującej się obok strzelnicy i została
narzucona na jamę grobową po zniszczeniu budynku szkoły, a potem
wtórnie przemieszana z warstwą szczątków w trakcie wykopywania
śmietnika. Po usunięciu jamy śmietnikowej odsłonięto warstwę szczątków ludzkich, z których kilka zachowało się w układzie anatomicznym,
a ich układ świadczył o tym, że warstwa grobowa zalega jeszcze dalej
w kierunku zachodnim (Il. 13). W związku z tym granicę wykopu, na
całej jego szerokości, przesunięto o 5 m na zachód. Eksploracja wykazała,
że zasięg jamy śmietnikowej sięga krawędzi poszerzenia wykopu. Jej całkowity rozmiar zatem to 3,5 x 6 m. Po eksploracji śmietnika okazało się,
że warstwa szkieletów ludzkich, w układzie anatomicznym, zalega dalej
w kierunku zachodnim. Po zdjęciu wierzchniej warstwy – humusu – oraz
kolejnej warstwy szarobrązowego piasku na głębokości 0,6 m odsłonięto
warstwę szkieletów ludzkich w układzie anatomicznym. Część jednego z nich, najbardziej wysuniętego w kierunku zachodnim pozostawała
poza zasięgiem poszerzenia. W związku z tym poszerzono w tym miejscu wykop o 1 m na zachód, na długości 2,5 m. Po oczyszczeniu warstwy
zaobserwowano 6 szkieletów, które częściowo zalegały w układzie anatomicznym. Widoczne było, że ciała zostały wrzucone, w miejscu złożenia, bez żadnego porządku. Spoczywały ułożone na brzuchu, na plecach
na boku z głowami skierowanymi w różnych kierunkach. Po wykonaniu
dokumentacji opisowej, fotograficznej, rysunkowej i pomiarowej podjęto ekshumację szkieletów oraz zalegających wokół luźnych kości. Prace
były utrudnione ze względu na warunki atmosferyczne – ciągłe opady
deszczu. Obserwacja warstw podczas ekshumacji szczątków wykazała
brak charakterystycznego wypełniska jamy grobowej. Potwierdza to re72
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Il. 11. Gaj – widok ogólny terenu strzelnicy, 2013 r. (fot. M. Siemiński)

Il. 12. Gaj – odsłonięty fragment grobu wraz z jamą śmietnikową, 2013 r.
(fot. M. Siemiński)
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Il. 13. Gaj – układ szczątków w grobie, 2013 r.
(fot. M. Siemiński)

lacje świadków mówiące, że ofiary po złożeniu na placu szkolnej strzelnicy zostały przysypane cienką warstwą ziemi. Natomiast cały obszar
został w późniejszym okresie zniszczony i zniwelowany pracami przy
kopaniu jamy śmietnikowej. Śmietnik powstał pomiędzy 2001 a 2013 r.
W trakcie prowadzenia rekonesansu w 2001 r. nie było go jeszcze23. Po
eksploracji całą powierzchnię wykopu oczyszczono i dokładnie sprawdzono, czy nie pozostawiono luźnych pojedynczych kości ludzkich lub
przedmiotów (Il. 13).
Podczas prowadzenia prac, poza ekshumacją szczątków, w ich bezpośrednim sąsiedztwie, na całej powierzchni wykopu, znaleziono wiele przedmiotów. Część z nich to te, które należy wiązać z popełnioną
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Il. 14. Gaj – szczątki ekshumowane z grobu, 2013 r. (fot. I. Teul)

w tym miejscu zbrodnią. Są to przedmioty należące do ofiar, elementy
odzieży, obuwie, ozdoby oraz fragmenty amunicji. Część znalazła się tutaj w związku z działalnością wcześniejszą i są związane z funkcjonowaniem strzelnicy – elementy amunicji. Część zaś z wydarzeniami późniejszymi i zaliczyć tu trzeba działania wojenne po 1943 r. – przejście frontu.
Z tymi wydarzeniami trzeba wiązać znalezione elementy amunicji datowanej na 1944 i 1945 r. Ostatnią kategorię znalezisk stanowią wydobyte
z jamy śmietnikowej współczesne śmieci.
Przedmioty związane ze zbrodnią dokonaną w 1943 r. zostały szczegółowo zadokumentowane fotograficznie, skatalogowane i opisane,
a następnie przekazane protokołem stronie ukraińskiej.
Wszystkie odkryte podczas prac szczątki ludzkie zostały poddane
na miejscu badaniom przez antropologa ukraińskiego – Jurija Dolzhenko
oraz dr Iwonę Teul-Świniarską z Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej PUM w Szczecinie24. Po zakończeniu prac badawczych szczątki
złożono w trumnach i pochowano na cmentarzu w miejscowości Sokal
(powiat rożyszczański obwodu wołyńskiego), gdzie została urządzona
mogiła ofiar.
Podsumowanie
W toku prowadzonych prac badawczych odsłonięto miejsce złożenia ciał ofiar pomordowanych w 1943 r. na terenie szkoły w miejscowości
Gaj w całym jej zasięgu. Zaobserwowano zgodność z relacjami świadków mówiącymi, że ofiary po złożeniu na placu szkolnej strzelnicy zostały przysypane cienką warstwą ziemi. Nie wykopano w tym miejscu
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Il. 15. Cmentarz parafialny w m. Sokol – grób ofiar pomordowanych
i ekshumowanych w Gaju, 2013 r. (fot. L. Popek)

głębokiego grobu. Stwierdzono, że część mogiły została zniszczona wkopem, do którego wrzucono śmieci. Znajdujące się tam szczątki również
zostały zniszczone. Część z nich znajdowała się na powierzchni gruntu.
Wszystkie szczątki zalegające w mogile ekshumowano. Te znajdujące się
na powierzchni zebrano. Przeprowadzona analiza antropologiczna wykazała, że znalezione szczątki kostne należały do 80 osób25 (Il. 14). Przy
pochowanych osobach znaleziono przedmioty osobiste. W wypełnisku
jamy grobowej natrafiono również na łuski amunicji. Po zakończeniu
prac ekshumacyjnych wszystkie przedmioty skatalogowano i wykonano
ich dokumentację fotograficzną. Zostały one przekazane stronie ukraińskiej protokołem z dnia 1 X 2013 r. (kopia w załączeniu).
Odkryte szczątki zostały złożone w trumnach, na wyznaczonym
i przygotowanym do uroczystości pogrzebowej miejscu na cmentarzu
(Il. 15).
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ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ
W dniu 15 IX 2012 r. w Sosnowcu zmarła
kpt. Wanda Domanowska z d. Dyrko, I v. Chełmicka, ps. Zosia, łączniczka ZWZ AK Obw.
Sosnowiec. Przeżyła 101 lat.
Urodziła się 30 I 1912 r. w Sosnowcu jako
córka Walentego i Marianny Ostrowskiej. Wywodziła się z rodziny inteligenckiej. W okresie
przedwojennym do 1 IX 1939 r., po ukończeniu
Liceum Handlowego w Sosnowcu uczęszczała
do Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie
przez trzy semestry, następnie podjęła pracę
w Banku Gospodarczym Krajowym w Katowicach, gdzie pracowała do czasu wyjścia za mąż za Józefa Chełmickiego,
inż. górnictwa (zmarł w 1942 r.). Pracowała społecznie w Związku Pań
Domu, PCK, Lidze Morskiej. Ukończyła również kurs siostry PCK prowadzony przez lekarzy wojskowych, odbywając praktykę na izbie chorych 23 P.A.L. w Będzinie.
Do pracy konspiracyjnej została wprowadzona przez Lucjana Nowocienia ps. Karol, Wiesław. Do ZWZ została zaprzysiężona w 1940 r.
otrzymując ps. Zosia. Na terenie Inspektoratu Sosnowiec z polecenia
L. Nowocienia i Stefana Nowocienia, umówionym na hasło osobom
przekazywała pocztę i broń. W jej mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej odbywały się odprawy Związku Odwetu. Mieściła się tam również kwatera
żołnierzy ZWZ. Pod koniec 1941 r. została przesiedlona na ul. Rybną 9,
gdzie mieszkanie nadal służyło tym samym celom konspiracyjnym. Została przeszkolona w obchodzeniu się z bronią i granatami. Otrzymała
broń kal. 6,35. W następstwie tego pracowała w grupie dywersyjnej kierowanej przez por. L. Nowocienia, działającej na terenie Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego. Rozkazem Sztabu od 1943 r. brała udział w ubezpieczeniu członków ZWZ AK, m.in. w akcjach likwidacji konfidentów. Przeprowadzała wykonawców akcji po jej zakończeniu w bezpieczne miejsce
na terenie Sosnowca. Akcje te odbywały się w dzielnicach Starego Sosnowca, Środuli, Sielca i Pogoni.
Od marca 1943 r. podjęła pracę w Urzędzie Pocztowym w Sosnowcu
w paczkarni, co ułatwiało przekazywanie poczty i materiałów konspiracyjnych oraz kontakt z jeńcami angielskimi, którzy pod eskortą przychodzili po pocztę. Dzięki znajomej doręczycielce Gizeli Raksa ps. NiezapoBiuletyn R. XXV: 2013 (63)
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minajka, brała udział w niszczeniu anonimów kierowanych do gestapo
przez „usłużnych” Polaków. Miała możliwość ostrzegania zagrożonych.
Rozkazem Sztabu Okręgu Śląskiego AK w 1943 r. została przydzielona
jako łączniczka do pracy kurierskiej, która polegała na dowożeniu do
grup partyzanckich poczty, broni i amunicji. Spotkania z umówionymi osobami z grupy kpt. Gerarda Woźnicy ps. Hardy, miała na plebani
w Bydlinie u księdza Jarży, a z grupy kpt. Stanisława Wencla „Twardy”
w Cieślinie.
Z polecenia L. Nowocienia jeździła na Śląsk do Katowic, Tarnowskich Gór, Lublińca. Zorganizowała bezpieczną kwaterę dla komendanta
Okręgu Śląskiego ppłk. Zygmunta Janke ps. Walter. Po wielkich aresztowaniach w połowie grudnia 1943 r. udzieliła stałej kwatery u siebie
zagrożonemu Szefowi Egzekutywy Kedywu.
Działalnością konspiracyjną zajmowała się do 27 I 1945 r. W październiku 1945 r. ujawniła się w Komisji Likwidacyjnej ds. AK. Została
zweryfikowana w stopniu ppor. AK.
W sierpniu 1945 r. mając na utrzymaniu przybranego synka (ur. 29
IV 1945 r.) podjęła pracę, organizując biuro dla Cechu Rzemiosł w Sosnowcu. W 1946 r. pracowała jako urzędniczka w Banku Inwestycyjnym
w Katowicach. W 1947 r. wyszła za mąż za nauczyciela Tadeusza Domanowskiego, byłego jeńca oflagu, oficera WP, żołnierza września 1939 r.
(zmarł w 1969 r.). W 1949 r. przeniosła się do Narodowego Banku Polskiego w Będzinie. W 1971 r. przeszła na emeryturę pracując od 1961 r.
w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sosnowcu.
Posiadała Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami i Krzyż Walecznych.
W 1998 r. została członkinią, założonego przez prof. Elżbietę Zawacką,
Memoriału Generał Marii Wittek. Współpracowała z Fundacją Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek (obecnie
Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej). Utrzymywała stały kontakt z prof.
Elżbietą Zawacką. Wspierała także finansowo działalność statutową
Fundacji. Uczestniczyła w sesjach popularno-naukowych organizowanych przez Fundację. Zgodnie z życzeniem śp. Wandy Domanowskiej jej
kompletny mundur ze stopniem kapitana w dniu 26 XI 2012 r. przekazał
do zbiorów Muzeum Fundacji p. Witold Prażmowski z Sosnowca.
Anna Rojewska
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Roman Dekarczyk ps. Bladziak, żołnierz
AK Inspektoratu Grudziądz, urodził się 25 VII
1925 r. w Grudziądzu, w rodzinie Stefana i Bolesławy z d. Moler. Ojciec był właścicielem wypożyczalni maszyn rolniczych. Rodzina mieszkała
w Grudziądzu przy ul. Dworcowej 11, skąd 15
III 1940 r. została przez Niemców wysiedlona
na ul. Groblową 4. Do wybuchu II wojny światowej R. Dekarczyk ukończył dwie klasy gimnazjum. W 29. Pomorskiej DH im. Obrońców
Lwowa pełnił funkcję zastępowego; zdobył stopień ćwika.
W październiku 1940 r. został zatrzymany w łapance ulicznej i wywieziony na przymusowe roboty rolne do Nowego Dworu Gdańskiego, skąd zbiegł dzięki pomocy zatrudnionego tam Polaka. Po kilkutygodniowym ukrywaniu się podjął pracę gońca w sklepie z artykułami
żelaznymi, a od listopada 1942 r. w zakładzie fotograficznym, skąd został przeniesiony do działu fabryki odlewów „Herzweld und Viktorius”, która na przełomie 1942 i 1943 r. stała się fabryką zbrojeniową,
gdzie produkowano części do samolotów Junkers, a po zbombardowaniu
przez aliantów Peenemunde także elementy rakiet „V”. R. Dekarczyk
pracował tam razem z Józefem Sierosławskim, swoim przedwojennym
nauczycielem i opiekunem drużyny harcerskiej. Wprowadzony do konspiracji przez J. Sierosławskiego ps. Grad, komendanta Inspektoratu
AK Grudziądz, został zaprzysiężony w marcu 1943 r. przez przybyłego
z Torunia oficera (NN) w mieszkaniu Stanisławy Talkowskiej ps. Ciotka
przy ul. Moniuszki w Grudziądzu. Po przeszkoleniu w zakresie prowadzenia konspiracji został skontaktowany przez S. Talkowską ze swoją
„trójką” konspiracyjną. Pod ps. Bladziak pełnił funkcję łącznika J. Sierosławskiego do S. Talkowskiej. Przenosił m.in. w paczkach papierosów
„Tonga” meldunki. Już od grudnia 1939 r. dwa–trzy razy w tygodniu
prowadził nasłuch audycji radiowych, także w języku niemieckim, i rozpowszechniał uzyskane informacje wśród znajomych. Nasłuch prowadzony był w mieszkaniu Leissy (imię nieznane) w Tuszewie, na przedmieściu Grudziądza. Z Leissą, grudziądzkim kolejarzem obsługującym
drezyny współpracował przez całą okupację w organizowaniu sabotażu,
wykradaniu z wagonów amunicji, jej ukrywaniu oraz zabezpieczaniu.
W dziale produkcji fabryki prześwietlał promieniami Rentgena spawy
elektryczne. Zamieniał błony rentgenowskie, które wykazywały pęknięcia albo odstawiał gotowy egzemplarz do poprawki, co mimo pośpiechu zwalniało wykonanie stalowego pancerza od dwóch do trzech dni.
Nieraz udawało się zmylić kontrolę i wybrakowane egzemplarze części
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„V” o wadze około 200 kg i wysokości 1,6 m oraz średnicy około 1,3 m
wychodziły jako dobre. 13 II 1945 r. znalazł się w grupie aresztowanych
mieszkańców Grudziądza zabranych przez Niemców do odgruzowywania elektrowni. Zbiegł i ukrywał się do końca okupacji.
Po zniknięciu J. Sierosławskiego, po tym jak ten udał się na posterunek MO w Grudziądzu, R. Dekarczyk poczuł się zagrożony i wyjechał do
Wąbrzeźna. Od lutego 1945 r. zaangażował się w kolportowanie antyrządowych ulotek. Powrócił do Grudziądza w maju 1946 r. i zdał tzw. małą
maturę. Potem wyjechał do Gdańska, gdzie zapisał się na kurs wstępny
na Politechnikę. Został aresztowany w Grudziądzu w kwietniu 1946 r.
przez tamtejszy PUBP. Gdy przyjechał do rodziców, wpadł w kocioł zastawiony w ich mieszkaniu. W okresie od kwietnia 1946 do 14 I 1947 r.
był więziony. Od 2 I 1947 r. przebywał w budynku PUBP w Grudziądzu,
a od 3 do 14 I 1947 r. – na podstawie postanowienia prokuratora Sądu
Okręgowego w Grudziądzu o tymczasowym aresztowaniu – w Więzieniu Karno-Śledczym w Grudziądzu. Postanowieniem z 7 I 1947 r. prokurator Sądu Okręgowego w Grudziądzu uchylił areszt tymczasowy i 14 I
1947 R. Dekarczyk odzyskał wolność. Po powrocie do Gdańska przez rok
musiał się meldować w UB, a z Politechniki został relegowany. Po podleczeniu gruźlicy, na którą zachorował podczas pobytu w piwnicach PUBP
w Grudziądzu, zdał w 1948 r. w Gdańsku maturę, a w 1952 r. ukończył
Wydział Lądowo-Wodny Politechniki Gdańskiej z dyplomem inżyniera
budownictwa wodnego. Pracował w biurach projektu i na budowach. Od
1 IX 1993 r. otrzymał prawo do renty inwalidy wojennego. 28 VI 1993 r.
Prokuratura Wojewódzka w Toruniu wydała zaświadczenie, w którym
czytamy: „więzienie bez wyroku sądowego w okresie od kwietnia 1946
do 14 I 1947 związane było z walką o suwerenność i niepodległość, a jego
[R. Dekarczyka – E. S.] działalność miała charakter polityczny”. Odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej, w 1980 r. otrzymał Krzyż „Semper Fidelis” nadany w uznaniu zasług dla działalności w Związku Solidarności Polskich Kombatantów. Mieszkał w Gdańsku i tu zmarł 5 VIII
2013 r.
Elżbieta Skerska
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Izabela Nowicka-Kuczyńska, I v. Skibniewska, ps. Iza (1925–2012)
Dnia 3 III 2012 r. w wieku 87 lat zmarła Izabela Kuczyńska, wieloletnia, nieoceniona współpracowniczka Fundacji i Przewodnicząca Koła
Memoriału Generał Marii Wittek w Warszawie,
bezpośrednia współpracowniczka i przyjaciółka gen. Elżbiety Zawackiej, która zawsze zwracała się do niej słowami „Izo kochana”. Przez
lata współpracy wielokrotnie odwiedzała „Zo”
w jej toruńskim mieszkaniu, „zdając raporty”
z wykonanej pracy i przyjmując kolejne zadania. Skromna, niezabiegająca o uznanie, ale zaFot. M. Litwin
wsze „na posterunku”, była obecna na niemal
wszystkich konferencjach naukowych i ważnych wydarzeniach organizowanych przez Fundację. Ciepła, serdeczna, energiczna, z poczuciem
humoru, zawsze gotowa do niesienia pomocy. Dzięki jej tytanicznej pracy wojenna działalność wielu kobiet nie odeszła w zapomnienie – była
m.in. współtwórczynią trzech tomów Sylwetek kobiet-żołnierzy i Słownika
Biograficznego Kobiet Odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari.
Urodziła się 1 I 1925 r. w Warszawie, w rodzinie Stanisława Nowickiego i Marii z d. Kobylińskiej. Ojciec był zawodowym wojskowym, dyplomowanym oficerem, artylerzystą, wykładowcą w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, następnie w Wyższej Szkole Wojennej
w Warszawie; matka zajmowała się domem. I. Kuczyńska miała młodszą siostrę Annę. Przed wojną, ze względu na przydziały ojca, często się
przeprowadzali, mieszkali m.in. w Kielcach, na Podlasiu, w Rembertowie i w Warszawie.
Izabela należała do szkolnego koła PCK i LMiK (Liga Morska i Kolonialna), jednak ze względu na częste przeprowadzki i zmiany szkoły co
dwa lata nie należała do harcerstwa.
Początek wojny zastał ją w leśniczówce we wsi Witoroż na Podlasiu,
gdzie spędzała wakacje razem z matką i siostrą. Przez tereny te przeszły oddziały Armii Czerwonej. Ojciec, uczestnik kampanii wrześniowej,
trafił przez Rumunię do Francji, a potem do Anglii. W listopadzie Iza
z matką i siostrą powróciły do Warszawy. Ich mieszkanie przy ul. Koszykowej 79 zostało rozgrabione i zajęte przez Niemców, ale w tym samym
domu znalazły inny lokal, w którym mieszkały przez cały okres okupacji
aż do Powstania. Obie z siostrą powróciły do nauki.
Pierwszy okres wojny był ciężki finansowo, ponieważ matka nie miała zawodu, a została sama z dwojgiem dzieci. W pierwszych tygodniach
wspomógł ich brat ojca Edward, również zawodowy wojskowy, który po
Biuletyn R. XXV: 2013 (63)

83

Odeszli od nas

rozwiązaniu się jego pułku z kilkumiesięczną odprawą zjawił się w Warszawie i ukrywał się u nich przez rok. Na początku 1940 r. dzięki pomocy pań z przedwojennej Spółdzielni Ład nauczyły się z matką tkactwa.
Początkowo tkały chałupniczo, później na pożyczonym warsztacie, aż
kupiły własny sprzęt tkacki i pracowały na własny rachunek. Stanowiło
to przez cały okres wojny i później źródło utrzymania dla nich i dla dalszej rodziny, a także stwarzało możliwość pomocy innym, m.in. wysyłania paczek do oflagów (m.in. do Woldengergu, gdzie przebywał brat
matki Zygmunt Kobyliński) i do obozów koncentracyjnych na nazwiska,
które otrzymywały z RGO i PCK. Jak wspomina Iza w swojej relacji, matka była człowiekiem bardzo ofiarnym, dlatego też ciągle ktoś się u nich
„przechowywał”, ukrywał, nocował lub pomieszkiwał. Jedną z ciekawszych postaci był Francuz Robert Grosperrin „Bobi”, uciekinier z obozu
dla jeńców wojennych w Rawie Ruskiej (uciekał cztery razy), który miał
być przechowany 2–3 dni, a wyszło z tego kilka miesięcy. W relacji o nim
Iza opisała zabawną historię: „Ze skruchą muszę wyznać, iż próbowałam wykorzystać obecność rodowitego paryżanina do odrobienia mojego domowego francuskiego wypracowania. I nawet chytrze wstawiłam
rozmyślnie kilka błędów ortograficznych. Jakież było moje osłupienie,
a oburzenie Bobiego, kiedy dostałam dwóję. Podobno za nieprawidłowe
stawianie podmiotu i orzeczenia. Nie wiem, czy nauczycielka domyśliła
się »obcej interwencji«, czy też Bobiego, który uważał siebie za poetę, poniosła zbytnio artystyczna wena”. Ukrywał się u nich także pochodzący
z Pomorza Akowiec Jerzy Sawicki „Skura”. Blok, w którym mieszkały,
był blisko siedziby niemieckiej dyrekcji kolejowej i groziło im dokwaterowanie niemieckich kolejarzy. Żeby tego uniknąć, wynajmowały przez
całą okupację na stałe dwa pokoje znajomym Polakom. To ograniczyło
ich mieszkanie do dwóch pokoi, w których dodatkowo przechowywały
ukrywających się ludzi. W lipcu 1942 r. Iza podjęła pracę w Państwowym
Banku Rolnym przy ul. Nowogrodzkiej, początkowo jako praktykantka
w Wydziale Personalnym, następnie w Sekretariacie w Centralnej Bibliotece Banku i pracowała tam aż do wybuchu Powstania.
W chwili wybuchu wojny Iza liczyła zaledwie 14 lat i nie należała do
zorganizowanej konspiracji, ale zajęła się gromadzeniem przedwojennych map sztabowych należących do jej ojca oraz zebranych wśród znajomych rodzin wojskowych, które następnie przekazywała do Komendy
Głównej AK za pośrednictwem Janiny Pronaszko „Tity”. Z powodu braku
kontaktów w harcerstwie miała trudności z wejściem do zorganizowanej
działalności konspiracji. W 1943 r. uzyskała maturę w tajnym gimnazjum
im. J. Słowackiego w Warszawie. W tym samym roku została przyjęta na
przeszkolenie sanitarne w szpitalu maltańskim na ul. Senatorskiej, jednak w czasie szkolenia okazało się, że reaguje uczuleniowo na zapachy
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szpitalne wywołujące silne odruchy torsyjne i musiała zrezygnować. Została przeniesiona na kurs szyfrancki przy KG AK, po ukończeniu którego została w lipcu 1943 r. zaprzysiężona przez mjr. Aleksandra Krajnika
„Grzymała” – Szefa Sztabu Obszaru Białostockiego AK. Jako „Iza” była
jedną z dwóch szyfrantek i łączniczek Bazy „Księżyc” Obszaru Białostockiego, na terenie Warszawy, z perspektywą przerzucenia na Białostocczyznę. W skład Bazy oprócz „Izy” wchodzili: sekretarka i archiwistka
Zofia Borewiczowa „Zofia”, zaopatrzeniowiec Jan Hulimka „Jaś” i druga szyfrantka i łączniczka Izabela Platerowa „Beba”. Dowódcą komórki
był por. „Franek” – nazwisko okupacyjne Franciszek Gramza – którego mieszkanie przy ul. Wspólnej 35 było głównym lokalem. Mieścił się
tam także stały magazyn broni. Drugi magazyn znajdował się w sklepie
warzywnym na Zapiecku. Lokalem kontaktowym był zakład fryzjerski
przy ul. Kruczej, którego właścicielem był por. „Franek”. Dodatkowymi
lokalami kontaktowymi były mieszkania prywatne członków komórki.
Komendantem Obszaru był płk Edward Godlewski ps. Izabelka (przeniesiony na wiosnę 1944 r. na komendanta Okręgu Krakowskiego), a Komendantem Okręgu Białostockiego płk Władysław Liniarski „Mścisław”.
Do zadań „Izy” należało utrzymywanie stałej łączności Komendanta Obszaru z KG AK, szyfrowanie, przynoszenie i odnoszenie materiałów, pieniędzy, obstawa przy zakupach i transporcie broni itp. W swojej relacji
„Iza” napisała, że bolała nad swoimi znikomymi osiągnięciami konspiracyjnymi, uważała je „za zbyt rutynowe i niesatysfakcjonujące” i stanęła
na przełomie 1943 i 1944 r. do raportu u płk. E. Godlewskiego, prosząc go
o przeniesienie w teren, czyli na Białostocczyznę. Spotkała się z odmową, a nawet ostrą reprymendą. Pod koniec wiosny 1944 r. łączność Bazy
z Białymstokiem praktycznie się urwała. Nie zdążyli nawet przerzucić
ostatniej przygotowanej partii broni. Komórka nie miała możliwości realizowania wyznaczonych jej zadań, a nie zdążono ich zreorganizować
przez Powstaniem.
W Powstaniu Warszawskim „Iza” udziału nie brała. 1 VIII 1944 r.,
kiedy oczekiwali w swoim lokalu na Wspólnej na godzinę „W”, łączniczka KG przyniosła rozkaz nakazujący mężczyznom zgłosić się do oddziału
kadrowego (Czata 49), a kobietom wrócić do domu i czekać na drugi rzut
mobilizacyjny, co też uczyniły. Dom mieszkalny „Izy” był jednak cały
czas na terenie okupowanym przez Niemców i nie miała możliwości dołączyć do walczących powstańców. W dniach 21–22 sierpnia, po wejściu
nowych frontowych oddziałów niemieckich, które przypuściły szturm
na Politechnikę, usytuowaną naprzeciw jej domu, wszyscy mieszkańcy
bloku zostali wywiezieni z Warszawy. Konwojentami byli niemieccy kolejarze, których udało się przekupić. W rezultacie nie wywieźli ich do
obozu w Pruszkowie, ale wyrzucili poza miastem przy drodze. PoczątBiuletyn R. XXV: 2013 (63)
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kowo Iza zamieszkała na wsi pod Częstochową, następnie pojechała do
Katowic, gdzie najpierw pracowała jako ekspedientka w sklepie Spółdzielni Spożywców, później w Zakładach Elektromechanicznych RohnZieliński, W październiku 1945 r. wróciła do Warszawy. W powojennej
konspiracji udziału nie brała. Swej przynależności do AK nie ujawniła aż
do 1980 r., do czasów „Solidarności”.
W latach 1945–1949 studiowała na Wydziale Prawa UW i uzyskała
tytuł magistra. W 1949 r. z Anglii powrócił jej ojciec, który już po dwóch
tygodniach został aresztowany przez UB. Przez dwa lata rodzina nie
miała o nim żadnych wieści. Przez trzy lata po ukończeniu studiów Iza
nie mogła znaleźć pracy z powodu „pochodzenia społecznego”. Odmówiono jej wpisania na listę aplikantów adwokackich z uzasadnieniem,
że: „Rada Adwokacka nie zna żadnego aktu ob. Nowickiej, w którym
by potępiła ona działalność ojca”. Wobec tego zmontowała ponownie
okupacyjny warsztat tkacki i utrzymywała się z tkania. Latem 1950 r.
uczyła na kursie analfabetów organizowanym przez Dzielnicowy Wydział Oświaty. W grudniu 1950 r. wyszła za mąż za Zdzisława Skibniewskiego, pracownika wydawnictwa Książka i Wiedza (małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1956 r.). W 1951 r., po procesie ojca i skazaniu
go na 15 lat, panie Nowickie zostały wyrzucone z mieszkania, chociaż
dom był prywatną własnością ich znajomych, a ojciec nie zdążył się tam
zameldować. Zostały przekwaterowane do „zastępczej kwatery” poza
Warszawą, w Wesołej. Mieszkanie odzyskały dopiero w 1956 r., po wyjściu ojca z więzienia.
W latach 1950–1952 uczęszczała na seminarium doktoranckie prof.
Romana Piotrowskiego przy Katedrze Prawa Cywilnego UM. Dopiero
w 1952 r., po wielkiej awanturze zrobionej przez Izę w Komitecie Wojewódzkim PZPR, dostała skierowanie do pracy w Polskiej Akademii Nauk,
najpierw w Biurze Administracyjnym, następnie w Instytucie Nauk
Prawnych, Zakład Informacji i Dokumentacji, gdzie zainicjowała i redagowała Polską Bibliografię Prawniczą. Przez kilka lat była sekretarzem
Koła PTTK przy PAN, członkiem ZNP oraz członkiem Komisji Zdrowia
ZNP przy PAN. W latach 1956–1957 zorganizowała Komitet Pomocy Repatriantom z ZSRR przy PAN i była jego sekretarzem. W grudniu 1956 r.
wyszła za mąż za Władysława Kuczyńskiego. Jednocześnie studiowała
zaocznie bibliotekoznawstwo na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Wrocławskiego i w 1970 r. otrzymała tytuł magistra bibliotekoznawstwa.
W latach 1971–1976 przebywała z mężem w Zairze, gdzie był zatrudniony na Uniwersytecie Lovanium. Tam Iza zaangażowała się w prace
społeczne, za co otrzymała oficjalne podziękowanie z Ambasady PRL
w Zairze. Po powrocie do Polski w latach 1976–1981 pracowała w Bibliotece Głównej PAN i w „Przeglądzie Bibliotecznym” jako sekretarz
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redakcji. We wrześniu 1980 r. zapisała się do „Solidarności”. W 1981 r.
przeszła na wcześniejszą emeryturę i zaangażowała się w prace społeczne, m.in. w akcję pomocy zagranicznej dla „Solidarności”, poprzez przyjaciół mieszkających za granicą – we Francji, w Belgii, Szwajcarii i Anglii.
Pomoc ta przerodziła się później w pomoc dla rodaków na Wschodzie
– na Wileńszczyźnie i Białorusi. Ponadto była jedną z dwóch w kraju
przedstawicielek Funduszu Inwalidów AK i Pomocy na Kraj. Była też
członkiem i przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Więźniów Politycznych Pomordowanych na terenie Warszawy-Pragi. Od 1996 r. współpracowała aktywnie z Fundacją „Archiwum Pomorskie AK” jako członkini Memoriału Generał Marii Wittek
(współzałożycielka jego oddziału warszawskiego) i przedstawicielka
Fundacji w Warszawie, od 2002 r. była członkinią Rady Fundacji. Gromadziła i przekazywała do Fundacji materiały o kobietach-żołnierzach
– ich relacje, dokumenty, fotografie, artykuły i książki. Od 2004 r. należała do społecznego zespołu budowy pomnika upamiętniającego pierwszą kobietę generała w Wojsku Polskim Marię Wittek. To m.in. dzięki
determinacji I. Kuczyńskiej stanął on w Warszawie, na terenie Muzeum
Wojska Polskiego. Wspomagała z innymi warszawiankami, członkiniami Memoriału, budowę Pomnika Łączniczek AK w Józefowie. Niestrudzenie dokumentowała udział kobiet w II wojnie światowej, pisała liczne artykuły do prasy na ten temat, np. do „Biuletynu ZG ŚZŻAK” czy
„Kombatanta”. Należała także do Rady Programowej Klubu „Grota”.
Za działalność w konspiracji, za postawę i odwagę została odznaczona w sierpniu 1944 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Była
także odznaczona Krzyżem AK (Londyn, 13 V 1975 r.) oraz Medalem
Pro Memoria przyznawanym przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci
o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny
światowej i po jej zakończeniu (2008).
Była szlachetnym, niezwykłym, serdecznym człowiekiem, pełnym
dobroci i radości. Pani Monika Dzierżawska, bliska współpracowniczka
Izy (oraz Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej), wspomagająca jej pracę
upamiętniającą wojenną służbę kobiet, tak o niej napisała: „Zawsze gotowa występować w słusznej sprawie i zawsze wierna pamięci przyjaciół
– tych, którzy odeszli, i tych jeszcze żyjących”.
Nie poddawała się mimo ciężkiej choroby, niemal do końca pracując
nad kolejnym tomem Sylwetek kobiet-żołnierzy. Zmarła 3 III 2012 r., pochowana 13 marca na Powązkach Wojskowych w Warszawie w grobie
rodzinnym, żegnana przez licznie przybyłych bliskich, przyjaciół, żołnierzy AK, współpracowniczki oraz członkinie Memoriału Generał Marii Wittek.
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Rodzina Izy Kuczyńskiej również była zaangażowana w działalność
konspiracyjną.
Matka Maria Nowicka nie była zaprzysiężona, ale w czasie okupacji
wysyłała paczki do oflagów i obozów, użyczała mieszkania na komplety
i zebrania konspiracyjne, przechowywała zagrożonych aresztowaniem.
Kilkakrotnie, na prośbę zaprzyjaźnionych pań z sąsiedztwa, żon oficerów, wyjeżdżała poza Warszawę z materiałami konspiracyjnymi do Lublina i Dęblina. Zmarła w 1986 r.
Ojciec Stanisław Nowicki (1897–1963) – płk dypl. WP, w kampanii
wrześniowej przydzielony do Oddziału III Operacyjnego Szefa Sztabu,
przez Rumunię przedostał się do Francji, po jej upadku do Anglii. Organizator i pierwszy dowódca pułku artylerii zmotoryzowanej w dywizji gen. S. Maczka (1940–1942), wykładowca Wyższej Szkoły Wojennej
w Anglii, zastępca gen. S. Tatara, zastępcy Szefa Sztabu dla spraw krajowych. Do Polski wrócił w 1949 r. Aresztowany, skazany w 1951 r. w procesie gen. S. Tatara na 15 lat więzienia, zwolniony w 1956 r., ciężko chory
na serce, zmarł nagle w 1963 r. Wyrok został unieważniony w 1990 r.
dzięki staraniom Izy.
Siostra Anna (1928–2006) w 1943 r. włączyła się do działalności „Parasola” i jako „Ania” była łączniczką Tadeusza Wronowskiego „Przygody”.
Mąż Władysław Kuczyński (1915–2003) – inżynier budownictwa lądowego, prof. zwyczajny Politechniki Warszawskiej, Łódzkiej, Uniwersytetu Lovanium (Kinszasa) i Uniwersytetu w Oranie (Algieria), w czasie okupacji pod ps. Reda członek Organizacji Czarnieckiego w ramach
Organizacji Polskiej, podchorąży AK, aresztowany przez UB w 1945 r.
i skazany przez Sąd Wojskowy na 5 lat, zwolniony w 1947 r. na podstawi amnestii, zrehabilitowany w 1992 r. Jeden z inicjatorów utworzenia
po wojnie Instytutu Techniki Budowlanej, twórca i wieloletni dziekan
Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej, członek założyciel Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych.
Dorota Kromp
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Dnia 16 XI 2013 r. zmarła we Wrocławiu
Irena Skibińska-Trafikowska z d. Skibińska
ps. Emilia, harcerka, kolporterka tajnej prasy
Konfederacji Narodu (KN), żołnierz AK, łączniczka i sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim.
Urodziła się 23 VIII 1925 r. w Kutnie, córka
Bronisława i Stanisławy Rasiewicz. Do września 1939 r. była uczennicą gimnazjum w Kutnie, należała do ZHP. Jesienią 1941 r. Niemcy
próbowali ją wywieźć do fabryki zbrojeniowej
w Lubece, lecz po drodze udało się jej uciec
z transportu. W lutym 1942 r. przedostała się do Warszawy. Na wiosnę
1942 r. za pośrednictwem koleżanki „Urszuli” przystąpiła do Sodalicji
Mariańskiej. Wstąpiła do organizacji konspiracyjnej o nazwie Konfederacja Narodu. Przyjęła ps. Emilia i została łączniczką i kolporterem „Biuletynu Informacyjnego”. Działała pod dowództwem „Chrostowskiego”
– Andrzeja Trzebińskiego. W pierwszych miesiącach 1943 r. „Chrostowski” przeniósł ją do Ruchu Kulturowego wyłonionego z KN. Wówczas
została łączniczką Zbigniewa Laskowskiego „Polan” vel „Polanowski”,
kolporterem pisma literackiego „Sztuka i Naród” na terenie Mokotowa.
Z tego okresu miała najbogatsze wspomnienia: konspiracyjne koncerty, występy taneczne, wieczory poetyckie. Punkty rozdzielcze prasy były w domu przy ul. Grzybowskiej, Wilczej, Złotej, Jagiellońskiej
i Floriańskiej. Koncerty odbywały się u sióstr urszulanek na Powiślu
i w mieszkaniu „Polanowskich” na Dobrej.
W czasie wybuchu powstania znalazła się w punkcie zbornym w fabryce przy ul. Mareckiego na Woli i początkowo została przydzielona
do szpitala Karola i Marii. Z 7/8 sierpnia dołączyła do harcerskiego baonu „Parasol” na Woli, jako łączniczka i sanitariuszka w I Kompanii pod
dowództwem „Rafała” (Stanisław Leopold). Z oddziałem przemierzyła
prawie cały szlak bojowy: Wola–Getto–Stare Miasto–Śródmieście–Czerniaków. Transportowała rannych, udzielała pierwszej pomocy, przenosiła meldunki, przygotowywała posiłki dla leżących rannych. 13 sierpnia
została ranna. Rozkazem nr 519 z dnia 21 VIII 1944 r. przyznano jej Krzyż
Walecznych. Z kwatery (izby chorych) znajdującej się w pałacu Krasińskich przeszła kanałami do Śródmieścia, a następnie do Czerniakowa.
W nocy z 19/20 września z grupą powstańców została przetransportowana na Saską Kępę przez żołnierzy Berlinga. Po upadku Powstania pracowała w charakterze maszynistki w Wydziale Pracy i Opieki Społecznej
Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego z siedzibą w Otwocku.
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Od października 1944 r. do lutego 1945 r. działała w Otwocku w konspiracji z kilkuosobową grupą powstańców w oddziale Tajnej Armii
Polskiej pod przewodnictwem Zbigniewa Brzyckiego „Iksa” z Parasola. Rozprowadzała pismo wydawane w maszynopisie. W marcu 1945 r.
została aresztowana przez ppłk. Józefa Światłę. W siedzibie NKWD we
Włochach podczas przesłuchiwania była bita. W kwietniu 1945 r. była
przewieziona z partyzantami AK do obozu dla internowanych w Rembertowie, później do więzienia w Rawiczu, w Warszawie na Mokotowskiej. Zwolniona została 25 VII 1945 r. W 1946 r. w Kutnie uzyskała
maturę (Liceum Administracyjne). Zamieszkała we Wrocławiu, gdzie
wyszła za mąż w 1948 r. za Karola Trafikowskiego. W 1949 r. urodziła
syna Bogusława, a w 1951 córkę Joannę. Zawodowo początkowo pracowała w Administracji Domów Mieszkalnych jako urzędniczka. Zgodnie
z zainteresowaniami medycznymi, gdy w 1965 r. ukończyła Państwową
Szkołę Medyczną i została technikiem-analitykiem, została zatrudniona
w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Na emeryturę przeszła w 1981 r. Pracowała społecznie w Zarządzie Okręgu Dolnośląskiego
Światowego Związku AK. Od 1999 r. należała do toruńskiego Memoriału Generał Marii Wittek. Współpracowała aktywnie z Fundacją Generał
Elżbiety Zawackiej, z którą utrzymywała stały kontakt. Dostarczała materiały archiwalne. Uczestniczyła w listopadowych sesjach popularnonaukowych organizowanych przez Fundację.
Anna Rojewska
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Dnia 27 XII 2012 r. w Skarżysku-Kamiennej
zmarła Krystyna Wojciechowska z d. Mojas, ps.
Krys, por. WP, łączniczka, kurierka, wywiadowczyni AK Radom–Kielce.
Urodziła się 25 XI 1924 r. w Skarżysku-Kamiennej jako córka Stanisława Mojasa i Teofili
z d. Trocha. Miała siostrę bliźniaczkę Janinę oraz
dwie młodsze siostry: Aurelię i Wieńczysławę.
Ojciec z zawodu buchalter pochodził z Galicji,
matka z Dąbrowy Górniczej. W rodzinie, szczególnie ze strony matki, od pokoleń panowała
atmosfera głęboko patriotyczna, którą dało się
odczuć także w całej Skarżysku-Kamiennej. Działały tam silne organizacje ZHP, Strzelca, Sokoła, POW, PCK, PWK. W chwili wybuchu wojny
Krystyna była uczennicą drugiej klasy Gimnazjum w Skarżysku-Kam.
Naukę kontynuowała w tajnym nauczaniu. Okresowo była egzaminowana przez nauczycielkę Marię Gołębiowską. Niezależnie od tego zapisała się i uczestniczyła w nauce w Szkole Zawodowej w Suchedniowie.
Szkołę tę ukończyła wiosną 1943 r. Działalność konspiracyjną rozpoczęła
w kwietniu 1941 r., wstępując do Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Początkowo zastępowała ojca ps. Grab, który złamał nogę. Kolportowała
prasę konspiracyjną i ulotki, przenosiła pakiety konspiracyjne na wyznaczone punkty, na skrzynkę kolejarza o ps. Mikołaj (szczebel placówki).
W 1941 r. w domu jej rodziców powstał punkt kontaktowy i skrzynka
przerzutowa. W początku 1942 r. odbywały się tam narady konspiracyjne, funkcjonowała tam też kancelaria Inspektoratu Iłżeckiego, w której
pracował szef Sztabu Okręgu Kieleckiego AK ppłk Jan Rawicz-Stenzel
„Jan”. W jej domu odbywały się także narady specjalne z udziałem wyższych oficerów z Komendy Głównej AK z Warszawy.
Do obowiązków członków rodziny, w tym przede wszystkim Krystyny, jej siostry Janiny ps. Niuśka, a także ich matki ps. Tocha należała
obserwacja okolicy domu podczas narad. W kwietniu 1943 r. rozpoczęła
pracę jako telegrafistka i telefonistka na stacji Skarżysko-Kamienna, skąd
odprawiano niemal wszystkie pociągi wojskowe na front wschodni. Na
polecenie płk. Rawicza sporządzała odpisy raportów, dotyczących tych
pociągów. To samo robiła jej siostra Janina na tym samym stanowisku
na innej zmianie. W ten sposób płk Rawicz otrzymywał pełną informację
o ruchu transportów wojskowych.
W tym czasie Krystyna była wielokrotnie wysyłana jako kurierka do
komendy Głównej AK w Warszawie z meldunkami i po rozkazy. Odznaczała się wielką odwagą, miała wtedy 18 lat.
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Dnia 13 X 1943 r. na skutek donosu Jerzego Wojnowskiego ps. Motor,
została wraz z siostrą Janiną aresztowana przez gestapo. W tym czasie
ojca w domu nie było, matkę zaś pobitą do nieprzytomności zostawiono
z młodszym rodzeństwem. Z więzienia przy ul. Malczewskiego na przesłuchania do siedziby gestapo przy ul. Kościuszki 8, wożono ją „budą”
w pozycji klęczącej. Przesłuchania połączone były z torturami fizycznymi i psychicznymi. W końcu stycznia 1944 r. prawdopodobnie za wysoki
okup została wypisana do domu, chociaż miała już wyrok skazujący ją
na obóz koncentracyjny.
Na „wolności” była śledzona, a gestapo ciągle nachodziło ich dom
w poszukiwaniu ojca, który pod innym pseudonimem „Dziadek” nadal
prowadził działalność konspiracyjną. Krystyna utrzymywała z nim kontakt przez ciotkę Stanisławę Czarnotę. Przerzucała do oddziału partyzanckiego „Szarego” leki, materiały opatrunkowe i higieniczne, odzież
dla partyzantów. Działalność swą zakończyła z chwilą przejścia frontu
w styczniu 1945 r. Nie ujawniła się. Po wojnie nadal pracowała na stacji kolejowej Skarżysko-Kamienna. W 1948 r. uzupełniła wykształcenie
średnie ogólne i poszła do pracy w Zakładach Metalowych jako urzędniczka. W lutym 1950 r. wyszła za mąż za Witolda Wojciechowskiego.
Miała dwóch synów.
Od kilku lat do końca swojego życia wykonywała gigantyczną pracę
poszukiwania, gromadzenia i ocalania wszelkich dokumentów – zdjęć,
pamiątek i informacji dotyczących walki Polaków z okupantem niemieckim na terenie kielecczyzny. Dzięki temu powstała bezcenna Kronika
Krystyny Wojciechowskiej (w: Kronika Orła białego”, Skarżysko Kamienna 2009, wyd. Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej).
Jako członkini Memoriału Generał Marii Wittek współpracowała
z Fundacją Elżbiety Zawackiej w Toruniu od 2003 r. Do działu Archiwum Wojskowej Służby Kobiet systematycznie przysyłała relacje wraz
z fotografiami kobiet-żołnierzy z okręgu AK Radom – Kielce i wycinki
prasowe. Przyczyniła się w ten sposób do wzbogacenia zbiorów archiwalnych Fundacji.
Anna Rojewska
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Jan Edmund Zakrzewski ps. Smyk urodził
się 8 VI 1928 r. w Brodnicy w rodzinie Teofila
i Marii z d. Bukowskiej. W 1923 r. rodzice powrócili z emigracji w Niemczech. Zamieniając
swój dom w m. Bottrop, zamieszkali w Brodnicy. Do wybuchu II wojny światowej prowadzili
sklep z artykułami spożywczymi. J. Zakrzewski w 1934 r. podjął naukę w szkole powszechnej i do roku 1939 ukończył sześć klas.
Dnia 1 IV 1940 r. został skierowany przez
niemiecki urząd pracy do „Firmy Weckner”
jako robotnik fizyczny, a następnie od 1 XII
1942 r. do niemieckiej firmy drogeryjnej w Brodnicy, gdzie pracował do
końca wojny. W grudniu 1942 r. został wtajemniczony w działalność
konspiracyjną siostry, Marii Zakrzewskiej ps. Orchidea z referatu WSK
Inspektoratu AK Brodnica, i po złożeniu przyrzeczenia o dochowaniu
tajemnicy został jej współpracownikiem w organizowaniu leków i materiałów opatrunkowych oraz narzędzi chirurgicznych dla potrzeb konspiracji. Kolejne przyrzeczenie odebrał od J. Zakrzewskiego Nikodem Wiwatowski ps. Kazik, szef sanitarny Inspektoratu AK Brodnica, w 1943 r.
Dr N. Wiwatowski zapoznał J. Zakrzewskiego z zadaniami, które zostaną mu powierzone, za pośrednictwem sióstr „Orchidei” i pracującej w tej
samej firmie Leokadii Zakrzewskiej ps. Chryzantema. Od tego czasu do
końca okupacji J. Zakrzewski organizował potrzebne leki i sprzęt medyczny z przydziałów dla szpitali, przychodni fabrycznych i miejskich.
Zafakturowany towar odbierał Jan Kaliniecki ps. Medyk, kierowca karetki pogotowia szpitala w Brodnicy lub samochodu dostawczego szpitala.
J. Kaliniecki podpisywał odbiór zgodny z fakturą, a odbierał tylko część
towaru. Zdobyty w ten sposób towar był przechowywany w magazynach
jeden–dwa dni, a następnie w godzinach wieczornych J. Kaliniecki odbierał go i przerzucał najczęściej w okolice Chojnic, Świecia oraz do wsi Pokrzydowo, gdzie w bunkrze na terenie gospodarstwa rodziców Stanisławy Bekter ps. Czarny Anioł zlokalizowany był magazyn. Mniejsze paczki
z medykamentami od 1942 r. odbierał Czesław Włodarek ps. Józef, dowódca ochrony oficerów sztabu Okręgu. W magazynach zielarskich firmy J. Zakrzewski przechowywał nieznanych sobie partyzantów, którzy
byli następnie przez J. Kalinieckiego przerzucani do Borów Tucholskich.
Na polecenie sztabu Okręgu pod komendą Władysławy Zieleniewskiej
ps. Darnina, kierowniczki Referatu WSK Inspektoratu AK Brodnica, od
końca lipca 1943 r. do połowy grudnia 1944 r. należał do grupy prowadzącej obserwację i ubezpieczającej kwatery odpraw oficerów sztabu na
terenie Brodnicy. Na początku stycznia 1945 r. uniknął aresztowania.
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Powiadomiony o aresztowaniu przez gestapo M. Zakrzewskiej ukrył się
z siostrą Leokadią na Niskim Brodnie u Józefa i Wandy Czajkowskich.
Po wojnie mieszkał w Brodnicy. W latach 1945–1946 działał w PSL.
7 IX 1946 r. po zdaniu egzaminu uzyskał dyplom materialisty drogisty.
W styczniu 1947 r. wyjechał do Jeleniej Góry, a następnie do Wałbrzycha,
gdzie pracował w tamtejszych drogeriach. Od września 1947 r. uzupełniał wykształcenie w Liceum Drogistowskim w Bydgoszczy, a po jego
ukończeniu w 1950 r. pracował w Bydgoszczy m.in. jako referent handlowy w „Centrosanie”. Od lipca 1950 r. do 31 XII 1990 r. prowadził działalność handlową na własny rachunek. 26 XI 1990 został uznany za inwalidę II grupy. Posiadał uprawnienia kombatanckie. Należał do ŚZŻAK.
Zmarł w Bydgoszczy 22 IX 2013 r.
Elżbieta Skerska
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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GENERAŁ PROF. ELŻBIETA ZAWACKA
PATRONKĄ GIMNAZJUM NR 2 W TORUNIU
Kalendarium wydarzeń związanych z nadaniem imienia:
– grudzień 2009 r. Decyzja Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu
Uczniowskiego o rozpoczęciu starań w celu nadania szkole imienia;
– marzec 2010 r. Konkurs kandydatów na patrona – zwyciężyła gen. prof. Elżbieta Zawacka;
– maj 2010 r. Uzyskanie poparcia Fundacji gen. E. Zawackiej w sprawie starań
o nadanie Gimnazjum nr 3 imienia;
– 2010–2012 Działania Szkoły przygotowujące do przyjęcia imienia – poznanie
przez uczniów sylwetki patronki; zajęcia w Fundacji, konkursy;
– maj 2012 r. Wystąpienie do Rady Miasta Torunia o nadanie Gimnazjum nr 2
imienia gen. prof. Elżbiety Zawackiej;
– 19 VII 2012 r. Uchwała nr 342/12 Rady Miasta Torunia w sprawie nadania
Gimnazjum nr 2 imienia gen. Elżbiety Zawackiej;
– 9 I 2013 r. Oficjalna uroczystość nadania Szkole imienia.
W przeddzień uroczystości 8 I 2013 r. w kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu odbyła się msza św., w której wzięła udział cała społeczność Szkoły, rodzice i sympatycy placówki. Podczas mszy św. ks. kanonik Wojciech Kiedrowicz
dokonał poświęcenia i pobłogosławienia sztandaru Gimnazjum nr 2 im. Generał
Elżbiety Zawackiej. Następnego dnia w uroczystościach w Gimnazjum nr 2 brały udział poczty sztandarowe Zespołu Szkół Ekonomicznych im. gen. Elżbiety
Zawackiej w Toruniu, Szkoły Podstawowej nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej,
Światowego Związku Kombatantów Armii Krajowej. Wśród licznie zgromadzonych gości byli: Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz, Dyrektor Delegatury w Toruniu
Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Zofia Kilanowska,
Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Toruniu Janusz Pleskot, Doradca Prezydenta Miasta Torunia Lidia Chamarczuk-Mazurek, Radni Miasta Torunia, Prezes Zarządu Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej Dorota Zawacka-Wakarecy, Przedstawiciel ŚZŻAK Toruń Kazimierz Wach, dyrektorzy toruńskich
szkół i placówek oświatowych, Prezes Zarządu Oddziału ZNP Urszula Polak,
Proboszcz parafii św. Jakuba ks. kanonik Wojciech Kiedrowicz oraz rodzice
uczniów, emerytowani nauczyciele szkoły, uczniowie, sympatycy szkoły oraz
sponsorzy.
Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor Władysław Kluczewski rozpoczął uroczystość, witał zaproszonych gości, przedstawił sylwetkę patronki gen. prof. Elżbiety Zawackiej
i drogę, którą przebyła szkoła do tego dnia. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz odczytał Uchwałę Rady Miasta Torunia i wręczył dyrek-
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torowi akt nadania szkole imienia gen. prof. E. Zawackiej. Głos zabrał prezydent
Torunia Michał Zaleski. Złożył on gratulacje i życzenia, przekazał szkole cenne
książki. Przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 Dariusz Pawłowski na
ręce dyrektora W. Kluczewskiego przekazał sztandar od społeczności szkolnej.
Wzruszającą chwilą była prezentacja sztandaru i słowa przysięgi (w poczcie znaleźli się uczniowie: Marlena Lewandowska, Monika Roszak, Damian Werner).
W programie uroczystości odbyło się przedstawienie przygotowane przez
nauczyciela historii Alicję Brożek. Część artystyczna, w wykonaniu uczniów
kl. II b, nawiązywała do losów kobiet w czasie II wojny światowej.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości goście zwiedzali wystawy
okolicznościowe, w tym jedną wypożyczoną z Fundacji, poświęconą gen. Elżbiecie Zawackiej. Na pamiątkę goście dokonywali wpisów gratulacji w kronice
szkoły. Warto dodać, że Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej przekazała bibliotece szkolnej wiele cennych publikacji.
Anna Rojewska
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VI MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS HISTORYCZNY
„UDZIAŁ POLEK W II WOJNIE ŚWIATOWEJ”
Dnia 17 V 2013 r. w Gimnazjum nr 22 w Toruniu odbył się VI Międzygimnazjalny Konkurs Historyczny „Udział Polek w II Wojnie Światowej”. Został
on zorganizowany przy współpracy i pod patronatem Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej przez nauczycieli Gimnazjum nr 22 w Toruniu, Beatę Kołybską

i Grzegorza Nadrowskiego, we współpracy z Anną Rojewską, dokumentalistką
z Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej.
Uczestników konkursu i ich opiekunów przywitała dyrektor Zespołu Szkół
nr 22 w Toruniu, Mariola Magdzińska, która w swoim przemówieniu zwróciła
uwagę na ogromny patriotyzm Elżbiety Zawackiej, której postać powinna być
dla nas wzorem do naśladowania.
Tematem przewodnim tej edycji konkursu była „Polka wszech czasów”,
czyli postać generał Elżbiety Zawackiej. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów toruńskich gimnazjów z zakresu II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli Polek w tym konflikcie zbrojnym. Jest to zagadnienie
mało znane szerszym gremiom społecznym, a zasługujące na zainteresowanie
i pamięć potomnych.
Konkurs miał charakter testowy i składał się z 45 pytań zamkniętych, na
które uczniowie odpowiadali w ciągu 45 minut. Wzięło w nim udział dwadzieścioro uczniów z siedmiu toruńskich szkół ponadpodstawowych: z Gimnazjum
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nr 2 (Agnieszka Lemańska, Natalia Lewandowska, Monika Roszak, opiekun
Alicja Brożek), nr 9 (Krzysztof Kurkowski, Róża Popielarska, Zuzanna Piechowska, opiekun Milena Lewandowska), nr 11 (Michał Grzęda, Kacper Klonowski,
Michał Paliwoda, opiekun Piotr Biegalski), nr 22 (Natalia Chrzanowska, Aleksandra Glib, Sylwia Warlik, opiekun Beata Kołybska), nr 24 (Paulina Lisicka,
Daniel Rumiński, Mateusz Tejer, opiekun Hanna Matuszkiewicz), nr 29 (Eryk
Lewandowski, Weronika Potaczek, Patryk Kalwasiński, opiekun Hanna Zawacka) i nr 34 (Przemysław Bujewski, Katarzyna Truszczyńska, opiekun Tomasz
Szymkiewicz).
Zwycięzcami konkursu zostali: Patryk Kalwasiński z Gimnazjum nr 29
(I miejsce), Róża Popielarska z Gimnazjum nr 9 (II miejsce) i Monika Roszak
z Gimnazjum nr 2 (III miejsce). Wszyscy uczestnicy konkursu oraz nauczyciele
prowadzący uczniów zostali uhonorowani dyplomami i nagrodzeni licznymi
książkami ufundowanymi przez Gimnazjum nr 22 w Toruniu oraz Fundację Generał Elżbiety Zawackiej.
Konkurs uświetniły występ artystyczny oraz wystawa tematyczna przygotowana przez Beatę Kołybską, na którą składały się materiały udostępnione
przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej.
Grzegorz Nadrowski

DZIEŃ SYBIRAKA W TORUNIU 2013 ROKU
Inauguracja tego święta w Toruniu odbyła się 13 IX 2013 r. o godz. 15.00
w Kościele Miłosierdzia Bożego. Mszę świętą celebrował ks. prałat płk Marek
Karczewski. Uroczystość uświetnił chór, który zaśpiewał „Hymn Sybiraków”.
Liturgia została odprawiona w intencji ofiar i ich oprawców, a w jej trakcie przytoczono słowa, jakie do Sybiraków wygłosił Jan Paweł II: „Jesteście świadkami
śmierci, która nie powinna zostać zapomniana”.
Po nabożeństwie zgromadzeni goście, Sybiracy, poczty sztandarowe Kół
Związku Sybiraków i szkół przeszli na Cmentarz Komunalny nr 2 Ofiar II Wojny Światowej. Uroczystości odbyły się przy Obelisku Sybiraków, gdzie wartę
honorową pełnili żołnierze oraz uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego im.
Zesłańców Sybiru i Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał prezes Zarządu Oddziału
Związku Sybiraków Jan Myrcha, który powitał przybyłych gości. Obchody swą
obecnością uświetnili: Marek Smoczyk reprezentujący marszałka województwa
kujawsko-pomorskiego, Zbigniew Fiderewicz – zastępca prezydenta miasta Torunia wraz z przedstawicielami Urzędu miasta, Kazimierz Sobiesiak – z ramienia wojewody kujawsko-pomorskiego, Marian Frąckiewicz – przewodniczący
Rady Miasta Torunia, ks. płk. Marek Karczewski – dziekan wojsk lądowych,
Janusz Kalinowski – przewodniczący Rady Miasta Chełmża, Mirosław Myśliw-
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ski – prezes Oddziału Związku Sybiraków w Bydgoszczy, kombatanci, harcerze
oraz mieszkańcy Torunia.
Z grupą młodzieży i nauczycieli uczestniczył w uroczystości Zbigniew Matuszewicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu noszących imię Zesłańców
Sybiru. Prezes Jan Myrcha w przemówieniu zwrócił się do zebranych Sybiraków: „Drodzy Sybiracy! Uczcie młode pokolenie umiłowania Ojczyzny i patriotyzmu na własnym przykładzie, tak jak w ekstremalnych warunkach czynili
wasi rodzice na zesłaniu. Tylko wychowanie młodych w duchu patriotyzmu
i bezgranicznego umiłowania Ojczyzny będzie gwarantem niepodległości i suwerenności Polski, jako dobra najwyższego Polaka”.
Następnie odbył się apel poległych prowadzony przez mjr. Mariusza Wysockiego, po czym oddano salwę honorową. W dalszej części obchodów głos
zabrał sekretarz województwa kujawsko-pomorskiego Marek Samczyk. Swoje przemówienie skierował do Sybiraków. Serdecznie podziękował im za trud
i działania, jakie podejmują. Dzięki temu pamięć i prawda o tragicznej i bolesnej
przeszłości będą trwały.
Na zakończenie złożono kwiaty przy Obelisku Sybiraków i zapalono znicze. Delegacjom asystowali uczniowie z klas mundurowych VI Liceum Ogólnokształcącego. Wspólnie odśpiewano „Hymn Sybiraków”.
Uroczystości przy Obelisku odbywały się podczas ulewnego deszczu, co
nie przeszkodziło zebranym, by wzięli udział w uroczystości i oddali cześć tym,
którzy odeszli podczas walki za Ojczyznę.
Anna Rojewska
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ.
ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ
ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK W TORUNIU
ZA ROK 2012
I. DANE ORGANIZACJI:
1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres
Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii
Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, ul. Podmurna 93, 87–100 Toruń
2. Data wpisu w Krajowy Rejestr Sądowy i numer KRS-u
Data rejestracji: 06.09.2001, nr KRS 41692, data ostatniego wpisu: 04.07.2011 r.
3. REGON 870502736
4. Zarząd fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym i adres zamieszkania)
1. Prezes: Dorota Zawacka-Wakarecy
2. Wiceprezes: Katarzyna Minczykowska-Targowska
3. Sekretarz: Dorota Kromp
5. Rada Fundacji:
1. Przewodniczący: Jan Wyrowiński (mgr inż., Toruń)
2. Józef Borzyszkowski (prof. dr hab., Gdańsk)
3. Bogdan Chrzanowski (dr hab., prof. UG, Gdańsk)
4. Andrzej Gąsiorowski (dr hab., prof. UG, Gdańsk)
5. Mirosław Golon (dr hab., prof. UMK)
6. Grzegorz Górski (prof. dr hab., Toruń)
7. Jan Sziling (dr hab., prof. UMK, Toruń)
8. Andrzej Tomczak (prof. dr hab., Toruń)
9. Zbigniew Wojtczak (prof. dr hab., Toruń)
10. Krystyna Wojtowicz (mgr, Kraków)
11. Henryk Wrembel (prof. dr hab. Bydgoszcz)
6. Komisja Rewizyjna:
1. Przewodnicząca: Sylwia Grochowina (Toruń)
2. Maria Ciesielska (Toruń)
3. Barbara Rojek (Toruń)
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7. Pracownicy (um. o dzieło/um. zlecenie):
1. Elżbieta Lassota (księgowość, umowa zlecenie)
2. Anna Mikulska (działy: Archiwum WSK, Muzealia; um. o dzieło)
3. Katarzyna Minczykowska-Targowska (kierownik Archiwum; sekretarz Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Fundacji; um. o dzieło)
4. Anna Rojewska (dział: Arch. WSK; umowa o dzieło)
5. Elżbieta Skerska (dział: Arch. Pomorskie; umowa o dzieło)
6. Zofia Świtajska (dział: Biblioteka, umowa o dzieło)
7. Anna Wankiewicz-Lewandowska (sekretariat, arch. WSK; cały etat Muzeum
Okręgowego)
8. Stażyści, praktykanci, wolontariat:
a) Studenckie praktyki archiwalne odbyło 6 studentów Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją Współczesną oraz Historii.
b) Wolontariat:
– Maria Ciesielska (dział: Arch. Pomorskie 3–5 h/tydz.)
– Łukasz Odrobiński (dział: Arch. Pomorskie 6h/tydz., styczeń–marzec)
– Barbara Rojek (arch. WSK 12 h/tydz.)
– Jan Sziling (członek Komitetu Redakcyjnego)
– Andrzej Tomczak (Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego)
– Dorota Zawacka-Wakarecy (Prezes Zarządu Fundacji oraz Przewodnicząca
Memoriału)
– Studenci WNH UMK (pomoc przy obsłudze imprez)
– Członkowie Koła Przyjaciół Memoriału (do grona członków MGMW dołączyły 4 osoby, zmarły 4 osoby, łącznie Memoriał skupia 299 osoby, w tym
ok. 10 pracuje bardzo aktywnie, inni współpracują sporadycznie i wspierają
Fundację finansowo).
II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA
1. Cele statutowe fundacji
Fundacja służy popieraniu badań:
• historii Armii Krajowej na Pomorzu, utrwalaniu i upowszechnianiu historii,
tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej.
• dziejów wojskowej służby Polek i upamiętnianiu tradycji tej służby
2. Cele swe Fundacja realizuje poprzez:
• gromadzenie, opracowanie i udostępnianie niestanowiących państwowego
zasobu archiwalnego materiałów archiwalnych, dokumentacji i muzealiów
dotyczących Armii Krajowej na Pomorzu oraz wojskowej służby Polek
• gromadzenie publikacji dotyczących AK oraz wojskowej służby Polek.
• gromadzenie i opracowywanie wspomnień i relacji żołnierzy AK z Pomorza
oraz Polek służących w wojsku
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• udostępnianie gromadzonych materiałów archiwalnych zainteresowanym,
w szczególności historykom badającym dzieje AK na Pomorzu oraz dzieje
wojskowej służby Polek.
• gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkiego rodzaju pamiątek
typu muzealnego po AK na Pomorzu i po wojskowej służbie Polek.
• gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących działalności konspiratorów rodem z Pomorza w ogólnopolskich strukturach oraz materiałów
dotyczących środowisk konspiracyjnych po roku 1945.
III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO w okresie sprawozdawczym (realizacja celów statutowych),
w tym informacja o działalności wspieranej przez administrację publiczną.
W roku 2012 Fundacja by realizować swoje cele statutowe podjęła się wykonania następujących zadań:
„UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA. Edycja 2012”. Całkowity koszt:
44 368,87 dotacja: Gminy Miasta Toruń: 25 000, środki własne Fundacji: 15 618,87,
praca wolontariuszy 3750,00 (+praca społeczna członków Zarządu i Rady Naukowej nie ujęta w kosztorysie zadania)
• zgromadzono materiały aktowe to 39 nowe teczki osobowe (19 – Archiwum
Pomorskie; 20 – archiwum WSK). Łącznie na zbiory fundacji składa się 6977
teczek osobowych (A. WSK – 4181, A. Pom. – 2564, A. Zagrody – bez zmian,
tj. 232 t.os.)
• opracowano, oprócz jednostek nowo założonych, 115 jednostki archiwalne
(19 – Archiwum Pomorskie; 96 – Archiwum WSK)
• zgromadzono 13 eksponatów muzealnych (zbiór muzealiów wynosi: 485
eksponaty.
• zgromadzono 365 nowych fotografii. Liczebność ogólnego działu Ikonografii
to ok. 6965 fotografii + zdjęcia dotyczące bieżącej działalności Fundacji, tj. fot.
z konferencji, uroczystości patriotycznych itp.); opracowano w celu udostępniania 1852 fotografii, zindeksowano zdjęcia z obozów PWK z rozpoznaniem
osób (zidentyfikowano 449 osoby).
• zgromadzono 262 egzemplarze czasopism i 257 egz. książek tematycznie
związanych z II wojną światową. Łącznie zbiory Biblioteki Fundacji 5560
egzemplarze wydawnictw zwartych i 695 egz. ciągłych. Co łącznie stanowi
6255 publikacje.
• indeksując akta składające się na zbiory fundacji oraz literaturę przedmiotu
sporządzono ponad 2100 kart rzeczowych (tzw. informacyjnych), do katalogów rzeczowych działu zbiorów: A. WSK włączono ponad 1600 kart, A. Pomorskie – 500 karty, sporządzonych przez pracowników Fundacji.
• przeprowadzono 16 kwerend (A. Pom – 12; A. WSK – 2; Muzealia – 2), nie
licząc kwerend wstępnych, których wykonano kilkadziesiąt na podstawie
zapytań listownych (głównie e-mailowych) i telefonicznych.
• zbiory udostępniono 99 razy (A. Pom. – 78, A. WSK – 21).

102

Biuletyn R. XXV: 2013 (63)

Sprawozdania i komunikaty

• wystawy przygotowane w latach wcześniejszych przez Fundację eksponowano w 2012 r. 6-krotnie: wystawa „Minęło sto lat…” została zaprezentowana w
Toruniu (Gimnazjum nr 11 w Toruniu; Gimnazjum nr 2 w Toruniu; SP nr 27
w Kaszczorku); wystawę: „Polka 1939–1945” pokazaliśmy w Łodzi (luty–marzec 2012), a wystawę „Straty ludności pomorskiej 1939–1945” zobaczyli dwukrotnie torunianie (26–27.09. 2012, październik 2012) i raz mieszkańcy Książek
(12–19.09.2012).
• opracowano 100 biogramów do „Słownika biograficznego konspiracji pomorskiej”, cz. 7.
1) „PARTIOTYZM.” Prelekcje i warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży (edycja 2012); (edycja wyjazdowa). Całkowity koszt: 21 839,92, dotacja
Gmina Miasta Toruń: 6400,00, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
8000,00 (edycja wyjazdowa), środki własne Fundacji i praca wolontariuszy:
7439,92.
• W ramach realizacji projektu fundację odwiedziło 98 grup, a 15 prelekcji
zostało przeprowadzonych poza siedzibą Fundacji. Łącznie w prelekcjach
i warsztatach wzięło udział ok. 2800 osób.
2) Konferencja „Polska 1939–1945: obszary inkorporowane do Rzeszy,
Generalne Gubernatorstwo oraz ziemie wcielone do Związku Radzieckiego.
Podobieństwa i różnice”. Całkowity koszt: 10 552,35, Gmina Miasta Toruń:
5000,00 (+obiad), UDSKiOR 3000,00, środki własne Fundacji: 2552,35.
• Podczas konferencji wygłoszono 7 referatów. Wśród około 150 gości byli,
Prezydent Miasta Torunia oraz licznie przybyli kombatanci i młodzież szkolna. Wydanie materiały z sesji jest przewidziane do końca 2013 r.
• Konferencja była połączona z warsztatami dla nauczycieli, które Fundacja
przygotowała wspólnie z Muzeum Stutthof i IPN.
3) Wydanie drukiem książki A. Gąsiorowskiego, Komenda Obrońców
Polski. Okręg Pomorze (oprawa miękka). Całkowity koszt: 12 769,23, dotacja:
UDSKiOR: 10 000,00, środki własne Fundacji: 2769,23.
• Nakład 300 egz. Po wyczerpaniu nakładu Fundacja udostępni pracę on-line.
4) Wydanie drukiem katalogu Charków–Katyń–Twer–Bykownia. W 70.
rocznicę zbrodni katyńskiej, aut. S. Grochowina, oprac. graf. Tomasz Pietrzyk.
Całkowity koszt: 15 483,39, dotacja: Gmina Miasta Toruń: 10 000,00, środki własne Fundacji i praca wolontariuszy: 5483,39.
• Nakład 300 egz. Po wyczerpaniu nakładu Fundacja udostępni pracę on-line.
5) „Polki i wojna” (wydanie drukiem publikacji na temat udziału Polek w działaniach niepodległościowych: Sylwetki kobiet-żołnierzy (III), pod
red. S. Grochowiny i D. Kromp; Kobiety w wojnach o niepodległość i granice 1918–1921, pod red. W. Rezmera; J. Pierre-Skrzyńska, „Inka”). Całkowity
koszt: 29 794,00, dotacja: Gmina Miasta Toruń 19 060,00, UDSKiOR 4000,00,
środki własne Fundacji i praca wolontariuszy: 6734,00
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6) Wydanie drukiem książki: Pomorzanie w Wehrmachcie, pod red.
J. Szilinga. Całkowity koszt: 7575,00, dotacja: Gmina Miasta Toruń 4000,00,
UDSKiOR 3000,00, środki własne Fundacji 575,00.
• Nakład 300 egz. Po wyczerpaniu nakładu Fundacja udostępni pracę on-line.
7) Wydanie drukiem Biuletynu Fundacji. Całkowity koszt: 7313,51, dotacja: Gmina Miasta Toruń 3000,00), wkład własny Fundacji i praca wolontariuszy
4313,51.
• Nakład 1200 egz., dostępny także on-line. Całość nakładu została rozdysponowana nieodpłatnie.
8) Wydanie drukiem uzupełnionego i poprawionego drugiego wydania
książki K. Minczykowskiej, Elżbieta Zawacka „Zelma”, „Sulica”, „Zo”, Gdańsk–
–Toruń. Współwydanie IPN Oddz. Gdańsk. Druk sfinansował IPN, Fundacja
dostarczyła nieodpłatnie materiał do druku. Cały nakład rozkolportowano nieodpłatnie do szkół. Badania do drugiego wydania sfinansowano z grantu Narodowego Centrum Nauki.
9) Ponadto w ramach współpracy ze szkołami Fundacja patronowała,
przekazywała nagrody książkowe oraz brała udział w jury następujących konkursów szkolnych:
• „Udział Polek w II wojnie światowej” (organizator: Gimnazjum nr 22 w Toruniu).
• „Oni tworzyli nasza historię” Konkurs historyczny im. gen. Elżbiety Zawackiej (organizator: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
10) Fundacja też współorganizowała
• obchody 103. rocznicy urodzin gen. Elżbiety Zawackiej
• wystawę „Wojna to męska rzecz?”, Kraków (wspólnie z Muzeum AK w Krakowie)
• wystawę „Pomocnicza Służba Kobiet w PSZ na Zachodzie 1941–1945”, Łódź
(wspólnie z Muzeum Tradycji Niepodległościowej w Łodzi)
• wystawę „Okupacja hitlerowska Tczewa ”, Tczew (wspólnie z Fabryka Sztuk,
Tczew)
• wystawienie monodramu spektaklu „Elizabeth Watson – cichociemna”
w Gdańsku (wspólnie z Muzeum II Wojny Światowej)
• uroczystości z okazji 66. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, Toruń, 1 VIII 2012 r. (wspólnie z UM Toruń i Urzędem Marszałkowskim)
• uroczystości z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, Toruń 27 IX
2012 r. (wspólnie z IPN Deleg. Bydgoszcz).
11) Przedstawiciele Fundacji brali też udział w następujących uroczystościach i konferencjach:
• Zjeździe cichociemnych w Warszawie, maj 2012
• Międzyszkolnym Konkursie „Udział Polek w II wojnie światowej”, Toruń
11 V 2012
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• Marszu Rotmistrza Pileckiego, Toruń 13 V 2012
• Nadanie imienia SP nr 27 w Kaszczorku, 18 V 2012
• XXVII Zjeździe Łagierników Żołnierzy AK 25–26 V 2012
i obradach gremiów doradczych:
• Rada Muzeum II Wojny Światowej (prezes Dorota Zawacka-Wakarecy)
• Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (dokumentalistka Elżbieta Skerska)
• Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (prezes Dorota Zawacka-Wakarecy)
12) W celu realizacji celów statutowych z sekretariatu Fundacji wyekspediowano tradycyjną pocztą 1705 przesyłek, w tym: 700 Biuletynów (z ok. 100
dopiskami), 478 zaproszeń na imprezy organizowane przez Fundację. Zarejestrowano 345 listy, które wpłynęły do sekretariatu Fundacji za pośrednictwem
poczty polskiej.
• Na skrzynkę e-mail Fundacji wpłynęło 1925 e-maili od interesantów i współpracowników Fundacji. E-maili wysłanych ze skrzynki fundacyjnej zarejestrowano 1777
• Witrynę Fundacji (www.zawacka.pl odwiedziło łącznie 10 005 gości. W latach 2005–2011 witrynę odwiedziło 62 007 (81% to użytkownicy Internetu
z terenu Polski, pozostali to m.in. osoby z takich miejsc na Ziemi jak: Australia, Belgia, Białoruś, Brazylia, Czechy, Dania, Holandia, Kanada, Litwa,
Rosja, USA, ale i Wyspy Kokosowe. Najwięcej wejść na witrynę Fundacji odnotowano poprzez użycie w wyszukiwarce zapytania Elżbieta Zawacka (lub
Zawadzka) i Fundacja Elżbiety Zawackiej (lub Zawadzkiej).
• Sprzedano i rozdysponowano gratisowo 1316 publikacji Fundacji.
• Fundację odwiedziło około 2000 osób
IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
V. KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
a) Zwolnienia z podatków: działalność Fundacji nie podlega opodatkowaniu;
zwolniona z opłat podatkowych od nieruchomości.
b) Zwolnienia z opłat sądowych: zwolniona.
c) Korzystanie z uprawnień do nabywania, użytkowania wieczystego na szczególnych zasadach nieruchomości Skarbu Państwa:
– Fundacja od 2006 r. korzysta z użytkowania wieczystego budynku, który jest
siedzibą Fundacji.
VI. UCHWAŁY WŁADZ FUNDACJI
W roku sprawozdawczym Zarząd nie podejmował żadnych uchwał.
Rada Fundacji na wniosek Komisji Rewizyjnej dn. 20.02.2012 r. podjęła
uchwałę nr 1/2012 podjęła uchwały o uchwaleniu absolutorium dla Zarządu.
Rada Fundacji dn. 20.02.2012 r. podjęła też następujące uchwały: nr 2/2012
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w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunków zysków i strat; nr 3/2012 w sprawie wyboru członków zarządu Fundacji; nr 4/2012 w sprawie kadencji członków Rady Fundacji; nr 5/2012 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
VII. INFORMACJE FINANSOWE
1. Działalność statutowa Fundacji za rok obrotowy 2012 zamknęła się dochodem na kwotę 18 317,89 zł
2. Środki pieniężne na początek roku obrotowego
3. Przychody
a) darowizny od osób fizycznych: 14 582,33
b) darowizny z tytułu przekazania 1% podatku: 5 948,10
c) dotacje: 100 460,00 (w tym z Gminy Miasta Toruń: 72 460,00; od Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 8000,00; z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: 20 000,00)
d) sprzedaż wydawnictw: 16 606,00
e) sprzedaż usług związanych z działalnością statutową (kwerendy, kopie etc.):
4650,00
4. Koszta
a) Realizacja celów statutowych: 166 000,916 zł
b) Administracja
– opłaty (czynsz, media, opłaty bankowe, księgowość): 45 217,74
– opłaty sądowe: 00
c) Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
– wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 00 zł (fundacja nie zatrudnia osób
z tytułu umowy o pracę)
– wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych (u. o dzieło): 75 563,00
– wysokość przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych: 500 zł brutto (gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie
akt), najwyższe: 4500,00 brutto (umowa autorska – wykonanie replik mundurów historycznych)
– wysokość przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia wypłacona członkom
zarządu: prezes: 00,00, wiceprezes: 00,00; sekretarz zarządu: 00,00
– wysokość przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia wypłacona członkom
organu nadzoru: 00 zł [organy nadzorujące pracę Fundacji pracują społecznie]
5. Na koniec roku obrotowego Fundacja nie posiadała zaległych zobowiązań z tytułu dostaw, usług i ubezpieczeń społecznych.
6. Na dzień 31.12.2012 r. Fundacja nie posiadała żadnych zobowiązań podatkowych.
VIII. INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała pożyczek.
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IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (PODAJE SIĘ NAZWY KWOTY ZAMÓWIEŃ)
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie realizowała zamówień publicznych, a jedynie była wspierana przez administrację publiczną [zob. pkt. III].
X. PODSUMOWANIE
Realizowanie statutowych zadań Fundacji w ciągu całego roku wiązało się
z wielkim zaangażowaniem jej pracowników. Zarząd Fundacji dziękuje im serdecznie.
Zarząd Fundacji pragnie podkreślić, że w swej działalności spotykał się
z życzliwością i poparciem władz i instytucji, którym należy się szczególne podziękowanie.
Dziękujemy Urzędowi Miasta Torunia z panem Prezydentem Michałem
Zaleskim, Radzie Miejskiej Torunia z jej przewodniczącym panem Marianem
Frąckiewiczem.
Dziękujemy Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
oraz Urzędowi Marszałkowskiemu w Toruniu.
Dziękujemy wszystkim instytucjom i ofiarodawcom indywidualnym, których pomoc i dotacje umożliwiły naszą działalność.
Sekretarz Zarządu

Wiceprezes Zarządu

mgr Dorota Kromp

Katarzyna
Minczykowska-Targowska

Prezes Zarządu
mgr Dorota
Zawacka-Wakarecy

Zał. 1. Zestawienie liczbowe realizacji celów statutowych Fundacji.
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Pomorze
teczki
101
40
30
30
111
78
87
35
19

Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Pomorze
2240
2351
2424
2510
2645
2564

Ogółem rozmiary zbiorów

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Lata

GROMADZENIE
Akta
WSK
teczki
100
130
70
30
90
129
123
37
20

WSK
3781
3871
4000
4123
4161
4181

„Zagroda”
teczki
0
2
0
0
0
0
0
0
0

Biblioteka
3817 (książek i czasopism)
4944 (książek i czasopism)
5383
5909
5734
6255

Biblioteka
Książki
Czasopisma
(egz.)
152
32
159
21
151
31
322
200
264
424 poz.
223
216
189
337
94
248
257
262

Zagroda
232
232
232
232
232
232

19
2
7
51
12
36
11
19
13

Muzeum
WSP

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2012
REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH (zestawienia)

Muzealia
394 eksponaty
406
442
453
472
485
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Pomorze
akta
karty
101
600
390
500
70
ok. 500
60
600
111
2500
328
3448
487
2000
92
2000
19
500

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Lata

297
384
585
1499
1700
2100
ok. 2000
ok. 2400
ok. 2000

Goście
9000
7255
ok. 6000
3191
4457
7364
13 306
12 466
10 005

Oglądalność witryny

0
0
0
0
0
1

30
5
12
36
4
20

Wychodząca
3085
3814
2797
2385
2674
3500
1349
2080
3482

0
2

23
46

152
106
40
117
112
133
153
75
15

Udostępnianie zbiorów
WSK
Zagroda Biblioteka

Korespondencja

127
58
116
87
107
121
117
71
78

Pomorze

Przychodząca
719
771
755
772
913
1990
1606
3248
2270

Opracowywanie akt
WSK
Zagroda
akta karty akta
karty
50
500
0
Ogółem
ok. 1 000
110
1700
0
––––
2670
0
0
50
8359
0
0
65
3500
0
0
182
2500
0
0
163
2000
0
0
151
2000
0
0
96
1600
0
0

GOŚCIE I KORESPONDENCJA

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Lata

OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE

Sprawozdanie z działalności

109

110

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Lata

3
2
4
4
1
1
2
3
5

2
2
1
2
2
2
1
2
1

Książki Biuletyny
3
2
2
5
3
4
1
1

Foldery,
ulotki

Wydawnictwa

2
4
2
1
1
3
2
0
0/5/3

4
2
2
2
1
1
2
1
1/2

Wystawy nowe/ Konferencje
ekspozycje/
organizacja/
współorg.
współorg.

Konkursy
organizacja/
/współorg./
tylko patronat
0/–/–
1/–/–
0
0
0/0/1
0/2/1
0/2/1
0/2/1
0/2/1
8
9
23
99
112
83
71
108
113/2800

0
2
0
2
1
1
0
0
0/5

Prelekcje Tablice, obeliski/
orient. licz- organ. uroczyst.
ba uczestn. patriotycznych

POPULARYZACJA (Działalność wydawnicza, wystawy, konferencje, upamiętnianie – tablice, obeliski)

Sprawozdanie z działalności

Biuletyn R. XXV: 2013 (63)

Sprawozdania i komunikaty

MEMORIAŁ GENERAŁ MARII WITTEK
ZAPRASZA I DZIĘKUJE!
Memoriał Generał Marii Wittek zaprasza do współpracy wszystkich,
którym nie są obojętne losy kobiet-żołnierzy walczących na frontach
II wojny światowej.
Współpraca może być podjęta w zakresie:
• wyszukiwania adresów kombatantów, uzyskiwania relacji o służbie
wojennej, zbierania muzealiów, dokumentów i fotografii związanych
z wojenną służbą kobiet;
• wyszukiwania artykułów w publikacjach specjalistycznych i lokalnych podających nekrologi oraz nazwiska kombatantek, a także fakty o ich służbie, przekazywania do Fundacji kserokopii lub wypisów
z tych publikacji (sporządzania kart informacyjnych);
• popularyzowania działalności Memoriału w swoich środowiskach
i lokalnych środkach przekazu;
• wspierania (sponsorowania) działalności Memoriału.
Aby móc sprawnie realizować cele Fundacji, 17 XI 1996 r. na wniosek
prof. Elżbiety Zawackiej uchwałą I Zjazdu Kombatantek z wszystkich
frontów II wojny światowej powołano Memoriał Generał Marii Wittek
– inicjatywę społeczną skupiającą obecnie 300 osób dobrej woli, w tym
kombatantów i sympatyków Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej.
Celem Memoriału jest maksymalne nagromadzenie i opracowanie
materiałów źródłowych na temat wojennej służby Polek. Materiały pozwolą historykom i publicystom utrwalać pamięć o walce o wolność i suwerenność Polski kobiet z różnych formacji.
Dnia 17 XI 2013 r. minęła siedemnasta rocznica powstania Memoriału. Z perspektywy tych lat z dumą możemy powiedzieć, że wytrwale
i skutecznie są realizowane podjęte zadania. Memoriał ma swoje przedstawicielstwa w wielu miastach w kraju. Najprężniej działają one w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Szczecinie. Dzięki Memoriałowi zbiory
aktowe Fundacji liczą obecnie ponad 7000 teczek osobowych, w tym
4226 teczek osobowych w Archiwum WSK, natomiast funkcjonujące od
2002 r. Muzeum Wojskowej Służby Polek liczy ponad 400 eksponatów.
Członkowie Memoriału są także współautorami publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym poświęconych wojennej służbie
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kobiet wydawanych przez Fundację, m.in. Sylwetki kobiet-żołnierzy cz. I,
II i III, Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti
Militari t. I–III.
Kartoteka tzw. nazwiskowych kart informacyjnych (katalog rzeczowy) służy badaniom naukowym nad wojenną służbą kobiet i opracowaniu biografii kombatantek. Kart tych trzeba wiele tysięcy, a każda jest
cenna. Karty wypisuje się ze wszystkich dostępnych materiałów historycznych wymieniających nazwisko danej kombatantki. Źródłem informacji są książki, czasopisma, opracowania, relacje, fotografie. Kartoteki
informacyjne działu Archiwum WSK liczą ponad 40 000 kart.
Na apel gen. prof. Elżbiety Zawackiej o tworzenie listy poległych kobiet-żołnierzy, który ukazał się w 2006 r. na łamach „Biuletynu Fundacji”
i dodatku do „Rzeczypospolitej” Kobiety i Wojna, odpowiedziało 50 osób,
głównie członkowie Memoriału Generał Marii Wittek. Na podstawie
uzyskanych informacji została utworzona w dziale Archiwum WSK wydzielona kartoteka (LP) licząca ponad 3000 kobiet-żołnierzy poległych
i pomordowanych w latach 1939–1956. Aktualnie jest uzupełniana. Tego
wszystkiego nie udałoby się dokonać bez współdziałania z naszą Fundacją członkiń Memoriału, które bezinteresownie, z dużym zaangażowaniem i poczuciem obowiązku, podjęły trud zdobywania, przysyłania
relacji i kart informacyjnych oraz niejednokrotnie wspierają finansowo
naszą działalność archiwalną.
Stały kontakt i współpracę z działem Archiwum WSK utrzymują
członkinie z Warszawy: Elżbieta Pobratyn-Traczyk, która objęła funkcję
przedstawicielki Memoriału po zmarłej Izie Kuczyńskiej (1925–2012),
Aleksandra Królikowska, Monika Dzierżawska, Urszula Katarzyńska,
Zofia Kozłowska, Danuta Przystasz, Anna Szelewicz; ze Szczecina – Iwona Zaniewska; z Krakowa – Krystyna Wojtowicz; z Nowego Sącza – Maria Lorek
Wyrazy wdzięczności i podziękowania za prace dla dobra Fundacji
i niepośledni wkład w jej dorobek, za troskę o pamięć historii, za stałą
serdeczność, bezinteresowność i życzliwość należą się 18 ciągle aktywnym Członkiniom Memoriału – Jubilatkom, które ukończyły dziewięćdziesiąt, a nawet więcej lat. Są to:
• Andrzejewska Maria z d. Pawłowicz, kpt WP. Urodziła się w Żyrardowie 2 I 1920 r. jako córka Aleksandra i Elżbiety Pawłowiczów w Józefowie w woj. białostockim, skąd 10 II 1940 r. wraz z rodzeństwem została
wywieziona na Syberię w okolice Irkucka. Powołana do wojska w 1943 r.
dostała przydział do Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater w 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki. Ze sztabem 1. Dywizji przebyła drogę frontową z Sielc do Berlina. Mieszka w Warszawie. Jest członkinią Memoriału od 1998 r.
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• Atamaniuk Apollina z d. Leonienko, płk WP. Urodziła się w Przystani Pierzowo k. Kijowa, córka Bazylego Leonienko i Znajdy Michalenko.
Z wykształcenia lekarz medycyny (studia w Kijowie (1939) i w Kazaniu (1943)). W kwietniu 1944 r. została zmobilizowana do polskiej armii
w Sumach na Ukrainie. Skierowana do 12. pułku piechoty w 4. Dywizji
Piechoty im. Jana Kilińskiego w 1. AWP. Przeszła cały szlak bojowy aż
do Łaby, ratując z wielką ofiarnością życie żołnierzy. Po zakończeniu
działań wojennych pozostała w Polsce. W 1952 r. uzyskała obywatelstwo
polskie. Mieszka w Warszawie.
• Bazylewska Halina z d. Waszczuk, ps. „Inka”, AK Lublin, Warszawa.
Urodziła się 18 VI 1923 r. w Łunincu na Polesiu, córka Edwarda i Wiktorii.
Przed wojną należała do ZHP i Sodalicji Mariańskiej. W czasie kampanii
wrześniowej pracowała jako harcerka w punktach dożywiania uciekinierów. Po aresztowaniu ojca w lutym 1940 r. uciekła z matką do Generalnej
Guberni do Międzyrzecza Podlaskiego. Tam w ich domu matka prowadziła skrzynkę kontaktową. Przysięgę do AK Halina składała na ręce Jadwigi Pietrasiak ps. „Ada” w Międzyrzeczu Podlaskim w 35. pp AK,
Rejon V A (komendantką Rejonu była jej siostra Wacława). Pełniła funkcję łączniczki w Inspektoracie i Okręgu Lubelskim, utrzymując kontakt
z oddziałami partyzanckimi. W czasie akcji „Burza” przydzielona do komórki wywiadu wschodniego KG, krypt. „Pralnia II”. Od października
1945 r. była kurierką i szyfrantką w siatce wywiadu II Korpusu, krypt.
„Liceum”. Aresztowana 14 V 1946 r. w Łodzi. Śledztwo trwające 15 miesięcy przechodziła w MBP i na Rakowieckiej w Warszawie. W procesie
„Liceum” skazana na 4 lata więzienia w dniu 17 VII 1947 r. przez WSR
w Warszawie. Tego samego dnia zwolniona na mocy umowy o ujawnieniu. Z wykształcenia jest lekarzem stomatologiem. Od 1997 r. należy do
Memoriału, utrzymuje stały kontakt z działem Archiwum WSK, przekazując materiały o kobietach-żołnierzach. Uczestniczyła w kilku sesjach
popularnonaukowych Fundacji. Mieszka w Wetlinie (Bieszczady).
• Holcgreber Magdalena Dorota z d. Pujdak, ps. „Lena”, „Danka”, PWK,
ZWZ, AK Łódź, Warszawa, por. WP. Urodzona w Łodzi 22 VII 1923 r.,
córka Jana i Wandy Doman. Należała do Przysposobienia Wojskowego
Kobiet. Przeszkolona na obozach PWK w Borkach, Istebnej, Redłowie.
Od 1 do 28 IX 1939 r. pełniła służbę w Pogotowiu Społecznym PWK na
dworcach, szpitalach na terenie Łodzi. Opiekowała się rannymi żołnierzami (1939–1943). Zaprzysiężona w SZP ZWZ–AK jako łączniczka
Okręgu Łódzkiego oraz kurierka w komórce łączności KG AK „Dworzec
Zachodni”. Aresztowana w łapance (styczeń–kwiecień 1943 r. Pawiak
i Majdanek). Po wykupieniu z Majdanka przydzielona do pułku „Baszta” jako łączniczka z komórką łączności KG AK „Dworzec Wschodni”.
Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka majora „Sosny”
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na Starym Mieście i Śródmieściu. Od 6 X 1944 r. do 12 IV 1945 r. przeszła
obozy jenieckie: Lamsdorf, Mülberg, Altenburg i Oberlangen. Po uwolnieniu przez jednostki 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. Maczka pełniła
służbę w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w 2. Baonie PWSK od
28 VIII 1945 r. do 25 IV 1947 r., skąd na własną prośbę wróciła do Polski. Osiedliła się w Łodzi. Od 1997 r. jest członkinią Memoriał gen. Marii
Wittek. Uczestniczyła w listopadowych sesjach popularnonaukowych
Fundacji oraz w Zjazdach PWK w Garczynie. Wspierała finansowo Fundację. Aktualnie mieszka w Otwocku.
• Kentzer Urszula z d. Bednarska, ps. „Lila”, PWK Toruń, WSK, AK
Insp. Włocławek, Okręg Pomorze. Urodziła się 25 X 1921 r. w Toruniu,
córka Alojzego i Walerii. W latach 1935–1937 należała do PWK, do hufca
szkolnego Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego (komendantką była Elżbieta Zawacka). Od 1937 do 1939 r. należała do hufca pozaszkolnego, którego szefem była Maria Nowicka. 2 IX 1939 r. transportem wojskowym
wywieziona do Warszawy. Brała udział w obronie stolicy. Pod koniec
września powróciła do Torunia i została zaprzysiężona przez referentkę
Insp. WSK Marię Nowicką ps. „Marlena”. Po aresztowaniu „Marleny”
kontakt został przerwany. Później U. Kentzer była łączniczką ojca Alojzego Bednarskiego WSK Insp. Toruń, zajmowała się kolportażem gazetek i wysyłaniem paczek do oflagów i stalagów. Należy do Memoriału
gen. M. Wittek od 1997 r. Uczestniczyła w sesjach popularnonaukowych,
w zjazdach Garczyniaków PWK, opracowywała nazwiskowe karty informacyjne, samodzielnie wypisała ze Słownika uczestniczek walk o niepodległość Polski 1939–1945 kilkaset nazwisk kobiet-żołnierzy poległych
i pomordowanych. Wspierała finansowo Fundację. Obecnie mieszka
w Borkowie Łostowickim.
• Kiałka Wanda z d. Cejkówna, ps. „Wilia”, „Marika”, PWK, AK Wilno. Urodziła się w Wilnie 15 XII 1922 r., córka Sylwestra i Weroniki.
Jesienią 1941 r. wstąpiła do konspiracji i została zaprzysiężona. Przed
wojną ukończyła kurs sanitarny w PWK i została skierowana do Garnizonu miasta Wilna. Podczas operacji „Ostra Brama” była sanitariuszką
w szpitalu polowym. 4 II 1945 r. uczestniczyła w bitwie Oddziału „Fakira” z atakującym go wojskiem sowieckim. Opiekowała się rannymi.
W grudniu tego samego roku została aresztowana przez NKWD i zesłana
do łagrów Kaługa, Workuta. Pracowała w kamieniołomach, przy torach
kolejowych, walcząc ze śniegiem i „purgą” (zawieja śnieżna). Przez prawie 12 lat nosiła na odzieży i na czapce numer 148. Na wolność wyszła
w 1956 r. Osiedliła się we Wrocławiu. Pracowała w PCK. Współdziałała
mężem Stanisławem Kiałką przy opracowywaniu dziejów Okręgu Wileńskiego AK. Wiele materiałów archiwalnych przekazała do Archiwum
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WSK, uczestniczyła w sesjach popularnonaukowych. Jest członkiem Memoriału od roku 2001. Aktualnie mieszka we Wrocławiu.
• Koziołowa Halina z d. Lipska, ps. „Ola”, PWK, „Ojczyzna” Toruń, AK,
DR, Warszawa, urodziła się 29 X 1920 r. w Lublinie, córka Wincentego i Marii. Od trzeciego miesiąca życia do 1939 r. mieszkała w Toruniu.
W 1935 r. wstąpiła do PWK, w 1938 r. ukończyła kurs podinstruktorski
na obozie w Istebnej. W październiku 1939 r. została z rodziną przesiedlona do Warszawy. Była reprezentantką Pomorza w grupie młodzieży
należącej do organizacji niepodległościowej „Ojczyzna”, łączniczką sekcji
zachodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu na Kraj.
W czasie Powstania Warszawskiego pełniła funkcję łączniczki, kolporterki i sanitariuszki w rejonie Śródmieście-Północ. 17 września przeszła
w rejon Śródmieście-Południe. 5 października wyszła z Warszawy przez
Wolę i Ożarów do obozu jeńców wojennych. We wrześniu 1945 r. wyjechała z wojskowego obozu w Darmstadt do Belgii na studia medyczne,
które ukończyła w Warszawie w 1950 r. Była nauczycielem akademickim.
W roku 1965 uzyskała stopień doktora medycyny. W 1972 r. objęła stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych. Po przejściu na
emeryturę pracowała jako nefrolog w Przychodni Specjalistycznej Fundacji Armii Krajowej. Od 1997 r. jest członkinią Memoriału, uczestniczyła w sesjach popularnonaukowych. Współpracuje z działem Archiwum
Pomorze. Mieszka w Warszawie.
• Krasnowolska Ewa z d. Orlikowska, por. WP, AK Warszawa, urodzona 12 I 1922 r. w Kowlu (Wołyń), córka Józefa i Janiny. Od roku 1923
zamieszkała w Warszawie. Systematyczną działalność konspiracyjną
podjęła w 1942 r. w akademickiej grupie „Odrodzenie” W 1944 r. zorganizowała kurs sanitarny dla dziewcząt z „Kuźni” i wraz z częścią tej grupy wzięła udział w Powstaniu Warszawskim w Kompanii Harcerskiej,
pełniąc służbę w plutonie kobiecym 104. Kompanii Syndykalistycznej
na Starym Mieście, na Woli, a po przejściu z rannymi kanałami także
w Śródmieściu. Ukończyła studia polonistyczne na UJ w Krakowie. Jest
czynnym członkiem Komisji Historycznej Środowiska Batalionów „Gustaw-Harnaś” AK. Opracowała i nadal opracowuje materiały biograficzne dla Słownika uczestniczek walk o niepodległość Polski. Jest członkiem Memoriału od 2002 r. Udostępnia systematycznie swoje bogate prywatne
archiwum na potrzeby wydawnicze Fundacji. Jest autorką kilkunastu
cennych biogramów zamieszczonych w serii Sylwetki kobiet-żołnierzy.
Mieszka w Warszawie.
• Kurowska Janina z d. Kulesza, ps. „Janka”, „Urszula”, PWK, por. WP,
AK Warszawa. Urodziła się 10 IX 1919 r. w Łapach (Pomorze), córka
Józefa i Stanisławy. W czasie wojny rodzina mieszkała w Warszawie.
We wrześniu 1942 r. została zaprzysiężona w AK i skierowana do WSK
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VII Obwodu „Obroża”. Prowadziła skrzynkę kontaktową i punkt legalizacyjny. Wybuch Powstania zastał ją w Śródmieściu. Zgłosiła się do
najbliższego oddziału (Oddziału Osłonowego Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych), gdzie jako „Urszula”, a następnie „Teresa” została sekretarką szefa zakładów. Przed zakończeniem Powstania została
młodszą komendantką i z tym stopniem wyszła do niewoli z 21. pp AK.
Przeszła przez obozy Lamsdorf, Mühlberg, Altenburg i Molsdorf. Prowadziła w nich chóry z pieśniami powstańczymi, nagrywanymi przez
Radio Luksemburg i nadawanymi dla Polaków w Niemczech. Pobyt
w obozie opisała w publikacji Kobiety z Powstania Warszawskiego w Oflagu
IX C w Molsdorf. Jako znająca język angielski była tłumaczką w rozmowach komend obozowych z władzami amerykańskimi.
Do Polski wróciła w roku 1946 z mężem Krzesławem Kurowskim,
którego poślubiła za granicą w 1945 r. Przez 27 lat pracowała w Otwocku
w lecznicy przeciwgruźliczej. Przez całe swoje życie kultywuje i przekazuje młodszym pokoleniom tradycje patriotyczne. Jest opiekunką kół
historycznych w kilku szkołach. Od roku 1997 jest członkinią Memoriału
gen. M. Wittek. Inspiruje i najczęściej sama opracowuje materiały o wyróżniających się kobietach-żołnierzach. Uczestniczyła w sesjach popularnonaukowych Fundacji. Brała też udział w zjazdach PWK w Garczynie.
Mieszka w Piastowie.
• Makowska Irena z d. Wiśniewska, ps. „Emilia Skała”, AK Warszawa,
urodzona 25 IV 1923 r. w Pruszkowie, córka Józefa i Marii. Przed wojną
nie należała do żadnej organizacji. W styczniu 1941 r. złożyła przysięgę
przed nauczycielką języka polskiego Janiną Pioską, ps. „Urszula Rakieta”. W czasie szkolenia sanitarnego, które odbywała na Oddziale Chirurgicznym szpitala w Pruszkowie, przewoziła tam prasę z Warszawy.
Od czerwca 1943 r. uczęszczała na kurs dla drużynowych – przygotowanie do funkcji drużynowej w plutonie wartowniczym. Przewoziła różne
paczki do Radzymina i okolic. Brała udział w Powstaniu Warszawskim.
Po wyjściu z Warszawy w październiku 1944 r. razem z 4. Kompanią
kpt. Żmudzina – zgrupowanie Bartkiewicza w czasie drogi do obozu
w Ożarowie udało się jej uciec z kolumny. Ma wykształcenie prawnicze
(jest adwokatem). Od roku 2000 jest członkinią Memoriału gen. Marii
Wittek, była także przedstawicielką Memoriału na Warszawę. Przyczyniła się do wzbogacenia zbiorów Archiwum WSK. Dzięki jej staraniom
w roku 2007 powstał na terenie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
pomnik gen. Marii Wittek, ufundowany przez prof. Elżbietę Zawacką.
Uczestniczyła w sesjach organizowanych przez Fundację. Zmarła 14 VI
2014 r. w Warszawie.
• Martynowska Mieczysława z d. Moder, ps. „Janka”, AK Okręg Łódź.
Urodziła się 1 I 1922 r. w Pabianicach, córka Kazimierza i Marianny.
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W szkole podstawowej należała do harcerstwa, w okresie szkoły średniej
do PWK, W lipcu 1939 r. ukończyła kurs sanitarny i podinstruktorski
na obozie PWK w Istebnej. Od lutego 1940 r. do lutego 1944 r. należała do SZ i ZWZ AK. Przysięgę złożyła 5 II 1940 r. na ręce Jana Koziery
i otrzymała ps. „Janka”. Wykonywała kolportaż „Szańca”, współpracowała przy tajnych nasłuchach. W okresie od 1941 r. do lutego 1944 r.
jej działalność polegała na pisaniu miejscowej „bibuły”. W 1949 r. ukończyła SGGW w Łodzi, uzyskując tytuł inż. ogrodnika. W 1961 r. przeniosła się do Gdańska i do 1977 r. pracowała w biurze „Miastoprojekt”.
Brała udział w zjazdach PWK w Garczynie. Od 1997 r. jest członkinią
Memoriału. Opracowywała karty informacyjne kobiet-żołnierzy z kilku
publikacji i przekazywała je do Archiwum WSK. Uczestniczyła w sesjach
popularnonaukowych organizowanych przez Fundację, którą wspierała
również finansowo. Mieszka w Gdyni.
• Nowicka Hanna z d. Dulska, ps. „Iskra”, ZWZ AK Brodnica. Urodziła się 3 IV 1923 r. w Krasnem, córka Alojzego i Janiny. Podczas nauki
w gimnazjum i liceum należała do drużyny harcerskiej, od I klasy licealnej należała do PWK. W latach 1942–1943 przebywała w Warszawie
celem zdania matury, którą uzyskała w 1943 r. w ramach tajnego nauczania. Do konspiracji wstąpiła w czerwcu 1943 r. Zaprzysiężona przez Józefa Chylińskiego ps. „Kamień” – ZWZ AK, przyjęła pseudonim „Iskra”.
Była do wyzwolenia kurierką Sztabu Okręgu Pomorze. W latach 1945–
1947 pracowała jako nauczycielka szkoły podstawowej w Kruszynach
pow. Brodnica. W latach 1950–1951 pracowała w Liceum Hodowlanym.
Gdy uzyskała wykształcenie wyższe (zawodowe stadia administracyjne
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego), została kierownikiem
Dziekanatu Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Od 1997 r.
jest członkinią Memoriału. Uczestniczyła w sesjach Fundacji. Współpracowała głównie z Archiwum Pomorze i WSK, dostarczając materiały archiwalne. Mieszka w Poznaniu.
• Przystasz Danuta Antonina, ps „Brzoza”, „Skiba”, kpt. WP, odznaczona orderem VM. Urodziła się 13 VI 1920 r. we wsi Niewiastka (wówczas woj. lwowskie), córka Ignacego i Anny. Uczestniczyła w kampanii
polskiej 1939 r. Od jesieni 1942 r. jako „Danuta” (także „Brzoza”, „Skiba”) była kierowniczką Związku Kobiet Czynu, autonomicznej organizacji kobiecej w ruchu „Miecz i Pług”. Była współredaktorką czasopisma
ZKC „Polka Czynu”. W Powstaniu Warszawskim była łączniczką przy
Dowództwie Obwodu, kompania 200 Zgrupowania „żywiciel” na Żoliborzu. Do marca 1945 r. była komendantką Oddziału WSK Sztabu 3.
Dywizji Wojskowego Korpusu Służby Bezpieczeństwa – AK. W latach
1945–1946 (wyjąwszy 8 miesięcy więzienia śledczego Olsztyn, Warszawa, ul. Rakowiecka) pracowała w administracji państwowej w OlsztyBiuletyn R. XXV: 2013 (63)
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nie. Od 1948 r. zamieszkała w Warszawie. W 1951 r. ukończyła prawo
na UW. Pracowała w Państwowych Zakładach Wydawnictw Szkolnych.
Rozkazem dowództwa 3. Dywizji WKSB nr 29 z 20 XI 1944 r. została odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego VM za wybitne zasługi
WKSB. Nadanie zostało zweryfikowane przez Departament Wojskowy
w 2002 r. na wniosek prof. E. Zawackiej. Intensywnie uczestniczy w pracach Memoriału gen. Marii Wittek w Toruniu. Na podstawie Encyklopedii
Powstania Warszawskiego t. V i VI opracowała ponad 9000 kart nazwiskowych uczestniczek Powstania Warszawskiego, w tym poległych. Przekazała do Muzeum Fundacji kilka własnych pamiątek, między innymi
różaniec wykonany przez nią z chleba podczas pobytu w więzieniu. Na
bieżąco kontynuuje przysyłanie materiałów oraz wspiera finansowo
Fundację. Mieszka w Warszawie.
• Rozmarynowska Halina z d. Atraszkiewicz, PWK, IX 1939, LWP. Urodzona 9 III 1923 r. w Grodnie, córka Piotra i Marii. Uczestniczka obozów PWK w Istebnej. Miała 16 lat, gdy wybuchła wojna. Jako członkini
PWK brała udział w obronie Grodna. Zatrudniono ją na poczcie w służbie alarmowo-meldunkowej. Zawiadamiała przez telefon o ogłaszanych
alarmach przeciwlotniczych. W latach okupacji hitlerowskiej pracowała na kolei i tam nawiązała kontakt z konspiracją. Od maja do lipca
1944 r. przebywała w więzieniu. W sierpniu zgłosiła się do 6. Samodzielnego Batalionu WP w Dojlidach. Została sanitariuszką. W Resku poznała
14-letniego żołnierzyka kpr. Jurka Staszkowskiego. 22 III 1974 r. w Stoczni
Szczecińskiej im. Warskiego została matką chrzestną statku „Syn Pułku”.
Od 1999 r. jest członkinią Memoriału. Przekazała działowi WSK własnoręcznie spisane, obszerne wspomnienia ze służby wojskowej. Utrzymuje
stały kontakt z działem Archiwum WSK, dostarczając wycinki prasowe
na temat kobiet-żołnierzy. Obecnie mieszka w Domu Opieki Społecznej
w Łążeczkach.
• Rudzińska Maria z d. Świdnicka, ps. „Kalinka”, AK Sandomierz. Urodziła się 24 I 1920 r. w Uhnowie. W roku 1939 ukończyła prywatne liceum
ogólnokształcące w Mariówce. Od 1 VI 1939 r. zaczęła pracę w 2. Pułku
Piechoty Legionów w Sandomierzu jako sekretarka w kancelarii PWK.
Należała do PCK i do ZHP. Podczas działań wojennych 1939 r. była sanitariuszką w szpitalu w Sandomierzu. Brała udział w ewakuacji palącego się szpitala – pożar nastąpił po wybuchu bomby zapalającej. Do
Armii Krajowej została zwerbowana przez Marię Chmiel, u której od
1942 r. przy ul. 11 Listopada w Sandomierzu mieścił się punkt kontaktowy Wydziału II Inspektoratu Sandomiersko-Opatowskiego i Obwodu
Sandomierz. Przysięgę odbierał Madełła-Kozanecki ps. „Paproć”. Pełniła
funkcję łączniczki Wydz. II. Posiada stopień plutonowego. Jest członkinią Memoriału od 1998 r. Uczestniczyła w zjazdach PWK w Garczynie
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i w sesjach popularnonaukowych Fundacji. Utrzymuje stały kontakt
z działem Archiwum WSK, przekazując materiały archiwalne. Mieszka
w Sandomierzu.
• Szewczyk Halina z d. Melzacka, ps. „Halina”, AK Włocławek, WiN
Bydgoszcz. Urodzona 8 VIII 1918 r. w Kijowie, córka Henryka i Kazimiery. W czasie okupacji mieszkała i pracowała we Włocławku w firmie
elektroradiotechnicznej jako sprzedawczyni. Wiosną 1940 r. wstąpiła do
ZWZ-AK za pośrednictwem Wacława Guzowskiego. Pełniła funkcję łączniczki między Komendą Inspektoratu Włocławek, gdzie szefem Sztabu
był ppłk Józef Chyliński „Piotr”, „Kamień”, a Komendą Okręgu Pomorze. Miała kontakty z Józefem Grussem „Józef”, „Stanisław”, członkiem
Sztabu Okręgu Pomorskiego i Inspektoratu Włocławskiego. Prowadziła również potajemne lekcje języka polskiego i historii. Po zakończeniu
działań wojennych przeniosła się do Bydgoszczy, gdzie działała w organizacji WiN, rozprowadzając ulotki. W 1959 r. zamieszkała w Warszawie
i podjęła pracę w Centrali Handlu Zagranicznego „Centromor”. Później
otrzymała przeniesienie do Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu jako specjalista do spraw importu. Od 1996 r. do dziś pracuje społecznie w Towarzystwie Miłośników Historii w Komisji Historii Kobiet. Jest
współautorką Słownika uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939–1945,
Poległe i zmarłe w okresie okupacji, PIW, Warszawa 1988. Aktualnie zbiera materiały archiwalne dotyczące kobiet. Współpracuje z członkiniami
Memoriału gen. Marii Wittek w Warszawie Elżbietą Pobratyn-Traczyk,
Aleksandrą Królikowską, Moniką Dzierżawską i innymi. Do Memoriału
gen. M. Wittek należy od 1997 r. Współpracowała z prof. E. Zawacką,
uczestniczyła w sesjach popularnonaukowych, przekazywała również
materiały do Archiwum Pomorze. Mieszka w Warszawie.
• Tyman Irena z d. Baranowska, ps. „Baśka”, AK Wilno. Urodziła się
31 III 1921 r. w Wilnie, córka Tomasza i Antoniny. W czasie nauki w gimnazjum należała do ZHP. Działalność konspiracyjną rozpoczęła w lipcu 1941 r., wstępując do ZWZ-AK. Jako łączniczka otrzymała przydział
do pionu prowadzonego przez Zofię Dąb-Biernacką „Jagienkę” 6. Wileńskiej Samodzielnej Brygady Partyzanckiej „Tońki” – „Konara” . Do
jej obowiązków należało dostarczanie broni, amunicji, medykamentów,
ukrywanie rannych w melinach, pośredniczenie w korespondencji między partyzantami i ich rodzinami. W roku 1944 przeszła pod komendę
Barbary Skargi „Ewy” – szefa łączności terenowej. Utrzymywała łączność między Komendą Okręgu AK w Wilnie a dowództwem oddziałów
z m.p. w Dziewieniszkach. Po zdradzie sowieckiej w lipcu 1944 r. utrzymywała kontakt między Wilnem a jednostkami partyzanckimi w Puszczy Nackiej. Po zamieszkaniu w Kozich Laskach k. Nowego Tomyśla,
17 VII 1945 r. została aresztowana przez NKWD za udzielenie pomoBiuletyn R. XXV: 2013 (63)

119

Sprawozdania i komunikaty

cy rannemu dezerterowi z LWP. Przekazana do UB w Poznaniu została
skazana na 2,5 roku więzienia. Na wolność wyszła 3 XII 1945 r. na mocy
amnestii. Zdała egzamin dojrzałości i pracowała jako nauczycielka. Od
2001 r. jest członkinią Memoriału. Utrzymuje stały kontakt z Fundacją,
przekazuje materiały o kobietach z AK Wilno. Corocznie bierze udział
w sesjach popularnonaukowych Fundacji. W 2013 r. również była obecna
na sesji. Mieszka w Stawigudzie k. Olsztyna.
• Wnuk Maria z d. Nowak, ps. „Muszka”, ZWZ-AK Starachowice Okręg
Radom– Kielce. Urodziła się 8 XII 1920 r. w Starachowicach, córka Stanisława i Marii. Szkołę średnią ukończyła w Sandomierzu, należała do
PCK i ZHP. Od 1939 do 1945 r. pracowała w biurze w Zakładach Zbrojeniowych w Starachowicach. W 1941 r. zaprzysiężona w obecności Cyryli
Szulc oraz Eugenii Wnuk. Pełniła funkcję łączniczki i kolporterki pod
rozkazami Wandy Otwinowskiej ps. „Babcia”. Prasę podziemną przewoziła koleją z Łącznej za Skarżyskiem do miejsc wskazanych w Starachowicach. Przeszła przeszkolenie wojskowe prowadzone przez podoficera
Gawrońskiego ps. „Orzeł”, ukończyła również kurs sanitarny. W 1944 r.
po rewizji przeprowadzonej przez Niemców w domu Romualdy Boguszewskiej ps. „Jaszczurka”, przejęła skrzynkę kontaktową do swojego
domu. Po wojnie zamieszkała w Gdańsku-Wrzeszczu, gdzie nadal zamieszkuje. Do chwili obecnej zawsze aktywna w pracy społecznej dla
Koła AK we Wrzeszczu. Jest członkinią Memoriału od 2003 r. Przekazała
do Muzeum Fundacji pamiątki z okresu jej działalności konspiracyjnej,
a do Archiwum WSK wiele relacji, wycinków prasowych. Uczestniczyła
w listopadowych sesjach popularnonaukowych, a także w zjazdach Garczyniaków, wspierała Fundację finansowo.
Członkiem Memoriału gen. Marii Wittek może być każdy zainteresowany dziejami wojennej służby kobiet, także niekombatant. Wszystkich zainteresowanych współdziałaniem z Memoriałem zapraszamy do
współpracy.
W tym miejscu pragniemy też oddać hołd około stu osobom, które
w okresie od 2000 do 2013 r. odeszły na „wieczną wartę”, a przez wiele lat współpracowały z Fundacją i Memoriałem, odpowiadając na apel
gen. Elżbiety Zawackiej.
Anna Rojewska
Sekretarz Memoriału
Generał Marii Wittek

120

Dorota Zawacka-Wakarecy
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Podziękowania
DARY PIENIĘŻNE PRZEKAZANE
NA STATUTOWĄ DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI
OD 1 GRUDNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU
Danuta Przystasz
Wiesław Tomasz Theiss
Leon Piotrowski
Józef Janusz Bruski
Andrzej Leonard Bogucki
Maria Monika Borkowska
Halina Szewczykowa
Krystyna Dullowa
Mieczysława Martynowska

150
250
100
50
40
300
100
300
300

Aleksandra Pietrowicz
Krystyna Sienkowska-Czerny
Józef Zdunek
Dorota Franaszek
Maria Tremblin
Emilia Chrul
Dariusz Józef Ziółowski

40
100
50
100
100
100
100
2180

URZĘDY SKARBOWE,
KTÓRE W 2013 ROKU PRZEKAZAŁY
1% PAŃSTWA PODATKU
US w Chełmnie
US w Obornikach
US Warszawa Praga
US w Koninie
US w Puławach
3 US w Gdańsku
US Warszawa Wola
US w Kutnie
2 US w Gdańsku
US w Jaśle
US w Koszalinie
US Warszawa Bielany
US Warszawa Mokotów
US Warszawa Bemowo
1 US Gdańsk
US w Sieradzu
US w Skarżysku Kamiennym
US Łódź Bałuty
2 US Toruń
US w Łomży
US Poznań-Grunwald

14,4
108,5
254,8
10
6,6
14,6
24,5
13,2
96,9
85,8
24,1
24,6
848
27,4
77,4
59,3
36,2
12,3
511,9
37,9
74,9

US w Jeleniej Górze
1 US Poznań
1 US Warszawa Śródmieście
US Włocławek
3 US w Bydgoszczy
US w Chodzieży
1 US w Toruniu
US w Świeciu
US Bytom
US w Legnicy
US Wrocław
US w Lipnie
US w Chodzieży
US Poznań Winogrady
US Grudziądz
US Kraków Stare Miasto
1 US w Szczecinie
US w Żyrardowie
1 US w Częstochowie
2 US w Bydgoszczy

10,2
101,2
128,4
59,2
75
28,7
843,49
82,8
34,5
43
81,8
125,6
3,6
24,6
83,8
135
117,9
65,1
207,6
52

ŁĄCZNA KWOTA 4666,79

Zestawiła: Anna Wankiewicz-Lewandowska
Rada i Zarząd Fundacji serdecznie dziękują za przekazane dary
książkowe i finansowe.
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NASI AUTORZY
DOROTA KROMP – historyk,
pracownik Biblioteki Głównej
UMK, sekretarz Zarządu Fundacji
ADAM KUCZYŃSKI – historyk,
członek zespołu prowadzącego
badania archeologiczne i ekshumacje ofiar II wojny światowej
prowadzonych m.in. na terenach
Polski, a także w Dyneburgu na
Łotwie, Podziemieniu na Białorusi Bykowni, Lwowie, Włodzimierzu Wołyńskim i innych
miejscach na Ukrainie
KATARZYNA MINCZYKOWSKA
– archiwistka, dr nauk humanistycznych (kierownik Archiwum,
wiceprezes Zarządu Fundacji)

DOMINIKA SIEMIŃSKA – dr
nauk humanistycznych, archeolog, członek zespołu prowadzącego badania archeologiczne
i ekshumacje ofiar II wojny światowej na terenie Polski, Ukrainy,
Białorusi oraz Litwy, od 2012 kierownik badań prowadzonych we
Włodzimierzu Wołyńskim oraz
innych miejscach kaźni Polaków
na terenach II RP
MICHAŁ SIEMIŃSKI – archeolog, członek zespołu prowadzącego badania archeologiczne i ekshumacje ofiar II wojny
światowej prowadzonych m.in.
w Bełżcu, Sobiborze, Bykowni,
we Włodzimierzu Wołyńskim
oraz innych miejscach kaźni Polaków na terenach II RP

GRZEGORZ NADROWSKI, historyk, nauczyciel ZS nr 22 w Toruniu, wieloletni współpracownik Fundacji

ELŻBIETA SKERSKA – polonistka, pracownik Fundacji (dział:
Archiwum Pomorskie)

WALDEMAR REZMER – prof.
dr hab. nauk humanistycznych,
historyk, specjalista dziejów wojskowości

ANNA WANKIEWICZ-LEWANDOWSKA – historyk, pracownik
Fundacji (kancelaria, dział: Archiwum WSK)

ANNA ROJEWSKA – bibliotekarka, pracownik Fundacji (dział:
Archiwum WSK)

DOROTA ZAWACKA-WAKARECY – chemik, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu,
wieloletni społeczny pracownik
Fundacji, od 1996 r. społeczny
prezes Fundacji

STANISŁAW SALMONOWICZ
– prof. dr hab. nauk prawnych,
historyk prawa, współzałożyciel
Fundacji „Archiwum Pomorskie
AK”

WYDAWNICTWA WŁASNE
FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ
„ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ
ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK” W TORUNIU
Nr tomu
T. I
T. II
T. III
T. IV
T. V
T. VI

T. VII
T. VIII
T. IX

T. X
T. XI
T. XII
T. XIII
T. XIV
T. XV
T. XVI
T. XVII
T. XVIII
T. XIX
T. XX

T. XXI
T. XXII
T. XXIII
T. XXIV
T. XXV
T. XXVI

T. XXVII

Autor, tytuł
Walka podziemna na Pomorzu w latach 1939–1945. Materiały I sesji naukowej
w Toruniu 27–28 IX 1989 r., pod red. J. Szilinga, Toruń 1990.
Okręg Pomorze Armii Krajowej w dokumentach 1939–1945, oprac. B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, J. Sziling, Toruń 1991.
Zawacka E., Szkice z dziejów Wojskowej Służby Kobiet, Toruń 2000 (wznowienie).
Armia Krajowa na Pomorzu. Materiały II sesji naukowej w Toruniu 14–15 XI
1992, pod red. E. Zawackiej i M. Wojciechowskiego, Toruń 1993.
Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939–1945, cz. 1, pod red. E. Zawackiej i H. Maciejewskiej-Marcinkowskiej, Toruń 2002 (wznowienie).
Pomorskie Organizacje Konspiracyjne (poza AK) 1939–1945. Materiały III sesji
naukowej w Toruniu 6–7 XI 1993, pod red. S. Salmonowicza i J. Szilinga, Toruń
1994.
Tomalak I., Drugi brzeg. Wiersze wojenne i więzienne, Toruń 1994.
Powojenne losy konspiracji na Pomorzu. Materiały IV sesji naukowej w Toruniu 19 XI
1994 r., pod red. E. Zawackiej i R. Kozłowskiego, Toruń 1995.
Organizacje paramilitarne i pokrewne na Pomorzu w przededniu II wojny światowej. Materiały V sesji naukowej w Toruniu 18 XI 1995 r., Toruń 1996.
Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939–1945, cz. 2, pod red. E. Zawackiej, Toruń 1996.
Okręg Pomorze Armii Krajowej, cz. 1, Jaszowski T., Podokręg Południowo-Wschodni, Toruń 1996.
Szlak partyzancki Armii Krajowej w Borach Tucholskich. Przewodnik, Toruń
1995.
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1939–1947, Toruń 1997.
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 1, pod red. E. Zawackiej, Toruń
1997.
Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej, cz. 3, pod red. A. Zakrzewskiej
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konspiracji, Toruń 1997.
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Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939–1945, cz. 4, pod red. A. Zakrzewskiej i E. Zawackiej, Toruń 1998.
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 2, Materiały VI sesji popularnonaukowej w Toruniu 16–17 XI 1996, pod red. E. Zawackiej, Toruń 1998.
Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu 1939–45. Dyskusja nad konspektem
monografii. Materiały VII sesji – narady w Toruniu w dniu 15 listopada 1997 r.,
pod red. H. Maciejewskiej-Marcinkowskiej i J. Szilinga, Toruń 1998.
Gąsiorowski A., Pomorska Chorągiew Szarych Szeregów, Toruń 1998.
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Krzyżanowski M., Wspomnienia żołnierza Pomorskiego Okręgu AK, Toruń 2002.
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nowomieszczanina, Toruń 2002.
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 5. Wojenna służba Polek
w II wojnie światowej. Materiały z sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu
16 listopada 2002 r., pod red. W. Rezmera, Toruń 2003.
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 7. Sylwetki kobiet-żołnierzy, pod
red. K. Kabzińskiej, Toruń 2003.
Społeczeństwo pomorskie w latach okupacji niemieckiej 1939–1945. Materiały
XIII sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 15 listopada 2003 r., pod red.
K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 2004.
Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari,
t. I, A–G, pod red. E. Zawackiej, Toruń 2004.
Władze i społeczeństwo niemieckie na Pomorzu Wschodnim i Kujawach w latach
okupacji niemieckiej (1939–1945). Materiały XIV sesji popularnonaukowej..., pod
red. K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 2005.
Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939–1945, cz. 6, pod red. Elżbiety
Skerskiej, Toruń 2004.
Słownik biograficzny kobiet odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari,
t. II, H–O, pod red. E. Zawackiej, Toruń 2006.
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 9. Wojenna służba Polek
w II wojnie światowej. Materiały XV sesji popularnonaukowej w Toruniu,
pod red. K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 2006.
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 10. Sylwetki kobiet-żołnierzy,
pod red. K. Kabzińskiej, Toruń 2006.
B. Ziółkowski, Kujawski Związek Polityczno-Literacki i Kujawskie Stowarzyszenie Społeczno-Literackie na Kujawach wschodnich w latach okupacji niemieckiej
1939–1945 (działalność i losy konspiratorów), Toruń 2006.
K. Miczykowska, Elżbieta Zawacka, „Zelma”, „Sulica”, „Zo”, Toruń 2007.
Polityka germanizacyjna Trzeciej Rzeszy na Pomorzu Gdańskim w latach 1939–
–1945. Materiały sesji popularnonaukowej, pod red. K. Minczykowskiej
i J. Szilinga, Toruń 2007.
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15,00
15,00
10,00
25,00

10,00
15,00
20,00
20,00
15,00

15,00
5,00
15,00

15,00
15,00

15,00
25,00

15,00
25,00
25,00

15,00
25,00

20,00
15,00

15,00
25,00

T. LIII
T. LIV

LV
LVI
LVII
LVIII

LIX
LX
LXI
LXII
LXIII

LXIV
Poza serią

S. Grochowina, Nauczanie dzieci polskich w jawnym niemieckim i tajnym polskim
systemie szkolnym w Toruniu w latach 1939–1945, Toruń 2007.
Wokół strat ludności pomorskiej w latach 1939–1945. Materiały XVII sesji popularnonaukowej w Toruniu, pod red. D. Kromp, K. Miczykowskiej i J. Szilinga,
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System obozów niemieckich na Pomorzu i terenach sąsiednich (1939–1945), pod
red. S. Grochowiny, D. Kromp i J. Szilinga, Toruń 2010.
Prof. dr hab. Elżbieta Zawacka (1909–2009). Materiały do biografii, pod red.
K. Minczykowskiej, Toruń 2011.
Bogdan Chrzanowski, Delegatura Rządu RP na Kraj na Pomorzu. Nieznane
karty z frontu walki cywilnej podczas okupacji niemieckiej i po jej zakończeniu,
Toruń 2011.
Charków–Katyń–Twer–Bykownia. W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, zbiór studiów pod red. A. Koli i J. Szilinga, Toruń 2011.
S. Grochowina, T. Pietrzyk, Charków–Katyń–Twer–Bykownia. W 70. rocznicę
zbrodni katyńskiej. Katalog z wystawy, Toruń 2012.
Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 11. Sylwetki kobiet-żołnierzy
(III), pod red. S. Grochowiny i D. Kromp, Toruń 2012.
Pomorzanie w Wehrmachcie, Materiały z XXI sesji naukowej w Toruniu w dniu
3 listopada 2011 roku, pod red. J. Szilinga, Toruń 2012.
Kobiety w wojnach o niepodległość i granice 1918–1921, Materiały z XX sesji
naukowej w Toruniu w dniu 5 listopada 2010 roku, pod red. W. Rezmera, Toruń
2012.
A. Gąsiorowski, Komenda Obrońców Polski Okręg Pomorze, Toruń 2012.
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Sylwia Grochowina, Polityka kulturalna niemieckich władz okupacyjnych w Okręgu Rzeszy Gdańsk–Prusy Zachodnie, w Okręgu Rzeszy Kraj Warty i w Rejencji
Katowickiej w latach 1939–1945, Toruń 2013.
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