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Szanowni Państwo!

Zapraszamy do lektury tomu 1/2020 „Studiów i Materiałów Centralnej Biblio-
teki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. W ostatnich kilku numerach 
SiM nawiązywaliśmy do rocznic ważnych wydarzeń dziejowych, nie rezygnując 
przy tym z prezentacji różnorodnych tekstów poświęconych historii, wojskowości, 
bibliotekoznawstwu oraz informacji naukowej. W niniejszym tomie zgromadziliśmy 
wiele artykułów związanych z wojną Rosji bolszewickiej z Polską, rozstrzygniętą 
w bitwach warszawskiej i niemeńskiej 1920 roku, których setne rocznice świętujemy. 
Ale i ten numer nie jest monotematyczny. Czytelnicy odnajdą w nim teksty dotyczące 
wszystkich pól zainteresowań naszego czasopisma.

W problematykę wojny polsko-bolszewickiej wprowadza nas z rozmachem 
Janusz Odziemkowski, w artykule zdecydowanie nie przyczynkarskim, a ukazującym 
szeroką perspektywę konfliktu. Z historią zmagań Wojska Polskiego z Armią Czer-
woną związane są artykuły: Rafała Michlińskiego, Zbigniewa Kiełba i Grzegorza Kuby. 
Teksty te zwracają uwagę na różne wymiary walki zbrojnej: od epizodu bitewnego, 
po raz pierwszy wyczerpująco opisanego, poprzez wieloaspektowe spojrzenie na 
historię bojową i tradycję jednostki saperów po propagandę, newralgiczną w sytuacji 
konfliktu z państwem eksportującym rewolucję. Jacek Żurek nakreślił biografię 
ks. Włodzimierza Cieńskiego, przede wszystkim, choć nie tylko, jako wybitnego 
kapelana wojskowego. Marek Jończyk połączył dwa węzłowe dla najnowszej historii 
Polski tematy: wojny Rosji bolszewickiej z Polską i zbrodni katyńskiej. Do dziejów 
sprawy katyńskiej nawiązali Sebastian Ligarski i Grzegorz Majchrzak, wprowadzając 
do penetrowanego wcześniej zagadnienia nowe ustalenia.

Artykuł gen. bryg. Jana Dziedzica, byłego Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego 
WP, prezentuje fachowe spojrzenie na proces dowodzenia i zarządzania siłami zbroj-
nymi, udanie wypełniając obecną na naszych łamach lukę tematyczną.

W niniejszym tomie zgromadziliśmy również cenne artykuły związane 
z bibliotekoznawczym profilem naszego czasopisma. Ich Autorzy są doskonale 
znani nie tylko w środowisku naukowym, ale także kilku pokoleniom polskich 
bibliotekarzy i studentów kierunków bibliotekoznawczych. Troje – Maja Wojciechowska, 
Henryk Hollender i Rafał Bodarski – frontalnie zmierzyło się z bardzo trudnym, 
ale niemożliwym do zignorowania tematem miejsca bibliotekoznawstwa i infor-
macji naukowej w świecie coraz pojemniejszych nośników danych oraz nowych 
możliwości szybkiego, powszechnego i łatwego do nich dostępu. Anna Delimat, 

Od redakcji



nieco nieoczekiwanie, ale przecież w związku z tym tematem, zanalizowała obraz 
bibliotekarza we współczesnej literaturze.

Jesteśmy przekonani, że lektura prezentowanego tomu będzie interesującą 
przygodą dla osób zainteresowanych różną tematyką.

dr hab. Witold Wasilewski
Redaktor Naczelny
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We will finish off these Poles for good…

Prof. Janusz Odziemkowski, Ph.D.

Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland

ABSTRACT

The paper presents the political situation in Central Europe after the First World War. 
In November 1918, Germany was in the flames of revolution. It was in the interest of 
the communists to link the Russian revolution with the beginning German revolution. 
But in the way of the Red Army’s march into Germany was Poland, rebuilding its 
sovereignty after 123 years of captivity. This meant that Poland had to disappear as an 
independent state - it could only exist as a Soviet Republic in a brotherly union with 
Russia. For the Bolshevik party, the question was not ‘whether’ but ‘when’ the liquidation 
of the independent Republic of Poland should take place. After the Bolsheviks defeat in 
the summer of 1920, Vladimir Lenin left no illusions that Poland had no right to exist 
and he would not rest until ‘we finished off these Poles for good!’

KEYWORDS

Polish-Soviet War, politics in Europe after the First World War, Bolshevik revolution, 
radio intelligence, reconstruction of the Polish state, Polish-Russian war 1918-1920
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Kiedy latem 1914 roku wybuchła Wielka Wojna, wielki książę Mikołaj Mikołajewicz, 
głównodowodzący armii rosyjskiej, wydał odezwę zaczynającą się obiecująco od słów: 
Polacy! Wybiła godzina, w której przekazane Wam marzenie ojców i dziadów Waszych 
ziścić się może1. Dalej była mowa o braterskim pojednaniu się Polaków z Wielką Rosją 
i wreszcie wezwanie odsłaniające rzeczywiste intencje Petersburga, formułowane 
w zaciszu gabinetów na długo przed tym, zanim pojawiła się realna groźba wojny 

1 Odezwa W. Księcia Mikołaja z  14 sierpnia 1914 r., [w:] K. Kumaniecki, Odbudowa państwowości 
polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 – styczeń 1924, Warszawa-Kraków 1924, s. 27.

Wykończymy tych Polaków na dobre…

prof. dr hab. Janusz Odziemkowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Polska

STRESZCZENIE

W artykule autor przedstawił sytuację polityczną po pierwszej wojnie światowej, jaka 
panowała w środkowej Europie. W listopadzie 1918 roku Niemcy ogarnął płomień 
rewolucji. W interesie wszechświatowego przewrotu leżało połączenie rewolucji rosyjskiej 
z rozpoczynającą się niemiecką. Na drodze marszu Armii Czerwonej do Niemiec leżała 
odbudowująca swoją państwowość po 123 latach niewoli Polska. Musiała zatem zniknąć 
jako państwo niepodległe – mogła istnieć wyłącznie jako Republika Rad w braterskim 
związku z Rosją. Przed partią bolszewicką nie stało pytanie „czy”, ale „kiedy” ma nastąpić 
likwidacja niepodległej Rzeczypospolitej. Po przegranej bolszewików latem 1920 roku 
Włodzimierz Lenin nie pozostawiał złudzeń, że Polska nie ma prawa istnieć, że on nie 
spocznie aż wykończy tych Polaków na dobre!

SŁOWA KLUCZOWE

wojna polsko-bolszewicka, polityka w Europie po pierwszej wojnie światowej, 
rewolucja bolszewicka, radiowywiad, odbudowa państwa polskiego, wojna polsko-
-rosyjska 1918-1920
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Rosji z kajzerowskimi Niemcami: Niech Naród Polski połączy się w jedno ciało pod 
berłem Cesarza Rosyjskiego. Pod berłem tym odrodzi się Polska, swobodna w swojej wierze, 
języku i samorządzie2. To było wszystko, co miała do zaoferowania Rosja narodowi 
polskiemu: żadnej niepodległej Rzeczypospolitej, żadnych mrzonek o samodzielności, 
lecz egzystencję pod władzą cara połączonych ziem zaboru austriackiego, Królestwa  
i – prawdopodobnie – Wielkopolski. Można powiedzieć – pełna realizacja na 

„odcinku polskim” głównego hasła panslawizmu: jednoczenia ziem słowiańskich 
pod władzą Rosji – trzeciego Rzymu.

Powstanie Legionów, walczących u boku monarchii austro-węgierskiej, wymu-
siło na Petersburgu kolejny krok, niechętny, obwarowany wieloma ograniczeniami 

– utworzenie pod koniec 1914 roku, tzw. Legionu Puławskiego. Miał być odpowiedzią 
na legionistów Józefa Piłsudskiego, demonstracją lojalności ludności Królestwa 
Polskiego wobec Petersburga.

Wielkie sukcesy w Galicji, podejście armii carskiej pod Kraków i zatrzymanie 
marszu Niemców na Warszawę napełniły elity rosyjskie przekonaniem o rychłym, 
zwycięskim zakończeniu wojny. W atmosferze triumfu wielkoruski szowinizm 
odsłonił swoje rzeczywiste plany wobec ziem polskich. Wcielenie Chełmszczyzny 
do Rosji, uznanie Galicji za kraj, który od niepamiętnych czasów należał do Moskwy, 
jasno ukazały, czym będzie dla sprawy polskiej zwycięstwo carskiego imperium. 
Legion Puławski został sprowadzony do roli drużyn pospolitego ruszenia. Wydawał 
się mało potrzebny, kiedy myślano już o wdarciu się przez karpackie przełęcze na 
Węgry i marszu na Berlin.

Rok 1915 przyniósł jednak Rosji katastrofalne klęski, utratę wszystkich 
zdobyczy Królestwa i wdarcie się wojsk państw centralnych w głąb rosyjskiego 
terytorium. Lawinowo rosły straty, kruszała potęga caratu. Na Zachodzie trwała 
wojna okopowa, wycieńczająca obie walczące strony. Państwa centralne uginały 
się pod brzemieniem blokady i z coraz większym trudem znajdowały rezerwy dla 
zapełnienia ogromnych luk w szeregach armii. Doskonała postawa Legionów Polskich 
nasunęła niektórym niemieckim politykom i wojskowym myśl o wykorzystaniu 
Polaków, których powszechnie uważano za zagorzałych wrogów Moskwy, na froncie 
wschodnim przeciwko Rosji. Armia polska mogłaby zwolnić znaczne siły niemieckie, 
które przerzucone na zachód pozwoliłyby wreszcie zadać śmiertelny cios Francji 
i zwycięsko zakończyć wojnę.

Myśl ta, zrazu wątła, nabierała znaczenia w miarę, jak lawinowo rosły straty 
wojsk niemieckich. O zwycięstwie „koncepcji polskiej” przesądziła bitwa pod Kostiuch-
nówką (4-7 lipca 1916 roku), gdzie brygady Legionów Polskich zaprezentowały 
w całej pełni walory bojowe, zatrzymując postępy rosyjskiej ofensywy i ratując 
znaczne siły austriackie od okrążenia. 5 listopada 1916 roku cesarze Niemiec i Austrii 
proklamowali powstanie niepodległego Królestwa Polskiego. Akt 5 listopada był 

2 Odezwa W. Księcia Mikołaja z  14 sierpnia 1914 r., [w:] K. Kumaniecki, Odbudowa państwowości 
polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 – styczeń 1924, Warszawa-Kraków 1924, s. 27.
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niejasny, ogólnikowy w swych obietnicach dla Polaków, ale przełamał obowiązującą 
od dziesięcioleci zmowę milczenia w sprawie polskiej, na powrót wprowadzając ją do 
polityki mocarstw jako element przetargu politycznego na arenie międzynarodowej. 
I to przesądzało o jego wartości dla sprawy polskiej.

Petersburg ostro zaprotestował komunikatem przeciwko oddzieleniu „pol-
skiego obwodu” od Rosji jako samodzielnego państwa, przypominając, że Rosja od 
początku wojny […] ma na widoku utworzenie Królestwa Polskiego, które obejmować 
ma wszystkie ziemie polskie3. Mocarstwa Ententy odpowiedziały zapewnieniem, że 
całkowicie podzielają pogląd rządu carskiego […] mającego na widoku szczęście 
szlachetnego narodu polskiego4.

Perspektywa powstania milionowej armii polskiej u boku państw centralnych 
budziła obawy Ententy, umiejętnie podsycane przez polityków polskich działających 
na Zachodzie. Mocarstwa nie mogły pozostać obojętne na „niemiecki szantaż Polską”; 
ostatecznie Polaków uważano za „organicznie antyrosyjskich” i gotowych do wielkich 
poświęceń na rzecz odzyskania niepodległości. W grudniu 1916 roku włoska izba 
reprezentantów przyjęła wniosek o konieczności odbudowy państwa polskiego, 
a 22 stycznia 1917 roku prezydent Woodrow Wilson w orędziu do senatu stwierdził, 
że jednym z warunków pokoju w Europie powinno być powstanie zjednoczonej, 
niepodległej Polski.

Po zwycięstwie rewolucji lutowej 1917 roku i obaleniu caratu także rosyjski 
Rząd Tymczasowy złożył daleko idącą deklarację w sprawie polskiej, w której stwier-
dzał, że rozbiory były gwałtem, niesprawiedliwością i wyrażał zgodę na przywrócenie 
niepodległego państwa polskiego. Jednakże zgodnie z treścią odezwy premiera 
ks. Gieorgija Lwowa skierowanej do „polskich braci” miało powstać niezawisłe 
państwo polskie […] połączone z Rosją silnym związkiem militarnym5. Oczywiście 
nasuwa się pytanie: skoro państwo polskie ma być niezawisłe, dlaczego, zanim jeszcze 
powstało, przesądzony jest jego ścisły sojusz z Rosją? Dalej można przeczytać, że 
zasady owego braterskiego związku potwierdzi ostatecznie rosyjska konstytuanta. 
Zatem ponownie decyzja leży w rękach Moskwy. Ona też ma określić granice przyszłej 
Polski6. Uważna analiza tekstu odezwy prowadzi do wniosku, że w swoich ogólnikach 
niewiele odbiegała od aktu 5 listopada. A przecież wielu polityków i dyplomatów 
rosyjskich uważało nawet tak niejasne deklaracje za błąd polityczny; do nich należał 
m.in. gen. hr. Aleksy Ignatiew, rosyjski attaché wojskowy w Paryżu, próbujący 
przeciwdziałać idei tworzenia we Francji armii polskiej.

Po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej Rada Komisarzy Ludowych wydała 
29 sierpnia 1918 roku dekret unieważniający traktaty rozbiorowe jako sprzeczne 

3 Odezwa W. Księcia Mikołaja z  14 sierpnia 1914 r., [w:] K. Kumaniecki, Odbudowa państwowości 
polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912 – styczeń 1924, Warszawa-Kraków 1924, s. 52.

4 Telegram Brianda i Asquita do prezydenta ministrów rosyjskich Stürmera, ibidem, s. 53.
5 Odezwa rządu ks. Lwowa, ibidem, s. 67.
6 Ona też da swoją zgodę na zmianę terytorialną rosyjskiego państwa, konieczną dla utworzenia Polski wolnej 

we wszystkich obecnie jeszcze rozdzielonych częściach, ibidem.
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z prawem narodów do niepodległości. Dekret ten, przedstawiany w podręcznikach 
szkolnych PRL-u jako decydujące dla niepodległości Polski wydarzenie, nie miał 
praktycznie znaczenia. Bolszewicy, których władza nota bene nie była uznawana 
przez mocarstwa Ententy, oddawali to, czego po pokoju brzeskim już nie posiadali 
i na co nie mieli żadnego wpływu; można powiedzieć casus sienkiewiczowskiego 
Zagłoby ofiarowującego królowi szwedzkiemu Niderlandy. Dekret nie miał też 
znaczenia w kontekście rzeczywistych dążeń Lenina, dla którego prawo narodów do 
samostanowienia przestawało obowiązywać, jeśli stało w sprzeczności z interesem 
rewolucji proletariackiej. Jak twierdził wódz bolszewickiej rewolucji: Celem socjalizmu 
jest nie tylko zniesienie rozdrobnienia ludzkości na małe państwa […] nie tylko zbliżenie, 
lecz zlanie się narodów7.

W listopadzie 1918 roku Niemcy ogarnął płomień rewolucji. W najżywotniej-
szym interesie wszechświatowego przewrotu leżało połączenie rewolucji rosyjskiej 
z rozpoczynającą się niemiecką. Na drodze marszu Armii Czerwonej do Niemiec 
leżała odbudowująca swoją państwowość po 123 latach niewoli Polska. Musiała 
zatem zniknąć jako państwo niepodległe – mogła istnieć wyłącznie jako Republika 
Rad w braterskim związku z Rosją. Przed partią bolszewicką nie stało pytanie „czy”, 
ale „kiedy” ma nastąpić likwidacja niepodległej Rzeczypospolitej.

Gdy Polacy dopiero zaczynali budować zręby niepodległego państwa, w Warsza-
wie entuzjastycznie witano wracającego z magdeburskiego więzienia Józefa Piłsudskiego, 
a w całym kraju ochotnicy zgłaszali się do szeregów, by jechać na odsiecz oblężonego 
przez Ukraińców Lwowa, w bolszewickiej Rosji już podejmowano polityczne i woj-
skowe przygotowania do likwidacji odradzającej się Polski.

11-12 listopada 1918 roku zgromadzeni na konferencji w Moskwie działacze 
Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy podjęli decyzję o skierowaniu wszyst-
kich sił partii do Polski, aby wzniecić tam rewolucję. 13 listopada Wszechrosyjski 
Centralny Komitet Wykonawczy anulował traktat brzeski i zobowiązania, które 
zawierały rezygnację Rosji z ziem wchodzących w skład byłego imperium carskiego. 
Wzywał zarazem „lud pracujący” tych obszarów do bratniego związku z robotnikami 
i chłopami Rosji oraz obiecywał pomoc w walce o ustanowienie na tych terytoriach 
władzy robotników i chłopów. Było to już niczym niekamuflowane prawo do inge-
rencji w sprawy wewnętrzne państw powstających na gruzach carskiej Rosji.

Zaledwie kilka dni po tej odezwie, 18 listopada 1918 roku w Woroneżu, Lew 
Trocki, Ludowy Komisarz Spraw Wojskowych i Przewodniczący Rewolucyjnej Rady 
Wojennej Republiki, rzucił hasło ofensywy rewolucyjnej na zachód: Przez Kijów 
prowadzi prosta droga do połączenia się z rewolucją austriacką i węgierską, podobnie jak 
przez Psków i Wilno prowadzi droga do połączenia z rewolucją niemiecką. Ofensywa 
na wszystkich frontach! Ofensywa na zachodnim froncie, ofensywa na południowym 
froncie, na wszystkich rewolucyjnych frontach! 8.

7 R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010, s. 217.
8 Trockij, Kak woorużałaś riewolucija, Moskwa 1923, t. 1, s. 398.
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Teraz, kiedy rozsypała się monarchia austro-węgierska, kiedy padało cesarstwo 
niemieckie i jego koncepcja urządzenia Europy Środkowej, dla Trockiego nie ulegało 
wątpliwości, że powstające do niepodległości Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, 
Ukraina są tworami przejściowymi i w rzeczywistości stanowić będą łącznik między 
bolszewicką Rosją a przyszłymi sowieckimi Niemcami i Austro-Węgrami9.

CKW SDKPiL zaapelował do Polaków w Rosji, aby do 10 grudnia wstę-
powali do Zachodniej Dywizji Strzelców, gdzie będą formowane pułki polskie. 
I rzeczywiście powstawały pułki: Czerwony Rewolucyjny Pułk Warszawy, Lubelski 
Pułk Strzelecki, Mazowiecki Pułk Czerwonych Ułanów, Warszawski Pułk Czer-
wonych Huzarów, Siedlecki Pułk Strzelecki. Ich nazwy miały wyraźny wydźwięk 
polityczny. Miały zanieść płomień rewolucji do Polski, pokazać światu, że to sami 
Polacy pragną władzy rad i zbratania z bolszewicką Rosją. Niebawem zresztą 
polscy komuniści zwrócili się z wnioskiem o przekształcenie Zachodniej Dywizji 
Strzelców w „polską grupę armijną”. 12 grudnia 1918 roku Armia Zachodnia 
wojsk czerwonych otrzymała rozkaz zajęcia Wilna, Lidy, Baranowicz. 8 stycznia 
1919 roku Józef Unszlicht ogłosił powstanie polrewwojensowietu, który wzorem 
rewwojensowietów Litwy, Łotwy, Estonii miał przygotować grunt do powołania 
republiki rad w Polsce. W styczniu 1919 roku Armia Czerwona otrzymała rozkaz 
przeprowadzenia operacji „Wisła”, czyli dojścia do zachodnich granic Królestwa10. 

Do Polski docierały niepełne i zniekształcone informacje o tym, co działo się 
w Rosji bolszewickiej. Wielu polityków, a także wojskowych było przekonanych, 
że z bolszewikami, borykającymi się z wojną domową, można będzie dojść do 
porozumienia. Przeważał pogląd, że wszystkie siły wojskowe należy kierować do 
Galicji, dla ocalenia Lwowa i szybkiego zakończenia wojny z Ukraińcami. Taka też 
była wola opinii publicznej.

Tymczasem Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Litwy i Białorusi, łamiąc 
opór tworzonych tam pospiesznie oddziałów polskiej samoobrony i ustanawiając 
władzę rad. Noty rządu polskiego z 22 i 29 grudnia 1918 roku – protestujące przeciwko 
posuwaniu się Armii Czerwonej ku granicom Królestwa, zwracające uwagę, że 
obecność w Armii Czerwonej pułków przywłaszczających sobie nazwy miast Rzeczy-
pospolitej Polskiej […] przeznaczonych według najbardziej autentycznych wiadomości 
do najścia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, celem wywołania tam rewolucji socjalnej, 
nie może być kwalifikowane inaczej, niż jako akt agresywny…11 – skwitowała Moskwa 
twierdzeniem, że nie marsz Armii Czerwonej, lecz wola ludności tych ziem, tworzą-
cych republiki rad na Litwie i Białorusi, decyduje o biegu wydarzeń; nie ma więc 
mowy o agresji.

Do polskiej zapowiedzi reakcji na zagrożenie nikt w łonie bolszewików nie 
przywiązywał, jak się wydaje, większego znaczenia. W końcu była Polska tylko 

9 Trockij, Kak woorużałaś riewolucija, Moskwa 1923, t. 1, s. 394.
10 Operacja „Wisła” została zatwierdzona przez Lenina 18 XII 1918 roku.
11 Cyt. za: A. Przybylski, Działania wstępne w wojnie polsko-rosyjskiej 1918-1920, „Bellona” 1928 , t. 29, s. 8.
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sriedostienijem, cienką przegrodą dzielącą Rosję od rewolucyjnych Niemiec, która 
pęknie pod pierwszym uderzeniem Armii Czerwonej.

O chwilowym zatrzymaniu ofensywy na ziemie polskie zadecydowało 
prawdopodobnie kilka czynników: pora roku niesprzyjająca działaniom zbrojnym, 
konieczność umocnienia władzy bolszewickiej na zdobytych terenach, potrzeba 
zaopatrzenia Armii Czerwonej i ściągnięcia większych sił przed wkroczeniem do 
Królestwa. Był też czynnik natury politycznej. Bolszewicy obawiali się zbrojnej 
pomocy mocarstw Ententy dla „białych”. Pokazanie Zachodowi czerwonej Rosji jako 
państwa nastawionego pojednawczo mogło to niebezpieczeństwo zniwelować, dając 
równocześnie „czerwonym” czas na wzmocnienie własnych sił, rozprawę z „białymi” 
i na zaktywizowanie ruchów rewolucyjnych w Polsce, tak aby zyskać argumenty dla 
przekonania świata, że Polacy, jak wcześniej narody republik nadbałtyckich, sami 
pragną władzy rad i bratniego związku z bolszewicką Rosją.

Plany te pokrzyżowała decyzja Józefa Piłsudskiego, który pragnąc odsunąć 
zagrożenie dla Królestwa, gdzie dopiero wykluwało się życie państwa, pchnął słabe, 
lecz pełne entuzjazmu oddziały ochotnicze za Bug i Niemen. Chciał nie tylko 
zatrzymać marsz bolszewików, lecz także przenieść wojnę na tereny wschodnie, 
gdzie na rozległych obszarach mniejsze, ale lepiej dowodzone oddziały polskie 
mogłyby działać zaczepnie, wybierając miejsce i czas walki, wymanewrowywać i bić 
silniejszego przeciwnika. Konsekwencją takiego nastawienia Naczelnego Wodza 
była wyprawa na Wilno w kwietniu 1919 roku, podjęta wbrew radom generałów 
i doradców zachodnich, zawodowych wojskowych i weteranów Wielkiej Wojny, 
którzy przepowiadali jej klęskę. Tymczasem przyniosła spektakularny sukces, który 
wywołał falę entuzjazmu w wojsku i całym kraju. Mówiąc o psychologicznym 
znaczeniu operacji wileńskiej, należy brać pod uwagę fakt, że w tamtym pokoleniu 
Polaków żywa była jeszcze pamięć o nieudanej wyprawie na Litwę w 1831 roku, 
która zapoczątkowała upadek powstania listopadowego. Zwycięstwo i zdobycie 
Wilna rozbudziło nadzieje, że teraz może być inaczej, pozwoliło uwierzyć, że Rosję 
można pokonać. Młodemu wojsku dało poczucie przewagi nad nieprzyjacielem, 
które będzie mu towarzyszyć w dalszych etapach kampanii. Sam Piłsudski operację 
wileńską traktował jak „zdanie egzaminu” na stanowisku Naczelnego Wodza. Sukces 
upewnił go, że strategia manewru, szybkości działania, zaskoczenia przeciwnika, 
którą preferował, może święcić triumfy na froncie wschodnim.

Po serii porażek w wojnie z Polską bolszewicy zwrócili się do Warszawy z propo-
zycjami zawieszenia broni i rozpoczęcia rokowań – w notach z 22 grudnia 1919 roku 
i 29 stycznia 1920 roku. W nocie podpisanej przez Lenina, Cziczerina i Trockiego 
stwierdzano, że […] nie ma ani jednej kwestii czy to charakteru terytorialnego, czy 
ekonomicznego lub innego, która by nie mogła być rozstrzygnięta w drodze pokojowej 
[…]12. Dawano także Polakom prawo wyboru miejsca rokowań. Dla propagandy 

12 Rada Komisarzy Ludowych rosyjskiej republiki sowietów do Rządu polskiego i  ludu polskiego, cyt. za 
K. Kumaniecki, ibidem, s. 257.
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komunistycznej doby PRL-u był to niepodważalny dowód pokojowego nastawienia 
ZSRR wobec Polski. Ten dogmat wbijano do głowy dwóm pokoleniom Polaków. To 
atak Piłsudskiego na Ukrainę i zajęcie Kijowa w maju 1920 roku rozpętało krwawą 
wojnę z bolszewicką Rosją.

Dopiero po 1989 roku można było rozpocząć rzetelne, oparte na materiale 
źródłowym, poszukiwania odpowiedzi na pytanie, kiedy w Moskwie zapadła decyzja 
o zniszczeniu Polski. Ich streszczenie wykracza poza ramy niniejszego artykułu. 
Ograniczmy się do przypomnienia, że już w 1994 roku prof. Wojciech Materski 
uzasadnił tezę, że decyzja taka musiała zapaść w grudniu 1919 roku. Prof. Grzegorz 
Nowik w artykule opublikowanym na łamach „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” 
w 2015 roku, opierając się na analizie źródeł, przesunął tę datę na listopad 1919 roku13.

A zatem w czasie, kiedy składano Rzeczypospolitej propozycje rokowań, jej los 
był już przypieczętowany. Miała zniknąć z mapy Europy. 27 stycznia 1920 roku, więc 
jeszcze przed wysłaniem drugiej noty do rządu polskiego, Borys Szaposznikow, szef 
Oddziału Operacyjnego Sztabu Rewolucyjnej Rady Wojennej Republiki, przedstawił 
założenia planu rozgromienia Polski. W tym czasie „białe armie” przestały stanowić 
realne zagrożenie dla bolszewików. Jednak czas potrzebny do skoncentrowania na 
froncie polskim głównych sił Armii Czerwonej, rozrzuconej na olbrzymich przestrze-
niach Rosji, liczony był w miesiącach. Należało także zgromadzić wszelkie niezbędne 
zaopatrzenie. Propozycje pokojowe miały z jednej strony dać czas niezbędny do 
koncentracji sił i przygotowania kampanii, z drugiej uspokoić Polaków, osłabić 
ich czujność i być może skłonić do częściowej demobilizacji wojsk, a ponadto 
zaprezentować światu pokojowe intencje Rosji. Potem agresję można byłoby zacząć 
w najbardziej dogodnym momencie, pod lada pretekstem, którego prawdziwości, 
przy ówczesnych środkach obserwacji i przekazywania informacji, nikt na Zachodzie 
nie mógłby sprawdzić ani zakwestionować.

Rząd polski wyraził zgodę na rokowania i 27 marca zaproponował, by je 
rozpocząć 10 kwietnia w Borysowie. Moskwa nie wyraziła zgody na Borysów, zakwe-
stionowała też prawo Polski do uregulowania statusu ziem dawnej Rzeczypospolitej 
drogą plebiscytu.

Wojna toczyła się dalej. Mobilizacja sił bolszewickiej Rosji i zmienne koleje 
wojny doprowadziły w końcu lipca 1920 roku Armię Czerwoną do granic Królestwa. 
Świat był przekonany, że Polska jest stracona. Oczekiwano lada dzień upadku War-
szawy. Premier Wielkiej Brytanii Lloyd George, przemawiając 22 lipca w Izbie Gmin, 
stwierdził między innymi: Jeśli Polacy bronią swej niepodległości, leży w angielskim 
interesie, leży w europejskim interesie, aby Polska nie została zniweczona, byłoby to 
fatalne dla pokoju w Europie i następstwa byłyby wprost katastrofalne […]. Wysłaliśmy 

13 W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939, Warszawa 1994; G. Nowik, Próba 
ustalenia terminu decyzji Lenina o  nowym etapie wojny z  Polską w  1920 r., „Przegląd Historyczno- 

-Wojskowy” 2015, nr 3, s. 77-79.
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brytyjskiego ambasadora w Berlinie wraz z wojskowym attaché, a rząd francuski wysyła 
szefa sztabu generalnego marszałka Focha gen. Weyganda, a może, że i sam marszałek 
Foch pojedzie, jeśli ten krok okaże się koniecznym14.

Była to jedyna pomoc wojskowa Zachodu, na jaką mogła liczyć wówczas Polska, 
potrzebująca amunicji, broni, sprzętu wojskowego. Oczywiście także na noty do rządu 
bolszewickiego namawiające do rokowań z Polską i brytyjskie próby pośredniczenia 
w rokowaniach polsko-rosyjskich, tyleż mdłe, co nieskuteczne. Bolszewicy w odpowiedzi 
zapewnili, że jeśli Polska zwróci się do nich z propozycją rozejmu, rozważą ją najprzy-
chylniej. Delegacja polska, która 30 lipca wyjechała z Warszawy do Baranowicz w celu 
osiągnięcia porozumienia o zawieszeniu broni, wróciła z niczym. Bolszewicy zażądali 
wysłania delegacji – posiadającej pełnomocnictwa do rokowań zarówno na temat rozejmu, 
jak i pokoju – do Mińska do dnia 4 sierpnia; termin był nierealny, gdyż delegacja polska 
tego dnia wróciła z Baranowicz do Warszawy. Kolejne cztery radiogramy polskie do 
Moskwy nie zostały według bolszewików przyjęte z powodu pogody, nagłego osłabienia 
prądu, zmiany godzin pracy radiostacji radiotelegraficznej w Moskwie. Lenin nie zamierzał 
rozpoczynać rokowań, skoro – jak mniemał – miał już Polskę w ręku. Telegrafował 
natomiast do Tuchaczewskiego, nalegając na jak najszybsze zajęcie Warszawy15.

12 sierpnia polski radiowywiad przechwycił szyfrogram Dowództwa Frontu 
Zachodniego do podległych jednostek nakazujący wytężenie wszystkich sił dla 
„dobicia Polski”. Tegoż dnia dowództwo III Armii przesłało do Moskwy, do naj-
wyższych władz republiki, triumfalny telegram informujący, że oddziały armii zajęły 
Radzymin i znajdują się 15 wiorst od Pragi, podnosząc [...] czerwony miecz nad sercem 
Szlacheckiego państwa – Warszawą, aby ją zaraz po zajęciu oddać w ręce pracującego 
ludu w osobie polskiego robotniczo-włościańskiego rządu […]. Jeszcze jedno ostatnie 
pchnięcie i koniec nikczemnej polskiej awantury16.

Znacznie więcej trzeźwego podejścia do oceny położenia na froncie odnaleźć 
można w pamiętnikach Witowta Putny, dowódcy 27 DS szturmującej Radzymin, 
którego zdumiewała obecność robotników w oddziałach ochotniczych broniących 
Warszawy, zadziwiał upór i wytrwałość oddziałów polskich: […] walczą z fanatyczną 
wprost zaciętością, a w ich szeregach nowe zastępy ochotników17. Ale to nie meldunki 
dowódców frontowych informujące o tężejącym polskim oporze i wielkich stratach 
własnych, ale triumfalistyczne depesze dowództw armii, zaczynających wręcz rywa-
lizować ze sobą, która pierwsza wkroczy do stolicy Polski i zgarnie chwałę zwycięzcy 

– kształtowały opinię władz bolszewickich o położeniu na polskim froncie18.
14 K. Kumaniecki, Odbudowa państwowości polskiej…, op. cit., s. 312-313.
15 Wymiana depesz ilustrująca rosyjskie próby odwleczenia rokowań do czasu zdobycia Warszawy, ibidem, 

s. 316-323.
16 G. Nowik, Zanim złamano „Enigmę” rozszyfrowano Rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką 

Rosją 1918-1920, Warszawa 2010, s. 817.
17 W. Putna, K Wisle i obratno, Moskwa 1927, s. 139.
18 Opracowano już plan uroczystości wręczenia Tuchaczewskiemu przed Pałacem Królewskim 

w Warszawie szabli pamiątkowej za zdobycie miasta, a w dowództwie XVI Armii przygotowano odezwy 
do mieszkańców zdobytej Warszawy grożące śmiercią za każdy „zamach” na Armię Czerwoną.
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Tym większym zaskoczeniem była klęska nad Wisłą i prawdziwy pogrom wojsk 
Frontu Zachodniego, z którego pozostało 20 procent oddziałów, zdziesiątkowanych 
i wyczerpanych. Jednakże ogromne zasoby Rosji pozwoliły Tuchaczewskiemu w ciągu 
kilku tygodni uzupełnić straty, ściągnąć nowe jednostki z głębi kraju. Dowódca 
Frontu Zachodniego obiecał Leninowi zdobycie Warszawy w trakcie kolejnej wielkiej 
ofensywy, którą zamierzał rozpocząć w końcu września 1920 roku. Również Józef 
Piłsudski – przekonany, iż bolszewicka Rosja nie wyrzeknie się prób zniszczenia 
II Rzeczypospolitej, dopóki Armia Czerwona zachowuje zdolność do walki – szykował 
kolejną ofensywę, aby zniszczyć główne siły nieprzyjaciela i zmusić go do zawarcia 
pokoju na warunkach korzystnych dla Polski.

W tym swoistym wyścigu o czas wygrali Polacy dzięki lepszej organizacji 
dowodzenia, wysiłkowi kolejarzy polskich i sprawniejszemu niż w Rosji funkcjono-
waniu aparatu państwa. Ofensywa polska, która zaledwie o kilka dni wyprzedziła 
ofensywę rosyjską, narzuciła nieprzyjacielowi czas i miejsce walki, odbierając mu 
inicjatywę strategiczną. Ostatnia wielka bitwa wojny polsko-rosyjskiej, zwana bitwą nad 
Niemnem, zakończyła się ponownie klęską wojsk Tuchaczewskiego. Równocześnie 
załamał się front rosyjski na Wołyniu, rozerwany śmiałym zagonem polskiej kolumny 
pancerno-motorowej mjr. Bochenka na Kowel. Nie lepiej działo się w Galicji, gdzie 
pod naporem wojsk polskich, wspieranych przez sojusznicze oddziały ukraińskie, 
szybko kruszała bolszewicka obrona. Klęski i praktycznie rozpad wojsk Armii Czer-
wonej, walczących przeciwko Polakom, zmusiły władze bolszewickie do zabiegania 
o rozejm i podpisania w marcu 1921 roku w Rydze traktatu pokojowego, który 
uwzględniał potrzeby i żądania Polski.

Kiedy dopiero rozpoczynała się bitwa nad Niemnem, 20 września w Moskwie, 
na zamkniętym posiedzeniu rządu bolszewickiego Włodzimierz Lenin dokonał 
oceny aktualnego położenia i wskazał cele, które muszą być osiągnięte. Nazwał 
wojnę z Polską najważniejszym punktem zwrotnym w polityce Rosji bolszewickiej 
i w polityce światowej. Według jego oceny latem 1920 roku Armia Czerwona mogła 
sięgnąć po Niemcy ogarnięte rewolucyjnym wrzeniem, mogła pójść dalej, w głąb 
zachodniej Europy: Wszystko tam było gotowe do wzięcia. Lecz Piłsudski i jego Polacy 
spowodowali gigantyczną, niesłychaną klęskę sprawy światowej rewolucji19. Wódz 
bolszewickiej rewolucji swoje przemówienie zakończył zapewnieniem, że Moskwa 
[…] będzie nadal przechodzić od strategii defensywnej do ofensywnej, bez ustanku, aż 
wykończymy tych Polaków na dobre!20.

W 1920 roku II Rzeczpospolita zatrzymała pochód bolszewików na Europę 
i na dwadzieścia blisko lat zatrzymała ekspansję komunizmu. Wezwanie Lenina do 

„wykończenia Polaków”, nieustannego przechodzenia z defensywy do ofensywy, 
ten swoisty testament wodza rewolucji dla jego następców, będzie konsekwentnie 
realizował Józef Stalin. Znajdzie on tragiczny finał u schyłku lat trzydziestych 
19 Cyt. za J. Szaniawski, Victoria Polska. Marszałek Piłsudski w obronie Europy, Warszawa 2010, s. 105.
20 Ibidem.
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w stalinowskich rzeziach Polaków zamieszkujących ziemie rosyjskie, podczas 
II wojny światowej w dołach Miednoje, Katynia i setkach miejsc kaźni Polaków 
za to, że byli Polakami.
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Zdobycie Horodyszcza 3 lipca 1919 roku
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Wynik wojny polsko-bolszewickiej, rozpoczętej zaledwie kilka miesięcy po odzy-
skaniu niepodległości przez Polskę, ostatecznie zadecydował o istnieniu i kształcie 
państwa polskiego1. Początkowe działania na froncie wschodnim, toczone przy 
jednoczesnym wycofywaniu się wojsk niemieckiego Ober-Ostu, miały charakter 
zaczepny. Dążenia Włodzimierza Lenina do opanowania obszarów znajdujących 

1 Zob.: J. Borzęcki, Kiedy zaczęła się wojna polsko-sowiecka z lat 1919-1920? Rozważania z punktu 
widzenia polityczno-militarnego, „Dzieje Najnowsze” 2013, nr 3, s. 25-37. Warto również dodać, że 
w swojej  pracy prof. A. Chwalba jako początek wojny wskazuje datę 5 stycznia 1919 r. – moment 
walk wileńskich oddziałów samoobrony gen. W. Wejtki z bolszewicką II Brygadą Strzelców Dywizji 
Pskowskiej. Zob.: A. Chwalba, Przegrane zwycięstwo. Wojna polsko-bolszewicka, Wołowiec 2020, s. 96.

STRESZCZENIE

Początkowy okres wojny polsko-bolszewickiej charakteryzowały działania zaczepne. 
W marcu 1919 roku stosunkowo słabe siły polskie opanowały Pińsk. Od kwietnia 
Naczelne Dowództwo WP rozpoczęło działania ofensywne na większą skalę. Operująca 
na Polesiu Grupa generała Antoniego Listowskiego otrzymała zadanie zdobycia Łunińca 
– ważnego węzła kolejowego. Opanowanie miasta przebiegało w kilku fazach. Jedną 
z nich było zdobycie Horodyszcza. 3 lipca 1919 roku wspólne działania 34 Pułku 
Piechoty i Flotylli Pińskiej doprowadziły do wysadzenia desantu i zdobycia wsi. Dzięki 
opanowaniu Horodyszcza wojsko polskie miało otwartą drogę na Łuniniec. Horodyszcze 
było chrztem bojowym Flotylli Pińskiej. Na pamiątkę bitwy dzień 3 lipca ustanowiono 
świętem Flotylli Pińskiej.

SŁOWA KLUCZOWE

pułk, batalion, kompania, sztandar, saperzy, mogiła, pomnik, tablica, identyfikacja, 
upamiętnienie, Flotylla Pińska, Łuniniec, Horodyszcze



22

Rafał Michliński

się przy linii kolejowej Białystok–Czeremcha–Brześć nad Bugiem–Kowel w celu 
utworzenia bolszewickiego organizmu państwowego zbiegły się w czasie z powstawa-
niem polskich oddziałów samoobrony. Tereny kresowe, dotychczas zajmowane przez 
Niemców, stały się najważniejszym obszarem zainteresowania zarówno dla strony 
polskiej, jak i bolszewickiej Rosji. Potwierdzeniem tego było utworzenie 1 Dywizji 
Litewsko-Białoruskiej pod dowództwem gen. Wacława Iwaszkiewicza-Rudoszań-
skiego, operującej i zmierzającej w tym kierunku. Powstała około 150-kilometrowa 
linia frontu sięgała od Prypeci na południu po Skidel koło Grodna. Oddziały 
polskie dowodzone przez gen. Wacława Iwaszkiewicza-Rudoszańskiego na północy  
i gen. Antoniego Listowskiego na południu utrzymały się na swoich pozycjach do 
końca lutego 1919 roku. Z końcem kwietnia Naczelne Dowództwo WP zdecydowało 
się przeprowadzić szerzej zakrojone operacje – działania na kierunku litewsko-biało-
ruskim zaplanowane były z myślą o zdobyciu Wilna, a następnie ziem na wschód, po 
Mińsk włącznie. Kluczowym elementem opanowania terenów Polesia było zajęcie 
Łunińca – ważnego węzła kolejowego krzyżującego linie kolejowe wschód–zachód 
i północ–południe. Opanowanie Łunińca poprzedziło zdobycie Horodyszcza – wówczas 
po raz pierwszy w działaniach bojowych wzięła udział Flotylla Pińska.

W celu obrony Podlasia przed możliwymi atakami kierowanymi ze wschodu 
na Brześć Litewski Naczelne Dowództwo WP utworzyło Grupę gen. A. Listow-
skiego. Generał Listowski podjął się obrony rzeki Bug na odcinku pomiędzy liniami 
Mosty–Piszcze k. Włodawy–Szpaki oraz Niemirów–Wołczyn, a także terenów na 
północ od Białej Podlaskiej2. W drugiej połowie lutego 1919 roku stosunkowo słabo 
uzbrojone polskie oddziały wchodziły w styczność ze strażami przednimi wojsk 
sowieckich, operującymi z kierunków: Pińsk, Baranowicze i Lida. Kierując się wzglę-
dami taktycznymi, dowódcy grup operacyjnych wysunęli propozycję prowadzenia 
działań zaczepnych w kierunku wschodnim. Generał W. Iwaszkiewicz-Rudoszański 
pragnął przesunąć się na linię rzeki Szczara, gen. A. Listowski uważał natomiast, że 
należyte zabezpieczenie Brześcia da się zapewnić jedynie przez wyrzucenie Sowietów 
z trójkąta pomiędzy rzekami Jasiołda i Pina oraz zamknięcie korytarza wypadowego 
przez opanowanie tzw. Półwyspu Pińskiego3. Naczelne Dowództwo, zaaprobowawszy 
tendencje zaczepne na wschodzie, w rozkazie z 19 marca 1919 roku wyraziło, w jaki 
sposób należy prowadzić działania na osiągniętej linii frontu: Przed każdą przyszłą 
akcją, należy brać pod uwagę, że zasadniczą linią obronną frontu litewsko-białoruskiego 
jest linia Niemna–Szczary–kanału Ogińskiego–Jasiołdy–Pińska, że ofensywa obronna 
dążyć powinna do niedopuszczania koncentracji nieprzyjacielskich na linii Lida–Barano-
wicze–Łuniniec, że jednak utrzymanie tych punktów na stałe jest ze względu na słabość 
sił grup niewykonalne. Koncentracje nieprzyjacielskie dadzą się również utrudnić przez 

2 Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (dalej: CAW) CAW I.312.30.2: 
Rozkazy-dublety, Rozkaz Naczelnego Dowództwa WP Nr. 107/I.OP. do Generała Listowskiego z dn. 
5 I 1919 r., karty niepaginowane.

3 A. Przybylski, Działania wstępne w wojnie polsko-rosyjskiej 1918-1920, Warszawa 1928, s. 24.
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zniszczenie linii kolejowych, wiodących z północy w kierunku południa, przez czasowe 
uszkodzenie linii kolejowych, prowadzących w kierunku północno-wschodnim4.

Flotylla Pińska powstała przy Grupie Poleskiej gen. A. Listowskiego w kwietniu 
1919 roku. Wówczas do dowódcy zgłosił się były oficer rosyjskiej marynarki wojennej, 
por. mar. Jan Giedroyć5 z propozycją utworzenia flotylli rzecznej na poleskich rzekach. 
Generał A. Listowski zgodził się na to i 19 kwietnia 1919 roku przyjął J. Giedroycia 
do służby czynnej. Powierzył mu zadanie zorganizowania Flotylli Pińskiej i objęcie 
nad nią dowództwa. Flotylla Pińska początkowo składała się z trzech poniemieckich 
łodzi, które otrzymały nazwy: „Lisowczyk”, „Lech” i „Lizdejko”. Łodzie zostały 
w krótkim czasie wyremontowane i uzbrojone – już 22 maja zaczęła funkcjonować 
stała komunikacja wodna pomiędzy Lemieszewiczami a Pińskiem6. Początkowo 
flotylla służyła do patrolowania dróg oraz do celów transportowych. Wodnymi 
szlakami dostarczane były m.in. żywność, amunicja i rozkazy dla walczących na 
lądzie oddziałów. W trakcie patroli flotylla wchodziła w styczność z nieprzyjacielem. 
Jednak ze względu na zbyt słabe siły bojowe akcje ograniczały się do krótkich starć 
i wycofywania z zasięgu ognia artyleryjskiego nieprzyjaciela7. Wykorzystywanie 
flotylli do celów pomocniczych wywoływało niezadowolenie wśród marynarzy. 
Propozycje składane dowódcy Grupy, by używać łodzi do akcji bojowych, nie 
znajdowały aprobaty. Generał A. Listowski na wszelkie propozycje wykorzystania 
flotylli w walce miał odpowiedź: Podziurawią wam te duszegubki. Nic nie zrobicie 
i potopicie się – to nie ma sensu8.

Wraz z upływem czasu oraz wiosennymi roztopami rozpoczęły się regularne 
walki, a na rzekach pojawiły się sowieckie łodzie. Jeszcze w kwietniu 1919 roku 
Sowieci próbowali ostrzeliwać most na Jasiołdzie oraz sforsować go przy pomocy 
pociągów pancernych9. W maju 1919 roku 1 Batalion 22 Pułku Piechoty po szeregu 
drobnych starć z 64 Pułkiem Strzelców Sowieckich i Flotyllą Dnieprzańską zatrzymał 

4 A. Przybylski, Działania wstępne .., op. cit., s. 27.
5 Jan Bronisław Giedroyć (2 I 1894-26 XII 1968). Kapitan Polskiej Marynarki Wojennej. Ukończył 7 klas 

szkoły handlowej w Petersburgu w 1914 r. i wstąpił do szkoły Marynarki Wojennej. W Rosyjskiej Flocie 
Bałtyckiej pływał na trawlerach bazujących w Helsinkach. Od 1919 r. w Polskiej Marynarce Wojennej. 
Pierwszy dowódca Flotylli Pińskiej – od kwietnia 1919 r. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, walczył 
na Pinie i Prypeci. Ranny w bitwie pod Łomaczami (13 IV 1919 r.). Przeszedł do rezerwy w 1921 r. 
i  rozpoczął pracę w  Izbie Skarbowej w  Wilnie. W  latach 1924-1931 służył ponownie w  PMW na 
stanowisku dowódcy torpedowców. W sierpniu 1931 r. został przeniesiony w stan spoczynku w stopniu 
kapitana i rozpoczął pracę w Lidze Morskiej i Kolonialnej w Wilnie. W latach 1939-1945 przebywał 
w  rodzinnym majątku rolnym na Wileńszczyźnie. Od 1945 r. pracował m.in. jako starszy oficer 
portu w Kapitanacie Portu w Gdyni oraz był p.o. naczelnika Wydziału Portów w Gdańskim Urzędzie 
Morskim. Zmarł bezpotomnie w Gdyni w 1968 r.

6 J. Bartlewicz, Flotylla Pińska i jej udział w wojnie polsko-sowieckiej 1918-1920, Oświęcim 2013, s. 14.
7 Do lipca 1919 r. Flotylla Pińska wzięła udział w potyczkach m.in. przy Mostach Wolańskich na Prypeci 

oraz w rejonie miejscowości Stare Konie na rzece Strumień. Zob.: S. Wieczorkiewicz, Na święto 20-lecia 
Flotylli Rzecznej, „Wiarus” 1939, nr 27, s. 867.

8 K. Taube, Figle diablika błot pińskich. Ze wspomnień marynarza, Warszawa 1937, s. 5.
9 CAW I. 312.30.4: Dowództwo Grupy Poleskiej (gen. A. Listowskiego): Meldunek sytuacyjny Nr 1477, 

brak paginacji.
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się na linii Kaczanowicze–Golce–Walwicze–Łopatyn10. Wobec uaktywnienia się 
nieprzyjacielskiej flotylli na południowym odcinku Frontu Poleskiego, Flotylli 
Pińskiej zostało przydzielone nowe zadanie – działania zwiadowcze. Pod koniec maja 
1919 roku w komunikatach prasowych Sztabu Generalnego WP zaczęły pojawiać 
się informacje na temat sytuacji na Froncie Poleskim – wzmożonej aktywności 
oraz działalności bojowej i wywiadowczej Sowietów w rejonie Pińska11. Nasilona 
aktywność nieprzyjaciela poniekąd wymusiła nowe zadania dla Flotylli Pińskiej.

1 lipca wojska Frontu Litewsko-Białoruskiego rozpoczęły działania ofensywne 
w celu zajęcia Mińska oraz oparcia frontu o linię rzek Dźwiny i Berezyny. Wobec tego 
Grupa gen. Listowskiego otrzymała zadanie zdobycia Łunińca12. 2 lipca dowódca 
Flotylli Pińskiej por. mar. Jan Giedroyć dostał rozkaz wysadzenia desantu i zajęcia wsi 
Horodyszcze. Miejscowość była położona nad tzw. Jeziorem Horodyskim – rozlewi-
skiem rzeki Jasiołdy13, na trasie kolejowej Pińsk–Łuniniec. W Słowniku geograficznym 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich na temat Horodyszcza napisano: 
Horodyszcze – wieś, powiat piński, 1 okręg policji, mieszkańców 130, nad jeziorem 
i rzeką Jasiołdą, o 2 mile od Pińska. Na miejscu znacznie nad poziom wód wzniesionem 
w pięknem położeniu, wznoszą się mury wspaniałego kościoła i klasztoru […]. Jedyna 
to obecnie wieś katolicka w powiecie pińskim[…]14. W polskich zamiarach zdobycie 
Horodyszcza dawało możliwość otworzenia drogi do Łunińca – kluczowego węzła 
kolejowego na Polesiu, i zabezpieczenia prawego skrzydła nacierającego Frontu 
Litewsko-Białoruskiego15. Była to czwarta próba zdobycia Łunińca przez stronę polską. 
Poprzednie wysiłki kończyły się niepowodzeniami okupionymi stratami w ludziach16. 
Zadaniem desantu było uderzyć na tyły oddziałów sowieckich broniących mostu 
na Jasiołdzie17.

Grupa motorówek miała energicznym działaniem odwrócić uwagę sowiec-
kiego dowództwa od marszu głównej siły na Łuniniec18. Wzdłuż toru kolejowego 
posuwała się piechota, wspomagana przez ciężką artylerię i dwa pociągi pancerne. 

10 B. Kowalczewski, Zarys historji wojennej 22-go Pułku Piechoty, Warszawa 1930, s. 14.
11 S. Pomarański, Pierwsza wojna polska (1918-1920), Warszawa 1920, s. 115-119. O trudnej sytuacji 

na pododcinkach Frontu Poleskiego wspominał gen. Listowski w telegramie z 29 V 1919 r. do  
ppłk. Stachiewicza. Opisał długotrwałe ataki sowieckich pancerników i artylerii na polskie pozycje. Zob.: 
CAW I.312.30.6: Grupa Poleska, telegram gen. Listowskiego do ppłk. Stachiewicza z dn. 29 V 1919, 
2062/13, k. 1.

12  J. Wroczyński, Zarys historji wojennej 34-go Pułku Piechoty, Warszawa 1929, s. 12.
13 Jasiołda – lewobrzeżny, największy dopływ rzeki Prypeć. Długość Jasiołdy wynosi ok. 240 km.
14 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 3, red. F. Sulimerski, B. Chlebowski, 

W. Walewski, Warszawa 1882, s. 114.
15 J. Wroczyński, Zarys historii wojennej…, op. cit., s. 12.
16 Łącznie w wyniku przeprowadzonych ataków na Łuniniec wiosną i latem 1919 r. zginęło dziewięciu 

żołnierzy: ppor. S. Bilger, por. W. Frątczak, szer. W. Hoffman, szwol. nieznany z imienia Kołodziejczyk, 
szer. A. Kowałko, kpr. W. Radzicki, szwol. S. Szyller, szwol. K. Domagalski oraz szwol. M. Drągowski. 
Zob.: Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934.

17 J. Bartlewicz, Flotylla Pińska…, op. cit., s. 20.
18 J. Odziemkowski, Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920, Warszawa 2004, s. 150.
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Według meldunków wywiadowczych Horodyszcze było obsadzone przez jedną 
kompanię 64 Pułku Sowieckiej Piechoty posiadającej kilka karabinów maszynowych19. 
Dodatkowe utrudnienie dla przeprowadzenia ataku stanowił dość nietypowy teren, 
na którym miał zostać wysadzony desant. Charakterystyczną cechą poleskich rzek 
były najczęściej niskie i grząskie brzegi (rzadko wyniosłe i suche), częstokroć nieu-
kształtowane i niestałe. Podłoże dna rzek stanowił czysty i twardy, niekiedy ruchomy 
piasek20. W przypadku Horodyszcza było inaczej – wsi broniły od strony jeziora 
wysoki urwisty brzeg, a od strony rzeki bagniste odrutowane wybrzeże, stanowiące 
rosyjską pozycję obronną z czasów pierwszej wojny światowej21. Ukształtowanie 
terenu i brzegów rzeki Jasiołdy pod Horodyszczem sprzyjały Sowietom. Bagnista 
okolica krępowała ruchy wojsk, związując je nierozerwalnie z istniejącymi szlakami 
komunikacyjnymi, nie pozwalała także na stosowanie szerzej zaplanowanych manew-
rów22. Wieczorem 2 lipca 1919 roku trzy motorówki Flotylli Pińskiej wyruszyły 
do wsi Wysokie, położonej około pięciu kilometrów na północny wschód od Pińska. 
Tam nawiązano łączność z Grupą płk. Władysława Grabowskiego, dowódcy 22 Pułku 
Piechoty – działającą wzdłuż toru kolejowego w kierunku dworca Zajezierze (Zaosierje). 
We wsi został załadowany desant składający się z jednego plutonu 34 Pułku Piechoty 

19 J. Odziemkowski, Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920, Warszawa 2004, s. 150.
20 J. Niezbrzycki, Polesie. Opis wojskowo-geograficzny i studium terenu, Warszawa 1930, s. 59.
21 J. Bartlewicz, Flotylla Pińska…, op. cit., s. 20.
22 W. Sikorski, Polesie jako węzeł strategiczny naszego frontu wschodniego, Warszawa 1924, s. 18.

Il. 1. Marynarze Flotylli Pińskiej na jeziorze Horodyskim, w tle widoczna wieś 
i kościół, okres międzywojenny. Na dziobie łodzi siedzi st. mar. Edward Twers

Źródło: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
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pod dowództwem chorążego Baja. Moment załadowania desantu na motorówkę tak 
zapamiętał jeden z uczestników walk na Polesiu por. mar. Karol Taube: Wieczorem 2 lipca 
zahuczały silniki, a po chwili trzy łodzie szybko rozcinały złocisto-purpurową taflę rzeki. Po 
jakimś kwadransie skręciły ze swego starego szlaku na Strumieniu i Piną skierowały się ku wsi 
Wysokie, gdzie miały zabrać pluton 34 p.p. Oto już przed nami jaskrawo-zielona cerkiewka. 
Jesteśmy na miejscu. Żołnierze czekają na nas na brzegu rzeki. […] jakoś się zmieścili. Było 
trochę z początku śmiechu, bo to nie jeden z nich pierwszy raz znalazł się na łodzi motorowej. 
Najwięcej przeto interesowało ich koło ratunkowe23.

Nocą motorówki rzuciły cumy i po cichu odbiły od brzegu. Flotylla przystanęła 
w odległości około jednego, dwóch kilometrów od ujścia Piny do Jasiołdy. O świcie 
rozpoczął się atak artylerii na Zajezierze, a motorówki ruszyły ku Jasiołdzie. Na czele 
szła najmniejsza motorówka – Nr VI – pod dowództwem sierż. mar. Romualda 
Kossowskiego, uzbrojona w jeden karabin maszynowy. Jej zadaniem było ujawnie-
nie pozycji zajmowanych przez bolszewików i stanowisk karabinów maszynowych. 
W odległości około 100 metrów od motorówki Nr VI podążała łódź Nr IV pod 
dowództwem por. mar. Karola Taubego, uzbrojona w dwa karabiny maszynowe. 
Zadaniem tejże było wysadzenie desantu znajdującego się na jej pokładzie. Szyk bojowy 
zamykała motorówka Nr III dowodzona przez por. mar. Jana Giedroycia, uzbrojona 
w jeden karabin maszynowy oraz 37 mm działo. Jej zadaniem było prowadzenie 
osłony artyleryjskiej24. W oparach mgły flotylla przeszła z koryta starej Piny na Jasiołdę 
i posuwała się w szyku torowym wzdłuż lewego brzegu rzeki. Moment bezpośrednio 
poprzedzający atak tak wspominał por. mar. Karol Taube: Huk postawił nas na nogi… 
Świtało. Rzekę otulały gęste opary. Ogniste fontanny rozrywających się pocisków co pewien 
czas wytryskiwały na tle ciemnych zarośli półwyspu. „Gdy tylko przestaną ostrzeliwać 
Horodyszcze, rozpoczniemy działanie” – odezwał się dowódca flotylli. Naprzód pójdzie 
szóstka, za nią w odległości 100 metrów czwórka i ostania pójdzie trójka25. Jasiołda 
w odległości 300–400 metrów od Horodyszcza rozszerzała się i stawała płytka, 
wobec czego flotylla została zmuszona do wypłynięcia na środek rzeki. Całkowicie 
widoczne dla nieprzyjaciela polskie motorówki powoli zbliżały się do celu. Gdy idąca 
jako pierwsza motorówka Nr VI zbliżyła się na odległość około 200 metrów, od 
wsi rozpoczął się atak Sowietów. Nieprzyjaciel skierował ze swoich stanowisk ogień 
karabinów maszynowych w stronę zbliżających się motorówek. W odpowiedzi polska 
flotylla ostrzelała pozycje sowieckie z karabinów maszynowych i ręcznych, jednocześnie 
przyspieszyła ku celowi. Zręczne manewrowanie łodziami motorowymi po Jeziorze 
Horodyskim spowodowało, że nieprzyjaciel nie mógł się w nie wstrzelić. Motorówka 
Nr VI zaatakowała wieś od strony Jasiołdy, motorówka Nr IV z desantem wpłynęła 
na jezioro, a motorówka Nr III wspierała działanie łodzi Nr VI. Motorówki – IV i III 

– szybko manewrując, ostrzelały wieś z karabinów maszynowych. Okopani w pobliżu 
wejścia do jeziora Sowieci uniemożliwiali motorówce Nr IV zbliżenie się do brzegu 
23 K. Taube, Figle…, op. cit., s. 6-7.
24 K. Taube, O. Żukowski, Zarys historii wojennej flotyll rzecznych, Warszawa 1931, s. 8.
25 K. Taube, Figle…, op. cit., s. 8-9.
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i wysadzenie desantu na brzeg jeziora w okolicy lasu26. Dodatkową trudność stanowiło 
płytkie dno jeziora. Aby uniknąć wejścia na mieliznę, motorówka Nr IV zmuszona była 
zmienić tor poruszania się po wodzie. Wobec tego dowodzona przez por. mar. Karola 
Taubego motorówka ponownie szybko odpłynęła na środek jeziora, skierowała się na 
północ, a następnie gwałtownie zawróciła i ruszyła całą mocą pod wysoki brzeg, gdzie 
stał kościół. Manewrem tym motorówka zamierzała flankować od strony północnej 
nieprzyjacielskie okopy znajdujące się przy wejściu do jeziora. Strzelając równocześnie 
z dwóch karabinów maszynowych, motorówka prowadzona przez kaprala Nietrebę 
zbliżyła się ku brzegowi. Bolszewicy zostali zaskoczeni. Ogień ich stale słabł, stawał 
się coraz bardziej chaotyczny. W tym samym czasie dowodzona przez Jana Giedroycia 
motorówka Nr III skutecznie ostrzeliwała Horodyszcze z Jasiołdy. Bolszewicy zostali 
wzięci w ogień krzyżowy. Desant żołnierzy 34 Pułku Piechoty został wysadzony bez 
przeszkód. Żołnierze pod dowództwem chor. Baja rozpostarli się w tyralierę i po 
wzgórzu podążyli w kierunku wsi. Motorówka Nr IV wycofała się ku Jasiołdzie, 
gdzie nadal walczyły łodzie Nr III i Nr VI. W tym samym momencie motorówka 
Nr VI, chcąc zbliżyć się do brzegu, zaplątała śrubę w druty kolczaste znajdujące się 
pod wodą. Marynarz Augustyn, widząc grożące łodzi niebezpieczeństwo, pochwycił za 
karabin i zaczął ostrzeliwać wieś27. Będące nadal w ruchu dwie pozostałe łodzie zbliżyły 
się do motorówki Nr VI i zabezpieczyły ją, kierując ogień karabinów maszynowych 
w kierunku brzegu Horodyszcza. Chorąży Baj dowodzący 1 Batalionem 34 Pułku 
Piechoty rozpoczął atak. Po chwili strzały we wsi ucichły. Horodyszcze zostało zdobyte. 
W tym samym czasie Grupa płk. W. Grabowskiego zdobyła most kolejowy na Jasiołdzie 
i dworzec Zajezierze28. Wspólna akcja marynarzy Flotylli Pińskiej i żołnierzy 34 Pułku 
Piechoty zakończyła się sukcesem. Skuteczny manewr motorówki dowodzonej przez por. 
mar. Karola Taubego zaskoczył bolszewików, desant został wysadzony i zdobyto wieś. 
Do niewoli wzięto m.in. dowódcę kompanii 64 Pułku Strzelców29. Przybyły z odsieczą 
sowiecki statek pancerny został ostrzelany przez polską obsadę Horodyszcza i zmuszony 
do odwrotu. W walkach o Horodyszcze 34 Pułk Piechoty poniósł straty w postaci 
zabitych i rannych, m.in. zginął dowódca 2 Kompanii 1 Batalionu ppor. W. Frątczak30. 
W swoim Dzienniku gen. A. Listowski pod datą 3 lipca 1919 roku zanotował: Dziś 
rozpoczynamy ofensywę na (Łohiszyn) Łuniniec. Dzień lipcowy upalny […] Na odcinku 
średnim po artyl. [artyleryjskiej – R.M.] walce i przy pomocy pancernika „Mściciel” kompanie 
34 pp. zajęły Horodyszcze-Zaosierie. Marynarze w Horodyszczy wzięli 1 of. [oficera-R.M.] 
i 2 bolszewików i zdobyli 1 K.M. [karabin maszynowy-R.M.]31. Flotylla Pińska nie 

26 K. Taube, O. Żukowski, Zarys…, op. cit., s. 8.
27 K. Taube, Jak to było pod Horodyszczem, „Żołnierz Polski” 1931, nr 27, s. 626.
28 J. W. Dyskant, Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej, Warszawa 1994, s. 77.
29 Według wspomnień K. Taubego sowieckiego komisarza wziął do niewoli mar. Augustyn. Zob.: K. Taube, 

Figle…, op. cit., s. 23-24.
30 J. Wroczyński, Zarys historii wojennej…, op. cit., s. 13. Bohaterska śmierć ppor. Frątczaka została wspomniana 

w komunikacie Sztabu Generalnego WP z 6 lipca 1919 r. Zob.: CAW I. 312.303: Telegram z 5 lipca 1919 r., 
karty niepaginowane.

31 A. Listowski, Dziennik 1919-1920, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps 11739, s. 20.
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poniosła strat w walce. W meldunku sytuacyjnym dowódca Grupy Poleskiej napisał: 
Pod Pińskiem, po przygotowaniu ataku przez ciężką artylerię, nasza piechota przy udziale 
dwóch pociągów pancernych, zajęła placówkę nieprzyjacielską na wschód od stacji Zaosierje. 
Jednocześnie z tą akcją eskadra łodzi motorowych Flotylli Pińskiej pod dowództwem por. 
mar. ks. Giedroycia zaatakowała Horodyszcze z południa i wschodu, nie bacząc na silny 
ogień artylerii i karabinów maszynowych. Dzielni marynarze wysadzili desant i atakiem 
na bagnety, wspomagani przez działko i karabiny maszynowe z łodzi, zdobyli wieś wykłu-
wając wielu czerwonogwardzistów, resztę biorąc do niewoli, w tym dowódcę kompanii 
64. pułku strzelców i zdobywając karabiny maszynowe32. W rozkazie pochwalnym 
dowódca Frontu Poleskiego z najwyższym uznaniem wyraził się o uczestniczących 
w boju, w tym o marynarzach Flotylli Pińskiej pod dowództwem księcia J. Giedroycia, 
pochwalił ich za inicjatywę i męstwo podczas zdobycia Horodyszcza33. Żołnierzom 
34 Pułku Piechoty przyszła z pomocą także ludność okolicznych miejscowości, chcąca 
oswobodzić się spod bolszewickiego panowania. Mieszkaniec wsi Wysokoje o nazwisku 
Losicki za dzielne zachowanie podczas akcji bojowej i pomoc udzieloną polskiemu 
wojsku otrzymał nagrodę finansową w wysokości 300 marek polskich34. Zdobycie 
Horodyszcza otworzyło siłom polskim drogę do Łunińca, który ostatecznie po długich 
bojach został zdobyty 10 lipca 1919 roku35. W komunikacie Sztabu Generalnego WP 
z 11 lipca 1919 roku napisano: Front Poleski: Nieprzyjaciel wyparty z Łunińca cofa się na 
wschód. W pościgu zdobyto [za – przyp. R.M.] Dawidgródkiem pociąg pancerny. Stacja 
i miejscowość Łuniniec są silnie zniszczone36. Po opanowaniu Łunińca dowództwo 
Frontu Poleskiego oddało pod Zarząd Cywilny wszystkie miejscowości znajdujące się 
na zachód od rzek Bobryk i Styr, stanowiących rozgraniczenie pomiędzy ,,dalszym” 
a ,,ścisłym” terenem operacyjnym37. W połowie lipca front ustabilizował się na linii 
rzek Śmierć i Horyń38.

Zdobycie Horodyszcza 3 lipca 1919 roku oraz – w jego konsekwencji – opa-
nowanie Łunińca miały istotne znaczenie zarówno dla położenia wojsk polskich 
na Froncie Poleskim, jak i dla samej Flotylli Pińskiej. Dzięki zdobyciu Łunińca 
i oparciu linii frontu na linii rzek Śmierć i Horyń siły polskie opanowały Polesie 
i przebiegające tamtędy linie kolejowe. Możliwe stało się kontynuowanie marszu na 
wschód. Flotylla Pińska, dzięki swojej determinacji i skutecznie przeprowadzonej akcji 
bojowej pod Horodyszczem, zyskała uznanie w oczach dowódcy Frontu Poleskiego. 
32 J. Bartlewicz, Flotylla Pińska…, op. cit., s. 22.
33 CAW I.312.30.1: Dowództwo Grupy Poleskiej: Ordre de Batallie, rozkazy Dowództw Grup; Rozkaz 

153/w Dowództwa Frontu Poleskiego z 16 lipca 1919 r., s. 1.
34 CAW I.313.9.1 : Rozkazy; Rozkaz 145/w, strony niepaginowane.
35 Silne zniszczenie Łunińca zostało podkreślone w meldunku sytuacyjnym złożonym przez gen. S. Hallera 

w dn. 12 lipca 1919 r. Zob.: CAW I. 312.30.3, Dowództwo Grupy Poleskiej; Komunikat Sztabu 
Generalnego WP z dnia 12 lipca 1919, karty niepaginowane.

36 CAW. I.312.30.3: Telegram z 12 lipca 1919 r., karty niepaginowane.
37 CAW I. 310.6.1: Dowództwo Frontu Poleskiego: rozkaz Dowództwa Frontu Poleskiego z 15 lipca 

1919 r., karty niepaginowane.
38 G. Łukomski, B. Polak, M. Wrzosek, Wrzosek M., Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Działania 

bojowe. Kalendarium. t. 1 (1 stycznia 1919 – 29 lutego 1920 r.), Koszalin 1990, s. 96-101.
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Dotychczas wykorzystywana jedynie jako wsparcie dla piechoty Flotylla kontynuowała 
przede wszystkim działania zwiadowcze39. Odniesione zwycięstwo podniosło morale 
marynarzy, którzy do chwili bitwy byli biernymi uczestnikami działań bojowych na 
Froncie Poleskim. Wraz z rozwojem sytuacji na froncie doszło do ponownego użycia 
flotylli – w boju pod Pietrykowem 17 września 1919 roku40.

Na pamiątkę bitwy pod Horodyszczem dzień 3 lipca ustanowiono świętem 
Flotylli Pińskiej41. W czasach II Rzeczypospolitej jego obchody miały bardzo uroczysty 
charakter. Przebieg święta w 1930 roku opisał mat Jan Kurek na łamach „Morza”, 
miesięcznika wydawanego przez Ligę Morską i Kolonialną: Dnia 3 lipca br. w rocznicę 
bitwy pod Horodyszczami odbyła się na Jeziorze Horodyskim uroczystość święta Flotylli 
Pińskiej. Wczesnym rankiem wyruszył z Pińska statek z gośćmi do Horodyszcza, gdzie 
o godz. 10.00 rano w miejscowym kościele odprawione zostało uroczyste nabożeństwo. 
Następnie okręty i kutry Flotylli przedefilowały na jeziorze przed dowódcą Flotylli Pińskiej 
komandorem por. Witoldem Zajączkowskim. Podczas defilady nad Flotyllą unosiły się 
hydroplany, które następnie osiadły na jeziorze. O godz. 12.00 odbyło się śniadanie 
dla marynarzy42. Ten sam autor w kolejnym roku na łamach „Żołnierza Polskiego” 
o święcie Flotylli Pińskiej napisał: Wczesnym rankiem 3 VII wypłynęła na jezioro 
Horodyskie Flotylla Pińska, by obchodzić tu uroczystość swego święta. Okręty stanęły na 
redzie. Podniesiono „wielką galę” i dziesiątki flag trzepoce za podmuchem wiatru. U stóp 
wysokiego wybrzeża, obok kościoła O.O. Benedyktynów, zbudowano pomost, do którego 
dobijają kutry, wysadzając na ląd załogi poszczególnych okrętów. Przed godz. 9-tą ukazała 
się na widnokręgu eskadra wodnopłatowców, zdążająca nad jezioro. Kluczem płynęła 
w przestworzach, aż wreszcie, niby orzeł na zdobycz, runęła na powierzchnię wody. 
W kilka chwil potem załogi okrętów weszły w stare mury kościoła po-benedyktyńskiego, 
które, wzniesione w r. 1662, pamiętają świetne czasy przedrozbiorowej Polski. Po 
nabożeństwie do załóg okrętowych, zgromadzonych przed kościołem, przemówił d-ca 
Flotylli, przypominając dzień 3 lipca 1919 r., kiedy garstka marynarzy, na trzech 
byle jak uzbrojonych kutrach, podpływając pod osłoną mgły, zdobywa, mimo silnego 
ognia, obsadzoną przez przeważające siły bolszewickie miejscowość Horodyszcze, która 
dzięki swemu położeniu stanowiła ważną pozycję. W warunkach zwykłych był to czyn 

39 W  opinii por. mar. Karola Kopca zdobycie Horodyszcza wskazywało na konieczność wzmocnienia 
i powiększenia Flotylli jako broni nieodzownej na Polesiu. Innego zdania był bezpośredni uczestnik walk 
Karol Taube, który wskazywał jedynie na prowadzenie akcji wywiadowczych. Por. K. Kopiec, Urywek 
historji floty Pińskiej, „Przegląd Morski” 1929, nr 4, s. 18; K. Taube, O. Żukowski, Zarys…, op. cit., s. 10.

40 K. Taube, O. Żukowski, Zarys…, op. cit., s. 11-13; Por. K. Taube, Bitwa Flotylli Pińskiej z flotyllą 
bolszewicką pod Petrykowem, „Żołnierz Polski” 1928, nr 3, s. 48-49.

41 Pierwotnie Flotylla Pińska nieformalnie obchodziła swoje święto 10 lutego – na pamiątkę zaślubin 
Polski z Morzem Bałtyckim. Ze względu jednak na ,,niepraktyczną” datę, motywowaną m.in. 
brakiem obecności wielu oficerów i nieodpowiednią porą roku, staraniem dowódcy Flotylli Pińskiej 
kmdr. W.  Zajączkowskiego święto zostało przeniesione na dzień 3 lipca. Zob: CAW I.300.21.268: 
Departament Spraw Morskich i Kierownictwo Marynarki Wojennej, Odczyty i pogadanki dotyczące 
zagadnień Marynarki Wojennej, korespondencja Dowódcy Flotylli Pińskiej do Szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej z dn. 4 lutego 1930 r. ws. ustalenia daty Święta Flotylli, karty niepaginowane.

42 J. Kurek, Święto Flotylli Pińskiej, „Morze” 1930, nr 7, s. 19.
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szaleńców, którzy, w niepokaźnej liczbie rzucając się na umocnione pozycje bolszewików, 
postanowili zwyciężyć i zwyciężyli! Po powrocie załóg na okręty, d-ca Flotylli dokonał 
przeglądu poszczególnych okrętów Flotylli. W tym czasie klucz wodnopłatowców, krążąc 
nad jeziorem, wykonał szereg pięknych popisów. Po skromnym obiedzie i godzinnym 
odpoczynku, odkotwiczyły dywizjony Flotylli i kolejno odpłynęły do portu wojennego 
w Pińsku na kilkudniowy postój43.
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Rozpoczęcie tworzenia Armii Polskiej we Francji datuje się na 4 czerwca 1917 roku 
– wtedy właśnie, dekretem prezydenta tego kraju, rozpoczęto jej formowanie trwające 
przez cały 1918 rok, za które odpowiadała Misja Wojskowa Francusko-Polska, a rząd 
francuski ponosił koszty utrzymania, wyposażenia i wyszkolenia armii. Polityczne 
zwierzchnictwo nad nią sprawował Komitet Narodowy Polski powołany w Lozannie 
15 sierpnia 1917 roku. Jego przewodniczącym został Roman Dmowski. 4 października 
1918 roku na czele Armii Polskiej we Francji stanął przybyły z Rosji gen. Józef Haller1.

W skład Błękitnej Armii wchodził 1 Batalion Inżynieryjny 1 Dywizji Strzelców, 
którego organizowanie w pierwszych dniach października 1917 roku rozpoczął 
ppor. Marceli Edmund Zaborski w obozie Armii Polskiej w Sillé-le-Guillaume. 
1 Odrodzenie Wojska Polskiego 1918-1921 w materiałach Centralnego Archiwum Wojskowego. Praca zbiorowa, 

Warszawa 2008, s. 79.

STRESZCZENIE

W artykule autor przybliża historię zapomnianych żołnierzy 1 Kompanii 13 Batalionu 
Saperów z 1920 roku, którzy zginęli w walkach z bolszewikami 27 czerwca 1920 roku 
w miejscowości Susły na dzisiejszej Ukrainie. Autor przedstawia własne starania, 
Fundacji In Blessed Art oraz innych osób o przywołanie pamięci o tych zapomnianych 
i przemilczanych przez historię bohaterach.
W 100. rocznicę od ich śmierci konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy 
Damian Ciarciński po raz pierwszy odczytał nazwiska poległych wówczas żołnierzy nad 
ich zbiorową mogiłą w Susłach.

SŁOWA KLUCZOWE

pułk, batalion, kompania, sztandar, saperzy, mogiła, pomnik, tablica, identyfikacja, 
upamiętnienie
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11 marca 1918 roku na czele formującej się jednostki inżynieryjnej, składającej się 
z sześciu oficerów i 364 szeregowych, stanął mjr Edward Wysocki. Już 13 marca 
została zorganizowana 1 Kompania Inżynieryjna dowodzona przez por. Marcelego 
Edmunda Zaborskiego w składzie: dwóch oficerów, 18 podoficerów i 202 saperów. 
Tego dnia sformowano również szkołę podoficerską. Kompania 24 maja wyruszyła na 
front do Szampanii, gdzie wykonywała wiele prac fortyfikacyjnych. Natomiast pod 
Saint-Hilaire-le-Grende z 13 na 14 lipca wzięła udział jako piechota w starciu z Niem-
cami. 22 czerwca 1918 roku na polach Szampanii przedstawicielom 1 i 2 Kompanii 
Inżynieryjnej, które tworzyły później 1 Batalion Inżynieryjny, prezydent Rzeczypo-
spolitej Francuskiej Raymond Poincaré wręczył sztandar od miasta Belfort. Z kolei 
10 czerwca zorganizowano w Érignie pod Angers szkołę podoficerską i 2 Kompanię 
Inżynieryjną dowodzoną przez por. Stefana Grodeckiego w składzie trzech oficerów 
i 220 saperów. 15 czerwca sformowano w tej miejscowości Szkołę Podchorążych 
Inżynierii. Ostatnią formacją saperską, powstałą 18 października, była kompania 
parkowa pod dowództwem por. Czesława Pawłowicza, która liczyła około 100 szere-
gowych. Z tych pododdziałów 9 listopada został sformowany 1 Batalion Inżynieryjny 
pod dowództwem ppłk. Edwarda Wysockiego. Po zawieszeniu broni 11 listopada 
1918 roku (dwa dni później) batalion zakwaterował się w okolicy miejscowości Bayon, 
gdzie 29 grudnia przybyła z frontu jego 1 Kompania. Ta 18 listopada brała udział 
w triumfalnym wkroczeniu Armii Francuskiej do Alzacji i Lotaryngii2.

4 kwietnia 1919 roku podjęto decyzję o połączeniu Błękitnej Armii z oddziałami 
Wojska Polskiego tworzonymi w kraju. Niedługo potem nastąpiły również zmiany 
personalne w dowództwie 1 Batalionu Inżynieryjnego, którego dowódcą 15 kwiet-
nia mianowano kpt. Czesława Pawłowicza. Z kolei dowódcą 1 Kompanii został  

2 R. Bielski, Dziesięć lat istnienia 2-go Pułku Saperów Kaniowskich 1918-1928, Puławy 1928, s. 33; Idem, 
Zarys historii wojennej 2-go Pułku Saperów Kaniowskich, Warszawa 1931, s. 54-56, 58-60, 90.

Il. 1. Sztandar 1 Batalionu 
Inżynieryjnego, następnie 

13 Batalionu Saperów,  
stan z 1928 r.

Źródło: ze zbiorów Stanisława 
Konopki
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ppor. Grzegorz Sikorski, 2 Kompanii – kpt. Bohdan Jabłoński, a Kompanii Parkowej 
– por. Jerzy Ławcewicz. W dniach 22 i 23 kwietnia 1 Batalion Inżynieryjny wyruszył 
transportem kolejowym z Francji przez Niemcy do Chełma. Po przejściu na etat 
krajowy – jak dywizja, do której przynależał (1 Dywizję Strzelców Błękitnej Armii 
przemianowano na 13 Dywizję Piechoty) – 15 września został przemianowany 
na 13 Batalion Saperów, tworzący z pozostałymi formacjami tego typu podstawy 
polskich wojsk saperskich3.

W momencie reorganizacji omawianego Batalionu Saperów w 1919 roku 
1 Kompanię Inżynieryjną (1 Kompanię Saperów Minerów) przemianowano na 
1 Kompanię Saperów. W trakcie działań wojennych niemal całkowicie została rozbita 
27 czerwca 1920 roku pod Zwiahlem. Dopiero 27 września do batalionu przybyło jej 
uzupełnienie w postaci Lubelskiej Kompanii Fortyfikacyjnej nr 2, którą sformowano 
w Batalionie Zapasowym Saperów nr 2 w Dęblinie. Z nowej kompanii oraz ocalałych 
żołnierzy pierwotnej 1 Kompanii stworzono nową 1 Kompanię Saperów, której 
dowódcą został por. Stefan Nelken. Kolejny pododdział 13 Batalionu Saperów to 
2 Kompania Inżynieryjna (2 Kompania Saperów Minerów) przemianowana na 
2 Kompanię Saperów, którą przez cały okres wojny dowodził por. Jerzy Ławcewicz. 
Z kolei 3 Kompania Saperów tegoż batalionu została sformowana w maju 1920 roku 
w Kompanii Zapasowej Saperów nr 2 w Krasnymstawie, która pod dowództwem 
ppor. Antoniego Malinowskiego 3 czerwca dotarła do macierzystego batalionu. Z nim 
5 lipca 1921 roku przybyła do Dęblina, gdzie organizowano 2 Pułk Saperów. Tam 
3 Kompanię rozformowano jako nieetatową. Kolejną formacją omawianego batalionu 
3 R. Bielski, Zarys historii wojennej…, op. cit., s. 57.

Il. 2. Major Czesław Pawłowicz,  
1. poł. lat 20. XX w.

Źródło: Muzeum Regionalne PTTK w Puławach
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była Kompania Parkowa, którą przemianowano na Kolumnę Narzędzi Saperskich 
nr 13. Doposażała ona przez cały okres wojny swój batalion. 20 czerwca 1920 roku 
została przemianowana na Kolumnę Saperską nr 13, a 31 maja 1921 roku odeszła 
do Batalionu Zapasowego Saperów nr 2, gdzie rozformowano ją jako nieetatową. We 
Francji w ramach 1 Batalionu Inżynieryjnego powołano do istnienia także Kolumnę 
Pontonową (ekwipaż naprawy mostów), którą przemianowano w Polsce na Kolumnę 
Mostową nr 81, a następnie na Kolumnę Pontonową, wchodzącą w skład 13 Batalionu 
Saperów. W okresie wojennym dowodził nią por. Eugeniusz Szubert. W 1921 roku, 
po przybyciu do Dęblina, kompania ta została rozformowana jako nieetatowa4.

Do najświetniejszych czynów 13 Batalionu Saperów w latach 1919-1920 
należą: zdobycie Antonówki, Sarn i Zwiahla, liczne wypady na tyły wroga, m.in. pod: 
Ołyczką, Żytomierzem, Hłuboczkiem, Lipowcem, Mazepińcami i Nowosiółką. 
Podczas działań wojennych wykonywał on również szereg prac technicznych. Należały 
do nich: budowa okopów, stawianie zasieków, budowanie (44), naprawianie (23), 
wysadzanie i spalenie (37) mostów drogowych i kolejowych, naprawianie dróg oraz 
przeprowadzanie zwiadów technicznych (m.in. 143 mosty)5. Wspomniane zdobycie 
Zwiahla przez żołnierzy 13 Batalionu Saperów związane jest również z rozbiciem 
1 Kompanii tej formacji.

W trakcie posuwania się wojsk polskich na wschód zaszła potrzeba odbudowa-
nia mostu na rzece Słucz w Zwiahlu. Na podstawie rozkazu dowództwa 13 Dywizji 
Piechoty z 25 grudnia 1919 roku dowódca 13 Batalionu Saperów wysłał do odbu-
dowy mostu 1 Kompanię Saperów pod dowództwem por. Grzegorza Sikorskiego. 
Przystąpiła ona do prac 1 stycznia 1920 roku i zakończyła je w czerwcu.

3 marca 1920 roku, w trakcie trwających prac, kra lodowa zniszczyła mosty 
polowe na rzece Słucz, wskutek czego obsada przedmościa Zwiahla pozostała 
bez połączenia z zachodnim brzegiem rzeki. Od 8 marca, dzięki wsparciu parku 
pontonowego, istniał tylko jeden most w Zwiahlu. Ten stan rzeczy wykorzystali 
bolszewicy podczas ofensywy na Równe, którą rozpoczęli 19 marca 1920 roku. 
W dniu następnym poprowadzili oni natarcie na Zwiahl. Podczas ostrzału arty-
leryjskiego mostu 1 Kompania Saperów przerwała prace budowlane i pozostała 
w odwodzie oddziałów 7 Dywizji Piechoty, która broniła przedmieścia Zwiahla. 
21 marca w godzinach porannych nastąpił atak na miejscowość. Piechota polska 
kilkukrotnie odrzuciła natarcia wroga, zadając straty bolszewikom. W późniejszym 
czasie atakujący wykorzystali osłabienie polskiej obrony, wynikające z braku amunicji, 
i przełamali opór Polaków, wdzierając się na przedmoście w Zwiahlu. Wówczas 
dowództwo polskiego odcinka nakazało natychmiastowy kontratak siłami 1 Kom-
panii 13 Batalionu Saperów. Dzięki inicjatywie chor. Jana Krzosa i podległym mu 
saperom zaskoczyli oni nieprzyjaciela, który przerażony brawurą, odwagą i szybkim 
natarciem 1 Kompanii zaczął się cofać i uciekać w panice. Podczas walk i odwrotu 
4 R. Bielski, Zarys historii wojennej…, op. cit., s. 57-58.
5 R. Bielski, Dziesięć lat istnienia…, op. cit., s. 36; Z. Kiełb, Zarys historii 2 Pułku Saperów Kaniowskich, 

Puławy 2008, s. 6-7.
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zabito kilkudziesięciu bolszewików, pięciu zostało ciężko rannych (w tym dowódca 
i adiutant wrogiego pułku), stracili oni lekki czołg, a kilku żołnierzy dostało się do 
niewoli. Po stronie polskiej w 1 Kompanii było czterech rannych. Bój pod Zwiahlem 
z 21 marca 1920 roku stanowi piękną kartę w historii 13 Batalionu Saperów. Za tę 
walkę chor. Jan Krzos otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari.

1 Kompania tego batalionu pozostała w Zwiahlu, aby ukończyć most. W momen-
cie odwrotu wojsk polskich spod Kijowa w czerwcu 1920 roku otrzymała ona rozkaz 
podminowania mostów na rzece Słucz w okolicach Zwiahla. 24 czerwca saperzy 
pomimo walk toczonych z bolszewikami, podminowali wcześniej odbudowany przez 
siebie most w Zwiahlu, a w trudnej sytuacji dla polskiej obrony chor. Jan Krzos nakazał 
zabarykadować most, zabezpieczając go przed wtargnięciem samochodów pancernych 
wroga. Ostrzał bolszewicki mostu i polskiej obrony coraz bardziej się nasilał. Próba 
wysadzenia przeprawy po wycofaniu się Polaków nie powiodła się, dlatego chor. Jan 
Krzos podpalił most. Wówczas bolszewicy przypuścili atak, nie chcąc dopuścić do jego 
podpalenia, ale zostali ostrzelani i powstrzymani przez saperów i piechotę. Wskutek 
tego – aby przyspieszyć zniszczenie mostu – chor. Jan Krzos wysadził go za pomocą 
ręcznych granatów. 25 czerwca 1920 roku 1 Kompania Saperów otrzymała rozkaz 
obsadzenia brzegu rzeki i obrony Zwiahla. Jednak już 26 czerwca nakazano jej wycofanie 
się do miasta. Po sforsowaniu przez bolszewików rzeki Słucz w Hulsku 1 Kompania 
dostała rozkaz natychmiastowego wymarszu i skierowania się tam, a następnie na 
Susły i przejścia na prawy brzeg rzeczki Smołki. Po wykonaniu rozkazu – gdy pierwszą 
półkompanią dowodził ppor. Kazimierz Zeńczak, przy której był również dowódca 
kompanii por. Grzegorz Sikorski, a drugą półkompanią dowodził chor. Jan Krzos – 
zaobserwowano na skraju lasu wojska nieprzyjacielskie. Zbliżający się Kozacy zostali 
ostrzelani przez saperów pod dowództwem sierż. Nowiny, skutkiem czego wycofali się, 
a kilku z nich zostało zabitych i rannych. Niedługo później przystąpili do ponownego 
ataku na czele przeważających sił. W tym czasie nieprzyjacielska artyleria zaczęła 
ostrzeliwać wioskę Susły. Jednocześnie bolszewicy zaatakowali prawe i lewe skrzydło 
polskich saperów. Polacy zaczęli się cofać, a ich środkowe oddziały – z powodu utraty 
łączności – pozostały wciąż na miejscu, nie wiedząc o cofaniu się skrzydeł w zażartej 
walce. 1 Półkompania Saperów dotarła do zakola Smołki, a 2 Półkompania Saperów 
do wioski Susły i rozlokowała się na cmentarzu oraz w pobliżu rzeki. Około godziny 
czternastej 27 czerwca 1920 roku 1 Kompania Saperów została całkowicie otoczona 
przez kawalerię Siemiona Budionnego i rozbita. Zabito 62 żołnierzy: dwóch oficerów, 
czterech podoficerów i 56 saperów. Było też dwóch rannych podoficerów i pięciu 
saperów. Reszta kompanii chor. Jana Krzosa w składzie 12 podoficerów i 88 saperów 
dostała się do niewoli. Z oficerów zginął śmiercią bohaterską dowódca kompanii por. 
Grzegorz Sikorski i ppor. Kazimierz Zeńczak (odznaczony pośmiertnie Krzyżem Srebr-
nym Orderu Wojennego Virtuti Militari). Zabitym i więzionym żołnierzom bolszewicy 
zabrali odzież, poległych zaś posiekali szablami na kawałki. Nad jeńcami pastwili się 
moralnie i fizycznie, bijąc, morząc głodem, plując i urągając. Z całej kompanii pozostała 
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tylko kancelaria i tabor – razem 60 szeregowych pod dowództwem chor. Edwarda 
Jordana. Oddział ten znajdował się podczas działań bojowych w miejscowości Korzec. 
Ocalał również przestrzelony pod Zwiahlem sztandar 13 Batalionu Saperów.

Po sformowaniu nowej 1 Kompanii 13 Batalionu Saperów wykonywała ona od 
5 października do 11 listopada 1920 roku prace fortyfikacyjne na terenie Równego, a od 
18 listopada do 2 grudnia odbudowywała spalony most na Horyniu pod Kurhanami6.

Po zakończeniu działań wojennych dowódcą 2 Pułku Saperów Kaniowskich, 
sformowanego 20 lipca 1921 roku, został mjr Artur Górski, z którym we wrześniu 
1921 roku przeszedł na stałe z Dęblina do Puław. Składał się on z 3, 13 i 27 Batalionu 
Saperów. 13 Batalion Saperów przybył do pułku w składzie dowództwa, 1 i 3 Kompa-
nii Saperów. 15 lipca 1921 roku 2 Kompania Saperów pozostała na Wołyniu w celu 
wykończenia mostu w Tiutkiewiczach. Najprawdopodobniej 23 sierpnia batalion 
powrócił do Równego, gdzie stacjonowała 13 Dywizja Piechoty. Z kolei 15 grudnia 
ponownie wrócił on do swojego pułku, ale 19 kwietnia 1922 roku znów skierował 
się do Równego, tym razem na dwa lata. Ostatecznie 13 Batalion Saperów przybył 
na stałe do Puław 19 maja 1924 roku7.

6 Zob. szerzej R. Bielski, Zarys historii wojennej…, op. cit., s. 63-70; Z. Kiełb, Historia sztandarów 2. Pułku 
Saperów Kaniowskich i ich losy przed i po wrześniu 1939 roku, „Archeologia Wojenna” 2014, t. 4, s. 46.

7 R. Bielski, Zarys historii wojennej…, op. cit., s. 89; Z. Kiełb, Zarys historii…, op. cit., s. 8.

Il. 3. Żołnierze 13 Batalionu Saperów 2 Pułku Saperów Kaniowskich 
z dowódcą 2 Kompanii por. Jerzym Ławcewiczem (pośrodku), 

prawdopodobnie Równe, około 1922 r.
Źródło: archiwum prywatne autora
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Pewnego rodzaju świadkiem i zarazem relikwią bojową odnoszącą się do dziejów 
wojennych 13 Batalionu Saperów, a w szczególności opisywanych walk pod Zwiahlem 
1920 roku, jest francuski sztandar tej formacji inżynieryjnej. W czasie walk I wojny 
światowej w Szampanii i Wogezach znajdował się on przy 1 Kompanii Inżynieryjnej 
batalionu. Z kolei po powrocie do kraju w okresie wojny polsko-bolszewickiej był 
przechowywany w dowództwie batalionu na froncie. Tym samym uczestniczył we 
wszystkich działaniach bojowych formacji – również w starciu z kawalerią Siemiona 
Budionnego w 1920 roku pod Zwiahlem, gdzie został przestrzelony. Mimo że 
zginęła wówczas niemal cała 1 Kompania 13 Batalionu Saperów, sztandar ocalał. 
Po zakończeniu wojny ten rozpoznawczo-bojowy znak umieszczono obok nowego 
sztandaru 2 Pułku Saperów Kaniowskich, stanowiącego z nim łącznie nierozerwalną 
całość historyczną formacji. Był on używany jedynie podczas święta pułkowego 
(przypadało 11 maja, w rocznicę bitwy pod Kaniowem) i święta Wszystkich Świętych8. 
Wykorzystywanie go jedynie w trakcie wymienionych uroczystości i prezentowanie 
przez żołnierzy 13 Batalionu Saperów było nie tylko kontynuacją tradycji, ale przede 
wszystkim zachowaniem pamięci po swoich poprzednikach, w szczególności tych 
poległych w Susłach 27 czerwca 1920 roku.

8 R. Bielski, Zarys historii wojennej…, op. cit., s. 91; Z. Kiełb, Historia sztandarów…, op. cit., s. 46.

Il. 4. Sztandary 2 Pułku Saperów Kaniowskich i 13 Batalionu 
Saperów. Nad nimi w ramie wyobrażenie Matki Boskiej 

Częstochowskiej ze sztandaru 2 Pułku Inżynieryjnego II Korpusu 
Polskiego na Wschodzie. Sala tradycji i pamięci pułku, 

2. poł. lat 30. XX w.
Źródło: Projekt Historyczny Dawne Puławy
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Zanim doszło do oddania do użytku puławskiego kościoła pw. Zmartwych-
wstania Pańskiego9, w trzecią rocznicę bitwy pod Kaniowem, 11 maja 1921 roku, 
żołnierze 2 Pułku Saperów Kaniowskich wmurowali w ścianę świątyni tablicę 
pamiątkową poświęconą poległym żołnierzom tej formacji. Nie zachowała się ona 
do naszych czasów ani nie została opublikowana w pamiątkowej publikacji o pułku 
z 1928 roku. Prawdopodobnie z racji niekompletnych danych dotyczących poległych 
żołnierzy z czasem ją zdemontowano. Których zatem kaniowczyków na niej upa-
miętniono? Trudno obecnie powiedzieć. Zapewne jej treść ujęła poległych saperów 
w Susłach 27 czerwca 1920 roku, ale czy już wówczas znano dane 62 ofiar? Dziś 
wiemy o istnieniu tej tablicy tylko z dwóch publikacji por. Romualda Bielskiego10.

Zasadniczą tablicę pamięci poświęconą wyłącznie 62 poległym pod Zwiahlem 
oficerom, podoficerom i saperom 1 Kompanii 13 Batalionu Saperów opracowano 
w 1926 roku. Wykonali ją saperzy szkoły podoficerskiej 2 Pułku Saperów Kaniowskich, 
a autorem wieńczącej ją płaskorzeźby był kpr. Teofil Pluciński. Znajdował się na niej 

9 Świątynią 2 Pułku Saperów Kaniowskich była dawna cerkiew pw. Świętej Trójcy, konsekrowana 10 lipca 
1909 r. Puławscy kaniowczycy przebudowali i przekształcili ją w kościół katolicki pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego, który poświęcono 25 października 1921 r. Zob. Z. Kiełb, Zarys historii…, op. cit., s. 14.

10 R. Bielski, Dziesięć lat istnienia…, s. 48, gdzie podał, że tablica była niekompletna z powodu braku 
odpowiednich w 1921 r. materiałów historycznych; Idem, 2-gi Kaniowski Pułk Saperów, [w:] Historia 
pułków i batalionów saperskich w latach 1918-1928, ,,Przegląd Wojskowo-Techniczny” 1928, t. 4, z. 6, 
s. 341, gdzie autor błędnie podał, że tablicę wmurowano w czwartą rocznicę bitwy kaniowskiej.

Il. 5. Poczet z historycznym sztandarem 13 Batalionu Saperów podczas 
uroczystości święta pułkowego, sztandarowym jest 

chor. Piotr Rosowski-Reński, Puławy, 15 maja 1938 r.
Źródło: archiwum autora
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ptak z rozpostartymi skrzydłami trzymający w szponach gałązkę i górujący nad trzema 
wieńcami rozdzielonymi datami: 1918 i 1920, przy czym środkowy wieniec składał się 
z liści dębu. Tablica zawierała również napis: Cześć poległym, którzy zginęli na polu chwały 
w obronie całości i niepodległości ojczyzny z 1 kompanji 13 batalionu saperów, rozdzielony 
krzyżem z literami Ś.P. [Świętej Pamięci]. Została odsłonięta w 1926 roku, w piątą 
rocznicę powstania 2 Pułku Saperów Kaniowskich. Była ona eksponowana w kościele 
pw. Zmartwychwstania Pańskiego (obecnie Matki Bożej Różańcowej) i zaginęła 
w 1939 roku.

Kolejną formą upamiętnienia poległych w Susłach 62 saperów były spisy 
poległych żołnierzy 2 Pułku Saperów Kaniowskich autorstwa oficera tej formacji 
por. Romualda Bielskiego11. Pierwszym z nich był ten wydany drukiem w 1928 roku 
z okazji 10. rocznicy bitwy pod Kaniowem12. Żołnierze zostali wymienieni w spisie 
Polegli na polu chwały i zmarli od ran 1918-1920, wśród nich znalazło się 96 kaniow-
czyków. Ten sam autor w publikacji z 1931 roku, wydrukowanej w 10. rocznicę 
powstania tegoż pułku, a dotyczącej jego historii wojennej, nie tylko przedstawił 
szczegółowy opis dwóch bitew pod Zwiahlem w 1920 roku. Opisał także heroiczną 
śmierć żołnierzy z 1 Kompanii 13 Batalionu Saperów, których wymienił w spisie Lista 
poległych i zmarłych z ran, wśród nich znalazło się 119 poległych saperów kaniowskich13.

Saperzy spod Zwiahla, zabici przez bolszewików 27 czerwca 1920 roku, zostali 
także upamiętnieni na warszawskim pomniku Poległym Saperom14. Autorem pomnika 
był rzeźbiarz Mieczysław Lubelski, a odlano go w warszawskich Zakładach Meta-
lurgicznych L. Kranca i T. Łempickiego. Monument usytuowano w pobliżu Szkoły 
Podchorążych Inżynierii i został on odsłonięty podczas święta sapera w 10. rocznicę 
istnienia szkoły – 29 października 1933 roku – przez prezydenta Ignacego Mościc-
kiego. Upamiętniał saperów z różnych formacji inżynieryjnych poległych w czasie 
walk o niepodległość Polski z lat 1914-1920. Składał się z rzeźby sapera w uzbrojeniu 
polowym, stojącego na spocznij na postumencie przed wysoką granitową kolumną 
z napisem „Poległym saperom”. Z obu jej stron umieszczono informacje o miejscach 
60 bitew, w których zginęło łącznie 600 saperów15. Gdyby stanąć na wprost sapera, 
informacja o bitwie pod Zwiahlem znajdowałaby się po jej prawej stronie. Za 
granitową kolumną znajdował się kolejny element pomnika w kształcie wielkiej 
11 Romuald Bielski od 1920 r. służył w Zapasowym Batalionie Saperów nr 2, a od 1921 do 1936 r. w 2 Pułku/

Batalionie Saperów Kaniowskich w Puławach. Uzyskał stopień podporucznika w 1920 r. i awansował do 
stopnia porucznika w 1923 r. oraz kapitana w 1932 r. Długoletni adiutant pułku oraz z-ca dowódcy 
i dowódca 1 Plutonu Szkoły Podoficerskiej. W latach 1933-1936 był dowódcą 1 Kompanii 2 Batalionu 
Saperów Kaniowskich. W 2. poł. 1935 r. przebywał na stażu w 15 Pułku Piechoty ,,Wilków”.

12 R. Bielski, Dziesięć lat istnienia…, op. cit., s. 5-7. W przypadku siedmiu żołnierzy autor podał odmienny 
zapis ich nazwisk w stosunku do danych zamieszczonych na tablicy z 1926 r.

13 R. Bielski, Zarys historii wojennej…, op. cit., s. 93-95. W  przypadku ośmiu żołnierzy autor podał 
odmienny zapis ich nazwisk w stosunku do danych zamieszczonych na tablicy z 1926 r.

14 Pomnik ten był usytuowany w latach 1933-1944 u zbiegu ulic Topolowej (obecnie Alei Niepodległości) 
i 6 Sierpnia (obecnie ul. Nowowiejskiej) w Warszawie.

15 S. M., W dniu święta saperów P. Prezydent Rzplitej odsłonił pomnik ku czci poległych. Uroczystości 10-lecia 
Szkoły Podchorążych Inżynierji, „Polska Zbrojna” 1933, nr 301, s. 1.
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księgi dziejów walk o niepodległość, w której złotymi zgłoskami wyryto nazwiska tych, 
co w ofierze ojczyźnie złożyli swe życie16. Grzbiet księgi zdobiło epitafium generała 
saperów Jakuba Jasińskiego, który poległ 4 listopada 1794 roku w obronie Pragi. 
Z kolei po lewej i prawej stronie księgi umieszczono tablice z brązu, na których 
wymieniono personalia poległych żołnierzy. Pomnik przetrwał działania wojenne 
1939 roku. Został jednak uszkodzony przez Niemców w 1944 roku, a w kwietniu 
1945 roku jego fragmenty odnaleziono na terenie fabryki Lilpop, Rau i Loewenstein 
na warszawskiej Woli. Pomnika nie odbudowano. W 2010 roku opublikowano Listę 
oficerów i szeregowych saperów poległych w walkach o Niepodległość 1914-1921, która 
zawiera dane dotyczące 556 żołnierzy17. Zdaniem autorów, którzy odtworzyli ją na 
bazie materiałów archiwalnych, jest ona spisem poległych saperów, jacy byli wypisani 
na omawianym pomniku z 1933 roku. Co więcej, we wstępie do listy podano, że 
była umieszczona na pomniku w postaci płyt wykonanych z brązu, będących zapisem 
stronic wieczystej księgi pamięci, które zamontowano po obu stronach kamiennego 
bloku. Z kolei usytuowany przed nim, wsparty na karabinie saper stał jakby na straży 

rozłożonej za nim księgi pamięci poległych 
saperów. W ten sposób po latach przywrócono 
pamięć 556 saperów, którzy oddali życie za 
ojczyznę. Wśród nich wymieniono 125 zwią-
zanych z 2 Pułkiem Saperów Kaniowskich. 
Ale czy byli to już wszyscy, skoro w artykule 
prasowym, opublikowanym 30 października 
1933 roku, podano liczbę 600 poległych 
saperów? Czy była to uogólniona liczba? 
Na pewno w tej grupie wymieniono, a tym 
samym ponownie upamiętniono, 60 saperów, 
którzy zginęli 27 czerwca 1920 roku w Susłach. 
Z nieznanych przyczyn zabrakło na liście ich 
dwóch kolegów: kpr. Jana Steca i sap. Stani-
sława Zajki18.

16 Ibidem.
17 Polscy saperzy polegli w latach 1914-2010, pod red. J. Mańkowskiego, Wrocław 2010, s. 87-94.
18 Ibidem, s. 87-94. W przypadku 13 żołnierzy autorzy listy podali odmienny zapis co do ich stopnia, imion 

i nazwisk w stosunku do danych zamieszczonych na tablicy z 1926 r. Z kolei sap. Antoniemu Jedynakowi 
błędnie przypisano przynależność do 8 Pułku Saperów, gdyż należał do 1 Kompanii 13 Batalionu Saperów.

Il. 6. Zaginiona tablica pamiątkowa z 1926 r., 
stan z 1928 r.

Źródło: archiwum Stanisława Konopki
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W 2012 roku, w trakcie 
prowadzonych badań, na temat 
puławskich kaniowczyków 
dotarł do autora niniejszego 
artykułu Stanisław Konopka, 
krewny ppłk. Stanisława Magnu-
szewskiego, dowódcy 2 Pułku 
Saperów Kaniowskich z  lat 
1926-1932. Wówczas przedstawił 
nieznane dzieje tego oficera, 
a także część bogatej dokumen-
tacji fotograficznej odnoszącej się 
do interesującego autora pułku. 
Jednak to nie był pełny w  nią 
wgląd – ten autor uzyskał dopiero 
podczas pierwszego wspólnego 
spotkania w Kielcach w 2014 roku. 
Wówczas miał on możliwość 
wypożyczenia całej spuścizny po 
podpułkowniku, celem kontynuowania prac nad jego biografią19. Podczas skrupu-
latnego przeglądania i porządkowania materiałów w teczce z luźnymi dokumentami 
i fotografiami jedna z nich wypadła. Okazało się, że to nieznane zdjęcie tablicy 
z 1926 roku z poległymi kaniowczykami, zaginionej w 1939 roku, poświęconej 
poległym żołnierzom 1 Kompanii 13 Batalionu Saperów. Dotychczas publikowano 
ją tylko raz – w 1928 roku, wyeksponowano wtedy jedynie jej zasadnicze elementy, 
spis poległych i ozdobną płaskorzeźbę, w niezbyt dobrej jakości wydruku20. Z kolei 
jakość odkrytego zdjęcia okazała się tak dobra, że przy obecnej technice skanowania 
można obejrzeć każdy detal tej wyjątkowej tablicy pamięci. Zamieszczając foto-
grafię tablicy w publikacji o ppłk. Stanisławie Magnuszewskim, autor postanowił 
jednocześnie zrekonstruować jej treść i zarazem przywrócić pamięć o poległych 
pod Zwiahlem 62 saperach. Swój pomysł przedstawił ks. dziekanowi Piotrowi 
Treli, pod którego kuratelą jest obecnie kościół puławskich kaniowczyków, dziś pw. 
Matki Bożej Różańcowej. Proboszcz nie odmówił wsparcia w zakresie przywrócenia 
pamięci i wyraził zgodę na usytuowanie tablicy w Kaplicy Historycznej świątyni 
19 Z. Kiełb, „Zapomniany” kaniowczyk ppłk Stanisław Magnuszewski (1888-1968), Puławy 2018.
20 R. Bielski, Dziesięć lat istnienia…, op. cit., s. 35.

Il. 7. Nieistniejący obecnie pomnik 
Poległym Saperom z 1933 r.,  

stan z około 1936 r.
Źródło: archiwum autora
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na ścianie poświęconej 2 Pułkowi Saperów Kaniowskich. Zobowiązał się ponadto 
do poprowadzenia mszy za dusze 62 saperów poległych 27 czerwca 1920 roku, 
której dotąd nie mieli. Rozpoczęły się prace przy rekonstrukcji treści pamiątkowej 
tablicy, w powstaniu której finansowo wsparły autora zaprzyjaźnione osoby: Rafał 
Bociąg i Lech Marczak. Tablica została umieszczona w Kaplicy Historycznej 11 maja 
2018 roku, w 100. rocznicę bitwy pod Kaniowem. Odsłonięto ją 13 maja podczas 
mszy za 62 saperów poległych 27 czerwca 1920 roku w Susłach. Aktu dokonali, 
w 100-lecie bitwy kaniowskiej i zarazem w roku jubileuszowym odzyskania przez 
Polskę niepodległości, st. sierż. Piotr Dąbrowski, wnuk śp. sapera kaniowskiego  
por. w st. spocz. Bolesława Samca, oraz wyjątkowy gość uroczystości ppłk Mirosław 
Zyber, dowódca 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów, który przybył na tę uroczystość 
z pocztem sztandarowym podległego batalionu. Dzięki opisanemu wydarzeniu 
ponownie powróciła do świadomości lokalnej pamięć o 62 poległych saperach, 
a przede wszystkim ich personalia, które w latach 1926-1939 były wyeksponowane 
w tym kościele. Na tablicy umieszczono następujący napis:

1918  Ś.†P.  1920
CzeŚć Poległym, którzy zgINęlI Na Polu Chwały

w obroNIe CałoŚCI I NIePodległoŚCI ojCzyzNy

z 1. komPaNII 13. batalIoNu SaPerów

Poniżej wymieniono wszystkich poległych. Byli nimi: por. Sikorski Grzegorz, 
ppor. Zeńczak Kazimierz, sierż. Trzciński Zdzisław, kpr.: Łowicki Wiktor, Steć Jan, 
Bojanowski Stefan, oraz sap.: Adamczyk Stanisław, Adamus Stanisław, Andrzej-
czak Bolesław, Bartoszek Józef, Bujak Piotr, Duda Jan, Erlich Berek-Lejba, Filar 
Bronisław, Gajek Jan, Gawrych Bolesław, Gradosz Jan, Grochal Antoni, Grudzień 
Wojciech, Harsztark Dawid, Hormula Walenty, Jaremczyk Piotr, Jedynak Antoni, 
Kaczmarczyk Andrzej, Kałuża Ludwik, Kawan Andrzej, Knaś Feliks, Konefat Piotr, 
Kosmała Stanisław, Kopacz Antoni, Kornecki Józef, Kozłowski Stanisław, Kreda 
Izaak, Kryszczyk Stanisław, Krzywozik Józef, Kruk Teodor, Kurlak Jan, Kuzaryna 
Józef, Laskowski Zygmunt, Lipski Stanisław, Lutomski Władysław, Michalak 
Władysław, Michalski Józef, Misiorski Antoni, Miszczyka Antoni, Olejnik Józef, 
Palicki Roman, Piątek Władysław, Pietras Bolesław, Piotrowski Józef, Potocki 
Józef, Radecki Bronisław, Raparski Adam, Ruchtman Ludwik, Ślusarczyk Jan, 
Szafel Herszek, Szare Jakób, Szymanek Wilhelm, Uczciwek Jan, Zajka Stanisław, 
Zilberman Dawid, Zmorek Piotr.
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Kiedy były prowadzone prace związane z wykonaniem pamiątkowej tablicy, 
niezależnie od nich w kwietniu 2018 roku Hubert Kampa, prezes Fundacji In 
Blessed Art, został poproszony o zaprojektowanie i wykonanie wnętrza świątyni 
w miejscowości Susły na Ukrainie. Oczywiście podjął to wyzwanie. Po przybyciu na 
miejsce, w trakcie prowadzonych prac, miejscowa społeczność polonijna poprosiła 
go również o upamiętnienie polskich żołnierzy w kościele. Zwrócił wówczas uwagę 
na dwie wskazane mu zadbane mogiły znajdujące się na pobliskim cmentarzu i przy 
wjeździe do wsi. Mając od mieszkańców Suseł bardzo skąpe informacje o żołnierzach 
poległych w walkach pod Zwiahlem i bazując na tych zamieszczonych na zbiorowej 
mogile Pamięci kilkudziesięciu żołnierzy i oficerów wojska polskiego poległych w wal-
kach pod Zwiahlem w latach 1919-1920 oraz pamiątkowym krzyżu Tu spoczywa 
nieznany oficer wojska polskiego poległ w 1920 r., Hubert Kampa zwrócił się z prośbą 
o pomoc do Wojskowego Biura Historycznego w odnalezieniu polskich żołnierzy 
1920 roku, odnotowanych jako polegli w Susłach. Prowadząc dalsze rozmowy 
z mieszkańcami wsi, dowiedział się również, że mogiła żołnierzy polskich do lat 90. 
XX wieku była ukryta i nie wolno było o niej wspominać. Ukrywano też informacje, 
że pod krzyżem znajdującym się przy wjeździe do wsi jest pochowany polski oficer. 
Dopiero w 2014 roku tamtejszy sołtys zadbał o wykonanie pamiątkowych tablic 
na wspomniane pochówki oraz wzmocnienie i obudowanie zbiorowej mogiły. Na 
zgłoszony wniosek odpowiedziało Wojskowe Biuro Historyczne, informując Huberta 
Kampę, że odnalazło jednego żołnierza polskiego poległego w Susłach, którym był 
ppor. Kazimierz Zeńczak, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Srebrnym Orderu 
Wojennego Virtuti Militari.

Il. 8. Tablica pamiątkowa poświęcona 62 żołnierzom 1 Kompanii 13 Batalionu 
Saperów poległym 27 czerwca 1920 r., będąca również rekonstrukcją treści 

zaginionej tablicy z 1926 r., Puławy, 11 maja 2018 r.
Źródło: archiwum autora
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Il. 10. Ściana pamięci 2 Pułku Saperów Kaniowskich w Kaplicy Historycznej 
byłego kościoła tej formacji pw. Matki Bożej Różańcowej, Puławy, 

stan z 2019 r.
Źródło: archiwum autora

Il. 9. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez dowódcę 
2 Stargardzkiego Batalionu Saperów ppłk. Mirosława Zybera i wnuka sapera 

kaniowskiego st. sierż. Piotra Dąbrowskiego, Puławy, 13 maja 2018 r.
Źródło: archiwum autora
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Za pośrednictwem Internetu Hubert Kampa dalej poszukiwał wszelkich 
informacji na temat wspomnianego oficera i bitwy. Natrafił jednak na sprzeczne 
informacje, dowiedział się bowiem, że we wsi Susły spoczywają żołnierze 26 Pułku 
Piechoty, wspomniany oficer zaś do niego nie należał. Ustalił to, docierając do 
cyfrowego zapisu cytowanej publikacji por. Romualda Bielskiego z 1931 roku, 
w której odnalazł nie tylko opis bitew 1920 roku pod Zwiahlem, ale także informacje 

Il. 12 i 13. Krzyż pamiątkowy i miejsce spoczynku oficera 1 Kompanii 13 Batalionu 
Saperów, który zginął 27 czerwca 1920 r., Ukraina, Susły,  

stan z 15 maja 2019 r.
Źródło: archiwum Huberta Kampy 

Il. 11. Zbiorowa mogiła żołnierzy 
1 Kompanii 13 Batalionu Saperów 
poległych 27 czerwca 1920 r. pod 

Zwiahlem, Ukraina, Susły,  
stan z 15 maja 2019 r.

Źródło: archiwum Huberta Kampy
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o śmierci por. Grzegorza Sikorskiego i ppor. Kazimierza Zeńczaka oraz o liczbie ich 
podwładnych poległych w Susłach 27 czerwca 1920 roku. Odkrycie zmobilizowało 
Huberta Kampę do dalszego działania. 27 marca 2019 roku zamieścił na grupie 
facebookowej Wojsko Polskie na fotografiach 1918-1939 informacje o prowadzonych 
poszukiwaniach na temat polskich żołnierzy poległych w Susłach, wraz z prośbą 
o pomoc w tej sprawie. Niespełna godzinę po opublikowaniu postu autor niniejszego 
artykułu skontaktował się z autorem wiadomości i powiadomił go, że chodzi o żoł-
nierzy 1 Kompanii Wojennego 13 Batalionu Saperów, który od 1921 roku wchodził 
w skład 2 Pułku Saperów Kaniowskich z Puław, natomiast wspomnianych oficerów 
i część żołnierzy wymieniono na tablicy pamiątkowej z 1926 roku, która zaginęła 
w 1939 roku. Dodał, że w 2018 roku zrekonstruował treść tablicy, która usytuowana 
jest w dawnym kościele tej formacji inżynieryjnej. W dalszej rozmowie, odnosząc 
się do opisów: bitwy w Susłach z 27 czerwca 1920 roku, danych identyfikujących 
formację tam walczącą i wymienionych oficerów, liczby poległych oraz podziału na 
ich stopnie wojskowe: dwóch oficerów, czterech podoficerów i 56 saperów (łącznie 
62), stwierdził, że mogiły, które interesują rozmówcę, skrywają szczątki 62 żołnierzy 
1 Kompanii 13 Batalionu Saperów wypisanych na tablicach z 1926 i 2018 roku.

Gdy ujawniono informacje o identyfikacji poległych polskich żołnierzy 
mieszkańcom wsi Susły, jeden z najstarszych, społecznik i zarazem opiekun mogił, 
Paweł Kucharski, postanowił opowiedzieć historię, jaką przekazali mu rodzice, którzy 
uczestniczyli w pogrzebie saperów. Porąbali ich tam na tamtym polu, tu na cmentarzu 
i zabronili ich grzebać. Wtedy były żniwa a oni tacy pocięci leżeli w zbożu. Zabroniono 
ich grzebać bo wieś spalą. To ludzie w nocy pozawijali takich pociętych w snopy zboża, 
wykopali mogiłę i tak pogrzebali. Jednego oficera pochowali tam gdzie zginął, na wjeździe 
do wsi. Postawili krzyż i choć wiele razy próbowano go zdemontować to nie pozwolili21. 
Przekaz ten zgadza się z opisem bitwy autorstwa Romualda Bielskiego, w którym 
zaznaczył, że żołnierze zostali obdarci z mundurów i posiekani szablami22. W dalszych 
rozmowach Paweł Kucharski podał ważne informacje co do miejsca pochówku 
polskich żołnierzy. Stwierdził, że pierwotny kurhan ze szczątkami został w latach 
60. XX wieku rozorany, a kości rozrzucono po polu. Mimo wezwań mieszkańców 
do tamtejszych władz nie podjęto żadnych działań. Wówczas ludzie zebrali kości do 
nowej mogiły. Miejsce pierwotnej mogiły, w której mogą znajdować się jeszcze szczątki 
żołnierzy, zostało zamienione na wyasfaltowany parking i drogę przed cmentarzem.

Prezes Fundacji In Blessed Art Hubert Kampa, po zebraniu wszystkich infor-
macji, powiadomił o odnalezieniu mogiły ze szczątkami polskich żołnierzy i ich 
identyfikacji ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosza Cichockiego 
oraz konsula generalnego w Winnicy Damiana Ciarcińskiego. Przybyli oni na miejsce 
pochówku żołnierzy w celu poznania szczegółowej historii tego miejsca. Z kolei 
Hubert Kampa listowanie poinformował o ustalonych faktach prezesa Instytutu 

21 Relację Pawła Kucharskiego udostępnił Hubert Kampa.
22 R. Bielski, Zarys historii wojennej…, op. cit., s. 70.
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Pamięci Narodowej Jarosława Szarka oraz Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie. 
Niemal natychmiast Fundacja In Blessed Art we współpracy z działem Muzeum 
Czartoryskich w Puławach: Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta oraz ppłk. 
Mirosławem Zyberem, dowódcą 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów, kontynuującego 
pośrednio za sprawą 2 Kaniowskiego Batalionu Saperów tradycje 2 Pułku Saperów 
Kaniowskich – rozpoczęła akcję upamiętnienia poległych polskich żołnierzy.

W pierwszej kolejności powstała strona internetowa (www.niezapomnia-
-ni1920.pl) i profil na Facebooku projektu Zapomniani Niezapomniani 1920. Dalsze 
działania skupiły się na nagraniu Wideo Tablicy Pamięci Zapomniani Niezapomniani, 
do której zaangażowano m.in. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 51 Pułku 
Strzelców Kresowych. Ukazuje ona heroiczną walkę błękitnych saperów oraz ich 
śmierć i pochówek, a także odkrytą mogiłę. Co warto podkreślić, jest to nowatorska 
forma upamiętnienia poległych polskich żołnierzy. Opublikowano ją w 100. rocznicę 
śmierci 62 żołnierzy 1 Kompanii 13 Batalionu Saperów – 27 czerwca 2020 roku, 
przywracając tym samym ich pamięć i tożsamość. Inicjatywa spotkała się z dużym 
zainteresowaniem, gdyż przesłanie na Wideo Tablicę Pamięci Zapomniani Nieza-
pomniani wystosował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a Instytut 
Pamięci Narodowej objął ją honorowym patronatem. 

W toku prac Hubert Kampa przystąpił także do szeregu działań w celu 
uzyskania informacji o możliwości przebudowy mogiły, która wedle prawa ukra-
ińskiego jest zbudowana nielegalnie. Z pomocą w tej sprawie przyszedł ambasador 
Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosz Cichocki, który wraz z Instytutem 
Pamięci Narodowej podjął rozmowy dotyczące przeprowadzenia badań i ekshumacji 

Il. 14. Tytułowy kadr Wideo Tablicy Pamięci poświęconej 62 żołnierzom 1 Kompanii 
13 Batalionu Saperów, poległym 27 czerwca 1920 r., 

której premiera miała miejsce 27 czerwca 2020 r.
Źródło: archiwum Huberta Kampy
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mogił w Susłach oraz przebudowy zbiorowej mogiły. Natomiast Fundacja In Blessed 
Art skupiła się na tę chwilę na zaprojektowaniu nowej mogiły, w oczekiwaniu na 
wyniki poczynań ambasadora.

Kolejnym etapem działań fundacji we współpracy z Pracownią Dokumentacji 
Dziejów Miasta Muzeum Czartoryskich w Puławach oraz badaczem historii wojsk 
inżynieryjnych Szymonem Kucharskim było odnalezienie informacji i opracowanie 
biogramów por. Grzegorza Sikorskiego i ppor. Kazimierza Zeńczaka. Celem było nie 
tylko poznanie ich przeszłości, ale także stworzenie biogramów w postaci projektów 
tablic pamiątkowych, które otrzymały pozytywną opinię Instytutu Pamięci Narodowej 
i mają być zamieszczone w kościele w Susłach. Dzięki nieocenionemu wsparciu Szy-
mona Kucharskiego, który przeprowadził kwerendę w zasobie Centralnego Archiwum 
Wojskowego, udało się odnaleźć teczki personalne obydwu oficerów. Pozwoliło to 
autorowi, po udostępnieniu zebranych informacji, opracować poniższe biogramy.

Grzegorz Sikorski urodził się 25 maja 1884 roku w Radziejowicach (powiat 
błoński) jako syn Jana i Teofili z Kankiewiczów. Uczęszczał do III Gimnazjum 
Męskiego w Warszawie, które ukończył w 1906 roku. Studiował na wydziale budowy 
maszyn Politechniki Lwowskiej, uzyskał dyplom inżyniera w 1911 roku. Pracował 
w zawodzie w Galicji i Królestwie Polskim. Został wcielony do wojska austriackiego 
1 maja 1915 roku, gdzie początkowo pełnił służbę w 16 Pułku Obrony Krajowej. 
Awansował na starszego żołnierza (1 lutego 1916 roku), a następnie na kaprala 
(30 kwietnia 1916 roku) i plutonowego (20 sierpnia 1916 roku). Przebywał na 

Il. 15. Wstępny projekt z 2020 r., autorstwa Huberta Kampy, nowej mogiły 
62 żołnierzy 1 Kompanii 13 Batalionu Saperów poległych 27 czerwca 1920 r. 

Źródło: archiwum Huberta Kampy
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froncie od 1 lipca 1916 roku do 1 stycznia 1917 roku. Przez trzy miesiące (1 stycznia  
-1 kwietnia 1917 roku) uczęszczał do szkoły dla oficerów rezerwowych w Opawie. Po 
awansie na chorążego (30 kwietnia 1917 roku) znalazł się w kadrze instruktorskiej 
szkoły (1 kwietnia-1 sierpnia 1917 roku). Następnie odbył kurs karabinów maszyno-
wych w Trebirje w Hercegowinie (16 czerwca-30 lipca 1917 roku). Po przeniesieniu 
do 4 Pułku Strzelców Konnych, który operował na froncie rosyjskim na Wołyniu 
(pobyt 1 sierpnia 1917-10 lipca 1918 roku), awansował 1 stycznia 1918 roku do 
stopnia podporucznika. W lipcu wraz z pułkiem został przetransportowany na front 
włoski, gdzie podczas bitwy pod Piarą dostał się do niewoli włoskiej – 27 października 
1918 roku. Po jej zakończeniu przybył do Santa Maria Capua Vetere koło Neapolu, 
tam zaciągnął się 13 listopada 1918 roku do armii polskiej. Przydzielono go do 
7 kompanii 2 Batalionu im. Dąbrowskiego. Z nim przybył do Francji 7 stycznia 
1919 roku do 5 Pułku Strzelców. 1 lutego 1919 roku został przeniesiony do 
1 Kompanii Inżynieryjnej (od 15 kwietnia 1919 roku był jej dowódcą) z 1 Dywizji 
Polskiej we Francji, z którą wrócił do Polski 26 kwietnia 1919 roku. Następnie został 
przetransportowany na front wołyński, gdzie przebywał do 29 marca 1920 roku. 
Awansował 20 czerwca 1919 roku do stopnia porucznika. Następnie jako dowódca 
1 Kompanii znajdował się w szeregach 13 Batalionu Saperów. Brał udział w ofensywie 
na Łuck, Równe i Sarny. Zginął w bitwie pod Zwiahlem 27 czerwca 1920 roku. 
Posiadał dwa austriackie odznaczenia: Brązowy Medal Waleczności i Krzyż Karola23.

Kazimierz Zeńczak urodził się 2 marca 1894 roku w Bolechowie w Galicji 
jako syn Józefa i Alojzy24. W latach 1899-1904 uczęszczał do szkół elementarnych 
w Drohobyczu i Lwowie, a następnie uczył się w gimnazjum filologicznym w Stryju 
(1904-1912). Z kolei w latach 1912-1914 był słuchaczem Inżynierii Leśnej w Wied-
niu. Od 1912 roku należał do drużyn strzeleckich działających na terenie Wiednia. 
W późniejszym czasie był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. 18 sierpnia 
1914 roku wstąpił jako ochotnik do 13 Kompanii 3 Pułku Piechoty Legionów we 
Lwowie. Kolejno awansował na starszego szeregowego (25 sierpnia 1914 roku), 
kaprala (14 września 1914 roku), plutonowego pełniącego wówczas służbę w kom-
panii technicznej (18 czerwca 1915 roku), sierżanta (30 października 1915 roku) 
i podchorążego (15 czerwca 1917 roku)25. W 1917 roku ukończył szkołę oficerską 
w Zegrzu przy 3 Pułku Grenadierów. Jeszcze w tym samym roku został ranny przy 
eksplozji granatu pod Rarańczą (14 grudnia). Opuścił szeregi armii austriackiej 
10 lutego 1918 roku jako żołnierz II Brygady Legionów. 1 marca awansowano go do 
stopnia podporucznika. Uczestnik kampanii karpackiej, bukowińskiej, besarabskiej 
i wołyńskiej. Będąc w szeregach II Korpusu Polskiego na Wschodzie, walczył w bitwie 
pod Kaniowem, w trakcie której dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w niej 
od 11 maja do 14 listopada 1918 roku i był więziony w Brześciu Litewskim i Białej 

23 Centralne Archiwum Wojskowe, akta personalne por. Grzegorza Sikorskiego, sygn. AP 13931 +14196.
24 Podawane jest też inne imię matki: Albina z domu Petrykówna.
25 Taki zapis stopnia podchorąży pojawia się w źródłach, a w 1921 r. wystąpił już w przypadku tej osoby 

stopień chorążego.
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Litewskiej. Po powrocie do kraju w listopadzie 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego 
i został przydzielony do Sztabu Generalnego Oddział III (Centralne Kierownictwo 
Transportu Kolei) w Warszawie. 12 grudnia przydzielono go do Batalionu Wyszko-
lenia Wojsk Kolejowych w Jabłonnie na stanowisko dowódcy 1 Kompanii. Przeszedł 
również kurs techniczny w Modlinie w 1919 roku. 10 kwietnia 1919 roku został prze-
niesiony do Krakowa do Szkoły Podchorążych Kolei nr 2 jako instruktor wyszkolenia 
piechoty. Na własną prośbę przeniesiono go 27 czerwca do armii gen. Józefa Hallera. 
Przydzielono go do 1 Kompanii 13 Batalionu Saperów, gdzie dowodził nią czasowo 
od 1 do 13 września 1919 roku i od 21 grudnia 1919 do 10 stycznia 1920 roku. 
9 lipca 1919 roku został przydzielony do Inżynieryjnej I Dywizji Strzelców Polskich. 
Był jednym z najodważniejszych oficerów 13 Batalionu Saperów, który zasłynął 
w bitwach pod Czartoryskiem, Kołkami, Mirofolem w 1919 roku oraz w bitwie pod 
Zwiahlem w 1920 roku. 21 marca 1920 roku dowodził obroną przyczółku mostowego 
w Zwiahlu na rzece Słucz. Podczas natarcia bolszewików, nie czekając na siły swojej 
kompanii saperów, tylko z dwoma plutonami podjął kontratak, porywając za sobą 
żołnierzy z 26 Pułku Piechoty. Swoim działaniem nie tylko zatrzymał cofającą się 
polską piechotę, ale także – w wyniku zaskoczenia – odrzucił zagrażający polskiej 
obronie atak wroga, pomimo nieprzyjacielskiego ognia artyleryjskiego i cekaemów. 
Zadał również duże straty wrogowi. Natomiast w kolejnej bitwie pod Zwiahlem 
w czerwcu 1920 roku odznaczył się powtórnie, broniąc z całą kompanią przyczółku 
mostowego przed armią konną Siemiona Budionnego. Mimo kilkukrotnego odparcia 
ataków wroga zginął wraz z wieloma żołnierzami 1 Kompanii 13 Batalionu Saperów 
(w sumie 62 osoby) po zajęciu przez bolszewików mostu na rzece Słucz. Za męstwo 
w pierwszej bitwie pod Zwiahlem wnioskowano dla niego o Krzyż Złoty Orderu 
Wojennego Virtuti Militari. Ostatecznie otrzymał pośmiertnie jego V klasę. Również 
pośmiertnie otrzymał Krzyż Niepodległości (1933) i Złoty Krzyż Zasługi (1929). 
Był odznaczony za swoje męstwo Srebrnym Medalem Waleczności oraz Krzyżem 
Karpackim i Kaniowskim. Ten ostatni we wniosku gen. Józefa Hallera miał być mu 
zamieniony na Krzyż Walecznych26.

Z kolei próba odszukania fotografii przedstawionych oficerów czy choćby 
żołnierzy 1 Kompanii 13 Batalionu (saperów z lat 1919-1920) zakończyła się, 
przynajmniej na razie, niepowodzeniem. Udało się jednak odnaleźć w prywatnym 
archiwum Tomasza Piątka trzy fotografie z pierwszej połowy lat 20. XX wieku 
jednego z uczestników walk pod Zwiahlem, chor. Jana Krzosa. Z kolei dzięki 
wsparciu projektu przez st. chor. sztab. rez. Zbigniewa Stacharskiego udało się 
wykonać kolorową wersję  jednego z wymienionych zdjęć.

Korzystając z przygotowanych biogramów oraz listy nazwisk poległych polskich 
żołnierzy, fundacja dokonała zmian w wystroju kościoła w Susłach. W jego głównej 
nawie, nad filarami, umieściła dwie pamiątkowe tablice z nazwiskami i medalami 

26 Centralne Archiwum Wojskowe, akta personalne i  odznaczeniowe ppor. Kazimierza Zeńczaka, 
sygn. KW-141/1252, 141/Z-1252, 3546, 65-5650.
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oficerów. Przedsionek kościoła zaś został zaprojektowany tak, aby umieścić w nim 
tablice opisowe w trzech językach, które będą informowały o wydarzeniach z 1920 roku.

Fundacja nie poprzestała na opisanych działaniach. Prezes Hubert Kampa 
doprowadził do powstania scenariusza krótkometrażowego filmu, ukazującego 
historię błękitnej kompanii saperów. Ogłoszono także konkurs na najlepszy utwór 
muzyczny o poległych żołnierzach 1 Kompanii 13 Batalionu Saperów. W konkursie 
wyłoniono dwóch zwycięzców: Agatę Seidel, która zaśpiewała utwór Niezapomniani 
do tekstu Huberta Kampy i melodii utworu Dream it possible, oraz rapera Hollow 
HLW, który zaprezentował utwór Medal Honoru produkcji NCKY (Greg Nacky). 
Premiera tych dzieł miała miejsce w 100. rocznicę śmierci saperów – 27 czerwca 
2020 roku. Odbyła się ona w przypadku Medalu Honoru na stronach projektu, 
a w przypadku utworu Niezapomniani za pośrednictwem relacji Radia Wnet pro-
wadzonej z Suseł. Do obu utworów nakręcono teledyski, wykorzystując w nich 
zrekonstruowane mundury Błękitnej Armii. Teledysk do utworu Niezapomniani 
w sposób wyjątkowy upamiętnił i podsumował 11 lipca 2020 roku dotychczasowe 
zmagania o przywrócenie należnej pamięci i tożsamości polskim żołnierzom poległym 
w Susłach 27 czerwca 1920 roku27.

27 Utwór Niezapomniani: tekst polski, reżyseria Hubert Kampa; wokal Agata Seidel, piano Karol Pyka, 
Backing Vocals Agnieszka Stec, aranżacja i produkcja muzyczna Marcin Blicharski, zdjęcia i montaż 
Lesław Nowak.

Il. 16 i 17. Jeden z uczestników walk pod Zwiahlem w 1920 r. chor. Jan Krzos z 2 Pułku 
Saperów Kaniowskich, 1. poł. lat 20. XX w.

Źródło: archiwum Tomasza Piątka i Zbigniewa Stacharskiego
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Wydawałoby się, że to już koniec działań i pozostaje jedynie oczekiwanie 
na wyjątkowe uroczystości w Susłach nad mogiłą poległych polskich żołnierzy, 
jakie miały się odbyć 27 czerwca 2020 roku. Niestety, pandemia COVID-19 
pokrzyżowała plany organizatorów. Jednak los sprzyjał wszystkim zaangażowanym 
w upamiętnienie błękitnych saperów, gdyż w czerwcu 2020 roku dowódca 2 Star-
gardzkiego Batalionu Saperów ppłk Mirosław Zyber poinformował, że działając 
we współpracy ze szczecińskim Instytutem Pamięci Narodowej, udało mu się 
doprowadzić do kolejnego trwałego upamiętnienia poległych w Susłach żołnierzy 
1 Kompanii 13 Batalionu Saperów. Odsłonięcia tablicy na terenie jednostki dokonano 
w przededniu 100. rocznicy śmierci upamiętnionych (26 czerwca 2020 roku) i było 
ono połączone z uroczystościami związanymi z 50. rocznicą dyslokacji batalionu 
z Gryfic do Stargardu.

Na trzy dni przed 100. rocznicą śmierci polskich saperów doszło do nie-
zwykłego i jakże tragicznego odkrycia – odnalezienia opisu śmierci oficera, który 
zginął we wsi Susły. Najbardziej interesujące fragmenty pamiętnika udostępniła 
Hubertowi Kampie Wiktoria Szewczenko z Nowogrodu Wołyńskiego (historyczny 
Zwiahel), prezes Polskiego Stowarzyszenia im. Juliana Lublińskiego w Nowogrodzie 
Wołyńskim. Wspomnienia te spisała jej babcia, zarazem założycielka stowarzyszenia 
– Jadwiga Jakubowska.

Il. 18. Fragment wspomnień Jadwigi Jakubowskiej odnoszących się do śmierci 
jednego z oficerów i poległych polskich żołnierzy w Susłach 27 czerwca 1920 r. 

Pamiętnik został spisany ok. 1994 r.
Źródło: archiwum Wiktorii Szewczenko
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Oto fragmenty pamiętnika odnoszące się do poległych polskich żołnierzy. Rok 
poszukiwałam pochowania polskich żołnierzy z roku 1920. Ktoś mi powiedział, że to może 
być w Susłach. Zaczęłam pytać ludzi. Po kilku miesiącach pani Rozalia powiedziała, że 
jest wspólny grób żołnierzy polskich na uboczu miejscowego cmentarza. […].

Po drodze do cmentarza, obok drogi zobaczyłam wysoki drewniany krzyż w ostach 
i bluszczu. Zapytałam pań o ten krzyż. Usłyszałam taką opowieść. W roku 1920, gdy 
toczyła się zacięta walka między wojskiem Piłsudskiego a armią Budionnego zginęła 
ogromna ilość polskich żołnierzy. Nasze miasto Nowogród-Wołyński (Zwiagiel) 17 razy 
był to w rękach jednych to w drugich. Ranni polscy żołnierze ostatnią siłą dobierali się 
do Suseł, polskiej wsi, bo się spodziewali, że tam się poratują. Nikt nie dotarł do wsi. 
Ich ścigali kozacy na koniach, w czerwonych spodniach, w czapkach z rogiem i siekli 
idących i pełznących szablami na kawały. Potem ludzie widzieli jak szalenie leciał koń 
budionowca, a za nim wlókł się przywiązany do siodła polski oficer. Nie było na nim 
nic całego, ni ciała, ni odzieży. Był bosy. Długie ciało męczennika teraz było krwawym 
mięsiwem. Dociągnęli wprawie do wsi i szablą obrąbali sznur. Dokonujący egzekucji, 
stanął, by odpoczął zdyszany koń. Wyrwał trawę i wytarł spoconą szyję konia. Troskliwy... 
O konia dbał... Obok konającego polskiego oficera momentalnie zebrali się wieśniacy. 
Kobiety boleśnie zajęczały. Ktoś krzyknął by przynieść wody. Bolszewik złośliwie się 
uśmiechnął i wyjął szablę z pochew. Ludzie stali nieruchomo. Morderca z tą samą 
złośliwą miną kazał bryczką zwieść trupy polskich żołnierzy. Rozkaz był spełniony. Kobiety 
podeszły do męczennika. Był jeszcze żywy. Umierające usta coś wyszeptały i prawa ręka 
okropnie skaleczona trochę się poruszyła w stronę czoła. Pewnie chciał się przeżegnać. 
Niestety... ręka mu upadła, ciało się wyciągnęło i... zamarło na zawsze. Ludzie jak mrówki 
rzuciły się po chatach. Zmajstrowały jakąś trumnę, włożyli suche siano. Ktoś przyniósł 
święcone ziółka, drudzy, tym czasem, wykopali dół. Ze łzami i cichym „Anioł Pański” 
włożono trumnę do dołu... W nocy zrobiono krzyż i grób założono kwiatami. Wykopali 
ogromny dół i złożyli do niego trupy poszmatowanych polskich żołnierzy. Mówiono, że 
zamordowany oficer był generałem. Po pewnym czasie wieśniacy na grobie oficera postawili 
marmurowy pomnik. Ktoś trzymał w pamięci nazwisko i imię. To było wypisane na 
pomniku. Ale za czasów stalinowskich ten pomnik wyrzucili na cmentarz. I znów ktoś 
z ludzi postawił tajnie na grobie krzyż.

Zebrałam kobiety, poprosiłam o to, aby na kopcu żołnierzy i na grobie zamor-
dowanego generała polskiego był porządek. Konsul, Pan Tomasz Leoniuk (któremu 
napisałam o znalezieniu grobów polskich żołnierzy) miał przyjechać do nas na następny 
dzień. Bardzo wątpiłam, że ludzie zdążą coś zrobić na grobach. Miałam dużo spraw, 
by godnie przyjąć pana Konsula i delegację. Napisałam Hymn Polonijny na kartkach 
papieru i gdy jechałam do Suseł z ludźmi, uczyłam ich po drodze. Dwie ostatnie noce 
przed przyjazdem Konsularnego nie spałam. Ułożyłam scenariusz uroczystości.

14 czerwca 1994 roku. Na granicę miasta wyjechał pan Leon Martyniuk [prezes 
kołchozu z Suseł] z polskim chórem. Ogromną pomoc okazał mi mój syn Aleksander. 
Wynajął autobus, zabrał ludzi na granicę miasta. Jadwiga Olszewska zamówiła piękny 
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korowaj chleba. Jej wnuczka Stasia Olszewska napisała w biało-czerwonym kolorze hasło: 
„Witamy kochanych gości!”. Podjechał duży konsularny samochód. Najpierw przeczytali 
hasło, a dopiero później wysiedli z samochodu. Moja wnuczka Irena podbiegła i podniosła 
panu Konsulowi na białej serwetce ślicznie zdobiony chleb i pozdrowiła pana Leoniuka 
przeze mnie napisanym wierszem: Generalny Konsulu, gościu kochany Naszej Ojczyzny 
Synu wybrany, Wita Cię Zwiagiel i wszystko społem, Lud Polonijny bije Ci czołem. Bądź 
błogosławiony na naszej ziemi, Bądź naszym królem tu między nami, My Cię, Konsulu, 
bardzo kochamy Codziennie w gości Cię zapraszamy. Dziewczynki podniosły dla gości 
bukiety biało-czerwonych piwonii. Zagrano Hymn Polonijny, wszyscy obecni zaśpiewali. 
Pan Konsul był przejęty spotkaniem. Po pobycie w Radzie Miejskiej pojechaliśmy wszyscy 
do Suseł. Mi nieustannie kołatało serce: czy zdążyli ludzie zrobić? Sprawdzić nie mogłam, 
bo miałam moc innych spraw, a telefonu do moich drogich pań nie miałam. Uprzedziłam 
pana Konsula o krzyżu przy drodze. Dojeżdżamy. Samochód Konsula zatrzymuje się, 
wszyscy wychodzą. Widzę: na wysokim krzyżu grobu generała piękny wieniec żywych 
kwiatów. Dookoła żelazne zagrodzenie, grób zasłany kwiatami. Opowiedziałam przy-
byłym historię tego krzyża. Potem powróciliśmy do pań, które podeszły do mnie i gorąco 
uścisnęłam ich szorstkie dłonie ze łzami dziękując za pracę. Na cmentarzu wszędzie 
była skoszona trawa. Tej pracy dokonał prezes Rady wiejskiej pan Żukowski. Pagórek, 
usypany nad ciałami polskich żołnierzy, uporządkowany, posypany świeżym piaskiem 
i usłany pięknymi kwiatami. Pan Leoniuk wziął z samochodu prześliczną wiązankę 
biało-czerwonych goździków. Szedł pierwszy, a za nim wszyscy. Konsul nisko schylił swą 
śliczną, jak kwiatek, główkę i powoli położył na grób wiązankę: „Przyjmijcie, kochani, 
mój pierwszy upominek od Matki Ojczyzny i swoje pierwsze uznanie po tylu latach 
zapomnienia”. Płakałam ja, płakali inni. Upadłam na kolana i drżącym głosem zaczęłam 
mówić „Anioł Pański”. Uklękli wszyscy obecni. Drogi nasz Konsul ukląkł razem z nami. 
Śliczna twarzyczka Konsula i jego mądre oczy były smutne i zamyślone. Przy wyjściu 
moje miłe panie ze wsi zaśpiewały Konsulowi Hymn Polski. Grała na harmonijce pani 
Antonina Szczyrska. Na próżno zacny Konsul starał się odczytać napis na pomniku 
męczennika generała. Nikt z obecnych tego odczytać nie potrafił. Czas zrobił swoje... 
Potem pojechaliśmy do mojej rodzinnej wsi Anety, gdzie obok szkoły kiedyś stała niemiecka 
kircha. Tam, jak opowiadała mi moja babcia Apolonia Czekalska i moja mama, było 
pochowane dziewięciu polskich żołnierzy. Na ich pogrzebie moja mama, jako 13-letnia 
dziewczynka, niosła wianki, uplecione przez mamę i jej siostry. Wśród zabitych byli 
i ci, którzy przed bojem mieszkali w domie mojej babci, bo szukali rodzin polskich dla 
zakwaterowania. Na ile nie myliła mojej mamy pamięć – to nazwisko jednego z zabitych 
to plutonowy Kalinowski. Następne nazwisko które pamiętali to: Gellert, ale wówczas 
on jeszcze żył (dalszy jego los nie jest mi znany)28.

Gdy nadszedł oczekiwany dzień, w 100. rocznicę śmierci 62 polskich saperów, 
27 czerwca 2020 roku w samo południe przed mogiłą poległych oddano im honory 
i przywrócono tożsamość. W pierwszej kolejności złożono jednak kwiaty i znicze 
28 Zredagowany fragment pamiętnika przekazał Hubert Kampa.
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Il. 19. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej 62 saperom poległym 27 czerwca 
1920 r. w Susłach. Na zdjęciu od lewej: dr Paweł Skubisz, dyrektor Instytutu Pamięci 
Narodowej w Szczecinie, ppłk Mirosław Zyber, dowódca 2 Stargardzkiego Batalionu 
Saperów, poseł Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, 

gen. bryg. Sławomir Dudczak, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. Józefa 
Hallera w Szczecinie, Czerwone Koszary, Stargard, 26 czerwca 2020 r.

Źródło: archiwum 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów

pod krzyżem, gdzie spoczywa nieznany oficer 13. Batalionu Saperów, a po modlitwie 
Anioł Pański, jaką wedle przekazów Jadwigi Jakubowskiej miano zmówić w czasie 
jego pogrzebu, udano się do obecnej mogiły poległych żołnierzy z 1 Kompanii 
13 Batalionu Saperów. Tam po 100 latach po raz pierwszy odczytano ich nazwiska, 
czego dokonał konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Damian 
Ciarciński. W uroczystości wzięli również udział: prezes Polskiego Stowarzyszenia  
im. J. Lublińskiego Wiktoria Szewczenko wraz z zarządem i członkami stowarzysze-
nia, siostry sercanki – Laurenta i Teresa, Paweł Kucharski dbający o mogiły i pamięć 
o poległych polskich żołnierzach, korespondenci Radia Wnet – Paweł Bobołowicz 
i Dmytro Antoniuk, prezes Stowarzyszenia im. J. Stepuły Antonina Szczyrska oraz 
przedstawiciele innych organizacji polonijnych miasta Nowogród Wołyński i regionu.

Było to jednak bardzo ograniczone wydarzenie, ze względu na epidemię 
COVID-19, dlatego też główne uroczystości przesunięto na listopad 2020 roku. 
Z kolei Fundacja In Blessed Art podjęła dalsze działania, których celem jest lepsze 
poznanie historii bitwy, ale także powstrzymanie nielegalnych przeszukań pól walki 
w Susłach z 27 czerwca 1920 roku. W tym celu podjęła współpracę z Muzeum 
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Krajoznawczym w Nowogrodzie Wołyńskim, składając prośbę o zorganizowanie 
przeszukania miejsc walki. Podjęcie pierwszych działań poszukiwawczych przyniosło 
nowe odkrycia. Są nimi rosyjskie mapy wojskowe miejscowości oraz odkrycie drugiej 
mogiły oznaczonej na mapie jako „Bratnia Mogiła”. Odnaleziona w pobliżu łuska 
i pocisk 8 x 50 Label, wyprodukowane w 1918 roku we Francji, oraz resztki pocisków 
bolszewickich wskazują, iż mogiła może należeć do poległych 27 czerwca 1920 roku, 
w pobliżu wsi Susły saperów. Zgodnie z opisem ich walki, 3 i 4 półkompania nie 
dotarły do wsi, ale wycofały się na zakole rzeczki Smolki, gdzie, gdzie część żołnierzy 
poległa. Miejsce spoczynku znajduje się obok największego zakola rzeczki i około 
1 km od mogiły na cmentarzu. Pozostał po nim nienaruszony fundament. Dalsze 
poszukiwania są nadal prowadzone. Przy okazji dyrektor wspomnianego muzeum 
Olena Żowtiuk zaproponowała, aby wspólnie z fundacją rozpocząć organizację 
wystawy, w części z ekspozycją stałą, opowiadającą o poległych saperach. Ma ona 
nosić tytuł Bohaterzy Zwiahla 1920 roku i odnosić się również do działań wojennych 
strony ukraińskiej w obronie tej miejscowości. Otwarcie wystawy ma być połączone 
z odsłonięciem tablic i nowego wystroju kościoła parafialnego w Susłach, gdzie 
szczególnie upamiętniono opisanych tu saperów. W ramach prac i przygotowań 
ma zostać również odtworzony sztandar 13 Batalionu Saperów, jaki towarzyszył 
żołnierzom tej formacji podczas obrony Zwiahla, w trakcie której został przestrzelony.

Il. 20. Chwila zadumy nad zbiorową mogiłą poległych 27 czerwca 1920 r. 
żołnierzy 1 Kompanii 13 Batalionu Saperów. Moment po odczytaniu przez 

konsula generalnego RP w Winnicy Damiana Ciarcińskiego (drugi od lewej), 
po raz pierwszy od śmierci saperów, ich imion, nazwisk i stopni, 

Ukraina, Susły, 27 czerwca 2020 r.
Źródło: archiwum Huberta Kampy
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Orzeł Biały od początku naszej państwowości był postrzegany jako król przestworzy 
– najszybszy i najśmielszy. Symbol ten wykorzystywali wcześniej m.in. Asyryjczycy, 
Babilończycy, Persowie, Fenicjanie, Scytowie, a nawet Grecy czy Rzymianie. Orłem 
ozdobił swój pałac w Akwizgranie Karol Wielki w 800 roku, a ponad 300 lat później 
ptak ten stał się symbolem cesarstwa. Po upływie 200 lat orzeł był wykorzystywany jako 
symbol innych państw, m.in. krajów północnych Włoch (Modena, Tyrol, Kraina), Czech, 
Moraw, Serbii czy Polski. W naszym kraju po raz pierwszy wizerunku orła użyto już 
w czasach pogańskich, ale najstarszym znanym nam przedstawieniem orła1 jest srebrny 
denar wybity przez Bolesława Chrobrego po zjeździe gnieźnieńskim w roku 10002.
1 Niektórzy uważają, że jest to paw. Jednak, jak zauważył Alfred Znamierowski, ptak ten nigdy nie 

pojawił się w tej części Europy w zdobnictwie nawet jako znak pieczętny, co sprzyja poglądowi, że jest 
to ukoronowany orzeł. Słaby stan zachowania monety oraz małe rozmiary powodują, że wizerunek jest 
dość uproszczony, co utrudnia jednoznaczną identyfikację. A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby 
polskie, Warszawa 2003, s. 109-111.

2 Ibidem, s. 109-111.

STRESZCZENIE

Autor w artykule przedstawia wizerunek Orła Białego jako symbolu propagandowego 
w okresie walk z bolszewikami, który wykorzystywany był między innymi przy projek-
towaniu afiszy, druków ulotnych, odezw i jednodniówek. Rozważania autora zostały 
zilustrowane przykładami dokumentów życia społecznego znajdującymi się w zbiorach 
Centralnej Biblioteki Wojskowej.

SŁOWA KLUCZOWE

plakaty, druki ulotne, afisze, propaganda w okresie międzywojennym, wojna pol-
sko-bolszewicka, zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej, sztandar, Orzeł Biały, 
dokumenty życia społecznego
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Wizerunek Orła Białego towarzyszył Polakom, jako wspólnocie narodowej, od 
początku historii. Znak ten był rozpowszechniony w społeczeństwie i wykorzystywany 
w chwilach trudnych dla państwa. Okres zaborów wiązał się dla narodu polskiego 
z ponad stuletnią nieobecnością zespołu godeł i symboli państwowych (w tym Orła 
Białego). Luki tej nie były w stanie wypełnić incydentalne wizerunki godła tworzone 
w czasie powstań narodowych w kraju i na emigracji czy biżuteria patriotyczna, 
karty pocztowe lub okolicznościowe naklejki naokienne3. Niemniej jednak w czasie 
Powstania Listopadowego, 29 stycznia 1831 roku, sejm ustanowił herb państwa 
polskiego. Przedstawiał on Orła Białego w koronie, w sąsiedztwie litewskiej Pogoni. 
Przyjęcie takiego znaku było wyrazem woli powstańców, by wyzwolić wszystkie 
ziemie zaboru rosyjskiego. Ponadto herb ten umieszczono na pieczęci Komitetu 
Centralnego Narodowego w lipcu 1862 roku, jednak w nieco zmienionej formie. 
Orzeł Biały był pozbawiony korony (podobnie jak na innych pieczęciach z okresu 
Powstania Styczniowego), ale trzymał miecz i krzyż w szponach, występował razem 
z Pogonią (Litwa) oraz Archaniołem Michałem (Ruś – prawobrzeżna Ukraina). Takie 
przedstawienie Orła Białego zapoczątkowało dyskusję nad godłem Rzeczypospolitej4. 
Alfred Znamierowski zauważył, że: Zapoczątkowane w czasie powstania styczniowego 
dyskusje na temat orlej korony odżyły w 1918 roku, kiedy zastanawiano się nad kształtem 
godła odrodzonej Polski. Większość społeczeństwa nie miała wątpliwości, że trzeba wrócić 
do symbolu o ponad sześćsetletniej historii, tak więc na plakatach, sztandarach, flagach 
i dekoracjach ulicznych widniał niemal zawsze orzeł w koronie5.

Od listopada 1918 do połowy stycznia 1919 roku władzę sprawował rząd 
Jędrzeja Moraczewskiego, złożony z socjalistów oraz lewicujących ludowców, którzy 
używali orła bez korony6. Co ciekawe, po upadku tego gabinetu w winiecie „Dzien-
nika Praw Królestwa Polskiego” oraz później w „Dzienniku Praw Państwa Polskiego” 
pojawił się orzeł w koronie. Sejm Rzeczypospolitej 1 sierpnia 1919 roku przyjął 
takiego orła (stylizowanego na orła z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego) za 
godło państwa, które miało obowiązywać do czasu ustalenia granic Państwa Polskiego 
i określenia godła przez konstytucję7. To dość prowizoryczne rozwiązanie funkcjonowało 
ponad pięć lat, czyli do momentu wprowadzenia nowego wzoru herbu państwowego 
na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z 13 grudnia 1927 roku8.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej Orzeł Biały był często wykorzystywany 
jako motyw na różnego rodzaju plakatach i w drukach ulotnych. Materiały tego 
typu są określane jako dokumenty życia społecznego; po raz pierwszy pojęcie zostało 
użyte w latach 50. XX wieku. Obecnie takie dokumenty definiuje się jako materiały 
3 P. Dudziński, Z  dziejów Orła odrodzonej Rzeczypospolitej, „Studia i  Materiały Centralnej Biblioteki 

Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 2018, nr 2, s. 43.
4 A. Znamierowski, Insygnia…, op. cit., s. 126-127.
5 Ibidem, s. 127.
6 Dyskusję o Orle Białym w dobie odzyskiwania niepodległości przez Polskę szczegółowo omówił Paweł 

Dudziński, zob. P. Dudziński, Z dziejów Orła…, op. cit., s. 43-76.
7 A. Znamierowski, Insygnia…, op. cit., s. 123.
8 A. Znamierowski, Insygnia…, op. cit., s. 127-129.
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biblioteczne o charakterze informacyjnym, normalizacyjnym, propagandowym czy 
reklamowym. Powstają w wyniku działalności społecznej instytucji lub organizacji, 
a ich najważniejszą cechą jest to, że mają krótkotrwałą wartość użytkową, służą 
doraźnej potrzebie oraz odzwierciedlają przejawy życia w okresie, w którym są 
publikowane9. Dla historyka badającego przeszłość dokumenty życia społecznego 
są bardzo interesujące nie tylko ze względu na ich unikatowy charakter, lecz także 
pewne uchwycenie historycznych momentów, z których pochodziły. Szczególnie jeżeli 
badacz zajmuje się zagadnieniami społecznymi, niekiedy umykającymi w oficjalnych 
rozkazach, meldunkach z frontu czy innego typu dokumentach. Dlatego warto 
prześledzić, jak wykorzystywany był wizerunek Orła Białego w dokumentach życia 
społecznego podczas konfliktu z bolszewicką Rosją.

Wojna z bolszewikami wymagała dużego wysiłku od państwa polskiego, 
które dopiero odzyskało niepodległość. Jednym z głównych zadań po zakończeniu 
Wielkiej Wojny było stworzenie silnej armii, co trafnie zauważył profesor Janusz 
Odziemkowski: W Europie Środkowo-Wschodniej, wstrząsanej rewolucją i konfliktami 
etnicznymi, nikt nie liczył się ze słabym państwem. Jeśli Polska miała zachować świeżo 
odzyskaną niepodległość, należało w możliwie krótkim czasie utworzyć silną armię, zdolną 
do odparcia agresji sąsiadów. Formowanie wojska stało się zatem jednym z głównych zadań 
młodego państwa, wyniszczonego wojną i posiadającego niewielkie środki finansowe10.

Motyw Orła Białego jako symbol polskiej państwowości został wykorzystany 
w Rozkazie nr 1 z 22 kwietnia 1919 roku, podpisanym przez generała Józefa Hallera, 
wydanym przez dowództwo Armii Hallera: Pamiętajcie, że niema dziś żadnych różnic; 
jest jeden żołnierz polski, którego droga krew kreśli granice Państwa! I choć różny mundur 
was kryje, duch ma być jeden, bo towarzyszem broni lub kolegą jest dla nas każdy należący 
do Wojska Polskiego i noszący naszego Orła Białego jako godło11. Zniwelowanie różnic 
w armii i społeczeństwie było niezwykle istotne dla morale wojska, które wspólnie 
miało walczyć z najazdem agresywnego sąsiada.

Temat mobilizowania społeczeństwa do wstępowania w szeregi armii, a później 
do walki z bolszewikami widać w zachowanych drukach ulotnych. W jednym z nich, 
wydanym po 4 lipca 1920 roku, skierowanym do Armii Ochotniczej, napisano: Jest 
tylko jedna Armja polska, w której ochotnicy służą bądź to przydzieleni do poszczególnych 
oddziałów, bądź to w specjalnie sformowanych kompanjach, batalionach, pułkach i t. p., 
a zatem nie pod sztandarem poszczególnych osób lub haseł lecz pod państwowym sztan-
darem Orła Białego, dzierżonym przez Naczelnika Państwa i Rząd Rzeczypospolitej12. 
Odezwę podpisał gen. Józef Haller.
9 K. Stępniak, Znaczek, ulotka, zaproszenie. Makulatura czy źródło historyczne? – Dokumenty życia społecznego 

w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, „Studia i Materiały Centralnej 
Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 2016, nr 2, s. 125.

10 J. Odziemkowski, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 7.
11 Rozkaz nr 1 z 22 kwietnia, Dowództwo Armii Generała Hallera, [w:] Generał broni Józef Haller w zbiorach 

Centralnej Biblioteki Wojskowej, red. B. Czekaj-Wiśniewska, Warszawa 2012, s. 241-242.
12 Gen. Haller do Armji Ochotniczej, CBW, DZS, sygn. DU-539.
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Przytoczone cytaty były niejako nawiązaniem do słów Józefa Piłsudskiego, 
który motywował oddziały Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich 
3 sierpnia 1914 roku przed wymarszem Pierwszej Kompanii Kadrowej do Królestwa 
Polskiego. Naczelnik Państwa powiedział wtedy: Odtąd nie ma ani Strzelców, ani 
Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę 
wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. 
Dopóki jednak nowy znaczek nie zostanie wam rozdany, rozkazuję abyście zamienili ze 
sobą wasze dawne oznaki, jako symbol zupełnej zgody i braterstwa, jakie muszą wśród 
żołnierzy polskich panować13.

Widać wyraźnie, że odwoływanie się do Orła Białego miało dla broniących 
ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej nie tylko walor mobilizacyjny, ale 
było też niejako głosem w dyskusji na temat polskich symboli narodowych. Warto 
prześledzić, jak był używany ten symbol przez walczących żołnierzy.

Krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości młode państwo musiało 
stawić czoła nowemu zagrożeniu. Walka z bolszewikami oznaczała dla polskich 
elit zmierzenie się z trudnym do sprostania wyzwaniem, które wymagało szerokiej 
mobilizacji – nie tylko wojska, ale i całego społeczeństwa. Wizerunek Orła Białego 
był umieszczany na plakatach, które miały zachęcać do podjęcia trudu walki z bolsze-
wickim najeźdźcą. Na jednym z druków widać żołnierza z bronią stającego w obronie 
rodziny chłopskiej, której zagraża bolszewik. Obecne są symbole religijne (wizerunek 
Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz Bazylika Archidiecezjalna św. Stanisława Biskupa 
i św. Władysława w Wilnie), a także podpis: Kto w Boga wierzy – w obronie Ostrobram-
skiej, pod sztandar Orła i Pogoni14. Plakat powstał prawdopodobnie w połowie lipca 
1920 roku w czasie trwania akcji werbunkowej na Wileńszczyźnie.

Na front!! – krzyczał żołnierz trzymający za drzewiec czerwony sztandar z Orłem 
Białym w koronie, mobilizując współobywateli do walki z najeźdźcą. Sportretowany 
żołnierz miał ponadto przypiętą do piersi rozetę w barwach biało-czerwonych15. Plakat 
autorstwa Witolda Gordona został wydany w Warszawie staraniem Ekspozytury War-
szawskiej Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Przechodzące wojska ze sztandarami z Orłem Białym znalazły się na plakacie 
autorstwa Jerzego Edwarda Winiarza. Namawiano w nim chłopów do wstępowania 
w szeregi armii i do obrony swej ziemi. Na afiszu widać pododdziały maszerujące 
w kierunku stojącej w ogniu miejscowości. Pod dwoma ilustracjami przedstawiającymi 
groźbę bolszewickiej obecności na ziemiach polskich autor zadaje pytanie: Na co 
wy czekacie? Ponadto postawiono szereg pytań retorycznych, które odnosiły się do 
sytuacji w Rosji. Zamieszczono też rady, jak ma się zachowywać ludność. Wskazywano 
na trzy postawy: należało wstępować do wojska, bić się śmiało i odważnie oraz 
podpisywać pożyczkę państwową. Ciekawe jest motywowanie do zakupów obligacji: 
A jak państwo zwycięży wroga, to wam odda pożyczkę, i w lepszych pieniądzach, niż 

13 J. Piłsudski, O państwie i armii. Wybór pism, t. 1, Warszawa 1985, s. 11.
14 Kto w Boga wierzy – w obronie Ostrobramskiej, pod sztandar Orła i Pogoni!, CBW, DZS, sygn. Pl. 552.
15 W. Gordon, Na front!!, CBW, DZS, sygn. Pl. 2096.
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te, które są dzisiaj, bo nasze pieniądze tem więcej będą warte, im państwo będzie 
silniejsze16. Widać wyraźnie, że autor plakatu dość jasno przekazał obywatelom, że 
ich dobrobyt ściśle zależy od pokonania wroga. Podkreślił potencjalny zysk dla tych, 
którzy zdecydują się pokryć częściowo koszty prowadzania wojny.

Kolejnym uwiecznieniem Orła Białego na plakacie wojskowym jest projekt 
Felicjana Szczęsnego Kowarskiego. Artysta umieścił wizerunek orła za idącym dobo-
szem, pod którego stopami umieszczono napis: Pożyczka Odrodzenia Polski. W tle 
zaprezentowano zabytki Lwowa, Krakowa, Warszawy, Poznania, Gniezna i Wilna. 
Plakat został wydany w Warszawie nakładem Zakładu Graficznego Bolesława Wirtza17.

Wspomniana Pożyczka Odrodzenia Polski, jako forma zbierania funduszy na 
potrzeby wojenne oraz mobilizowania społeczeństwa do walki, była obecna w życiu 
publicznym od 25 maja 1920 roku. Wtedy to Warszawska Rada Wojewódzka zwróciła 
się z następującym apelem: Kraj nasz się buduje, powstaje z popiołów i gruzów. Dla tej 
odbudowy kraju, dla jego obrony potrzebne są pieniądze. Możemy je dostać od państw obcych, 
lecz wtedy pójdziemy w zależność ekonomiczną od nich i wolni politycznie, dźwigać będziemy 
ciężkie jarzmo zależności gospodarczej. Każdy, kto to rozumie odpowie na ten zew18.

Do walki w wojnie polsko-bolszewickiej mobilizował społeczeństwo plakat 
zaprojektowany przez Michała Borucińskiego, wydany w Warszawie. Przedstawiony 
jest na nim Marszałek Józef Piłsudski na białym koniu z szablą w ręku, obok niego 
przechodzą czwórkami strzelcy z karabinami i ze sztandarem z Orłem Białym w koro-
nie. Na górze widać obleczoną liśćmi wstęgę z napisem: On z narodem, naród z nim19.

Motyw jeźdźca na białym koniu oraz powiewającego czerwonego sztandaru 
z Orłem Białym w koronie wykorzystał Stanisław Siestrzeńcewicz na plakacie wyda-
nym w Toruniu przez Zakład Artystyczno-Graficzny „Sztuka”. Widoczny jest na nim 
kawalerzysta dmący w trąbkę, nad którym znajduje się napis: Pożyczka Odrodzenia 
Polski, w tle umieszczono łuny pożaru20.

Oprócz mobilizowania do zakupów obligacji społeczeństwo było namawiane do 
bardziej bezpośredniej formy obrony państwa – wstępowania do Armii Ochotniczej 
i walki na froncie. W tym celu powołano Generalny Inspektorat Armii Ochotniczej 
pod dowództwem gen. Józefa Hallera21. Wydawano wiele plakatów i druków ulotnych

16 J. Winiarz, Jeśli dziś nie pójdziesz w pole z żołnierzem, twym bratem, jutro oddasz wszystko pod bolszewickim 
batem, CBW, DZS, sygn. Pl. 1577.

17 F. S. Kowarski, Pożyczka Odrodzenia Polski, CBW, DZS, sygn. Pl. 2167.
18 Dziennik Urzędowy Województwa Warszawskiego 1920, nr 2, s. 1, za: M. M. Drozdowski, Warszawa 

w obronie Rzeczypospolitej czerwiec-sierpień 1920, Warszawa 1993, s. 78.
19 M. Boruciński, Józef Piłsudski Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz, Pierwszy Marszałek Polski, CBW, 

DZS, sygn. Pl. 1795.
20 S. Siestrzeńcewicz, Pożyczka Odrodzenia Polski, CBW, DZS, sygn. Pl. 1839.
21 Generał Józef Haller, dowódca Armii Polskiej, przebywał we Francji, był bardzo popularny wśród 

żołnierzy. W dowodzonej przez niego „Błękitnej Armii” w okresie I wojny światowej pojawiały się 
motywy z Orłem Białym, m.in. w odznace „Miecze hallerowskie”, zob.: Błękitna Armia i jej dowódca 
generał Józef Haller w  zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
red. J. Tarczyński, J. S. Tym, Warszawa 2017, s. 49, 176, 178.
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zachęcających do wstępowania w jej szeregi. Efekt tego typu działań miał przełożenie 
na rzeczywistość, jak zauważył Norman Davies: Ochotnicy napływali tysiącami. Do 
szeregów przyjmowano mężczyzn od siedemnastego do czterdziestego drugiego roku 
życia, a oficerów do pięćdziesiątego roku. W ciągu następnych sześciu tygodni zgłosiło 
się tylu chętnych, ilu przedtem w ciągu sześciu miesięcy. 20 sierpnia było ich 164 615, 
w tym ponad 40 tys. z samej Warszawy22.

Wśród materiałów promujących Armię Ochotniczą znalazły się również takie, 
na których pojawiał się motyw Orła Białego. Jednym z przykładów jego wykorzystania 
był plakat projektu Stanisława Sawiczewskiego przedstawiający gen. Józefa Hallera 
w błękitnym mundurze. W dolnej części afiszu znajduje się wezwanie: Wstąp do 
wojska, broń ojczyzny23. Za sylwetką generała widać maszerujące wojska z bronią oraz 
czerwonym sztandarem z Orłem Białym (na plakacie dostrzec można tylko skrzydło 
orła, jednak widoczna jest głowica sztandaru oraz szarfa w barwach narodowych).

Kolejny przykład stanowi widoczny wizerunek orła w koronie na afiszu 
wydanym w Warszawie w lipcu 1920 roku. Orzeł w koronie został umieszczony 
na głowicy sztandaru z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Sztandar 
leży u stóp żołnierza w mundurze Armii Ochotniczej, a na dole arkusza widoczne 
jest hasło werbunkowe nawołujące do wstępowania w jej szeregi24.

Warto przypomnieć, że Orła Białego w koronie uwieczniono na proporcu 
Armii Ochotniczej25. Potwierdza to, że ochotnicy do walki z bolszewikami zostali 
zebrani pod sztandarem z Orłem Białym.

Jak już wspominano, do Armii Ochotniczej dołączyło 40 tysięcy warszawiaków. 
Nie dziwi więc, że do mobilizowania mieszkańców stolicy były wykorzystywane nie 
tylko symbole narodowe, ale i te osadzone w historii miasta. Oprócz Orła Białego 
z bolszewikami „walczyła” także Syrenka. Była ubrana w napierśnik z wizerunkiem 
Orła Białego w koronie, a pod rysunkiem widniał podpis: Straż nad Wisłą. Ponadto 
Syrena miała skrzydła anioła oraz trzymała karabin z nałożonym na niego bagnetem26. 
Takie przedstawienie symboli Polski i Warszawy znalazło się na stronie tytułowej 
jednodniówki z 18 sierpnia 1920 roku pt. Brońmy Warszawy27. Niewątpliwie publi-
kacja ta nawiązywała do walecznej historii miasta28.
22 N. Davies, Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Kraków 2007, s. 235.
23 S. Sawiczewski, Wstąp do wojska, broń ojczyzny, Warszawa, 1920, CBW, DZS, sygn. Pl. 1572.
24 Do broni! Wróg u granic ojczyzny! Wstępujcie do Armji Ochotniczej!, CBW, DZS, sygn. Pl. 1842.
25 Proporzec Armji Ochotniczej, Wikimedia Commons.
26 Syrena Warszawska zawsze posiadała atrybuty militarne – była uzbrojona w tarczę i miecz. Tarcza symbolizuje 

odwagę, czyn wojenny, cześć rycerską. Ma charakter odstraszający, niekiedy służy jako broń psychologiczna, 
obwieszczająca przeciwnikowi, z kim będzie walczył. Miecz jako broń rycerza symbolizuje honor wojenny, 
męstwo w bitwie oraz powodzenie wojenne. P. Dudziński, Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997, s. 122, 156.

27 Brońmy Warszawy. Jednodniówka, 18 sierpnia 1920, Warszawa, CBW, DZS, sygn. J-221.
28 Od samych początków przedstawiania Syrenki na herbie Warszawy widać jej militarne konotacje. Stefan 

Krzysztof Kuczyński tak pisze o warszawskiej syrence: Dziwotwór na pieczęci Warszawy jest więc jedną 
z wielu wersji wyobrażenia syreny. Łączy ona w jednej postaci cechy ludzkie (kobiece?), ptasie i jakby smocze. 
Dzierży też miecz i okrągłą tarczę, detal będący może swobodną transpozycją tamburyna lub lustra trzymanego 
przez syreny antyczne. W ujęciu heraldycznym na pieczęci miasta oręż ten zdaje się świadczyć o  potencjale 
obronnym symbolizowanego ośrodka. S. K. Kuczyński, Herb Warszawy, Warszawa 1977, s. 15-17.
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Na jednym z plakatów propagandowych wydanych w 1920 roku została 
wykorzystana okrągła tarcza z Orłem Białym w koronie na czerwonym tle. Trzyma-
jący tarczę żołnierz odpierał ataki wrogich bagnetów. Na afiszu pojawiło się hasło: 
Do broni. Ratujmy Ojczyznę! Pamiętajmy dobrze o naszym przyszłym losie29. Jest to 
kolejny przykład nawiązywania do tradycji polskich barw narodowych i symboliki 
ukształtowanej w kulturze oraz wskazywania na konieczność obrony przed wrogiem.

Bezpośrednio odwołano się do historii Warszawy, a także do Orła Białego 
w druku ulotnym z 1920 roku. Można w nim przeczytać: Warszawo przemów! Niech 
wzrośnie z piersi twych mieszkańców mur granitowy, o który rozpryśnie się dziki szał 
mongolski! Niech się zespolą dziś wszyscy, niechaj krew obrońców przypieczętuje waśnie 
i spory, niech jeden wielki cud bohaterstwa znów splendorem owinie dumne białe orły!30.

Orzeł Biały został także wykorzystany w druku ulotnym wydanym po zwy-
cięskiej bitwie warszawskiej. Dziękowano w nim żołnierzom za odparcie najazdu 
bolszewickiego oraz proszono o dalszy wysiłek w celu odniesienia całkowitego zwy-
cięstwa nad wrogiem. Na stronie tytułowej w grafice Władysława Skoczylasa Orzeł 
Biały opiekuńczo obejmował skrzydłami żołnierza stojącego nad rzeką i patrzącego 
na jej prawy brzeg. Można pokusić się o interpretację takiego przedstawienia jako 
odniesienia do Wisły oraz do obrony Warszawy. Orzeł Biały w koronie (w wieńcu) 
przedstawiony był także na kolejnej karcie tego druku31.

Przytoczone przykłady pokazują, jak w obliczu zagrożenia próbowano zmobili-
zować społeczeństwo do poniesienia wysiłku. Omówione w artykule dokumenty życia 
społecznego odzwierciedlają dwa główne cele niezbędne do odniesienia zwycięstwa 
– pozyskanie rekruta oraz pieniędzy do prowadzenia wojny. Oba te założenia udało się 
zrealizować, m.in. dzięki szerokiej akcji propagandowej. Warto zaznaczyć, że w czasie 
jej przeprowadzania używano symboli zakorzenionych w tradycji narodowej – godła 
i barw narodowych, a także herbu Warszawy.

Stan badań nad dokumentami życia społecznego z okresu międzywojennego 
wciąż jest niewystarczający. Niniejszy artykuł nie wyczerpuje zagadnienia, a rozwa-
żania nad wojną polsko-bolszewicką w świetle tego typu materiałów nadal czekają 
na zainteresowanie historyków. 

29 Do Broni! Ratujmy Ojczyznę. Plakat z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920, Wikimedia Commons.
30 Warszawo! [Inc.: Na ziemie nasze wdarł się najeźdzca...], Druk ulotny, CBW, DZS, sygn. DU-2014.
31 Żołnierzu!, CBW, DZS, sygn. DU-2110.
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Il. 2. Plakat autorstwa Jerzego Edwarda 
Winiarza ze zbiorów Centralnej Biblioteki 

Wojskowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego

Źródło: CBW, sygn. Pl. 1577

Il. 1. Plakat ze zbiorów Centralnej 
Biblioteki Wojskowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego
Źródło: CBW, sygn. Pl. 552
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Il. 4. Plakat autorstwa Stanisława 
Siestrzeńcewicza ze zbiorów Centralnej 

Biblioteki Wojskowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego

Źródło: CBW, sygn. Pl. 1839

Il. 3. Plakat ze zbiorów Centralnej 
Biblioteki Wojskowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego

Źródło: CBW, sygn. Pl. 1795
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Il. 6. Plakat autorstwa Witolda Gordona 
ze zbiorów Centralnej Biblioteki 

Wojskowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego

Źródło: CBW, sygn. Pl. 2096

Il. 5. Plakat autorstwa Jerzego 
Edwarda Winiarza ze zbiorów 

Centralnej Biblioteki Wojskowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Źródło: CBW, sygn. Pl. 1842
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Il. 7. Strona tytułowa jednodniówki 
„Brońmy Warszawy”. Zbiory 

Centralnej Biblioteki Wojskowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Źródło: CBW, sygn. J-221

Il. 8. Pierwsza strona 4-stronicowego 
druku ulotnego z rysunkiem 

Władysława Skoczylasa. Zbiory 
Centralnej Biblioteki Wojskowej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Źródło: CBW, sygn. DU-2110
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ABSTRACT

The paper describes life and work of father Włodzimierz Cieński (1897-1983), priest of 
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published in episodes in the journal ‚Duszpasterz Polski Zagranicą’ in Rome in 1985-1986.
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Włodzimierz Cieński jako kapelan wojskowy

dr Jacek Żurek

Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie, 
Polska

STRESZCZENIE

Artykuł poświęcony osobie księdza Włodzimierza Cieńskiego (1897-1983), duchownego 
archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego (1924), członka Związku Walki Zbrojnej 
we Lwowie (1939-1940), więźnia politycznego we Lwowie i w Moskwie (1940-1941), 
szefa/zastępcy szefa katolickiego duszpasterstwa polowego Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR 
(1941-1942), Armii Polskiej na Wschodzie (1942-1943) i II Korpusu (1943-1946), wika-
riusza generalnego biskupa polowego dla wojsk na Środkowym Wschodzie i we Włoszech 
(1944-1946), kapelana wojskowego w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia 
w Wielkiej Brytanii (1946-1949), duchownego Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii 
(1949-1954) oraz cystersa-trapisty w Normandii (1955-1983). W artykule przedstawiono 
genezę nominacji majora/podpułkownika Cieńskiego na stanowisko szefa katolickiego 
duszpasterstwa polowego wojsk polskich w Związku Radzieckim w 1941 roku na tle 
biografii tytułowego bohatera. Wśród źródeł drukowanych należy wyróżnić wspomnienia 
Cieńskiego za lata 1939-1942 wydane w odcinkach w czasopiśmie „Duszpasterz Polski 
Zagranicą” w Rzymie w latach 1985-1986.

SŁOWA KLUCZOWE

Włodzimierz Cieński, Józef Gawlina, Jan Brandys, archidiecezja lwowska, katolickie 
duszpasterstwo wojskowe, cystersi-trapiści, Związek Walki Zbrojnej, Polskie Siły 
Zbrojne w ZSRR, Armia Polska na Wschodzie, II Korpus, Polski Korpus Przyspo-
sobienia i Rozmieszczenia, Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, Lwów, Moskwa, 
Buzułuk, Jangijul, Bricquebec
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RODZINA I KOLIGACJE POLITYCZNE

Pochodził ze znanej rodziny ziemiańskiej zamieszkałej we wschodniej Galicji; siedziba 
rodu znajdowała się w Oknie pod Horodenką. Jego ojciec, Tadeusz, był jednym 
z przywódców konserwatywnego stronnictwa podolaków, matka to Maria z Dzie-
duszyckich1. Po ślubie Cieński senior na główną siedzibę obrał majątek Pieniaki nad 
Seretem w powiecie brodzkim. O ślubie w 1894 roku rodziców, rzymskich katolików, 
jako o typowym przykładzie przenikania się wyznań w rodzinach ziemiańskich, 

napisał we wspomnieniach młodszy brat Włodzimierza, 
Stanisław, ostatni właściciel Pieniaków: Rodzicom moim 
obrządku rzymskokatolickiego ślubu udzielił arcybiskup 
lwowski obrządku ormiańskokatolickiego Izaak Isakowicz, 
sam ślub zaś odbył się w cerkwi greckokatolickiej2.

Włodzimierz Cieński urodził się w pałacu dziad-
ków Dzieduszyckich we Lwowie przy ulicy Kurkowej 
6 kwietnia 1897 roku i ochrzczony został 25 kwietnia 
w bernardyńskim kościele świętego Andrzeja Apostoła 
przez arcybiskupa Isakowicza. Związki te zaowocują 
znajomością Włodzimierza z następcą Isakowicza 

– arcybiskupem Józefem Teodorowiczem, znanym poli-
tykiem galicyjskim, jednym z przywódców stronnictwa 
narodowego po wojnie3. Na chrzcie nadano mu sześć 
imion – Włodzimierz Mikołaj Maurycy Wojciech 
Franciszek Celestyn. Miał ośmioro rodzeństwa: dwie 
starsze siostry – Magdalenę (1895-1996), po mężu 
Dubanowicz, i Klementynę (1896-1928), po mężu 
Pruszyńską, czterech młodszych braci – Stanisława 
(1898-1993), Ludomira (1899-1988), Wojciecha (1903-
1907) i Jana (1905-1992) oraz dwie młodsze siostry 
– Jadwigę (1901-1990) i Annę (1907-2003), po mężu 

1 A. Wątor, Ziemianin-polityk Tadeusz Cieński 1856-1925. Z dziejów konserwatyzmu wschodniogalicyjskiego, 
Szczecin 1997. Biogram pióra jego współpracownika Stanisława Strońskiego w PSB, t. 4, Kraków 
1938, s. 53-54.

2 S. Cieński, Zamykam oczy i widzę..., oprac. M. Pilecka, Dziekanów Leśny [2015], s. 15.
3 Relacja ustna Edwarda Mier-Jędrzejowicza, wnuka Magdaleny z Cieńskich Dubanowiczowej.

Il. 1. Ksiądz Włodzimierz Cieński, szef duszpasterstwa 
katolickiego w ZSRR w latach 1941-1942

Źródło: archiwum opactwa cystersów w Bricquebec we Francji 
(Normandia)
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Wielowieyską4. Pierwsze nauki pobierał w pałacu rodzinnym w Pieniakach, również 
należącym do Dzieduszyckich. Pałac w posagu wniosła jego matka. Następnie uczył 
się w domu rodziców we Lwowie, będąc jednocześnie prywatystą, czyli eksternem 
lwowskiej II Szkoły Realnej. W pierwszym półroczu roku szkolnego 1915/1916 był 
uczniem klasy VIa i 12 października 1915 roku zdał tak zwaną maturę wojenną 
w Zakopanem5. W latach 1916-1918 był słuchaczem nadzwyczajnym, jak wielu synów 
ziemiańskich, Akademii Rolniczej w podlwowskich Dublanach, którą w 1919 roku 
połączono z Wyższą Szkołą Lasową we Lwowie, tworząc Wydział Rolniczo-Lasowy 
Politechniki Lwowskiej6. Napisał pracę dyplomową i otrzymał absolutorium (jednak 
bez dyplomu) oraz odbył praktykę w majątku swojego wujostwa Czartoryskich 
w Pełkiniach pod Jarosławiem. 7 października 1919 roku zdał uzupełniający egzamin 
dojrzałości z łaciny i filozofii w V Gimnazjum Państwowym, co dało mu prawo 
wstępu na uniwersytet.

Po dwukrotnej odmowie przyjęcia do seminarium duchownego we Lwowie 
(ze względu na epilepsję) wyjechał na studia teologii i filozofii na wydziale teologicz-
nym uniwersytetu w szwajcarskim Fryburgu, gdzie uczył się w latach 1919-1923. 
Pieczę nad wydziałem sprawowali dominikanie; studiowało tam przed nim wielu 
znanych polskich duchownych: Henryk Hilchen, Adam (Jacek) Woroniecki, Kazi-
mierz Lutosławski, Władysław Korniłowicz, po wojnie Józef (Innocenty) Bocheński. 
Po krótkim pobycie w seminarium lwowskim jako kleryk czwartego kursu (roku) 
studiów uzyskał 26 stycznia 1924 roku zaliczenie studiów we Fryburgu decyzją Rady 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego, uzupełnił część wykładów 
i ćwiczeń, był uczestnikiem seminarium z teologii moralnej i 5 lutego uzyskał 
absolutorium. Dwa dni wcześniej arcybiskup Bolesław Twardowski wyświęcił go 
na księdza archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. W tym samym roku został 
wikarym przy kolegiacie świętego Wawrzyńca w Żółkwi (1924-1926), następnie 
administratorem w karpackim Wełdzirzu w dekanacie dolinieckim (1926-1927), 
kapelanem u niepokalanek na terenie parafii świętego Stanisława w Niżniowie nad 
Dniestrem w dekanacie stanisławowskim (1927-1929). W latach 1930-1934 był 
dyrektorem przeznaczonego dla synów zubożałych ziemian zakładu wychowawczego 
położonego na Wuleckiej Górze na terenie parafii świętej Marii Magdaleny we Lwowie, 
a należącego do ormiańskiej fundacji Abrahamowiczów7. Następnie został kolejno 
administratorem i proboszczem parafii w Zimnej Wodzie pod Lwowem (dekanat 

4 Biogram Włodzimierza Cieńskiego oparty na jego wspomnieniach: T. Cieński, Posłowie do pamiętnika 
ojca, [w:] ibidem, s. 500-506; K. Karolczak, Rodzina Dzieduszyckich herbu Sas w XIX i XX wieku. Linia 
starsza. Potomkowie Tadeusza Gerwazego, Warszawa 2013, s. 211, 265-267.

5 Dwunaste sprawozdanie Dyrekcyi C.K. II Szkoły Realnej we Lwowie za rok szkolny 1915/1916, Lwów 
1916, s. 38, 46.

6 T. Wośkowski, Dzieje studiów rolniczo-lasowych w ośrodku lwowsko-dublańskim, Warszawa 2011, s. 1.
7 K. Krzeczunowicz, Fundacja Abrahamowiczów, „Wiadomości” (Londyn) 1981, nr 2 (1815), s. 15-16 (geneza 

fundacji i historia zakładu w latach 1930-1939, tamże o roli Cieńskiego jako pierwszego dyrektora). Por. 
M. Balukiewicz, Protektoraty lwowskie. Początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej we Lwowie 
i na ziemi lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej, Katowice 2000, s. 108.
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gródecki), od 1938 roku równocześnie piastował stanowisko dziekana administratora 
tego dekanatu8. 17 kwietnia 1939 roku objął probostwo parafii Marii Magdaleny, gdzie 
wcześniej pracował, jednej z dwóch największych łacińskich parafii miasta9.

Tadeusz Cieński przez część pierwszej wojny światowej pozostawał poza 
Galicją – po tym jak internowały go z rodziną władze austriackie w grudniu 
1914 roku w związku ze sprawą Legionu Wschodniego, rozwiązanego w wyniku 
agitacji prorosyjskich działaczy narodowych Sekcji Wschodniej Naczelnego Komi-
tetu Narodowego, której Cieński był przewodniczącym. Przyczyniła się do tego 
niewątpliwie publiczna denuncjacja działaczy sekcji, w której potępiono Cieńskiego 
jako zdrajcę i moskalofila. O autorstwo demaskatorskiej broszury był posądzany 
Stanisław Kot, kierownik Biura Prasowego Departamentu Wojskowego NKN, na 
którego czele stał Władysław Sikorski10. Obaj antagoniści Cieńskiego kończyli to 
samo gimnazjum w Rzeszowie, ich szkolnym kolegą zaś był Edward Dubanowicz 
(1881-1943), przyszły zięć Tadeusza. Cieńscy przebywali następnie w okolicach 
Wiednia i w Tyrolu oraz do roku 1916 w Górnej Austrii. Tadeusz był członkiem 
Ligi Narodowej, a do 1918 roku prezesem galicyjskiej Rady Narodowej, natomiast 
1 listopada tego roku został przewodniczącym Polskiego Komitetu Narodowego, 
któremu podporządkowała się Naczelna Komenda Obrony Lwowa z komendantem 
na czele, kapitanem Czesławem Mączyńskim. W skład komitetu wszedł również 
Dubanowicz – był członkiem jego Komitetu Wykonawczego11. W roku 1922 Cieński 
został senatorem z województwa tarnopolskiego w Klubie Chrześcijańsko-Narodo-
wym. Od roku 1919 mieszkał w dawnej willi brata cesarza Franciszka Józefa przy 
ulicy Sykstuskiej we Lwowie12.

8 „Elenchus cleri saecularis ac regularis Archidioecesis Leopolensis ritus latini”, Leopoli 1924, s. 16; 
„Schematismus Archidioecesis Leopoliensis ritus latini”, Leopoli 1925, s. 163; ibidem, Leopoli 1928, 
s. 127; ibidem, Leopoli 1929, s. 130; ibidem, Leopoli 1930, s. 95-96; ibidem, Leopoli 1931, s. 27; ibidem, 
Leopoli 1932, s. 27; ibidem, Leopoli 1933, s. 22; ibidem, Leopoli 1935, s. 48; ibidem, Leopoli 1936, 
s. 101; ibidem, Leopoli 1937, s. 63; ibidem, Leopoli 1938, s. 15, 61, 63.

9 J. Wołczański podaje datę 14 kwietnia, chodzi więc raczej o dzień nominacji, Wprowadzenie, [w:] W. Cieński, 
Z dziejów polskiego duszpasterstwa wojskowego w Związku Radzieckim 1941-1942. Wspomnienia, oprac. 
J. Wołczański, Lwów – Kraków 2014, s. 6. Por. B. Kumor, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego 
w świetle schematyzmu archidiecezjalnego z 1939 r., „Folia Historica Cracoviensia” 1996, t. 3, s. 276, 277.

10 Autorem broszury była Iza Moszczeńska-Rzepecka (Pod sąd! Historya Legionu Wschodniego, Sosnowiec, 
16 X 1914, s. 3-4, 6-7, 11). Por. J. Gawlina, In viam pacis. Dziennik Biskupa Polowego Wojska Polskiego 
1939-1945, oprac. J. Myszor, Katowice 2019, s. 264, zapis z 28 VI 1941 (autorstwo broszury przypisane 
Kotowi); J. Rzepecki, Sprawa Legionu Wschodniego 1914 roku, Warszawa 1966, s. 205; M. Wrzosek, 
Prześladowanie Tadeusza Cieńskiego przez austriacką policję podczas pierwszej wojny światowej, 

„Niepodległość i Pamięć” 1999, nr 14, s. 34; S. M. Brzozowski, R. Skręt, Pawlikowski Jan Gwalbert, 
[w:] PSB, t. 25, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 439 (autorstwo broszury przypisane 
Kotowi; rodzina Pawlikowskich była spokrewniona z Cieńskimi, natomiast Jan Gwalbert Pawlikowski, 
członek Komitetu Centralnego Ligi Narodowej, jako inicjator likwidacji Legionu Wschodniego został 
ówcześnie oskarżony o zdradę stanu i zaprzedanie się Rosji).

11 Z. K. Wójcik, Wspomnienia Edwarda Dubanowicza – przyczynek do biografii, „Dzieje Najnowsze” 2008, 
z. 4, s. 181; J. Faryś, A. Wątor, Edward Dubanowicz 1881-1943. Biografia polityczna, Szczecin 1994, s. 41.

12 K. Karolczak, Rodzina..., op. cit., s. 210; Posłowie i  senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. 
Słownik biograficzny, t. 1: A-D, oprac. S. Smogorzewska, Warszawa 1998, s. 290-291.
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Dla przyszłości Włodzimierza Cieńskiego istotna okazała się znajomość jego 
ojca z Władysławem Andersem. Gdzie i kiedy ten poznał Tadeusza Cieńskiego? 
Zapewne musiało się to stać między rokiem 1918 – kiedy generał Józef Dowbor-
-Muśnicki rozwiązał swój korpus na Białorusi i większość kadry oficerskiej udała się do 
Królestwa pod okupację austriacko-niemiecką, m.in. również dwudziestosześcioletni 
Anders, który znalazł się w Warszawie – a rokiem 1925, gdy zmarł Cieński senior. 
Z jego rodziną Władysaw Anders raczej zaznajomił się później, gdy był dowódcą 
Kresowej Brygady Kawalerii, czyli w latach 1930-1937. Oddziały jej pierwotnie 
stacjonowały na rozległym obszarze, rozciągającym się od Żołkwi w województwie 
lwowskim przez Brody w województwie tarnopolskim (tu znajdowała się siedziba 
dowództwa od listopada 1931 roku) po Białokrynicę i Dubno w województwie 
wołyńskim. W brygadzie służyli miejscowi ziemianie, jak Stanisław Cieński, który 
zaczął kampanię wrześniową jako ochotnik w 13 Dywizjonie Artylerii Konnej 
w Brodach. Bolesław Kostkiewicz, pasjonat łowiectwa i inżynier leśnik, wspominał, że 
w latach trzydziestych do majątku w Brodach na polowania przyjeżdżali czołowi polscy 
politycy i przedstawiciele arystokracji oraz generałowie Sosnkowski i Anders właśnie13. 
W dwudziestoleciu międzywojennym majątek był własnością Gorayskich, powino-
watych Marii Dzieduszyckiej, ostatnia jego właścicielka to Jadwiga Rzyszczewska, 
z domu Gorayska. Do zapalonych myśliwych należał i Stanisław Cieński, wprowadził 
nawet do koła myśliwskiego w Brzeżanach, rodzinnej miejscowości Rydza-Śmigłego, 
swojego dobrego znajomego, ostatniego lwowskiego wojewodę Biłyka, dawnego 
adiutanta pułkowego Rydza. W Pieniakach jednak nie bywano, ponieważ Cieńscy 
mieszkali w małym dworku – ich pałac spłonął podczas walk w sierpniu 1916 roku 
i choć majątek został podniesiony z ruiny, to pałacu do wojny nie odbudowano14. 
Kostkiewicz kolegował się w czasie studiów na Wydziale Rolniczo-Lasowym 
w Dublanach z Wojciechem Dzieduszyckim, powinowatym Cieńskich. Właśnie 
pochodzenie od Dzieduszyckich było kolejnym atutem Włodzimierza Cieńskiego 
i odegrało rolę później, gdy biskup polowy Józef Gawlina zatwierdził z Londynu 
jego nominację na szefa duszpasterstwa katolickiego Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR 
w 1941 roku. Charakteryzując post factum osobę Cieńskiego w liście do prymasa 
Augusta Hlonda, stwierdził lakonicznie: „dobry – matka Dzieduszycka”15. Istotnie, 
już jako młoda dziewczyna Maria Dzieduszycka (1863-1941) uchodziła za doskonałą 
partię małżeńską ze względu na pozycję majątkową i staranne wykształcenie, kosza 
od jej rodziców dostawali kawalerowie z najlepszych rodzin, jak przyszły marszałek 
galicyjskiego Sejmu Krajowego16.

13 Por. G. Rąkowski, Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, cz. 3: Ziemia Lwowska, 
Pruszków 2007, s. 275; S. Cieński, Zamykam..., op. cit., s. 308.

14 Ibidem, s. 116 (lata 1914-1915), 127-128 (rok 1916).
15 Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948, oprac. J. Myszor, J. Konieczny, 

Katowice 2003, s. 248 (list z 25 X 1942).
16 K. Karolczak, Rodzina..., op. cit., s. 209-210.
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Ważna dla Cieńskiego okazała się jeszcze jedna koligacja. Magdalena, siostra 
braci Cieńskich, wyszła w 1920 roku za Edwarda Dubanowicza, znanego profesora 
prawa, ale przede wszystkim polityka narodowego i przyjaciela Stanisława Strońskiego, 
co nabrało znaczenia po wybuchu wojny, gdyż Stroński prawie do końca odgrywał 
ważną rolę przy nowym premierze i naczelnym wodzu Władysławie Sikorskim. 
Dubanowicz po zakończeniu kadencji sejmowej w 1928 roku wycofał się jednak 
z polityki, gospodarował w odziedziczonej po teściu Hucie Szklanej koło Brodów, 
w roku akademickim 1933/1934 zaś został usunięty z katedry przez ministra Janu-
sza Jędrzejewicza – jak wielu innych profesorów. Deportowany do Kazachstanu 
w kwietniu 1940 roku, mianowany został przez nowego ambasadora polskiego 
w ZSRR Stanisława Kota na początku października 1941 roku mężem zaufania 
ambasady na rejon ajaguski, gdzie po zwolnieniu przebywał z żoną i córkami17. Jak 
Gawlina w liście do Hlonda, tak Kot w oszczędnych słowach przybliżył swemu 
przyjacielowi Sikorskiemu osobę Cieńskiego: wzięty tymczasowo na szefa obsługi 
duchownej, szwagier Dubanowicza, rozsądny18. Były to więc istotne rekomendacje 
– Cieński z ojca, Dzieduszycki po matce, brat Magdaleny Dubanowiczowej z Cień-
skich – które miały określić przymioty człowieka, jego środowisko społeczne, a nawet 
poglądy polityczne. Co prawda, Sikorskiemu Dubanowicz (o czym Kot nie musiał 
wiedzieć) mógł kojarzyć się nie najlepiej. Cieński wspominał później Gawlinie, że po 
zabójstwie Narutowicza w 1922 roku Dubanowicz w imieniu zjednoczonej prawicy 
sejmowej oferował Sikorskiemu urząd prezydenta, pod warunkiem że ten oświadczy, 
iż nie należy do masonerii, czego Sikorski nie uczynił19. Więzy rodzinno-towarzyskie 

17 J. Faryś, A. Wątor, Edward Dubanowicz..., op. cit., s. 56, 108, 114, 140, 148-151; Magdalena 
Dubanowiczowa, Na mongolskich bezdrożach. Wspomnienia z  zesłania 1940-1942 spisane  
w 1943-45, Londyn 1974, s. 229 (spotkanie z księdzem Cieńskim w Jangijulu); Edward i Magdalena 
Dubanowiczowie, Na placówce w Ajaguz. Wspomnienia z  zesłania do Kazakstanu 1940-1942 spisane 
w 1942-1945 r., Londyn 1976, s. 68 (spotkanie z księdzem Cieńskim). O zesłaniu wspomina także 
biogram napisany krótko po śmierci Dubanowicza przez Władysława Konopczyńskiego w  tonie 
osobistym w PSB, t. 5, Kraków 1939-1946, s. 426. Artykuł biograficzny P. Czarnka, [w:] Profesorowie 
prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński i  in., Lublin 2008, s. 105. Wzmianka 
o wspólnym transporcie z Dubanowiczami ze Lwowa do sowchozu Myn Bułak (Tysiąc Źródeł) w Ałtaju 
we wspomnieniach stryjecznej bratanicy Dubanowiczowej, Ewy Cieńskiej-Fedorowicz, Wędrówki 
niezamierzone, Łomianki 2012, s. 143 (tamże rozsiane wspomnienia o księdzu Cieńskim).

18 S. Kot, Listy z Rosji do Gen. Sikorskiego, Londyn 1955, s. 86 (list z 8 IX 1941). O korespondencji: 
T. P. Rutkowski, Stanisława Kota Listy z Rosji do Gen. Sikorskiego – próba analizy reprezentatywności 
i wiarygodności edycji, „Kwartalnik Historyczny” 2003, z. 1, s. 75-82.

19 J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 379 (29 VI 1942). W  rezultacie kompromisowym kandydatem 
Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej został 19 grudnia prezes Polskiej Akademii Umiejętności 
Kazimierz Morawski, Dubanowicz zaś w imieniu Klubu Chrześcijańsko-Narodowego wypowiedział się 
przeciwko nowemu rządowi pod prezesurą Sikorskiego. Por. J. Faryś, A. Wątor, Edward Dubanowicz..., 
op. cit., s. 95-97. O  wpływach masońskich na polskie władze na emigracji J. Gawlina, In viam..., 
op. cit., s. 52 (30 X 1939), 66-68 (16-17 XI 1939), 73 (27 XI 1939), 94 (11 I 1940), 147 (18 VI1940), 
155 (16 VII 1940), 167 (22 VIII 1940), 261 (28 VI 1941), 285 (20 VIII 1941), 296 (19 IX 1941), 
316 (24 XI 1941), 334 (17 I 1942), 405 (19 X 1942), 521 (18 XI 1943), 559 (5 III 1944); idem, 
Wspomnienia, oprac. J. Myszor, Katowice 2018, s. 195-199, 217 (Sikorski jako mason).
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decydowały nie tylko o koneksjach, które – jak widać – mogły łączyć ogień z wodą 
(od Biłyka do Dubanowicza), ale przede wszystkim określały polityczne sympatie 
lub antypatie, a te odgrywały ówcześnie w nominacjach wojskowych zasadniczą 
rolę. Kot pisał z Moskwy do Sikorskiego, że Cieński – świeżo upieczony żołnierz 

– okazał się „jedynym z dawnej opozycji” wśród osiemnastu wojskowych udających się 
właśnie do powstających w Rosji ośrodków armii polskiej. Obu nowo mianowanych 
dowódców dywizji, generałów Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego i Mieczysława 
Borutę-Spiechowicza, oraz pułkowników Kot określał jako ludzi „starego pokroju 
w poglądach”, a oficerów jako „mocnych sanatorów”, na co przytaczał jeden przykład 
byłego senatora majora Władysława Kamińskiego, ale w przypisie do edycji swoich 
listów pisał już o nim pozytywnie. Kamiński był akurat pierwszym urzędnikiem 
ambasady w Moskwie, który przyjął w niej 3 września 1941 roku Cieńskiego20. 
Zamach stanu Piłsudskiego w 1926 roku niebawem zakończył karierę wojskową 
Sikorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, choć ten jako dowódca okręgu 
korpusu we Lwowie nie poparł w gruncie rzeczy rządu Wincentego Witosa ani 
prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, uzasadniając decyzję zagrożeniem ze strony 
Ukraińców. Karierę wojskową mogli kontynuować Anders czy Sosnkowski, mimo 
że pierwszy na eksponowanym stanowisku walczył po stronie wojsk rządowych, 
a drugi usiłował popełnić samobójstwo. Jednak Sikorski pozostawał w konflikcie 
z Piłsudskim od sierpnia 1914 roku, kiedy objął stanowisko szefa Departamentu 
Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, który współtworzyli galicyjscy 
konserwatyści, w tym Tadeusz Cieński. Cieńscy zaś zamach stanu ostro potępiali, 
jednocześnie aprobując ostrożną postawę Sikorskiego21. Cieński junior miał więc 
dzięki opinii swej rodziny mocne poparcie wśród opozycyjnych polityków, którzy 
stworzyli w 1939 roku nowe polskie władze na emigracji.

Po wybuchu wojny Włodzimierz Cieński zajął się, jak inni księża, na polecenie 
arcybiskupa Twardowskiego pracą społeczną i opiekuńczą. Z duchownymi organizo-
wał również przez kilka miesięcy konspiracyjne nauczanie religii w mieście oraz na 
życzenie Twardowskiego przyjął na terenie parafii kleryków zamkniętego przez Rosjan 
15 lutego 1940 roku seminarium duchownego archidiecezji. Zasady katechizacji 
ustalił za zgodą Twardowskiego z arcybiskupem greckokatolickim Lwowa Andrzejem 
Szeptyckim, co dało później asumpt do oskarżenia go przez NKWD o utworzenie 

20 W. Cieński, Z dziejów polskiego duszpasterstwa wojskowego (Wspomnienia z lat 1941-1945 od Związku 
Radzieckiego do Wielkiej Brytanii), cz. 1, Duszpasterstwo wojskowe w Związku Radzieckim 1941-1942, 
Duszpasterz Polski Zagranicą 1985, nr 2, s. 326-330 (wyjazd z Moskwy); S. Kot, Listy..., op. cit., s. 86, 
96 (przypis do listu z 15 IX 1941). Por. Posłowie..., op. cit., t. 3: K-Ł, oprac. P. Majewski, Warszawa 
2005, s. 58-59; B. Szubtarska, Ambasada polska w ZSRR w latach 1941-1943, Warszawa 2005, s. 182; 
Z. S. Siemaszko, Generał Anders w latach 1892-1942, Londyn–Warszawa 2012, s. 235.

21 Jak wynika ze wspomnień Stanisława Cieńskiego, który przebywał wtedy we Lwowie, Zamykam..., 
op. cit., s. 267.
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przez nich polsko-ruskiej konspiracji22. Wikarym we lwowskiej parafii Cieńskiego 
był Tadeusz Fedorowicz, który w latach 1941-1942 podlegał mu jako kapelan wojskowy, 
a w przyszłości stał się jego powinowatym23. Ksiądz Fedorowicz dobrowolnie udał się na 
zesłanie z transportem ludności cywilnej w czerwcu 1940 roku, natomiast ksiądz Cieński, 
w imieniu którego Fedorowicz prosił o taką zgodę Twardowskiego, nie dostał jej24.

KONSPIRACJE LWOWSKIE

Rok 1939 przyniósł coś na wzór odwrócenia przymierzy w polskiej polityce zagra-
nicznej i spowodował analogiczną jak w roku 1926 czystkę w armii polskiej, tyle że 
na ziemi francuskiej. Nowym naczelnym wodzem, ministrem spraw wojskowych, 
premierem oraz ministrem spraw wewnętrznych został generał Władysław Sikorski, 
który tym samym skupił w swoim ręku dyktatorską władzę, usuwając w cień także 
nowego prezydenta, Władysława Raczkiewicza. Jednak bezpośrednie zarządzanie 
z Francji raczkującą konspiracją krajową było trudniejsze niż budowa od podstaw na 
koszt sojuszników wojska na emigracji. W listopadzie 1939 roku generał Kazimierz 
Sosnkowski został w Paryżu komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej, 
któremu podporządkowała się pod okupacją niemiecką Służba Zwycięstwu Polski. 
Organizacja wojskowa we Lwowie i w całej Małopolsce Wschodniej sprawiała 
władzom emigracyjnym poważne kłopoty, a to z niej następnie, z powodu rozbicia 
siatek konspiracyjnych i aresztowania przez NKWD członków SZP i ZWZ, zwłaszcza 
oficerów, miała pochodzić część kadry dowódczej powstającej w ZSRR armii25.

Konspiracja wileńska okrzepła za sprawą okupacji części Wileńszczyzny przez 
Litwę do czerwca 1940 roku, choć i ją rozbiły aresztowania NKWD, lecz dopiero 
wiosną 1941 roku, na krótko przed niemiecką inwazją na Związek Radziecki. 
W czerwcu jeszcze w miejscowych więzieniach, a nie w Moskwie, przebywali 
ważni członkowie okręgu wileńskiego ZWZ. Do osłabienia „elementu wileńskiego” 
w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR przyczyniła się więc pośrednio błyskawiczna 
ofensywa Niemców, którzy zajęli Wilno po dwóch dniach walk, 24 czerwca. Część 
więźniów Rosjanie rozstrzelali, a część w zamieszaniu zdołała zbiec z transportów. 
Ocaliły życie również osoby wywiezione do Moskwy, jak aresztowany 13 kwietnia 
i 29 lipca skazany na śmierć komendant okręgu podpułkownik Nikodem Sulik, od 
sierpnia dowódca pułku w powstającej dywizji generała Boruty-Spiechowicza, czy 
aresztowany 25 maja jezuita Kazimierz Kucharski, dzięki któremu odbudowano 
22 Według wspomnienia Mariana Brzezickiego (1908-2002), skarbnika komendy okręgu lwowskiego Związku 

Walki Zbrojnej, wizyta u Szeptyckiego, na którą Cieński udał się z proboszczem sąsiedniej parafii św. Elżbiety 
Władysławem Matusem, „nie dała żadnych rezultatów” w zakresie współpracy charytatywnej oraz ustalenia 
wspólnych zasad postępowania wobec okupanta w zakresie spraw religijnych, Wspomnienie z okresu współpracy 
ze śp. ks. W. Cieńskim w konspiracji, „Biuletyn. Koło Lwowian” 1983, nr 45, s. 17-18.

23 Bratową księdza Tadeusza Fedorowicza została Ewa Cieńska (1923-2020), córka Witolda, stryjecznego 
brata Włodzimierza Cieńskiego, żona Jana Fedorowicza. Małżeństwo to błogosławił Włodzimierz 
Cieński w Londynie w roku 1951, E. Cieńska-Fedorowicz, Wędrówki..., op. cit., s. 305-307.

24 T. Fedorowicz, Drogi Opatrzności, Lublin 2011, s. 23.
25 Z. S. Siemaszko, Generał..., op. cit., s. 235, 260.
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wcześniej komendę okręgu po uwięzieniu Sulika26. Z osobą tego duchownego wiązać 
się będzie sprawa duszpasterstwa cywilnego ludności polskiej w Związku Radzieckim.

Spośród zwolnionych z moskiewskich więzień dziewiętnastu wyższych bądź 
ważnych oficerów, którzy znaleźli się w otoczeniu Andersa w sierpniu 1941 roku, 
dziewięciu było zaangażowanych bezpośrednio w konspirację lwowską lub miało o niej 

– jako dowódcy lub emisariusze – dokładne informacje. Byli to: generałowie Marian 
Januszajtis, Mieczysław Boruta-Spiechowicz i Michał Karaszewicz-Tokarzewski (lwo-
wiacy znani osobiście Cieńskiemu27), podpułkownicy Leopold Okulicki, Stanisław 
Pstrokoński i Klemens Rudnicki, majorzy Zygmunt Dobrowolski i Tadeusz Strowski, 
porucznik Jerzy Klimkowski28. Strowski został dwukrotnie zdegradowany przed wojną 
za czyny kryminalne, jako rzeczywiste jego stopnie wojskowe podaje się stopnie: 
plutonowego, kaprala, porucznika, kapitana. Był jednocześnie współpracownikiem 

„dwójki” i pomógł przed wojną rozbić radziecką siatkę szpiegowską, a jako emisariusz 
lwowskiej konspiracji w Paryżu uzyskał w listopadzie 1939 roku weryfikację w stopniu 
majora, co wyszło na jaw po jego powrocie do Lwowa, a po jakimś czasie w Polskich 
Siłach Zbrojnych w ZSRR. Był to zapewne istotny motyw pozostania w 1942 roku 
w Związku Radzieckim wobec ewakuacji polskiej armii do Iranu. Być może został 
podwójnym agentem, w 1942 roku w Taszkiencie wylegitymował się radzieckim 
paszportem polskim żandarmom oraz oficerowi Oddziału II, którzy przybyli go 
aresztować, i zażądał interwencji NKWD. Ta rzeczywiście nastąpiła, z fatalnym 
dlań – jak się miało okazać – skutkiem, gdyż przez NKWD został aresztowany, 
a następnie osądzony i rozstrzelany jako szpieg niemiecki29. Ważną osobą z konspiracji 
lwowskiej była także Władysława Piechowska, która przez Borutę-Spiechowicza 
nawiązała we Lwowie kontakt z Januszajtisem we wrześniu 1939 roku. Podobno przed 
wojną przewidziana na szefa służb kobiecych w wojsku, w Polskich Siłach Zbrojnych 
w ZSRR została pierwszą komendantką główną „pestek”, czyli Pomocniczej Służby 
Kobiet, której projekt utworzenia przedstawiła Andersowi 25 sierpnia 1941 roku30.
26 R. Wnuk, „Za pierwszego Sowieta”. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 

1939 – czerwiec 1941), Warszawa 2007, s. 335-336, 356-361, 367-368; R. Dzwonkowski, Leksykon 
duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988, Lublin 2003, s. 351.

27 W. Cieński, Z dziejów..., op. cit., cz. 1, s. 329.
28 Z. S. Siemaszko, Generał..., op. cit., s. 259-260, 264; Z. Wawer, Armia generała Władysława Andersa 

w ZSRR 1941-1942, Warszawa 2012, s. 57, 345, 367.
29 R. Wnuk, Za pierwszego..., op. cit., s. 37, 41; Z. S. Siemaszko, Generał..., op. cit., s. 128, 130, 131, 151, 

235, 260, 514, 515. Zeznania Strowskiego przed NKWD z 1940 roku zawiera wydawnictwo polsko-
-rosyjskie Polskie podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941, 
oprac. Z. Gajowniczek i in., cz. 2, Warszawa–Moskwa 2001, s. 895-919 (tamże zeznania Januszajtisa, 
s. 739-783, Boruty-Spiechowicza, s. 929-953, Okulickiego, s. 1193-1213, Pstrokońskiego, s. 1319-1345, 
Klimkowskiego, s. 1267-1277) oraz wydawnictwo polsko-ukraińskie Polskie podziemie 1939-1941 od 
Wołynia do Pokucia, oprac. J. Szapował, J. Tucholski, t. 3, cz. 1, Warszawa–Kijów 2004, s. 407-409, 
gdzie także znajdują się zeznania Karaszewicza-Tokarzewskiego, s. 29-125 (seria wydawnicza „Polska 
i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku”).

30 Tamże zeznania Piechowskiej, s. 455-461; Polskie podziemie na terenach..., op. cit., cz. 2, s. 1095-1123, 
1301-1311; A. E. Markert (A. Wasilewska), Polsce Wierna. Władysława Piechowska 1900-1987. Żołnierz 
i twórczyni kobiecych organizacji wojskowych, Pruszków 2003, s. 56, 60, 64-65, 104, 106.
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Mianując Cieńskiego szefem duszpasterstwa powstającej armii na początku 
września 1941 roku, Anders musiał kierować się informacjami od osób ze swojego 
ówczesnego otoczenia w Moskwie, a związanych z lwowskim ZWZ. W każdym 
razie szczególnie konspiracja lwowska, której działalność budziła duże wątpliwości, 
przyciągała uwagę zarówno władz wojskowych, jak i politycznych, osobiście Sikor-
skiego i Kota, ambasadora w Moskwie. Zaangażowani w nią oficerowie, podobnie 
jak inni, składali nowemu dowódcy armii meldunki na temat dotychczasowej służby 
od września 1939 roku31, Kot zaś u progu kadencji ambasadora przeprowadził 
rodzaj śledztwa w tej sprawie – wypytywał i Cieńskiego, o czym pisał do Stanisława 
Mikołajczyka, swego partyjnego kolegi, który jako lider ludowców objął po nim 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Londynie: Co do organizacji lwowskiej prze-
słuchałem wszystkich obecnych jej tutaj działaczy, a jutro rozmówię się z Pstrokońskim. 
[...] X. Cieński, który bardzo wysoko cenił przezorność organizacyjną Panasia itd 

32.
Świadkiem narodzin lwowskiej konspiracji i niedoszłym jej uczestnikiem 

był sam Anders, który mógł weryfikować docierające doń informacje o początkach 
działalności ZWZ we Lwowie. Jako jeniec wojenny od początku października do 
końca listopada 1939 roku leżał w lwowskim szpitalu pod kontrolą NKWD, jak 
inni ranni żołnierze. Był to Szpital Okręgowy nr VI Ubezpieczalni Społecznej przy 
ulicy Kurkowej 31, przemianowany na Szpital Wojenny nr 604, do którego Rosjanie 
skierowali ciężko rannych z innych szpitali. W szpitalu tym od 10 września 1939 roku 
do stycznia 1940 roku zmarło 136 polskich żołnierzy33. Anders nie miał swobody 
ruchów, lecz przyjmował gości, zarówno wojskowych radzieckich, którzy proponowali 
mu wstąpienie do Armii Czerwonej, jak i wysłanników rodzącego się podziemia, 
osób poszukujących takich kontaktów, a nawet mistyfikatorów powołujących się 
na swoje pełnomocnictwa prosto z Paryża. Jednym z gości był porucznik rezerwy 
Zygmunt Kostkiewicz, brat Bolesława Kostkiewicza, przed wojną administrator 
brodzkiego majątku, serdeczny przyjaciel Andersa i jego adiutant w ZSRR oraz 
w Iranie, który zmarł w Teheranie we wrześniu 1942 roku. Obaj Kostkiewiczowie 
służyli w stacjonującym we Lwowie pułku ułanów jazłowieckich, należącym do 
podolskiej brygady kawalerii34. Wysłannikiem Januszajtisa był Strowski. Zyskał 
zaufanie Andersa, który przekazał za jego pośrednictwem meldunek dla Sikor-
skiego35. Drugim wysłannikiem, który jednak nie wzbudził w czasie wizyty zaufania 
Andersa, był Boruta-Spiechowicz. Ten ostatni został po aresztowaniu Januszajtisa 
31 Z. S. Siemaszko, Generał..., op. cit., s. 238.
32 S. Kot, Listy..., s. 92 (Kot do Mikołajczyka 10 IX 1941). Zob. ibidem, s. 86-87, 89, 91-93, 96.
33 M. Garlicki, Z medycyną od Lwowa do Warszawy, Warszawa 1996, s. 75-76; P. Naleźniak, Lwowskie 

szpitale we wrześniu 1939 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 
2012, z. 139, s. 186. Por. Z. S. Siemaszko, Generał..., op. cit., s. 132. Także zeznania przed NKWD 
Andersa, który wymienił około trzydziestu nazwisk szpitalnych gości, Polskie podziemie na terenach..., 
op. cit., cz. 2, s. 1007-1019.

34 Z. S. Siemaszko, Generał..., op. cit., s. 132, 339-340; Polskie podziemie na terenach..., op. cit., cz. 2, 
s. 1011 (zeznanie Andersa przed NKWD).

35 Z. S. Siemaszko, Generał..., s. 128-129.
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27 października dowódcą POWW, pierwszej organizacji konspiracyjnej we Lwowie. 
Nazwę jej podawano na różne sposoby: Polska Organizacja Walki o Wolność, Polska 
Organizacja Walki Wolnościowej, Polska Organizacja Walki z Wrogiem, Polska 
Organizacja Wyzwolenia Ojczyzny, Polska Organizacja Wojskowa. POWW założył 
Januszajtis w dniu kapitulacji Lwowa przed Rosjanami 22 września, a więc zanim 
jeszcze powstała w oblężonej Warszawie Służba Zwycięstwa Polski36. Boruta nie czuł 
się jednak we Lwowie bezpiecznie, przeniósł się do Przemyśla i na początku listopada 
postanowił przedostać się na Węgry, co właśnie stało się powodem jego aresztowania. 
Kierownictwo przekazał za pośrednictwem majora Zygmunta Dobrowolskiego 
pułkownikowi Jerzemu Dobrowolskiemu, aresztowanemu następnie w drugiej 
połowie grudnia. To właśnie organizacja Januszajtisa, Boruty i Dobrowolskich 
wysłała do Paryża trzech emisariuszy, wśród których znalazł się Klimkowski, adiutant 
Andersa, aresztowany we Lwowie 6 września 1940 roku37, i Strowski „Turzyma”. 
Przekonali oni Sikorskiego i Sosnkowskiego, komendanta świeżo powołanego do 
życia w Paryżu ZWZ, że nową organizację należy we Lwowie oprzeć na kadrach 
POWW. Niewątpliwie Januszajtis, człowiek o słusznych poglądach, dobrze znany 
Sikorskiemu, dawał stanowczo większą rękojmię lojalności niż piłsudczycy lub 
czynni wojskowi, którzy pod koniec września powołali do życia w Warszawie 
Służbę Zwycięstwu Polski. Strowski wrócił w grudniu do Lwowa jako kurier ZWZ 
z rozkazami dla Andersa, Boruty i Januszajtisa. Ponieważ wszyscy trzej już zostali 
uwięzieni, pełnomocnictwa przekazał pod koniec grudnia arbitralnie komendantowi 
miasta Lwowa POWW, pułkownikowi Władysławowi Żebrowskiemu, który nie 
podporządkował się pułkownikowi Dobrowolskiemu i założył własny Związek 
Organizacji Wyzwolenia Ojczyzny, nazywany także Związkiem Obrońców Wolności 
Ojczyzny. Sam zginął 25 kwietnia 1940 roku podczas próby przejścia przez granicę 
do Rumunii, lecz tymczasem stał się pierwszym komendantem obszaru lwowskiego 
ZWZ, obejmującego pod okupacją radziecką Małopolskę Wschodnią oraz Wołyń: 
trzy okręgi lwowskie, okręgi borysławski, stanisławowski, tarnopolski i wołyński, czyli 
Komendę Obszaru nr 3. Pośrednikiem między Strowskim a Żebrowskim był ksiądz 
obrządku ormiańskiego Adam Bogdanowicz, kanonik ormiańskiej kapituły kate-
dralnej we Lwowie, następnie członek Komisji Skarbowej komendy. Bogdanowicza 
aresztowano 2 kwietnia 1940 roku, skazano na śmierć 20 listopada w tak zwanym 
procesie czternastu, prawdopodobnie wyroku nie wykonano, został jednak zamor-
dowany wraz z innymi więźniami we lwowskich Brygidkach 24 czerwca 1941 roku, 
po ataku Niemiec na Związek Radziecki38. Zastępcą Żebrowskiego został w grudniu 
pułkownik Zdzisław Zajączkowski, dowódca scalonego z ZWZ Związku Organizacji 
Polskich, zajmującego się przerzutem ludzi przez granicę. W styczniu 1940 roku 
36 G. Mazur, J. Skwara, J. Węgierski, Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, 

Katowice 2007, s. 66.
37 Z. S. Siemaszko, Generał..., op. cit., s. 294-296.
38 R. Dzwonkowski, Leksykon..., op. cit., s. 128. Por. M. Brzezicki, Wspomnienie..., op. cit., s. 20 (los 

członków kapituły ormiańskiej we Lwowie).
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Zajączkowski wyjechał do Krakowa, następnie mianowano go komendantem okręgu 
ZWZ Warszawa Miasto, a nowym zastępcą Żebrowskiego został podpułkownik Karol 
Dziekanowski39. Aresztowano go 4 kwietnia 1940 roku, skazano na śmierć, wyrok 
zaś wykonano 24 lutego 1941 roku. Innym ważnym oficerem – zastępcą komendanta 
Okręgu Lwów Wschód – był kapitan Władysław Zych „Szary”, który został najpierw 
zastępcą komendanta dzielnicy Centrum w działającej podczas oblężenia miasta przez 
Niemców Obywatelskiej Straży Bezpieczeństwa, następnie organizacji półlegalnej pod 
okupacją, a w końcu organizacji konspiracyjnej zajmującej się opieką nad rannymi 
i przerzutem żołnierzy do Rumunii i na Węgry40. OSB w grudniu 1939 roku wcielona 
została do ZWZ.

Dziekanowski został ówcześnie wyznaczony do kontaktów z konkurencyjną 
grupą konspiracyjną we Lwowie. Konkurencją tą był – zwany tak od lat osiemdziesią-
tych w literaturze przedmiotu – ZWZ–2, w przeciwieństwie do grupy Żebrowskiego, 
którą określa się mianem ZWZ–1. W grudniu 1939 roku do Lwowa przybyło 
kolejno dwóch emisariuszy od generała Karaszewicza-Tokarzewskiego z Warszawy, 
z mandatem do zorganizowania konspiracji. Drugi z nich, sanator i piłsudczyk, przed 
wojną między innymi starosta grodzki lwowski, współpracownik „dwójki”, major 
Alfons Aleksander Klotz (Kloc) „Niewiarowski”, nawiązał kontakt z grupą POWW 
obu Dobrowolskich, a po rychłym aresztowaniu pułkownika Jerzego Dobrowolskiego 
przekazał w styczniu pełnomocnictwa podpułkownikowi Janowi Maksymilianowi 
Sokołowskiemu „Trzasce” (aresztowany przez NKWD w lipcu 1945 roku) i został 
następnie jego szefem sztabu41.

W rezultacie powstały we Lwowie dwie konkurencyjne organizacje konspi-
racyjne, wywodzące się z tej samej organizacji, czyli POWW, i obie powołujące się 
na pełnomocnictwa władz polskich na emigracji. Grupa Dobrowolskich istotnie 
otrzymała takie potwierdzenie z ambasady polskiej w Budapeszcie. Jedna (ZWZ–1) 
uważała, że dowództwo pracy konspiracyjnej powinno znajdować się w Paryżu, 
utożsamiała się z Sikorskim i przedwojenną opozycją, należało do niej również wielu 
działaczy i sympatyków ruchu narodowego, druga (ZWZ–2) tworzona była przez 
piłsudczyków i uważała, że głową krajowej konspiracji winna pozostać Warszawa, 
czyli założyciele SZP z Karaszewiczem-Tokarzewskim na czele, od których grupa 
otrzymała pełnomocnictwa do organizacji konspiracji. Różnice polityczne miały 
jednak charakter względny. Na przykład adwokat Antoni Konopacki, członek Rady 
Narodowej przy ZWZ–2, odpowiednika Komitetu Społeczno-Politycznego przy 
ZWZ–1, w którym zasiadał Włodzimierz Cieński, reprezentował w niej Stronnictwo 
Narodowe, a sam jednocześnie należał do organizacji młodych narodowców Armia 
Wielkiej Polski (aresztowany 5 czerwca 1941 roku, zamordowany został w Brygidkach 
39 S. Kalbarczyk, Martyrologia Polaków w więzieniu przy ulicy Łąckiego we Lwowie w  latach II wojny 

światowej, „Biuletyn IPN” 2010, nr 7-8, s. 111.
40 R. Wnuk, Za pierwszego..., op. cit., s. 47.
41 Ibidem, s. 65-66.
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23 czerwca). Członkiem Rady Narodowej był także znajomy Cieńskiego jezuita 
Tadeusz Walczak (1906-1987) z Chyrowa, który razem z nim został zwolniony 
z więzienia w Moskwie na początku września 1941 roku42.

DZIAŁALNOŚĆ W ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ

W grudniu 1939 i styczniu 1940 roku obie rozłamowe organizacje prowadziły 
między sobą rozmowy, z których nic nie wynikło. W centrum tych rozmów znalazł 
się również Cieński, związany z ZWZ–1. Jeszcze w grudniu z polecenia arcybiskupa 
Twardowskiego objął funkcję kapelana przy sztabie ZWZ. Przyjął czytelny pseudonim 
„Pomian” – herb Cieńskich. Ze wspomnień Cieńskiego wiadomo, że współpracował 
między innymi ze Strowskim43, Żebrowskim oraz z Dziekanowskim44. Pisał także 
o Dąbrowskim – zapewne chodzi o Strowskiego, który występował pod fałszywym 
nazwiskiem Stanisława Bolesława Dąbrowskiego45. Innym jego współpracownikiem 
był ksiądz Bogdanowicz. We wspomnieniach Cieńskiego pojawia się wśród jego 
współpracowników także Dąbska, a więc Aleksandra Dąbska-Rudecka, prezes 
związku zawodowego pielęgniarek we Lwowie, organizująca w ramach OSB opiekę 
nad rannymi i przerzut żołnierzy za granicę46. Sam Cieński pisał, że zajmował się 
głównie pracą duszpasterską – przyjmował przysięgę od nowych członków, spo-
wiadał i odprawiał msze święte. Był zaś w rzeczywistości szefem duszpasterstwa 
lwowskiej Komendy Obszaru, kierownikiem jej wydziału opieki społecznej oraz 
przedstawicielem duchowieństwa rzymskokatolickiego z upoważnienia Twardow-
skiego w działającym przy komendzie Komitecie Społeczno-Politycznym (Komitecie 
Narodowym, Komitecie Polskim). Zajmował się organizacją pomocy bytowej oraz 
przerzutem na Węgry, zaopatrując w pieniądze i fałszywe dokumenty wojskowych 
różnych specjalności – lotników, marynarzy, pancerniaków, saperów, łącznościowców, 
a także kurierów. Fundusze na tę działalność, na podstawie przedstawianych przezeń 
rachunków, otrzymywał od skarbnika komendy Mariana Brzezickiego47. Rozmowy 
dowódców POWW (ZWZ–1) z działaczami politycznymi trwały od początku 
grudnia 1939 roku. Od stycznia do marca 1940 roku komitet spotkał się cztery 
razy i zaaprobował plany działalności ZWZ–1, w tym plany dywersji zbrojnej 
i powstania we Lwowie przedstawiane przez Żebrowskiego, który był jego członkiem. 
W skład komitetu wchodzili ponadto: Zygmunt Łuczkiewicz „Koral” ze Stronnictwa 

42 Ibidem, s. 70, 82, 113; A. E. Markert, Polsce..., op. cit., s. 79-81. O Walczaku w zeznaniach Piechowskiej 
(Rada Narodowa) i Okulickiego (bagatelizowany jego kontakt z duchownym), Polskie podziemie na 
terenach..., op. cit., cz. 2, s. 1105-1109, 1121, 1205, 1207.

43 W. Cieński, Z dziejów..., op. cit., cz. 1, s. 316.
44 Ibidem, s. 301-302.
45 Ibidem, s. 294; Polskie podziemie na terenach..., op. cit., cz. 2, s. 1315.
46 R. Wnuk, Za pierwszego..., op. cit., s. 47; W. Cieński, Z dziejów..., op. cit., cz. 1, s. 306.
47 Prace te nadzorował porucznik Zygmunt Chrząstowski „Płomieńczyk”, zastępca komendanta Okręgu 

Lwów-Wschód i  członek Komisji Skarbowej, aresztowany przez NKWD 26 III 1940 i  rozstrzelany 
24 II 1941 we Lwowie. Por. M. Brzezicki, Wspomnienie..., op. cit., s. 18-19.
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Narodowego, przedstawiciele ludowców – ksiądz podpułkownik Józef Panaś, inżynier 
Władysław Bukowski „Buczacki” i adwokat Stanisław Tabisz „Podzamecki”, z Polskiej 
Partii Socjalistycznej Jan Szczyrek, który wycofał się z prac komitetu, poza tym ze 
strony ZWZ–1 kapitan Władysław Zych, Tadeusz Strowski i profesor Leon Halban, 
odpowiedzialny w komendzie za wywiad polityczny48. Cieński miał również dostęp 
do tak zwanego skarbu poznańskiego, kosztowności, których wartość szacowano 
na sumę od dwóch do piętnastu milionów rubli, przechowywanych we lwowskim 
klasztorze dominikanów oraz w znajdującym się w gestii kapituły ormiańskiej banku 
Mons Pius. Zostały one oddane do dyspozycji komendy, gdzie miała je pod swą pieczą 
Komisja Skarbowa49. Na czele komisji stał Panaś, który po aresztowaniu popełnił 
samobójstwo lub został zamordowany w śledztwie 4 kwietnia 1940 roku w więzieniu 
we Lwowie50. W ten sposób konspiracja lwowska straciła ważnego działacza. Panaś był 
w czasie I wojny światowej kapelanem Legionu Wschodniego i II Brygady Legionów, 
po wojnie szefem duszpasterstwa wojskowego w Małopolsce Wschodniej i dziekanem 
okręgu wojskowego w Przemyślu. Związany z ludowcami i osobiście z Witosem potępił 
zamach stanu Piłsudskiego w 1926 roku i został nawet aresztowany51.

Jednocześnie Cieński daje w swoich wspomnieniach do zrozumienia, że współ-
pracował – na równi z pułkownikiem Żebrowskim – z Sokołowskim („Trzaską”) 
i Klotzem („Niewiarowskim”), a więc najważniejszymi osobami w ZWZ–2. Zapewne 
należy to wiązać z jego pozycją społeczną jako znanego duchownego, a może z nie do 
końca skrystalizowaną świadomością istnienia różnic organizacyjnych, oczywistych 
tylko dla przywódców konspiracji? Może zaś po prostu nie chciał pisać o ówczesnych 
rozdźwiękach i konfliktach, co chyba byłoby konieczne przy nadmienieniu, że istniały 
dwa Związki Walki Zbrojnej52.

Okres pracy we lwowskim ZWZ, aresztowanie oraz czas śledztwa Cieński 
opisał w swoich wspomnieniach refleksyjnie (atmosfera), optymistycznie i ogól-
nikowo, choć za sprawą aluzji odzwierciedla się w nich dramatyczna sytuacja 
konspiracji lwowskiej, przeżartej od góry przez agenturę NKWD i naznaczonej 
walką konkurencyjnych ośrodków.

Czy i tej kompromisowej postawie w kontaktach ze skonfliktowanymi ambicjo-
nalnie i politycznie konspiratorami we Lwowie, jeśli można sądzić ex post, zawdzięczał 
również bezproblemową nominację na szefa duszpasterstwa katolickiego Polskich 
Sił Zbrojnych w ZSRR we wrześniu 1941 roku? O jednym ze spotkań na plebanii 
duchownego wspomniała Władysława Piechowska, która była sekretarzem Rady 
Narodowej przy ZWZ–2, kierowała jej pracami i utrzymywała łączność ze sztabem:
48 R. Wnuk, Za pierwszego..., op. cit., s. 51-52.
49 M. Brzezicki, Wspomnienie..., op. cit., s. 18; W. Kozłowski, Ksiądz Józef Panaś – niepokorny kapelan wojskowy 

i działacz ludowy (1887-1940). Spojrzenie na niektóre fragmenty biografii, „Zeszyty Wiejskie” 2013, z. 18, 
s. 124-125. Por. W. Morawski, Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Warszawa 1998, s. 86-87.

50 R. Wnuk, Za pierwszego..., op. cit., s. 51-52, 55-56.
51 R. Dzwonkowski, Panaś Józef, [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku 

łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, red. J. Krętosz, M. Pawłowiczowa, Opole 2007, s. 322-323.
52 Por. W. Cieński, Z dziejów..., op. cit., cz. 1, s. 295.
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Szkodliwości dwutorowej pracy rozumieją obie grupy – prowadzone pertraktacje w celu 
połączenia roboty nie doprowadzają do skutku (osobiście miałam dwie rozmowy 
z pułkownikiem Żebrowskim w mieszkaniu księdza Cieńskiego, drugą u adwokata 
Konopackiego) i uważam, że ze strony pułkownika Żebrowskiego główną przyczyną były 
szalone ambicje osobiste i wpływ jego otoczenia, z jednej strony są sprawy personalne, 
pułkownik Żebrowski nie cieszy się dobrą opinią w społeczeństwie lwowskim, ma za 
sobą wyrok sądowy, brak mu również umiejętności pracy konspiracyjnej. W naszej grupie 
przydzielony do Warszawy major Klotz ma najgorszą opinię w społeczeństwie lwowskim 
z okresu swojej pracy w administracji państwowej, ponieważ jednak jest jednym z lepszych 
oficerów i zdolniejszych organizatorów, pułkownik Sokołowski nie chce z niego rezygnować. 
Żadna z grup nie posiada potrzebnego autorytetu53.

Aresztowana 16 września 1940 roku, negatywną ocenę Żebrowskiego zostawiła 
w protokole śledczym NKWD54. Opinię o wygórowanych ambicjach i nieodpo-
wiedzialności Żebrowskiego, która będzie miała fatalne skutki i dla Cieńskiego, 
potwierdziła pośrednio we wspomnieniach Karolina Lanckorońska: A wiadomości 
z tamtej strony Sanu były hiobowe. Radio ciągle donosiło o coraz to nowych wysiedleniach 
ludności polskiej z Pomorza i z Poznańskiego do Generalnej Guberni, jak Niemcy nazwali 
tę część Polski. Rok 1940 rozpoczął się dla mnie pod znakiem nowym. Drugiego stycznia 
złożyłam przysięgę wojskową, jako członek ZWZ – Związku Walki Zbrojnej. Od dawna 
pragnęłam należeć do organizacji wojskowej, lecz decyzja się opóźniała, bo związki 
tajne wyrastały spod ziemi jak grzyby po deszczu, ale wiele z nich nosiło wyraźne piętno 
partyjniactwa. Dopiero gdy mi się udało wreszcie stwierdzić, że jest organizacja wojskowa, 
która podlega Naczelnemu Dowództwu we Francji, rozpoczęłam starania o przyjęcie, 
uwieńczone złożeniem przysięgi na krucyfiks, 2 stycznia, na ręce pułkownika Władysława 
Żebrowskiego. [...] Próżność, jedno z największych niebezpieczeństw ludzkości, zawsze 
trafia na podatny grunt tam, gdzie się można czymś pochwalić, o czym nikt inny nie wie. 
Ta próżność, chełpliwa zresztą, sprowadziła na nas wiele nieszczęść. [...] Ale wówczas, 
owego 2 stycznia 1940 roku, pojęcia o tym wszystkim nie miałam. Wiedziałam tylko, że 
jestem przyjęta i że będę pracować. Na razie roboty nie było prawie żadnej, zestawiałam 
biuletyny radiowe, co parę dni odbywały się u mnie zebrania oficerów, to odprawy, to 
narady i pertraktacje z innymi grupami. [...] Gdy zresztą dziś po latach o początkach tej 
naszej konspiracji myślę, to mi bieleje włos. Owe zebrania stale powtarzały się w tym 
samym miejscu, u osoby notorycznie przez swe pochodzenie narażonej, w mieszkaniu, które 
nie miało drugiego kuchennego wyjścia, a było ciągle nawiedzane przez władze, o czym 
oczywiście regularnie meldowałam przełożonym. Nie dość na tym. Pułkownik Żebrowski 
wkrótce u mnie zamieszkał, a zebrania odbywały się nadal!55.
53 W. Piechowska, Początki ZWZ–AK we Lwowie, „Więź” 1988, nr 6, s. 117-118, za: R. Wnuk, Za 

pierwszego..., op. cit., s. 45. Są to fragmenty relacji Władysławy Piechowskiej opublikowane przez 
Andrzeja Friszkego, całość w IPMS. Por. A. E. Markert, Polsce..., op. cit., s. 65.

54 Polskie podziemie 1939-1941..., op. cit., t. 3, cz. 1, s. 459, 461.
55 K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 – 5 IV 1945, Kraków 2003, s. 37-39.
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Trudno wyrokować o autorytecie duchownego, w każdym razie w sierpniu 
1941 roku w Moskwie Cieński chyba miał dobrą opinię wśród lwowskich członków 
obu ZWZ – tych, którzy przeżyli.

ARESZTOWANIE I ŚLEDZTWO

Jaśniej rysuje się sprawa dotycząca jego uwięzienia i okresu śledztwa. Aresztowanie 
Cieńskiego związane było z zatrzymaniem w styczniu 1940 roku Strowskiego, ska-
zanego na śmierć, którego zeznania doprowadziły do wielkiej wsypy56, a następnie 
z agenturalną działalnością Emila Macielińskiego „Kornela”, do niedawna budzącą 
spory wśród historyków57. Macieliński był od stycznia 1940 roku komendantem 
Okręgu II Lwów Zachód w obszarze lwowskim ZWZ–158. W tym samym miesiącu 

„Kornel” został aresztowany przez NKWD, po czym go zwolniono. Powtórnie został 
przez NKWD aresztowany 17 kwietnia w kotle na plebanii kościoła św. Marii Mag-
daleny i powtórnie, po trzech dniach, zwolniony. Wraz z aresztowanymi członkami 
sztabu NKWD przejęło archiwum i kasę organizacji59. Razem z „Kornelem” pojmano 
na plebanii właśnie Cieńskiego, który opisał ten moment – z relacji wynika, że 
wyraźnie odcisnął się w jego pamięci60. Osoba Cieńskiego w tym kontekście pojawiła 
się we wspomnieniach Lanckorońskiej: Z ludzkich spotkań owych dni pozostał mi 
w pamięci i sercu jeden człowiek. Nie był zawodowym wojskowym. Ze wszystkich, 
z którymi miałam wówczas do czynienia, miał wolę najsilniejszą i najbardziej twardą, 
najbardziej zimną i roztropną zarazem; był to proboszcz kościoła świętej Marii Mag-
daleny, ksiądz Włodzimierz Cieński. Jemu się teraz zwierzyłam z własnej reakcji dla 
mnie samej niezrozumiałej a bardzo silnej. Na odprawy w moim mieszkaniu przychodził 
wysoki major „Kornel”, którego widok za każdym razem wywoływał we mnie gwał-
towny wstręt, pomieszany z ordynarnym strachem, z trudem podawałam mu rękę. [...] 
Odzyskawszy łączność z księdzem Włodzimierzem Cieńskim, kazałam go zapytać, 
czybym się mogła z nim przed wyjazdem zobaczyć, gdyż jadąc do Rzymu, chcia-
łabym mieć informacje i dyrektywy, co powiedzieć w Watykanie. Pewnego dnia 
ks. Cieński dał znać, że będzie na Poczcie Głównej o piątej po południu, że go 
Wisia Horodyska61 ma stamtąd zaprowadzić do mnie. Przygotowałam więc szereg 
pytań i czekałam z niecierpliwością na człowieka, do którego czułam tyle zaufania. 
56 G. Mazur, Okupacja sowiecka, [w:] Polski wiek XX. II wojna światowa, red. K. Persak, P. Machcewicz, 

Warszawa 2010, s. 104.
57 Por. G. Mazur, J. Węgierski, Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 113 

(biogram Macielińskiego, zakończony odmiennymi opiniami na jego temat obu autorów słownika). 
Także R. Wnuk, Za pierwszego..., op. cit., s. 90 (przegląd opinii); B. Szyprowski, Sprawa karna ppłk Emila 
Macielińskiego przed Sądem Kapturowym KG ZWZ, cz. 1-2, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 2013, z. 4, 
s. 3-27; ibidem, 2014, z. 1, s. 5-28.

58 R. Wnuk, Za pierwszego..., op. cit. s. 50, 86, 90-93.
59 G. Mazur, J. Skwara, J. Węgierski, Kronika..., op. cit., s. 128; Szyprowski, Sprawa..., op. cit., cz. 1.
60 W. Cieński, Z dziejów..., op. cit., cz. 1, s. 296-298.
61 Lwowska rzeźbiarka Jadwiga Horodyska (1905-1973), daleka powinowata Włodzimierza Cieńskiego 

przez rodzinę jego matki (Dzieduszyccy).
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Byłam pewna, że ta rozmowa pożegnalna, na której mi tak zależało ze względów 
osobistych, da mi wskazówki decydujące co do pracy informacyjnej, do której się 
przygotowywałam. Minęła godzina szósta – nie przyszedł nikt. Wreszcie około 
siódmej zjawiła się Wisia, była jednak sama. Popatrzyłam na nią i powiedziałam: 
– Cieński aresztowany? 
– Tak. 
Z jej wiadomości wynikało, że został zabrany po południu z własnej kancelarii parafialnej, 
w sutannie, jak tego pragnął. Mawiał bowiem nieraz do mnie „Wezmą mnie kiedyś na 
pewno, byleby wzięli w sutannie. Teraz trzeba nieraz chodzić po cywilnemu, żeby ludzi 
nie narażać, do których idę, a ja nie mam ochoty przejechać się w głąb Rosji w tym 
przebraniu”. Aresztowanie to wywołało we Lwowie ogromne przygnębienie62.

Jako agent NKWD „Kornel” objął następnie funkcję komendanta lwowskiego 
obszaru ZWZ, major Dobrowolski zaś jako komendant ZWZ–2 otrzymał rozkaz 
od Sosnkowskiego, by podporządkować się Macielińskiemu63. Trwająca kilka mie-
sięcy akcja NKWD sparaliżowała wiosną 1940 roku pracę ZWZ–1 – z czternastu 
aresztowanych członków dowództwa trzynastu dostało karę śmierci, wykonaną 
24 lutego 1941 roku, a ZWZ–2 został poważnie osłabiony. Postawa „Kornela” budziła 
cały czas wątpliwości władz ZWZ w kraju i na emigracji; w listopadzie 1940 roku 
przybył do Lwowa nowy szef ZWZ dla całego terenu okupacji radzieckiej, pułkownik 
Leopold Okulicki. Nie przesądziło to jeszcze o uznaniu, że Macieliński zdradził, tym 
bardziej że Okulicki nie przejął kontroli nad całym obszarem lwowskim ZWZ i został 
aresztowany w styczniu 1941 roku, kilka dni po tym, jak sporządził dla pułkownika 
Roweckiego meldunek, w którym określił „Kornela” jako zdekonspirowanego agenta 
NKWD. Sprawa była dalej niejednoznaczna, zwłaszcza że organizacja „Kornela” 
kontynuowała działalność pod okupacją niemiecką, kontaktując się przez Stambuł 
z Londynem64. Zapewne wyjaśniona została po zeznaniach zwolnionych w sierpniu 
1941 oficerów z konspiracji lwowskiej, a wyrok sądu podziemnego na Macielińskim 
został wykonany w Warszawie 17 grudnia 1941 roku65.

Znane dziś protokoły śledcze oraz zeznania własne aresztowanych ważniejszych 
członków ZWZ, łącznie z zeznaniami dowódców, jak Karaszewicz-Tokarzewski, 
Okulicki, Pstrokoński czy Rudnicki, wskazują, że większość została w więzieniach 
złamana, a część – przy różnych zastrzeżeniach – zgodziła się pełnić rolę agentów 
lub pośredników po wypuszczeniu na wolność, a że nie tylko pro forma, świadczą 
meldunki NKWD z otoczenia Andersa w latach 1941-194266. Zgoda na współ-
pracę z NKWD czy treść podpisywanych protokołów śledczych inaczej wyglądały 

62 K. Lanckorońska, Wspomnienia..., op. cit., s. 39, 54-55.
63 R. Wnuk, Za pierwszego..., op. cit., s. 93.
64 S. Kot, Listy..., op. cit., s. 127, 165.
65 Polskie podziemie na terenach..., op. cit., cz. 1, s. 463.
66 Z archiwów sowieckich, t. 2: Armia Polska w ZSRR 1941-1942, oprac. W. Materski, Warszawa 1993, 

s. 19 (poufne wiadomości zdobyte za pomocą „środków agenturalnych”, w odróżnieniu od podsłuchów 
itp.). Por. Z. S. Siemaszko, Generał..., op. cit., s. 238.



98

dr Jacek Żurek

w relacjach zainteresowanych po uwolnieniu – budziły początkowy entuzjazm 
przyjezdnych, np. Kota67. Zwalczające się organizacje we Lwowie nawzajem oskarżały 
się o współpracę z NKWD, a znani agenci czy podejrzewani o zdradę – tak jak 
Macieliński pełniący eksponowaną funkcję – byli wygodnymi kozłami ofiarnymi68.

Cieńskiego uwięziono we Lwowie na Zamarstynowie, gdzie „poważniejsze”  
– jak pisał – przesłuchania zaczęły się 23 kwietnia. 12 czerwca wywieziono go ze 
Lwowa i przez więzienie tranzytowe dostarczono po czterech dniach na moskiewską 
Łubiankę, gdzie od 2 lipca do 19 października miał przerwę w przesłuchaniach. 
2 listopada przeniesiono go do Lefortowa pod Moskwą69. Śledztwo zakończono 
oficjalnie 8 maja 1941 roku. Mimo tortur nie podpisał, jak można wnosić z jego 
wspomnień, obciążających inne osoby protokołów śledczych, z wyjątkiem protokołu 
właśnie z 8 maja, w którym „prawie wszystkie dane były prawdziwe”. Jak należy 
rozumieć to sformułowanie? Przyznał się mianowicie, jeszcze we Lwowie, wobec 
dowiedzenia mu, że był członkiem ZWZ, iż tylko opiekował się z ramienia organi-
zacji uchodźcami. W każdym razie jego wspomnienia przekazują nietypową ocenę 
aresztowanych lub konfrontowanych z nim ludzi, z odcieniem jakiejś zadumy czy 
smutku, poczucia własnej słabości, ale bez potępienia70.

Po 21 lipca 1941 roku przeniesiono Cieńskiego z Lefortowa do moskiewskich 
Butyrek, po czym, jak wynika z jego wspomnień, skazano na śmierć, a następnie 
ułaskawiono. Według Dzwonkowskiego karę śmierci trybunał wojskowy orzekł 
7 czerwca71, a ułaskawiono Cieńskiego 15 sierpnia72. Odmówił najpierw napisania 
podania o łaskę, lecz po naleganiach współwięźnia-adwokata zgodził się, jednak 
z charakterystycznym zastrzeżeniem: Walczę z wrogami Polski, którzy trzymają się 
z Niemcami. Jeśli do walki Rosji z Niemcami przyłączy się generał Sikorski, będę to 
uważał za pomyślność73. 25 sierpnia przetransportowano go z powrotem na Łubiankę, 
gdzie spotkał w celi znanego mu z konspiracji lwowskiego ZWZ jezuitę Tadeusza 
Walczaka, następnie kapelana Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Obaj według świa-
dectwa Cieńskiego odmówili współpracy z NKWD, oferowanej w zamian za zgodę 
na wstąpienie do polskiego wojska i przerzucenie do kraju – Cieński po raz drugi, 
gdyż w czasie pobytu na Łubiance w 1940 roku usiłowano go zmusić do zgody na 
powrót do Lwowa w charakterze agenta74. Można to uznać za propozycję standardową. 
Podobną propozycję na Łubiance złożono na przykład jezuicie wschodniego obrządku 
Walterowi Ciszkowi, którego jednak nie wypuszczono na wolność, ponieważ był oby-
67 S. Kot, Listy..., op. cit., s. 94, 100; A. E. Markert, Polsce..., op. cit., s. 97.
68 S. Kot, Listy..., op. cit., s. 92.
69 J. Wołczański podaje datę 11 listopada, Wprowadzenie, [w:] W. Cieński, Z dziejów polskiego duszpasterstwa..., 

op. cit. s. 6.
70 W. Cieński, Z dziejów..., op. cit., cz. 1, s. 301-302 (konfrontacja z Dziekanowskim).
71 Tę datę podaje J. Wołczański jako dzień transportu do Butyrek, Wprowadzenie, [w:]  W.  Cieński, 

Z dziejów polskiego duszpasterstwa..., op. cit. s. 6.
72 R. Dzwonkowski, Leksykon..., op. cit., s. 171.
73 W. Cieński, Z dziejów..., op. cit., cz.1, s. 314.
74 Ibidem, s. 305-306, 319-320.
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watelem amerykańskim. Zaoferowano mu za to, aby wstąpił do „armii Wasilewskiej” 
jako kapelan, zapewne więc działo się to w roku 1943. Wypuszczony został z obozu 
koncentracyjnego w 1955 roku75. Cieńskiemu prawdopodobnie pomogły w nominacji 
na szefa duszpasterstwa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR jeszcze dwie sprawy. Po 
pierwsze dość wczesne aresztowanie, w kwietniu 1940 roku, co pozwoliło mu uniknąć 
dodatkowych wątpliwości, które wiązały się z działalnością Macielińskiego jako szefa 
lwowskiego ZWZ. Po drugie postawa w śledztwie, zwłaszcza w czasie konfrontacji, 
i odmowa współpracy (opieram się na wspomnieniach zainteresowanego).

SPRAWA BISKUPSTWA

Być może Cieńskiemu pomogła także plotka o jego nominacji biskupiej76. Podczas 
przesłuchania przez NKWD w czerwcu 1941 roku zarzucono mu, że został we 
Lwowie tajnie wyświęcony na biskupa obrządku łacińskiego dzięki specjalnym 
uprawnieniom papieskim, jakie otrzymał z Rzymu arcybiskup Twardowski za 
pośrednictwem lwowskiego arcybiskupa greckokatolickiego Szeptyckiego. W swoich 
wspomnieniach Cieński wskazał na „księdza Badeniego”, czyli Henryka Badeniego 
(1884-1943), dziekana kapituły lwowskiej, który miał zostać w ten sposób wyświę-
cony, co jednak nie odpowiadało prawdzie77. Owszem, jeden z kanoników zostanie 
nawet arcybiskupem lwowskim pod okupacją radziecką – będzie to sufragan Euge-
niusz Baziak, koadiutor Twardowskiego, po jego śmierci w listopadzie 1944 roku. 
Uprawnienia takie, zwane facultates specialissimae, posiadał Szeptycki, i to od lat 
1907-1908 – nadane mu jeszcze przez Piusa X, choć kwestionowane w Watykanie, lecz 
niecofnięte przez następców. Na ich mocy w 1939 i 1940 roku Szeptycki mianował 
w nowych granicach ZSRR czterech greckokatolickich egzarchów (administratorów): 
dla okupowanych terenów na Wołyniu, Polesiu, Chełmszczyźnie i Podlasiu, na 
Białorusi, dla „Wielkiej Rosji i Syberii” oraz dla „Wielkiej Ukrainy”. W odpowiedzi 
na prośbę o potwierdzenie swych facultates Szeptycki otrzymał z Watykanu wykaz 
specjalnych pełnomocnictw nadanych duchownym katolickim. Na przykład łacińscy 
dziekani pod okupacją radziecką otrzymali uprawnienia wikariuszy generalnych 
w swoich dekanatach w razie niemożności kontaktu z biskupem78. Dostał także 
potwierdzenie zwyczajnej władzy biskupów, co uznał za milczącą zgodę i zwołał 
nawet sobór egzarchów do Lwowa. Tymczasem w liście do Szeptyckiego napisanym 
przez sekretarza stanu w maju 1940 roku znalazła się informacja, że Pius XII zniósł 

75 W. J. Ciszek, D. L. Flaherty, Z Bogiem w Rosji, Warszawa 1990, s. 120-121.
76 Tu i niżej autor wykorzystał fragmenty swego artykułu Biskup Gawlina jedzie do Rosji, [w:] Studia 

z historii Kościoła katolickiego w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi 
Jerzemu Myszorowi, red. D. Bednarski, A. Dziurok, B. Piecha-van Schagen, Katowice 2020, s. 160 nn.

77 W. Cieński, Z dziejów..., op. cit. cz. 1, s. 312.
78 T. Śliwa, Diecezja przemyska, [w:] Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939-1945. Metropolie wileńska 

i lwowska, zakony, red. Z. Zieliński, Katowice 1992, s. 177.
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wszystkie nadzwyczajne uprawnienia arcybiskupa i nakazał mu ograniczyć swoją 
jurysdykcję do spraw greckokatolickiej metropolii lwowskiej. Po ataku Niemiec na 
ZSRR papież usankcjonował jednak decyzje Szeptyckiego do odwołania79.

Gra między Lwowem a Watykanem toczyła się więc o sposób odrodzenia 
katolicyzmu w Rosji i kościelne zwierzchnictwo nad jej terytorium, choć formalnie 
dotyczyło ono w tym przypadku tylko nielicznych katolików obrządku wschodniego. 
NKWD chyba zdawało sobie z tego sprawę, być może mylnie łącząc plany Szeptyc-
kiego z osobą Cieńskiego czy w ogóle hierarchów łacińskich, którzy z Szeptyckim 
byli w konflikcie. Do NKWD napłynęły zatem dość niejasne informacje o roli 
Cieńskiego, który przecież kontaktował się za zgodą Twardowskiego z Szeptyckim. 
Echo ich dotarło nawet do Londynu, gdyż 5 września 1941 roku, już po nominacji 
Cieńskiego przez Andersa na szefa duszpasterstwa katolickiego Polskich Sił Zbroj-
nych w ZSRR, brat jego, Ludomir, powiedział biskupowi polowemu Gawlinie, że 
Twardowski mianował Włodzimierza biskupem przed udaniem się do Rosji, czyli 
w 1940 roku, o czym poinformowała go listownie rodzina ze Lwowa, który od dwóch 
miesięcy znajdował się pod okupacją niemiecką80. Nie było to nieprawdopodobne, 
a Gawlina zastanawiał się, czy chodziło istotnie o konsekrację, czy też o udzielenie 
biskupiej jurysdykcji. Cztery dni później pytał o to arcybiskupa Williama God-
freya, delegata apostolskiego z Wielkiej Brytanii, ten jednak uznał wiadomość za 
niewiarygodną. Rozwiązanie problemu ostatecznie przyniosła osobista rozmowa 
Gawliny z Cieńskim 7 czerwca 1942 roku w uzbeckim Jangijul, gdzie biskup polowy 
wizytował dowództwo Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR81. Posiadanie przez Andersa 
własnego biskupa jako szefa katolickiego duszpasterstwa nadałoby odpowiednią 
rangę powstającej armii oraz tym bardziej uniezależniało jej dowódcę od Londynu, 
w którym rezydował biskup polowy. Na dodatek był precedens w osobie biskupa 
Władysława Bandurskiego, skonfliktowanego z arcybiskupem Józefem Bilczewskim 
sufragana lwowskiego, blisko związanego z Naczelnym Komitetem Narodowym, 
honorowego kapelana I Brygady Legionów Polskich w latach 1916-1917 – nieomal 
został on biskupem polowym w 1919 roku. I choć mianowano na to stanowisko 
sufragana warszawskiego Stanisława Galla, Bandurski jako biskup Piłsudskiego 
został w 1920 roku kapelanem Sił Zbrojnych Litwy Środkowej, nominację Galla 
zaś władze kościelne uznawały wtedy za tymczasową82.

79 M. Mróz, Z dziejów rosyjskiego katolicyzmu. Kościół greckokatolicki w Rosji w latach 1907-2007, Toruń 
2008, s. 297-300.

80 J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 294-295 (5 IX 1941). Jednocześnie ich brat stryjeczny Witold 
Cieński, przebywający ówcześnie w  Egipcie jako porucznik Legii Oficerskiej, był przekonany do 
początku października 1941, że Włodzimierz został rozstrzelany przez Rosjan we Lwowie, idem, Zapiski 
z Palestyny (1940-1942), [w:] E. Cieńska-Fedorowicz, Wędrówki..., op. cit. s. 369 (El-Amiria, przed 
17 X 1941).

81 W. Cieński, Z dziejów..., op. cit., cz. 4: Arcybiskup Józef Gawlina w Związku Radzieckim, „Duszpasterz 
Polski Zagranicą” 1986, nr 1, s. 117-118. Por. J. Gawlina, In viam..., op. cit. s. 367-368 (6-7 VI 1942).

82 Duszpasterstwo wojskowe abp. Stanisława Galla biskupa polowego Wojsk Polskich. Wybór dokumentów 
źródłowych 1918-1933, oprac. Z. Kępa, J. Prochwicz, Warszawa 2018, s. 37-39, 104, 367.
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Z kolei po kandydacie biskupa polowego na szefa duszpasterstwa armii 
w 1941 roku, mianowanym tuż przed wybuchem wojny kanclerzem kurii polowej 
księdzu Czesławie Wojtyniaku, ślad urywał się w grudniu 1939 roku w obozie 
jenieckim w Kozielsku. Jeszcze w polskim raporcie na temat sprawy katyńskiej 
przygotowanym w 1946 roku, zapewne na potrzeby procesu norymberskiego, jego 
niewątpliwie kompetentni autorzy określali Wojtyniaka jako zastępcę naczelnego 
biskupa Wojska Polskiego kardynała Czesława Wojtyńskiego83. Trudno spekulować, 
jednak w tym kontekście wydaje się, że Andersowi, bądź co bądź luteraninowi 
i zawodowemu wojskowemu, niuanse sprawy były raczej obce, mógł więc począt-
kowo uznawać Cieńskiego za biskupa, świetnego, nawet jeśli jedynie tymczasowego, 
kandydata – do momentu odnalezienia Wojtyniaka, który także mógł zrobić do 
tego czasu kościelną karierę. Znał go osobiście, gdyż urodzony w wielkopolskim 
Puszczykowie Wojtyniak należał do archidiecezji poznańskiej i w latach 1919-1921 
służył jako kapelan w 1 Pułku Ułanów Poznańskich pod dowództwem Andersa, 
który wnioskował ówcześnie o Krzyż Walecznych dla niego84.

Tymczasem Gawlina, sądząc, że jego kanclerz przebywa z wojskiem w Rumunii, 
wyznaczył go na piśmie po 18 września 1939 roku w Bukareszcie swoim zastępcą dla 
polskich żołnierzy w tym kraju, z siedzibą w obozie internowania w Tulczy85. W paź-
dzierniku 1939 roku nadal rezerwował dla niego stanowisko kanclerza kurii polowej 
w Paryżu. W końcu kanclerzem mianował w kwietniu 1940 roku oficjała swojego 
sądu biskupiego, księdza Bronisława Michalskiego86. 9 sierpnia 1941 roku Gawlina 
w liście z Londynu do Andersa, który według biskupa polowego był przyjacielem 
Wojtyniaka, mianował duchownego szefem duszpasterstwa dla armii w Rosji si vivit 
(to jest jeśli żyje), gdyby zaś go zabrakło, wyznaczył na jego miejsce księdza Józefa 
Panasia, nie wiedząc, że ten zginął w 1940 roku we Lwowie87. 16 sierpnia Gawlina 
przekazał w Londynie Kotowi, że mianował Wojtyniaka naczelnym kapelanem 
w Rosji, z zastrzeżeniem jak wyżej i z substytucją na Panasia jako pełniącego obo-
wiązki, natomiast wobec zastrzeżeń Kota, który chciał zatrzymać do swojej dyspozycji 
Panasia jako znanego przedwojennego opozycjonistę oraz ludowca, a więc członka 
macierzystej partii ministra i potencjalnego stronnika – zgodził się na mianowanie 

83 Opublikowany anonimowo w  języku angielskim raport Facts and Documents Concerning Polish Prisoners 
of War Captured by U.S.S.R. during the 1939 Campaign, February 1946, cz. I, rozdz. II, pkt 10. Cały 
dokument w The Katyn Forest Massacre. Hearings before the Select Committee to Conduct an Investigation and 
Study of the Facts, Evidence, and Circumstances, Washington 1952, cz. 6, s. 1636-1801. Raport powstał na 
zamówienie rządu polskiego w Londynie, a jego wykonanie zlecił minister obrony narodowej Marian Kukiel 
znawcom tematu, pracownikom naukowym Wiktorowi Sukiennickiemu i Marianowi Heitzmanowi, byłym 
urzędnikom ambasady polskiej w Kujbyszewie (korzystałem z kopii raportu w przekładzie współczesnym na 
język polski Wacława Jana Popowskiego i w opracowaniu Witolda Wasilewskiego).

84 B. Szwedo, Kapelani wojskowi na drogach ku niepodległości. Sto biogramów na stulecie Biskupstwa 
Polowego w Polsce, Warszawa 2019, s. 568.

85 Por. Korespondencja..., op. cit., s. 197 (Gawlina do Hlonda 27 IX 1939).
86 J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 31 (wrzesień 1939), 49 (26 X 1939), 125 (5 IV 1940).
87 Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim, oprac. J. Myszor, Warszawa 2013, s. 28-29, 89 (Gawlina 

do Hlonda, październik 1941); J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 284 (9 VIII 1941).
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na to stanowisko najstarszego stopniem kapelana na terenie Rosji88. Cieński napisał 
w swoich wspomnieniach, że widział w ręku Andersa 4 września w Moskwie dwa dekrety 
Gawliny: pierwszy, w którym ten mianował Wojtyniaka swoim wikariuszem generalnym 
dla Wojska Polskiego w Rosji, i drugi dekret, mianujący Panasia dziekanem wszystkich 
formacji wojskowych w Rosji. Ponadto przeczytał wtedy list osobisty Gawliny do 
Andersa, w którym biskup polowy zgodził się, by Anders mianował w dalszej kolejności 
dziekanem najstarszego stopniem kapelana albo tego, kogo uzna, do czasu zatwierdzenia 
nowym dekretem biskupa polowego. Według informacji Cieńskiego, przekazanej 
Gawlinie w rozmowie z nim w listopadzie 1942 roku w Kizil Ribat w Iraku, Anders we 
wrześniu 1941 roku pragnął mieć własnego biskupa polowego na wschodzie w osobie 
Wojtyniaka89. Pod koniec października do Gawliny w Londynie doszła wiadomość, 
że Wojtyniak odnalazł się w Rosji, w styczniu 1942 roku polecał go zaś Kotowi jako 
kanonistę w kontekście nominacji na szefa duszpasterstwa cywilnego w ZSRR i prosił, 
by wydostać go z obozu. Nadal więc sądzono, że Wojtyniak może znajdować się 
pośród uwięzionych przez Rosjan90, a Kot w marcu depeszował do Ambasady Polskiej 
w Waszyngtonie i wymieniał go na liście poszukiwanych oficerów, razem z generałami 
i pułkownikami, którzy nie odnaleźli się w ZSRR91. Jeszcze w kwietniu, w związku 
z podróżą biskupa polowego do Związku Radzieckiego, ksiądz Kamil Kantak infor-
mował go, że Cieński jest gotów odstąpić Wojtyniakowi swoje stanowisko92. Miał 
bowiem cały czas wyrzuty sumienia po przyjęciu tak ważnej funkcji bez uprzedniej 
zgody Gawliny, któremu tłumaczył się listownie, a w końcu osobiście, po przybyciu 
Gawliny do siedziby sztabu armii w uzbeckim Jangijulu.

Tymczasem Wojtyniak, po wywiezieniu go w 1939 roku z Kozielska do obozu 
w Ostaszkowie, został zabity przez NKWD na przełomie kwietnia i maja 1940 roku 
w Kalininie (Twer) i pochowany w Miednoje.

Biskupstwo, które krążyło podczas wojny wokół Cieńskiego, nie było takim 
mirażem. Gawlina widział go, pośród innych księży, zapewne na stanowisku biskupa 
w Polsce po zakończeniu wojny93. Najmłodszy brat Cieńskiego, Jan, także był 
księdzem archidiecezji lwowskiej, najpierw jako wikary, następnie jako proboszcz 
w Złoczowie w latach 1938-1992. Odmówił wyjazdu w 1946 roku, a następca 
zmarłego w 1944 roku arcybiskupa Twardowskiego, Eugeniusz Baziak, który wyjechał 
do nowej Polski, mianował go wikariuszem generalnym archidiecezji. Po wojnie 
najmłodszy z braci Cieńskich swoją szczególną pozycję wobec Rosjan miał zawdzięczać 
uratowaniu w 1944 roku rannego, wysokiego rangą oficera NKWD. Jan XXIII 

88 Ibidem, s. 287 (16 VIII 1941).
89 Ibidem, s. 425 (10 XI 1942).
90 Informacja Stanisława Lubodzieckiego o pobycie Wojtyniaka w Kozielsku w roku 1939, ibidem, s. 363 

(18 V 1942); Korespondencja..., op. cit., s. 242 (Gawlina do Hlonda 27 X 1941).
91 S. Kot, Listy z Rosji do Gen. Sikorskiego, Londyn 1955, s. 257 (Gawlina do Kota 8 I 1942), 284 (Kot do 

ambasady 13 II 1942).
92 Biskup..., op. cit., s. 344.
93 J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 633 (30 IX 1944).
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mianował go na prośbę prymasa Wyszyńskiego in pectore (w tajemnicy) na przeło-
mie 1961 i 1962 roku biskupem lwowskim. Spiritus movens być może był Tadeusz 
Fedorowicz z archidiecezji lwowskiej, a więc przyjaciel, powinowaty i były podwładny 
Włodzimierza Cieńskiego, a zarazem osoba bliska Wyszyńskiemu94. Poprzednik 
Cieńskiego, biskup-nominat Wojciech Olszowski, mianowany w 1958 roku admi-
nistratorem apostolskim w Kijowie na całą Ukrainę dla katolików trojga obrządków, 
nie dowiedział się o tym fakcie i został w następnym roku deportowany do Polski. 
W roku 1962 papież odebrał arcybiskupstwo lwowskie Eugeniuszowi Baziakowi, który 
od 1951 roku, po śmierci arcybiskupa Sapiehy, był administratorem archidiecezji 
krakowskiej, i uczynił go krakowskim metropolitą, zachowując dla niego tytuł 
administratora apostolskiego archidiecezji lwowskiej. Był to więc awans z jednoczesną 
degradacją, jednak zmiana pozostała na papierze, gdyż Baziak w tym samym roku 
umarł. Kandydatem Wyszyńskiego do objęcia metropolii krakowskiej został Tadeusz 
Fedorowicz. Władze wyznaniowe zgodziły się jednak w 1963 roku na innego z kandy-
datów, krakowskiego sufragana Wojtyłę95. Nowy papież Paweł VI zdecydował, że tytuł 
arcybiskupa większego Lwowa, tradycyjnie przynależny arcybiskupom łacińskim tego 
miasta, przejmie następca Szeptyckiego, uwolniony z łagru i deportowany na początku 
roku do Rzymu metropolita greckokatolicki Josyf Slipyj, Polakom niechętny. Slipyj 
w drodze z łagru zdołał wyświęcić w Moskwie w lutym nowego greckokatolickiego 
biskupa łuckiego, redemptorystę Wasyla Wełyczkowskiego, a ten w następnym 
roku wyświęcił greckokatolickiego sufragana dla Lwowa, Wołodymyra Sterniuka. 
W rezultacie metropolia łacińska pozostała opróżniona, tracąc swe wcześniejsze 
znaczenie na rzecz hierarchii greckokatolickiej, ukraińskiej. Jana Cieńskiego, któremu 
w końcu udało się przyjechać na krótko do Polski, wyświęcił tajnie w Gnieźnie 
Wyszyński w roku 1967, formalnie na sufragana ze specjalnymi uprawnieniami, 
faktycznie na miejsce ostatniego łacińskiego metropolity96.

SZEF DUSZPASTERSTWA KATOLICKIEGO POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH 
W ZSRR

Włodzimierz Cieński z Tadeuszem Walczakiem zostali wypuszczeni na wolność 
z więzienia na Łubiance przez NKWD w nocy z 1 na 2 września 1941 roku, ze 
wskazaniem zakwaterowania w moskiewskim hotelu Savoy. 3 września obaj poszli do 
polskiej ambasady, gdzie przyjął ich dotychczasowy chargé d’affaires Józef Retinger 

94 K. Hałacińska, Tajny biskup Jan Cieński (1905-1992), „Biuletyn IPN” 2019, nr 10 (167), s. 51.
95 M. Rożek, Mężowie niezłomni. A naród pamięta ich mądrość. Kardynał Adam Sapieha. Kardynał Karol 

Wojtyła, Kraków 2009, s. 220; Niezłomni, t. 3: Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec 
kard. Karola Wojtyły, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2009, s. 287-288; J. Żurek, Lwowskie losy abp. 
Eugeniusza Baziaka, „Biuletyn IPN” 2004, nr 12 (47), s. 43.

96 Z. A. Judycki, Polscy duchowni w świecie. Słownik biograficzny, Kielce 2008, s. 59; P. Raina, Kardynał 
Wyszyński, t. 8: Czasy Prymasowskie 1967-1968, Warszawa 1998, s. 242-244 (Wyszyński do Pawła VI 
10 XI 1968); K. Karolczak, Cieńskich lwowskie ślady..., [w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia 
z dziejów Lwowa, t. 5: Ludzie Lwowa, red. K. Karolczak, Kraków 2005, s. 224-225.
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i zaprosił na wieczorne przyjęcie. Tu Cieński poznał nowego ambasadora, czyli 
Stanisława Kota, oraz generała Andersa, który poprosił go o przyjście następnego 
dnia w ważnej sprawie. Już w trakcie tej pierwszej rozmowy okazało się, że Anders 
znał ojca duchownego, senatora Tadeusza Cieńskiego i jego rodzinę. W rezultacie 
mianował 3 września księdza Cieńskiego szefem i dziekanem duszpasterstwa 
katolickiego Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR jako starszego kapelana w stopniu 
kapitana, a następnie majora97.

Za kandydaturą Cieńskiego stało poparcie Kota, który zażądał od Gawliny 
zgody na jego osobę. Nominacja, jak pisał Kot Sikorskiemu, miała być tymczasowa98. 
Może to również dalekie echo wspomnianego konfliktu obu z Cieńskim seniorem 
jeszcze w roku 1914? W każdym razie o ówczesnej roli Kota dobrze pamiętał brat 
Włodzimierza, Ludomir, gdy rozmawiał z Gawliną w Londynie po agresji Niemiec 
na Rosję. Cieński jednak miał opory, skoro powiedział Andersowi 4 września, że 
stanowisko przyjmuje, lecz decyzję ostateczną podejmą władze kościelne. Tego dnia 
od razu napisał do Gawliny i zrelacjonował rozmowę z Andersem oraz powołał się na 
znajomość z dwoma zaufanymi osobami z kręgu Sikorskiego: Stanisławem Strońskim 
i księdzem Zygmuntem Kaczyńskim. W tym drugim przypadku trafił kulą w płot, 
gdyż Kaczyński był wielkim wrogiem Gawliny. Efektem wspomnianego wahania 
są chyba zapisy w aktach personalnych Cieńskiego, który występuje konsekwentnie 
od 10 września, a więc od przyjazdu do Buzułuku na południu Rosji, w miejscu 
formowania sztabu armii, nie jako szef i dziekan, lecz jako pełniący obowiązki szefa 
duszpasterstwa katolickiego. Funkcję tę pełnić będzie do 19 października 1942 roku99.

Sikorski tymczasem podczas rozmowy z Gawliną w Londynie 19 września nie 
zgodził się na mianowanie naczelnym kapelanem Wojtyniaka i zażądał nominacji 
Cieńskiego. Rozmowę tę, zakończoną in oliva pacis, zrelacjonował Gawlina w swoim 
Dzienniku: udałem się do generała Sikorskiego, ponieważ do listów dodał adnotację, 
że prosi o osobiste porozumienie w sprawie obsad duszpasterskich w Rosji. – Z góry 
uderzył w ostry ton, który jednak później zmitygował. Przede wszystkim oświad-
czył, że nie jest masonem „jak ksiądz Biskup do Rzymu napisał. Wyciągnę z tego 
później konsekwencje w stosunku do księdza Biskupa, gdy się z Rzymu dowiem, co 
właściwe ksiądz Biskup napisał”. [...] On: – Zresztą księdza Wojtyniaka nie zamia-
nuję dziekanem w Rosji, bo go nie znam. Ja:– Dziekanów mianuje biskup. On: 
– Ale księdza Wojtyniaka tam nie ma. Proszę zamianować księdza Cieńskiego, który tam 
jest. Święty ksiądz, który zresztą nie bardzo chce być dziekanem wojskowym. Ja: – Jest 
mi również polecony i mógłby objąć funkcję aż do ostatecznego załatwienia. [...] Pan 
97 Por. Rozkaz Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR nr 2431/O.V., 3 IX 1941, Przebieg służby 

wojskowej (1941-1943), Ministry of Defence, APC Disclosures 5 (Polish), sygn. Polish 9580, nlb 
(są to akta personalne Cieńskiego w zbiorach sekcji polskiej archiwum brytyjskiego Ministry of Defence 
w bazie RAF Northolt w londyńskim Ruislip, dalej jako MD).

98 Por. J. Gawlina, Wspomnienia, s. 246.
99 Rozkaz Wewnętrzny [nieczytelne] Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych nr 1/41, Przebieg służby 

wojskowej w  Polskich Siłach Zbrojnych w  ZSRR (rubryka nr 25 w  dwóch kartach ewidencyjnych 
służby wojskowej za lata 1941-1947), MD.
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Generał jest świetnym mówcą (od tej pochwały szło już wszystko gładko). [...] Generał 
Sikorski powiedział generałowi Januszajtisowi: – Nareszcie zaczynam się dogadywać 
z biskupem, bo dotąd było to rozmaicie100.

W rezultacie biskup polowy napisał 3 października list do Cieńskiego, 
w którym wyraził zgodę na to, by został on szefem duszpasterstwa tymczasowo, 
do czasu przybycia Wojtyniaka, co wynika z listownej odpowiedzi duchownego. 
Potwierdzony na swym stanowisku kapelan czuł się także upoważniony do przyjęcia 
specjalnych pełnomocnictw duszpasterskich na każdą okoliczność, gdyż ksiądz 
archidiecezji wileńskiej Józef Król, wysłany z Londynu na początku września wraz 
z personelem ambasady jako delegat biskupa polowego, przekazał Cieńskiemu po 
przybyciu 8 listopada do Buzułuku dość enigmatyczną wiadomość, że Gawlina 
władze biskupie nad wojskiem w Rosji daje osobie, której powierza szefostwo duszpa-
sterstwa101. Była to interpretacja dość naciągana, choć w praktyce słuszna ze względu 
na poważne potrzeby duszpasterskie wśród wojska oraz ludności cywilnej i brak 
biskupa bądź duchownego ze stosowną jurysdykcją. Nominacja w każdym razie miała 
oficjalny i publiczny charakter, skoro 3 października poinformowało o niej Polskie 
Radio z Londynu, przekazując wiadomość, że Cieński został naczelnym kapelanem 
Wojska Polskiego w Rosji sowieckiej102. Gawlina uczynił to niechętnie, tym bardziej 
że Cieński miał ukrywać epilepsję i uważany był przez część otoczenia za nazbyt 
egzaltowanego (opinia generała Tadeusza Klimeckiego, szefa Sztabu Naczelnego 
Wodza)103. Za to swoim wikariuszem generalnym na Rosję biskup polowy planował 
zrobić przebywającego w Londynie kanclerza kurii polowej Bronisława Michalskiego, 
do czego jednak nie doszło104.

W rozmowie z Gawliną 23 października świeżo zwolniony z więzienia w Moskwie 
i przetransportowany do Londynu Stanisław Grabski, przyszły przewodniczący 
Rady Narodowej (1942-1944), bardzo pozytywnie ocenił postawę Cieńskiego 
w śledztwie105. Tego samego dnia Sikorski posłał do Gawliny swego adiutanta 
Zygmunta Fudakowskiego z pytaniem o „biskupa Cieńskiego”106. Żądanie naczelnego 
wodza przez adiutanta, by Gawlina mianował Cieńskiego dziekanem armii, biskup 
polowy uznał za okoliczność, która uniemożliwia mu wykonywanie swej jurysdykcji 
w Londynie107. To jeden ze śladów decyzji Gawliny, by udać się do powstającej 
w Związku Radzieckim polskiej armii, co zasadniczo wpłynie na losy Cieńskiego 
100 J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 300-301 (19 IX 1941).
101 Z. S. Siemaszko, W sowieckim osaczeniu 1939-1943, Londyn 1991, s. 380-381 (Cieński do Gawliny 

11 XII 1941). Ibidem [w:] Biskup..., op. cit., s. 107-108.
102 Według dziennika stryjecznego brata Włodzimierza Witolda Cieńskiego, Zapiski..., op. cit., s. 369 

(przed 17 X 1941).
103 J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 336 (13 I 1942).
104 Por. Korespondencja..., op. cit., s. 241-242 (Gawlina do Hlonda 27 X 1941).
105 J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 311 (23 X 1941).
106 Ibidem, s. 311 (23 X 1941).
107 Korespondencja..., op. cit., s. 240 (Gawlina do Hlonda po 26 IX 1941).
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jako szefa jej katolickiego duszpasterstwa. Kandydatami Gawliny na to stanowisko 
nadal byli Wojtyniak z Panasiem.

Sprawa nominacji pozostawała długo w zawieszeniu także ze względu na 
problemy z komunikacją. List Gawliny do Cieńskiego z 3 października dotarł do 
adresata około 4 grudnia i było to w ogóle pierwsze pismo biskupa polowego, które 
doszło do nowego szefa duszpasterstwa. W tym czasie Cieński wysłał do Gawliny 
cztery listy, na które do pierwszej dekady grudnia nie otrzymał odpowiedzi. Charak-
terystyczne jest, że wieść o spodziewanej podróży Gawliny do Związku Radzieckiego 
dotarła do Cieńskiego właśnie dopiero na początku grudnia. Ten ją przyjął z rezerwą, 
uzasadniając swą niechęć obawami natury ogólnopolitycznej. Jednocześnie z okazji 
przyjazdu do Buzułuku Sikorskiego, który odwiedził dowództwo armii po wizycie 
w Moskwie, Cieński dowiedział się 11 grudnia, że Rosjanie zgodzili się wydać 
biskupowi polowemu wizę na wjazd do kraju, czego jeszcze nie wiedział sam Gawlina.

Cała sprawa nominacji Cieńskiego działa się w tle i nie miała wpływu na 
organizację duszpasterstwa wojskowego od pierwszej dekady września 1941 roku108. 
W październiku Cieński oficjalnie, na podstawie wcześniejszego dekretu Gawliny 
o warunkowych nominacjach na szefa duszpasterstwa, angażował przybywają-
cych księży jako kapelanów wojskowych. Z Moskwy do Saratowa, a następnie 
do dowództwa armii w Buzułuku pod Kujbyszewem (dzisiejsza Samara) wyleciał 
samolotem Andersa 8 września, między innymi z lecącą także do Buzułuku 
Piechowską, awansowaną do stopnia podporucznika, oraz z dowódcą 5 Dywizji 
Piechoty Borutą-Spiechowiczem, z którym udawali się dowódcy pułków piechoty: 
15 Pułku – podpułkownik Antoni Szymański, 13 Pułku – pułkownik Nikodem 
Sulik, 14 Pułku – podpułkownik Kazimierz Dudziński oraz ksiądz major Walczak. 
Siedziba dowództwa dywizji mieściła się w Tatiszczewie pod Saratowem. Leciał 
wraz z nimi, udając się do położonego w tym samym obwodzie Tockoje, dowódca 
6 Dywizji Piechoty Tokarzewski-Karaszewicz109. To właśnie część oficerów „starego 
pokroju” z cytowanego wcześniej listu Kota do Sikorskiego.

Cieński przebywał ze sztabem armii w Buzułuku i krótko w Tatiszczewie, od 
drugiej połowy lutego 1942 roku zaś w uzbeckim Jangijulu pod Taszkientem, nowej 
siedzibie sztabu. W pierwszym tygodniu lutego odwiedził Polaków w środkowym 
Uzbekistanie, udał się do Samarkandy, Kaganu i Buchary110. Chyba właśnie podczas 
tej wyprawy odnalazł chorą na tyfus swą młodszą siostrę, Jadwigę, która przebywała 
108 W. Cieński, Z dziejów..., op. cit., cz. 2: Organizacja pracy duszpasterskiej w Wojsku Polskim w Buzułuku, 

„Duszpasterz Polski Zagranicą” 1985, nr 3, s. 513-545; K. Kantak, L’Aumônerie Militaire Polonaise en 
U.R.S.S. (1941-1942), [w:] Sacrum Poloniae Millenium. Rozprawy – szkice – materiały historyczne, t. 8-9, 
Rzym 1962, s. 325-446; Z. Werra, Działalność duszpasterska w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie gen. Władysława Andersa 1941-1947, Warszawa 2009, s. 61-88.

109 Por. W. Cieński, Z dziejów..., op. cit., cz. 1, s. 329.
110 Por. Biskup..., op. cit., s. 344 (późniejsza relacja Kantaka, gdzie mowa o przełomie stycznia i  lutego; 

w cytowanej w przedmowie relacji Kantaka dla Gawliny z kwietnia 1942 mowa o pierwszym tygodniu 
lutego); W. Cieński, Z dziejów..., op. cit., cz. 3: Praca duszpasterstwa wojskowego na południu Związku 
Radzieckiego w Jangi-Julu, „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1985, nr 4, s. 729-757.
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wtedy w Kattakurganie leżącym pomiędzy Samarkandą a Bucharą111. W kwietniu 
i maju odbył podróż duszpasterską do wojska i cywilnych zesłańców w Dolinie 
Fergany w Uzbekistanie przez Tadżykistan i Kirgizję112. 7 czerwca przyjął Gawlinę, 
który poprzedniego dnia przyjechał z Kujbyszewa do Jangijulu i osobiście, może 
bardziej dla uspokojenia sumienia Cieńskiego, sanował jego wcześniejsze decyzje, 
a przede wszystkim przyjęcie stanowiska dziekana/szefa duszpasterstwa i sprawowanie 
tej funkcji na terenie ZSRR oraz w przyszłości, po opuszczeniu jego granic przez pol-
skie wojsko113. W czerwcu i lipcu Cieński podróżował wraz z Gawliną do oddziałów 
wojskowych rozmieszczonych na terenie Uzbekistanu i Kirgizji114. Właśnie w jego 
obecności Anders złożył w Uzbekistanie w 1942 roku katolickie wyznanie wiary. 
Dzień ten wspominał biskup polowy: Wróciwszy do Jangi-Jul, przyjąłem 27 czerwca, 
w jego imieniny, generała Władysława Andersa na łono Kościoła katolickiego. W obiedzie 
i w wieczornym przedstawieniu wojskowym brał udział również generał Żukow. Był 
niezmiernie uprzejmy, tak że ksiądz Cieński wprost nie poznał swego byłego sędziego, 
który mu zapowiedział, że „głowa twoja będzie u nóg twoich”115. Gieorgij Żukow, 
wcześniej lejtnant bezpieczeństwa, jako specjalista od spraw polskich nadzorował 
śledztwo Cieńskiego na moskiewskiej Łubiance.

SPRAWA DUSZPASTERSTWA LUDNOŚCI CYWILNEJ

Planowana przez polską ambasadę w Kujbyszewie, a następnie przez Gawlinę osobna 
organizacja duszpasterstwa cywilnego nie została zrealizowana na skutek sprzeciwu 
Rosjan. Starał się o nią, o czym świadczy jego korespondencja z Gawliną, i Cieński, 
który łatał dziury, angażując księży cywilów jako kapelanów wojskowych dla ludności. 
Nie przychylił się jednak do sugestii Kota, by stworzyć osobną hierarchię cywilną 

111 W. Cieński, Posłowie..., s. 512 (mowa o wiośnie, lecz pogoda w tym regionie jest w styczniu i lutym 
deszczowa, przypomina więc wiosnę w  naszym klimacie). Por. W. Dłużewski, Śp. ks. Włodzimierz 
Cieński, „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1983, nr 2, s. 297.

112 Biskup..., op. cit., s. 344-349; W. Cieński, Dalszy ciąg wspomnień z Rosji. Wyprawa duszpasterska do 
polskiej ludności zesłańczej w Dolinie Fergany, „Marianum w Służbie” 1981, nr 1, s. 7-13. Por. J. Pakuza, 
Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień, 
Katowice 2018, s. 275-281; eadem, Przyczynek do rozważań nad życiem religijnym polskich kobiet 
zesłanych do Związku Radzieckiego w latach 1939-1945, „Studia Teologiczne” 2014, t. 32, s. 398-399.

113 W. Cieński, Z dziejów..., op. cit., cz. 4: Arcybiskup..., s. 117-118.
114 Itinerarium podróży Gawliny do ZSRR i jego wizytacji wojska w 1942 wyglądało następująco. Persja: 

Teheran 26 III - 19 IV; Azerbejdżańska SRR: Baku 19-21 IV; Rosja: Moskwa 28 IV - 3 V, Kujbyszew 
7 V - 2 VI; Uzbecka SRR: Taszkient 6 VI, Jangijul 6-9 VI, Wriewskij 10 VI, Jak-Ałtyn 11 VI, Jangijul 
12-13 VI, Wriewskij 13 VI, Kermine, Kenimech i Narpaj 13-19 VI, Guzar i Karkin-Batasz 19-21 VI, 
Szachrisabz, Jakkobag, Czirkoczi, Kitab i Samarkanda 21-26 VI, Jangijul 27 VI - 2 VII; Kirgiska SRR: 
Karasu, Dżałałabad, Błagowieszczenka, Suzak, Kekdżangak i  Oktiabrskoje 3-9 VII; Uzbecka SRR: 
Andiżan 9 VII, Jangijul 11-12 VII, 14-16 VII, Wielikoaleksiejewskije 17 VII, Jangijul 18 VII - 1 IX; 
Turkmeńska SRR: Aszchabad 3-7 IX; Persja: Bażgiran i Kuczan 7 IX, Meszhed 8-11 IX, Szahrud 11- 

-12 IX, Teheran 12-20 IX, Isfahan 20-23 IX, Teheran 23 IX – 7 X.
115 J. Gawlina, Wspomnienia, s. 251. Por. Biskup..., op. cit., s. 163-164 (protokół aktu konwersji); idem, 

In viam..., op. cit., s. 378 (27 VI 1942); E. Cieńska-Fedorowicz, Wędrówki..., op. cit. s. 204.
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pod przewodnictwem kapelana ambasady z odpowiednią jurysdykcją. Uważał to 
za pomysł przedwczesny ze względu na opór władz rosyjskich. Proponował nawet 
rozszerzenie swej jurysdykcji także na obywateli radzieckich, licząc, że udzieli mu 
stosowanych uprawnień asumpcjonista Leopold Braun, kapelan przy ambasadzie 
amerykańskiej, który był jednocześnie tajnym administratorem apostolskim na cały 
Związek Radziecki116. Jednocześnie wysuwał własnego kandydata na stanowisko 
kierownika duszpasterskiego hierarchii cywilnej. Lojalnie jednak poinformował 
Gawlinę, że ambasada polska w Kujbyszewie chce stworzyć własną hierarchię kościelną 
dla ludności cywilnej, niezależną od biskupa polowego117.

Pierwsze rozdźwięki w sprawie obsady stanowiska szefa tego duszpasterstwa 
pojawiły się już w Londynie w drugiej połowie sierpnia 1941 roku. Do wyjazdu do 
Moskwy, na miejsce Retingera, szykował się wtedy jako nowy ambasador minister 
Kot. W sposób naturalny nasuwało się pytanie, kto będzie kapelanem moskiewskiej 
ambasady, a tym samym nieoficjalnym, jedynym reprezentantem polskiego kościoła 
w Związku Radzieckim. Gawlina zaproponował Kotowi księdza Leona Broela-Platera 
z archidiecezji wileńskiej, kapelana Kwatery Głównej Naczelnego Wodza oraz polskich 
lotników, do którego żywił zaufanie. Minister odrzucił kandydaturę, nie chciał także 
księdza Panasia, za to był zainteresowany księdzem Królem, który wyjechał 6 września 
do Rosji jako delegat Gawliny118. W tym samym czasie, na początku września, Kot 
zaofiarował księdzu Cieńskiemu stanowisko szefa duszpasterstwa cywilnego z ramienia 
władz świeckich, czego jednak ksiądz Cieński nie przyjął, tłumacząc ambasadorowi, że 
jego zamiary równają się początkom montowania Kościoła narodowego119.

Sprawa pozostawała więc w zawieszeniu. Nowym kandydatem Sikorskiego 
był ksiądz Andrzej Żyłka, świeżo wyświęcony w 1940 roku młody jezuita, kapelan 
lotników w Blackpool120. Nazwisko jego wymienił Sikorski na posiedzeniu Rady 
Ministrów na początku października, jako kapelana ze Szkocji, o którego wyjazd 
stara się generał jezuitów Włodzimierz Ledóchowski121. Ostatecznie do wyjazdu Żyłki 
nie doszło. Ktoś musiał podpowiedzieć Sikorskiemu to nazwisko, może chodziło 
o zdyskwalifikowanie wcześniejszej kandydatury Broela-Platera?

Po objeździe przez Sikorskiego polskich oddziałów w Rosji Kot z Cieńskim 
16 grudnia zawarli porozumienie w sprawie finansowania kapelanów wojskowych 
zajmujących się ludnością cywilną, przede wszystkim tych wyjeżdżających w teren. 
Kot jednocześnie prosił listownie Gawlinę, by nadał Cieńskiemu jurysdykcję nad 
cywilami. Biskup polowy podtrzymał dotychczasowe zasady, które przekazał Cień-
skiemu listownie – upoważniające kapelanów wojskowych na ogólnych zasadach do 

116 T. P. Rutkowski, Stanisław Kot 1885-1975. Biografia polityczna, Warszawa 2000, s. 238.
117 J. Gawlina, Wspomnienia, s. 237.
118 Idem, In viam..., op. cit., s. 288 (20 VIII 1941).
119 Idem, Wspomnienia, s. 246.
120 Idem, In viam..., op. cit., s. 309 (17 X 1941).
121 Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, t. 3: Czerwiec – grudzień 1941, oprac. 

W. Rojek i in., Kraków 1996, s. 218 (3 X 1941).
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duszpasterstwa rodzin wojskowych zgodnie ze statutem duszpasterstwa wojskowego 
z 1926 roku, do możliwości słuchania ze względu na warunki wojenne spowiedzi 
wszystkich wiernych oraz do udzielania ślubów. Nadanie specjalnie dla duchowieństwa 
polskiego w Związku Radzieckim tego rodzaju uprawnień, co było w gestii Waty-
kanu, Gawlina uzależniał od swej planowanej wizyty w Rosji122. Istotnie, w styczniu 
1942 roku otrzymał w Londynie, za pośrednictwem delegata apostolskiego Godfreya, 
takie specjalne uprawnienia, z możliwością delegacji ich na polskich duchownych, 
cywilnych i wojskowych, jako wizytator apostolski dla (polskich) wiernych obrządku 
łacińskiego. Dzięki temu księża mogli słuchać spowiedzi i udzielać ślubów, gdy jedna 
z osób była narodowości polskiej. Z jednej strony stanowiło to ograniczenie, skoro 
dotyczyło katolików obrządku łacińskiego i Polaków, z drugiej zaś umożliwiało objęcie 
katolicką opieką duszpasterską obywateli radzieckich123. Nadanie wymienionych 
uprawnień Gawlina zawdzięczał spektakularnej wpadce Sikorskiego, który chciał 
zastąpić bona fide papieża w jego kościelnych prerogatywach.

Kot bowiem miał razem z Sikorskim nowego kandydata na stanowisko szefa 
duszpasterstwa cywilnego, w osobie wileńskiego jezuity Kazimierza Kucharskiego. Jak 
twierdził, uzyskał dla nominacji akceptację księdza Brauna. Ten miał Kotowi udzielić 
w pokoju hotelowym w Moskwie 5 grudnia 1941 roku zgody in blanco na przekazanie 
swych uprawnień administratora apostolskiego w ZSRR w zakresie dotyczącym polskiej 
ludności cywilnej. W rozmowie z zastępcą ludowego komisarza spraw zagranicznych 
Andriejem Wyszynskim 13 grudnia 1941 roku Sikorski wymienił nazwisko księdza 
Kazimierza Kucharskiego, jezuity z Wilna, który przed kilku dniami, chory, przybył z wię-
zienia w Gorkim do Kujbyszewa, jako jedynego duchownego znajdującego się w Ambasadzie. 
Kierował się wskazówką, jakiej mi w tej mierze udzielił za pobytu w Moskwie ksiądz Leopold 
Braun [...]. Na moje zapytanie, jak możemy poradzić sobie z organizacją obsługi duchownej, 
gdy nie ma na miejscu żadnej hierarchii kościelnej, która by ją ustanowiła, oświadczył mi: 
– Pierwszego księdza katolickiego, jaki się zjawi w Ambasadzie, powoła Pan Ambasador na 
organizatora i zwierzchnika pracy duszpasterskiej. Opierając się na tej sugestii, czuł się Sikorski 
uprawnionym – wobec nacisku Wyszynskiego – wymienić nazwisko księdza Kucharskiego124.

Kucharski zyskał uznanie Sikorskiego, gdyż atakował publicznie jego przeciwni-
ków politycznych na emigracji i popierał zawarcie paktu z Rosją z lipca 1941 roku. Jako 
były więzień, przedstawiciel narodowców i konspiracji krajowej z Wileńszczyzny, wobec 
odcięcia się Stronnictwa Narodowego od nowego rządu Sikorskiego, był użyteczną osobą 
w planach Kota, który tak pisał o nim premierowi: Tu na Sylwestra ksiądz Kucharski, 
jezuita z Wilna, zwlókł się z łóżka, aby wypowiedzieć przemówienie na Twoją cześć, jako 
„Bożego narzędzia” w stosunku do tutejszych Polaków i po każdej mszy modli się za Ciebie125.

122 S. Kot, Listy..., op. cit., s. 234-235 (Kot do Gawliny 19 XII 1941), 256-257 (Gawlina do Kota 8 I 1942).
123 Biskup..., op. cit., s. 113 (Maglione do Gawliny 25 I 1942).
124 S. Kot, Rozmowy..., op. cit., s. 179-180. Wcześniej Kot z Braunem spotkali się 4 X 1941. Z. S. Siemaszko, 

W sowieckim..., op. cit., s. 280 (Kot do Papéego 8 IX 1942).
125 S. Kot, Listy..., op. cit., s. 256 (Kot do Sikorskiego 6 I 1942).
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Dzięki ambasadorowi Kucharski nawiązał kontakt z Sikorskim, któremu opisał 
w specjalnym opracowaniu kulisy polityczne i personalne pracy konspiracyjnej ZWZ 
w Wilnie oraz zastosował niezawodny środek wobec premiera – grube pochlebstwa126. 
W rezultacie, chcąc przesądzić sprawę, Sikorski wysłał 19 grudnia na podstawie 
informacji od Kota telegram do ambasadora Papéego przy Watykanie, w którym 
napisał, że rząd polski mianował przy rządzie sowieckim szefa duszpasterstwa cywil-
nego w osobie księdza Kucharskiego, biskup Gawlina zaś po powrocie premiera do 
Londynu wyjedzie do Rosji127. Takie samo pismo kazał złożyć posłowi polskiemu 
w Teheranie Janowi Karszo-Siedlewskiemu dla papieża – na ręce tamtejszego delegata 
apostolskiego Alcide Mariny128. Wywołało to niezadowolenie w Watykanie, gdyż 
oznaczało sprzeczne z konkordatem mieszanie się władz świeckich w sprawy nominacji 
kościelnych, i to na obcym terenie, w tak newralgicznej i drażliwej sprawie jak kwestia 
hierarchii duchownej w Związku Radzieckim, której Watykan nie chciał od lat 
utożsamiać z polskimi aspiracjami politycznymi, by nie potwierdzać podejrzeń strony 
rosyjskiej. Stąd wiadomość Gawliny dla Kota, że sam ureguluje sprawy duszpasterstwa 
cywilnego. Gafę własną i Sikorskiego przypisywał Kot intrygom niezidentyfikowanych 
wrogów, którzy chcieli zdeprecjonować ich przed Rzymem129. Gafa była tym większa, 
że z innym pomysłem wystąpił przebywający w Lourdes prymas August Hlond. 
W liście do sekretarza stanu Luigiego Maglione proponował, by papież skierował 
biskupa Radońskiego z Palestyny w głąb Rosji, do opieki nad polską ludnością 
cywilną, niezależnie od biskupa polowego, który miał zająć się wojskiem130.

Gawlina podczas pobytu w Kujbyszewie w maju ustalił wspólnie z Kotem, że 
na podstawie posiadanych uprawnień wizytatora apostolskiego mianuje osobnego 
dziekana dla ludności cywilnej, który będzie na etacie kapelana ambasady. Projekt 
organizacji duszpasterstwa rzymskokatolickiego polskiej ludności cywilnej w ZSRR 
dla niepoznaki miał postać instrukcji dla duchowieństwa w sprawie prowadzenia 
akt stanu cywilnego, które zgodnie z polskim prawem znajdowały się do 1946 roku 
w gestii gmin wyznaniowych. Załączony do niego był wykaz 105 „ewentualnych 
punktów obsługi religijnej” zestawiony w ambasadzie przez księdza Kazimierza 
Kucharskiego131. Osobno ustalono tymczasowy wewnętrzny regulamin duszpasterstwa 
cywilnego, które obejmowało „polską ludność cywilną” w ZSRR oraz rodziny woj-
skowych znajdujące się poza miejscami stacjonowania armii. Za to ludność cywilna 
w tych miejscach podlegała jurysdykcji dziekana wojskowego i wojskowych kapelanów. 

126 IPMS, sygn. PRM 73/4, t. 1, k. 23-39 (korespondencja Kucharskiego z Sikorskim 10 II - 30 IV 1942; 
tu i niżej kopie akt z IPMS dostępne na stronie internetowej archiwum: pism.co.uk). Por. K. Kucharski, 
Konspiracyjny ruch niepodległościowy w Wilnie w okresie od września 1939 r. do 25 maja 1941 r., Bydgoszcz 
1994 (opracowanie datowane Kujbyszew – Samara, 3 II 1942).

127 Por. J. Gawlina, In viam..., s. 329-330 (31 XII 1941), gdzie mowa o telegramie z 23 listopada.
128 Biskup..., op. cit., s. 109-110 (Sikorski do Mikołajczyka 23 XII 1941).
129 T. P. Rutkowski, Stanisław Kot..., op. cit., s. 270.
130 Biskup..., op. cit., s. 105-106 (7 XII 1941).
131 IPMS, PRM, sygn. PRM 73/4, t. 1, k. 169-171, Instrukcja oraz Projekt sieci duszpasterstwa rzym.-kat. 

nad ludnością polską w ZSRR.
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Gdyby jednak dziekan cywilny nie mógł sprawować swej funkcji, przejąć ją miał dziekan 
wojskowy, lecz w razie opuszczenia przez armię ZSRR cała jurysdykcja nad pozostałą 
ludnością, a więc i rodzinami wojskowych, przechodziła w ręce dziekana cywilnego132. 
Ponieważ akcja duszpasterska znajdowała się wyłącznie w rękach nieco zazdrosnego 
Księdza Cieńskiego (dobry – matka Dzieduszycka, lecz mówią, że za niego myśli jezuita 
Kozłowski), przeto zważywszy, że Sowiety będą ograniczać wyjazdy kapelanów do rodzin 
wojskowych (ludność cywilna) i obawiając się, by ludność cywilna po przejściu wojska 
na front lub zagranicę – nie była bez opieki duszpasterskiej, zaproponowałem drugą 
organizację – czyli organizację cywilną – pisał Gawlina później do Hlonda133. Jako 
kapelana ambasady i zarazem dziekana ludności cywilnej zaproponował Gawlina 
w maju 1942 roku właśnie Cieńskiego, choć Kot był niechętny temu pomysłowi, 
miał bowiem razem z Sikorskim kandydata na to stanowisko w osobie Kucharskiego.

Najpierw, po przyjeździe do ambasady polskiej w Kujbyszewie na początku 
maja 1942 roku, Gawlina chciał mianować Kucharskiego dziekanem cywilnym, 
jednak Kot poprosił go o wstrzymanie się z decyzją do czasu przybycia do siedziby 
sztabu armii w Jangijulu. Rezerwa ta była prawdopodobnie spowodowana wia-
domością ambasadora polskiego przy Watykanie Kazimierza Papéego, który via 
Stambuł informował, że nominacja Kucharskiego przez polskie władze wzbudziła 
oburzenie w Watykanie, gdyż stanowiła ingerencję władzy świeckiej w prerogatywy 
kościelnej hierarchii134. Pod koniec pobytu w Kujbyszewie biskup polowy zmienił 
zdanie i postanowił przenieść Kucharskiego z ambasady do wojska, jednak nie na 
stanowisko kapelana, a redaktora. Do chwili przeniesienia, na prośbę ambasadora, 
jezuita miał pozostać w Kujbyszewie135. Po rozpatrzeniu się w sprawie Gawlina uznał 
bowiem Kucharskiego za kreaturę Kota, inteligentnego głupca, który zajmuje się 
tylko polityką136. Na dodatek watykański sekretarz stanu zażądał odwołania Kuchar-
skiego z wojska. Kot w lipcu 1942 roku poprosił więc o przysłanie na jego miejsce 
Cieńskiego137. W odpowiedzi Gawlina, nie wykluczając osoby Cieńskiego, zatwierdził 
tymczasowo na stanowisku dziekana cywilnego przy ambasadzie w Kujbyszewie 
dotychczasowego zastępcę szefa duszpasterstwa wojskowego, jezuitę Kazimierza 
Kozłowskiego. Nie dostał on jednak od władz rosyjskich zgody na przyjazd do 

132 Ibidem, k. 172, Regulamin wewnętrzny w  sprawie duszpasterstwa nad ludnością cywilną, Kujbyszew, 
30 V 1942. Toż, [w:] Biskup..., op. cit., s. 140-141. Na podstawie tego regulaminu powstały dwa projekty 
umowy polsko-radzieckiej w sprawie organizacji duszpasterstwa cywilnego w ZSRR, ibidem, s. 150-152.

133 Korespondencja..., op. cit., s. 248 (Gawlina do Hlonda 25 X 1942).
134 Por. T. P. Rutkowski, Stanisław Kot..., s. 268-271 (zamieszanie dyplomatyczne wokół akredytacji 

Kucharskiego przy ambasadzie).
135 IPMS, sygn. PRM 73/4, t. 1, k. 167, S. Kot, Pobyt w Kujbyszewie J.E. Ks. Biskupa Józefa Gawliny w dniach 

8-31 maja 1942 r., Kujbyszew, 3 VI 1942 (pierwszą stronę sprawozdania Kota opublikowano w: Biskup..., 
op. cit., s. 141-143); J. Gawlina, Wspomnienia, s. 244; idem, In viam..., op. cit., s. 364 (23 V 1942).

136 Por. ibidem (22 V 1942); Korespondencja..., op. cit., s. 247 (Gawlina do Hlonda 25 X 1942), J. Gawlina, 
Wspomnienia, s. 243 (opinia już stonowana).

137 Por. Biskup..., op. cit., s. 95 (Cieński do Gawliny 7 X 1941), 107 (Cieński do Gawliny 11 XII 1941), 101 
(Kot do Cieńskiego 12 XI 1941), 103-105 (Cieński do Kota, grudzień 1941), 170 (Kot do Gawliny 5 VII 
1942); Korespondencja..., op. cit., s. 247 (Gawlina do Hlonda 25 X 1942).
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Kujbyszewa ani na pracę w ambasadzie w charakterze kapelana138. Przedstawiony 
Wyszynskiemu przez Kota na początku czerwca projekt opieki duszpasterskiej nad 
cywilami powędrował do szuflady wobec zasadniczego sprzeciwu Rosjan, którzy 
obawiali się wszelkiej pracy duszpasterskiej poza polskim wojskiem139. Jeszcze na 
początku sierpnia ambasada miała nadzieję, że uzyska zgodę Narkomindiełu na 
osobę Kozłowskiego, choć – z powodu wyjazdu wojska – nie liczyła już na stworzenie 
punktów duszpasterskich w terenie wobec likwidacji przez Rosjan sieci polskich 
delegatur w Związku Radzieckim140. W rezultacie duszpasterstwo to pozostało również 
w gestii Cieńskiego do momentu jego wyjazdu z ZSRR.

Cieński zaangażował się w umożliwienie ewakuacji z ZSRR jak największej 
liczby obywateli polskich, których Rosjanie nie chcieli wypuścić z kraju. Brał udział 
w sporządzaniu list ewakuacyjnych, organizacji kolejowych transportów, uczestniczył 
w spotkaniach z Żukowem, podczas których zapadały ostateczne decyzje141. I tu ujawnił 
się ciekawy rys jego osobowości. Na południe, w ślad za armią, spłynęło szczególnie 
dużo żydów, bardziej ruchliwych i przedsiębiorczych niż Polacy, a stanowiących znaczny 
odsetek zesłańców142. Po drugiej, sierpniowej ewakuacji wojska do Persji, która objęła także 
rodziny wojskowych, w znakomitej większości narodowości polskiej, a więc w praktyce 
Polaków-katolików, to właśnie polscy żydzi dominować będą wśród polskich obywateli 
w republikach południowoazjatyckich. W lipcu i sierpniu właśnie do Cieńskiego masowo 
zaczęli zgłaszać się po chrzest żydzi, licząc, że umożliwi im to wyjazd: Szukałam pro-
tekcji. [...] Udałam się [...] do generała Szyszko-Bohusza, który mi uroczyście przyrzekł, 
że wyjadę pierwszym transportem. Byłam przekonana, że przyrzeczenie to zostanie 
wypełnione. Ale kapitan Kaczkowski, opiekun rodzin wojskowych, oświadczył, że nie 
poświęci swojej dwudziestoletniej kariery wojskowej dla ratowania Żydów. Wszędzie 
radzono mi, abym przyjęła chrzest. Nie mając innej rady, poszłam do majora księdza 
Trzeskiego [Cieńskiego], który wielu Żydom wydawał świadectwa chrztu i w ten sposób 
wyratował niejednego. Oświadczyłam mu, że nie chcę wziąć chrztu, ponieważ jestem 
chora i słaba, boję się śmierci i chciałabym umrzeć jako Żydówka. Dał mi słowo oficerskie, 
że uczyni wszystko, aby wywieźć dzieci i mnie z Rosji. Na pół godziny przed odejściem 
transportu przyszedł do mojego mieszkania wspomniany ksiądz Trzeski i kazał mi razem 
ze sobą udać się na dworzec. W ten sposób dostałam się do Teheranu143.
138 Biskup..., op. cit., s. 171 (Gawlina do Sokolnickiego 16 VII 1942); R. Dzwonkowski, Leksykon..., op. cit., s. 336.
139 Biskup..., op. cit., s. 161-162 (spotkanie Kota z Wyszynskim 2 VI 1942).
140 J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 388 (9 VIII 1942).
141 Ciekawy opis tych dramatycznych zabiegów Cieńskiego znajduje się we wspomnieniach świadka, jego 

stryjecznej bratanicy, E. Cieńska-Fedorowicz, Wędrówki..., op. cit., s. 204-213.
142 Traktuję żydów jako wyznawców, pozostaję więc przy pisowni rzeczownika z małej litery. Por. J. Żurek, 

T. Ryger, Kwestia żydowska w Armii Polskiej w ZSRR i biskup polowy Józef Gawlina, „Studia i Materiały 
Centralnej Biblioteki Wojskowej” 2019, nr 1, s. 121-198 (znaczenie obrzezania), (Gawlina a  żydzi, 
masoni i protestanci).

143 Widziałem Anioła Śmierci. Losy deportowanych Żydów polskich w  ZSRR w  latach II wojny światowej. 
Świadectwa zebrane przez Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rządu Polskiego na Uchodźstwie w latach 
1942-1943, red. M. Siekierski, F. Tych, Warszawa 2006, s. 92 (relacja Chawy Kestenbojm ze Lwowa).
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Działalność ta wzbudzała niechęć Gawliny, który starał się pomagać polskim 
żydom w opuszczeniu ZSRR, lecz nie za cenę fikcyjnego chrztu, drażniła go także 
żydowska hucpa144.

Ostatni, rozpaczliwy pomysł Gawliny, aby ratować duszpasterstwo katolickie 
w Związku Radzieckim, był taki, by trzydziestu, następnie dwudziestu duchownych 
pozostało tu jako kapelani wojskowi, ale pełniło funkcję duszpasterzy ludności cywilnej. 
W istocie chodziło więc o pozostawienie status quo145. Biskup polowy proponował, 
by wybrani kapelani pozostali przy sztabie armii w Jangijulu, wykonując zadania 
administracyjne w wojsku, przeciw czemu oponował szef sztabu Szyszko-Bohusz – argu-
mentował, że wszyscy znani są jako duchowni, i zgadzał się ewentualnie na pozostanie 
ich w dotychczasowej roli kapelanów wojskowych. Proponował też, by na ochotnika, 
na własną rękę udali się w teren jako duszpasterze Polaków w kołchozach, przeciwko 
czemu zaprotestował Cieński, bo w realiach radzieckich oznaczało to ograniczenie 
do minimum pracy duszpasterskiej. Na żaden z tych pomysłów Rosjanie nie wyrazili 
zgody, żądając 30 lipca, by cały sztab wraz z duchownymi opuścił ich kraj. Niezależnie 
od tego część kapelanów za wszelką cenę chciała wraz z wojskiem wyjechać z ZSRR146. 
Gawlina więc zwolnił ich z rozkazu i zaproponował, by wraz z nim pozostali ochotnicy. 
Zgłosiło się dziesięciu księży, a na odprawie kapelanów w Jangijulu 18 sierpnia dalszych 
czterech – Cieński, Kucharski, Król i Kozłowski147. Po latach Gawlina napisał we 
wspomnieniu o dwudziestu ochotnikach: Widziałem w 1942 roku w Jangi-Julu, kiedy nas 
księży jako wojskowych wydalano, podczas gdy setki tysięcy Polaków na tej nieludzkiej ziemi 
pozostać musiało. Gdy wszystkie moje pertraktacje z gen. Żukowem zawiodły, ponieważ 
chował się za naszym charakterem wojskowym, zebrałem ostatnich trzydziestu księży i tak 
do nich przemówiłem: „Dotychczas wiązał was mój rozkaz. Ponieważ obecność nasza 
jako kapelanów wojskowych rzekomo ma być przeszkodą w spełnianiu naszej dalszej pracy 
duszpasterskiej, postanowiłem wybrać inną drogę. A więc zrzekniemy się dla dobra dusz 
przywileju bezpieczeństwa, jaki nam daje wojskowość, staniemy się zwykłymi tułaczami. 
Dlatego zwalniam was z posłuszeństwa i polegam tylko na waszej dobrej woli. Pójdziemy do 
kopalń i kołchozów jako robotnicy, by móc służyć braciom naszym. Nie mogę wam obiecać 
ani utrzymania, ani bezpieczeństwa, ani wolności, a tylko pracę fizyczną do upadłego i nędzę, 
może więzienie, może śmierć”. [...] Bez chwili wahania podniosło się dwudziestu z nich. 
Wszyscy ci kapłani znali dobrze całą tę tragedię. Większość z tych gotowych do poświęcenia 
składała się z zakonników: jezuitów, dominikanów, kapucynów148.

144 J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 390 (13 VIII 1942); ibidem, s. 384 (19 VII), 387 (2 VIII), 392-393 
(28 III), 395 (1 IX) – prośby rabinów o pomoc, 388 (8 VIII) – uratowanie porzuconej ochronki żydowskiej, 
392 (27 VIII 1942) – nachalność żydowska i żydzi-złodzieje, rygoryzm Cieńskiego w rozdziale darów.

145 Biskup..., op. cit., s. 166 (Gawlina do Maglione 1 VII 1942), 170 (Kot do Gawliny 5 VII 1942); 
J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 385-386 (28 VII).

146 Ibidem, 386 (30 VII), 387-388 (4 VIII), 388 (8 VIII 1942).
147 Ibidem, s. 391 (18 VIII 1942).
148 Idem, Gorliwość żydowska, bolszewicka i katolicka, „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1950, nr 4, s. 386-387, 

za: Biskup..., op. cit., s. 326-327 (jest to zapis konferencji Gawliny wygłoszonej 3 XI 1949 dla polskiego 
duchowieństwa w Rzymie).
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Nie dostali oni jednak zgody od NKWD, w związku z czym 1 września Cieński 
razem z Gawliną ostatnim transportem wyjechali z Jangijulu do Persji. Przez Samar-
kandę, Bucharę, Czardżou i Merw dojechali koleją 3 września do turkmeńskiego 
Aszchabadu. Stąd transport ruszył dalej na północny zachód, do położonego około 
sześciuset kilometrów dalej portu w Krasnowodsku nad Morzem Kaspijskim, natomiast 
Gawlina z Cieńskim pozostali na miejscu. Według wspomnień Cieńskiego udali 
się dwa dni później tą samą drogą do Krasnowodska, skąd wypłynęli, jak wszystkie 
wcześniejsze transporty wojskowe, do portu irańskiego w Pahlavi, a stąd przejechali 
samochodem do Teheranu. Jeśli Cieńskiego nie zawiodła pamięć, drogę z Aszchabadu 
do kaspijskiego portu, a już na pewno drogę z Krasnowodska odbył sam, do Gawliny 
zaś musiałby dołączyć z powrotem w Meszhedzie, blisko granicy afgańskiej. To jednak 
mało prawdopodobne. Według dziennika Gawliny pozostał on w Aszchabadzie, skąd 
wyjechał samochodem 7 września rano, by przekroczyć granicę radziecko-perską. 
Dalej droga wiodła z pogranicznego Bażgiranu przez Kuczan właśnie do Meszhedu. 
Stąd 11 września, na pewno razem z Cieńskim, przebyli dalszą drogę samochodem 
wojskowym, który się popsuł, a następnie ciężarówką przez Niszapur, Sabzewar, 
Majamej, Szahrud, Damghan i Semnan dotarli już w nocy 12 września do Teheranu149.

Przebywający w Kazachstanie podwładny Cieńskiego ksiądz Tadeusz Fedoro-
wicz nie zdążył dojechać do miejsca ewakuacji i został w marcu 1943 roku aresztowany 
przez NKWD. W lipcu wypuszczono go z więzienia, w lutym 1944 roku został zaś 
kapelanem 4 Dywizji Piechoty I Armii Polskiej w ZSRR pod dowództwem generała 
Berlinga, z którą przebył drogę z ukraińskich Sum do Warszawy150.

DZIEKAN NA WSCHODZIE I WE WŁOSZECH

Cieński był faworytem Andersa, jednak we wrześniu 1942 roku szefem katolickiego 
duszpasterstwa polowego na Bliskim Wschodzie pozostawał ksiądz Jan Brandys, 
starszy wiekiem i rangą, choć Gawlina podał Cieńskiego do awansu. Tak wynika 
z zapisu dziennika Gawliny: Nuncjusz chce mieć dzielnych księży dla duszpasterstwa 
cywilnego w Persji, a nawet wybrał sobie już sekretarza księdza Brandysa na szefa tego 
duszpasterstwa. (Generał Anders znów chce mieć księdza Cieńskiego na szefa duszpasterstwa 
w armii, aczkolwiek ksiądz Cieński jest młodszy rangą i wiekiem od księdza Brandysa). 
A więc ponownie każdy wyznacza swego kandydata, aż ostatecznie i ja zabiorę głos151.

Brandys, Ślązak jak Gawlina i jego przyjaciel, był dotychczas jako wysłannik 
biskupa polowego szefem duszpasterstwa katolickiego Wojska Polskiego na Wschodzie. 
Zgodnie z rozkazem Sikorskiego z kwietnia powstał tu osobny korpus pod dowództwem 
generała Józefa Zająca (Dowództwo Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie), który po 
połączeniu z wojskami ewakuowanymi ze Związku Radzieckiego przybrał we wrześniu 

149 J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 395-397 (1-12 IX).
150 T. Fedorowicz, Drogi..., op. cit., s. 98-158, 195-196. Listy do Cieńskiego z okresu styczeń – marzec 

1942, ibidem, s. 165-175.
151 J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 398 (17 IX 1942).
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miano Armii Polskiej na Wschodzie, teraz pod dowództwem Andersa i z Zającem jako 
jego zastępcą152. Cieński nadal cieszył się zaufaniem Gawliny jako dotychczasowy szef 
duszpasterstwa, tym bardziej że biskup polowy oskarżał Brandysa, mimo przeszłych 
zasług, o upór, niezdrowe ambicje, uzurpowanie sobie jego uprawnień, niesprawiedliwość 
i hiperprotekcjonizm. Już w październiku Cieński razem z Gawliną skarżyli się na 
Brandysa jego dotychczasowemu przełożonemu, generałowi Zającowi153. Musiała więc 
istnieć swego rodzaju dwuwładza, choć Gawlina, będąc na miejscu, w naturalny sposób 
pełnił funkcję szefa całego duszpasterstwa i 20 października mianował Cieńskiego 
dziekanem Armii Polskiej na Wschodzie, nadal w stopniu starszego kapelana i majora.

W związku z wyjazdem do USA Gawlina 14 stycznia 1943 roku mianował 
formalnie, na czas swej nieobecności, dziekanem armii Brandysa, Cieńskiego zaś jego 
zastępcą oraz proboszczem jednostek armijnych, powierzając mu jednocześnie sprawy 
osobowe kapelanów i kleryków oraz mianując swoim wikariuszem generalnym dla 
osób cywilnych, z obowiązkiem administracji zasobami pieniężnymi154. Brandys zaraz 
po wylocie Gawliny do Ameryki ściągnął na siebie swym postępowaniem suspensę, 
jednak po powrocie biskupa polowego uzyskał wybaczenie i utrzymał stanowisko155. 
Cieński za to 12 maja dostał dodatkowy przydział – został proboszczem jednostek 
pozadywizjnych oraz kapelanem kwatery głównej armii, 14 czerwca zaś awansował ze 
stopnia starszego kapelana na stopień proboszcza i podpułkownika ze starszeństwem od 
10 czerwca156. Jak widać, stopniowo, metodą faktów dokonanych z woli biskupa polo-
wego, podgryzał pozycję Brandysa jako dziekana armii, przejmując jego kompetencje.

Zaraz po śmierci Sikorskiego w lipcu 1943 roku wyodrębniono z armii 
osobny, 2 Korpus, który został przesunięty do Palestyny i następnie do Egiptu. 
W tym samym czasie Gawlina wyjął spod jurysdykcji obu dziekanów wojskowych 
duszpasterstwo cywilne, na początku lipca 1943 roku  mianując osobnego wikariusza 
generalnego dla ludności cywilnej na Wschodzie, którym został Tomasz Reginek, 
Ślązak z Opolszczyzny oraz absolwent seminarium duchownego niemieckiej diecezji 
wrocławskiej, jak Brandys i Gawlina157. Cieński został zaś oficjalnie 1 listopada 
szefem duszpasterstwa katolickiego w 2 Korpusie158.

Oddziały 2 Korpusu od grudnia 1943 do kwietnia 1944 roku zostały prze-
transportowane drogą morską do Apulii, dowództwo wraz z częścią oddziałów 
152 Działania 2 Korpusu we Włoszech, red. S. Biegański i in., t. 1, Londyn 1963, s. 20; S. Moszumański, 

Z. Palski, Wojsko Polskie w Iraku. Historia i współczesność, Warszawa 2003, s. 46-47, 53-54.
153 J. Zając, Dwie wojny, t. 2, W Szkocji i na Środkowym Wschodzie, Londyn 1967, s. 209 (zapis z 9 X 1942).
154 Biskup..., op. cit., s. 194-195 (Gawlina do Maglione 20 I 1943); Z. Werra, Działalność..., op. cit., s. 110.
155 Korespondencja..., op. cit., s. 249 (Gawlina do Hlonda 25 X 1942); J. Gawlina, Wspomnienia, s. 255.
156 Przebieg służby wojskowej w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR (rubryka nr 25 w dwóch kartach 

ewidencyjnych służby wojskowej za lata 1941-1947), MD.
157 Korespondencja..., op. cit., s. 292, 308; Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej 

1922-2008, red. J. Myszor i  in., Katowice 2009, s. 32-33 (Brandys), 336-337 (Reginek); J. Myszor, 
Józef Gawlina – biskup (ad personam) polskich żołnierzy, wygnańców i  emigrantów (1942-1946), [w:] 
Nieznane karty z  życia biskupa Józefa Gawliny w  świetle dokumentów, red. J. Myszor, D. Bednarski, 
Katowice 2015, s. 48-49 (wikariusze generalni biskupa polowego).

158 Przebieg służby wojskowej (1943-1947), MD.
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pozadywizyjnych wylądowało w Tarencie 25 stycznia i tego dnia zapewne Cieński 
znalazł się na Półwyspie Apenińskim159. Przed bitwą o Monte Cassino, 4 maja, został 
mianowany przez Gawlinę podczas jego bytności w egipskim Heliopolis – dziekanem 
wojsk we Włoszech160. Do korpusu chciał dołączyć Brandys, skoro większa część 
armii przebywała teraz na europejskim kontynencie. Tymczasem nowym źródłem 
jego konfliktów z Gawliną okazały się rozliczenia finansowe dotyczące druku, jeszcze 
w czerwcu 1943 roku, modlitewnika polowego wydanego przez franciszkanów 
w Jerozolimie161, a w kwietniu 1944 roku rozdziału funduszy ze zbiórki amerykańskiego 
episkopatu i Polonii, będących owocem wizyty Gawliny w USA. Odtąd sprawy pomocy 
finansowej z USA dla 2 Korpusu znalazły się w rękach Cieńskiego. Z kolei na początku 
czerwca, po bitwie pod Monte Cassino, Gawlina mianował go podczas bytności 
we włoskim Campobasso wikariuszem generalnym biskupa polowego dla wojsk na 
Środkowym Wschodzie i we Włoszech, z siedzibą przy 2 Korpusie162. Po półtora roku 
nastąpiło więc odwrócenie ról, teraz Cieńskiemu podlegał Brandys w Egipcie jako 
dziekan wojsk na Wschodzie. We Włoszech w 2 Korpusie Cieński stworzył Akcję 
Katolicką oraz opiekował się Biurem Prasowym biskupa polowego, kierowanym od 
lipca 1944 roku przez dominikanina Innocentego Bocheńskiego, wydawcę na ziemi 
włoskiej od sierpnia tego roku nowej edycji tygodnika „W Imię Boże”163.

Przydziały frontowe Cieńskiego podczas kampanii włoskiej wyglądały nastę-
pująco164: od 2 lutego do 23 kwietnia nad rzeką Sangro w środkowych Włoszech, 
na wysokości Cassino, przed niemiecką Linią Gustawa; od 24 kwietnia do 31 maja 
pod Monte Cassino, które zostało zajęte 18 maja, po wycofaniu się Niemców z ruin 
zbombardowanego wcześniej przez Amerykanów opactwa benedyktynów. Najpierw 
rezydował w Campobasso i Bojano w regionie Molise, natomiast po przełamaniu 
Linii Gustawa krążył między polskimi oddziałami na froncie a Rzymem, do którego 
alianci wkroczą 4 czerwca. Od 1 czerwca do 4 września przebywał nad Adriatykiem, 
uczestniczył wówczas w bitwie o Ankonę, w której wziął udział polski korpus razem 
z brytyjską 8 Armią, od 5 września do 9 października znajdował się zaś w odwodzie 
8 Armii. Od 10 października 1944 do 1 stycznia 1945 roku w Apeninach – jak 
ujęto lakonicznie w karcie przebiegu służby wojskowej. W tym czasie, po złamaniu 
niemieckiej obrony na Linii Gotów, oddziały 2 Korpusu walczyły na północy pół-
wyspu, w Apeninie Emiliańskim, na lewym skrzydle brytyjskiej 8 Armii. 1 stycznia 

159 Następne oddziały lądowały w porcie 8 i 22 lutego, kiedy Cieński był już na froncie, Działania..., 
op. cit., s. 68-69.

160 J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 586 (4 V 1944). Por. Działania..., op. cit., s. 34-35, 67-68.
161 Por. Józef Feliks Gawlina Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych, oprac. K. Kunert, Warszawa 2002, s. 299 

(modlitewnik wydany był pod szyldem elżbietanek w Jerozolimie z myślą o przeznaczeniu zysków na 
prowadzony przez nie Dom Polski).

162 J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 599 (6 VI 1944).
163 W. Dłużewski, Śp. ks. Włodzimierz..., op. cit., s. 298; J. Gawlina, In viam..., op. cit., s. 612 (30 VI 1944), 

614 (9 VII 1944), 621 (6 VIII 1944).
164 Pobyt na froncie włoskim, Przebieg służby wojskowej w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR (rubryka 

nr 25 w karcie ewidencyjnej służby wojskowej za lata 1941-1947), MD.
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osiągnięto linię rzeki Senio, stanowiącą punkt wyjścia do ofensywy na Bolonię. Od 
2 stycznia do 8 kwietnia był właśnie nad Senio, którą następnego dnia sforsowali 
żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Od 9 kwietnia uczestniczył w walkach 
o Bolonię, zdobytą 21 kwietnia, w której przebywał co najmniej do 2 maja. Tego 
dnia zakończyły się działania wojenne na froncie włoskim.

OKRES POWOJENNY

Od 7 lipca do 3 sierpnia 1946 roku Cieński był na urlopie zdrowotnym. Na przełomie 
października i listopada wraz z oddziałami korpusu przybył do Wielkiej Brytanii165, 
gdzie utworzono dla zdemobilizowanych żołnierzy Polski Korpus Przysposobienia 
i Rozmieszczenia, funkcjonujący w ramach armii brytyjskiej do 1949 roku (Polish 
Resettlement Corps). Wstąpiła doń większość żołnierzy po opuszczeniu wojska, 
naczelnym kapelanem korpusu został zaś ksiądz Ludwik Bombas, lwowiak, przed 
wojną kapelan wojskowy w Katowicach, dotąd dziekan I Korpusu w Szkocji. Więk-
szość podopiecznych PKPR mieszkała ówcześnie w obozach i osiedlach zwanych 
hostelami, rozmieszczonych na terenie całego kraju i starała się zaadaptować do 
życia w cywilu166. Tymczasem Gawlina został przez Rzym pozbawiony biskupstwa 
polowego oraz jurysdykcji nad Polakami w Wielkiej Brytanii i w marcu 1947 roku 
odwiedził po raz ostatni swą kurię polową w Londynie. Oficjalnie od września 
papieskim wikariuszem generalnym dla zdemobilizowanych żołnierzy i ich rodzin, 
dopóki zamieszkiwali obozy i hostele, stał się były kanclerz kurii polowej i dotychcza-
sowy wikariusz generalny Gawliny na Wielką Brytanię ksiądz Bronisław Michalski. 
Funkcję papieskiego wikariusza piastował do śmierci w roku 1968, co zbiegło się 
z zamknięciem ostatnich hosteli. Jednocześnie pozostawał zwierzchnikiem polskich 
organizacji religijnych. Pozostałe duszpasterstwo przejęło w 1948 roku dwóch 
rektorów Polskich Misji Katolickich, którzy stanęli w ten sposób na czele swego 
rodzaju diecezji personalnych dla Polaków w Wielkiej Brytanii – w Anglii i Walii 
ksiądz Władysław Staniszewski (Londyn), a w Szkocji Ludwik Bombas (Edynburg). 
By uniknąć podwójnej jurysdykcji nad wiernymi, obaj zostali mianowani przez 
miejscowych ordynariuszy ich wikariuszami generalnymi dla Polaków167. Cieński 
pozostał czynny w duszpasterstwie, podlegał kolejno Bombasowi, Michalskiemu 
i Staniszewskiemu, od roku 1949 ponownie pod ogólnym kierownictwem Gawliny, 
który został protektorem wychodźstwa polskiego po śmierci prymasa Hlonda. Zastąpił 
Gawlinę m.in. w historycznym momencie, gdy 9 lipca 1947 roku poświęcił gmach 

165 Ostatni transport z Włoch, którym przybył także Anders, wyjechał z Werony 31 października.
166 J. A. Radomski, Demobilizacja Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945-1951, Kraków 2009, s. 98, 

155 (265 obozów pod koniec 1946 i 459 hosteli w lipcu 1949).
167 Skomplikowana sprawa zwierzchnictwa nad polskimi katolikami i  biskupiej jurysdykcji na terenie 

Wielkiej Brytanii została omówiona źródłowo przez D. Bednarskiego, Biskup Józef Gawlina jako opiekun 
Polaków na emigracji, Katowice 2019, s. 61-70, 123, 203-205.



118

dr Jacek Żurek

londyńskiego Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego, w którym złożono 
następnego dnia sztandary rozwiązanych jednostek wojskowych168.

26 listopada 1946 roku został szefem duszpasterstwa katolickiego grupy dywi-
zyjnej 2 Korpusu w ramach Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. 
Każdą grupę dywizyjną, rozmieszczoną w danym okręgu wojskowym, tworzyło 
kilka grup brygadowych, które z kolei dzieliły się na pułki, bataliony, kompanie itd., 
zachowujące swą dotychczasową organizację i historyczne nazwy. Cieński był jednym 
z 39 kapelanów w zachodnim okręgu wojskowym (Western Command) obejmującym 
środkową i zachodnią Anglię (West Midlands i North West) oraz Walię. Tu znalazła 
się większość oddziałów korpusu oraz tak zwanej bazy korpusu, które liczyły 42 tysiące 
żołnierzy, oraz licząca trzy tysiące osób niewielka część oddziałów Pomocniczej Woj-
skowej Służby Kobiet169. 7 maja 1947 roku Cieński formalnie zaciągnął się do PKPR, 
otrzymując jak inni oficerowie stopień podporucznika, 14 lipca zaś został szefem 
duszpasterstwa katolickiego jako proboszcz w dowództwie 4 grupy dywizyjnej PKPR. 
Pracował odtąd w obozie dla polskich wojskowych i ich rodzin w Delamere Park Camp 
w Cuddington pod Northwich, leżącym na południowy wschód od Manchesteru 
(diecezja Shrewsbury w metropolii Birmingham), gdzie mieściło się dowództwo jego 
grupy dywizyjnej170. W PKPR służył do 15 czerwca 1949 roku i tę datę można uznać 
za ostateczny koniec trwającej dziesięć lat jego służby wojskowej171.

Przeszedł do duszpasterstwa cywilnego polskich katolików w Manchesterze 
(diecezja Salford w metropolii Liverpool)172. Do roku 1954 pracował jako proboszcz 
w dawnym obozie w Marsworth Hostel koło Tring w hrabstwie Hertford, leżącym 
na północny zachód od Londynu (archidiecezja Westminster)173, a także w Cam-
bridge (diecezja East Anglia w metropolii Westminster) i w samym Londynie174. 
Był jednym z założycieli Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w październiku 1947 

168 Por. M. Nurek, Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 
1945-1949, Gdańsk 2018, s. 615-619 (sprawa złożenia sztandarów).

169 Ibidem, s. 468-469, 496.
170 Delamere Polish Camp Cheshire, Polish Resettlement Camps in the UK 1946-1969, 

polishresettlementcampsintheuk.co.uk. Z. i J. Biegus, Polish Resettlement Camps in England and Wales 
1946-1969, (Rochford) 2013.

171 Odznaczenia wojskowe polskie: Krzyż Walecznych (1944), Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami (1945), 
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (1945), trzykrotnie Medal Wojska (1946, 1947), złoty Krzyż 
Biskupa Polowego PSZ; brytyjskie (1945): 1939-1945 Star oraz Italy Star; włoski Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro – Croce di Cavaliere (1946). Otrzymał także 17 XII 1975 Złotą Odznakę Honorową 
Koła Lwowian w Londynie, Odznaki Honorowe Koła Lwowian, „Biuletyn. Koło Lwowian” (Londyn), 
grudzień 1975, nr 29, s. 92.

172 Adres zamieszkania: 300, Waterloo Rd., Cheetham, Manchester-8, Discharge of aliens: identity 
certificate, 15 VI 1949, DM.

173 Marsworth Polish Camp 1948–1960/61, Polish Resettlement Camps in the UK 1946-1969, 
polishresettlementcampsintheuk.co.uk.

174 R. Dzwonkowski, Leksykon..., op. cit., s. 172 (nieco popsute nazwy miejscowości); K. Sword, Problemy 
adaptacji i  duszpasterstwa Polaków w  Wielkiej Brytanii 1945-1950, „Studia Polonijne” 1986, t. 10, 
s. 284 (nr 51), 285 (nr 92), tamże wykaz przydziałów kapelanów i mapa; J. Gula, The Roman Catholic 
Church in the history of the Polish Exiled Community in Britain (1939-1950), London 1992, s. 329, 360. 
Por. J. A. Radomski, Demobilizacja..., op. cit., s. 163-165 (duszpasterstwo w Wielkiej Brytanii).
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roku i jego asystentem kościelnym na Wielką Brytanię w latach 1948-1954, a także 
asystentem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego Veritas w Londynie. Z tej racji wziął 
udział w zjeździe rektorów Polskich Misji Katolickich w Paryżu w maju 1949 roku 
oraz jako delegat Veritas w lutym 1954 roku wręczył w Rzymie wraz z ambasadorem 
Papéem prosekretarzowi stanu Montiniemu, czyli późniejszemu papieżowi Pawłowi VI, 
dokument z około czterdziestu tysiącami podpisów katolików polskich i angielskich 
protestujących przeciwko uwięzieniu w kraju prymasa Wyszyńskiego175. Wraz z pierw-
szym prezesem IPAK-u Janem Balińskim-Jundziłłem wziął ponadto udział w zjeździe 
założycielskim Międzynarodowej Federacji Mężów Katolickich „Unum Omnes” w 1948 
roku. 24 czerwca 1951 roku został z nominacji Rady Narodowej członkiem, powołanej 
dwa lata wcześniej przez prezydenta Augusta Zaleskiego, Głównej Komisji Skarbu 
Narodowego, która miała finansować działalność polskich władz na emigracji.

Praca duszpasterska z byłymi wojskowymi i ich rodzinami jednak mu nie 
odpowiadała. Po likwidacji PKPR część wiernych przeszła na teren parafii angielskich 
w nowych miejscach zamieszkania, Cieński zaś nie nauczył się już angielskiego i miał 
trudności w porozumieniu się z miejscowym duchowieństwem katolickim, nie 
umiał także nawiązać kontaktu z młodym pokoleniem emigrantów. Najpierw chciał 
wyjechać na misje wśród trędowatych, następnie zostać cystersem w Palestynie. Po 
odmowie, która przyszła z palestyńskiego opactwa – ze względu na zbyt zaawansowany 
wiek – zwrócił się do opactwa cysterskiego w Walii, jednak nieznajomość języka 
i różnice kulturowe tworzyły dlań barierę nie do przekroczenia. Wtedy przypad-
kiem dowiedział się o istnieniu Abbaye Notre-Dame de Grâce, opactwa cystersów 
ścisłej obserwancji (trapistów) w normandzkim miasteczku Bricquebec. W czerwcu 
1954 roku spędził tu dwa tygodnie, po czym 6 stycznia 1955 roku rozpoczął postulat. 
6 marca otrzymał cysterski habit i zaczął nowicjat, 7 marca 1957 roku złożył śluby 
czasowe, a 1 lipca 1960 roku śluby wieczyste176. Wśród świadków uroczystości prócz 
przyjaciół i rodziny znalazł się generał Anders, a wstąpienie do klasztoru Cieński 
uzasadniać miał szczególną potrzebą modlitw za Rosję oraz Polskę177. W klasztorze 
pracował w sadzie, pielęgnując drzewa owocowe, zajmował się także introligatorstwem. 

175 D. Bednarski, Biskup..., op. cit., s. 96, 136, 139, 170, 289, 300, 322; Duszpasterstwo polskie we Francji 
w świetle korespondencji arcybiskupa Józefa Gawliny i księdza Kazimierza Kwaśnego w latach 1949-1963, 
oprac. M. Kłakus, Katowice–Trans-en-Provence 2017, s. 104; W. Wyszowadzki, Asystenci Instytutu 
Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, [w:] 70-lecie powołania Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej 
w Wielkiej Brytanii 1947–2017, red. G. Bielecki, Londyn–Warszawa 2017, s. 13-14; A. Andrzejuk, 
Moje spotkania i współpraca z Instytutem Polskim Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, [w:] ibidem, s. 20.

176 J. Wołczański, Wprowadzenie, s. 8-9 (w pozostałych publikacjach jako datę ślubów wieczystych podaje 
się 16 czerwca). O opactwie pisał G. Vivier, Le Moine et le Soldat. L’abbaye Notre-Dame-de-Grâce de 
Bricquebec au cours de la Seconde guerre mondiale, Bricquebec 2004; Histoire de l’abbaye Notre-Dame de 
Grâce de Bricquebec, pr. zb., Bricquebec 1984.

177 J. J. Krasnodębski, Ks. prałat pułkownik Włodzimierz Cieński, [w:] Duchowieństwo polskie w świecie. 
Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, red. A. i  Z. Judyccy, Toruń 
2002, s.  152-153. Por. A. Siomkajło, Przez wieki i  kontynenty, „Ekspresje. Rocznik Literacko-
Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą” 2010, t. 1, s. 166. Eadem, Naczelny ogrodnik. 
Ks. Włodzimierz Cieński, [w:] XXI Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na 
Zachodzie, red. M. Jagosz, Rzym – Kraków 1999, s. 295-301.
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Do końca przybywali do niego w gościnę członkowie rodziny oraz przyjaciele178. 
Do czasu wstąpienia do zakonu dużo pisał i drukował, zwłaszcza prace na temat 
wychowania, a pod koniec życia wydał drukiem fragmenty wspomnień z pobytu 
w Związku Radzieckim. Zmarł o godzinie drugiej po południu 20 stycznia 1983 roku 
w klasztorze w Bricquebec i tu spoczął na cmentarzu179.

W Londynie żegnała go rodzina, wychowankowie lwowskiego zakładu Abra-
hamowiczów, członkowie Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej, rektor Polskiej Misji 
Katolickiej w Anglii i Walii. Msze święte za jego duszę odprawiono 30 stycznia w londyń-
skim Little Brompton Oratory oraz 10 lutego w kościele polskim przy Devonia Road. Tę 
drugą celebrował biskup polskiej emigracji Szczepan Wesoły, dawny żołnierz 2 Korpusu.
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ABSTRACT

The Katyn Massacre, which was a war crime, crime of genocide and crime against 
humanity, took at least 21 857 victims. The murdered were Polish citizens captured 
or arrested after the Soviet Union’s invasion of Poland on 17 September 1939. They 
were held in the NKVD camps in Kozelsk, Ostashkov and Starobelsk and in prisons in 
Western Ukraine and Belarus. In the spring of 1940 they were murdered by the Soviets. 
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STRESZCZENIE

Zbrodnia Katyńska, będąca zbrodnią wojenną, zbrodnią ludobójstwa i zbrodnią przeciwko 
ludzkości, pochłonęła co najmniej 21 857 ofiar. Zamordowanymi byli obywatele polscy wzięci 
do niewoli lub aresztowani po agresji ZSRS na Polskę rozpoczętej 17 września 1939 roku. 
Osadzono ich w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz w więzieniach 
na zachodniej Ukrainie i Białorusi. Zostali zamordowani przez Sowietów wiosną 1940 roku. 
Wśród ofiar znajdowały się 2354 osoby związane z przedwojennym województwem kieleckim. 
Wysoki odsetek wśród ofiar stanowili weterani wojny polsko-bolszewickiej. Wśród jeńców 
wymienionych obozów związanych z Kielecczyzną było co najmniej 383 żołnierzy walczących 
z Sowietami w 1920 roku. Z liczby tej 114 osadzonych w Kozielsku zabito i pogrzebano 
w Katyniu, 115 ze Starobielska zamordowano i pochowano w Charkowie, a 154 z Ostasz-
kowa zabito w Kalininie i pogrzebano w Miednoje. W artykule zaprezentowano biogramy 
dwudziestu ofiar związanych z Kielecczyzną, w tym piętnastu jeńców wymienionych obozów. 
Kolejnych pięciu to ofiary zbrodni z Ukraińskiej Listy Katyńskiej. Wśród zamordowanych 
obok oficerów służby stałej i policjantów znaleźli się przedstawiciele szeroko pojętej polskiej 
inteligencji: urzędnicy, nauczyciele, lekarze, farmaceuci, inżynierowie, ziemianie, prawnicy, 
leśnicy, kupcy oraz duchowni. Wszyscy oni jako oficerowie rezerwy bronili Polski przed 
Sowietami w 1939 roku. Zapłacili za to cenę najwyższą. Jednym z powodów skazania ich na 
śmierć było prawdopodobnie zaangażowanie w walkę przeciwko bolszewikom w 1920 roku. 

SŁOWA KLUCZOWE

Katyń, zbrodnia katyńska, wojna polsko-bolszewicka, Armia Ochotnicza, Wojsko 
Polskie, żołnierze, oficerowie, policjanci, weterani, inteligencja
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Zbrodnia Katyńska skłania do niezwykle głębokich refleksji. Jest jednym z naj-
tragiczniejszych wydarzeń w relacjach polsko-rosyjskich na przestrzeni ostatniego 
wieku. Hekatomba, w której zginęło co najmniej 21 857 osób, przedstawicieli 
polskiej elity intelektualnej, była zbrodnią bez precedensu1. Wpłynęła w znaczący 
sposób na relacje między obu państwami. Spośród 250 tysięcy polskich jeńców 
przebywających po 17 września 1939 roku w niewoli sowieckiej oraz tysięcy aresz-
towanych obywateli polskich na zajętych przez Sowietów Kresach Wschodnich 
II Rzeczypospolitej przedstawiciele najwyższych władz Związku Socjalistycznych 
Republik Sowieckich skazali na śmierć 25 700 osób. Byli wśród nich jeńcy trzech 
obozów specjalnych: w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, oraz osadzeni 
w więzieniach NKWD na zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainie. Miejscem 
śmierci i pochówku jeńców z Kozielska był Katyń, od którego cała zbrodnia po 
ujawnieniu miejsca pogrzebania ofiar w 1943 roku wzięła swoją nazwę. Jeńców 
starobielskich zabito w Charkowie i tam pogrzebano. Osadzonych w Ostaszkowie 
zgładzono w Kalininie i zakopano w Miednoje2. Obywateli polskich z Ukraińskiej 
Listy Katyńskiej mordowano w Kijowie, Charkowie i Chersoniu. Część z nich pogrze-
bano w podkijowskiej Bykowni3. Najmniej wiadomo na temat losu osadzonych na 

1 Liczba ofiar Zbrodni Katyńskiej do dziś jest tematem badań. Według większości badaczy wynosi 
ona 21 857 osób. Odpowiednio: w Katyniu zamordowano 4421, w Charkowie – 3820, w Kalininie 

– 6311  osób. Kolejnych 7305 zamordowanych to osadzeni w  więzieniach NKWD na zachodniej 
Białorusi i  zachodniej Ukrainie, zob.: Notatka przewodniczącego KGB ZSRR A. Szelepina do Prezesa 
Rady Ministrów ZSRR N. Chruszczowa z  propozycją zniszczenia akt ewidencyjnych wymordowanych 
w 1940 r. polskich jeńców wojennych, Moskwa 9 marzec 1959, [w:] Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 2. 
Zagłada marzec – czerwiec 1940, red. W. Materski, B. Woszczyński, Warszawa 1998, s. 416-420.

2 Zbrodnia Katyńska doczekała się na przestrzeni ostatnich lat obszernej literatury przedmiotu. Zob. 
m.in.: M. Harz, Bibliografia zbrodni katyńskiej. Materiały z  lat 1943-1993, Warszawa 1993; Katyń. 
Dokumenty zbrodni, t. 1-4, Warszawa 1995-2006; N. Lebiediewa, Katyń. Zbrodnia przeciwko ludzkości, 
Warszawa 1997; Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, red. J. Tucholski, 
W.  K.  Roman, Warszawa 2003; Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, red. 
J. Snitko-Rzeszut, Warszawa 2000; Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, t. 1-2, 
red. Z. Gajowniczek, B. Gronek, Warszawa 2006; Polski Cmentarz Wojenny Kijów-Bykownia. Księga 
Cmentarna, t. 1, t. 5-6, red. A. K. Kunert, Warszawa 2015; Lista Katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk – 
Ostaszków – Starobielsk zaginieni w  Rosji Sowieckiej, oprac. A. Moszyński, Warszawa 1989; Represje 
sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich, red. S. Ciesielski, W. Majerski, A. Paczkowski, Warszawa 
2002; J. Tucholski, Mord w Katyniu, Warszawa 1991; Zbrodnia Katyńska. Droga do prawdy. Historia. 
Archeologia. Kryminalistyka. Polityka. Prawo, red. M. Tarczyński, Warszawa 1992; J. Łojek, Dzieje 
sprawy Katynia, Białystok 1989; C. Madajczyk, Dramat katyński, Warszawa 1989; S. Jaczyński, Zagłada 
oficerów Wojska Polskiego na Wschodzie. Wrzesień 1939 – Maj 1940, Warszawa 2000; Zbrodnia Katyńska. 
W kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010; Z. J. Peszkowski, S. Z. Zdrojewski, 
Świętokrzyskie w grobach Katynia, Opole-Łódź-Kielce 1999.

3 Listy katyńskiej ciąg dalszy. Straceni na Ukrainie. Lista obywateli polskich zamordowanych na Ukrainie 
na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP(b) i  naczelnych władz państwowych ZSRR z  5 marca 
1940 r., „Zeszyty Katyńskie” 1994, nr 4; Ukraiński ślad Katynia, red. Z. Gajowniczek, Warszawa 
1995; A. Przewoźnik, J. Adamska, Katyń. Zbrodnia. Prawda. Pamięć, Warszawa 2010, s. 549-550; 
A. Kola, Prace archeologiczno-ekshumacyjne grobów polskich ofiar, z  tzw. ukraińskiej listy katyńskiej 
na cmentarzu NKWD w  Kijowie-Bykowni, [w:] Polski Cmentarz Wojenny Kijów-Bykownia. Księga 
Cmentarna, t. 1, red. A. K. Kunert, Warszawa 2015, s. 29-84.
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zachodniej Białorusi. Do dziś nie są znane nazwiska i miejsca pochówku 3870 osób 
z Białoruskiej Listy Katyńskiej. Prawdopodobnie zostali oni zamordowani w sie-
dzibie mińskiego NKWD, a następnie pogrzebani w Kuropatach koło Mińska4.

Z prawnego punktu widzenia Zbrodnia Katyńska jest jednocześnie zbrodnią 
wojenną i zbrodnią przeciwko ludzkości. Jej ofiarami padli bowiem zarówno jeńcy 
wojenni, jak i cywile – zamordowani z przyczyn politycznych. Jest też ludobójstwem, 
gdyż zabici byli członkami określonej grupy narodowościowej. Celem Sowietów zaś 
było wyniszczenie tejże grupy, co mieści się w pojęciu ludobójstwa5.

Mimo upływu 80 lat zbrodnia nigdy nie została osądzona. Nigdy też władze 
ZSRS ani rząd rosyjski oficjalnie nie przyznali się do jej popełnienia. Strona rosyjska 
po umorzeniu śledztwa w 2004 roku uznała zbrodnię nie za ludobójstwo, lecz 
za mord, którego ściganie uległo przedawnieniu. Ciągle też mamy do czynienia 
z relatywizacją Zbrodni Katyńskiej, a nawet coraz częstszymi próbami negowania 
sowieckiej odpowiedzialności i powrotu do retoryki niemieckiego sprawstwa zbrodni6.

Straty wynikające ze Zbrodni Katyńskiej dotyczyły również ziemi święto-
krzyskiej. Według aktualnego stanu wiedzy, głównie rezultatów prac ks. Zdzisława 
Peszkowskiego i Stanisława Zdrojewskiego, liczba ofiar z terenów przedwojennego 
województwa kieleckiego wynosi 2354 osoby7, co sytuuje Kielecczyznę na piątym 
miejscu wśród 16 województw II Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi to 11 procent 
ogółu ofiar. Wśród zabitych można odnaleźć między innymi: 736 policjantów, 
700 urzędników, 314 oficerów i żołnierzy służby stałej, 313 nauczycieli, 118 inżynie-
rów, 88 lekarzy medycyny, 62 ziemian, 45 prawników, 43 leśników, 39 techników, 
37 kupców, 28 rolników, 22 artystów, 21 robotników, 13 księży, 12 farmaceutów 
4 S. Kalbarczyk, Przedmioty odnalezione w  Bykowni i  Kuropatach świadczą o  polskości ofiar, „Biuletyn 

Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 10-11, s. 47-55; M. Blombergowa, Katyń i Kuropaty: dwa 
cmentarzyska, wspólny problem, „Zeszyty Katyńskie” 1996, nr 6, s. 196-197; D. Boćkowski, Kuropaty 

– białoruski Katyń?, „Zeszyty Katyńskie” 2002, nr 15, s. 61-65; S. Kalbarczyk, Białoruska lista katyńska 
– brakujący element prawdy o zbrodni katyńskiej, „Zeszyty Katyńskie” 2008, nr 23, s. 136 i nn.

5 M. Kuźniar-Plota, Kwalifikacja prawna Zbrodni Katyńskiej – wybrane zagadnienia, [w:] Zbrodnia 
katyńska. W  kręgu prawdy i  kłamstwa…, op. cit., s. 42-51; Z. Galicki, Zbrodnie przeciwko jeńcom 
wojennym w świetle prawa międzynarodowego (ze szczególnym uwzględnieniem jeńców polskich w Związku 
Sowieckim), „Zeszyty Katyńskie” 1992, nr 2, s. 400-410; A. Kostrzewski, Aspekt prawny zbrodni 
katyńskiej, „Zeszyty Katyńskie” 2005, nr 20, s. 58-65; W. Materski, Polskie śledztwo w sprawie zbrodni 
katyńskiej, ibidem, s. 65-68; S. Kalbarczyk, Przyczynki prawnicze do dziejów sprawy katyńskiej, „Zeszyty 
Katyńskie” 2006, nr 21, s. 28-39.

6 I. Jażborowska, A. Jabłokow, J. Zoria, Katyń. Zbrodnia chroniona tajemnicą państwową, Warszawa 
1998; I. Jażborowska, Kierunki i poglądy w historiografii rosyjskiej w sprawie zbrodni katyńskiej, „Zeszyty 
Katyńskie” 2007, nr 22, s. 46-58; A. Pamiatnych, Sprawa katyńska w Związku Radzieckim i w Federacji 
Rosyjskiej. Wokół śledztwa oficjalnego i poza nim, ibidem, s. 59-68; T. Rawski, Muchinowska wizja Polski 
i zbrodni katyńskiej, ibidem, s. 69-78; W. Wasilewski, Związek Sowiecki wobec podejmowania sprawy 
Katynia w Wielkiej Brytanii, ibidem, s. 79-97; I. Jażborowska, Katyńska konfrontacja historii i polityki 
w Rosji, „Zeszyty Katyńskie” 2008, nr 23, s. 132-134; W. Wasilewski, Antypolski aktywista. Rec. pracy: 
Muchin Jurij. Uroki Wielikoj Otiecziestwiennoj, Moskwa 2010, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 
2010, nr 12, s. 113-115.

7 Szeroko na ten temat: Z. J. Peszkowski, S. Z. Zdrojewski, Świętokrzyskie w grobach…, op. cit., s. 23-28, 
114-120.
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i 3  dziennikarzy8. Zbrodnia Katyńska była więc ciosem wymierzonym w polską 
inteligencję – najbardziej wartościową część polskiego społeczeństwa, decydującą 
o jego jakości i przyszłości.

Wśród kieleckich Katyńczyków wysoki odsetek stanowią weterani wojny 
polsko-bolszewickiej. Analiza Ksiąg Cmentarnych Polskich Cmentarzy Wojen-
nych w Charkowie, Katyniu i Miednoje wykazała, że zdecydowana większość ofiar 
zbrodni (urodzonych do początku XX wieku) odpierała najazd bolszewicki na 
Polskę w 1920 roku. W grupie jeńców trzech obozów specjalnych NKWD, którzy 
związani byli z przedwojenną Kielecczyzną, znajdowało się co najmniej 383 żołnierzy 
z 1920 roku. Przy czym 114 spośród nich to jeńcy z Kozielska zamordowani w Katyniu. 
Kolejnych 115 to jeńcy ze Starobielska zabici w Charkowie. Największą grupę, bo aż 
154 weteranów, stanowili jeńcy obozu ostaszkowskiego, zgładzeni następnie w Kalininie.

Analiza materiału wykazała, że w gronie walczących w latach 1919-1920 
znaleźli się weterani I wojny światowej, legioniści, uczestnicy walk na Ukrainie, 
w Wielkopolsce i na Śląsku – dla nich batalia z Rosją Sowiecką była kolejnym etapem 
walk o wolność i niepodległość Polski. Obok nich można odnaleźć młodych, a nawet 
bardzo młodych ludzi, dla których wojna była zupełnie nowym doświadczeniem. 
Mowa tutaj o urodzonych na początku XX wieku ochotnikach, często nastoletnich 
uczniach, studentach i harcerzach walczących w szeregach Armii Ochotniczej. Została 
ona utworzona na mocy decyzji Rady Obrony Państwa z 1 lipca 1920 roku. Na jej 
czele, jako generalny inspektor, stanął gen. Józef Haller. Do 30 września 1920 roku 
w szeregi armii wstąpiło 105 tysięcy ochotników9. Wśród ośmiu okręgowych inspek-
toratów Armii Ochotniczej znalazł się Okręgowy Inspektorat Armii Ochotniczej na 
Okręg Generalny „Kielce”. W składzie armii utworzono kilka jednostek rekrutujących 
ochotników z Kielecczyzny. Były to: 203 Pułk Strzelecki w Radomiu, 204 Pułk 
Piechoty w Kielcach, 208 Pułk Piechoty w Olkuszu, 209 Pułk Piechoty w Opatowie, 
211 Pułk Piechoty w Sosnowcu, 224 Pułk Piechoty w Ostrowcu, 225 Pułk Piechoty 
w Miechowie, 227 Pułk Piechoty w Częstochowie, 206 Pułk Ułanów sformowany 
w Będzinie przez Szwadron Zapasowy 6 Pułku Ułanów oraz Ochotniczy Batalion 
Wartowniczy w Kielcach. Wśród ochotników można odnaleźć również kieleckich 
8 M. Jończyk, Zbrodnia Katyńska i represje sowieckie wobec Polaków z regionu świętokrzyskiego w 1940 r. Stan 

badań i postulaty, [w:] Z dziejów policji polskiej w latach 1919-1945, red. E. Majcher-Ociesa, Kielce 2010, 
s. 187-207.

9 Szeroko na temat Armii Ochotniczej i działaniach na terenie woj. kieleckiego: M. B. Markowski, 
Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, Kielce 1998, 
s.  54-105, 160-169; J. Odziemkowski, Bitwa warszawska 1920, Warszawa 1990, s. 10; B. Spycha-
ła, Duszpasterstwo wojskowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1987, s. 16-44; Obrona Państwa 
w 1920  roku. Księga sprawozdawczo-pamiątkowa Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej i  Obywa-
telskich Komitetów Obrony Państwa, red. W. Ścibor-Rylski, Warszawa 1923, s. 379-381, 387-395, 
415-417; W. Oleksiewicz, Chłopi i ruch ludowy w obronie niepodległości Polski w 1920 roku, „Rocz-
niki Dziejów Ruchu Ludowego” 1992, s. 19-29; J. Odziemkowski, Wieś i armia w II Rzeczypospoli-
tej, Wrocław-Łódź 1988, s. 7-8; R. Mazur, Harcerstwo męskie na Kielecczyźnie w latach 1912-1939, 
[w:] Z dziejów harcerstwa na Kielecczyźnie 1912-1982, red. A. Rembalski, Kielce-Sielpia 1982, s. 65; 

„Gazeta Kielecka” 1920, nr 154, 182, 183.
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funkcjonariuszy Policji Państwowej, walczących w szeregach 213 Ochotniczego 
Policyjnego Pułku Piechoty. Do końca sierpnia 1920 roku w całym województwie 
kieleckim odnotowano 11 184 zgłoszenia ochotników10.

Należy podkreślić, że nie jest to lista zamknięta. Wbrew obiegowym opiniom 
problematyka Zbrodni Katyńskiej ciągle pozostaje kwestią otwartą. Brak dostępu do 
wielu materiałów archiwalnych, głównie tych znajdujących się w dyspozycji spadko-
bierców Związku Sowieckiego, uniemożliwia prowadzenie kompleksowych badań. 
Dotyczy to w dużym procencie osób z Ukraińskiej Listy Katyńskiej, a zwłaszcza 
ciągle nieznanej – Białoruskiej Listy Katyńskiej.

Podstawowymi kryteriami decydującymi o związku zamordowanych z Kie-
lecczyzną były: miejsce urodzenia, zamieszkanie, praca lub pełniona tutaj służba. 
Wśród ofiar odnaleźć można oficerów i żołnierzy służby stałej Wojska Polskiego, 
policjantów, strażników więziennych oraz wielu oficerów rezerwy. W tej grupie 
znaleźli się nauczyciele, urzędnicy, lekarze, prawnicy, farmaceuci, artyści, inżynierowie 
i technicy, ziemianie i rolnicy, agronomowie, studenci, uczniowie i harcerze.

W niniejszym artykule autor przedstawia biogramy kilkunastu ofiar, żołnierzy 
walczących w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, zamordowanych 20 lat 
później w ZSRS. Paradoksalnie mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju zapętleniem 
historii – starciem grupy reprezentantów polskiej elity intelektualnej z tym samym 
przeciwnikiem; tragiczną historią osób, które bohatersko broniły niepodległości 
Polski w 1920 roku, by dwie dekady później paść ofiarą ludobójstwa dokonanego 
przez funkcjonariuszy tego samego totalitarnego państwa. Wreszcie, analizując genezę 
Zbrodni Katyńskiej, nie sposób pozbyć się wrażenia, że jedną z przyczyn decyzji 
członków Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku o wymordowaniu 
polskich jeńców mogła być klęska Sowietów w wojnie 1920 roku. Klęska poniesiona z rąk 
żołnierzy, którzy jesienią 1939 roku dostali się do sowieckiej niewoli. W takiej sytuacji 
należy więc traktować Zbrodnię Katyńską jako akt zemsty na chronionych prawem 
międzynarodowym polskich jeńcach wojennych11.

Jako pierwsi w ramach prezentacji wybranych postaci pojawią się jeńcy 
Kozielska zabici w Katyniu – najbardziej znanym miejscu zbrodni – które jako 
10 M. B. Markowski, Społeczeństwo województwa kieleckiego…, op. cit., s. 126-128; Pewne rozbieżności co do liczby 

ochotników z Kielecczyzny pojawiają się w sprawozdaniach z akcji obrony Ojczyzny z 1923 r. Wynika z nich, że 
do Armii Ochotniczej zgłosiło się na Kielecczyźnie 9706 osób, zob.: Obrona Państwa w 1920 r...., op. cit., s. 39.

11 Postanowienie o  wszczęciu śledztwa katyńskiego w  Polsce, „Zeszyty Katyńskie” 2005, nr 20, s. 33 i  nn.; 
M. Flemming, Status prawnomiędzynarodowy jeńców polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej, [w:] Niemiecki 
i radziecki system jeniecki w latach II wojny światowej. Podobieństwa i różnice. Materiały z konferencji naukowej 
5 czerwca 1997 r., red. E. Nowak, Opole 1997, s. 87; Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej, 
art. 23. c – IV Konwencja Haska z 18 października 1907 r.; Konwencja Genewska dotycząca traktowania 
jeńców wojennych podpisana w Genewie 27 lipca 1929 r., art. 2. Konwencja została ratyfikowana przez Polskę 
zgodnie z ustawą Sejmu II RP z dnia 18 lutego 1932 r. Zob. Dziennik Ustaw 1932, nr 103, poz. 855, www.
prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19321030866/O/D19320866.pdf, s. 2145; www.prawo.
sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19270210161/O/D19270161.pdf, s. 209. (dostęp 7.04.2020 r.)
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pierwsze zostało zidentyfikowane i zbadane. To właśnie Katyń stał się symbolem 
całej zbrodni i od niego wzięła ona swoją nazwę.

Major rezerwy Eugeniusz Sylwester Budzyński był synem Eugeniusza i Leoka-
dii z domu Łapinkiewicz. Urodził się 14 stycznia 1893 roku w majątku Kobiela 
w powiecie stopnickim. Po ukończeniu Gimnazjum Kieleckiego rozpoczął studia 
medyczne na Uniwersytecie Jurijewskim w Dorpacie. W ich trakcie był aktywnym 
członkiem polskich korporacji akademickich. Działał w organizacji „Polonia” oraz 
w Akademickiej Korporacji „Lechicja”. W czasie I wojny światowej, w 1916 roku, 
został powołany do służby w armii carskiej. Służbę pełnił na froncie, na odcinku 
Dyneburg–Wilno. W Jatniku prowadził Czołowy Opatrunkowy Punkt Lekarski. 
Był członkiem Związku Polaków Wojskowych w Rosji. Od 1917 roku w szeregach 
Legionów Polskich. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Pełnił służbę w szpitalach 
polowych nr 15, 102 i 903 – był ordynatorem oddziałów wewnętrznych. Ponadto 
był referentem personalnym Dowództwa Frontu Południowo-Wschodniego i Środ-
kowego. Służył w 2 Armii Wojska Polskiego jako lekarz i oficer do spraw dowództwa. 
Po zakończeniu działań wojennych organizował służbę zdrowia w Wilnie. W marcu 
1922 roku został skierowany do pracy w Dyrekcji Kolei Państwowych w Wilnie. 
Początkowo zabezpieczał kolejowe punkty sanitarne. Następnie został ordynatorem 
Wileńskiego Szpitala Kolejowego, gdzie pracował do marca 1928 roku.

W latach 1923-1928 łączył pracę w szpitalu z pracą w Kasie Chorych. Pełnił 
tam obowiązki lekarza ambulatoryjnego z zakresu chorób wewnętrznych. Euge-
niusz Budzyński był wówczas członkiem Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego 
i Stowarzyszenia Lekarzy Polaków. Zainteresował się właściwościami leczniczymi 
wód mineralnych, co w znaczący sposób wpłynęło na jego ścieżkę zawodową. 
W 1924 roku uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień naukowy doktora 
medycyny. W 1926 roku zawarł związek małżeński z Ireną Foltańską, pochodzącą 
z ziemiańskiej rodziny z okolic Buska-Zdroju. Wpłynęło to na decyzję o przepro-
wadzce na ziemię kielecką. W marcu 1928 roku otrzymał skierowanie do służby 
w resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, któremu podlegały wtedy uzdrowiska. 
Od kwietnia tego roku rozpoczął pracę jako lekarz w Państwowym Zakładzie Zdro-
jowym w Busku-Zdroju. W latach 1930-1939 pełnił funkcję naczelnego lekarza 
uzdrowiska. W styczniu 1938 roku został członkiem Państwowej Rady do spraw 
Uzdrowisk przy Ministrze Opieki Społecznej. Był autorem licznych publikacji 
o właściwościach wód mineralnych polskich uzdrowisk. Od 1930 roku stał się 
właścicielem buskiego pensjonatu-sanatorium „Sanato”. W 1932 roku organizował 
Towarzystwo Lekarskie w Busku-Zdroju. Propagował walory lecznicze miejscowości. 
Był założycielem uzdrowiska i parku zdrojowego. W latach 1935-1938 ukończył 
kilka kursów organizowanych przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. 
Był członkiem Towarzystwa Lekarzy Uzdrowiskowych i Towarzystwa Lekarzy Reu-
matologów. Miał syna Witolda.
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We wrześniu 1939 roku otrzymał przydział do 22 Dywizji Piechoty, do 
wchodzącego w skład Armii Kraków Szpitala Wojskowego w Tarnowie. W trakcie 
działań wojennych wraz ze szpitalem znalazł się w miejscowości Busk k. Lwowa. 
Tutaj po 17 września został wzięty do niewoli sowieckiej i osadzony w obozie 
w Kozielsku. 27 listopada 1939 roku wysłał z obozu list do rodziny. W pierwszych 
słowach skierowanych do żony pisał:

Droga Żonusiu moja. Korzystam ze szczęśliwej możliwości napisania do Ciebie, 
donoszę Ci, że cały czas od wyjazdu z domu i obecnie jestem zdrowy. Mam nadzieję, 
że wkrótce do Was, moi Kochani wrócę. Jedyną myślą, która mnie niepokoi, to jest myśl 
o losie Waszym […]. List to tutaj myśl stała, która nie opuszcza ani na chwilę, która przez 
niecierpliwość męczy, ale którą się żyje […]. Syneczek Kochany, czy pamięta o Tatusiu, 
który ciągle myśli o swoim Wituniu i tak by go chciał widzieć, upieścić i ucałować? Czy 
nie przeziębia się i jest zdrów?

Major rezerwy Eugeniusz Budzyński został zamordowany i pogrzebany 
w Katyniu. Jego nazwisko widnieje na liście dyspozycyjnej NKWD obozu koziel-
skiego nr 029/1 z kwietnia 1940 roku, pozycja 94. Akta sprawy NKWD nr 276.
Jego zwłoki ekshumowano w 1943 roku i oznaczono numerem AM 1863. Był 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę 
i Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę12.

Kolejnym weteranem wojny polsko-bolszewickiej zamordowanym w Katyniu 
był podporucznik rezerwy Władysław Chiberski. Urodził się 9 kwietnia 1899 roku 
w Humaniu na Ukrainie. Był synem Józefa i Antoniny z Dębskich. W czasie I wojny 
światowej uczęszczał do gimnazjum w Humaniu, gdzie złożył egzamin maturalny. 
Następnie, po zakończeniu wojny, podjął studia w Wyższej Szkole Handlowej 
w Warszawie. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 20 sierpnia 1919 roku 
wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego. Pełnił służbę w obsłudze polowej stacji 
radiotelegraficznej: najpierw nr 4, a potem nr 21. Stacje te odegrały ważną rolę 
w zakłócaniu łączności Armii Czerwonej i przechwytywaniu szyfrów jej dowództwa. 
Po zwolnieniu z wojska w styczniu 1921 roku kontynuował rozpoczęte wcześniej 
studia. A po uzyskaniu dyplomu pracował m.in. w Ministerstwie Przemysłu i Handlu 
w Warszawie, Obwodowym Biurze Funduszu Bezrobocia w Brześciu nad Bugiem 
i Starostwie Grodzkim w Częstochowie. 30 stycznia 1925 roku został powołany 

12 Lista katyńska. Jeńcy obozów…, op. cit., s. 30; Katyń. Księga Cmentarna…, op. cit., s. 60; Z. J. Peszkowski, 
S. Z. Zdrojewski, Świętokrzyskie w grobach…, op. cit., s. 36-37; M. Jończyk, Zbrodnia Katyńska na mieszkańcach 
Kielecczyzny. W  70 rocznicę ludobójstwa, Kielce 2010, s. 20-23; Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: 
CAW), Akta Personalne Budzyński Eugeniusz Sylwester 7526; J. B. Gliński, Słownik biograficzny lekarzy 
i farmaceutów – ofiar drugiej wojny światowej, Warszawa 1997, s. 43-44; E. Budzyński, Badania naukowe wód 
mineralnych polskich zdrojowisk ze szczególnym uwzględnieniem zdrojowisk państwowych, „Pamiętnik Polskiego 
Towarzystwa Balneologicznego” 1933, nr 12, s. 197-209; E. Budzyński, Państwowy Zakład Zdrojowy w Busku 

– ziemi kieleckiej, „Medycyna i Przyroda” 1939, nr 3 (5), s. 32; E. Budzyński, Wytyczne dla dalszego rozwoju 
Buska w związku z wartością leczniczą jego wód, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Balneologicznego” 1935, 
nr 14, s. 266-274; Tatuś Wasz jest w Rosji… Listy kieleckich katyńczyków, oprac. M. Jończyk, Kielce-Warszawa 
2020, s. 77-79; Zbiory prywatne Stanisława Blichiewicza.
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do Wojska Polskiego. Służył w pułku radiotelegraficznym w Warszawie. Odbył 
dwumiesięczny kurs dla kandydatów na oficerów służby łącznościowej w Ośrodku 
Szkoleniowym Wojsk Łączności w Zegrzu. Po jego ukończeniu 5 listopada 1928 roku 
został mianowany na podporucznika. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych 
XX wieku był dwukrotnie powoływany na szkolenia rezerwy, organizowane latem 
1929 i 1930 roku przez macierzysty pułk radiotelegraficzny. W marcu 1939 roku brał 
udział w ćwiczeniach rezerwy z zakresu obrony przeciwlotniczej. Otrzymał przydział 
do Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu. Przed wybuchem II wojny światowej został 
zmobilizowany. Po 17 września 1939 roku wzięty do niewoli sowieckiej i osadzony 
w obozie w Kozielsku. Wysłał stamtąd do żony Zofii, mieszkającej w Kielcach, list 
oraz kartę pocztową. W jednym z nich pisał m.in.: Brak jednak mi Was bardzo, wciąż 
myślę o Was – co Wy tam porabiacie, jak Wasze zdrowie i czy macie z czego żyć. […] 
Jeżeliby Zosiu brakło Ci na życie, sprzedawaj wszystko, abyś utrzymała się sama w zdrowiu 
i przy życiu, i aby dzieci nie odczuły niedostatku. Nie krępuj się ceną, bierz, ile dają, byle 
utrzymać się, bo to jest najważniejsze. Wciąż mi się śnicie, ostatnio Anusia wzywała mnie, 
abym już wracał. Może dobry los to sprawi, że się zobaczymy, oby jak najprędzej.

Kierował też korespondencję do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
w Genewie z prośbą o udzielenie pomocy żonie i dzieciom – córce Annie i synowi 
Andrzejowi. Został zamordowany i pogrzebany w Katyniu. Nazwisko podporucznika 
rezerwy Władysława Chiberskiego figuruje na liście wywozowej nr 025/3 z 9 kwietnia 
1940 roku, pozycja 6. Jego ciało ekshumowano w 1943 roku i zidentyfikowano pod 
numerem AM 1437. Odznaczony został Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-192113.

Wśród Katyńczyków, weteranów z 1920 roku, znajduje się major Maksymilian 
Michał Czernik. Urodził się 15 sierpnia 1890 roku w Zawichoście w powiecie 
sandomierskim. Był synem Józefa i Marii z Krawczyńskich. Z wykształcenia – 
magister farmacji. Jako oficer WP brał udział w działaniach wojennych w latach 
1918-1921. W czasie wojny polsko-bolszewickiej pełnił służbę w szpitalu nr 601, 
wchodzącym w skład 18 Dywizji Piechoty. Jednostka ta, zwaną Żelazną Dywizją, 
wywodziła swój rodowód z jednostek Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Walczyła 
z bolszewikami na Podolu i brała udział w wyprawie kijowskiej. Następnie w czerwcu 
i lipcu 1920 roku prowadziła walki odwrotowe i biła się z Armią Konną Siemiona 
Budionnego w rejonie Ostroga, Dubna i Brodów. W sierpniu, po przerzuceniu 
w rejon Warszawy, została włączona w skład 5 Armii gen. Władysława Sikorskiego. 
Podczas bitwy warszawskiej prowadziła działania nad Wkrą. Następnie w składzie 
3 Armii WP walczyła na Wołyniu i Polesiu. Po zakończeniu działań wojennych, od 
1921 roku, mjr Czernik pełnił służbę w 6 Szpitalu Okręgowym we Lwowie. Później, 
w latach 1934-1937, pracował w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Szpitalu 

13 Lista katyńska. Jeńcy obozów…, op. cit., s. 35; Katyń. Księga Cmentarna…, op. cit., s. 71; Z. J. Peszkowski, 
S. Z. Zdrojewski, Świętokrzyskie w grobach…, op. cit., s. 38-39; M. Jończyk, Zbrodnia Katyńska…, op. cit., 
s. 24-26; Notacja z Anną Chiberską, dotycząca jej ojca ppor. Władysława Chiberskiego, wykonana przez 
Marka Jończyka i Michała Zawiszę w Delegaturze IPN w Kielcach dn. 26 VIII 2018 r.; Tatuś Wasz jest 
w Rosji…, op. cit., s. 80-88; Zbiory prywatne Anny Chiberskiej.
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Ujazdowskim w Warszawie, pełniącym rolę ośrodka szkolenia służby zdrowia Wojska 
Polskiego. Od reorganizacji na początku lat trzydziestych XX wieku w strukturze 
Centrum funkcjonowały: Komenda Szkoły, Szkoła Podchorążych Sanitarnych oraz 
Szpital Szkolny. W ostatnich dwóch latach przed wybuchem II wojny światowej 
pracował w 10 Szpitalu Okręgowym w Przemyślu. Był żonaty z Zofią z Zasadów. 
Miał dwoje dzieci – córkę i syna. Po agresji sowieckiej rozpoczętej 17 września 
1939 roku dostał się do niewoli i został osadzony w obozie kozielskim. Zamordo-
wany i pogrzebany w Katyniu. Był jedną z pierwszych ofiar zbrodni. Nazwisko 
majora Maksymiliana Czernika figuruje na liście wywozowej obozu kozielskiego 
z 2 kwietnia 1940 roku. Podczas ekshumacji w 1943 roku jego szczątki zostały 
zidentyfikowane i zarejestrowane pod numerem AM 2140. Przy zwłokach znaleziono 
książeczkę oszczędnościową PKO. Za czyny wojenne i służbę żołnierską został 
odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Brązowym Krzyżem 
Zasługi i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości14.

Wśród żołnierzy wojny 1920 roku zamordowanych później w Katyniu była 
liczna grupa nauczycieli. Wśród niej podporucznik rezerwy Władysław Dachowski, 
syn Ignacego i Marii z Zapartów. Urodził się 24 lipca 1901 roku w Kalinie Wielkiej 
w powiecie miechowskim. W 1909 roku rozpoczął naukę w szkole na terenie Zagłębia 
Dąbrowskiego. Od 1 września 1917 roku kontynuował edukację w Seminarium 
Nauczycielskim w Jędrzejowie, a następnie w Kielcach. Był uczestnikiem wojny 
polsko-bolszewickiej. 14 lipca 1920 roku przerwał naukę i jako ochotnik wstąpił 
do Wojska Polskiego. Służbę pełnił w III batalionie 4 Pułku Piechoty Legionów. 
Po ciężkich walkach nad Berezyną jednostka rozpoczęła na początku lipca odwrót 
spod Mińska „na linię” Wisły. Najpierw została włączona w skład 1 Armii Wojska 
Polskiego, a na początku sierpnia 1920 roku do grupy operacyjnej gen. Lucjana 
Żeligowskiego. Po walkach pod Wyszkowem i Zegrzem pułk 12 sierpnia obsadził 
Modlin i znajdował się w odwodzie Naczelnego Wodza. Po rozpoczęciu polskiej 
kontrofensywy został przetransportowany w rejon Hrubieszowa. Władysław 
Dachowski brał udział w działaniach frontowych. Walczył z wojskami Armii Konnej 
Siemiona Budionnego pod Hrubieszowem i Gródkiem nad Bugiem. We wrześniu 
pułk toczył walki pod Wołkowyskiem. W tym czasie Władysław Dachowski został 
przydzielony do kancelarii III batalionu 4 Pułku Piechoty. W niespełna miesiąc po 
zawieszeniu broni, 10 listopada 1920 roku, jako uczeń-ochotnik został zwolniony 
celem kontynuowania przerwanej nauki. Egzamin dojrzałości zdał 20 czerwca 
1922 roku w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Kielcach. Następnie 
rozpoczął pracę w Publicznej Szkole Powszechnej w Stepaniu w powiecie kostopol-
skim na Wołyniu. W 1924 roku zawarł związek małżeński z Wilhelminą Pulkrabek. 
W listopadzie 1925 roku złożył przed Państwową Komisją Egzaminacyjną we Lwowie 
14 Lista katyńska. Jeńcy obozów…, op. cit., s. 41; Katyń. Księga Cmentarna…, op. cit., s. 94; CAW, Akta 

Personalne 3338 i 3764; S. Wojtkowiak, Lancet i karabin – dzieje szkolnictwa medycznego w wojsku 
polskim, Warszawa 1973; J. L. Englert, Szkoła Podchorążych Sanitarnych 1922-1939, Londyn 1997; 
B. Zakrzewski, 18 Dywizja Piechoty WP w wojnie polsko-sowieckiej, Warszawa 2016.
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egzamin nauczycielski na nauczyciela szkół powszechnych. W czasie pracy w Stepaniu 
podnosił swoje kwalifikacje zawodowe – ukończył szereg kursów i specjalistycznych 
studiów uzupełniających. W latach 1929-1930 odbył m.in. studia na Państwowym 
Wyższym Kursie Nauczycielskim w Warszawie.

W Stepaniu angażował się również w szeroko pojętą działalność społeczną. 
Prowadził środowiskowe ośrodki zainteresowań z zakresu modelarstwa lotniczego, 
muzyki, malarstwa i robót ręcznych. Był organizatorem i komendantem Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej oraz członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Brał 
czynny udział w organizowaniu uroczystych obchodów rocznic świąt państwowych. 
W sierpniu 1925 roku został mianowany kierownikiem pięcioklasowej Szkoły Polskiej 
w Stepaniu. Podnosił też swoje kwalifikacje wojskowe. W 1928 roku uczestniczył w ćwi-
czeniach rezerwy 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie. Był również absolwentem 
Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie, do której uczęszczał między 
1 lipca a 24 sierpnia 1929 roku. Wspomniane szkolenia zaowocowały mianowaniem 
na podporucznika we wrześniu 1929 roku. W latach 1932 i 1933 powoływano go na 
ćwiczenia rezerwy w 50 Pułku Strzelców Kresowych w Kowlu. W lipcu 1935 roku 
ukończył kurs dowódców kompanii strzelców w Baonie Szkolnym Piechoty w Zambro-
wie i szkolenie w 23 Pułku Piechoty im. płk. Leopolda Lisa-Kuli we Włodzimierzu 
Wołyńskim. 31 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany do WP. Tego też dnia udał się 
ze Stepania do miejsca zgrupowania 23 Pułku Piechoty we Włodzimierzu Wołyńskim. 
Po 17 września dostał się do niewoli sowieckiej i został osadzony w obozie w Kozielsku. 
Stamtąd wysłał list do rodziny datowany na 3 i 4 marca 1940 roku. W ostatnich słowach 
skierowanych do rodziny pisał: Zbliża się wiosna; kończy się zimowy sen, prawdopodobnie 
nastąpi wędrówka w nieznane. Praca odciąży umysł […]. Tęsknię do Ciebie i Dzieci, lecz 
nie widzę na razie żadnych oznak, które by pozwoliły sądzić, iż pragnienie stanie się rze-
czywistością […]. Prawdopodobnie napisałem wszystko co w moich warunkach jest możliwe.

Został zamordowany i pogrzebany w Katyniu. Jego nazwisko figuruje na 
liście wywozowej z obozu kozielskiego nr 022/1 z 9 kwietnia 1940 roku, poz. 94. 
Podczas ekshumacji zbiorowych mogił w Lesie Katyńskim w 1943 roku zwłoki 
Władysława Dachowskiego zostały zidentyfikowane i zarejestrowane pod numerem 
AM 545. Dopełnieniem dramatu był los jego najbliższych – żony Wilhelminy, córki 
Ireny i syna Piotra. Zostali oni 13 kwietnia 1940 roku deportowani do Kazachstanu 
i osadzeni w sowchozie Pokrowskim w rejonie ordżonikidzkim obwodu kustunaj-
skiego. Na zesłaniu spędzili sześć lat. Powrócili do Polski dopiero w 1946 roku. 
Podporucznik rezerwy Władysław Dachowski za zasługi dla obronności i pracę na 
rzecz Ojczyzny został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesię-
ciolecia Odzyskanej Niepodległości i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę15.

15 Lista katyńska. Jeńcy obozów…, op. cit., s. 42; Katyń. Księga Cmentarna…, op. cit., s. 98; Z. J. Peszkowski, 
S. Z. Zdrojewski, Świętokrzyskie w grobach…, op. cit., s. 42-43; M. Jończyk, Zbrodnia Katyńska…, op. cit., 
s. 27-30; CAW, Akta Personalne Dachowski Władysław 625; J. Osiecki, S. Wyrzycki, 4 Pułk Piechoty 
Legionów, Kielce 2007, s. 48-51; A. Lewicki, Zarys historii wojennej 4-go Pułku Piechoty Legionów, Warszawa 
1929, s. 27-49; Tatuś Wasz jest w Rosji…, op. cit., s. 89-92; Zbiory prywatne Jadwigi Dachowskiej.
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Kolejną ofiarą katyńskiego ludobójstwa walczącą z bolszewikami w 1920 roku 
był kapitan w stanie spoczynku Zdzisław Goszczyński. Urodził się 31 sierpnia 
1897 roku w Janowicach w powiecie sandomierskim. Był synem Witolda i Sta-
nisławy z Kossowskich. Podczas I wojny światowej walczył w szeregach Legionu 
Puławskiego oraz I Korpusu Polskiego w Rosji. Za bohaterską postawę podczas bitwy 
pod Tichiniczami w rejonie Bobrujska został odznaczony orderem Virtuti Militari. 
Działał aktywnie w Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, od listopada 1918 roku, pełnił służbę oficerską w Wojsku Polskim. 
Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Walczył jako dowódca kompanii 
w 55 Poznańskim Pułku Piechoty. Jednostka ta między styczniem a czerwcem 
1920 roku toczyła walki w rejonie Bobrujska – dokonywała wypadów za rzekę 
Berezynę. W lipcu 1920 roku brała udział w bitwie o Berezę Kartuską i w walkach 
o utrzymanie linii Bugu. Następnie uczestniczyła w bitwie warszawskiej. Odpierała 
ataki bolszewików na odcinku Mińsk Mazowiecki, Węgrów, Sokołów, Zambrów 
i Łomża. Po rozstrzygnięciu bitwy i przetransportowaniu w rejon Białej Podlaskiej 
toczyła walki nad Bugiem – pod Żabinką oraz pod Prużanami i Baranowiczami. 
Szlak bojowy zakończyła zwycięstwami oraz zdobyciem Klecka i Mińska Litewskiego. 
Po ustaniu działań wojennych Zdzisław Goszczyński rozpoczął służbę w Korpusie 
Ochrony Pogranicza, w 17 batalionie KOP „Dawidgródek” na Polesiu. W lipcu 
1923 roku został awansowany do stopnia kapitana. W 1932 roku przeniesiony 
w stan spoczynku. W styczniu 1923 roku zawarł związek małżeński z Janiną Turską. 
Miał córkę Alicję. Do wybuchu II wojny światowej mieszkał w Wilnie. Po agresji 
sowieckiej na Polskę rozpoczętej 17 września 1939 roku został aresztowany przez 
Sowietów i osadzony w obozie w Kozielsku. O osobie kpt. Goszczyńskiego, jego 
gościnności i solidaryzowaniu się z innymi jeńcami wspomina w prowadzonym przez 
siebie obozowym pamiętniku inny jeniec Kozielska, mjr Kazimierz Szczekowski. 
Podczas opisywania Świąt Wielkiej Nocy w marcu 1940 roku zanotował:

24 [marca]. Wielkanoc. Byłem na proszonym śniadaniu u Goszczyńskiego, który 
otrzymał paczkę z domu. 25-26 [marca]. Był doskonały boczek, pasztet i sucha kiełbasa. 
Objadłem się jak świnia, dawno nie jadłem tak smacznych rzeczy, szczególnie boczek 
był wyśmienity. 27-28 [marca]. Nie spodziewałem się takich świąt.

Kilka dni później, jako jeden z pierwszych jeńców obozu kozielskiego, został 
przewieziony do Katynia, tam zamordowany i pogrzebany. Nazwisko kapitana 
Zdzisława Goszczyńskiego widnieje na liście wywozowej obozu kozielskiego 
z 2 kwietnia 1940. Podczas ekshumacji w 1943 roku jego ciało zidentyfikowano 
i zarejestrowano pod numerem AM 4128. Przy zwłokach odnaleziono legitymację 
oficerską i legitymację orderu Virtuti Militari. Za czyny wojenne został ponadto 
odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych oraz medalami pamiątkowymi16.
16 Lista katyńska. Jeńcy obozów…, op. cit., s. 63; Katyń. Księga Cmentarna…, op. cit., s. 177; CAW, Akta 

Personalne 5987, 10248 i 10262; J. Zawodny, Pamiętniki znalezione w Katyniu, Paryż 1989, s. 124; S. Jasionek, 
Zarys historii wojennej 55-go Poznańskiego Pułku Piechoty, Warszawa 1928, s. 10-24; A. L. Szcześniak, Katyń. 
Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, Warszawa 1989, s. 59.
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Wśród ofiar Zbrodni Katyńskiej związanych z przedwojennym województwem 
kieleckim najliczniejszą grupę zawodową stanowili funkcjonariusze Policji Pań-
stwowej. Spośród 2295 kieleckich policjantów pełniących służbę przed 1 września 
1939 roku aż 736 padło ofiarą katyńskiego ludobójstwa. Zdecydowana większość, 
bo 644, była jeńcami obozu w Ostaszkowie17. Znalazła się tutaj również grupa 
funkcjonariuszy Straży Więziennej.

Znaczna część policjantów i strażników podejmujących służbę bezpośrednio 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości miała duże doświadczenie wojskowe. 
Walczyli bowiem na frontach I wojny światowej. Po jej zakończeniu brali udział 
w Powstaniu Wielkopolskim, walkach na Ukrainie, powstaniach śląskich, a przede 
wszystkim w wojnie polsko-bolszewickiej18. Co najmniej 154 kieleckich policjan-
tów – późniejszych ofiar Zbrodni Katyńskiej – broniło Polski przed bolszewikami 
w 1920 roku. Wśród zamordowanych można odnaleźć funkcjonariuszy wszystkich 
stopni: oficerów, podoficerów i szeregowych. Związani byli poprzez urodzenie 
i miejsce pełnienia służby ze wszystkimi zakątkami przedwojennego województwa 
kieleckiego. Warto przypomnieć sylwetki kilku z nich.

Starszy posterunkowy Policji Państwowej Jan Jackowski był synem Franciszka 
i Agaty z Piętaków. Urodził się 15 czerwca 1890 roku w miejscowości Czekaj 
w powiecie jędrzejowskim. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. W listopadzie 
1911 roku, jako poddany rosyjski, został wcielony do armii carskiej. Do sierpnia 
1914 roku służył w Lejbgwardyjskim Dragońskim Pułku II Dywizji Kawalerii 
Gwardii w Starym Petergowie. Po wybuchu I wojny światowej nadal był żołnierzem 
armii rosyjskiej – w jej szeregach walczył na froncie do 1917 roku. Między lipcem 
1917 roku a marcem 1918 roku służył w 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. 
Józefa Dwernickiego. Jednostka została sformowana z polskich żołnierzy byłej 
rosyjskiej II Dywizji Kawalerii Gwardii i wchodziła w skład I Korpusu Polskiego 
pod dowództwem gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. 2 Pułk Ułanów Grochowskich 
toczył walki z oddziałami bolszewickimi i wojskami niemieckimi na terenie Wołynia 
i Białorusi, zdobywając m.in. Bobrujsk. Po powrocie do Polski, pomiędzy 9 listopada 
1918 roku a 1 lipca 1919 roku, Jan Jackowski pełnił służbę w Policji Komunalnej 
w Jędrzejowie. Następnie, po utworzeniu Policji Państwowej, rozpoczął pracę w jej 
szeregach. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. 9 lipca 1920 roku jako 
ochotnik wstąpił do Wojska Polskiego. Został żołnierzem 213 Ochotniczego Pułku 
17 Z. J. Peszkowski, S. Z. Zdrojewski, Świętokrzyskie w  grobach…, op. cit., s. 114-116; D. Buras, 

Organizacja Policji Państwowej w  województwie kieleckim w  latach 1919-1939, [w:] Między Wisłą 
a Pilicą. Studia i materiały historyczne, Kielce 2000, s. 275; M. Jończyk, Zbrodnia katyńska i represje 
sowieckie…, op. cit., s. 201; M. Jończyk, Mój adres gorod Ostaszków… Korespondencja katyńska kieleckich 
policjantów, [w:] 100-lecie policji miasta Kielce, red. D. Palacz, K. Wątorek, P. Zalewski, Kielce 2019, 
s. 164; D. Palacz, Sylwetki policjantów w województwie kieleckim w latach 1919–1939, [w:] Z dziejów 
policji polskiej w latach 1919-1945, red. E. Majcher-Ociesa, Kielce 2010, s. 100.

18 Szeroko na ten temat: P. Majer, Podstawy prawne i  organizacja Policji Państwowej w  Drugiej 
Rzeczpospolitej (od 24 lipca 1919 r. do sierpnia 1944 r.), [w:] Z dziejów policji polskiej w latach 1919- 

-1945, red. E. Majcher-Ociesa, Kielce 2010, s. 9-33.
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Piechoty, sformowanego z funkcjonariuszy PP, wchodzącego w skład Armii Ochot-
niczej. W jego szeregach walczył do 13 grudnia 1920 roku. Po zwolnieniu z wojska 
powrócił do służby w Komendzie Powiatowej w Jędrzejowie. Był absolwentem Szkoły 
Powszechnej Męskiej w Jędrzejowie, którą ukończył 12 grudnia 1922 roku. W lutym 
1935 roku został awansowany do stopnia starszego posterunkowego.

We wrześniu 1939 roku nadal pełnił służbę w Komendzie Powiatowej w Jędrze-
jowie. Po wybuchu II wojny światowej zgodnie z rozkazami dowództwa został 
ewakuowany na wschód. Po 17 września dostał się do niewoli sowieckiej i został 
osadzony w obozie w Ostaszkowie. Zamordowany w Kalininie i pogrzebany w Mied-
noje. Nazwisko starszego posterunkowego Jana Jackowskiego znajduje się na liście 
dyspozycyjnej obozu ostaszkowskiego nr 016/1 z 7 kwietnia 1940 roku, pozycja 79. 
Akta sprawy NKWD nr 5610. Pozostawił żonę Mariannę z Wielochowskich i czworo 
dzieci. Za czyny wojenne i sumienną służbę został odznaczony Medalem Pamiątkowym 
za Wojnę 1918-1921, Krzyżem Walecznych, Brązowym Medalem za Długoletnią 
Służbę, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i Krzyżem Niepodległości19.

Kolejnym policjantem – weteranem wojny 1920 roku – zamordowanym 
w Kalininie był starszy przodownik Policji Państwowej Franciszek Pawełczyk. Urodził 
się 22 lipca 1900 roku w Krzętowie w powiecie radomszczańskim. Był synem Józefa 
i Agnieszki Pawełczyków. Ukończył szkołę powszechną, następnie kontynuował naukę 
w gimnazjum. W chwili wcielenia do Wojska Polskiego, w październiku 1919 roku, 
był uczniem trzeciej klasy gimnazjum. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 
3 lutego 1920 roku służył w szeregach 47 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych20. 
W maju 1920 roku jednostka ta brała udział w koncentracji Armii Rezerwowej na 
terenie powiatu święciańskiego. W początkach czerwca prowadziła tutaj działania 
przeciwko 53 Dywizji Armii Czerwonej. Toczyła ciężkie walki pod Słobodą, gdzie 
odnosiła zwycięstwa i 6 czerwca przełamała nawet front pod Korolewiczami. 
W początkach lipca 1920 roku, na skutek ofensywy bolszewików, polskie oddziały 
przeszły do odwrotu. Pułk, jako straż tylna polskiej 11 Dywizji Piechoty, prowadził 
skuteczną batalię w okolicach Parafinowa, pod Szabanami i Chażowem w rejonie 
głębockim. Następnie bronił przeprawy przez Niemen w okolicach ujścia Świsłoczy. 
W początkach sierpnia jednostka została wycofana w rejon Warszawy. Brała udział 
w bitwie warszawskiej – toczyła walki pod Radzyminem. 17 sierpnia wykrwawiony cięż-
kimi walkami pułk został zluzowany i skierowany do Nasielska. 31 sierpnia 1920 roku 
Franciszek Pawełczyk został awansowany do stopnia kaprala. Pod koniec sierpnia wraz 

19 Miednoje. Księga Cmentarna…, op. cit., t. 2, s. 281; Z. J. Peszkowski, S. Z. Zdrojewski, Świętokrzyskie 
w grobach…, op. cit., s. 54-55; M. Jończyk, Zbrodnia Katyńska…, op. cit., s. 86-87; Ubity w Kalininie 
zachoronieny w Miednom. Kniga pamiati polskich wojennopliennych – uznikow ostaszkowskowo łagieria 
NKWD CCCP, razstrielianych po raszeniju politbiuro CK WKP(b) od 5 marta 1940 goda, t. 2, Biagramy 
wojennopliennych, red. L. Jeremina, Moskwa 2019, s. 626; Zbiory prywatne Jerzego Jackowskiego.

20 Od 8 września 1919 r. jednostka nosiła nazwę 47 Pułk Strzelców Kresowych, a w dniu 10 października 
1921 r. została przemianowana na 6 Pułk Strzelców Podhalańskich, zob. J. Synoś, Zarys historii wojennej 
6-go Pułku Strzelców Podhalańskich, Warszawa 1928, s. 3.
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pułkiem przerzucony do Brześcia, gdzie brał udział w działaniach frontowych podczas 
operacji niemeńskiej. We wrześniu walczył w okolicach Kobrynia i nad Muchawcem, 
a w październiku bił się o Słuck. 17 października uczestniczył w ostatnich potyczkach 
w wojnie – ścigał bolszewików pod Berezówką. W pierwszych dniach stycznia 1921 roku 
Franciszek Pawełczyk został przeniesiony z 47 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych do 
Żandarmerii nr 6 we Lwowie. W styczniu 1922 roku ponownie go przeniesiono – do 
25 Pułku Piechoty w Piotrkowie Trybunalskim, a 10 lutego tego roku do Kompanii 
Szkolnej 41 Suwalskiego Pułku Piechoty im. Józefa Piłsudskiego.

W listopadzie 1922 roku został przeniesiony do rezerwy. Służbę w policji 
rozpoczął w 1923 roku. Początkowo pełnił ją w województwie nowogródzkim 
w powiecie nieświeskim na posterunku w Zaostrowieczu (do marca 1928 roku) 
oraz w Horodzieju. Stąd w sierpniu 1932 roku został przeniesiony do województwa 
kieleckiego. Najpierw służył na posterunku w podkieleckim Białogonie, skąd we 
wrześniu 1937 roku skierowano go do Niewachlowa na stanowisko komendanta. 
Tam też mieszkał i pełnił służbę do września 1939 roku. W kwietniu tego roku 
został mianowany na starszego przodownika Policji Państwowej. Był żonaty. Miał 
dwoje dzieci – syna i córkę. Po wybuchu II wojny światowej i agresji sowieckiej 
dostał się do niewoli. Został osadzony w obozie w Ostaszkowie. Zamordowany 
w Kalininie i pogrzebany w Miednoje. Nazwisko Franciszka Pawełczyka figuruje na 
liście dyspozycyjnej obozu ostaszkowskiego nr 054/1 z 5 maja 1940 roku, pozycja 
76. Akta sprawy NKWD nr 5613. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi 
oraz Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-192121.

Przodownik Policji Państwowej Leon Lucjan Plutecki był synem Kazimierza 
i Zofii z Kościuków. Urodził się 1 listopada 1897 roku w Szczodrkowicach w powiecie 
krakowskim. Z zawodu był ogrodnikiem. W sierpniu 1914 roku wstąpił do Legionów 
Polskich w komendzie werbunkowej w Słomnikach. W pierwszej połowie września 
1914 roku wyjechał wraz z innymi legionistami do Szczucina i po uzbrojeniu został 
wcielony do IV plutonu 3 kompanii 3 baonu 1 Pułku Piechoty I Brygady Legionów 
Polskich. Brał udział w walkach z Rosjanami pod wsią Czerkowy, pod Winiarami 
i Opatowem, a następnie pod wsią Góry w Sandomierskiem. W październiku walczył 
pod Laskami i Anielinem. Został wówczas lekko ranny w rękę. W listopadzie dostał 
się do niewoli rosyjskiej i wraz z żołnierzami austriackimi został wysłany do obozu 
jenieckiego w Jekaterynosławiu. W niewoli przebywał do października 1916 roku. 
Po ucieczce i krótkim pobycie w rodzinnym domu w marcu 1917 roku wstąpił do 
żandarmerii austriackiej w Stróży w powiecie lubelskim. W listopadzie 1918 roku 
został przydzielony do komendy żandarmerii krajowej w Tomaszowie Lubelskim 

– jako komendant posterunku. W początkach czerwca 1919 roku skierowano go do 
Ekspozytury Żandarmerii Polowej w Łucku, gdzie do 5 września 1920 roku pełnił 

21 Miednoje. Księga Cmentarna…, op. cit., t. 2, s. 667; Z. J. Peszkowski, S. Z. Zdrojewski, Świętokrzyskie 
w grobach…, op. cit., s. 82-83; M. Jończyk, Zbrodnia Katyńska…, op. cit., s. 109-110 ; J. Synoś, Zarys 
historii wojennej…, op. cit., s. 15-26; Ubity w Kalininie zachoronieny w Miednom…, op. cit., t. 2, s. 154; 
Zbiory prywatne Jerzego Pawełczyka.
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funkcję komendanta Posterunku Żandarmerii w Tarczynie. Następnie służył jako 
komendant Posterunku Żandarmerii Polowej w Kałkach. W 1920 roku został przy-
dzielony do Dowództwa Plutonu Żandarmerii Polowej we Włodzimierzu Wołyńskim. 
Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Latem 1920 roku brał udział w walkach 
pod Szepietówką, Równem i Klewaniem. W sierpniu 1921 roku został przeniesiony 
do kadry szwadronu zapasowego Żandarmerii Wojskowej nr 4 w Łodzi. W marcu 
1922 roku został bezterminowo urlopowany. Służbę w policji rozpoczął 20 grudnia 
1922 roku. Przez wiele lat pełnił ją w województwie kieleckim. Do 1928 roku pracował 
w komisariacie w Zawierciu. W 1931 roku został mianowany na przodownika Policji 
Państwowej. Następnie do 1935 roku służył w I Komisariacie PP w Sosnowcu. W kwiet-
niu 1935 roku został przeniesiony na posterunek PP w Książu Wielkim w powiecie 
miechowskim. W marcu 1939 roku objął obowiązki komendanta tego posterunku. Był 
żonaty z Eugenią z domu Nawrot. Miał troje dzieci. Po wybuchu II wojny światowej 
dostał się do niewoli sowieckiej. Został osadzony w obozie w Ostaszkowie. Stąd 
8 grudnia 1939 roku wysłał do żony i dzieci kartę pocztową, która była ostatnią 
wiadomością od żyjącego Leona Pluteckiego. Pisał w niej m.in.: Korzystając z okazji, 
spieszę Cię zawiadomić, że obecnie przebywam w Rosji sowieckiej. Jestem zdrów Bogu 
dzięki. Dręczy mnie tylko troska o Ciebie moje maleństwo i nasze maleństwa, jak Ty 
sobie tam dajesz radę, gdy o tem pomyślę, łzy mi się cisną do oczu i serce się ściska na 
myśl, że nie mogę Wam pomóc, lecz trudno, taka jest wola Boska.

Został zamordowany w Kalininie i pogrzebany w Miednoje. Nazwisko Leona 
Pluteckiego figuruje na liście dyspozycyjnej obozu ostaszkowskiego nr 027/1 z 13 kwietnia 
1940 roku, pozycja 60. Akta sprawy NKWD nr 3931. Sąd Grodzki w Zawierciu posta-
nowieniem z 17 grudnia 1948 roku uznał Leona Pluteckiego za zmarłego i wyznaczył 
datę jego śmierci na 9 maja 1946 roku. Za walkę o wolność i niepodległość Polski oraz 
sumienną służbę został odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, 
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości i Brązowym Krzyżem Zasługi22.

Wśród weteranów walk z bolszewikami będących jednocześnie ofiarami 
Zbrodni Katyńskiej jest grupa oficerów Policji Państwowej. Podkomisarz PP Henryk 
Eustachiusz Wąsala był synem Franciszka i Anny z Gańków. Urodził się 12 maja 
1899 roku w Częstochowie. Ukończył gimnazjum w Wilnie oraz Oficerską Szkołę 
Policji w Warszawie. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich, do 
których wstąpił zaledwie jako piętnastolatek – 23 października 1914 roku. Do 15 lutego 
1918 roku był żołnierzem 5 Pułku Piechoty, a następnie 3 Pułku Piechoty Legionów. 

22 Miednoje. Księga Cmentarna…, op. cit., t. 2, s. 704; Z. J. Peszkowski, S. Z. Zdrojewski, Świętokrzyskie 
w grobach…, op. cit., s. 84-85; M. Jończyk, Zbrodnia Katyńska…, op. cit., s. 112-113; IPN Ki 53/1677, 
Zbrodnie NKWD na polskich jeńcach wojennych internowanych w 1939 r. Ostaszków 1939-1940. Protokół 
przesłuchania świadka Barbary Grzywalskiej dotyczący ojca Leona Lucjana Pluteckiego, 30 VII 1990 r. 
w Kielcach oraz Protokół przesłuchania świadka Teresy Bogumiły Kowalczyk dotyczący ojca Leona Lucjana 
Pluteckiego, 29 IX 1990 w Gliwicach; CAW, Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości Plutecki Leon 
131-39212; T. Pomarański, Zarys historii wojennej 1-go Pułku Piechoty Legionów, Warszawa 1931, s. 74; 
Tatuś Wasz jest w Rosji…, op. cit., s. 124-125; Ubity w Kalininie zachoronieny w Miednom…, t. 2, s. 203; 
Zbiory Muzeum Historii Kielc.
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W latach 1915-1917 brał udział w walkach frontowych. Został ranny w Ustynowiczach 
k. Wilejki. Od lutego do maja 1918 roku pełnił służbę w II Kompanii Garnizonu 
Wilno. Od 12 maja do 20 listopada 1918 roku przebywał w niewoli niemieckiej. Po 
wypuszczeniu z niej natychmiast wstąpił ochotniczo do 4 Pułku Piechoty Legionów. 
Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Wiosną i latem 1919 roku pułk prowadził 
walki o Wilno, Lidę, nad rzeką Wilejką i na północ od Mińska. W czerwcu 1920 
roku toczył ciężki bój nad Berezyną. W pierwszych dniach lipca zgodnie z rozkazami 
dowództwa rozpoczął odwrót przez Mińsk, Wołkowysk, Białystok na linię Wisły. 
Jednostka została włączona w skład 1 Armii WP, a w początkach sierpnia – do grupy 
operacyjnej gen. Lucjana Żeligowskiego. „Czwartacy” walczyli między Wyszkowem 
a Zegrzem. 12 sierpnia oddział obsadził Modlin i pozostawał w odwodzie Naczelnego 
Wodza. Po przejściu wojsk polskich do kontrofensywy pułk został przetransportowany 
w rejon Hrubieszowa. Tutaj toczył ciężkie walki z wojskami Siemiona Budionnego. 
Poniósł wysokie straty, które przekroczyły 60 procent stanu osobowego. We wrześniu 

„Czwartacy” – po koncentracji w Zamościu – walczyli pod Wołkowyskiem. W paź-
dzierniku zdobyli Mołodeczno. Po zawieszeniu broni, od listopada 1920 do stycznia 
1921 roku, pułk zabezpieczał polsko-litewską linię demarkacyjną pod Sejnami.

W pierwszych dniach stycznia 1921 roku Henryk Wąsala został przeniesiony do 
3 Pułku Piechoty Legionów, a 1 lutego 1923 roku odkomenderowany do Centralnej 
Szkoły Policji Państwowej. Szkolenie w niej ukończył w lipcu tego roku. Wówczas 
też został przeniesiony do rezerwy Wojska Polskiego. Służbę w policji rozpoczął 
15 lutego 1924 roku. Pełnił ją w komisariacie w Kielcach. Był również wykładowcą 
w Szkole Policyjnej w Częstochowie. Między 10 maja a 5 czerwca 1937 roku brał udział 
w ćwiczeniach rezerwy w Centrum Wyszkolenia Żandarmerii. W kwietniu 1939 roku 
został mianowany na podkomisarza PP. We wrześniu tego roku pełnił obowiązki 
dowódcy kompanii „D” Rezerwy PP w Herbach Starych w powiecie częstochowskim.

Po wybuchu II wojny światowej i agresji sowieckiej dostał się do niewoli. Został 
osadzony w obozie w Ostaszkowie. Stąd 5 grudnia 1939 roku przesłał do żony Stefanii 
i dwóch córek, mieszkających wówczas w Kielcach, kartę pocztową. Obok troski 
o los żony i dzieci, słów wsparcia i otuchy przekazywał w korespondencji informacje 
o przebywających w niewoli kieleckich policjantach – aspirancie Stanisławie Mater-
nowskim23 i nadkomisarzu Wacławie Gocławskim24. Został zamordowany w Kalininie 
i pogrzebany w Miednoje. Nazwisko Henryka Eustachiusza Wąsali figuruje na liście 
dyspozycyjnej obozu ostaszkowskiego nr 012/3 z 6 kwietnia 1940 roku, pozycja 82. 
23 Aspirant PP Stanisław Maternowski (12 I 1910-1940). W policji od 1932 r. Od 1938 r. dowódca plutonu 

4 Kompanii Rezerwy PP w Herbach Starych w pow. częstochowskim i tam nadal we wrześniu 1939 r. Jego 
nazwisko figuruje na ostaszkowskiej liście dyspozycyjnej – nr 033/2, poz. 17. Akta sprawy nr 3379. Zob. 
Miednoje. Księga Cmentarna…, op. cit., t. 2, s. 557; Ubity w Kalininie…, op. cit., t. 2, s. 43.

24 Nadkomisarz PP Wacław Gocławski (16 IX 1890-1940). Do 1921 r. komendant jednego z komisariatów 
w Warszawie. Od 1930 r. zastępca komendanta Rezerwy Pieszej. Od 1931 r. do maja 1937 r. Komendant 
Powiatowy w  Kielcach, następnie do grudnia 1938 r. Komendant Powiatowy w  Bielsku Podlaskim 
i do września 1939 r. Komendant Powiatowy w Garwolinie. Jego nazwisko figuruje na ostaszkowskiej 
liście wywozowej – nr 1, poz. 38. Zob. Lista katyńska. Jeńcy obozów…, op. cit., s. 236; Miednoje. Księga 
Cmentarna…, op. cit., t. 1, s. 218; Ubity w Kalininie..., op. cit., t. 1, s. 336.
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Akta sprawy NKWD nr 3343. Za służbę i zasługi dla Ojczyzny został odznaczony 
Krzyżem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za 
Wojnę 1918-1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości25.

Jeńcami obozu ostaszkowskiego byli również funkcjonariusze Straży Więziennej. 
Wśród zamordowanych można odnaleźć m.in. weterana wojny polsko-bolszewic-
kiej, starszego strażnika SW Mariana Józefata Gawrońskiego. Przyszedł na świat 3 
czerwca 1893 roku w Warszawie. Był synem Józefa i Franciszki z Weryńskich. Walczył 
w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Po zakończeniu działań wojennych rozpoczął 
w 1921 roku służbę w więziennictwie. Od 1924 roku pracował w więzieniu w Sandomie-
rzu. Podczas służby podnosił swoje kwalifikacje. W lipcu 1929 roku ukończył Centralną 
Szkołę Ministerstwa Sprawiedliwości dla Straży Więziennej w Warszawie. Na kilka 
miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, w maju 1939 roku, został delegowany 
do prac dozorowo-konwojowych w jednym z Karnych Ruchomych Ośrodków Pracy 
koło Baranowicz w województwie nowogródzkim. Tam pełnił służbę do września 
1939 roku. Był żonaty, miał dwoje dzieci. Po agresji sowieckiej na Polskę dostał się do 
niewoli. Podobnie jak inni funkcjonariusze Straży Więziennej został osadzony w obozie 
w Ostaszkowie. Zamordowany w Kalininie i pogrzebany w Miednoje. Nazwisko Mariana 
Józefata Gawrońskiego widnieje na liście wywozowej obozu ostaszkowskiego nr 037/1 
z 20 kwietnia 1940 roku, pozycja 42. Akta sprawy NKWD nr 3400. Został odznaczony 
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości26.

Weteranów walk z bolszewikami będących jednocześnie ofiarami Zbrodni 
Katyńskiej można odnaleźć również wśród jeńców obozu specjalnego NKWD 
w Starobielsku. W kwietniu i maju 1940 roku po przetransportowaniu do Charkowa 
zostali tam zamordowani i pogrzebani na przedmieściach miasta, w okolicach wsi 
Piatichatki. Według dzisiejszego stanu wiedzy było wśród nich 115 jeńców związanych 
z przedwojennym województwem kieleckim. Oto sylwetki kilku z nich.

Kapitan Jan Blichiewicz przyszedł na świat 27 grudnia 1886 roku w Skiernie-
wicach. Był synem Ignacego i Franciszki z Łabińskich. Ukończył Szkołę Techniczną 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Warszawie. Do 1916 roku pełnił służbę wojskową 
w armii rosyjskiej. Następnie był oficerem Brygady Kaukaskiej WP i członkiem 
Związku Wojskowych Polaków na Kaukazie w Tyflisie. Od 1920 roku pełnił służbę 
w stopniu podporucznika w 1 Pułku Wojsk Kolejowych. Walczył w wojnie polsko-
-bolszewickiej. Służył w Departamencie Wojsk Technicznych Ministerstwa Spraw 
Wojskowych i jednostkach saperskich. Po zakończeniu działań wojennych pracował 
w składzie ekipy budującej linię kolejową na Hel. Oficjalnie w 1932 roku został prze-
niesiony w stan spoczynku. Miał przydział do Okręgu Korpusu nr VII w Poznaniu. 
25 Miednoje. Księga Cmentarna…, op. cit., t. 2, s. 978; Z. J. Peszkowski, S. Z. Zdrojewski, Świętokrzyskie 

w grobach…, op. cit., s. 104-105; M. Jończyk, Zbrodnia Katyńska…, op. cit., s. 131-132; Tatuś Wasz jest 
w Rosji…, op. cit., s. 130-131; J. Osiecki, S. Wyrzycki, 4 Pułk Piechoty…, op. cit., s. 48-51; A. Lewicki, 
Zarys historii wojennej 4-go Pułku Piechoty Legionów, Warszawa 1929, s. 27-49; Ubity w  Kalininie 
zachoronieny w Miednom…, op. cit., t. 1, s. 276; Zbiory prywatne Wandy Sałek.

26 Miednoje. Księga Cmentarna…, op. cit., s. 204; Ubity w Kalininie…, op. cit., t. 1, s. 298; Z. J. Peszkowski, 
S. Z. Zdrojewski, Świętokrzyskie w grobach…, op. cit., s. 14-48.
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Ciągle jednak pełnił ważne funkcje wojskowe. Pracował w Liniach Żeglugowych 
Gdynia – Ameryka. Był organizatorem struktur i jednym z pierwszych oficerów 
sekcji morskiej wywiadu WP. W 1935 roku dowodził Posterunkiem Oficerskim 
nr 2 w Gdyni. Na stałe był związany z Buskiem-Zdrojem na Kielecczyźnie. Tam 
zamieszkiwała jego najbliższa rodzina – żona Stanisława z domu Kasprowicz i syn 
Stanisław. Wraz ze swoim kuzynem dr. Eugeniuszem Budzyńskim (jeńcem obozu 
kozielskiego, zamordowanym w Katyniu) był współwłaścicielem domu sanatoryjnego 

„Sanato” w Busku-Zdroju. Po 17 września 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. 
Został osadzony w obozie w Starobielsku. 6 grudnia 1939 roku przesłał stamtąd kartę 
pocztową, która była ostatnią wiadomością wysłaną z niewoli. Został zamordowany 
w Charkowie i pogrzebany w Charkowie-Piatichatkach. Nazwisko kapitana Jana 
Blichiewicza figuruje na liście starobielskiej – nr 135 (235). W uznaniu zasług został 
odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia 
Odzyskanej Niepodległości i Srebrnym Krzyżem Zasługi27.

Kapitan rezerwy Wiktor Jesipowicz urodził się 15 kwietnia 1892 roku w Orszy 
k. Witebska. Był synem Stefana i Melanii z domu Jegorow. Ukończył Wileńską 
Szkołę Techniczno-Chemiczną. Uzyskał tytuł inżyniera. Następnie przeszedł szkolenie 
wojskowe. Był absolwentem rosyjskiej Mikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego 
w Petersburgu. W 1914 roku zawarł związek małżeński z Melanią Wąsowicz. W czasie 
I wojny światowej, od 1917 roku, służył w dowództwie I Korpusu Polskiego w Rosji, 
na którego czele stał gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Jednostka walczyła z bolszewikami, 
zdobyła Bobrujsk i Mińsk Litewski. Rozbrojona została przez Niemców w Bobrujsku 
w maju 1918 roku. Większość żołnierzy Korpusu przybyła do Warszawy, gdzie odegrała 
ważną rolę w odzyskaniu niepodległości przez Polskę i przy tworzeniu Wojska Polskiego. 
Dowborczycy stanowili kadrę oficerską wielu powstających jednostek WP. Wiktor Jesi-
powicz po rozpoczęciu służby przejął dowództwo nad kompanią w 30 Pułku Piechoty. 
Jednostka w 1919 roku toczyła walki z Ukraińcami w obronie Lwowa. W czasie wojny 
polsko-bolszewickiej brała udział w wyprawie kijowskiej, prowadziła zwycięskie walki 
pod Kaniowem. Następnie walczyła pod Połockiem. W czerwcu 1920 roku, podczas 
starć odwrotowych, zajęła pozycje pod Okuninem i Stelmachowem – z rozkazem 
obrony Warszawy. Pułk brał udział w bitwie warszawskiej. 15 i 16 sierpnia toczył 
zwycięskie walki pod Radzyminem i zdobył miasto. W sierpniu walczył z wojskami 
Siemiona Budionnego pod Zamościem i Hrubieszowem. Działania wojenne przeciwko 
bolszewikom zakończył we wrześniu opanowaniem Sokala nad Bugiem.

W 1921 roku Wiktor Jesipowicz został przeniesiony do 86 Pułku Piechoty 
w Wilnie, następnie do 84 Pułku Strzelców Poleskich w Pińsku. Po przejściu do 

27 Lista katyńska. Jeńcy obozów…, op. cit., s. 264; Charków. Księga Cmentarna…, op. cit., s. 33; M. Jończyk, 
Zbrodnia Katyńska…, op. cit., s. 142-143; Notacja ze Stanisławem Blichiewiczem, dotycząca jego ojca 
kpt. Jana Blichiewicza, wykonana przez Marka Jończyka i Huberta Krężołka, pracowników Delegatury 
IPN w Kielcach, Busko-Zdrój, 16 VI 2017 r.; Tatuś Wasz jest w Rosji…, op. cit., s. 135; J. Miąso, Z dziejów 
szkół kolejowych w  Królestwie Polskim, „Rozprawy z  dziejów oświaty” 1964, t. 7, s. 123-144; Zbiory 
prywatne Stanisława Blichiewicza.
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rezerwy pracował jako dyrektor Szkoły Rzemiosł w Nowej Wilejce, a następnie został 
właścicielem przedsiębiorstwa budowlanego w Wilnie. Pod koniec lat dwudziestych 
XX wieku był dyrektorem Szkoły Rzemiosł Macierzy Szkolnej w Pińsku. W połowie 
lat trzydziestych pracował w gdyńskim Biurze Planowania Przestrzennego przy 
wiceministrze Eugeniuszu Kwiatkowskim, a następnie objął stanowisko dyrektora 
Hali Targowej w Gdyni. Był również urzędnikiem samorządowym. Na niespełna dwa 
miesiące przed wybuchem II wojny światowej, 11 lipca 1939 roku, został wybrany 
na burmistrza Sandomierza. W 1939 roku znajdował się w kadrze oficerskiej Okręgu 
Korpusu nr VIII w Toruniu. Po agresji rozpoczętej 17 września 1939 roku przebywał 
w niewoli sowieckiej. Został osadzony w obozie w Starobielsku. Zamordowany 
i pogrzebany w Charkowie. Nazwisko kapitana Wiktora Jesipowicza figuruje na 
liście starobielskiej pod numerem 108428.

Kolejną ofiarą Zbrodni Katyńskiej walczącą z bolszewikami w 1920 roku 
był major Jan Józef Kraus. Urodził się 21 października 1894 roku w Strzałkowie 
w powiecie stryjskim jako syn Jana i Cecylii z Hejduków. W czasie I wojny światowej 
był żołnierzem II Brygady Legionów. Walczył w szeregach 3 i 4 Pułku Piechoty 
Legionów. Od 1918 roku pełnił służbę w Wojsku Polskim. Uczestniczył w walkach 
w latach 1918-1920. Służył w szeregach 12 Pułku Piechoty w Wadowicach. Pułk 
prowadził działania wojenne w rejonie Lwowa, Tarnopola i Łucka. Następnie Jan 
Kraus został przeniesiony do formowanego w czerwcu 1920 roku 101 Pułku Strzelców 
w Ostrowi Mazowieckiej. Jednostka toczyła walki z bolszewikami pod Zwiahlem 
(obecnie Nowogród Wołyński). Prowadziła działania pod Jeziornem i w obronie Łomży. 
Podczas odwrotu w kierunku Warszawy osłaniała linię kolejową Ostrołęka – Tłuszcz. 
Następnie stoczyła batalię pod Pułtuskiem i Nasielskiem. Po krótkim wycofaniu 
do Modlina pułk wrócił do walki 17 sierpnia. Brał udział w natarciu na Ciechanów. 
Po przegrupowaniu do Ostrowi Mazowieckiej i Białegostoku uczestniczył w bitwie 
niemeńskiej, 26 września zdobył Grodno. Działania wojenne 1920 roku jednostka 
zakończyła w początkach października na linii demarkacyjnej wzdłuż granicy z Litwą.

Od 1921 roku Jan Kraus ponownie służył w 12 Pułku Piechoty w Wadowicach 
i Korpusie Ochrony Pogranicza. Następnie był dowódcą Batalionu Podchorążych 
Rezerwy Piechoty nr 7a w Jarocinie. Kolejno służył w 2 Pułku Piechoty Legionów 
w Sandomierzu i 6 Pułku Strzelców Podhalańskich w Samborze. Od 1935 roku 
był komendantem Powiatowej Komendy Uzupełnień w Hrubieszowie. Po agresji 
rozpoczętej 17 września 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. Został osadzony 
w obozie w Starobielsku. Zamordowany i pogrzebany w Charkowie. Nazwisko majora 
Jana Krausa figuruje na liście starobielskiej pod numerem 1422. Za czyny wojenne 

28 Charków. Księga Cmentarna…, op. cit., s. 194; CAW, Akta Personalne 3284; Lista katyńska…, op. cit., s. 285; 
Z. J. Peszkowski, S. Z. Zdrojewski, Świętokrzyskie w grobach…, op. cit., s. 56-57; H. Bagiński, Wojsko Polskie 
na Wschodzie 1914-1920, Warszawa 1921, s. 179-227; 231-312; 350-385; J. Dowbor-Muśnicki, Krótki szkic do 
historii I-go Polskiego Korpusu, cz. 1-2, Warszawa 1918-1919; T. Makowski, Zarys historii wojennej 30-go pułku 
Strzelców Kaniowskich, Warszawa 1928, s. 7-25; Z. W. Puławski, 55 dni burmistrza Sandomierza, „Afisz. 
Miesięcznik Kulturalny Województwa Tarnobrzeskiego” 1998, nr 25 (37), s. 8-10.
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i bohaterstwo został odznaczony orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym 
za Wojnę 1918-1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości29.

Wśród żołnierzy 1920 roku zamordowanych przez Sowietów dwadzieścia lat 
później w Charkowie można odnaleźć kolejnego lekarza – podporucznika rezerwy 
Władysława Sobola. Urodził się 4 kwietnia 1896 roku w Warszawie. Ukończył studia 
medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego. Służbę w Wojsku 
Polskim rozpoczął w 1919 roku. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczył 
szeregach 27 Pułku Piechoty z Częstochowy. W marcu 1920 roku jednostka prowa-
dziła batalię pod Zwiahlem. W czerwcu toczyła ciężkie walki z konnicą Budionnego 
pod Torczynem. Następnie pułk prowadził skuteczne działania obronne przeciwko 
formacjom sowieckiej 12 Armii. Po przejściu oddziałów polskich do kontrofensywy 
pułk forsował Bug w Malczanach, walczył pod Kowlem, nad Stochodem i Hory-
niem. Po zawieszeniu broni żołnierze pułku pełnili służbę na polsko-sowieckiej linii 
demarkacyjnej na wschód od Sarn, nad Słuczem. W kwietniu 1921 roku jednostka 
powróciła do Częstochowy. Władysław Sobol został odkomenderowany do szpitala 
zapasowego w Częstochowie i kolejno do szpitala polowego we Frydrychówce i Szpi-
tala Okręgowego w Kielcach. W 1921 roku mianowany na podporucznika. W tym 
samym roku przeniesiony do rezerwy. Nie stracił jednak kontaktu z wojskiem. Był 
powoływany na ćwiczenia do 6 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego 
Koronnego Stanisława Żółkiewskiego w Żółkwi i do 53 Pułku Piechoty Strzelców 
Kresowych, stacjonującego w garnizonie w Stryju. Otrzymał przydział do kadry 
zapasowej 6. Szpitala Okręgowego we Lwowie. Do wybuchu II wojny światowej 
pracował jako lekarz medycyny – internista w Częstochowie. Przed wybuchem wojny 
został zmobilizowany do 6. Szpitala Okręgowego. Po 17 września 1939 roku dostał 
się do niewoli sowieckiej i został osadzony w obozie w Starobielsku. Zamordowany 
w Charkowie i pogrzebany w Charkowie – Piatichatkach. Nazwisko podporucznika 
Władysława Sobola figuruje na liście starobielskiej pod numerem 311830.

Podporucznik Ignacy Szewczyk urodził się 16 stycznia 1902 roku w Baryczy 
k. Końskich w województwie kieleckim. Był synem Antoniego i Antoniny z Cham-
czyków. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 17 lipca 1920 roku jako ochotnik 
wstąpił do WP z przydziałem do 1 Pułku Szwoleżerów. Po walkach toczonych do 
23 lipca przeciwko Armii Konnej Siemiona Budionnego pod Tynnem i Worotniowem na 
Wołyniu jednostka została włączona do 1 Brygady Jazdy. Biła się o Smarzów, Szczurowice, 
29 Charków. Księga Cmentarna…, op. cit., s. 261; CAW, Akta Personalne 18998; Lista katyńska…, op. cit., 

s. 292; F. Mucha, Zarys historii wojennej 12-go Pułku Piechoty, Warszawa 1928, s. 13-24; A. Wilczyński, 
Zarys historii wojennej 84-go Pułku Piechoty, Warszawa 1930, s. 5-22.

30 Charków. Księga Cmentarna…, op. cit., s. 499; Lista katyńska…, op. cit., s. 320; Z. J. Peszkowski, 
S. Z. Zdrojewski, Świętokrzyskie w  grobach…, op. cit., s. 94-95; M. Jończyk, Zbrodnia Katyńska…, 
op. cit., s. 156; T. Nowicki, Zarys historii wojennej 27-go Pułku Piechoty, Warszawa 1929; K. Spruch, 
Jednostki garnizonu częstochowskiego w czasie walki o granice RP 1919-1920, [w:] Wielkie i małe problemy 
Częstochowy w Polsce Odrodzonej 1918-1939, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1996, s. 277-290; 
Zbiory Muzeum Historii Kielc.
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Brody i Zawidcze. W początkach sierpnia, wobec zagrożenia stolicy, pułk został przerzu-
cony do Warszawy. Brał udział w bitwie warszawskiej. Odegrał decydującą rolę w obronie 
Płońska przed bolszewicką 18 i 53 Dywizją Strzelców – przeprowadził rozstrzygającą 
o losach walki szarżę pod Arcelinem. Do 3 września pułk toczył batalię na Froncie 
Północnym. Następnie został przerzucony w okolice Chełma. Stąd po odpoczynku, 
w połowie września, rozpoczął marsz na Hrubieszów. W czasie polskiej ofensywy na 
Wołyniu jednostka walczyła pod Równem i nad rzeką Słucz. Ostatnią akcją bojową 
pułku w wojnie z bolszewikami był zagon na Korosteń między 8 a 12 października 
1920 roku. Pod koniec października formację skierowano na postój do Chełma.

Ignacy Szewczyk został zwolniony z wojska 15 grudnia 1920 roku. Konty-
nuował przerwaną naukę. Między 10 września 1921 roku a 10 lipca 1924 roku 
był uczniem Państwowej Szkoły Mierniczej w Łomży. Po jej ukończeniu otrzymał 
stopień mierniczego (geometry klasy pierwszej). Dawał on prawo wstąpienia do 
państwowej służby mierniczej oraz do złożenia egzaminu na mierniczego przysięgłego 
(geometrę klasy drugiej) po odbyciu stosownej praktyki. Po ukończeniu edukacji 
przeszedł szkolenie wojskowe. Między 12 sierpnia a 15 października 1925 roku pełnił 
służbę w Baonie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr IV. W 1926 roku ukończył 
Szkołę Podchorążych Rezerwy. W latach następnych kilkakrotnie był powoływany na 
szkolenia wojskowe. Jako dowódca plutonu odbył dwa sześciotygodniowe ćwiczenia 
między 6 sierpnia a 15 września 1928 roku i 22 czerwca a 1 sierpnia 1931 roku. 
W styczniu 1932 roku został mianowany na podporucznika. Otrzymał przydział 
do 34 Pułku Piechoty, który stacjonował w garnizonie Biała Podlaska. Odbył tam 
ćwiczenia w okresie od 26 czerwca do 1 lipca 1933 roku. Następnie przydzielony do 
Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG). Przed wybuchem II wojny światowej 
mieszkał w Siedlcach, gdzie pracował jako mierniczy. Po agresji niemieckiej na Polskę 
WIG ewakuował się przez Lwów do Francji. Jednak część oficerów instytutu po 
napaści mającej miejsce 17 września 1939 roku została wzięta przez Sowietów do 
niewoli i zamordowana. Wśród nich był podporucznik Ignacy Szewczyk, który został 
osadzony w Starobielsku, następnie zabity w Charkowie i pogrzebany w Charkowie 

– Piatichatkach. Jego nazwisko figuruje na liście starobielskiej pod numerem 378331.
Osoby związane z przedwojenną Kielecczyzną walczące wcześniej z bolsze-

wikami w 1920 roku można odnaleźć również na Ukraińskiej Liście Katyńskiej. 
Większość ofiar z tejże listy to autochtoni z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. 
Dlatego liczba ofiar mających związek z Kielecczyzną jest mniejsza aniżeli wśród 
jeńców trzech obozów specjalnych. Również trudności w dostępie do archiwaliów 
i wynikający stąd mniejszy stan wiedzy o zamordowanych na zachodniej Ukrainie 
i zachodniej Białorusi powodują, że informacje na temat weteranów z 1920 roku są 
31 Charków. Księga Cmentarna…, op. cit., s. 535; CAW, Akta Personalne 8559; M. Jończyk, Zbrodnia 

Katyńska…, op. cit., s. 157; J. Karcz, W. Kryński, Zarys historii wojennej 1-go Pułku Szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1931, s. 36-63; K. Mijakowski, P. Rozdżestwieński, 1 Pułk Szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego. Wielka księga kawalerii polskiej 1918–1938, t. 1, Warszawa 2012; Zbiory prywatne 
Jana Polaka.
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uboższe. Niemniej jednak można wskazać grupę osób zaangażowanych w obronę 
Polski przed nawałą bolszewicką.

Wśród nich jest kapitan Adam Biedrzyński. Urodził się 7 grudnia 1895 roku 
w Wągrowcu w Wielkopolsce. Był synem Marcina i Elżbiety z domu Szudzińskiej. 
Ukończył gimnazjum w Wągrowcu. W trakcie nauki należał do tajnego Towarzystwa 
Tomasza Zana. W 1913 roku uczestniczył w kursie strzeleckim w Krakowie. Po 
egzaminie maturalnym w 1915 roku został powołany do służby w armii niemieckiej. 
Pełnił ją jako sanitariusz, m.in. w szpitalu garnizonowym w Gnieźnie oraz w 49 Pułku 
Piechoty na Froncie Zachodnim. W listopadzie 1918 roku powrócił do Wągrowca 
i wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim. 
Organizował kompanię wągrowiecką i nią dowodził . W styczniu 1919 roku został 
awansowany przez Naczelną Radę Ludową do stopnia podporucznika. W marcu 
1919 roku podczas walk w okolicach Chodzieży dowodził kompanią w 4 Pułku 
Strzelców Wielkopolskich, późniejszym 58 Pułku Piechoty. Z jednostką tą uczestniczył 
w wojnie polsko-bolszewickiej. 1 sierpnia 1919 roku pułk wyruszył na front bolszewicki, 
gdzie brał udział w natarciu na Mińsk Litewski. Następnie walczył nad Berezyną. Latem 
1920 roku podczas odwrotu wojsk polskich toczył walki w okolicach Prużan, Kobrynia, 
nad Bugiem pod Drohiczynem. Potem uczestniczył w bitwie warszawskiej. Jako straż 
przednia 14 Dywizji Piechoty brał udział w pierwszym uderzeniu i przełamaniu 
frontu na odcinku Moszczanka–Garwolin. W drugiej połowie sierpnia jednostka 
toczyła zwycięskie walki pod Kałuszynem, Zambrowem i Łomżą, doszła aż do granicy 
Prus Wschodnich. Następnie wojska 58 Pułku Piechoty zostały przetransportowane 
w okolice Brześcia nad Bugiem. Od 10 września prowadziły walki pod Widomlem, 
później w Poddubnem, pod Równem i Słonimem.

11 października 1920 roku w trakcie batalii pod Kojdanowem Adam Biedrzyń-
ski został ranny. Po pobycie w szpitalu wojskowym w Bielsku powrócił w listopadzie 
1920 roku do służby w batalionie zapasowym 58 Pułku Piechoty, jako dowódca 
kompanii ozdrowieńców. Wówczas został awansowany do stopnia porucznika. Po 
wycofaniu z linii demarkacyjnej na odcinku Borowce – Ostrów – Nowinki – Kuciec 
pułk od grudnia 1920 roku stacjonował w Poznaniu. W marcu 1921 roku Adam 
Biedrzyński został przeniesiony do rezerwy. Rozpoczął studia na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Poznańskiego. W 1922 roku pracował w Głównym Urzędzie Staty-
stycznym w Warszawie. Od maja 1924 roku rozpoczął służbę w Oddziale II Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego. Pełnił ją w placówkach krajowych i zagranicznych, 
m.in. w Gdańsku i Szczecinie. W grudniu 1925 roku zawarł związek małżeński 
z Zofią z domu Bunt. W czerwcu 1928 roku rozpoczął służbę w Straży Granicznej. 
W maju 1930 roku podczas akcji wywiadowczej na terenie Niemiec został ranny 
i aresztowany. Trybunał Rzeszy w Lipsku skazał go w styczniu 1931 roku na 10 
lat więzienia. W maju 1932 roku został wymieniony na niemieckich agentów 
zatrzymanych w Polsce. Po kilku miesiącach rozpoczął służbę oficerską w Wielko-
polskim Inspektoracie Okręgowym Sztabu Generalnego. W lipcu 1936 roku został 
oddelegowany do Izby Skarbowej w Kielcach. Po odbyciu stażu pracował w niej jako 
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inspektor do wybuchu II wojny światowej. W marcu 1939 roku został awansowany 
do stopnia kapitana. We wrześniu 1939 roku ewakuował się do Lwowa. Tutaj jesienią 
1939 roku został aresztowany przez NKWD. Osadzono go w miejscowym więzieniu. 
Nazwisko kapitana Adama Biedrzyńskiego widnieje na Ukraińskiej Liście Katyń-
skiej – lista wywozowa nr 055/3 – 43. Za walkę o niepodległość i służbę dla Polski 
został odznaczony orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem 
Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i Brązowym Medalem 
za Długoletnią Służbę32.

Kolejnym kieleckim weteranem z 1920 roku był Wincenty Bomba. Przyszedł 
na świat 19 stycznia 1901 roku w Opatowie. Był synem Józefa i Marianny z domu 
Brodzkiej. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Opatowie. W pierwszych dniach 
listopada 1918 roku wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego. Pełnił służbę w opa-
towskiej kompanii Kombinowanego Batalionu Radomskiego. Jednostka ta 28 grudnia 
1918 roku wyruszyła na front pod Lwowem. Wincenty Bomba wraz z oddziałem 
brał udział w odsieczy miasta. 11 stycznia 1919 roku podczas walk z Ukraińcami 
o Skniłów k. Lwowa został ranny. Po wyleczeniu, od maja 1919 roku, pełnił służbę 
w 26 Pułku Piechoty. W szeregach tej formacji walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 
W styczniu 1920 roku 26 Pułk Piechoty został przetransportowany na Wołyń, gdzie 
toczył z bolszewikami walki pozycyjne nad rzeką Słucz. Między 19 a 21 marca bronił 
Zwiahla przed atakami 516, 520 i 521 sowieckich pułków piechoty. W trakcie 
ofensywy kijowskiej w kwietniu i maju 1920 roku pułk stacjonował w Żytomierzu, 
a następnie w Białej Cerkwi. W czerwcu, podczas odwrotu na Ukrainie, toczył 
zwycięskie walki z 4 Dywizją Kawalerii Armii Konnej pod Horbulowem, zdobywając 
tabory i rozbijając baterię artylerii nieprzyjaciela. Następnie prowadził działania 
nad Uszą, Styrem i Stochodem. Na początku sierpnia pułk stoczył ważne walki 
pod Haniszowem i pod Tarnowem. Brał udział w kontrofensywie wojsk polskich, 
zdobywając Włodawę. Działania wojenne zakończył ofensywą na Wołyniu. We 
wrześniu wziął udział w zagonie na Kowel, rozbił na tym odcinku obronę bolszewickiej 
12 Armii. Po zawieszeniu broni oddział strzegł granicy nad rzeką Uborć. W listopadzie 
1920 roku pułk przetransportowano do Kowla, gdzie pozostał do lata 1921 roku.

W grudniu 1919 roku Wincenty Bomba został awansowany do stopnia star-
szego szeregowca. Z wojska został zwolniony 29 stycznia 1921 roku. Powrócił wówczas 
do Opatowa, gdzie pomagał w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa. W czerwcu 
1923 roku został przyjęty do Policji Państwowej. Służbę pełnił w województwie 

32 Lista wywozowa nr 055/3 została opracowana po 5 maja 1940 r., zob.: Listy katyńskiej ciąg dalszy…, op. cit., 
s. XIV i s. 9; Polski Cmentarz Wojenny Kijów-Bykownia…, op. cit., t. 1, s. 215-217, t. 5, s. i-51; J. Łapiński, 
Zarys historii wojennej 58-go Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Warszawa 1928, s. 10-30; Ukraiński ślad 
Katynia…, op. cit., s. 87; T. Kryska-Karski, Straty korpusu oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 28; 
M.J. Rubas, Katyńska lista strat polskich formacji granicznych. Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza 
i funkcjonariusze Straży Granicznej pomordowani i zaginieni na wschodzie na przełomie lat 1939/1940, 
Warszawa 2000, s. 33; Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Studia i materiały z działalności Oddziału 
II SG WP, red. T. Dubicki, t. 1., Łomianki 2010, s. 125, 131, 135, 152-160.
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wołyńskim na posterunku, a następnie w Komendzie Powiatowej w Zdołbunowie. 
W maju 1932 roku mianowano go na starszego posterunkowego. W grudniu 
1934 roku został przeniesiony do służby śledczej, gdzie pracował jako kancelista 
i maszynista pogotowia śledczego w Komendzie Powiatowej w Zdołbunowie. Od 
1936 roku do wybuchu II wojny światowej był referentem politycznym pogotowia 
śledczego. Miał żonę Walentynę. We wrześniu 1939 roku został aresztowany przez 
NKWD. Nazwisko Wincentego Bomby widnieje na Ukraińskiej Liście Katyńskiej 
– lista wywozowa nr 042 – 58. Odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i Brązowym Medalem za Długoletnią 
Służbę33.

Mieszkańcem przedwojennego województwa kieleckiego był Antoni Lucjan 
Bonarski. Urodził się 22 stycznia 1902 roku w Częstochowie jako syn Wincentego 
i Felicji z domu Szpringer. W latach 1913-1914 uczęszczał do prywatnej szkoły Kazi-
mierza Januszajtisa w Częstochowie. Po jej ukończeniu i wybuchu I wojny światowej 
wyjechał z Częstochowy. Po powrocie w 1918 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum 
Towarzystwa Opieki Szkolnej w Częstochowie. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 
W czerwcu 1920 roku wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego. Otrzymał przydział 
do 7 Pułku Artylerii Ciężkiej w Poznaniu. W jednostce tej ukończył szkołę podoficerską 
i został mianowany bombardierem. W pierwszych dniach sierpnia 1920 roku oddział 
został skierowany do Ostrołęki, gdzie grupowały się odwody Naczelnego Wodza pod 
dowództwem gen. Jana Wroczyńskiego. Po bohaterskiej obronie miasta, zgodnie 
z rozkazami dowództwa, wycofywał się przez Rażanę, Maków i Przewadów pod 
Nasielsk. Tam 12 i 13 sierpnia walczył z Sowietami, osłaniając koncentrację 5 Armii 
gen. Władysława Sikorskiego. Po wykonaniu zadania uczestniczył w przeciwnatarciu 
5 Armii, wspierając forsowanie Wkry, walcząc skutecznie pod Ciechanowem i Nowym 
Dworem. Stąd jednostkę skierowano do Grodna, gdzie 23 września rozpoczęła walkę 
o wyzwolenie miasta. Po bitwie niemeńskiej, na początku października, oddział 
zakończył działania wojenne krótkimi potyczkami z wojskami litewskimi pod Oranami.

Po zawieszeniu broni 6 października 1920 roku Antoni Bonarski został zwolniony 
z wojska. Kontynuował odtąd przerwaną naukę w I Gimnazjum w Częstochowie. Po 
ukończeniu VI klasy w 1923 roku rozpoczął pracę w biurze Towarzystwa Akcyjnego 

„Warta”. W grudniu tego roku został powołany do wojska. Służbę pełnił w 4 Pułku 
Artylerii Ciężkiej w Łodzi. W jej trakcie został awansowany do stopnia kaprala i pluto-
nowego. Zdecydował się pozostać w wojsku jako podoficer nadterminowy, a następnie 
od 1927 roku – jako zawodowy. W latach 1927-1930 uczęszczał do Szkoły Oficerskiej 
dla Podoficerów. Po jej ukończeniu, w 10. rocznicę bitwy warszawskiej, czyli 15 sierpnia 
1930 roku, został awansowany do stopnia podporucznika artylerii. Otrzymał przydział 

33 Lista wywozowa nr 042 została opracowana między 20 a 22 kwietnia 1940 r., zob.: Listy katyńskiej ciąg 
dalszy…, op. cit., s. XIV i s. 8; Polski Cmentarz Wojenny Kijów-Bykownia…, op. cit., t. 1, s. 259; Ukraiński 
ślad Katynia…, op. cit., s. 29; A. Abramowicz, Zarys historii wojennej 26-go Pułku Piechoty, Warszawa 1929, 
s. 11-24; T. Banaszek, Garnizon Sandomierz w latach 1918-1939, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2011, 
nr 4, s. 30.



151

Kieleccy Katyńczycy – weterani wojny polsko-bolszewickiej

do 17 Pułku Artylerii Lekkiej w Gnieźnie. Pełnił tam funkcje oficera baterii, oficera 
łączności i zastępcy oficera mobilizacyjnego. W styczniu 1933 roku został awansowany 
do stopnia porucznika. W kwietniu 1937 roku przeniesiono go do 6 Pułku Artylerii 
Ciężkiej we Lwowie. Pełnił kolejno funkcje oficera mobilizacyjnego i dowódcy baterii.

Wiosną 1939 roku ukończył kurs oficerów pocztów dywizjonów w Szkole Strzelania 
Artylerii w Toruniu. Od 1932 roku był żonaty z Czesławą z domu Beszczyńską. W kam-
panii polskiej 1939 roku walczył w szeregach macierzystej jednostki. Dowodził 2 baterią 
6 Pułku Artylerii Ciężkiej. Jednostka od 10 września 1939 roku wspierała działania 
38 Rezerwowej Dywizji Piechoty. Operowała w rejonie Medyki oraz pod Jaworowem 
i Janowem. Została rozwiązana 18 września podczas próby przebicia się do Lwowa. Antoni 
Bonarski przedostał się do miasta, w którym przebywała jego żona, dopiero po zakończeniu 
walk 22 września 1939 roku. W grudniu tego roku został aresztowany przez NKWD 
i osadzony w lwowskim więzieniu Brygidki. Nazwisko Antoniego Bonarskiego znajduje 
się na Ukraińskiej Liście Katyńskiej: lista wywozowa 055/3 – 92. Został odznaczony 
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 
1918-1921 i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę34.

Kolejna osoba z Ukraińskiej Listy Katyńskiej to posterunkowy Policji Pań-
stwowej Kazimierz Bratek. Urodził się 5 lutego 1898 roku w Sandomierzu. Był 
synem Teofila i Marii z domu Ramiz. W 1912 roku ukończył cztery klasy szkoły 
powszechnej w Sandomierzu. Pracował jako robotnik i piekarz w Sandomierzu 
i Opatowie. W lipcu 1915 roku wstąpił ochotniczo do Legionów Polskich. Walczył 
w szeregach III batalionu 1 Pułku Piechoty Legionów. Po kryzysie przysięgowym 
w lipcu 1917 roku był internowany w Beniaminowie i Łomży. Zwolniono go 
w lipcu 1918 roku. W listopadzie 1918 roku wstąpił ochotniczo do Milicji Miej-
skiej w Kielcach, a w grudniu 1919 roku przeszedł do Policji Państwowej powiatu 
kieleckiego. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W sierpniu 1920 roku wstąpił 
do tworzonego z policjantów 213 Ochotniczego Pułku Piechoty w Krotoszynie. 
Jednostka składała się z 33 oficerów i 1352 szeregowych sformowanych w trzech 
batalionach. Policjanci – ochotnicy – pochodzili głównie z trzech okręgów Policji 
Państwowej: warszawskiego, łódzkiego i kieleckiego. W czasie bitwy warszawskiej 
formacja znajdowała się w odwodzie Naczelnego Wodza WP.

Po rozformowaniu pułku Kazimierz Bratek w grudniu 1920 roku powrócił do 
służby w kieleckiej policji. W 1921 roku ukończył kurs posterunkowych w Szkole Poli-
cyjnej w Sosnowcu. W 1925 roku odszedł ze służby w policji i wyjechał do Francji. Tam 
pracował jako górnik. Po powrocie do Polski, od marca 1928 roku, pracował w sądach 
pokoju na Kielecczyźnie. Od marca 1929 roku ponownie w PP, służył w województwie 

34 Lista wywozowa nr 055/3 została opracowana po 5 maja 1940 r., zob.: Listy katyńskiej ciąg dalszy…, op. cit., 
s. XIV i s. 8; Polski Cmentarz Wojenny Kijów-Bykownia…, op. cit., t. 1, s. 259-260, t. 5, s.  i-69-70; 
T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego, z. 15, Londyn 1985, s. 68; A. Kiciński, Zarys 
historii wojennej 7-go Pułku Artylerii Ciężkiej, Warszawa 1928, s. 10-17; Ukraiński ślad Katynia…, 
op. cit., s. 90; P. Zarzycki, 6 Pułk Artylerii Ciężkiej, Pruszków 1997, s. 17-20; J. Łukasiak, Szkoła 
Podchorążych Artylerii w Toruniu 1923-1939, Pruszków 2000, s. 75.
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wołyńskim na posterunku w Semidubach k. Dubna. Następnie od 1933 roku w policji 
powiatu Łuck, od 1936 roku w powiecie sarneńskim na posterunku PP w Tomaszgrodzie. 
W kwietniu 1937 roku został delegowany do Rezerwy Szeregowych Komendy Głównej 
PP w Żyrardowie. W lutym 1938 roku zwolniony ze służby w policji. Po agresji rozpoczętej 
17 września 1939 roku przebywał na terenach zajętych przez Sowietów. Wiosną 1940 
roku został aresztowany przez NKWD obwodu rówieńskiego i osadzony w więzieniu 
w Równem. Śledztwo przeciwko Kazimierzowi Bratkowi wszczęto 8 maja 1940 roku, 
a 31 maja 1940 roku wywieziono go do więzienia w Kijowie. Został zamordowany 
i pogrzebany w Bykowni k. Kijowa. Nazwisko Kazimierza Bratka figuruje na Ukraińskiej 
Liście Katyńskiej, lista wywozowa nr 066/2 – 76. W uznaniu zasług odznaczono go: 
Krzyżem Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości oraz Krzyżem Legionowym35.

Ostatnim prezentowanym w artykule weteranem wojny 1920 roku zamordo-
wanym przez Sowietów dwadzieścia lat później jest major Wojciech Bucior. Urodził 
się 15 kwietnia 1889 roku w Jędrzejowie. Był synem Wawrzyńca i Franciszki z domu 
Lampe. Uczęszczał do rosyjskiego progimnazjum w Sandomierzu, z którego został 
w 1905 roku wydalony za udział w strajku szkolnym. Ukończył polską prywatną 
Szkołę Handlową w Radomiu. W 1907 roku złożył egzamin maturalny w Szkole 
Realnej we Lwowie. Studiował na Politechnice Lwowskiej. Od października 
1909 roku należał do Polskiego Związku Wojskowego. W latach 1910-1911 pełnił 
służbę wojskową w 22 Batalionie Saperów Armii Rosyjskiej. Działał w tajnej Armii 
Polskiej, a następnie w „Zarzewiu”, Towarzystwie Szkoły Ludowej im. Stanisława 
Wyspiańskiego we Lwowie. Był członkiem Polskich Drużyn Strzeleckich. Od lipca 
1914 roku w Legionach Polskich w Krakowie. Nosił pseudonim „Kunigas”. Służył 
w 1 Pułku Piechoty, a 14 sierpnia 1914 roku podczas pobytu w Kielcach przeszedł 
do kawalerii I Brygady. Do 1916 roku awansował kolejno do stopnia kaprala, 
wachmistrza i wachmistrza sztabowego. Ukończył Szkołę Oficerską 1 Pułku Ułanów 
Legionów Polskich w Kowlu oraz legionową Szkołę Oficerów Taborów w Warszawie. 
Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 roku był internowany w Beniaminowie. Po 
zwolnieniu w marcu 1918 roku kontynuował studia we Lwowie.

W listopadzie 1918 roku wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego, w stopniu 
podporucznika. Służył we Lwowie, m.in. w Komendzie Placu, Straży Bezpieczeństwa. 
Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Od kwietnia 1920 roku był referentem 
ds. taborów i koni w 2 Armii WP, a następnie od września 1920 do marca 1921 roku 
dowództwa 2 Armii WP. Po zakończeniu wojny pełnił służbę na wielu stanowiskach, 
m.in. jako zastępca dowódcy taborów 2 Armii WP, kwatermistrz i dowódca 6 szwadronu 
taborów. W 1928 roku został awansowany do stopnia majora. Następnie od 1928 roku 
był kierownikiem referatu taborów w 6. Okręgowym Szefostwie Artylerii i Uzbrojenia 

35 Lista wywozowa nr 066/2 została opracowana po 19 maja 1940 r., zob.: Listy katyńskiej ciąg dalszy…, 
op. cit., s. XIV i s. 6; Polski Cmentarz Wojenny Kijów-Bykownia…, op. cit., t. 1, s. 278-279, t. 5, s. i-80; 
CAW, Krzyż Niepodległości 24.10.1931; Ukraiński ślad Katynia…, op. cit., s. 190.
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oraz od 1930 roku w Szefostwie Intendentury i Taborów Okręgu Korpusu nr VI we 
Lwowie. Ostatnim stanowiskiem w Wojsku Polskim była funkcja komendanta kadry 
6 Dywizjonu Taborów. We wrześniu 1935 roku został przeniesiony w stan spoczynku. 
Od 20 stycznia 1936 roku był starostą powiatowym w Sanoku. W czerwcu 1939 roku 
został starostą powiatu trembowelskiego. 20 września 1939 roku aresztowany przez 
NKWD w Tarnopolu i osadzony w miejscowym więzieniu. 14 listopada przewieziono 
go do obozu jenieckiego w Juchnowie, a 22 grudnia 1939 roku – do obozu w Kozielsku. 
Stamtąd 7 stycznia 1940 roku został wywieziony w nieznanym kierunku. Nazwisko 
majora Wojciecha Buciora figuruje na Ukraińskiej Liście Katyńskiej, lista wywozowa nr 
041/2 – 24. Żona Ludmiła z córką Bogumiłą zostały deportowane z Trembowli w głąb 
ZSRS. Za walkę o niepodległość oraz służbę dla Polski został odznaczony orderem 
Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Orderem Odrodzenia Polski, dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości i Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-192136.

Kończąc rozważania na temat Katyńczyków będących jednocześnie weteranami 
wojny polsko-bolszewickiej, warto wrócić do wątku przyczyn ich śmierci. Istotne jest 
tutaj pytanie, czy Sowieci mieli wiedzę, że wśród tysięcy polskich jeńców i więźniów 
osadzonych w obozach i więzieniach NKWD są żołnierze, którzy walczyli z Armią 
Czerwoną w 1920 roku. Odpowiedź zdaje się być twierdząca. Wynika ona ze stanu 
wiedzy służb sowieckich na temat przetrzymywanych w niewoli Polaków. Już kilka dni 
po agresji sowieckiej, 23 września 1939 roku, Sowieci ustalili wewnętrzną organizację 
obozów z nakazem wprowadzenia ewidencji jeńców oraz ich „obsługi czekistow-
sko-operacyjnej”, a także agitacyjno-propagandowej37. Wszystkich jeńców obozów 
specjalnych objęto rejestracją, zakładano i wypełniano ich kwestionariusze osobowe 
oraz karty ewidencji ogólnej38. Do grupy jeńców szczególnie niebezpiecznych zali-
czono oficerów policji, żandarmerii i więziennictwa, członków „antyradzieckich partii 
i organizacji politycznych”, wywiadowców, funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu, 

„tajnych agentów policji i defensywy” oraz „obszarników, hrabiów i książąt”. Jeńcom 
tej kategorii zakładano akta ewidencji specjalnej39. Każdy podlegał przesłuchaniom 
36 Polski Cmentarz Wojenny Kijów-Bykownia…, op. cit., t. 1, s. 296-297; CAW, Komenda Legionów 

(Dowództwo Polskiego Korpusu Posiłkowego); A. Brygidyn, Sanocka Lista Katyńska. Jeńcy Kozielska, 
Ostaszkowa, Starobielska oraz innych obozów i więzień Polski kresowej pomordowani w Rosji sowieckiej, 
Sanok 2000, s. 34; J. Tucholski, Mord w Katyniu. Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Lista ofiar, Warszawa 
1991, s. 81 (tutaj podany jako jeniec obozu w  Kozielsku), s. 275 (tutaj podany jako jeniec obozu 
w Ostaszkowie); Listy katyńskiej ciąg dalszy…, op. cit., s. 10; Ukraiński ślad Katynia…, op. cit., s. 7; R. 
Szawłowski, Wojna polsko-sowiecka 1939, t. 2, Warszawa 1997, s. 428 i 443.

37 Zob. Regulamin obozu dla jeńców wojennych, Moskwa 23 wrzesień 1939, [w:] Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 1: 
Jeńcy nie wypowiedzianej wojny. Sierpień 1939–marzec 1940, red. W. Materski, Warszawa 1995, s. 101-104.

38 Zob. Instrukcja Wydziału Specjalnego NKWD ZSRR w sprawie ewidencji operacyjnej jeńców wojennych, 
Moskwa 19 września 1939, [w:] Katyń. Dokumenty…, op. cit., t. 1, s. 84-87; Dyrektywa Zarządu Jeńców 
Wojennych skierowana do komendantów obozów o  potrzebie prowadzenia dokładnej ewidencji jeńców 
wojennych, Moskwa 1 październik 1939, ibidem, s. 123-125.

39 Zob. Pismo Zarządu Jeńców Wojennych do P. Borisowca w sprawie zasad prowadzenia ewidencji jeńców 
wojennych w obozie, Moskwa 2 listopad 1939 r., ibidem, s. 234-235; Wytyczne I. Maklarskiego dotyczące 
prowadzenia ewidencji w obozach jenieckich, Moskwa 14 listopad 1939 r., ibidem, s. 254-255.
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rejestracyjnym. Działania te były łączone z przesłuchaniami operacyjnymi, trwającymi 
w skrajnych przypadkach nawet do 72 godzin40. Pozyskiwano wówczas szereg cennych 
informacji. W kartotekach jeńców znajdowały się więc raporty z przesłuchań, oceny 
władz obozowych, fotografie, odciski palców, zeznania innych jeńców, fragmenty prac 
publikowanych przez jeńca, fragmenty jego biografii oraz zatrzymane przez cenzorów 
przesyłki lub ich kopie41. W trakcie tak szczegółowych działań funkcjonariusze służb 
sowieckich musieli pozyskać wiedzę na temat udziału części jeńców w wojnie 1920 roku.

Od października 1939 roku i na przestrzeni kolejnych miesięcy w raportach 
sowieckich pojawiały się informacje o postawie polskich jeńców. Mowa w nich 
o żywych nastrojach patriotycznych i przekonaniu, że Polska znowu będzie wolna. 
Wielu jeńców wypowiadało opinię, że po powrocie do domów pracować będą na rzecz 
wyzwolenia Polski od Niemców i Rosjan, jak to w swoim czasie zrobił Piłsudski, oraz 
że Polska przez 150 lat była uciemiężona i odrodziła się, i teraz też się odrodzi. Wśród 
oficerów popularny był pogląd, że jeżeli Anglia i Francja wystąpią przeciwko ZSRS, 
my będziemy musieli pomagać na tyłach42. Służby sowieckie odnotowywały w rapor-
tach wygłaszanie przez osadzonych Polaków negatywnych opinii o komunizmie, 
wypowiedzi antyradzieckie, a nawet informacje o próbach tworzenia organizacji 
konspiracyjnych43. Co ciekawe, jest mowa o szczególnej aktywności na tym polu 
oficerów wśród niższych stopniem żołnierzy44. Wynika stąd, że ton takiej postawie 
jeńców nadawali oficerowie starsi stopniem – w większości zapewne weterani działań 
na rzecz niepodległości Polski, w tym uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej. Jako 
ludzie z dużym doświadczeniem wojennym, ale również życiowym i politycznym, 
popartym wiedzą, byli wzorem dla młodszych oficerów. Doświadczenie wyniesione 
z wojny 1920 roku i ugruntowane świeżymi wydarzeniami związanymi z agresją 
sowiecką rozpoczętą 17 września 1939 roku nakazywało im pozbyć się złudzeń co 
do prawdziwych intencji ZSRS względem Polski. Tylko nieugięta postawa, poparta 
konsekwencją, mogła prowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległości. Taka 
postawa, niezłomność i wierność Polsce z pewnością miały wpływ na decyzję, którą 
władze sowieckie podjęły wiosną 1940 roku.

Na podstawie wytworzonych akt ewidencyjnych, w początkach lutego 
1940 roku, Sowieci opracowali zestawienie danych ze wszystkich trzech obozów 

40 J. K. Zawodny, Katyń, Lublin 1989, s. 110.
41 Ibidem, s. 112; W. K. Roman, Potem był Katyń – akta obozów specjalnych NKWD wrzesień 1939–maj 

1940 w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego, „Zeszyty Katyńskie” 1989, nr 9, s. 106-107.
42 Zob. Raport kierownictwa Zarządu Jeńców Wojennych o stanie podległych mu obozów jenieckich, Moskwa 

(nie wcześniej niż) 15 listopad 1939 [w:] Katyń. Dokumenty…, op. cit., t. 1, s. 257-267.
43 Zob. Raport grupy operacyjnej NKWD ZSRR dla Ł. Berii o  wynikach inspekcji w  obozie, Starobielsk 
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31 grudzień 1939, ibidem, s. 352-356.
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(nie wcześniej niż) 15 listopad 1939, ibidem, s. 257-267.



155

Kieleccy Katyńczycy – weterani wojny polsko-bolszewickiej

mówiące o liczbie oficerów, policjantów i żandarmów z rozbiciem na grupy: ofice-
rów zawodowych, oficerów rezerwy, oficerów znajdujących się w stanie spoczynku, 
pochodzących z obszarów przyłączonych do Niemiec, ZSRS i Litwy. Zamieszczono 
w nim informacje dotyczące stopni wojskowych, zawodów, miejsc pochodzenia 
i specjalności45. Decyzja co do losu polskich jeńców zapadła 5 marca 1940 roku. 
Spośród skazanych wówczas na śmierć aż 14 736 to byli jeńcy trzech obozów specjal-
nych. Z zagłady ocalało ich jedynie 395 – zostali skierowani do obozu w Juchnowie, 
a następnie 14 czerwca 1940 roku przeniesieni do obozu w Griazowcu46. Już w trakcie 
trwania zbrodni, w kwietniu i maju 1940 roku, Sowieci monitorowali nastroje 
i postawy jeńców. W raportach uderza godna i patriotyczna postawa Polaków. Poszcze-
gólni jeńcy występowali z wezwaniem: niezłomnie trwać w przyszłym boju za wielką 
Polskę, co by z nami nie robili, Polska była i będzie. W jednym z baraków obozowych 
oficerowie polscy odczytali ułożone przez nich wezwanie: Niezłomnie trwać w obronie 
honoru polskiego oficera, za przyszłą Polskę47. Zdanie to, jak żadne inne, doskonale 
oddaje system wartości, poczucie odpowiedzialności i patriotyzm zamordowanych. 
Wśród nich wielu obrońców Ojczyzny, bohaterów wojny polsko-bolszewickiej.
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STRESZCZENIE

Od drugiej połowy lat 70. działała w PRL opozycja demokratyczna. Walczyła ona nie 
tylko o prawa obywatelskie czy demokrację, ale też o przywrócenie prawdy o polskiej 
historii, w tym o Zbrodni Katyńskiej. Był to temat ważny dla Polaków, o czym świadczy 
chociażby popularność publikacji na temat Katynia. Był też kwestią istotną dla polskich 
opozycjonistów, którzy utworzyli dwie niezależne instytucje nawiązujące wprost do 
tego tragicznego wydarzenia: Instytut Katyński i Komitet Katyński. Działania z myślą 
o przywróceniu prawdy o Zbrodni Katyńskiej oraz upamiętnieniu jej ofiar prowadzono 
na różnych polach. Służyły temu publikacje wydawane poza zasięgiem cenzury – od 
książek poprzez prasę (w tym „Biuletyn Katyński”), znaczki, kalendarze etc. Opozycja 
organizowała również – szczególnie w związku z 40. rocznicą zbrodni – demonstracje, 
manifestacje, czy to uliczne, czy w miejscach pamięci takich jak Dolinka Katyńska na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Stopniowo wachlarz działań 
związanych z upamiętnianiem ofiar zbrodni się poszerzał – w latach 80. pojawiły się 
okolicznościowe medale, o Katyniu można było też usłyszeć w audycjach podziemnego 
Radia „Solidarność”. Przypominanie autentycznych okoliczności Zbrodni Katyńskiej nie 
było bezpieczne – jedną z ostatnich ofiar „nieznanych sprawców” na początku 1989 roku 
był ks. Stefan Niedzielak, który przez lata walczył o prawdę na ten temat.

SŁOWA KLUCZOWE

Polska komunistyczna, kłamstwo katyńskie, zbrodnia katyńska, drugi obieg 
wydawniczy
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Pamięć i prawda o rodakach pomordowanych przez Sowietów przetrwała w Polsce 
Ludowej – i to mimo wielkiego wysiłku władz komunistycznych, aby tak się nie 
stało1. Swój udział w walce o przywrócenie prawdy i upamiętnienie ofiar mieli 
również działacze opozycji demokratycznej z lat 1976-1989. Nie tylko ci, którzy 
pamięć, prawdę o Zbrodni Katyńskiej mieli na swoich sztandarach.

KATYŃSKIE PUBLIKACJE

Dla działającej w PRL od połowy lat 70. opozycji demokratycznej najważniejszym 
celem była walka o prawa człowieka i demokrację. Jednak nie ograniczała się ona 
jedynie do tych kwestii i prowadziła działalność na różnych polach. Jednym z nich była 
walka z białymi plamami w polskiej historii najnowszej oraz demaskowanie kłamstw 
peerelowskiej propagandy o zdarzeniach z przeszłości. Do tych ostatnich należało 
m.in. kłamstwo katyńskie. Zbrodnia Katyńska była dla Polaków ważnym tematem. 
Najlepiej chyba świadczy o tym fakt, że najczęściej publikowaną w tzw. drugim 
obiegu (czyli poza zasięgiem cenzury) pozycją była niewielka książeczka zatytu-
łowana Katyń, której autorem był Ryszard Zieliński – wydawana najczęściej pod 
nazwiskami pierwszej i ostatniej ofiary z listy katyńskiej, czyli Jana Abramskiego 
i Ryszarda Żywieckiego. Po raz pierwszy ukazała się ona w 1977 roku nakładem 
Społecznego Instytutu Pamięci Narodowej im. Józefa Piłsudskiego i do 1989 roku 
była wielokrotnie wznawiana – doczekała się łącznie kilkudziesięciu wydań2.

Mord katyński był przedmiotem wielu publikacji wydanych poza oficjalnym 
obiegiem wydawniczym. Do najgłośniejszych z nich należała z pewnością książka 
Jerzego Łojka Dzieje sprawy Katynia wydana po raz pierwszy w 1980 roku, oczywiście 
pod pseudonimem – Leopold Jerzewski. Warto wspomnieć, że za swoją działalność 
(m.in. na tym polu) Jerzy Łojek stracił pracę w Instytucie Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk, a także nigdy nie uzyskał tytułu profesora3. Opublikowane we 
wrześniu 1989 roku oficjalne wydanie wspomnianej książki było z ingerencjami 
cenzury4. W drugim obiegu tłumaczono i wydawano ważniejsze pozycje, które 
wcześniej ukazały się za granicą. W latach 80. wydrukowano głośną na Zachodzie 

1 Najpełniej do tej pory o walce o odkłamywane prawdy na temat Zbrodni Katyńskiej i upamiętnianiu 
jej ofiar pisali: Andrzej Przewoźnik i  Jolanta Adamska, zob.: A. Przewoźnik, J. Adamska, Katyń. 
Zbrodnia, prawda, pamięć, Warszawa 2010. Z kolei na temat prób przeciwdziałania ze strony władz 
PRL – a  dokładniej aparatu bezpieczeństwa – tego rodzaju działalności Przemysław Gasztold-

-Seń. Zob.: P.  Gasztold-Seń, Siła przeciw prawdzie. Represje aparatu bezpieczeństwa PRL wobec osób 
kwestionujących oficjalną wersję Zbrodni Katyńskiej, [w:] Zbrodnia Katyńska: w kręgu prawdy i kłamstwa, 
red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2015, s. 132-153. Z licznych publikacji na ten temat warto wymienić 
jeszcze tekst Witolda Wasilewskiego: W. Wasilewski, Pamięć Katynia. Działania opozycji, „Biuletyn 
Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 5-6, s. 60-67.

2 A. Przewoźnik, J. Adamska, Katyń. Zbrodnia, prawda…, op. cit , s. 418.
3 Jerzy Łojek – niepokorny historyk dylematów niepodległości. Życie, twórczość, nagroda, oprac. B. Mamontowicz-

Łojek, Warszawa 2006; Zob. też. S. Ligarski, Profesura w zamrażalce, „Polityka” 2020, nr 11, s. 58-59.
4 A. Przewoźnik, J. Adamska, Katyń. Zbrodnia, prawda…, op. cit., s. 419.
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książkę Janusza Kazimierza Zawodnego Śmierć w lesie (jej pierwsze wydanie ukazało 
się w 1962 roku w Wielkiej Brytanii) oraz Raporty katyńskie ambasadora O’Mal-
ley’a (wydane w latach 70. w Londynie pt. Katyn. Despatches of Sir Owen O’Malley 
to the British government). Przede wszystkim jednak drukowano pozycje krajowe, 
np. dzieło Antoniego Lenkiewicza Kawalerowie Polski Niepodległej. Z Listy Katyńskiej. 
Noty i szkice biograficzne od A do Z. Publikowano wiele dokumentów dotyczących 
Zbrodni Katyńskiej, m.in. Katyń. Raport Polskiego Czerwonego Krzyża czy Zbrodnia 
katyńska w świetle dokumentów. Drukowano również związane z nią wspomnienia, 
np. krótki, ale wstrząsający Pamiętnik znaleziony w Katyniu ppłk. Adama Solskiego, 
zawierający opis wyjazdu z Kozielska do Katynia5.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że od wiosny 1979 roku ukazywał się 
w Krakowie „Biuletyn Katyński”. Był on wydawany przez Instytut Katyński w Polsce. 
Do 1981 roku wyszło łącznie 38 numerów tego miesięcznika. Jego redaktorami byli 
Andrzej Kostrzewski i Adam Macedoński. Na łamach biuletynu zamieszczano doku-
menty Instytutu Katyńskiego – to właśnie tam (w numerze pierwszym) ogłoszono 
powstanie instytucji6. Ale oczywiście nie tylko. Publikowano też dokumentację 
dotyczącą Zbrodni Katyńskiej – listę katyńską, materiały dowodowe – bibliografię 
publikacji na jej temat, chronologię „sprawy katyńskiej”, sylwetki ofiar oraz ich 
nekrologi. Oprócz tego przedrukowywano fragmenty innych publikacji o Katyniu, 
które nie miały szans ukazać się legalnie w PRL (np. książki Louisa FitzGibbona 
pt. Katyń – triumf szatana), ich recenzje oraz okolicznościowe przemówienia, np. 
kazanie bp. Władysława Rubina z okazji poświęcenia pomnika katyńskiego w Lon-
dynie 18 września 1976 roku7.

Oczywiście Zbrodnia Katyńska – szczególnie przy okazji kolejnych rocznic 
– była obecna na łamach wielu innych pism wychodzących poza zasięgiem cenzury. 
W niezależnej prasie drukowano artykuły na temat Katynia, oświadczenia, odezwy 
i apele, a nawet wiersze. Zbrodnię upamiętniali w swych utworach znani artyści nie-
zależni: Zbigniew Herbert (wiersz Guziki) czy Jacek Kaczmarski (w piosence Katyń), 
jak również autorzy dużo mniej znani. W „Biuletynie Katyńskim” zamieszczono 
wiersz Alicji Pomian-Pożerskiej Matulewicz, który powstał na emigracji – w Kanadzie 
– w 1976 roku8. W prasie wychodzącej poza zasięgiem cenzury drukowano jednak 
przede wszystkim dzieła autorów krajowych. W kwietniu 1983 roku „Tygodnik 
Mazowsze” opublikował – jak stwierdzono, rzekomo bez wiedzy i zgody autorki 
– wiersz Krystyny Kuty9. Na łamach tego samego pisma ukazał się rok później 
utwór Witolda Dąbrowskiego, związanego od połowy lat 70. z opozycją10. Z kolei 

5 A. Przewoźnik, J. Adamska, Katyń. Zbrodnia, prawda…, op. cit., s. 418-419.
6 „Biuletyn Katyński” 1979, nr 1, s. 2-4.
7 „Biuletyn Katyński” 1979, nr 7, s. 1-3.
8 „Biuletyn Katyński” 1979, nr 4, s. 1.
9 „Tygodnik Mazowsze” 1983, nr 47, s. 1.
10 „Tygodnik Mazowsze” 1984, nr 84, s. 1.
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w czasopiśmie „Z Dnia na Dzień” swój wiersz w kwietniu 1985 roku opublikował 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski11.

NIEZALEŻNE ORGANIZACJE KATYŃSKIE

Wśród organizacji opozycyjnych, które powstawały od połowy lat 70., nie brakowało 
takich, które odwoływały się do naszej tragicznej historii, w tym do Zbrodni Katyńskiej. 
Były to wspomniany już Instytut Katyński oraz Komitet Katyński. Ten pierwszy został 
założony w Krakowie wiosną 1978 roku przez Adama Macedońskiego, Andrzeja 
Kostrzewskiego oraz Stanisława Tora. W tym samym roku dołączyli do nich Kazimierz 
Godłowski i Leszek Martini, krewny prokuratora Romana Martiniego, zamordowanego 
w 1946 roku w związku ze sprawą Katynia. Początkowo (do kwietnia 1979 roku) 
Instytut działał w sposób tajny, potem już w sposób jawny. Oprócz wydawania „Biule-
tynu Katyńskiego” zajmował się tłumaczeniem obcojęzycznych publikacji dotyczących 
Katynia, m.in. Raportu Komisji Specjalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych do 
Zbadania Mordu w Katyniu. Wydawał liczne oświadczenia, odezwy, listy oraz apele, 
a także współorganizował uroczystości ku czci pomordowanych (m.in. w 1980 roku) 
oraz prelekcje i wykłady na temat Zbrodni Katyńskiej12.

Z kolei Komitet Katyński utworzono w Warszawie we wrześniu 1979 roku. 
Jego inicjatorami byli: ks. Wacław Karłowicz, bracia – Stefan, Andrzej, Arkadiusz 
i Sławomir Melakowie, Jan Waś i ks. Antoni Czajkowski, a deklarację założycielską 
podpisało dziewiętnaście osób. Celem Komitetu, noszącego początkowo nazwę 
Konspiracyjny Komitet Katyński, było głoszenie prawdy, demaskowanie kłamstw 
peerelowskiej propagandy na temat faktycznych sprawców Zbrodni Katyńskiej 
i upamiętnienie jej ofiar, a także – szerzej – pielęgnowanie pamięci o Polakach 
pomordowanych na Wschodzie13. Członkowie Komitetu Katyńskiego ustawili na 
Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach w Dolince Katyńskiej, która 
była tradycyjnym i symbolicznym miejscem upamiętniania ofiar Zbrodni Katyńskiej, 
drewniany krzyż ze znakiem Polski Walczącej oraz z inskrypcją o ofiarach zabitych 
na nieludzkiej ziemi strzałem w tył głowy. Został on co prawda szybko usunięty 
przez „nieznanych sprawców”. Jednak to wydarzenie stało się przyczynkiem do 
pomysłu trwalszego uczczenia w tym miejscu ofiar Zbrodni Katyńskiej – ustawienia 
monumentalnego, kilkumetrowego pomnika katyńskiego. Doszło do tego 31 lipca 
1981 roku, a czyn ten stał się najgłośniejszym, najbardziej znanym działaniem 
Komitetu. Ponadto co roku 13 kwietnia, czyli w rocznicę ujawnienia Zbrodni 
Katyńskiej, z inicjatywy działaczy Komitetu Katyńskiego odprawiano mszę świętą 
w intencji pomordowanych oficerów Wojska Polskiego. Podobne celebrowano 
17 września – w kolejne rocznice napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Również 

11 „Z dnia na dzień” 1985, nr 15, s. 1.
12 A. Macedoński, Historia Instytutu Katyńskiego w  Polsce, [w:] Zbrodnia nie ukarana. Katyń – Twer 

–Charków, Warszawa 1996, s. 188-196.
13 A. Przewoźnik, J. Adamska, Katyń. Zbrodnia, prawda…, op. cit., s. 418.
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każdego roku spotykano się – 1 sierpnia czy 1 listopada – na warszawskich Powązkach, 
oczywiście w Dolince Katyńskiej. Na terenie kościoła św. Anny Komitet regularnie 
organizował niezależne wykłady i spotkania z kombatantami. Przy okazji tych i innych 
spotkań kolportowano wydawnictwa podziemne, zwłaszcza te dotyczące Zbrodni 
Katyńskiej. Komitet Katyński wykonywał także krzyżyki i orzełki katyńskie, z napisem 
Katyń 1940, i wręczał je osobom zasłużonym w walce o ujawnienie prawdy o Zbrodni 
Katyńskiej. Jednym z pierwszych odznaczonych był ks. Jerzy Popiełuszko14.

CZTERDZIESTA ROCZNICA ZBRODNI

W 1980 roku przypadała czterdziesta rocznica Zbrodni Katyńskiej. Rok ten został 
ogłoszony – najpierw przez polską emigrację na Zachodzie, a później przez działaczy 
opozycji w kraju – Rokiem Katyńskim, a 13 kwietnia 1980 roku był dniem żałoby 
narodowej, której wyrazem miały być czarne opaski noszone na rękawach. Opo-
zycjoniści skoncentrowali się w swoich działaniach na zbrodni. Uchwalili – m.in. 
Instytut Katyński, Komitet Obrony Robotników, Komitet Porozumienia na Rzecz 
Samostanowienia Narodu, Konfederacja Polski Niepodległej czy Ruch Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela – z tej okazji szereg okolicznościowych apeli i oświadczeń.

Jako jeden z pierwszych uczynił to Komitet Porozumienia na Rzecz Samostano-
wienia Narodu, utworzony w lutym 1979 roku z inicjatywy Wojciecha Ziembińskiego, 
od lat zaangażowanego w ujawnianie prawdy o Zbrodni Katyńskiej. To właśnie ten 
Komitet ogłosił rok 1980 rokiem pamięci narodowej. Jego działacze w odezwie 
z 27 grudnia 1979 roku stwierdzali: W 1980 roku będziemy czcić w sposób szczególny 
pamięć setek tysięcy żołnierzy polskich i ludności cywilnej, którzy w następstwie sowieckiej 
agresji z 17 września 1939 roku oddali na Wschodzie swe życie za Polskę. Przede 
wszystkim będziemy czcić pamięć blisko 15 tysięcy zamordowanych tam przed 40 laty 
oficerów Wojska Polskiego. Część z nich więzionych uprzednio w Kozielsku, w liczbie 
około czterech i pół tysiąca zginęła w lesie katyńskim koło Smoleńska – w okresie od końca 
marca do początku maja 1940 roku […]. Miejsca śmierci pozostałych – więzionych do 
wiosny 1940 roku w Starobielsku i Ostaszkowie – dotąd pozostają dla nas nieznane15. 
I wzywali: W 1980 roku, uznanym już przez światową społeczność Polonii za Rok 
Katyński, wzmóżmy nasze działanie – aby stosunki między narodami były budowane 
na prawdzie i sprawiedliwości. Domagajmy się od rządu ZSRR ujawnienia sprawców 
i okoliczności śmierci oficerów polskich – oraz umożliwienia Narodowi Polskiemu 
otoczenia opieką wszystkich grobów poległych, pomordowanych i zmarłych na Wschodzie 
obywateli Rzeczpospolitej. Domagajmy się od władz PRL podjęcia niezbędnych kroków 

14 Więcej na temat działalności Komitetu Katyńskiego zob. Ł. Kudlicki, A. Melak (współpraca), Stefan 
Melak. Strażnik pamięci Katynia, Warszawa 2015.

15 Odezwa Komitetu Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu w związku z ogłoszeniem roku 
1980 Rokiem Katyńskim, 27 grudnia 1979 r., [w:] Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór 
dokumentów, oprac. Z. Hemmerling, M. Nadolski, Warszawa 1994, s. 650-651.
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w tym kierunku – a także uczczenia ofiar wzniesieniem Pomników Pamięci Narodowej 
w miejscach masowej śmierci oraz w stolicy Polski16.

Cztery miesiące później, 27 kwietnia 1980 roku, działacze Komitetu Poro-
zumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu skierowali do Organizacji Narodów 
Zjednoczonych list z  żądaniem powołania międzynarodowej komisji w celu 
wyjaśnienia sprawy Katynia. Na inny ciekawy krok zdecydowali się członkowie 
Instytutu Katyńskiego, którzy w kwietniu 1980 roku wystosowali list otwarty do 
przewodniczącego Rady Państwa PRL i prezesa Rady Ministrów. Żądali w nim: 
1. Odszukania, ujawnienia, osądzenia, ukarania i potępienia zbrodniarzy winnych 
zbrodni ludobójstwa dokonanej na polskich jeńcach wojennych w Katyniu, Dergaczach, 
Bołogoje i innych miejscowościach ZSRR, 2. Godnego i oficjalnego uczczenia pamięci ofiar 
tej zbrodni, 3. Przyznania odpowiednich odszkodowań dla rodzin ofiar. Powoływali 
się przy tym na prawo karne PRL, a konkretnie artykuł 252 paragraf 1 kodeksu 
karnego, w myśl którego „ukrywanie, przemilczanie oraz fałszowanie okoliczności 
śmierci żołnierzy Wojska Polskiego” miało stanowić przestępstwo17. Jeszcze dalej 
poszedł – kilka miesięcy wcześniej, 1 stycznia 1980 roku – działacz Ruchu Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela, Adam Wojciechowski, który wystosował list otwarty 
do ambasadora ZSRR w Polsce. List ten uznano w MSW za prowokacyjny (czemu 
zresztą trudno się dziwić). Wojciechowski stwierdzał: Nie wątpię, że władze radzieckie 
zorganizują uroczystości rocznicowe i że ułatwią w nich udział obywatelom radzieckim 
polskiego pochodzenia, jak i przybyszom z Polski. I dodawał: Dlatego proszę Jego Eksce-
lencję o wydanie mi wizy pobytowej w ZSRR, w okresie marzec – maj br., abym mógł 
złożyć hołd pamięci moich bohaterskich rodaków18.

W drugoobiegowej prasie ukazało się wiele artykułów poświęconych Zbrodni 
Katyńskiej, a „Biuletyn Dolnośląski” – najważniejsze wrocławskie pismo ukazujące 
się przed powstaniem „Solidarności” – zamieścił specjalny, kilkunastostronicowy 
dodatek. Z kolei czytelnicy „Ucznia Polskiego” mogli się dowiedzieć, że: 13 kwietnia br. 
Obchodzona będzie 40. Rocznica tragedii, która została faktycznie wymazana z historii 
Polski. Tragedia ta, to mord 4500 oficerów polskich w tzw. Lasku Katyńskim. Odpowie-
dzialność za ten czyn spada na ówczesne władze Związku Radzieckiego […]. W całym 
PRL „sprawa katyńska” nie znalazła miejsca w podręcznikach szkolnych do historii. Jest 
tematem „tabu”, na który nie wolno pisać, aby nie drażnić „wielkiego sojusznika”19. Na 
łamach tego pisma zaapelowano jednocześnie do czytelników: Ale czy wolno nam milczeć, 
młodzieży polskiej w obliczu tak straszliwej tragedii tysięcy najlepszych Polaków? Nie! […] 

16 Ibidem, s. 651.
17 List otwarty Instytutu Katyńskiego w Polsce do władz państwowych w sprawie wszczęcia postępowania 

zmierzającego do ujawnienia prawdy o sprawcach zbrodni katyńskiej, kwiecień 1980 r., [w:] Opozycja 
małopolska w  dokumentach 1976-1980, oprac. A. Roliński, K. Bielawska (współpraca), M. Orski 
(współpraca), Kraków 2003, s. 507.

18 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN BU), 0296/229 t. 1, List otwarty 
Adama Wojciechowskiego do ambasadora ZSRR w PRL z 1 stycznia 1980 r., k. 25.

19 Rok katyński, „Uczeń Polski” 1980, nr 9/10.
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Domagajcie się prawdy od waszych nauczycieli o dziejach Polski, o dziejach stosunków 
polsko-radzieckich z lat 1939-[19]41 i o całych dziejach najnowszych20.

Na ulicach polskich miast i w innych miejscach, w całym praktycznie kraju 
– mimo działań Służby Bezpieczeństwa – pojawiło się mnóstwo ulotek, napisów czy 
plakatów. 3 kwietnia 1980 roku funkcjonariusze w Sopocie zauważyli napis Pomścimy 
Katyń, a pięć dni później – tym razem na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Gdyni 
Redłowie – Katyń21. Z kolei napis Naród Polski czci pamięć 15 000 zamordowanych 
oficerów polskich przez zbrodniarzy sowieckich katowiccy esbecy odnotowali w pociągu 
relacji Koluszki – Gliwice22. Osiem ulotek o treści: KPN, Katyń pomścimy, precz 
z sowietami, kadra Polski Niepodległej odkryto w Białowieży 22 marca 1980 roku23, 
a dziewięć plakatów nawiązujących do 40. rocznicy Zbrodni Katyńskiej – w Lublinie 
5 kwietnia24. Niestety, część autorów, kolporterów i wykonawców Służba Bezpie-
czeństwa namierzyła (m.in. 15-letniego ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Kożuchowie w województwie zielonogórskim, który na jej terenie 
rozrzucił 20 marca kilka ulotek dotyczących Zbrodni Katyńskiej)25 lub wręcz złapała 
na gorącym uczynku, np. „związane z KPN” dwie uczennice szkół pomaturalnych 
w Warszawie podczas wykonywania napisu Katyń na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach 12 kwietnia26. W innych przypadkach – przynajmniej niektórych – Służba 
Bezpieczeństwa prowadziła szersze działania: sprawa pod kryptonimem „Tablica” 
w związku z umieszczeniem 27 kwietnia 1980 roku na Placu Farnym w Rzeszowie 
tablicy upamiętniającej 40. rocznicę zbrodni trwała do 1983 roku27, natomiast 
rozpracowanie o kryptonimie „Pieczęć” – w reakcji na odkrycie w styczniu 1980 roku 
na terenie Poznania napisów wykonanych tuszem „techniką pieczętowania” o treści 
Katyń 1940 – zakończono po kilkunastu miesiącach, w 1981 roku28.

Działacze opozycji nie ograniczali się do apeli, oświadczeń, okolicznościo-
wych publikacji, ulotek, napisów i plakatów. Próbowali również organizować 
niezależne i oczywiście nielegalne obchody. Udało się to – mimo zdecydowanego 
przeciwdziałania ze strony władz PRL, głównie Służby Bezpieczeństwa i Milicji 
Obywatelskiej – m.in. w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi czy Warszawie. 
20 Ibidem.
21 AIPN BU, 0296/209 t. 2, Kronika nr 4 negatywnych akcji politycznych związanych z rocznicą wydarzeń 

katyńskich, opracowana w Wydziale I Departamentu III MSW z dnia 14 kwietnia 1980 r., k. 96.
22 Zob. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w  Katowicach (AIPN Ka), 240/856, „40 rocznica 

zbrodni katyńskiej. 1940-1980”.
23 AIPN BU, 0296/209 t. 2, Kronika nr 1 negatywnych akcji politycznych związanych z rocznicą wydarzeń 

katyńskich, opracowana w Wydziale I Departamentu III MSW z dnia 24 marca 1980 r., k. 84.
24 AIPN BU, 0296/209 t. 2, Kronika nr 3 negatywnych akcji politycznych związanych z rocznicą wydarzeń 

katyńskich, opracowana w Wydziale I Departamentu III MSW z dnia 6 kwietnia 1980 r., k. 94.
25 AIPN BU, 0296/209 t. 2, Kronika nr 4 negatywnych akcji politycznych związanych z rocznicą wydarzeń 

katyńskich, opracowana w Wydziale I Departamentu III MSW z dnia 14 kwietnia 1980 r., k. 96.
26 AIPN BU 0296/209 t. 2, Kronika nr 4 negatywnych akcji politycznych związanych z rocznicą wydarzeń 

katyńskich, opracowana w Wydziale I Departamentu III MSW z dnia 14 kwietnia 1980 r., k. 99.
27 Zob. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie (AIPN Rz), 00141/2288/D.
28 Zob. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu (AIPN Po), 0186/707/D.



170

dr hab. Sebastian Ligarski, dr Grzegorz Majchrzak

W Krakowie 13 kwietnia 1980 roku – jak potem informowano nie bez przesady 
na łamach „Biuletynu Katyńskiego” – „duża grupa ludzi”29 (według jednego 
z uczestników, Ryszarda Majdzika, było to około 40 osób30, również w ocenie SB 
miało być ich około 40, ale włącznie z licznymi gapiami31) po nabożeństwie za 
pomordowanych odprawionym w Kościele Mariackim przeszła na rynek, w miejsce, 
gdzie kilka tygodni wcześniej, 21 marca, samospalenia m.in. w proteście przeciwko 
kłamstwu katyńskiemu dokonał Walenty Badylak. Złożono tam kwiaty i zapalono 
znicze, a wdowa po jednym z zamordowanych w Katyniu umieściła w tym miejscu 
kartkę z jego imieniem i nazwiskiem. Ponadto na płycie rynku manifestantom 
udało się wykonać napis KATYŃ. Służba Bezpieczeństwa usiłowała nie dopuścić 
do demonstracji i zatrzymała kilka godzin wcześniej sześć osób (w tym Adama 
Macedońskiego, który miał pierwotnie wygłosić okolicznościowe przemówienie), 
a w trakcie „działań filtracyjnych” w rejonie rynku – kolejnych 21 osób. Jednej 
z nich – Janowi Frączkowi – odebrano transparent z napisem Katyń 1940-198032. 
Sukces SB nie był pełny, bo do rocznicowego przemówienia jednak doszło. Przemawiał 
Roman Kahl-Stachniewicz. Jak potem wspominał: Nie wygłosiłem przygotowanego 
na tę okazję przemówienia, bo nie miałem brać udziału w tych obchodach i nie miałem 
tego tekstu. Improwizowałem. Powiedziałem z jakiej okazji się zebraliśmy, o represjach 
jakie spotkały organizatorów, potem zapaliliśmy znicze przy studzience i odśpiewaliśmy 
pieśni patriotyczne […] To była bardzo wzruszająca manifestacja33.

Służba Bezpieczeństwa prowadziła „działania filtracyjne” również w innych 
miejscach – gdzie planowali się zebrać i oddać hołd pomordowanym czterdzieści lat 
wcześniej rodakom działacze opozycji. Tak też było w przypadku Cmentarza Woj-
skowego na Powązkach, gdzie znajdowała się Dolinka Katyńska, będąca tradycyjnym 
miejscem upamiętniania ofiar Zbrodni Katyńskiej. Funkcjonariusze orientowali się 
w planach działaczy Konfederacji Polski Niepodległej dotyczących obchodów w tym 
miejscu. W efekcie zatrzymano wiele osób, m.in. szefa KPN Leszka Moczulskiego 
z żoną czy Bernarda Koleśnika – zresztą agenta SB. Mimo to przy symbolicznej 
mogile katyńskiej zebrało się, według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
około 250 osób, złożono 10 wiązanek kwiatów, a rocznicowe przemówienia wygłosili 
Tadeusz Stański i ojciec Bronisław Sroka. Niestety, zdjęcia i nagrania z cmentarza 
ich autorom odebrali „czujni” funkcjonariusze34.

Niekiedy ograniczano się do okolicznościowych mszy świętych. Tak było na 
przykład w Tarnowie. Do masowego udziału w nabożeństwie oraz „zachowania 

29 Informacja z przebiegu demonstracji w dniu 13 kwietnia 1980 r. na Rynku Głównym w Krakowie, 
13.04.1989 r., [w:] Opozycja małopolska…, op. cit., s. 498.

30 M. Lewandowski, M. Gawlikowski (współpraca), Prześladowani, wyszydzani, zapomniani … Niepokonani, 
t. 1: ROPCiO i KPN w Krakowie 1977-1981, Kraków 2009, s. 139.

31 AIPN BU 0296/209 t. 2, Kronika nr 4 negatywnych akcji politycznych związanych z rocznicą wydarzeń 
katyńskich, opracowana w Wydziale I Departamentu III MSW z dnia 14 kwietnia 1980 r., k. 100.

32 P. Gasztold-Seń, Siła przeciw prawdzie…, op. cit., s. 147-148.
33 M. Lewandowski, M. Gawlikowski (współpraca), Prześladowani, wyszydzani…, op. cit., s. 139.
34 P. Gasztold-Seń, Siła przeciw prawdzie…, op. cit., s. 148.
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godności i powściągliwości podczas uroczystości” wzywał zespół redakcyjny i współ-
pracownicy niezależnego pisma „Wiadomości Tarnowskie”. W Warszawie mszę 
odprawiono 2 kwietnia 1980 roku w kościele o.o. Dominikanów przy ul. Freta. 
Zamówił ją Edward Staniewski. W nabożeństwie wzięło udział – w ocenie MSW – 
około 600 osób. Okolicznościowe kazanie wygłosił ojciec Krzysztof Kasznica. Miało 
ono zawierać „wrogie akcenty polityczne”. Zapewne zaliczono do nich stwierdzenie, 
że „nie będzie wymieniał zbrodniarzy po imieniu z wiadomych względów”35. Na 
marginesie warto dodać, że zamawianie rocznicowych nabożeństw nie zawsze 
było sprawą łatwą. Kłopoty z tym mieli działacze opozycji w Łodzi, nie udało się 
w Szczecinie. Był to efekt postawy biskupa szczecińskiego Kazimierza Majdańskiego, 
który nie tylko odmówił (dwukrotnie) spotkania z inicjatorami mszy rocznicowych, 
ale – co więcej – oficjalnie zabronił podlegającym mu księżom ich odprawienia36.

Zdarzały się też inne, bardziej nietypowe inicjatywy. 13 lutego 1980 roku 
działacze Komitetu Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu wystosowali 
do polskich sportowców apel o bojkot letniej olimpiady. Pisali w nim: Letnie 
igrzyska mają się odbyć w lipcu 1980 r. w Moskwie – stolicy kraju, gdzie przed 40 laty 
dokonano zbrodni ludobójstwa na około 15 tysiącach oficerów polskich, wziętych do 
niewoli przez wojska rosyjskie, które wraz z wojskami niemieckimi dokonały inwazji 
Polski we wrześniu 1939 r. Komitet Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu 
proklamował rok 1980 Rokiem Pamięci Narodowej i domaga się ujawnienia przez 
rząd Związku Radzieckiego jego sprawców i okoliczności zbrodni katyńskiej oraz wska-
zania wszystkich mogił pomordowanych w ZSRR obywateli polskich. W oświadczeniu 
z 31 stycznia przeciwstawiliśmy się najnowszej inwazji wojsk radzieckich na Afganistan. 
W powyższej sytuacji, udział polskich olimpijczyków na igrzyskach moskiewskich należy 
uznać za sprzeczny z godnością Narodu, od dwu wieków walczącego o swoją Niepodległość 
i przelewającego hojnie krew za „wolność waszą i naszą”37. Nie był to jedyny tego 
rodzaju apel. Kilka miesięcy później, 1 lipca 1980 roku, działacze Konfederacji 
Polski Niepodległej w Rzeszowie rozrzucili ulotki również skierowane do polskich 
sportowców. Zwracali się do nich o bojkot moskiewskiej olimpiady. Pisali: Pamiętajcie, 
że w roku 1939 armia sowiecka również bezprawnie wtargnęła na ziemie polskie – nasze 
matki i dzieci były deportowane w tajgi syberyjskie, zaś żołnierzy i oficerów więziono 
w karnych obozach. W samym Katyniu wymordowano około 15 tys. naszych oficerów 
i żołnierzy, a łagry w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie są jeszcze niezbadane38. 
Trudno powiedzieć, czy w ogóle te apele dotarły do polskich sportowców, a jeśli 
nawet, to nie przyniosły one żadnego efektu.

35 Ibidem, s. 148.
36 AIPN BU, 0296/209 t. 2, Kronika nr 4 negatywnych akcji politycznych związanych z rocznicą wydarzeń 

katyńskich, opracowana w Wydziale I Departamentu III MSW z dnia 14 kwietnia 1980 r., k. 101.
37 AIPN BU, 0236/231 t. 1, Meldunek operacyjny Wydziału III Departamentu III MSW z dnia 11 marca 

1980 r., k. 4.
38 AIPN, IPN BU 0236/231 t. 1, Meldunek operacyjny Wydziału III Departamentu III MSW z dnia 

11 marca 1980 r., k. 8.
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Niestety, nie ma informacji, ile osób w związku z obchodami czterdziestej 
rocznicy Zbrodni Katyńskiej lub przygotowaniami do nich było ogółem represjo-
nowanych (zatrzymanych na 48 godzin, aresztowanych czy skazanych przez sądy). 
Wiadomo jedynie, że w trakcie nielegalnych manifestacji zatrzymano – według danych 
MSW – w całym kraju 72 osoby. Służba Bezpieczeństwa przechwyciła także ponad 
osiem tysięcy okolicznościowych druków39. Pozwoliło to częściowo sparaliżować tak 
niemiłe władzy ludowej obchody, ale nie wystarczyło, aby je uniemożliwić.

KATYŃSKIE KRZYŻE

O Katyniu nie zapominano po powstaniu „Solidarności”, chociaż działacze związku 
podchodzili do Zbrodni Katyńskiej z dużą ostrożnością, wręcz z pewną rezerwą, gdyż 
dla władz PRL – mimo naruszenia ich faktycznego monopolu w wielu kwestiach 
historycznych i narzuconego przez nich zakłamania czy milczenia – pozostawała ona 
nadal tematem newralgicznym, drażliwym. Dlatego też kwestia Zbrodni Katyńskiej 
w ogóle nie pojawiała się w ogólnopolskim – wychodzącym w nakładzie 500 tysięcy 
egzemplarzy i podlegającym cenzurze – „Tygodniku Solidarność”. Była za to incy-
dentalnie obecna w prasie zakładowej, przeznaczonej „do użytku wewnętrznego”. 
Lecz pisano w niej nader ostrożnie, jak stwierdził historyk Witold Wasilewski: 
powstrzymując się jednak z reguły od stawiania kropki nad „i” przy określeniu sprawców 
mordu40. Bardziej bezkompromisowo do sprawy Zbrodni Katyńskiej odnosiło się 
w swoich publikacjach Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego jedną z przyczyn 
powstania była chęć odkłamania historii Polski wykładanej na uczelniach.

Właśnie w tzw. solidarnościowym karnawale, w Ośrodku Badań Społecznych 
Regionu „Mazowsze”, działał związkowy instytut naukowy, w ramach którego 
funkcjonowała Pracownia Historii Współczesnej, kierowana przez badacza Zbrodni 
Katyńskiej Jerzego Łojka. Jednym z czterdziestu tematów badawczych pracowni 
była „Sprawa Katynia i zerwania stosunków między rządem ZSRR a rządem RP na 
emigracji 1943-1945”. Prowadzono również prace nad przygotowaniem podręcznika 
do historii najnowszej dla liceów, w którym znaleźć się miała Zbrodnia Katyńska41. 
O Katyniu pamiętano również w kwietniu 1981 roku – wtedy w wielu miejscowo-
ściach na terenie całego kraju organizowano rocznicowe spotkania, prelekcje, odczyty 
poświęcone Zbrodni Katyńskiej. Pojawiła się też wówczas większa ilość druków 
(broszur, plakatów) związanych z tą tematyką. Chyba najgłośniejszymi, najbardziej 
znanymi z nich były: plakat Krystyny Janiszewskiej z białymi i czerwonymi krzyżami 
oraz plakat Katyń – ze znakiem krzyża w literze t.

To właśnie w czasie legalnej działalności związku ustawiono pomnik katyński 
na warszawskich Powązkach oraz krzyż katyński na cmentarzu komunalnym przy 
39 A. Przewoźnik, J. Adamska, Katyń. Zbrodnia, prawda…, op. cit., s. 420; Więcej na ten temat zob.: 

Ł. Kudlicki, A Melak (współpraca), Stefan Melak…, op. cit., s. 164-178.
40 W. Wasilewski, Pamięć Katynia…, op. cit., s. 64.
41 Ibidem, s. 63-64.
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ulicy Bielskiej w Płocku. Pomnik był dziełem Komitetu Katyńskiego i stanął 31 lipca 
1981 roku w godzinach południowych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 
w Warszawie (w Dolince Katyńskiej). Składał się on z trzyipółmetrowego krzyża stoją-
cego na postumencie oraz płyt leżących na ziemi. Na pomniku widniały napisy: Katyń 
1940, Ostaszków, Starobielsk, Kozielsk oraz litery W i P, a także orzeł w koronie. Całość 
była otoczona brązowym łańcuchem rozpiętym na słupach. Wykonał go Arkadiusz 
Melak. Po proteście ambasady Związku Sowieckiego pomnik został ukradziony w nocy 
z 31 lipca na 1 sierpnia przy użyciu ciężkiego sprzętu przez „nieznanych sprawców”. 
W reakcji na tę kradzież powstał kilkudziesięcioosobowy jawny Obywatelski Komitet 
Budowy Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej, stawiający sobie za cel wzniesienie 
nowego monumentu. 6 grudnia 1981 roku wmurowano nawet kamień węgielny i akt 
erekcyjny, ale budowę pomnika uniemożliwiło wprowadzenie stanu wojennego42.

Przetrwał natomiast ustawiony 30 października 1981 roku – z inicjatywy 
Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, Społecznego Komitetu Ochrony 
Pomników Pamięci Narodowej oraz płockiego Komitetu Obrony Więzionych za 
Przekonania – krzyż upamiętniający oficerów polskich pomordowanych w Katyniu 
przez NKWD. W przypadku krzyża władze przyjęły inną taktykę – 13 listopada 
prezydent miasta Płocka nakazał regionalnym władzom związku jego rozebranie, te 
jednak postanowiły odwołać się do władz wojewódzkich43.

PO 13 GRUDNIA 1981 ROKU

Wprowadzenie w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego wymusiło 
inne formy upamiętniania Zbrodni Katyńskiej. Prawda zeszła ponownie do podziemia. 
Wiedzę o Katyniu popularyzowano podczas prelekcji w prywatnych domach i kościo-
łach, w trakcie pielgrzymek, rocznicowych mszy czy obozów harcerskich. Ale nie tylko. 
Czyniono to również w ośrodkach odosobnienia, w których od 13 grudnia znaleźli 
się internowani działacze opozycji, a wśród nich członkowie Komitetu Katyńskiego. 
Najbardziej widocznym tego przejawem była tzw. poczta obozowa w postaci kopert 
z motywami katyńskimi, innym – prelekcje, wykłady dla internowanych.

Nie sposób też nie wspomnieć o demonstracjach urządzanych, i to już od 
1974 roku, nie tylko w Dolince Katyńskiej. Temat Zbrodni Katyńskiej był obecny pod-
czas ulicznych demonstracji rocznicowych w kwietniu 1989 roku w Lublinie czy cztery 
lata wcześniej w Tarnowie. Przewijał się także przy okazji innych rocznic, zwłaszcza 
wkroczenia wojsk sowieckich do Polski (17 września), ale też 11 listopada (w 1983 roku 
w Warszawie) czy 1 sierpnia (w 1985 i 1988 roku, również w stolicy). Zdarzały się inne 
formy upamiętnienia prawdy o Katyniu. W Poniedziałek Wielkanocny 1985 roku 
w Dolince Katyńskiej wykonano na ziemi napis Katyń 1940 – NKWD, a 1 sierpnia 
42 Ibidem, s. 421-422.
43 J. Pawłowicz, NSZZ „Solidarność” Organizacja Regionu Płockiego, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, 

t. 5: Polska środkowo-wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 399.
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1987 roku obok fałszującego historię pomnika, wystawionego na Powązkach dwa lata 
wcześniej przez władze PRL, umieszczono tabliczkę z informacją o prawdziwych 
sprawcach mordu.

Katyń był również tematem wielkanocnych Grobów Pańskich, które swym 
„politycznym” wystrojem wielokrotnie doprowadzały władze PRL do wściekłości. I tak 
ks. Henryk Jankowski, wspierający podziemną „Solidarność”, w 1983 roku w parafii 
św. Brygidy w Gdańsku wystawił urnę, która symbolizowała prochy pomordowanych. 
Z kolei rok wcześniej jedna ze stacji Drogi Krzyżowej umiejscowionej pod Turbaczem 
w Gorcach poświęcona została – z inicjatywy Czesława Pajerskiego – ofiarom Zbrodni 
Katyńskiej44. W okresie stanu wojennego popularne były kwietne krzyże układane 
przez Polaków – również za ich pomocą czczono pamięć o zamordowanych w Katyniu. 
W latach 80. w wielu kościołach wmurowano tablice upamiętniające ofiary zbrodni, 
umieszczano okolicznościowe inskrypcje itp.

W latach 80., obok książek i prasy pojawiła się w drugim obiegu różnego rodzaju 
„galanteria”, szczególnie znaczki podziemnej poczty. Były one wydawane przez wiele 
organizacji, głównie solidarnościowych. Upamiętniano na nich nie tylko bieżące 
wydarzenia, bohaterów opozycji i podziemia, lecz także ważniejsze fakty z historii 
naszego kraju, w tym z okresu II wojny światowej. Spośród tych ostatnich Zbrodnia 
Katyńska z pewnością należała do wydarzeń przypominanych najczęściej45. W 1985 roku 
w związku z 45. rocznicą Zbrodni Katyńskiej „Poczta Solidarność” wypuściła – w ramach 
serii poświęconej historii Polski – znaczek o Katyniu. Oprócz znaczków w podziemiu, 
a wcześniej w miejscach internowania przygotowywano koperty i pocztówki, na których 
pojawiał się motyw Katynia. Zdecydowanie rzadziej natomiast Zbrodnia Katyńska była 
upamiętniana w wydawanych w drugim obiegu kalendarzach – temat Katynia pojawiał 
się w tym przypadku najczęściej w kwietniu. To nie powinno dziwić, gdyż dla wielu 
działaczy opozycji był to miesiąc pamięci o Zbrodni Katyńskiej.

W latach 80. Katyń był również obecny w eterze, w audycjach podziemnego 
Radia „Solidarność”. 15 lutego 1988 roku, informując o wizycie ministra spraw 
zagranicznych PRL Mariana Orzechowskiego w Moskwie oraz o jego spotkaniu 
z sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku 
Radzieckiego Michaiłem Gorbaczowem w sprawie białych plam – w audycji warszaw-
skiego radia stwierdzono, że niezbędne jest oficjalne stanowisko w kilku „pierwszych 
z brzegu sprawach”. Na początku krótkiej – obejmującej pięć zagadnień – listy 
była odpowiedź na pytanie: „Kto jest sprawcą wymordowania oficerów polskich 
w Katyniu?”46. Na marginesie warto dodać, że właśnie na antenie Radia „Solidarność” 
informowano o przełomie w sprawie Zbrodni Katyńskiej, jakim była autokarowa 
pielgrzymka do Katynia zorganizowana w dniach 6-10 kwietnia 1989 roku przez 

44 W. Wasilewski, Pamięć Katynia…, op. cit., s. 66-67.
45 Przygotowując album o pamięci II wojny światowej w PRL, zebraliśmy ponad 250 znaczków, kalendarzy, 

kopert, kart pocztowych dotyczących Katynia. Drugim tak popularnym tematem było Powstanie 
Warszawskie.

46 Stenogram audycji warszawskiego Radia „Solidarność” z dnia 15 lutego 1989 r. (w zbiorach autorów).
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Parafię św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, a konkretnie – jej proboszcza ks. Leona 
Kantorskiego, od lat wspierającego działania opozycji w PRL. Słuchacze mogli się 
dowiedzieć, że uczestnicy pielgrzymki oddali hołd prochom pomordowanych w 1940 r. 
przez NKWD oficerów Wojska Polskiego oraz że nad grobami ofiar ks. Leon Kantorski 
odprawił mszę świętą i wygłosił homilię o zwycięstwie przez śmierć, a ponadto, że do 
kościoła w Podkowie Leśnej Górze została przywieziona urna z ziemią katyńską47.

OSTATNIE (?) OFIARY KATYNIA

Upamiętnianie ofiar Katynia czy – szerzej – Polaków pomordowanych w czasie 
II wojny światowej na Wschodzie nie było zajęciem bezpiecznym. Taki był główny 
obszar działalności ks. Stefana Niedzielaka. W czasie wojny współpracował z Dele-
gaturą Rządu na Kraj, a także kierował pracami Czerwonego Krzyża. Dzięki temu 
zyskał dostęp do dokumentów w sprawie Katynia. To właśnie za jego pośrednic-
twem trafiły one do kardynała Adama Sapiehy, metropolity krakowskiego. Ksiądz 
Niedzielak był twórcą projektu przekształcenia kościoła św. Karola Boromeusza 
na warszawskich Powązkach w sanktuarium poległych na Wschodzie, a także 
współtwórcą oraz opiekunem wspólnoty „Rodzina Katyńska – Rodzina Polska”. 
W swoich kazaniach często upominał się o prawdę o Katyniu. Od 1978 roku podej-
mował (wraz z Wojciechem Ziembińskim) działania mające na celu upamiętnienie 
rodaków poległych i zaginionych po 17 września 1939 roku – w postaci wbijanych 
w ziemię lub prowizorycznie montowanych krzyży pamięci. Były one usuwane przez 

„nieznanych sprawców”. Zapewne tych samych, którzy nękali go potem głuchymi 
telefonami i pogróżkami, pobili, próbowali porwać, a w końcu – w nocy z 19 na 
20 stycznia 1989 roku – zamordowali we własnym mieszkaniu48. Kilka miesięcy 
później, wiosną 1989 roku, władze PRL w oficjalnych oświadczeniach dopuściły 
możliwość popełnienia zbrodni przez NKWD, a od drugiej połowy tego roku 
na temat Katynia można już było pisać praktycznie bez ograniczeń. Inną ofiarą 
śmiertelną związaną ze Zbrodnią Katyńską był 76-letni Walenty Badylak, który 
21 marca 1980 roku w godzinach porannych przykuł się łańcuchem do hydrantu 
na Rynku Głównym w Krakowie, a następnie oblał benzyną i podpalił. Do osób 
próbujących go ratować krzyczał, aby się odsunęły, bo ma w kieszeniach butelki 
z benzyną, które mogą w każdej chwili wybuchnąć. Ten dramatyczny gest starszego 
i schorowanego człowieka peerelowska propaganda próbowała przedstawiać jako 
efekt choroby psychicznej. Tak oczywiście nie było, a dramatyczny czyn Walentego 
Badylaka miał ścisły związek z Katyniem. Świadczyła o tym tabliczka, którą zawiesił 
sobie na szyi: Płatni przez katyńskich morderców renegaci wyrzucili 15-letniego jedynaka 
ze szkoły, z solidnej piekarni zrobili knajpę. Jedynak rozpił się49. Ale nie tylko. Jeszcze 
47 Stenogram audycji warszawskiego Radia „Solidarność” z  dnia 17 kwietnia 1989 r. (w  zbiorach 

autorów).
48 P. Gasztold-Seń, Siła przeciw prawdzie…, op. cit, s. 151-152. Por. P. Pleskot, Miasto śmierci. Pytania 

o morderstwa polityczne popełnione w Warszawie (1956-1989), Warszawa 2015.
49 S. M. Jankowski, Śmierć przy studzience, „Biuletyn Katyński” 1991, nr 1, s. 8-17.
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dobitniejszym świadectwem była płyta paździerzowa z tekstem: Precz mordercy 
katyńscy oraz ich płatni krajowi renegaci. Znaleźli ją funkcjonariusze Służby Bezpie-
czeństwa rewidujący po tym zdarzeniu mieszkanie Walentego Badylaka50. Czyn ten 
podzielił zresztą opozycję. Jej część (działacze Konfederacji Polski Niepodległej) poparła 
go, inni zaś, m.in. Komitet Obrony Robotników – w obawie przed ewentualnymi 
naśladowcami – uznali za zbyt radykalny.
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Doskonalenie organizacji, jaką są siły zbrojne, poprzez wykorzystanie dostępnych 
narzędzi procesowego ich kształtowania i usprawniania ich funkcjonowania pozostaje 
ciągle zagadnieniem istotnym. Ma ono znaczenie dla efektywnego projektowania 
procesów, zapewnienia właściwej interakcji między nimi oraz wykorzystania narzędzi 
pozwalających na usprawnienia w zarządzaniu tymi procesami, także informatycznymi.

Podejmowane w tym zakresie działania – poprzez zidentyfikowanie, zsynchro-
nizowanie i zoptymalizowanie procesów – powinny zapewnić oczekiwaną dostępność 
sił, efektywność wykorzystania zasobów (osobowych i rzeczowych) oraz usprawnić 
proces kierowania rozległą strukturą, jaką tworzą siły zbrojne. Prawidłowa organizacja 

Siły zbrojne – organizacja procesowa
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STRESZCZENIE 

W artykule autor omawia siły zbrojne w procesie doskonalenia jako organizacji poprzez 
wykorzystywanie dostępnych narzędzi procesowych w celu usprawniania ich funkcjono-
wania. Ma to znaczenie dla efektywnego projektowania procesów, zapewnienia właściwej 
interakcji między nimi oraz wykorzystania narzędzi pozwalających na usprawnienia 
w zarządzaniu tymi procesami, także narzędziami informatycznymi. Podejmowane w tym 
zakresie działania – poprzez zidentyfikowanie, zsynchronizowanie i zoptymalizowanie 
procesów – powinny zapewnić oczekiwaną dostępność sił, efektywność wykorzystania 
zasobów (osobowych i rzeczowych) oraz usprawnić proces kierowania rozległą strukturą, 
jaką tworzą siły zbrojne. Prawidłowa organizacja procesów w siłach zbrojnych, podobnie 
jak w innych instytucjach, zapewnia osiąganie zakładanych rezultatów oraz sprzyja 
skutecznemu i efektywnemu ich rozwojowi.
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procesów w siłach zbrojnych, podobnie jak w innych instytucjach, zapewnia osiąganie 
zakładanych rezultatów oraz sprzyja skutecznemu i efektywnemu ich rozwojowi.

ISTOTA I ZNACZENIE PROCESU W DZIAŁALNOŚCI SIŁ ZBROJNYCH

Dostępna literatura przedmiotu1, w tym Polska Norma2, charakteryzuje, a następnie 
definiuje proces jako zestaw działań (najczęściej realizowanych w sekwencji), które 
zmierzają do wytworzenia produktu lub usługi o określonym i akceptowanym przez 
klienta poziomie wartości. W większości definicje wskazują na operacyjny aspekt 
procesu, jako sekwencji działań wykonywanych w celu wytworzenia określonej, 
oczekiwanej przez klienta wartości. Znaleźć można także definicje wskazujące na 
istotną rolę procesów w kontekście przyjętych przez organizację założeń strategicz-
nych3. Analiza przytoczonej terminologii pozwala na sformułowanie specyficznej 
charakterystyki procesu, która odnosiłaby się do organizacji, jaką są siły zbrojne. Tak 
więc proces charakterystyczny dla sił zbrojnych jest procesem, którego celem jest osiągnięcie 
zdolności operacyjnych, a tym samym ich dostępności określonych w dokumentach strate-
gicznych dotyczących bezpieczeństwa państwa4, zatem wypełnienie ustanowionych dla sił 
zbrojnych zadań5. Jest on zbiorem sekwencyjnych, synergicznych, powiązanych relacjami 
przyczynowo-skutkowymi działań w ramach wyodrębnionych systemów funkcjonalnych 
sił zbrojnych6 – realizowanych w otoczeniu narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym 
z wykorzystaniem zasobów państwa, a także dostępnych zasobów sojuszy i koalicji.
1 M. Porter, Competitive Advantage, Warszawa 2010, s. 12; M. Hammer, J. Champy, Reengineering 

w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996; G. Rummler, A. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, 
Warszawa 2000; E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Lublin 2002; P. Grajewski, Organizacja procesowa, 
Warszawa 2007.

2 PN-EN ISO 9000:2015-10, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, https://wiedza.pkn.pl.
3 E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w  przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, 

usprawnianie, Warszawa 2010.
4 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20

RP.pdf (Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 https://
www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_rozwoju_systemu_bezpieczenstwa_narodowego_rp_2022.
pdf. Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna (wyd. niejawne – styczeń 2019); Główne kierunki 
rozwoju SZ i  ich przygotowań do obrony państwa na lata 2017-2026 (wyd. niejawne wprowadzone 
Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 09.02.2017, MP z dnia 20 lutego 2017, poz. 211); Szczegółowe 
kierunki przebudowy i  modernizacji technicznej sił zbrojnych na lata 2017-2026 (wyd. niejawne, 
przyjęte uchwałą Rady Ministrów Nr 79/2018 z dnia 25 maja 2018 r.); Program rozwoju SZ na lata 
2017-2026 (wyd. niejawne).

5 Art. 26.1 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności 
jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic http://www.sejm.gov.
pl/prawo/konst/polski/1.htm.

6 System funkcjonalny Sił Zbrojnych RP – uporządkowany zbiór logicznie wyodrębnionych 
i organizacyjnie powiązanych podsystemów i obszarów działalności resortu obrony narodowej, których 
przeznaczenie, a także wzajemne powiązania i relacje zapewniają niezakłócone działanie oraz gwarantują 
optymalizację rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Wyodrębniono systemy: wsparcia 
dowodzenia, rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony, logistyki, organizacji, uzupełnień i mobilizacji, 
szkolenia. Decyzja MON z dnia 24 grudnia 2013 r. nr 56/Org/P5 w sprawie Organizatorów Systemów 
Funkcjonalnych SZ RP (niepublikowana).
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Warto zwrócić uwagę na cechy procesu, tj. hierarchiczność (czynności, dzia-
łania, podprocesy i systemy), organizacyjne uporządkowanie działań (określone 
sekwencje, metody), orientację na klienta czy świadomość uczestników procesu. 
Należy również podkreślić, że proces nie funkcjonuje sam, ale w szerszym środowisku, 
którym jest system procesów organizacji.

Takie cechy można dostrzec także w organizacji i funkcjonowaniu sił zbroj-
nych, oto kilka z nich:

 - określone cele – zapewnienie niepodległości i niepodzielności terytorialnej 
oraz bezpieczeństwa i nienaruszalności granic;

 - hierarchiczność – w odniesieniu do poziomów dowodzenia (strategiczny, 
operacyjny i taktyczny), rodzajów wojsk (wojska lądowe, siły powietrzne, 
marynarka wojenna, wojska specjalne czy wojska obrony terytorialnej), 
funkcjonalności (dowodzenie, rozpoznanie, rażenie, przetrwanie i ochrona, 
logistyka, szkolenie, uzupełnienie i mobilizacja);

 - uporządkowanie działań (ustalone wewnętrzne procedury: prawo 
powszechne, dokumenty normalizacyjne i doktrynalne);

 - środowisko procesowe: wewnętrzne (urząd MON, siły zbrojne, jednostki 
organizacyjne podległe i nadzorowane przez MON) i zewnętrzne (centralne 
organy władzy i administracji państwowej, szczególnie urząd Prezydenta 
RP, Prezesa Rady Ministrów, Sejm i Senat RP, organizacje pozarządowe, 
przemysł i podmioty gospodarcze, NATO, UE, inne państwa);

 - orientacja na społeczeństwo i państwo jako podmiot uwzględniony w celu 
funkcjonowania sił zbrojnych.

Uprawniona więc jest teza, że siły zbrojne spełniają kryteria wymagane od systemu 
procesów organizacji. Zatem dla funkcjonowania organizacji jako całości konieczna 
jest synchronizacja funkcjonowania procesów – wymagana, aby zapewnić skuteczność 
i efektywność w osiąganiu celów. Zazwyczaj jest to realizowane poprzez zarządzanie 
procesami w organizacji. Istota zarządzania procesami sprowadza się do aktywności osób 
(szefów, dowódców, kierowników, organizatorów systemów funkcjonalnych itp.) oraz 
sił zbrojnych, na którą składają się działania związane z planowaniem, organizowaniem, 
motywowaniem i kontrolowaniem. Zarządzanie jest więc działalnością, w której następuje 
sterowanie zasobami oraz procesami sił zbrojnych w celu ich wykorzystania w sposób 
jak najbardziej zasadny, zamierzony i ekonomiczny.

Z tej perspektywy na uwagę zasługuje także znaczenie podejścia procesowego 
i organizacji procesowej w siłach zbrojnych. Gdy mowa o tym pierwszym, świadomość 
funkcjonowania sił zbrojnych jako systemu, w tym świadomość istnienia wzajemnych 
relacji i współzależności, stwarza, dzięki procesowemu podejściu, możliwość dynamizacji 
systemu organizacyjnego. Pojęcie organizacji procesowej natomiast wiąże się z rozumie-
niem znaczenia integracji organizacji wokół procesów, a nie zadań, co ma szczególne 
znaczenie wewnątrz organizacji. Taka charakterystyka procesu, organizacji procesowej 
i podejścia procesowego może być atrakcyjną alternatywą dla dotychczas stosowanych 
metod organizowania działania zespołowego w siłach zbrojnych.
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IDENTYFIKOWANIE PROCESÓW REALIZOWANYCH W SIŁACH 
ZBROJNYCH

Analiza znaczenia pojęcia procesu, szczególnie dotycząca wspólnego rezultatu grupy 
działań, wskazuje na rzeczywiste istnienie mechanizmu, który, nawet nie będąc zauwa-
żanym, funkcjonuje w realnej działalności organizacji. De facto wspomniane ciągi 
działań stanowią procesy, które dla sprawności zarządzania wymagają ich nazwania 
(zidentyfikowania), a następnie skorelowania w ramach organizacji, co umożliwia uzy-
skanie wartości dodanej zgodnie z oczekiwaniami. Identyfikowanie procesów wymaga 
sekwencji działań polegających na określeniu: zasad wyodrębniania kryteriów rodzajów 
i granic procesów, zbioru procesów według przyjętych kryteriów, map procesów w celu 
ich udokumentowania i utrwalenia przez formalizację7. Od strony zarządzania rozległą 
organizacją, jaką są siły zbrojne, najpełniejsze wykorzystanie ma podział procesów: 
podstawowe, pomocnicze i zarządzania. Należy przy tym podkreślić wyodrębnienie 
procesów zarządzania, które są istotne dla diagnozowania, oceny i wprowadzania 
korekty w ustalonej organizacji procesowej, dotyczącej szczególnie efektywności działań 
prowadzonych w ramach procesów podstawowych i pomocniczych, stosownie do 
misji, strategii i zasad działania sił zbrojnych. Konsekwencją identyfikacji procesów 
i następnym krokiem jest ich modelowanie, a następnie mapowanie. W wyniku 
tych działań uzyskuje się projekt struktury procesów oraz wizualizację przepływu 
informacyjnego, jak również materialnego – od zdefiniowania wymagań do osiągnięcia 
konkretnych, wymaganych zdolności operacyjnych oraz dostępności sił.

Projektowanie i ustalanie procesów dotyczących sił zbrojnych jest wynikiem 
cyklicznie prowadzonych strategicznych przeglądów obronnych8. W trakcie każdego 
z dotychczas prowadzonych przeglądów analizowane były zarówno procesy, jak i ich 
powiązania, a także synchronizacja z procesami przebiegającymi w tzw. otoczeniu 
systemowym krajowym i międzynarodowym. Rekomendacje dotyczące zasadniczych 
procesów przebiegających w resorcie obrony narodowej, w tym w siłach zbrojnych, 
materializowane są ostatecznie w aktach prawnych9 rangi ustawowej. Mają one charakter 
zakresów zadań wyznaczanych w szczególności strategicznemu organowi dowodzenia – 
Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego. Analiza zadań pod kątem spełnienia wymagań 
procesowych wskazuje, iż większość z nich należy zaliczyć do grupy megaprocesów.

7 P. Grajewski, Procesowe zarządzanie organizacją, Warszawa 2018.
8 Strategiczny Przegląd Obronny (SPO) – dotychczas przeprowadzono trzy przeglądy: w  2005, 

2011, 2016  r., których wyniki zostały opublikowane w  formie jawnej i  niejawnej jako raporty. 
Odpowiednio: 2016 – Koncepcja Obronna RP, https://www.gov.pl/documents/1445950/1446226/
korp_web_13_06_2017.pdf/27c65d5b-1494-3547-cd0f-7bbf0902045b, (dostęp: 22.08.2019), 2011 
– Profesjonalne siły RP w nowoczesnym państwie, https://gdziewojsko.files.wordpress.com/2011/05/
raport_spo_14042011.pdf, (dostęp: 22.08.2019), 2005 – nie publikowano wersji jawnej.

9 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, Dz.U. Nr 10, poz. 56; Ustawa 
z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U. z dnia 29 lipca 2013 r., poz. 852; Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie Ustawy 
o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, Dz.U. z 2018 r., poz. 2182.
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Przyjęta systematyka procesów, w wyniku której wyodrębnia się grupy procesów: 
podstawowych (zasadniczych), pomocniczych i zarządczych, umożliwia grupowanie 
zadań zgodnie z niniejszą klasyfikacją. Przeprowadzona analiza wykazuje, że część 
z nich można pogrupować i przypisać megaprocesom: planowania i programowania 
rozwoju sił zbrojnych, planowania mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia sił 
zbrojnych oraz ich użycia, gotowości bojowej i mobilizacyjnej, działalności opera-
cyjno-szkoleniowej, budżetowania działalności i zarządzania zasobami logistycznymi. 
Pominięcie problematyki zarządzania zasobami osobowymi i działalności kontrolnej 
oraz monitorowania poziomu realizacji zadań w wydanych, cytowanych aktach praw-
nych wynika w części z przypisania ich kierownictwu resortu (działalność kadrowa) 
czy uregulowania problematyki w innych aktach prawnych (działalność kontrolna10). 
Ocenia się, że z procesowego punktu widzenia zarówno zarządzanie zasobami osobo-
wymi, jak i działalność kontrolna powinny być domeną lub być realizowane z udziałem 
właścicieli procesów – organizatorów systemów funkcjonalnych ulokowanych w stra-
tegicznym organie kierowania, czyli SG WP. Wskazane mankamenty uzasadniają 
tezę o ograniczonym projektowaniu rozwiązań kompetencyjno-organizacyjnych 
z wykorzystaniem narzędzi procesowych lub jego braku. Brak precyzyjnie ustalonych 
i jednoznacznie rozumianych procesów, szczególnie podstawowych, wpływa również 
na przebieg procesów pomocniczych i zarządczych, decydując o zabezpieczeniu potrzeb 
sił zbrojnych, a tym samym rzutując na poziom dostępności sił zgodnie z ich głównym 
przeznaczeniem.

Na schemacie 1. przedstawiono proponowany układ procesów i ich wpływ 
na poziom dostępności i przygotowanie sił zbrojnych wyrażone poziomem zabez-
pieczenia potrzeb.

Wspomniane wyżej punkty odniesienia, tj. potrzeby sił zbrojnych, jak również 
poziom ich dostępności, nie są sobie przeciwstawne, lecz warunkują się wzajemnie. 
Wskazują one oddziaływanie poszczególnych procesów na najważniejsze obszary 
funkcjonowania sił zbrojnych. Tym samym na ich podstawie łatwiejsze będzie 
lokowanie poszczególnych procesów w ramach sił zbrojnych lub poza nimi (resort 
obrony narodowej, agendy państwowe, organizacje sojusznicze i formaty wynikające 
ze współpracy dwu- i wielostronnej).

10 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej, Dz.U. 2011 Nr 185, poz. 1092, http://
prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111851092/T/D20111092L.pdf (dostęp: 27.08.2019); 
Decyzja MON Nr 285 z dnia 8.07.2014 r. w sprawie planowania i koordynacji działalności kontrolnej 
w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON z 9.07.2014 r., poz. 237, http://www.dz.urz.mon.gov.pl/
zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2014/07/Poz._237_dec._Nr_285.pdf, (dostęp: 27.08.2019), 
Decyzja MON Nr 295 z  dnia 16.07.2014 r. w  sprawie prowadzenia kontroli w  dowództwach, 
jednostkach wojskowych i  komponentach zadaniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
zadeklarowanych do struktur wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii 
Europejskiej i realizowanych w ich systemach kontroli, Dz. Urz. z dnia 17.07.2014 r., poz. 245, http://
www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2014/07/, Poz._245_dec._Nr_295.
pdf, (dostęp: 27.08.2019).
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OKREŚLANIE WŁAŚCICIELA PROCESU W SIŁACH ZBROJNYCH

Kluczowa rola przypisywana właścicielowi procesu wynika z jego odpowiedzialności 
za właściwe funkcjonowanie procesu i jego reprezentowanie na forum organizacji – sił 
zbrojnych. Tak zdefiniowana rola wiąże się z zapewnieniem zasobów niezbędnych do 
jego prawidłowego funkcjonowania, a ponadto – co równie ważne – z edukowaniem 
i szkoleniem wszystkich uczestników procesu. Dysponuje on grupą realizatorów 
procesu, delegowanymi zasobami oraz współpracuje z właścicielami pozostałych 
procesów funkcjonujących w organizacji – siłach zbrojnych. Zasadnicze zadania 
właściciela procesu obejmują:

 - formułowanie celu procesu, określanie planu jego rozwoju oraz definiowanie 
niezbędnych zasobów;

 - monitorowanie rezultatów procesu oraz stopnia osiągania postawionych 
przed nim celów;

 - definiowanie kierunków oraz sposobów usprawniania zarządzanego procesu;
 - określanie poziomu spełniania oczekiwań wewnątrz organizacji;
 - w przypadku złożonych procesów przewodniczenie pracom zespołu pro-
cesowego, którego zadaniem jest usprawnienie procesu;

 - rozwiązywanie problemów powstających w „białych plamach”, a więc na 
styku jednostek (komórek) organizacyjnych zaangażowanych w proces.
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Schemat 1. Układ procesów i ich wpływ na poziom dostępności sił zbrojnych i ich 
przygotowanie wyrażone poziomem zabezpieczenia potrzeb
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Z tej perspektywy niezwykle ważne w siłach zbrojnych traktowanych jako orga-
nizacja procesowa jest nadanie uprawnień i przypisanie odpowiedzialności właścicielom 
procesów oraz – co równie istotne – kształtowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej.

Problematyka określania właścicieli procesów w siłach zbrojnych jest rezultatem 
zmian dotyczących planowania i programowania rozwoju sił zbrojnych wynikających 
z przyjętych podczas 16 Szczytu NATO11 ustaleń w obszarze rozwoju zdolności 
operacyjnych. Dotychczasowe podejście polegające na zastępowaniu, rozumiane jako 
idea zastępowania starszej wersji sprzętu/systemu uzbrojenia wersją nowocześniejszą, 
zmieniono na myślenie kategoriami zdolności12.

Ocena efektywności procesu programowania rozwoju sił zbrojnych w oparciu 
o rozwój zdolności operacyjnych – zarówno w ocenie specjalistów narodowych, jak 
też z NATO i UE – wskazuje, że podejście „zdolnościowe” jest wysoce efektywne, 
szczególnie w odniesieniu do: kompleksowości programowania wszystkich elementów 
składowych zdolności operacyjnych, synchronizacji i harmonizacji podejmowanych 
działań, osiągnięcia właściwego poziomu interoperacyjności (procedury), kompa-
tybilności (sprzęt), skrócenia czasu osiągania zdolności operacyjnych i zachowania 
właściwych relacji koszt-efekt13. Tym samym realizowane procesy programowania 
rozwoju sił zbrojnych powinny spełniać wymagania narodowe, jak również być 
zsynchronizowane w ramach procedur sojuszniczych.

Synchronizacja działań narodowych i sojuszniczych wymaga podjęcia działań ze 
strony organu strategicznego zarządzającego rozwojem zdolności operacyjnych – Sztabu 
Generalnego WP – zarówno na poziomie strategicznym (jako organ planistyczny), jak 
i operacyjnym (jako organ wykonawczy). Oprócz właściwych struktur konieczne jest 
zbudowanie więzi funkcjonalnych z Dowództwami Strategicznymi Sojuszu i struk-
turami wykonawczymi w dowództwach rodzajów sił zbrojnych14. Główną rolę w tym 
procesie odgrywają Organizatorzy Systemów Funkcjonalnych sił zbrojnych15. Przyjęcie 
koncepcji i jej wdrożenie16 było bez wątpienia przełomowym momentem w obszarze 
tworzenia instrumentów kompetencji oraz odpowiedzialności organu planistycznego. 
W ten sposób uzyskano efekt synergii podejmowanych działań na rzecz rozwoju 
zdolności operacyjnych sił zbrojnych w wymiarze narodowym oraz w ramach 
planowania obronnego NATO i rozwoju zdolności obronnych Unii Europejskiej.

Z procesowego punktu widzenia ustanowiono więc właścicieli procesów realizo-
wanych w odniesieniu do poszczególnych składowych zdolności operacyjnych. W efekcie 
podjętych działań przyjęto architekturę podsystemów wraz z przypisaniem organi-
zatora do każdego systemu, którą przedstawiono w tabeli 1.

11 Praga 21-22 listopada 2002 r.
12 M. Banasik, Tendencje w planowaniu rozwoju sił zbrojnych, „Kwartalnik Bellona” 2013, nr 1, s. 142.
13 M. Gocuł, Wpływ zarządzania zdolnościami operacyjnymi na rozwój Sił Zbrojnych RP, Warszawa 2016.
14 Ibidem, s. 9, 47.
15 Ibidem, s. 17, 43.
16 Koncepcja ustanowienia Organizatorów Systemów Funkcjonalnych, Sztab Generalny WP, Warszawa 2012; 

Decyzja nr 56/Org./P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Organizatorów 
Systemów Funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (niepublikowana).
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System 
Funkcjonalny 
Sił Zbrojnych

Organizator 
Systemu 
Funkcjonalnego

Architektura Systemu 
Funkcjonalnego, nazwa 
podsystemów

System wsparcia 
dowodzenia

Szef Zarządu 
Planowania Systemów 

Dowodzenia 
i Łączności – P6

Organizacji dowodzenia
Infrastruktury teleinformatycznej

Bezpieczeństwa teleinformatycznego
Identyfikacji bojowej i monitorowania 

położenia wojsk
Usług teleinformatycznych

Wsparcia teleinformatycznego

System 
rozpoznania

Szef Zarządu Analiz 
Wywiadowczych 

i Rozpoznawczych – P2

Rozpoznania ogólnowojskowego
Rozpoznania obrazowego
Walki radioelektronicznej

Zabezpieczenia geograficznego 
i nawigacyjno-hydrograficznego

Zabezpieczenia 
meteorologiczno-oceanograficznego

Rozpoznania rodzajów wojsk

System rażenia

Szef Zarządu 
Planowania 

Operacyjnego 
i Szkolenia – P3/P7

Rażenia ogniowego

Rażenia minowego

System 
przetrwania 
i ochrony

Szef Zarządu 
Planowania 

Operacyjnego 
i Szkolenia – P3/P7

Bezpieczeństwa
Wsparcia inżynieryjnego
Obrony przeciwlotniczej

Obrony przed bronią masowego rażenia

System logistyki Szef Zarządu Logistyki 
– P4

Kierowania
Materiałowy
Techniczny

Transportu i ruchu wojsk
Infrastruktury wojskowej

Medyczny
Obszar wsparcia przez państwo gospodarza – 

HNS
Obszar programu mobilizacji gospodarki – 

PMG

Tabela 1. Architektura podsystemów w ramach ustanowionych systemów 
funkcjonalnych sił zbrojnych
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System 
Funkcjonalny 
Sił Zbrojnych

Organizator 
Systemu 
Funkcjonalnego

Architektura Systemu 
Funkcjonalnego, nazwa 
podsystemów

System 
mobilizacji 

i uzupełnień

Szef Zarządu 
Organizacji 

i Uzupełnień – P1

Organizacji sił zbrojnych
Uzupełnienia wojsk w czasie pokoju
Mobilizacji i zarządzania zasobami
Uzupełnienia wojsk w czasie wojny
Administracji i ewidencji wojskowej

System szkolenia

Szef Zarządu 
Planowania 

Operacyjnego 
i Szkolenia – P3/P7

Kształcenia zawodowego
Szkolenia dowództw i sztabów

Szkolenia wojsk
Koordynacji szkolenia i ćwiczeń 

realizowanych w układzie międzynarodowym
Wykorzystania doświadczeń

Zabezpieczenia procesu szkolenia

Przyjęta architektura organizatorów systemów funkcjonalnych – właścicieli procesów 
stanowiła podstawę wskazania sześciu kluczowych obszarów zdolności operacyj-
nych17. Należą do nich: zdolność do dowodzenia, rażenia, przerzutu i mobilności, 
zabezpieczenia logistycznego działań oraz przetrwania i ochrony wojsk.

Jednocześnie ustalono kompetencje organizatorów systemów funkcjonalnych 
wynikające z obowiązków podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie procesami. 
Najważniejsze z nich dotyczą:

 - odpowiedzialności za programowanie rozwoju zdolności operacyjnych 
w ramach właściwego systemu funkcjonalnego;

 - ustalania zasad utrzymania oraz rozwoju systemu funkcjonalnego w perspek-
tywie wieloletniej, ustalenia zarządzających poszczególnymi podsystemami 
i obszarami oraz struktury zarządzającej umożliwiającej sprawne kierowanie 
rozwojem zdolności zhierarchizowanych w katalogu zdolności sił zbrojnych;

17 Zdolność operacyjna – potencjalna sprawność, możliwość podmiotu wynikająca z jego cech i właściwości, 
pozwalająca na podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia pożądanych efektów. Komponentami 
funkcjonalnymi zdolności operacyjnej są: doktryny, organizacja, szkolenie, sprzęt wojskowy, zasoby 
osobowe, przywództwo, infrastruktura oraz interoperacyjność. W odniesieniu do sił zbrojnych definiuje 
możliwość realizacji ich misji i zadań. Decyzja Nr 56/Org./P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 
24 grudnia 2013 roku w sprawie Organizatorów Systemów Funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej – niepublikowana str. 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie postanowień decyzji nr 56/Org./P5 Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Organizatorów Systemów Funkcjonalnych Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (niepublikowana)

Tabela 1. Architektura podsystemów...



190

gen. bryg. w st. spocz. Jan Dziedzic

 - sprawowania systemowego oraz funkcjonalnego nadzoru w obszarze 
osiągania, utrzymania i rozwoju poszczególnych zdolności operacyjnych 
w czasie pokoju, kryzysu i wojny, w tym odnoszącego się do zadań realizo-
wanych przez zarządzających podsystemami i obszarami danego systemu 
funkcjonalnego, w szczególności ukierunkowanych na implementacje: 
zarządzanego systemu funkcjonalnego, programów operacyjnych, celów 
NATO dla RP oraz Wojennego Systemu Dowodzenia;

 - koordynowania współpracy w obszarze odpowiedzialności właściwego 
systemu funkcjonalnego pomiędzy pozostałymi organizatorami systemów 
funkcjonalnych oraz dyrektorami programów operacyjnych, a  także 
gestorami sprzętu wojskowego i centralnymi organami logistycznymi, 
w tym dotyczących zdolności rozwijanych w ramach międzynarodowych 
inicjatyw rozwoju zdolności oraz zobowiązań wynikających z członkostwa 
w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej 
(UE);

 - przeglądu i uaktualniania Katalogu zdolności sił zbrojnych z uwzględnieniem 
hierarchizacji (także w odniesieniu do centralnych planów rzeczowych), 
identyfikacji modułów bojowych, ustalania zdolności rozwijanych, pozy-
skiwanych, utrzymywanych lub zaniechanych do pozyskania w okresie 
planistycznym, w tym posiadanych w nadmiarze;

 - zarządzania ryzykiem w procesie pozyskania i utrzymania zdolności, 
ustalania celów i mierników oraz ich wartości bazowych i docelowych 
w ramach budżetu zadaniowego;

 - opracowywania wymagań operacyjnych, przygotowania podstaw formalno-
-prawnych do uruchomienia programów operacyjnych oraz nadzorowania 
ich wdrażania, a także wnioskowania o wprowadzanie korekt w zakresie 
wynikającym z oceny stopnia implementacji.

Opisane powyżej podejście do planowania i programowania rozwoju sił 
zbrojnych wynikające z narodowych i sojuszniczych uregulowań w oparciu o rozwój 
zdolności operacyjnych, a szczególnie ustanowienie Organizatorów Systemów Funk-
cjonalnych – stanowiło przełom w realizacji zadań dotyczących fundamentalnego 
dla sił zbrojnych procesu.

Organizatorzy Systemów Funkcjonalnych realizujący de facto zadania właści-
cieli procesów, adekwatnie do ich specyfiki, mając kompetencje do kształtowania 
i synchronizacji, ulokowani w strukturach strategicznego organu planistycznego 
– SG WP – odpowiadają za osiąganie wymaganego poziomu dostępności sił zbroj-
nych, realizując jednocześnie cele wynikające z ich misji i zadań jako właściciele 
powierzonych im procesów.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przedstawione rozważania dotyczące charakterystyki procesu typowego dla sił zbroj-
nych, identyfikacji procesów funkcjonujących w siłach zbrojnych oraz kompetencji 
właścicieli procesów – organizatorów systemów funkcjonalnych – upoważniają 
do traktowania tej organizacji jako organizacji procesowej. Możliwe jest zatem 
doskonalenie funkcjonowania sił zbrojnych z wykorzystaniem narzędzi zarządzania 
procesowego. Należy sądzić, że poprawa efektywności rozumianej jako osiągnięcie 
zakładanej dostępności sił może nastąpić w wyniku procesowego rozpatrzenia 
ich funkcjonowania. Ustalone na tej podstawie kompetencje i przyjęta struktura 
organizacyjna z jednej strony racjonalizują działanie (optymalne wykorzystanie 
zasobów osobowych, jednoznaczne przebiegi procesów), a z drugiej umożliwiają 
wdrożenie rozwiązań informacyjnych usprawniających procesy i zapewniających 
dysponowanie zobiektywizowaną informacją w czasie zbliżonym do rzeczywistego 
(przewaga informacyjna).

1)  W  zdefiniowanej strukturze procesów kluczowe miejsce zajmuje proces 
planowania operacyjnego użycia sił zbrojnych. Jest on bowiem generatorem 
potrzeb dotyczących rozwoju sił zbrojnych i  zadań szkoleniowych. Tak 
ustalone zadania w  następnej kolejności określają wymagania, które 
powinny być spełniane przez procesy wspierające/pomocnicze. Działalność 
tak zaprojektowanej organizacji procesowej jest monitorowana poprzez 
działania ustalone dla procesów zarządczych – dostarcza informacji 
o poziomie i jakości osiągania ustalonych celów.

2)  Przyjęcie zaproponowanej struktury procesów umożliwia także wskazanie 
ich właścicieli. Przeprowadzone analizy zwracają uwagę na ich ustalenie 
i  właściwe usytuowanie w  strukturze dowodzenia, tj. w  strukturze 
strategicznego organu planowania – SG WP. Problemem pozostaje zakres 
posiadanych kompetencji i zrozumienie ich roli zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz organizacji, co zależy w dużej mierze od tzw. kultury organizacji.

3)  Niezbędne wydaje się także zapewnienie szkolenia w ramach kształcenia 
i  doskonalenia zawodowego personelu sił zbrojnych obejmującego 
problematykę funkcjonowania procesowego organizowania sił zbrojnych. 
Powinny nim być objęte zarówno osoby zarządzające, jak i  uczestnicy 
procesów ze wszystkich poziomów struktury kierowania siłami zbrojnymi.

Przedstawione wnioski, wynikające z analizy obowiązujących w siłach 
zbrojnych uregulowań, oraz analiza literatury przedmiotu skłaniają do określenia 
aktualnej organizacji sił zbrojnych jako organizacji będącej w fazie procesowo-
-macierzowej procesowych ewolucji strukturalnych18. Istnieje zatem możliwość 
podjęcia działań dotyczących całkowitej transformacji – do w pełni procesowej 
organizacji.

18 P. Grajewski, Organizacja procesowa, Warszawa 2007, s. 160.
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UWARUNKOWANIA KULTUROWE W DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK

Biblioteki jako instytucje kultury lub też organy placówek naukowych bądź spe-
cjalistycznych są silnie uzależnione od warunków społeczno-ekonomicznych oraz 
zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym, których konsekwencją są zmiany 
w wewnętrznej organizacji bibliotek, ich kulturze organizacyjnej i celach strate-
gicznych. Ryszard Walkowiak, analizujący uwarunkowania kulturowe działalności 
różnego typu organizacji, wskazał na cztery podstawowe subobszary ich funkcjo-
nowania. Wyróżnił:

 - potencjał społeczny,
 - technikę i technologię,

Nowe funkcje społeczne pracowników bibliotek 
w kontekście potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności 
oraz środowisk profesjonalnych

dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG

Uniwersytet Gdański, Polska

STRESZCZENIE

W artykule zaprezentowano zagadnienie nowych funkcji społecznych bibliotek. Dotychcza-
sowa koncentracja na usługach informacyjnych tych instytucji ewoluuje bowiem w obliczu 
zwiększającej się dostępności informacji w formie zdalnej. Biblioteki, które powoli przestają być 
głównym źródłem wiedzy naukowej oraz celem poszukiwań użytkowników, przeobrażają się 
w miejsca spotkań, miejsca otwarte dla lokalnych społeczności oraz środowisk profesjonalnych, 
realizujące także cele społeczne i integracyjne. W związku z tym przedstawiono przykłady 
działań realizujących te cele oraz wskazano na istotną rolę personelu bibliotecznego w procesie 
aktywizacji społecznej bibliotek.

SŁOWA KLUCZOWE

funkcje społeczne bibliotek, kapitał społeczny, usługi bibliotek, użytkownicy bibliotek, 
personel biblioteczny
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 - kulturę organizacji,
 - struktury i procedury1.

Wskazane subobszary ulegają wzajemnym wpływom, stanowiąc wspólną 
przestrzeń społeczno-techniczną biblioteki (zob. schemat 1), w ramach której można 
mówić o kapitale ludzkim ucieleśnionym w personelu bibliotecznym. Zatrudnieni 
pracownicy stanowią potencjał biblioteki, który – jeżeli zostanie wsparty odpowiednią 
kulturą organizacyjną oraz będzie bazował na kapitale społecznym i infrastrukturze 
technicznej – może realizować nowe funkcje społeczne tych instytucji. Wynikają one 
ze zmieniającego się otoczenia: ulegających zmianom potrzebom i oczekiwaniom 
lokalnych społeczności bądź środowisk profesjonalnych.

Badania nad kulturą organizacyjną w dużej mierze zostały spopularyzowane 
dzięki pracom Thomasa Petersona oraz Roberta Watermana – amerykańskich 
specjalistów z zakresu zarządzania, którzy w swojej głośnej pracy In Search of 
Excellence2 wprowadzili pojęcie doskonałości w zarządzaniu, rozumiane jako 
dążenie do perfekcji na każdym etapie działań organizacyjnych. Szczególną uwagę 
poświęcili wyznawanym przez zatrudniony personel wartościom. Uznali, iż tylko 
stan, w którym wszyscy pracownicy kierują się tymi samymi przekonaniami oraz 

1 R. Walkowiak, Kulturowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa w  okresie transformacji, 
[w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. nauk. B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz, 
Toruń 2001, s. 207.

2 T. J. Peters , R. H. Waterman, In Search of Excellence, New York 1982.
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Schemat 1. Subobszary funkcjonowania biblioteki

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Walkowiak, Kulturowe uwarunkowania 
działalności przedsiębiorstwa w okresie transformacji, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, 

red. nauk. B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz, Toruń 2001, s. 207.



199

Nowe funkcje społeczne pracowników bibliotek...

mają podobne priorytety, pozwala na zbudowanie spójnej, silnej instytucji. Pomimo 
późniejszej krytyki ich prac zagadnienie kultury organizacyjnej oraz klimatu orga-
nizacyjnego zostało przeniesione na grunt bibliotek i stanowi obecnie przedmiot 
aktywnej dyskusji w środowisku bibliotekoznawców. Rozważają, w jakim stopniu 
kultura organizacyjna biblioteki determinuje jej model działalności, strategię oraz 
podejmowanie przez pracowników określonych funkcji społecznych, a także w jakim 
stopniu możliwe jest świadome kształtowanie kultury organizacyjnej3.

Jak można przeczytać w Leksykonie zarządzania i marketingu w biblioteko-
znawstwie kultura organizacyjna biblioteki to: Ujednolicone zasady postępowania 
i postrzegania, które wyrażają przyjęty w bibliotece system wartości, tworzą pewien 
klimat organizacyjny, pozwalają na jednoznaczną identyfikację biblioteki i wyróżniają 
ją z otoczenia. Zasady te znajdują odzwierciedlenie w organizacyjnej przejrzystości, 
w przyjętej filozofii zarządzania czy nastawieniu kierownictwa do pracowników, a także 
wzajemnych relacjach między bibliotekarzami oraz ich stosunku do użytkowników. 
Innymi słowy w długoletnim procesie funkcjonowania biblioteki jako organizacji jej 
uczestnicy tworzą kulturę organizacyjną, która ma charakter ewolucyjny i kształtuje 
się poprzez stosunki społeczne, w jakie wchodzą ze sobą ludzie w trakcie realizacji 
zadań. Kultura organizacyjna postrzegana jest również jako zbiór norm społecznych 
i systemów wartości, które stymulują zachowania członków instytucji istotne dla realizacji 
wyznaczonego celu. Na kulturę składają się zatem wzorce wytworzone poza biblioteką 
i przenoszone do niej przez jej pracowników oraz wzorce kulturowe, które powstały 
w konkretnej instytucji i są dla niej specyficzne4. Zatem wspomniane wzorce kulturowe 
wytworzone poza biblioteką i podlegające transmisji przez jej pracowników będą 
w pewien sposób odzwierciedlać przemiany zachodzące w podsystemach społecznych, 
w których funkcjonują pozazawodowo bibliotekarze. Jest to sytuacja pożądana 
wówczas, gdy środowisko funkcjonowania bibliotekarza jest tą samą przestrzenią, 
w której działa biblioteka. Zaistniała wówczas spójność nie powoduje konieczności 
przyjmowania odmiennych postaw – odrębnych dla środowiska zawodowego 
oraz środowiska pozazawodowego. Bibliotekarze mocno zintegrowani z lokalną 
społecznością bądź obsługiwanym środowiskiem profesjonalistów lepiej rozumieją 
ich potrzeby, oczekiwania, zachodzące w nich przemiany, a także z większą łatwością 
przyjmują postawy oraz wypełniają funkcje społeczne istotne dla danej grupy.

3 Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007, 
red. H. Brzezińska-Stec, Białystok 2008;  M. Całka, Kultura organizacyjna biblioteki akademickiej 

– nowe wyzwania i  szanse, „Zarządzanie Biblioteką” 2011, nr 1, s. 37-46; B. Jaskowska, Kultura 
organizacyjna wspierająca procesy uczenia się biblioteki akademickiej, „Przegląd Biblioteczny” 2005, 
nr 2, s. 176-185; J. Kamińska, Kultura organizacyjna biblioteki, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu” 2005, z. 1, s.  121-129; E. Zybert, Kultura organizacyjna 
w bibliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką, Warszawa 2004.

4 M. Wojciechowska, J. Kamińska, B. Żołędowska-Król, B. Jaskowska, Leksykon zarządzania i marketingu 
w bibliotekoznawstwie, Warszawa 2019, s. 114.
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WPŁYW ZMIANY KULTUROWEJ NA POSTAWY SPOŁECZNE  
PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK

Przemiany w otoczeniu zewnętrznym bibliotek, zwłaszcza te związane z potrzebami 
użytkowników, wymagają od bibliotekarzy modyfikacji postaw, a od instytucji 
bibliotecznych zmiany metod działania, a nawet profili działalności. Wiąże się to 
z koniecznością przeprowadzenia tzw. zmiany kulturowej. Choć zmiana kultury 
organizacyjnej jest możliwa (pisze się nawet, że można ją planować i nią zarządzać5), 
to w przypadku bibliotek, szczególnie tych o długiej tradycji i historii, o ugruntowa-
nej, dojrzałej kulturze organizacyjnej – jest to trudne. Zmiany kulturowe są jednak 
niezbędne, gdy kultura organizacyjna oraz stanowiące jej konsekwencję postawy 
bibliotekarzy stają się barierą w osiąganiu pożądanych efektów działalności.

W literaturze można odnaleźć wiele modeli pokazujących, jak powinna 
przebiegać transformacja kultury organizacyjnej (i dla porządku na schemacie 2. 
zostanie przedstawiony jeden z nich), jednak nie odzwierciedlają one poziomu 
skomplikowania tego procesu ani szeregu problemów i kwestii, z którymi musi 
się mierzyć kadra zarządzająca biblioteki, chcąca przekształcić model działalności.

Niezwykle istotnym elementem transformacji jest określenie norm i wartości, 
którymi kierują się pracownicy bibliotek w swojej pracy. Wartości te mogą różnić się 
w zależności od placówki, jej profilu, a nawet działu – w przypadku dużej biblioteki. 
W kontekście rozważań na temat nowych funkcji społecznych, które pełnią biblioteki 
i ich personel, uwagę przykuwa konieczność zmiany postaw bibliotekarzy – ze 
5 R. Walkowiak, Kulturowe uwarunkowania…, op. cit., s. 209.

Diagnoza aktualnej kultury organizacyjnej biblioteki
oraz ustalenie wartości i norm istotnych dla realizacji strategii

Identy�kacja luki kulturowej (porównanie sytuacji
bieżącej z sytuacją pożądaną)

Odmrożenie kultury organizacyjnej biblioteki (norm,
zachowań, postaw itd.)

Dokonanie zmiany kulturowej

Kontrola, ocena i dalsze monitorowanie

Schemat 2. Model zmiany kultury organizacyjnej w bibliotece

Źródło: opracowanie własne
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strażników wiedzy na animatorów społeczno-kulturalnych i doradców. Bibliotekarze, 
dotąd skoncentrowani przede wszystkim na zarządzaniu zasobami informacji (tra-
dycyjnymi i elektronicznymi), muszą nauczyć się, jak przyjąć postawę kooperacyjną, 
doradczą, wspierającą, otwartą – niezależnie od tego, czy będą współpracowali 
z lokalnymi społecznościami, szkołami czy ze środowiskami profesjonalistów 
skupionymi wokół ośrodków naukowych lub branżowych. Niewątpliwie kultura 
organizacyjna wpływa na gotowość jednostki do podejmowania określonych działań, 
które dobrze ukierunkowane mogą zmierzać do realizacji celów organizacyjnych 
i społecznych.

KREATYWNOŚĆ KADRY BIBLIOTECZNEJ W KONTEKŚCIE 
NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH BIBLIOTEK

Zmiana oczekiwań społecznych w  stosunku do przyjętych modeli działań 
instytucji bibliotecznych wymaga wzmożonego zaangażowania personelu. Musi 
on z jednej strony spełniać wyartykułowane oczekiwania klientów, a z drugiej 
strony reprezentować pewien poziom aktywności i innowacyjności, zapewniający 
łączność z szerzej rozumianym otoczeniem, dzięki wprowadzaniu atrakcyjnych 
usług i ciekawej oferty. Coraz częściej zwraca się jednak uwagę, że świadczenie 
usług nie wystarczy, by można było mówić o stabilnej płaszczyźnie współpracy – 
konieczne jest nawiązywanie trwałych i pogłębionych relacji z przedstawicielami 
grup obsługiwanej społeczności, co z kolei wymaga tzw. aktywności indywidualnej 
i zespołowej personelu. Aktywność indywidualna wiązana jest często z rozwojem 
osobistym pracowników6, jednak nie należy jej interpretować wyłącznie jako 
działania nastawionego „do wewnątrz”, może ona bowiem służyć aktywizowaniu 
działań ukierunkowanych na nawiązywanie kontaktów z użytkownikami.

Indywidualne i zaangażowane podejście do użytkownika jest pożądane 
zwłaszcza w przypadku kontaktów z ludźmi o szczególnych potrzebach, np. 
społecznych bądź informacyjnych. Mogą to być osoby z różnymi niepełnospraw-
nościami potrzebujące aktywnej asysty, ale również przedstawiciele mniejszości 
(etnicznych, religijnych itp.), którzy z powodu różnego rodzaju barier (językowych, 
kulturowych itd.) powinni uzyskać wsparcie, umożliwiające im lepszą integrację 
z lokalnym środowiskiem. W tym obszarze szczególnie aktywni powinni być biblio-
tekarze publiczni i szkolni, jednak coraz częściej biblioteki ośrodków naukowych 
i uczelni podejmują działania nakierowane na integrację zagranicznych studentów 
i kadry naukowej. Dane wskazują, iż w roku akademickim 2016/2017 w Polsce 
studiowało 65 793 studentów zagranicznych ze 166 krajów – jest to liczba o około 
15% większa niż w roku poprzednim. Również w ostatnim dziesięcioleciu można 

6 M. Całka, Kreatywność bibliotekarzy a  zarządzanie zmianami w  bibliotece, [w:] Bibliotekarz: 
uniwersalność i  innowacyjność profesji, red. K. Domańska, B. Iwańska-Cieślik, Z. Kropidłowski, 
P. Marzec, Bydgoszcz 2009, s. 99.
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zaobserwować systematyczny wzrost liczby studentów zagranicznych, którzy obec-
nie stanowią już 5% ogólnej liczby studentów w Polsce7, a będzie ich zapewne jeszcze 
przybywać. Dlatego też wiele bibliotek uczelni wyższych organizuje Library Welcome 
Center, które pełnią funkcje bibliotecznych centrów informacji dla zagranicznych 
studentów. Jak pisze Urszula Szybowska z Biblioteki Politechniki Gdańskiej: Jest 
to dla większości studentów-obcokrajowców pierwsze i podstawowe źródło informacji 
[…], począwszy od logowania się do biblioteki, poruszania się po zasobach tradycyjnych 
i elektronicznych, obsługi menadżerów bibliografii, uczestniczenia w organizowanych 
warsztatach i konkursach, po znalezienie właściwej filii wydziałowej. Library Welcome 
Center towarzyszy zagranicznym studentom od początku ich „akademickiej kariery”8. 
To oczywiście tylko jeden przykład zaangażowania bibliotekarzy w życie studenckie, 
jednakże dzięki takim działaniom biblioteki stają się miejscami rozpoznawalnymi, 
identyfikowanymi pozytywnie i mającymi wpływ na zacieśnianie więzów z uczelnią.

Z pewnością wzmożonej uwagi wymagają również najmłodsi czytelnicy, którzy bez 
odpowiedniej zachęty wybiorą inne aktywności niż czytanie książek i kontakt z biblioteką 
oraz – szerzej – kulturą. I na tym polu widać zwiększone zainteresowanie pracowników 
bibliotek naukowych i specjalnych, którzy coraz częściej (pomimo braku takiego obo-
wiązku) nawiązują kontakty z młodzieżą, aby zainteresować ją możliwościami, jakie 
oferują te instytucje. Jako znakomity przykład można podać multimedialne warsztaty 
biblioteczne organizowane dla licealistów przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie9, 
choć niewątpliwie różnorodnych działań realizujących opisane cele jest znacznie więcej.

Na koniec warto również wspomnieć o doradztwie indywidualnym sto-
sowanym w pracy z przedstawicielami środowisk profesjonalnych. Doradztwo 
takie nie opiera się na schematycznym i szablonowym podejściu do obsługiwanego 
użytkownika ani udzielaniu mu standardowej porady, lecz na zaangażowaniu 
pracownika biblioteki w proces twórczy i wspólną pracę w zakresie poszukiwania 
źródeł, opracowywania danych i innych działaniach powodujących, że biblioteka staje 
się miejscem aktywnie wspierającym przedsięwzięcia naukowe. Niektóre biblioteki 
(szczególnie amerykańskie, angielskie i skandynawskie) oferują więc usługę Book 
a librarian, na gruncie polskim nazwaną przez Magdalenę Kokosińską usługą 

„wypożycz bibliotekarza”, polegającą na indywidualnej pracy z użytkownikiem10.

7 Raport Studenci zagraniczni w  Polsce 2017, Newsletter „Study in Poland” 2017, nr 18, http://www.
studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=14515:raport-studenci-
zagraniczi-w-polsce-2017&catid=258:145-newsletter-2017&Itemid=100284m (dostęp: 10.07.2018).

8 U. Szybowska, Wartość dodana akademickiej biblioteki „mobilnej” w kontekście programu Erasmus+ 
na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej, [w:] Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie. Usługi, 
media i  technologie informacyjno-komunikacyjne w  nowoczesnej bibliotece, red. M. Wojciechowska, 
M. Cyrklaff-Gorczyca, Warszawa 2019.

9 L. Nalewajska, Warsztaty biblioteczne jako forma aktywizacji licealistów przez biblioteki uniwersyteckie 
– przykład BUW, [w:] Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie. Usługi, media i  technologie informacyjno- 
-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece, red. M. Wojciechowska, M. Cyrklaff-Gorczyca, Warszawa 2019.

10 M. Kokosińska, Usługa book a  librarian w  bibliotekach polskich i  zagranicznych, [w:] Mobilnie, 
interaktywnie, kompetentnie, op. cit.
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Kreatywność personelu bibliotecznego, wynikająca z motywującej kultury 
organizacyjnej, może również przejawiać się aktywnością zespołową w postaci 
sprawnie działających grup roboczych czy zespołów zadaniowych. Jest to sposób 
pracy coraz chętniej wykorzystywany przez biblioteki przy realizowaniu różnego 
rodzaju projektów, ponieważ daje większe możliwości niż praca indywidualna. 
Zarówno aktywność indywidualna, jak i aktywność zbiorowa (grupowa) wiązane 
są z poziomem inteligencji ogólnej, inteligencją społeczną oraz inteligencją emo-
cjonalną, które opierają się na umiejętnościach współdziałania, komunikowania, 
nawiązywania relacji – co wpływa na budowanie i wzmacnianie zasobów kapitału 
społecznego. Kreatywność bibliotekarzy, nazywana również ich potencjałem 
twórczym, sprzyja zatem rozwijaniu kapitału społecznego. Nie należy jednak 
zapominać, iż klimat innowacyjny, rozumiany jako atmosfera panująca w orga-
nizacji, pobudzająca kreatywność i nastrajająca pracowników do innowacyjności, 
tj. opracowywania nowych pomysłów, rozwiązań, dzielenia się wiedzą i realizowania 
ciekawych projektów11, a więc proaktywny sposób myślenia i działania wynika 
z budowanej (preferowanej) przez kadrę kierowniczą kultury organizacyjnej oraz 
przyjętych przez nią stylów zarządzania. Źródłem takiego nastawienia jest z jednej 
strony kierownictwo motywujące do rozwoju i wprowadzania zmian, a z drugiej 
otoczenie oczekujące od bibliotek nowych sposobów działania i innowacyjnej oferty 
usługowej, jak również sami bibliotekarze, preferujący inicjatywę i pomysłowość, 
wzajemnie pobudzający się do działań twórczych12.

Interesujące jest, iż w odpowiedzi na szeroką skalę cyfryzacji życia codzien-
nego biblioteki, pierwotnie skupione na implementowaniu narzędzi elektronicznych 
do własnych usług, zaczęły zwracać uwagę na pewne problemy, które niesie ze 
sobą ten trend. Coraz większa alienacja jednostek i brak współdziałania wysoko 
rozwiniętych społeczeństw spowodowały, że zaczęto powracać do usług, które 
pierwotnie kojarzone były z biednymi i słabo rozwiniętymi społeczeństwami. 
Ponownie zatem pojawiły się bibliobusy, „biblioparki”, „biblioplaże”, a nawet 

„bibliobaseny” oraz znacznie więcej usług mających na celu nie tyle samo pod-
niesienie poziomu czytelnictwa, ile integrację kulturalną i społeczną prowadzoną 
także przez biblioteki naukowe i fachowe, aranżujące w tym celu parki, patia oraz 
inne dostępne przestrzenie (zob. ilustracje 1-6).

11 M. Wojciechowska, J. Kamińska, B. Żołędowska-Król, B. Jaskowska, Leksykon zarządzania…, op. cit., s. 99.
12 Ibidem.
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Il. 1. Biblioteka na plaży w bułgarskim mieście Albena mająca na celu 
zachęcenie do czytania podczas plażowania

Źródło: http://podroze.gazeta.pl/podroze/7,114158,20451307,zbudowali-ja-na-
plazy-takiej-biblioteki-chyba-jeszcze-nie-widzieliscie.html

Il. 2. Biblioteka w parku w Bogocie wybudowana z inicjatywy Paradero Para 
Libros Para Parques – programu, który ma promować korzystanie z bibliotek 

w tym kraju
Źródło: http://zakladka-mbp-lublin.blogspot.com/2013/11/niezwyke-biblioteki.html
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Il. 4. Biblioteka w budce telefonicznej w Wielkiej Brytanii

Źródło: http://zakladka-mbp-lublin.blogspot.com/2013/11/niezwyke-biblioteki.html

Il. 3. Biblioteka w aquaparku w Redzie zachęcająca rodziny do wypożyczenia 
książek po pływaniu

Źródło: https://wejherowo.naszemiasto.pl/w-aquasferze-w- 
-redzie-powstala-mediateka-nie-tylko-sa-tam/ga/c13-4390400/zd/29495996
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Il. 5. Bibliobus w jednej z francuskich gmin

Źródło: https://verviers.lameuse.be/171744/article/2017-12-29/bibliobus-changements-
prevus-pour-2018-en-province-de-liege

Il. 6. Wnętrze bibliobusu – nowocześnie i kolorowo

Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/420523683954734113
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NOWE ROLE BIBLIOTEKARZY W KONTEKŚCIE ZASOBÓW KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO

Pomimo iż badania kapitału społecznego w kontekście działalności placówek 
bibliotecznych mają stosunkowo krótką historię, to coraz częściej dostrzega się, iż 
instytucje te mogą stanowić źródło zachowań twórczych, prospołecznych i inte-
gracyjnych. Kluczowe dla wspierania rozwoju zasobów kapitału społecznego są 
postawy bibliotekarzy oraz poziom ich aktywności i stopień zaufania społecznego, 
które budzą. Coraz częściej podkreśla się, iż rola bibliotek nie powinna ograniczać 
się do świadczenia tradycyjnych usług informacyjnych, ale realizować cele społeczne. 
Pojawiają się wręcz sformułowania, że placówki te mogą stanowić „zaplecze spo-
łeczne” dla grup skupionych wokół tych instytucji, również grup profesjonalistów 
(w tym środowisk naukowych, grup zawodowych itp.). Biblioteki łączą obywateli 
i przełamują różnorodne bariery, związane z wiekiem, pochodzeniem, kulturą, statusem 
ekonomicznym, językiem itd. Pomagają tworzyć wspólne wartości i sieci społeczne, które 
budują zaangażowanie i współpracę, wzmacniającą społeczeństwo obywatelskie. Dzięki 
inicjatywom podejmowanym przez bibliotekarzy mogą tworzyć się grupy omawiające 
problemy lokalnych społeczności, rozwijające lokalne serwisy informacyjne, sieci i portale 
społecznościowe. Biblioteki współpracują również przy realizacji różnorodnych projek-
tów, przygotowywanych wraz z lokalnymi muzeami, szkołami i publicznymi stacjami 
radiowymi. Wszystkie te wysiłki przynoszą korzyści poszczególnym obywatelom i całym 
społecznościom13.

Kapitał społeczny można zdefiniować najprościej jako: Zdolność jednostek do 
łączenia się w grupy i tworzenia sieci relacji, opartych na zaufaniu, wzajemnym wsparciu 
i integracji, umożliwiającą realizację wspólnych interesów, zadań, projektów, przedsięwzięć. 
W szerszym aspekcie kapitał społeczny dotyczy większych grup społecznych (społeczeństwa), 
w węższym związany jest z funkcjonowaniem konkretnych organizacji, w tym również 
bibliotek. Ze względu na jego wielorakie oddziaływanie i wieloaspektowy charakter kapitał 
społeczny jako zjawisko analizowany jest w ramach socjologii, ekonomii, ale również geografii 
czy nauk o kulturze. Może także stanowić centrum zainteresowania bibliologii, jako nauki 
badającej nie tylko funkcjonowanie (organizację) bibliotek, ale również ich wpływ na grupy 
społeczne, tj. zewnętrznych interesariuszy. W ramach badań bibliologicznych kapitał społeczny 
rozpatrywany jest zarówno na poziomie grup społecznych (otoczenie biblioteki), jak i na 
poziomie organizacyjnym (biblioteka jako organizacja). Badane są możliwości, jakie posiadają 
biblioteki, do wspierania rozwoju kapitału społecznego swoich pracowników oraz społeczności 
lokalnych, jak również korzyści, jakie może przynieść rozwój kapitału społecznego14.

Tak rozumiany kapitał społeczny mogą wspierać wszystkie typy bibliotek 
nastawione na zaspokajanie potrzeb różnych grup odbiorców. Placówki działające 
przy uczelniach mogą wzmacniać postawy obywatelskie wśród studentów, zachęcając do 
13 M. Wojciechowska, Kształtowanie kapitału społecznego – ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej, 

Warszawa 2019, s. 309-310.
14 M. Wojciechowska, J. Kamińska, B. Żołędowska-Król, B. Jaskowska, Leksykon zarządzania…, op. cit., 94.
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współpracy partnerskiej między kampusami i społecznościami oraz wspierając zaanga-
żowanie w sprawy publiczne, jak również promować integrację w zakresie nauczania 
i badań. Bibliotekarze szkolni mogą uczestniczyć w projektach edukacji obywatelskiej, 
które pomagają uczniom w zrozumieniu praw i obowiązków obywateli. Bibliotekarze 
publiczni mogą współpracować z licznymi organizacjami obywatelskimi, w celu współtwo-
rzenia projektów promujących ideę społeczeństwa obywatelskiego. Jednak podstawowym 
sposobem, w jaki biblioteki budują kapitał społeczny, jest […] zapewnienie przestrzeni 
publicznej, w której obywatele mogą wspólnie pracować nad problemami osobistymi 
i społecznymi15. Wśród pomysłów na uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej wymie-
niane są warsztaty dla blogerów, kursy pisarskie i językowe, a także aktywności 
niezwiązane bezpośrednio z literaturą i pisaniem, np. wspólne gotowanie, pokazy 
rękodzieła, wyrobów artystycznych i rzemieślniczych, projekcje filmów z różnych 
stron świata połączonych z dyskusjami, a nawet doradztwo ze strony specjalistów 
wolontariuszy: prawników, ekonomistów, wizażystów… czy strefy maker- i hacker-
space przeznaczone dla innowatorów – bardzo często studentów, konstruktorów 
i majsterkowiczów16. Tę różnorodną ofertę łączy jedno – próba zaangażowania 
społeczności do tworzenia pewnej wspólnoty skupionej wokół biblioteki, gdzie 
wykorzystywane narzędzia pełnią drugoplanową rolę,  właściwym celem zaś jest 
nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem. Wedle tej zasady nawet warsztaty 
z programowania czy strefy hackerspace bazują na wspólnocie – przebywaniu razem 
w tym samym miejscu i w tym samym czasie, wspólnych dyskusjach i wymianie 
poglądów, co sprzyja zrozumieniu innych i nawiązaniu kontaktu oraz budowaniu 
pewnego obszaru współdziałania (zob. Il. 7-8).

Należy podkreślić, iż pomimo prowadzenia przez biblioteki różnorodnych 
form działalności oraz kampanii informacyjnych wielu użytkowników ciągle jeszcze 
postrzega te instytucje przez pryzmat ich tradycyjnych modeli funkcjonowania. 
Badania Australijki – Candy Hillenbrand – wyraźnie pokazują, że nowe funkcje 
bibliotek związane z integracją społeczną oraz partnerstwem społecznym, mimo iż 
oceniane bardzo pozytywnie, przez większość środowisk są niezauważane17. Dlatego 
niezwykle istotne wydaje się jasne i dobitne komunikowanie społeczeństwu o nowych 
aktywnościach podejmowanych przez biblioteki w kierunku rozwoju społecznego, 
w tym budowaniu zasobów kapitału społecznego. Pomóc mogą w tym kompetencje 
oraz zaangażowanie bibliotekarzy.

15 M. Wojciechowska, Kształtowanie kapitału społecznego…, op. cit., s. 310.
16 Szerzej na ten temat zob.: M. Wojciechowska, Rozwój oferty usługowej bibliotek i usługi kreatywne jako 

próba zwiększania konkurencyjności. Przykład makerspace, [w:] Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie. 
Usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece, red. M. Wojciechowska, 
M. Cyrklaff-Gorczyca, Warszawa 2019.

17 C. Hillenbrand, A place for all: social capital at The Mount Barker Community Library, South Australia, 
„Australasian Public Libraries and Information Services” 2005, nr 2, s. 41-60; C. Hillenbrand, Public 
libraries as developers of social capital, „Australasian Public Libraries and Information Services” 2005, 
nr 1, s. 4-12.
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Il. 7. Strefa hackerspace w Nowym Jorku

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NYCResistor-Hackerspace-
397bridge.jpg

Il. 8. Strefa makerspace w bibliotece

Źródło: https://bibliosjl.blogspot.com/2016/11/nuevos-tipos-de-espacios-de-bibliotecas.html
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Jak wykazały badania autorki przeprowadzone w 2019 roku wśród bibliotekarzy 
z 20 krajów świata18, ponad 95% bibliotekarzy traktuje biblioteki jako instytucje, 
które budzą zaufanie (wykres 1), a więc potencjalnie gotowe do pełnienia różno-
rodnych funkcji społecznych. 88% tych instytucji wspiera działania prospołeczne 
(wykres 2), a ich pracownicy charakteryzują się wysokim poziomem indywidualnego 
kapitału społecznego. Największy poziom indywidualnego kapitału społecznego 
wśród bibliotekarzy występuje w Danii (średnia=71,25), Szwecji (średnia=69,59) 
oraz na Słowacji (średnia=68,73). Polska (średnia=67,62) ma porównywalny poziom 
kapitału społecznego jak Irlandia (średnia=67,90), Australia (średnia=67,93) i Nowa 
Zelandia (średnia=67,35) i jest on znacznie wyższy wśród pracowników bibliotek 
niż u pozostałej części społeczeństwa polskiego19.

Na uwagę zasługuje również to, iż najwyższy poziom indywidualnego kapitału 
społecznego cechuje pracowników bibliotek specjalistycznych, do których zaliczane 
są również biblioteki wojskowe (zob. wykr. 3).

Wyniki badań, które z racji objętości nie mogą być szerzej przedstawione 
w niniejszej pracy, jasno pokazują, iż bibliotekarze mają średni poziom indywi-
dualnego kapitału społecznego, chętnie współpracują z innymi i są gotowi pełnić 
nowe role społeczne nastawione na pomoc drugiemu człowiekowi, mają zaufanie 
do innych ludzi, współpracowników i przełożonych. Są raczej otwarci na nowe 
wyzwania i bezinteresowną pomoc innym20.
18 Szerzej na ten temat zob. M. Wojciechowska, Kształtowanie kapitału społecznego…, op. cit.
19 Ibidem.
20 Zob. M. Wojciechowska, Kształtowanie kapitału społecznego... 
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Pracownicy zatrudnieni w bibliotekach na stanowiskach bibliotekarskich tworzą grupę 
zawodową bibliotekarzy – czytamy w Ustawie o bibliotekach1. Zawód nasz jest 
jednym z nielicznych tak wyraziście wskazanych w akcie prawnym tak wysokiego 
szczebla. Niestety, niewiele z tego wynikło. Akty prawne szczebla niższego przesądzały, 
że na stanowiskach bibliotekarskich są zatrudniani w bibliotekach wszyscy lub 
prawie wszyscy pracownicy – i to był wyrok. Nikt nie kwapił się okazać zaufania 
tak szerokiej formule. Przepis ustawy nie był zatem wykorzystywany w sporach, co 
bibliotekarz ma robić, ani nie przeniknął do publicznego dyskursu o jego zadaniach 
i odpowiedzialności.

1 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. 1997 Nr 85, poz. 539.

STRESZCZENIE

W artykule została podjęta próba oceny, co stało się w ostatnich latach w Polsce z zawodem 
bibliotekarza. Wykorzystywany do coraz nowych zadań i pojawiający się w coraz to nowych 
konfiguracjach, nie miał jednak szczęścia do ogólnych procesów społecznych: marnował 
się w nieudolnym polskim procesie legislacyjnym, uchodził uwadze elit, a jego powstający 
kanon wiedzy został wchłonięty i zdominowany przez naukę instytucjonalną, z czego nie 
wynikł ani rezonans społeczny, ani zastosowania praktyczne, ani spójność pojęć i praktyk. 
Funkcjonuje dobrze na pozornie niszowych, a w rzeczywistości rozległych polach na styku 
kultury wysokiej i niskiej oraz w obsłudze nauki i procesu badawczego. Zaproponowano 
kilka ogólnych pojęć, mających wskazywać na jego integralność i perspektywy.

SŁOWA KLUCZOWE

bibliotekarz, profesjonalizacja zawodu, informacja naukowa, biblioteki, społeczeń-
stwo, uwarunkowania prawne, legislacja
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Bibliotekarzem tradycyjnie mógł w Polsce zostać każdy, a tabele stanowisk 
były dostosowane do podaży kandydatów z wykształceniem zarówno wyższym, 
jak i średnim; ci ostatni mogli także awansować. Choć w praktyce rekrutacyjnej 
największe szanse mieli absolwenci bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, to nie 
było ani precyzyjnych wymagań kwalifikacyjnych, ani ugruntowanych wyobrażeń 
o bibliotekarstwie jako systemie wiedzy. Wyobrażano sobie, że tego każdy może się 
nauczyć, i to niekoniecznie w sposób systematyczny. W bibliotekach dominowało 
szkolenie przywarsztatowe.

BIBLIOTEKARZ DYPLOMOWANY

Natomiast w przepisach o szkolnictwie wyższym wprowadzono bibliotekarza dyplomo-
wanego, który mógł zająć stanowisko nauczyciela akademickiego. Właściwie dziwne, 
że ta konstrukcja prawna nie wzbudziła sprzeciwu. Skoro do zajęcia stanowiska 
asystenta stażysty, a następnie asystenta i starszego asystenta (najniższych w hierarchii 
nauczycieli akademickich) trzeba było mieć tytuł zawodowy magistra, oznaczało to 
nieformalne – chociaż ustawowe – stworzenie alternatywnego pierwszego stopnia 
naukowego. Co więcej, tak to właśnie zostało przyjęte, i wielu bibliotekarzy dyplo-
mowanych myślało o sobie z dumą, że mają rodzaj doktoratu. Tymczasem kandydat 
na bibliotekarza dyplomowanego nie otwierał żadnego przewodu, lecz uzyskiwał 
certyfikat komisji egzaminacyjnej, działającej „od lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku” w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub jego wcześniejszym 
odpowiedniku2.

Na mocy ustawy z 1990 roku przepisy dotyczące pracowników naukowo-
-dydaktycznych należało stosować do pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji 
i informacji naukowej mających uprawnienia bibliotekarzy dyplomowanych lub 
dyplomowanych pracowników informacji naukowej, natomiast przepisy dotyczące 
pracowników dydaktycznych – do pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji 
i informacji naukowej będących kustoszami i starszymi bibliotekarzami3. Biblio-
tekarze dyplomowani nie byli zatem początkowo nawet formalnie nauczycielami 
akademickimi, przysługiwały im tylko ich uprawnienia. Później jednak zrobiono 
zasadniczy krok: prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku stanowi 
wprost, że nauczycielami akademickimi są:

1) pracownicy naukowo-dydaktyczni, 
2) pracownicy dydaktyczni, 
3) pracownicy naukowi, 
4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji 

i informacji naukowej. 

2 E. Golec-Nycz, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – kilka uwag o statusie bibliotekarzy, „Biuletyn EBIB” 
2018, nr 1 (178), s. 3, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/616, (dostęp: 11.03.2019).

3 Ustawa z  dnia 12 września 1990 r. o  szkolnictwie wyższym, (art. 77 ust., odpowiednio 1 i  2), 
Dz.U. 1990 Nr 65, poz. 385.
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Przewidziano też – w artykule 117 – certyfikację bibliotekarzy, która odtąd 
będzie potocznie nazywana „dyplomowaniem”4. Mimo dawnego, połowicznego 
zrównania kustoszy i starszych bibliotekarzy z nauczycielami akademickimi (mia-
nowicie pracownikami dydaktycznymi) powstał teraz silnie zaznaczony podział na 
bibliotekarzy dyplomowanych i niedyplomowanych. Mógł on stać się podstawą nie 
tyle do okrzepnięcia zawodu bibliotekarza, ile do demarkacji w jego obrębie grupy 
wyższej i niższej czy też profesjonalnej i... tu brakuje nam nazw. Nie „nieprofesjo-
nalnej”, bo to przecież także byli członkowie profesji, ale w każdym razie nie w pełni 
samodzielnej. Porównywalnej, dajmy na to, z inżynierem budowlanym bez uprawnień, 
absolwentem prawa bez aplikacji, lekarzem bez Lekarskiego Egzaminu Końcowego. 
W gruncie rzeczy podział ten niewiele znaczył, ponieważ faktyczne struktury orga-
nizacyjne dopuszczały, by kluczowe funkcje w bibliotece – z wyjątkiem dyrektora 
biblioteki – wykonywali bibliotekarze mający co prawda dyplom ukończenia studiów 
wyższych, czyli tytuł zawodowy, ale pozbawieni „dyplomowania”, czyli dodatkowego 
certyfikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I odwrotnie – można było 
wykonywać funkcje marginalne, „dyplomowanie” jednak posiadając.

Nadal zatem nikt nie wiedział, kto „tak naprawdę” jest bibliotekarzem. Mając 
zapisany w ustawie zawód oraz długą tradycję przelewania z pustego w próżne na 
temat „modelu bibliotekarza”, nie wykorzystano jednak szansy na stworzenie realnej 
profesji – ze swoim obszarem kompetencji i swoją pragmatyką służbową5. Co więcej, 
przepisy dotyczące uczelni nie objęły ani całego bibliotekarstwa, ani nawet innych 
instytucji naukowych. Bibliotekarzy dyplomowanych nie widziano w bibliotekach 
publicznych – nawet tych mających status bibliotek naukowych – ani w bibliotekach 
instytutów podlegających Polskiej Akademii Nauk oraz rozmaitym resortom.

DLA UPROSZCZENIA – ZDEREGULOWAĆ

Oprócz zagadnienia dotyczącego niedoboru bibliotekarzy dyplomowanych 
w wymienionych instytucjach należy zwrócić uwagę na nieporozumienie, do którego 
doszło – mowa o tak zwanej deregulacji6 wprowadzonej w 2013 roku przez ministra 
sprawiedliwości Jarosława Gowina. Chodziło o neoliberalną mrzonkę: uwolnienie się 
od gąszczu przepisów komplikujących (lub rzekomo komplikujących) rzeczy proste 
i ograniczających dostęp do zawodów niewymagających kwalifikacji. Ustawodawca 
pomylił zawód bibliotekarza, de facto od zawsze otwarty, ze stanowiskiem biblio-
tekarza dyplomowanego, które nie zmieniało zawodu osoby je uzyskującej. Aby 
praktykować – zgodnie z Ustawą o bibliotekach – zawód bibliotekarza, wystarczyło 
legitymować się odtąd tylko wykształceniem średnim. Bibliotekarzy dyplomowanych 

4 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, (art. 108 ust.), Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365.
5 Por. np.: Zawód bibliotekarza dziś i  jutro: materiały z  konferencji, Łódź 15-16.10.1996 r., red. 

E. Stachowska-Musiał, Warszawa 1997.
6 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, 

Dz.U. 2013, poz. 829.
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pozostawiono, ale możliwość uzyskania kwalifikacji bibliotekarza dyplomowanego, 
określoną Rozporządzeniem Ministra NiSW, zlikwidowano w 2013 roku, uchylając 
Rozporządzenie7. Można było zostać bibliotekarzem dyplomowanym jedynie wtedy, 
gdy możliwości takie stwarzał statut uczelni. Artykuł 113 Ustawy stanowił, że dyplo-
mowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji 
naukowej są zatrudniani na stanowiskach takich jak dawniej, ale znikał art. 117. 
Z kolei artykuł 116 wypełniał powstałą w ten sposób lukę, stanowiąc, iż statut 
uczelni określa dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych 
na stanowiskach, o których mowa w art. 1138.

Statuty podążyły po części za rekomendacją: Wymagania dla kandydatów 
na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji 
i informacji naukowej, ogłoszoną 25 marca 2013 roku przez Konferencję Dyrek-
torów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich9, po części za układami lokalnymi. 
Teoretycznie każda uczelnia mogła przyjąć nieco inne procedury powoływania 
bibliotekarzy dyplomowanych, bez rozstrzygnięcia pozostawał natomiast problem 
ważności transferu takich osób z uczelni, w której zostały powołane na stanowisko 
bibliotekarza dyplomowanego, do uczelni, w której byłyby na stanowisku takim, 
w uznaniu ważności poprzedniego powołania, po prostu tylko zatrudniane. W ten 
sposób zlikwidowano krajowy standard kwalifikacyjny, niszcząc możliwości podwyż-
szania oczekiwań wobec bibliotekarzy w ramach jakichkolwiek porozumień między 
uczelniami i ograniczając mobilność osób o najwyższych kwalifikacjach pomiędzy 
bibliotekami, która w modelu neoliberalnym powinna być przecież postrzegana 
jako godna ochrony.

Ponieważ brakowało wymogów kwalifikacyjnych na poszczególne niższe 
stanowiska w bibliotekach naukowych, ugruntowało się przekonanie, że są to pra-
cownicy administracyjni. Rozległy się alarmistyczne głosy, że zawód bibliotekarza uległ 
degradacji poprzez obniżenie rangi pracowników bibliotek oraz jakości ich pracy10. 
Ale czy bibliotekarze sami nie przyczynili się do tego procesu? Obrona kwalifikacji 
bibliotekarza dyplomowanego, nadawanych przez jedną centralną komisję, wcale 
nie była silna – wielu bibliotekarzy uznawało jej wymogi za zbyt wyśrubowane lub 
rozmijające się z faktycznymi zadaniami bibliotekarstwa.

Uczelnie zaczęły stosować różne metody powoływania bibliotekarzy dyplo-
mowanych, wszystkie zapewne w zgodzie z wytycznymi Konferencji Dyrektorów 

7 Rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z  dnia 21 sierpnia 2006 r. w  sprawie 
kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji 
i informacji naukowej, Dz.U. 2006 Nr 155, poz. 1112, uchylono 23 sierpnia 2013 r.

8 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo..., op. cit. s. 4.
9 Uchwały KDBASP, http://kdbasp.bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/opinia_2013_03_25-dyplomowani.

pdf, (dostęp: 16.06.2019).
10 Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja? IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 

12-14 czerwca 2013 r. Praca zbiorowa, red. H. Brzezińska-Stec, J. Żochowska, Białystok 2013.
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Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Akurat w Uczelni Łazarskiego wydały się nam 
one niestety formalistyczne i pozbawione zabezpieczenia przed procesem „lepienia” 
sylwetki zawodowej z elementów do siebie niepasujących. Wprowadziliśmy zarzą-
dzeniem rektora inne zasady, kładące nacisk na harmonijność sylwetki zawodowej 
i wszechstronność dorobku, nie zaś na publikacje naukowe. Powołaliśmy komisję 
składającą się z: dyrektora biblioteki będącego bibliotekarzem dyplomowanym ze 

„starego portfela”, adiunkta zainteresowanego problematyką baz danych (o bogatym 
dorobku publikacyjnym) oraz profesora bibliotekoznawstwa, zatrudnionego w innej 
uczelni. Wypromowaliśmy też jednego bibliotekarza dyplomowanego, który znalazł 
zatrudnienie w jeszcze innej uczelni akademickiej11.

NOWE SZANSE, NOWE ZAGROŻENIA

Tymczasem biblioteki publiczne, w coraz większym stopniu doposażone i lokalizowane 
w atrakcyjnych budynkach, podjęły szereg działań niewątpliwie atrakcyjnych, niewąt-
pliwie trafnie adresowanych do lokalnych społeczności, ale przypominających jako 
żywo repertuar domów kultury, z którymi tradycyjnie łączyć się przecież nie chciały. 
Wspomagała je w tym Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zaczęła 
ona od wprowadzenia ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego 
wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Fundacją Billa i Melindy 
Gatesów w ramach międzynarodowej inicjatywy Global Libraries12. W rezultacie 
tej współpracy opublikowano m.in. serię poradników dla bibliotekarzy, atrakcyjnie 
przygotowanych przez – w większości – niebibliotekarzy i wystrzegających się typowo 
bibliotekarskiej problematyki, takiej jak zarządzanie wiedzą i danymi13. Opracować 
wymogów kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy nadal nie było komu, zwłaszcza jeśli 
chodzi o stanowiska dyrektorskie. Mimo że środowisko bibliotekarskie ma w tym 
gronie przyjaciół, należy odnotować, że są one wciąż obsadzane bez procedur, często 
bez konkursów, w ramach lokalnego (województwo, powiat, gmina) doboru kadry 
kierowniczej z klucza politycznego lub klientelistycznego.

Do tego wszystkiego cały czas brakowało i brakuje kanonu wiedzy, którym 
powinien dysponować zawodowy bibliotekarz. Bibliotekoznawstwo, bibliologia, 
informatologia, studia informacyjne... Przedstawiciele uczelni kształcących w tym 
zakresie przyznawali otwarcie, że nie prowadzą studiów zawodowych. Należy dodać, 
że instytucje te stawały się kuźniami kadr naukowych, słabo zakorzenionych w prak-
tyce społecznej, oraz producentami tekstów pisanych dla awansu naukowego, który 
w ogóle od takiego zakorzenienia nie zależał.

11 Bardziej szczegółowe odniesienie do tego w referacie pt. Mityczny polski bibliotekarz, prawie naukowiec, 
wygłoszonym na I  Kongresie Bibliotek Szkół Wyższych (Politechnika Łódzka, 12-14 czerwca 2019). 
Planowany jest druk materiałów z konferencji.

12 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, O nas, http://frsi.org.pl/o-nas/.
13 Biblioteki.org, Poradniki, http://www.biblioteki.org/poradniki.html.
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Błyskotliwe i skuteczne systemy informatyczne nabywane i wdrażane przez 
biblioteki, coraz lepsze ich wyposażenie, zagospodarowanie bogatej oferty wydawnictw 
elektronicznych (o czym bibliotekarze w sąsiadującej Białorusi i Ukrainie mogli tylko 
marzyć), wreszcie piękne i funkcjonalne budynki projektowane dla bibliotek – nie 
pomogły w walce ze stereotypami. Nadal utożsamiano biblioteki naukowe z wypoży-
czalniami tekstów do „nauki” (czyli uczenia się), a w publicznym dyskursie nie pojawiła 
się żadna nowa wizja zawodu bibliotekarza, choć sami bibliotekarze ekscytowali się 
niekiedy alternatywami, jakimi wydawały im się infobroker (działający dla organi-
zacji komercyjnych) lub nauczyciel sprawności informacyjnych (co bezkrytycznie 
utożsamiano z Internetem). Stąd też pojawiły się nowe stereotypy: nauka i kultura 
w warunkach dostępności Internetu czyni bibliotekarzy niepotrzebnymi, zakładajmy 
biblioteki bez książek (drukowanych), wszystko jest już dostępne online itd.

Coraz bardziej pospieszne i masowe doktoryzowanie oraz habilitowanie ludzi 
niedouczonych, zachwyconych dostępnością informacji w otwartym Internecie 
i bynajmniej niesięgających na co dzień do naukowych baz danych – sprzyjało tylko 
lekceważeniu wiedzy i umiejętności bibliotekarzy. Bibliotekarz stawał się – niekiedy 
na własne życzenie – dodatkiem do komercyjnie dostępnego systemu, którego 
zakup stanowić miał dowód powagi zatrudniającej go instytucji. Tymczasem zaś 
podejrzewać należy, że technika wdrażana pasywnie w postaci gotowych produktów 
nie zawsze była wykorzystywana zgodnie ze swoimi możliwościami. Uważa się na 
przykład, że moda na biblioteki cyfrowe nie przyniosła oczekiwanych zmian w nauce 
i w odniesieniu do dóbr kultury, pomijając już użytkową toporność większości 
z nich. Panuje też opinia, że po efektownym wdrożeniu w większych bibliotekach 
akademickich multiwyszukiwarek (wyszukiwarek zintegrowanych, wyszukiwarek 
naukowych, search and delivery tools) w latach 2008-2010 zaległa w polskim 
piśmiennictwie bibliotekarskim niepokojąca cisza – nie wiemy w końcu, jakim 
potrzebom miały odpowiadać i czy spełniły pokładane w nich nadzieje, poza tym, 
że w dużym stopniu zwolniły bibliotekarzy z obowiązku katalogowania zbiorów 
elektronicznych. No i wreszcie katalogi – wciąż nie w pełni konwertowane. To nie są 
efekty na miarę entuzjazmu, z jakim bibliotekarze przystępowali do komputeryzacji 
w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych!

BIBLIOTEKARSTWO JAKO ZAWÓD

Pozostało zatem bibliotekarstwo zatrudnieniem raczej niż zawodem. Ma nieukształ-
towaną pragmatykę, brakuje mu wspólnej platformy pojęciowej i podstawowych 
uzgodnień strategicznych – absolwenci studiów wyższych przystępują do pracy 
skazani na szkolenie przywarsztatowe. Jest to loteria, na którą nie mógłby pozwolić 
sobie ani inżynier, ani lekarz, ani nauczyciel, choć i w tych dziedzinach nie brakuje 
niebezpieczeństw. Czy osoba wskazująca młodym adeptom, co mają robić, będzie 
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w stanie wyjaśnić sens poszczególnych czynności? Czy będzie dysponowała znajo-
mością rozwiązań, norm, najlepszych praktyk?

Tymczasem bibliotekarstwo się rozwija i nie traci powabu. Zawsze zresztą miało 
różne oblicza. Najpierw uważano, że bibliotekarz, bibliograf i dokumentalista to różne 
warianty tych samych umiejętności i wiedzy, później jednak, wskutek zafascynowania 
rozwojem nauki i przydatnością bibliotekarzy w tym procesie, dodawano sobie 
– w Polsce pewnie bardziej niż w świecie – powagi mianem pracownika informacji 
naukowej. Ale jeszcze przecież był i będzie w szkołach bibliotekarz-nauczyciel. Był 
również, zwłaszcza w Związku Radzieckim, bibliotekarz-krajoznawca, specjalista nie 
tylko od dokumentów, ale i od obiektów, stanowiących wszak także teksty kultury. 
W Polsce jego odmianą jest bibliotekarz regionalny, bardziej jednak bibliograf niż 
turysta i znawca historii oraz przestrzeni lokalnej. Pojawiały się propozycje spełniające 
wymogi atrakcyjnej nowości: menedżer informacji czy architekt informacji – jednak 
oczywiste było, że pełne przygotowanie zawodowe w tym zakresie obejmować 
powinno szerokie połacie informatyki.

Tymczasem biblioteki, przetwarzając, a nie tylko rejestrując pełne teksty, sta-
wały się w coraz większym stopniu wydawnictwami. Potrzebowały zatem redaktorów. 
Redaktor biblioteki cyfrowej to termin słuszny i pożądany, dobrze wskazujący na 
to, co w takiej instytucji powinno się dziać. Ale nie ma temu końca, kwalifikacje 
bibliotekarskie nieźle łączą się z innymi. Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Krakowie MOCAK ogłosił 21 marca 2019 roku nabór na „stanowisko adiunktki/ 
/adiunkta (bibliotekarki/bibliotekarza, specjalistki/specjalisty ds. edukacji)”14. Inne 
ogłoszenia obrazują kolejne aspekty i warianty zawodu: social librarian (ach, ten dom 
kultury!), metadata librarian (chodzi o pracownika katalogującego), data librarian 
(chodzi o zarządzającego danymi w przedsięwzięciu naukowym). W uczelniach 
i innych instytucjach naukowych bibliotekarze są powszechnie specjalistami w zakre-
sie bibliometrii i naukometrii, kuratorami w collaboration networks15, właściwie 

– lekarzami wiedzy, jak nazwał to Władysław Piasecki w jednym z formacyjnych 
tekstów starszego już obecnie pokolenia bibliotekarzy16.

I na koniec jeszcze jedno spojrzenie na bibliotekarza, bez uprzedzeń i bez mitów. 
Może i powinien znać szeroki wachlarz zagadnień. Ich rozmaitość czyni z niego 
humanistę, który zestawia ze sobą źródła pozornie do siebie nieprzystające, panuje 
nad nimi i wyciąga z nich wnioski. Ale jest też inżynierem: projektuje i tworzy systemy, 
w których czynnik ludzki spotyka się z programem komputerowym i z rozległym 
materialnym środowiskiem technicznym. To trudne połączenie, nie każdy może być 
bibliotekarzem i nie ma potrzeby, by takiego z niego robić.

14 Praca: Dział Wiedzy o Sztuce, https://www.mocak.pl/praca-dzial-wiedzy-o-sztuce, (dostęp: 16.06.2019).
15 Por. np. H. Hollender, Nauka jako mrowisko i miejsce biblioteki w sieciach współpracy badawczej, [w:] 

Biblioteka przyszłości: wyzwania – trendy – zagrożenia. Wybrane zagadnienia z  zakresu zarządzania 
bibliotekami uczelni wyższych, red. M. W. Sidor, Nowy Sącz 2018, s. 133-140.

16 W. Piasecki, My wobec innych zawodów, „Przegląd Biblioteczny” 1962 (R. 30), z. 4, s. 289-300.
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Nie każdy też będzie bibliotekarzem uniwersalnym. Istnieje specjalizacja i mało 
kto chce już być „od wszystkiego”. Kilka składników wiedzy bibliotekarskiej wydaje 
się jednak nieodzownych w każdej wersji tego zawodu. Wystarczy, że potraktuje 
się poważnie szyld „nauki o informacji” i dostrzeże, że może ona występować jako 
element czy warstwa:

1) tekstów
2) zasobów
3) procesów komunikacyjnych
4) miejsc i przestrzeni.

W pierwszym przypadku chodziłoby o analizę i przetwarzanie. W drugim 
– o organizację i udostępnianie. W trzecim – przyglądanie się językom, społecznościom 
i technikom. W czwartym interesuje nas szeroko rozumiana funkcjonalność i jej 
projektowanie. W XXI wieku integrujemy to, co rozproszone: mnogość przedmiotów, 
rozmaitość metod, zespołowy charakter obserwacji i badań (czyli sytuację, w której 
nikt nie postrzega i nie interpretuje w sposób identyczny przeprowadzonych operacji 
ani uzyskanych danych).

Bibliotekarzowi nie jest obca żadna nowość, ale jest też ostatnim „generalistą”, 
pozwalającym sobie na szerokie spojrzenie wszędzie tam, gdzie inni zmierzają do 
biegłości wycinkowej. Jest inżynierem, ale (jeszcze) nie informatykiem. Jest nauczy-
cielem, ale bez systemu klasowo-lekcyjnego. Jest projektantem, ale bez pretensji 
artystycznych. Jest wreszcie strażnikiem pamięci, ale nie twórcą ani kultywatorem 
mitologii. Powinien nam się częściej przydawać w tych czasach.
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ABSTRACT

The modern world requires from a man constant monitoring of his own skills and quali-
fications. In the 21st century, a special role is assigned to human communication skills. 
These competences and skills determine the effectiveness both in the area of   communication 
between people and the generation of resources of an economic nature.
Today we often say that information has become a service. It is impossible not to notice 
this change in the librarian profession as well.
A person working as a librarian must therefore be prepared for new challenges resulting 
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Zawód bibliotekarza wymaga zwrócenia uwagi na pewne wybrane predyspozycje 
i kompetencje, które warunkują efektywne wypełnianie roli zawodowej. Wśród 
różnych teorii osobowości można odnaleźć te, w których akcentowane są cechy 
człowieka (Allport, Eysenck, Cattell, Costa i McCrae), oraz koncepcje i teorie 
społeczno-poznawcze kładące nacisk na poczucie skuteczności człowieka (Bandura, 
Mischael). Analiza złożoności sytuacji pracy bibliotekarza pozwala stwierdzić, że sku-
teczność w pracy jest warunkowana przede wszystkim kompetencjami społecznymi. 

Kwalifikacje i kompetencje bibliotekarza w kontekście 
społeczeństwa informacyjnego

dr Rafał Bodarski

Wydział Nauk Społecznych............................ 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna 
w Warszawie, Polska

STRESZCZENIE

Współczesny świat wymaga od człowieka nieustannego monitorowania własnych umiejęt-
ności i kwalifikacji. Ten edukacyjny proces związany jest współcześnie z kompetencjami 
określanymi mianem informacyjnych. W XXI wieku bowiem szczególną rolę przypisuje 
się umiejętnościom komunikacyjnym człowieka. Te właśnie kompetencje i umiejętności 
decydują o skuteczności zarówno w obszarze porozumiewania się ludzi, jak i generowania 
zasobów o charakterze ekonomicznym. Dzisiaj mówimy często, że informacja stała się 
usługą. Nie sposób nie zauważyć tej zmiany również w zawodzie bibliotekarza. Osoba 
wykonująca zawód bibliotekarza musi być przygotowana zatem na nowe wyzwania, 
wynikające z przemian społeczno-kulturowych. W tym kontekście, w artykule, poddano 
analizie różne obszary związane z pełnieniem roli zawodowej bibliotekarza. Starano 
się uchwycić współczesne uwarunkowania dotyczące kwalifikacji i kompetencji warun-
kujących dużą sprawność zawodową.

SŁOWA KLUCZOWE

zmiany społeczno-kulturowe, bibliotekarz, informacja, kwalifikacje zawodowe, 
proces edukacyjny
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W tym kontekście warto zwrócić uwagę na koncepcję osobowości opracowaną przez 
dwoje amerykańskich badaczy: Johna Oldhama i Lois Morris. Należy zaznaczyć, że 
autorzy koncepcji podkreślają zarówno istotę działania podmiotowego, związanego 
z aktywnością własną jednostki, jak i znaczenie interakcji genotypu i środowiska, 
zwłaszcza społecznego, które może determinować ujawnianie się we wzorze osobo-
wości jednych komponentów i niwelować pojawianie się innych1.

Używając obrazowych sformułowań, Oldham i Morris traktują osobowość 
jak „talię kart”2. Kiedy przychodzimy na świat i rozpoczynamy obcowanie ze środo-
wiskiem materialnym i niematerialnym, zaczyna się kształtowanie naszej struktury 
osobowości. Zdaniem badaczy doświadczenia życiowe wpływają na to, jaki typ 
osobowości będziemy reprezentowali. Osobowość determinuje sposób radzenia 
sobie z różnego rodzaju wyzwaniami i sytuacjami trudnymi. W pracy bibliotekarza 
szereg doświadczeń można zaklasyfikować do sytuacji trudnych, zwłaszcza te, które 
dotyczą relacji z drugim człowiekiem.

Stanowisko reprezentowane przez Oldhama i Morris, zakładające wieloaspek-
towość funkcjonowania podmiotu – warunkowane z jednej strony właściwościami 
genotypu i środowiskiem, a z drugiej cechami podmiotowymi będącymi impli-
kacją struktury osobowości – znajduje odzwierciedlenie w pracach teoretycznych 
i empirycznych wielu badaczy3. Istotny w koncepcji rozróżnienia czternastu typów 
osobowości jest również pogląd, że osobowość i cechy podmiotowe są szczególnie 
widoczne w sześciu sferach życia człowieka4. Te sześć sfer to: sfera JA, sfera związków, 
sfera pracy, sfera emocji, sfera samokontroli, sfera wyobrażeń rzeczywistości. Należy 
podkreślić, że w każdym z czternastu typów osobowości występuje charakterystyczny 
dla jednostki wzór funkcjonowania w tych sferach. Na tej podstawie można przyjąć 
istnienie cech dominujących, które dla podmiotu mają kluczowe znaczenie, oraz 
sfer peryferyjnych, również istotnych dla działania jednostki, ale zależnych w dużym 
stopniu od tych sfer najbardziej znaczących dla człowieka5.

W sferze JA, zdaniem badaczy, mamy do czynienia z naszą samooceną, poczuciem 
tożsamości, obrazem siebie6. Te trzy elementy budujące strukturę JA są istotne w bardzo 
wielu aspektach funkcjonowania człowieka. Stosunkowo łatwo można zauważyć 
implikację między sferą JA a dokonywaniem wyborów przez podmiot i otwartością na 

1 J. M. Oldham, L. B. Morris, Twój psychologiczny autoportret. Dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, działasz 
właśnie tak?, Radom 1997, s. 29. Uwaga autora tekstu: fragmenty opracowania: R. Bodarski, Autoportret 
psychologiczny w kontekście wybranych teorii osobowości i jego znaczenie dla zawodu nauczyciela, s. 203-206 
[w:] Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela, red. nauk. S. T. Kwiatkowski, 
D. Walczak, Warszawa 2017.

2 Ibidem.
3 Zob. C. S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, Warszawa 2001, s. 201-214, 359-378, 421-431, 486-503;  

Meandry podmiotowości, red. P. Orlik, Poznań 2001, s. 42-69; M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, 
Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1996, s. 102-120, 136-149, 212-221.

4 M. Oldham, L. B. Morris, Twój psychologiczny autoportret…, op. cit., s. 36.
5 Ibidem, s. 37.
6 Ibidem.



231

Kwalifikacje i kompetencje bibliotekarza w kontekście społeczeństwa informacyjnego

doświadczenia7. W sytuacji, gdy realizacja planów będzie wymagała determinacji w zma-
ganiu się z barierami i ograniczeniami, to właśnie poziom samooceny będzie znacząco 
stymulował dążenie do realizacji zamierzonego celu. Teza ta znajduje potwierdzenie 
w badaniach nad atrybucjami sukcesów i porażek przez osoby dorosłe8. Osoby, które 
dokonują wewnętrznych atrybucji sukcesów, mają zdecydowanie wyższą samoocenę niż 
te jednostki, które przyczyn własnego sukcesu szukały na zewnątrz.

Dokonywanie wewnętrznej atrybucji porażki powodowało pogorszenie stanu 
emocjonalnego i relacjonowanie niższej samooceny. Warto dodać, przytaczając 
wnioski z badań, że często przekonanie o pozytywności własnej samooceny, 
czyli upraszczając, przeświadczenie, iż poradzę sobie z trudnościami, staje się 
samospełniającym się proroctwem. Przejawem takiego mechanizmu, jak akcentuje 
Janina Karney, jest wpływ naszej samooceny na poziom motywacji i wysiłek 
wkładany w działanie9. Ocenianie własnych możliwości jako wysokich jest 
dodatnio skorelowane z oczekiwaniem sukcesu, co z kolei pozytywnie wpływa 
na natężenie motywacji. Funkcjonowanie w różnych sytuacjach interpersonalnych 
wymaga od pracownika biblioteki z jednej strony profesjonalnego przygotowania 
merytorycznego, z drugiej zaś odporności psychicznej, która pozwoli radzić sobie 
w kontaktach z różnymi czytelnikami, niejednokrotnie bardzo roszczeniowymi. 
Właśnie w sferze JA jest umiejscowiona informacja na temat naszego funkcjono-
wania w otoczeniu społecznym10.

Sfera związków to w autoportrecie psychologicznym odpowiedź na pytanie o rolę 
i znaczenie dla człowieka jego środowiska społecznego11. Charakter i rodzaj kontaktów 
z otoczeniem społecznym wpływa często na sposób i styl podejmowania życiowych 
decyzji, zwłaszcza tych, których rezultaty są odroczone (jak np. decyzja o wyborze 
zawodu i pracy, tu w kontekście zawodu bibliotekarza). Możliwość funkcjonowania 
wśród ludzi stwarza z jednej strony szansę na wsparcie społeczne, bardzo ważne 
w sytuacjach trudnych, z drugiej jednakże niesie ryzyko ograniczenia aktywności 
własnej podmiotu przez nadmierną kontrolę i chęć wpływania na zachowanie innych. 
Sposób układania sobie relacji społecznych uwarunkowany jest funkcjonowaniem 
człowieka na poziomie poznawczym12. Znaczące tutaj są pewne wymiary stylu 
poznawczego, np. zależność/niezależność od pola (psychologicznego). Wymiar ten 
bowiem koreluje z wyróżnionymi przez Caspiego, Bema, Eldera stylami interakcji 
społecznych13. Dodatkowo style te są sprzężone z pewnymi aspektami osobowości, 
takimi jak poziom ekstrawersji/introwersji. Ekstrawersja/introwersja wyróżniona 
7 Wymiar otwartość na doświadczenia będzie zdefiniowany przy omawianiu innych teorii osobowości, 

do których w sposób pośredni i bezpośredni nawiązują autorzy autoportretu osobowości.
8 B. Wojciszke, Procesy oceniania ludzi, Poznań 1991, s. 225-237.
9 J. E. Karney, Podstawy psychologii i pedagogiki pracy, Pułtusk 2004, s. 236-237.
10 Por. H. Miller, Teoria sił pola.
11 J. M. Oldham, L. B. Morris, Twój psychologiczny autoportret…, op. cit., Radom 1997, s. 39.
12 Por. A. Matczak, Style poznawcze, Warszawa 1982.
13 Zob. A. Caspi, D. J. Bem, G. H. Elder, Continuities and consequences of interactional styles across the 

life course, „Journal of Personality” 1989, vol. 57, nr 2. Podaję za T. Mądrzycki, Osobowość jako system 
tworzący i realizujący plany – nowe podejście, Gdańsk 1996, s. 216.
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w teorii osobowości Eysencka będzie tu związana z umiejętnością wchodzenia w relacje 
społeczne i łatwością budowania związków. Prowadzone przez Caspiego, Bema, 
Eldera badania podłużne dowodzą, że style interakcji, będące jednym z elementów 
sfery związków autoportretu psychologicznego, mają istotny wpływ na poziom 
wykształcenia i osiągnięcia zawodowe. Na podstawie wyników tych badań sformuło-
wano wniosek, że style interakcji w wysokim stopniu korelują z poziomem sukcesów 
zawodowych14. Pełnienie roli zawodowej przez bibliotekarza wymaga nieustannego 
budowania i podtrzymywania relacji interpersonalnych, satysfakcjonujących obie 
strony procesu interakcji. Z kolei satysfakcjonujący styl interakcji będzie u biblio-
tekarza jednym z warunków sukcesu zawodowego.

Sfera pracy to kolejny obszar, na który zwrócili uwagę amerykańscy badacze. 
Kluczowy komponent stanowi tutaj styl działania, który – zdaniem Oldhama i Morris – 
jest właśnie pochodną sfery pracy. W rozumieniu wspomnianych psychologów opisywana 
sfera obejmuje swoim zasięgiem szereg czynności wykonywanych przez człowieka: 
wypełnianie poleceń, podejmowanie decyzji, planowanie, wykonywanie obowiązków. 
Włączają tu oni również hobby, drobne czynności dnia codziennego, zabawę, sposób 
uprawiania krytyki czy dostosowywania się do reguł i branie na siebie odpowiedzial-
ności15. Taki sposób definiowania stylu działania jest zbieżny z propozycjami Tadeusza 
Mądrzyckiego i innych badaczy16. Zagadnienie sytuacji pracy i egzystowania w niej 
człowieka jest bardzo złożone i uwarunkowane licznymi zmiennymi.

W sferze samokontroli badacze szukają odpowiedzi na temat uwarunkowań 
poziomu impulsywności w działaniu człowieka. Panowanie nad reakcjami organizmu 
w chwilach ryzyka czy też radzenia sobie w sytuacji stresu i frustracji to główne 
elementy budujące poziom samokontroli jednostki. Pojawia się również tutaj zdol-
ność do refleksji i samodyscypliny17. Nie sposób pominąć tych czynników w pracy 
bibliotekarza, którego powinno cechować opanowanie i umiejętność radzenia sobie 
z sytuacjami stresującymi, zwłaszcza w kontaktach z innymi ludźmi. Należy podkreślić, 
czego nie akcentują Oldham i Morris, że sposób reagowania na bodźce sytuacyjne 
jest również warunkowany temperamentalnie18. Wrodzone predyspozycje są zatem 
czynnikami, które w znacznej mierze stymulują sposób zachowania.

Na poziom zdolności do samokontroli oprócz zmiennej temperamentu, jaką 
jest reaktywność, ma wpływ stopień wyuczenia pewnych zachowań. Stąd, tak jak 
w przypadku stylu działania, można uznać, że spontaniczność czy też samodyscyplina 
są wypadkową impulsywności, giętkości i dostosowania zachowania do sytuacji19. 
Biorąc pod uwagę przygotowanie do pracy oraz doświadczenie, a także rozwój 
14 Zob. T. Mądrzycki, Osobowość jako system…, op. cit., s. 165.
15 J. M. Oldham, L. B. Morris, Twój psychologiczny autoportret..., op. cit., s. 39-40.
16 Zob. T. Mądrzycki, Osobowość jako system…, op. cit., s. 161-162.
17 J. M. Oldham, L. B. Morris, Twój psychologiczny autoportret..., op. cit., s. 41-42.
18 J. Strelau, Temperament, osobowość, działanie, Warszawa 1985, s. 324-331.
19 J. Strelau, Temperament, osobowość..., op. cit. 

* T. Mądrzycki, Osobowość jako system…, op. cit., s. 163.
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zawodowy, warto podkreślić, że bardzo ważnym czynnikiem w pracy współcze-
snego bibliotekarza są kursy i szkolenia podnoszące efektywność wykonywanej 
pracy – uczące sposobów reagowania na sytuacje trudne. Należy jednak zaznaczyć, 
że proces podnoszenia kwalifikacji w tym zawodzie nie powinien być oparty na 
przypadkowym wyborze oferty edukacyjnej, której problematyka nie gwarantuje 
osiągnięcia założonych celów edukacyjnych*.

Ostatnią wymienioną sferą jest wyobrażenie rzeczywistości. Upraszczając, 
można stwierdzić, że w tym obszarze silnie zaakcentowany jest charakter funk-
cjonowania człowieka w środowisku, szczególnie to, czemu podmiot nadaje sens 
i znaczenie, na co wyjątkowo zwraca uwagę, oraz jaki typ percepcji reprezentuje20. 
Sposób odbierania (wyobrażania) rzeczywistości wpływa niewątpliwie na poziom 
i rodzaj egzystowania w świecie. Uogólniając, w sytuacji, gdy ktoś prezentuje podejście 
empiryczne do otaczającej rzeczywistości, mniejszy wpływ na kształtowanie jego 
osądu będą miały te zdarzenia, których logiczne uzasadnienie jest bardzo trudne. 
Stąd, być może, należy wywodzić racjonalność postaw i nieracjonalność zachowania 
człowieka. Nadawanie znaczenia i przywiązywanie wagi do różnych zjawisk, zdaniem 
Oldhama i Morris, może być tłumaczone właśnie sposobem odbioru rzeczywistości. 
Sposób ten, konkretyzując, ujawnia się w podejściu do nauki i wiary.

Postawa osoby o wysokiej wrażliwości może odzwierciedlać nieufność i lęk 
przed tym, co nieznane, oraz chęć budowania bezpiecznego azylu w mikroskali 
domowego ogniska. Jednostki sumienne mogą wykazywać przywiązanie do tradycji 
i konwencjonalnego widzenia świata w pewnym uznawanym przez nich światopo-
glądzie: naukowym, religijnym czy też filozoficznym21. Biorąc pod uwagę wyżej 
wymienione zmienne, dotyczące sposobu postrzegania świata, warto zaakcentować, 
że różnorodność w przejawianiu postaw może być skorelowana z sukcesem bądź 
jego brakiem w takiej pracy, jaką jest praca bibliotekarza. Obcując bowiem z róż-
nymi czytelnikami, zróżnicowanymi pod kątem wieku, doświadczenia, nawyków, 
oczekiwań, sposobów reakcji, bibliotekarz musi bardzo często prezentować całą 
gamę postaw, rozpiętych między chłodną racjonalnością, wynikającą z sumiennego 
wykonywania obowiązków, a empatycznym podejściem do sytuacji bezradności  
użytkownika/czytelnika oczekującego pomocy i wyrozumiałości.

Opracowane charakterystyki typów osobowości dowodzą skali trudności 
w interpretowaniu ludzkiego zachowania i poszukiwaniu algorytmu w postępowaniu 
podmiotu. Badacze, autorzy koncepcji akcentują, że nie można wyróżnić tzw. typów 
czystych osobowości. Nasza osobowość, co podkreślano wcześniej, będąc wypadkową 
genotypu i oddziaływania środowiska oraz aktywności własnej, jest strukturą złożoną 
o wielorakich uwarunkowaniach, właściwościach i wymiarach. Z tego względu 

* Z własnej praktyki szkoleniowej, jako doświadczony wykładowca i coach, autor mógłby przytoczyć 
bardzo wiele przykładów szkoleń i pseudokursów oferowanych m.in. bibliotekom i bibliotekarzom, 
które nie spełniają podstawowych założeń andragogicznych.

20 J. M. Oldham, L. B. Morris, Twój psychologiczny autoportret…, op. cit., s. 43.
21 Ibidem.
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w ocenie typu bierze się pod uwagę dymensje dominujące lub proporcje tych wymia-
rów we wzajemnych związkach. Trudności w znalezieniu określonych typów powodują, 
że badanie wszelkich zależności między wyodrębnionymi cechami a zachowaniem, 
szczególnie prognozowanym zachowaniem, jest bardzo skomplikowane i z pewnością 
może być obarczone błędem pomiaru. Zawód bibliotekarza, oparty na kwalifikacjach 
formalnych z jednej strony, z drugiej wymaga wielu kompetencji tzw. miękkich, 
których wypracowanie okazuje się niezbędne. Zaakcentowane w tym opracowaniu 
wybrane wymiary aktywności człowieka miały na celu zwrócenie uwagi na złożoność 
funkcjonowania w roli bibliotekarza, ze szczególnym naciskiem położonym na te 
obszary, które w jego pracy związane są z kontaktem z drugim człowiekiem.
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Pisarze w bardzo różnorodny sposób przedstawiają zawód bibliotekarza. Często 
kreują go na bohatera pozytywnego, a wykonywana przez niego profesja nie jest 
ukazywana stereotypowo. Na kartach wielu powieści spotyka się także bibliotekarza 
przedstawionego w negatywnym świetle. Śledząc literaturę, można również wyodręb-
nić grupę utworów, w których wizerunek bibliotekarza jest zróżnicowany, ewoluuje 
od negatywnego do pozytywnego lub odwrotnie.

W wielu powieściach bibliotekarze ukazani są jako postaci pozytywne, kom-
petentne, zaradne i miłe w kontaktach interpersonalnych.

Pisarze o bibliotekarzach – analiza wybranych 
współczesnych utworów literackich

Anna Delimat

nauczyciel bibliotekarz  
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 
im. Jana Szczepanika w Krośnie, Polska

STRESZCZENIE

Artykuł poświęcony jest wizerunkowi bibliotekarza we współczesnych utworach literackich: 
„Błękitna sukienka” Tracy Chevalier, „Prawdziwe morderstwa” Charline Harris, „Zanim 
Cię znajdę” Johna Irvinga, „Historyk” Elisabeth Kostovy, „Niemiecki bękart” Camilli 
Läckberg, „Syrenka” Camilli Läckberg, „Mumia” Davida Levithana, „Kiedy zniknę” 
Agnieszki Lingas-Łoniewskiej, „Uwikłanie” Zygmunta Miłoszewskiego, „Dewey. Wielki 
kot w małym mieście” Vicki Myron, „W ogrodzie pamięci” Joanny Olczak-Ronikier, 
„Willa pod Zwariowaną Gwiazdą” Marii Paszyńskiej, „Bibliotekarki” Teresy Moniki 
Rudzkiej, „Pożegnalny list” Sharon Sali, „Zakochani w słowach” Magdaleny Trubowicz. 
Dokonano analizy źródeł literatury pod kątem występowania motywu bibliotekarza 
oraz jego stereotypowego postrzegania. Przedstawiono także przykłady promowania 
pozytywnego wizerunku bibliotekarza w literaturze współczesnej.
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Ciekawy, wzorcowy przykład bibliotekarki – wolontariuszki pojawia się 
w utworze Joanny Olczak-Ronikier W ogrodzie pamięci. Młoda dziewczyna, Janina 
Horowitz, lubiła swoją pracę: działała bardzo aktywnie w słynnych czytelniach bezpłatnych 
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności […]. Rola młodej bibliotekarki polegała 
na podsunięciu odpowiedniej książki i wytłumaczeniu, dlaczego jest warta poznania1. 
Bibliotekarka była nie tylko mądra, pomocna i kulturalna, lecz także piękna: w swojej 
czerwonej pelerynie robiła piorunujące wrażenie na mężczyznach, […] miała opinię jednej 
z najelegantszych panien2. Dziewczyna bardzo lubiła swoją dodatkową pracę społeczną 
i spędzała w niej wszystkie niedzielne popołudnia. Była bibliotekarką z zamiłowania, 
pełną pasji, zaangażowania i życzliwości dla ubogich czytelników.

Bibliotekarka – zarówno kompetentna, jak i wrażliwa na ludzkie potrzeby 
– pojawia się w książce Sharona Sali pt. Pożegnalny list. Czytelniczka Honor dzięki 
pomocy uprzejmej bibliotekarki szybko otrzymała interesujące ją materiały3. Gdy po 
ich lekturze ukryła twarz w dłoniach i bezgłośnie rozpłakała się, usłyszała zatroskany 
głos: Czy mogę pani w czymś pomóc? Dobrze się pani czuje? Podniosła mokre od łez 
oczy i uśmiechnęła się smutno do sympatycznej bibliotekarki4. Z lektury fragmentu tej 
powieści wyłania się pozytywny wizerunek bibliotekarza – empatycznego profesjonalisty.

W powieści Johna Irvinga pt. Zanim Cię znajdę występuje atrakcyjna bibliote-
karka – madame Delacorte – wzbudzająca w uczniach zachwyt, a nawet pożądanie. 
Bohaterka książki, będąca żoną nauczyciela, nazywana jest „francuską lisiczką”. 
Uczniowie odwiedzający bibliotekę wypatrywali tęsknie postaci madame, jednak 
zawstydzeni nie mogli jej patrzeć prosto w oczy. Madame Delacorte wyglądała tak, 
jakby dopiero co uprawiała seks, ale miała apetyt na więcej, znacznie więcej. (Przy czym 
jakimś cudem pierwszy numerek nie zburzył jej fryzury)5, robiła piorunujące wrażenie, 
nawet mąż jąkał się w jej obecności6. Obraz bibliotekarki w utworze Irvinga jest 
pozytywny, o wydźwięku erotycznym. Niedostępność bohaterki wywołuje fantazje 
erotyczne, wynikające prawdopodobnie stąd, że w wieku dojrzewania to, co zakazane, 
jest – zwłaszcza u chłopców – mocno pożądane.

W opartej na faktach opowieści o bibliotecznym kocie pt. Dewey. Wielki kot w małym 
mieście Vicky Myron ukazuje kulisy zawodu bibliotekarza. Autorka, mimo że jest kierowni-
kiem biblioteki, pozostaje skromnym i wrażliwym człowiekiem, zaangażowanym w pracę na 
rzecz swojej instytucji oraz społeczności lokalnej. Malutki kotek, nazwany później Deweyem, 
został znaleziony przez Vicky Myron w skrzynce na książki zamontowanej na zewnątrz 
biblioteki, aby czytelnicy mogli je zwracać po zamknięciu instytucji. Dewey, zamieszkując 
w bibliotece, odegrał istotną rolę w życiu bibliotekarzy, czytelników oraz mieszkańców całego 
miasteczka – rozsławił je na cały świat. Vicky Myron odkrywa przed czytelnikami tajniki 

1 J. Olczak-Ronikier, W ogrodzie pamięci, Kraków 2002, s. 67.
2 Ibidem, s. 67.
3 S. Sala, Pożegnalny list, Warszawa 2004, s. 119.
4 Ibidem, s. 120.
5 J. Irving, Zanim Cię znajdę, Warszawa 2005, s. 228.
6 Ibidem, s. 228-229.
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zawodu bibliotekarza; pisze o sobie: byłam zdolna, miałam doświadczenie i umiałam ciężko 
pracować7 oraz o swoim miejscu pracy: Bibliotekę zawsze prowadzono wzorowo. Księgozbiór, 
jak na tak nieduże miasto, był imponujący, a kolejni szefowie chętnie wprowadzali nowoczesne 
rozwiązania. Jeśli chodzi o entuzjazm pracowników, ich profesjonalizm i kompetencje, nasza 
biblioteka była w czołówce8.

Intrygująca główna bohaterka powieści Prawdziwe morderstwa autorstwa Char-
laine Harris jest bibliotekarką, członkinią dyskusyjnego klubu Prawdziwe Morderstwa. 
Jest inteligentna, zna swoją wartość: Byłam sumiennym pracownikiem. Zawsze przycho-
dziłam na czas i prawie nigdy nie chorowałam. Nigdy też publicznie nie krzyknęłam na 
klienta, choć nieważne, jak bardzo czasem musiałam się hamować.9 Jeśli chodzi o życie 
uczuciowe bohaterki, to okazuje się ono ciekawe – sama stwierdza: interesowałam się 
dwoma mężczyznami, a do tego obaj byli zainteresowani mną. O co więcej mogłaby prosić 
dwudziestoośmioletnia bibliotekarka?10. Jej zamiłowanie do analizowania morderstw 
sprzed lat nabiera szczególnego znaczenia w momencie, gdy ginie jedna z członkiń 
klubu. W powieści kryminalnej Harris wykreowała postać bibliotekarki – detektywa 
amatora. Logiczne myślenie, dość burzliwe życie emocjonalne, ciekawe zainteresowania 
i poczucie humoru to cechy bohaterki występującej w powieści, które stawiają bibliote-
karza w opozycji do stereotypowej wizji tego zawodu.

Pozytywny obraz bibliotekarza kreuje Maria Paszyńska w powieści Willa pod 
Zwariowaną Gwiazdą. Mały Piotruś, obserwując swoją czytającą babkę, niejako 
przypadkiem nauczył się czytać, gdyż ona wcale mu w tym nie pomagała. Podobnie 
było z jego pierwszą wizytą w bibliotece, którą dzięki swojemu sprytowi poniekąd na 
babci wymusił. W trudnych czasach międzywojennych funkcjonowały małe biblio-
teki zakładane przez osoby prywatne. Surowa, pozbawiona uczuć babka Piotrusia 
wizyty w bibliotece traktowała z niemal nabożną czcią, a przy uczonych i kulturalnych 
paniach bibliotekarkach11 nie miała odwagi chłopca odepchnąć czy nawet przegonić. 
Pewnego razu wnuczek zdobył się na odwagę i zapytał, czy babcia nie wypożyczyłaby 
także książki dla niego. Babka spojrzała na Piotrusia nienawistnym wzrokiem, ale 
bibliotekarka – starsza, elegancka pani […], która tego dnia pełniła dyżur w wypożyczalni, 
zmierzwiła [jego] jasną czuprynę i powiedziała życzliwie: – Musi być pani dumna z wnuka. 
Taki malec, a potrafi czytać. Pięknie, że tak się garnie do książek12. Kiedy bibliotekarka 
wręczyła chłopcu pierwszą książkę, ręce mu drżały, serce mocno biło, poruszyło go jej 
zaufanie i prostota, z jaką dawała mu cenną rzecz [oraz] uprzejmość i szacunek13, z jakim 
się do niego odnosiła. Ta pamiętna wizyta w bibliotece i kontakt z bibliotekarką na 
zawsze odmieniły życie chłopca, rozbudzając w nim skrywane od dawna marzenie, 

7 V. Myron, Dewey. Wielki kot w małym mieście, Kraków 2008, s. 107.
8 Ibidem, s. 129.
9 Ch. Harris, Prawdziwe morderstwa, Zakrzewo 2012, s. 136-137.
10 Ibidem, s. 241.
11 M. Paszyńska, Willa pod Zwariowaną Gwiazdą, Bielsko-Biała 2018, s. 31.
12 Ibidem, s. 31.
13 Ibidem, s. 33.
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by zobaczyć słonia. Książką wówczas wybraną było W 80 dni dookoła świata. Piotr 
czytał ją trzykrotnie, a fragment o zakupie słonia tyle razy, że potrafił go wyrecytować 
z pamięci. Kiedy okazało się, że chłopiec przetrzymał książkę, babka złoiła mu skórę, 
a bibliotekarka, na którą trafił, oddając ją, nie robiła mu żadnych wyrzutów. Zapytała 
tylko, czy mu się podobała, a widząc emocje chłopca, podarowała mu swój prywatny 
egzemplarz tej powieści. Na chłopcu bibliotekarka zrobiła ogromne wrażenie, gdyż 
stwierdził: nie wyśmiała mnie, nie oburzyła się. Była poważna i uroczysta14. Między 
obdartym, chudym, lecz pełnym życia sierotą a wrażliwą, inteligentną bibliotekarką 
nawiązała się serdeczna nić porozumienia, właściwa marzycielom15.

Przykłady kreowania negatywnego obrazu zawodu bibliotekarza przez literaturę 
można znaleźć w wielu utworach.

Stereotypowa bibliotekarka pojawia się w powieści Zygmunta Miłoszewskiego 
pt. Uwikłanie. Prokurator Teodor Szacki, główny bohater kryminału, podczas pro-
wadzonych w sprawie zabójstwa czynności śledczych odwiedza czytelnię miejskiej 
biblioteki. Po wypełnieniu rewersów patrzył przez chwilę na bibliotekarkę wypełniającą 
jakieś papiery. Miała wygląd archetypiczny. Długie czarne włosy, z przedziałkiem pośrodku, 
niemodne duże okulary, zielony golf z długim rękawem i karykaturalnie duże piersi przy 
szczupłej figurze16. Jedynym atutem bibliotekarki w utworze Miłoszewskiego jest 
biust, pozostałe cechy utrwalają negatywny wizerunek zawodu.

Najgłośniejszą w środowisku bibliotekarskim powieścią są Bibliotekarki Teresy 
Moniki Rudzkiej. Książkę można uznać z jednej strony za antyreklamę zawodu, 
a z drugiej – ostatnią deskę ratunku w kwestii zwrócenia uwagi na znaczenie zawodu, 
jego niskie finansowanie i przeciążenie obowiązkami. Przykładem może być rozmowa 
kierowniczki biblioteki z pracownicą:

 – Owszem, jest pani punktualna, zdyscyplinowana i ma pani doskonały kontakt 
z czytelnikami. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Moim zdaniem zbyt mało angażuje 
się pani w pracę. […] W ogóle zauważyłam, że pani tego nie lubi. Nie podoba mi się 
pani wyraz twarzy. Bystra z pani kobietka, można się przecież postarać, prawda?

– Było mi przykro. […] Najgorszym wrogiem kobiety jest druga kobieta17.
W moim odczuciu lektura tej książki jest jak terapia szokiem, a opisana w niej 

grupa zawodowa mocno przejaskrawiona. Jednak skoro autorka w taki sposób widzi 
bibliotekarskie realia, to może sami bibliotekarze, jakby w odwecie, będą chcieli 
udowodnić, że ich zawód w rzeczywistości wygląda zupełnie odmiennie niż ten 
opisany przez Monikę Rudzką.

W powieści Agnieszki Lingas-Łoniewskiej Kiedy zniknę pojawia się postać 
bibliotekarki szkolnej, która jest matką jednej z głównych bohaterek utworu. Rozmowa, 
jaka odbywa się pomiędzy bibliotekarką a uczniem starającym się o względy jej córki, 
niekoniecznie zachęca do ponownych odwiedzin w bibliotece. Samo powitanie ucznia 
14 M. Paszyńska, Willa pod Zwariowaną Gwiazdą, Bielsko-Biała 2018, s. 37.
15 Ibidem, s. 38.
16 Z. Miłoszewski, Uwikłanie, Warszawa 2009, s. 195-196.
17 T. M. Rudzka, Bibliotekarki, Kraków 2010, s. 88-89.
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przez bibliotekarkę: O, pan Blachowski. Cóż pana do nas przygnało?18, a następnie sposób 
i tempo udostępniania książki budzi zastrzeżenia: Wojtek […] musiał poczekać, aż pani 
Kaczorowska wypisze książkę na jego kartę. Nerwowo stukał kluczykami […] Iwona 
Kaczorowska spojrzała na niego z dezaprobatą. […] Wreszcie podała mu książkę, którą 
złapał, i wypadł z biblioteki19. Agnieszka Lingas-Łoniewska kreuje wizerunek opieszałej, 
niezbyt sympatycznej i niemiłej dla uczniów bibliotekarki szkolnej.

W literaturze można również znaleźć motyw bibliotekarza, którego obraz 
nie jest jednolity. W zależności od percepcji odbiorcy ten sam bibliotekarz może 
przejawiać cechy pożądane, pozytywne bądź akceptowalne albo wręcz odwrotnie – 
cechy negatywne, budzące sprzeciw lub krytykę. Często w powieściach pojawiają 
się bibliotekarze, których wizerunek zmienia się w trakcie utworu.

Niejednolity obraz bibliotekarza pojawia się w powieści dla młodzieży 
pt. Mumia Davida Levithana. Evelyn – główna bohaterka, a zarazem bibliotekarka, 
była pedantyczna we wszystkim, co robiła. Włosy miała starannie uczesane, sukienkę 
starannie wyprasowaną i z właściwą sobie precyzją układała książki na półkach. Czasem 
mogła sprawiać wrażenie oschłej i drażliwej […]. Lubiła porządek. Denerwowało ją 
nawet najmniejsze jego zakłócenie20. Postać bibliotekarki – początkowo nieprzystępnej, 
zbyt pedantycznej – ewoluuje w trakcie utworu, gdyż Evelyn okazuje się odważna, 
nieustępliwa oraz dumna z wykonywanego zawodu, czego nie wstydzi się podkreślać21.

Zmienny obraz bibliotekarza przedstawiony został również w powieści Tracy 
Chevalier pt. Błękitna sukienka. Na pierwszych stronach książki pojawia się biblio-
tekarka: miła pani w średnim wieku i szykownym oliwkowym kostiumie22. Podczas 
kolejnej wizyty w bibliotece główna bohaterka trafia na bibliotekarza, który rozmawiał 
przez telefon, z brązowymi oczami utkwionymi w widok za oknem i cierpkim uśmiechem 
na kościstej twarzy. Był mniej więcej mojego wzrostu, miał na sobie czarne spodnie 
oraz białą koszulę bez krawata, zapiętą pod szyją, z rękawami podwiniętymi powyżej 
łokcia. Samotny wilk23. Ella, Amerykanka, młoda mężatka, próbująca odnaleźć się 
w małomiasteczkowej francuskiej rzeczywistości, nękana koszmarami nocnymi, 
postanawia odkryć historię swoich przodków. Z pomocą przychodzi jej wspomniany 
bibliotekarz Jean-Paul, który, mimo że stara się zachowywać dyskretnie, bardzo 
szybko zajmuje istotne miejsce w życiu i sercu Elli.

Zróżnicowany wizerunek bibliotekarza ukazuje Elizabeth Kostova w powieści 
Historyk, której fabuła stanowi połączenie przeszłości z teraźniejszością oraz fantazji 
z rzeczywistością. Główni bohaterowie wyruszają w podróż śladami Draculi, podczas 
której dokonują wstrząsających odkryć o swoich przodkach. Odwiedzając liczne 
uniwersytety i biblioteki w Europie, napotykają na swej drodze wielu badaczy, 

18 A. Lingas-Łoniewska, Kiedy zniknę, Gdynia 2018, s. 70.
19 Ibidem, s. 70-71.
20 D. Levithan, Mumia, Warszawa 2002, s. 17.
21 Ibidem, s. 61.
22 T. Chevalier, Błękitna sukienka, Warszawa 2005, s. 40.
23 Ibidem, s. 40.
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historyków i bibliotekarzy, którzy okazali się niezwykle uprzejmi24. Jeden z bibliotekarzy 
– pracujący w dziale średniowiecznym Johan Binnerts, pojawia się na kartach powieści 
kilkakrotnie. Był starszy, ale życzliwy i uśmiechnięty, miał jedną z tych pięknych, wręcz 
magicznych twarzy, […] bezpośrednie, serdeczne spojrzenie niebieskich oczu25. Swoją 
czytelniczkę obsługiwał kompetentnie, ciepło i zachęcająco: nie krępuj się i zwracaj 
się do mnie o pomoc, gdybyś jeszcze czegoś potrzebowała26. Przy kolejnej wizycie głównej 
bohaterki zapytał ją, dlaczego tak długo nie odwiedzała biblioteki, podał jej książkę, 
na której wyszukanie poświęcił szczególnie dużo czasu, i zapewnił, że będzie do 
dyspozycji, gdyby jeszcze czegoś potrzebowała. U innego bibliotekarza główny bohater 
zauważa na szyi dwie świeżo zasklepione rany, z których sączyła się krew27. W dalszej 
części utworu okazuje się, że jest to drobny, chudy mężczyzna w podniszczonym ubraniu: 
tweedowa marynarka, zielony krawat28. Śledził on bohaterów powieści, a z wyglądu 
przypominał łasicę i miał ostry, świszczący głos. Na kartach powieści pojawiają się 
także kobiety – przedstawione w różnorodnym świetle bibliotekarki. Jedna z nich 
była miła, uprzejma, wylewna, a swoją czytelniczkę darzyła nieskrywaną sympatią. 
Druga pełniła funkcję kustosza, a jednak poruszała się bardzo ślamazarnie i zanim jej 
pulchne, drobne dłonie wygrzebały ze sterty papierów żółtą przepustkę […] upłynęły całe 
wieki29. Kostova z jednej strony przedstawia bibliotekarzy jako specjalistów w zakresie 
wyszukiwania informacji, a z drugiej jako ludzi tajemniczych, mrocznych, a nawet 
niebezpiecznych, o zapędach wampirycznych.

Kompetentny bibliotekarz, pomagający znaleźć ważne informacje, pojawia 
się w serii kryminałów Camilli Läckberg. W utworze Niemiecki bękart główna 
bohaterka, gdy weszła do biblioteki, pracujący tam Christian podniósł wzrok 
i uśmiechnął się szeroko na jej widok30, pytając, w czym mógłby jej pomóc. Bibliotekarz 
był sympatyczny, pomocny, w dodatku znał się na swojej pracy. Wiele razy jej pomógł, 
sypiąc jak z rękawa informacjami, na których zdobycie nawet nie liczyła31. W kolejnej 
części serii Läckberg pt. Syrenka Christian jest jednym z głównych bohaterów, nie 
tylko doskonałym bibliotekarzem, ale także świetnym pisarzem. Miał czterdzieści 
lat, o dziesięć lat młodszą żonę oraz dwójkę dzieci, ale wydawał się nietowarzyski 
i zamknięty w sobie32. Nawet jego żona nie śmiała marzyć o kimś takim jak on. Z racji 
zawodu mógł się wydawać nieciekawy, nudny, ale zupełnie taki nie był. Przystojny, 
niedostępny, o spojrzeniu człowieka, który widział wszystko33. Był elegancki, o chłodnej, 
nienachalnej urodzie, z samotnością w oczach. Sprawiał wrażenie jakby był nieobecny 
24 E. Kostova, Historyk, Warszawa 2006, s. 44.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem, s. 123.
28 Ibidem, s. 147.
29 Ibidem, s. 154.
30 C. Läckberg, Niemiecki bękart, Warszawa 2011, s. 228.
31 Ibidem, s. 229.
32 C. Läckberg, Syrenka, Warszawa 2011, s. 54.
33 Ibidem, s. 256.



243

Pisarze o bibliotekarzach...

duchem. Nawet w towarzystwie nie dawał do siebie dostępu. Jakby tkwił w szklanej 
bańce. Paradoksalnie przyciągało to ludzi do niego. Człowiek zawsze pożąda niemożli-
wego34. Początkowo postać bibliotekarza jest bardzo pozytywna, jednakże w miarę 
rozwoju akcji Syrenki czytelnik dowiaduje się o chorobie psychicznej Christiana, 
będącej najprawdopodobniej wynikiem traumatycznych przeżyć z dzieciństwa. Te 
informacje powodują, że obraz zawodu bibliotekarza w powieściach Camilli Läckberg 
ewoluuje – od pozytywnego do negatywnego. Ostatecznie pozostawia wrażenie, że 
bibliotekarze to ludzie z zaburzeniami psychicznymi. Jednak to, iż właśnie bibliotekarz 
jest pierwszoplanowym bohaterem powieści Syrenka, oznacza, że opisywany zawód 
można postrzegać jako ciekawy, podziwiany, intrygujący.

Zakochani w słowach Magdaleny Trubowicz to tegoroczna powieść, której akcja 
toczy się przede wszystkim w bibliotece publicznej. Tomasz – główny bohater był 
miły, empatyczny, pomocny, pracowity35. Spokojny, mądry, ale nieśmiały bibliotekarz 
jest nieszczęśliwie zakochany w aktorce, nieodwzajemniającej jego uczuć, która 
mówi o nim tak: niczego Ci nie brakuje, wręcz przeciwnie. Masz dużo, bardzo dużo 
do zaoferowania. Prawdę, mądrość i czar36. Jedna z bohaterek powieści, Zofia, jest 
ciotką Tomasza, wynajmującą mu pokój, i jednocześnie kierowniczką biblioteki, 
w której on pracuje. Kobieta ma silny, nieznoszący sprzeciwu charakter, przynoszący 
niejednokrotnie więcej szkody niż pożytku jej samej, otaczającym ją osobom oraz 
kierowanej przez nią instytucji. Kolejna bibliotekarka w powieści to Izabela – skromna, 
pogodna, wrażliwa na los innych przyjaciółka Tomasza. Bohater przechodzi pozytywną 
metamorfozę zarówno w kwestii wyglądu, jak i zachowania: te golfy i niemodne spodnie 
nie tylko ograniczały jego możliwości, ale też dusiły jego osobowość37. W powieści zawód 
bibliotekarza, jak również sama biblioteka zmieniają się – początkowo kreowany jest 
negatywny wizerunek, potem pozytywny. Zmiana mentalności bibliotekarzy oraz 
ich ciężka praca i zaangażowanie przynoszą wiele pożytku im samym oraz instytucji, 
w której pracują.

Wybrane współczesne utwory to zaledwie kilka spośród wielu, w których 
odnaleźć można przykłady kreowania zawodu bibliotekarza poprzez literaturę. 
Motyw bibliotekarza przedstawiany jest w zróżnicowany sposób, często jednak wizja 
zawodu ma znamiona stereotypu. Literatura, oczywiście z pewnym opóźnieniem, 
odzwierciedla pracę bibliotekarzy. Tak więc, im więcej zrobimy w kierunku budo-
wania pozytywnego wizerunku naszego zawodu, tym więcej wątków w literaturze 
podkreślających naszą dobrą pracę należy się spodziewać za jakiś czas. Z przymru-
żeniem oka można stwierdzić, że pisarzom powinno zależeć, aby nas, bibliotekarzy, 
przedstawiać w pozytywnym świetle, gdyż nasza rola w promowaniu ich twórczości 
jest niezwykle istotna.

34 C. Läckberg, Syrenka, Warszawa 2011, s. 407.
35 M. Trubowicz, Zakochani w słowach, Poznań 2019, s. 30.
36 Ibidem, s. 69.
37 Ibidem, s. 92.
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