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Szanowni Państwo!
Oddajemy pod osąd Czytelników tom 2/2019 „Studiów i Materiałów 

Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”.
Pierwszy z tegorocznych numerów półrocznika „SiM” nawiązywał do setnej 

rocznicy utworzenia Centralnej Biblioteki Wojskowej, jako następstwa odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. W tomie drugim prezentujemy różnorodne teksty 
poświęcone historii najnowszej, ze szczególnym odniesieniem do wojskowości, a także 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Doborowi części z nich przyświecała 
jednak i tym razem pewna intencja, związana z upływem osiemdziesięciu lat od 
agresji III Rzeszy Niemieckiej oraz Związku Sowieckiego na Polskę 1 i 17 września 
1939 roku. Nie mamy wątpliwości – choć wiemy, że nie jest to opinia całej światowej 
historiografii – iż atak wojsk niemieckich z 1 września 1939 roku stanowił zarazem 
moment rozpoczęcia II wojny światowej.

Z historią II wojny światowej – przynajmniej pośrednio – związane są wszyst-
kie prezentowane w tym numerze artykuły historyczne. W tekście Ewy Ofierskiej, 
opartym na niewykorzystanych dotąd w takim zakresie w polskiej literaturze źródłach 
niemieckich, odnajdujemy odniesienie do genezy rozpętanego przez Niemców 
konfliktu. Trzy kolejne teksty wiążą się z wojennym losem żołnierzy i rodzin wojsko-
wych. Anna Jagodzińska wprowadziła wiele nowych, istotnych informacji do tematu 
niemieckich zbrodni na kapelanach Wojska Polskiego w latach 1939-1945. Krzysztof 
Łagojda rozwinął wątek swoich oryginalnych badań nad problematyką rodzin jeńców 
z obozów NKWD ZSRS w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, łącząc zagadnienie 
represji sowieckich z historią okupacji niemieckiej. Maria Polakowska przedstawiła, 
na podstawie nieznanych dotąd źródeł, los żołnierza Legionów Piłsudskiego, kapitana 
rezerwy WP, jeńca w obozie kozielskim, zamordowanego przez funkcjonariuszy 
NKWD w 1940 roku w Lesie Katyńskim. Bogata w wydarzenia biografia generała 
Stanisława Sochaczewskiego, nad którą pochylił się Michaił Czapała, obejmuje 
również okres II wojny światowej.

Zaprezentowane artykuły zwracają uwagę na wymiar konfliktu zbrojnego 
związany nie z polem walki, a z tym, co działo się poza nim. Zarazem w większości 
wypadków teksty nawiązują wprost do losu wojskowych. II wojna światowa, obok 
strat żołnierskich wynikających z działań bojowych, wiązała się z niespotykaną liczbą 
ofiar wśród ludności cywilnej i bestialskim traktowaniem jeńców wojennych. Polacy 
należeli w każdym z tych zakresów do najciężej doświadczonych. Martyrologiczny 
wymiar podjętych przez Autorów tematów nie jest więc przypadkowy.

W niniejszym tomie udało nam się również zgromadzić pięć bardzo interesu-
jących artykułów, ściśle związanych z misją CBW i profilem „SiM” jako czasopisma 

Od redakcji



bibliotekoznawczego. Bartłomiej Homiński i Elżbieta Kampa poruszyli zagadnienie 
biblioteki jako elementu przestrzeni publicznej. Uczynili to w sposób za każdym 
razem oryginalny i odmienny – ku pożytkowi czytelników ich tekstów, a wierzymy, że 
także użytkowników przestrzeni naszych bibliotek. Dawid Kościewicz i Rafał Krawiec 
dokładnie przedstawili ważne aspekty działania konkretnej placówki bibliotecznej, 
tj. Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co nie tylko 
dla bibliotekarzy ma dużą wartość, umożliwiając zarówno przejście do syntetycznych 
ujęć teoretycznych, jak i wyciąganie praktycznych wniosków służących realizacji 
misji bibliotek.

dr Witold Wasilewski
Redaktor Naczelny
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Przejęcie władzy w Niemczech przez narodowych socjalistów oznaczało zasadniczy 
przełom w każdej dziedzinie życia publicznego. Począwszy od 1933 roku szkoła 
niemiecka wszystkich szczebli i system wychowawczy wkroczyły w fazę przeobrażeń 
o charakterze strukturalnym i jakościowym. Zmiany te odzwierciedlały wymogi 
totalitarnego reżimu.

Wychowanie młodego pokolenia zgodnie z duchem narodowosocjalistycznym 
stało się od początku rządów Adolfa Hitlera jednym z czołowych zagadnień. W progno-
zach politycznych narodowych socjalistów nowa generacja zajmowała szczególne miejsce 
w walce o przyszłe Niemcy. Istotna rola do odegrania w tej kwestii przypadła szkole, 
której zadaniem było zaszczepienie poglądów zawartych w Mein Kampf, co wiązało się 
z odrzuceniem tradycyjnych zasad wychowania. Kierunek wychowawczy tolerowany 
przez nową władzę musiał być zgodny z interesami i planami Trzeciej Rzeszy1.

Mirosław Sekreta, na łamach „Chowanny”, określa stosunek nowego systemu 
do kwestii wychowawczych: Nowe państwo wymaga nowego człowieka. Wie, że wprzód 
musi go dopiero wychować. Chce tego i zrobi to2. Temu wychowaniu „nowego” człowieka 
podporządkowany został cały proces hitleryzacji szkolnictwa niemieckiego. Stworzenie 
nowych treści miało stanowić grunt dla nowych form. Opracowanie owych form 
przewidziano dla rządu, natomiast do partii należało wychowanie obywateli, którzy 
byliby z nich zadowoleni. Szkoła, wychowanie, nauczanie, programy podręczników 
– wszystko to dostosowane miało być do koncepcji politycznej Trzeciej Rzeszy. 
O zmianach w szkolnictwie świadczyły zarządzenia organizacyjne władz, dyrektywy 
programowe, artykuły w prasie fachowej. Także w ówczesnej literaturze pedagogicznej 
można znaleźć szereg publikacji, które, jak określił Mirosław Sekreta, były próbą 
zespolenia systemu wychowania z systemem rządzenia. Warte przypomnienia są 
opracowania: W. Hellmanna Politische Pädagogik, H. Schwarza Nationalsozialistische 

1 K. Grünberg, Hitler-Jugend, Toruń 1998, s. 71.
2 M. Sekreta, Polityka szkolna Niemiec hitlerowskich, „Chowanna” 1936, t. 6, s. 39.
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Ewa Ofierska

Nauczyciel języka niemieckiego i historii 
Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku
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Weltanschauung, W. Höpera Revolution der Erziehung oraz Nationalpolitische Erziehung 
i Philosophie der Erziehung F. Kriecka3.

Czwarte wydanie programu nowej szkoły, zwanej deutsche Schule, określa wytyczne 
organizacyjne dla szkoły zgodne z ideologią narodowosocjalistyczną. Wstęp opatrzony 
jest wyjaśnieniem, iż jedyne i wyłączne źródło zasad szkolnictwa stanowi Mein Kampf 
Adolfa Hitlera. Zgodnie z tymi wytycznymi szkoła należy do państwa, gdyż z niego 
wyrasta, i jest razem z narodem funkcją rasy. Dlatego jest konserwatywna, by móc 
się w spokoju rozwijać, i zarazem rewolucyjna, by zwalczać wszelkie przeciwności. 
Odrodzenie narodu niemieckiego zależy od odrodzenia szkolnictwa niemieckiego, 
ponieważ przyszłość zależy od młodzieży. Kolejny punkt programu zakładał, że 
szkoła powinna wspierać Hitlera w jego walce z marksizmem, który przyczynił się 
do rozdarcia narodu niemieckiego: etnicznego, rasowego, narodowego, religijnego, 
społecznego, gospodarczego, fizycznego i duchowego. Walka szkoły z marksizmem 
powinna polegać na dbałości o zdrowie i czystości rasy, ćwiczeniu sprawności fizycznej, 
nauce o broni. Walkę szkoły ma wspomóc niemieckość, będąca podstawą nauczania, 
czyli: język niemiecki, historia, geografia, nauka o rasach, nauka obywatelska, nauka 
o kraju i narodzie4. Z wytycznych jasno wynika, że szkoła i polityka powinny tworzyć 
całość. Kształcenie nacjonalistyczne, militarystyczne jest podstawą w kreowaniu 
nowego człowieka.

Ważnym krokiem podjętym po 1933 roku była centralizacja szkolnictwa 
niemieckiego. 1 maja 1934 roku miała miejsce uroczysta inauguracja działalności 
Ministerstwa Rzeszy i Prus dla Spraw, Nauki, Wychowania i Wykształcenia Narodu 
(Reichserziehungsministerium – Reichsministerium für Wissenschaft, Erzienhung 
und Volksbildung – REM). Sprawy oświatowe, które do tej pory mieściły się w kom-
petencji rządów poszczególnych krajów, zostały przekazane władzom centralnym 
w Berlinie. Nowo powstałe ministerstwo podzielono na sześć departamentów: 
ministerialny, centralny, wychowania, nauki, wychowania fizycznego i oświaty narodu. 
Stanowisko ministra oświaty objął Bernhard Rust. Przedstawił on program prac 
resortu dotyczący polityki szkolnej i kulturalnej. Według Rusta charakter reformy 
określą narodowo-polityczne wymogi; zadaniem nowej szkoły jest wskrzesić postać 
atlety, bojownika o ideały narodowosocjalistyczne najwyższej wartości5.

Takie ukierunkowanie było zgodne z zapatrywaniem Hitlera, który od początku 
swej działalności politycznej przejawiał pogardliwy stosunek do tradycyjnych kwestii 
pedagogiczno-oświatowych i domagał się rewizji podstaw programowych niemieckiej 
szkoły. Kreśląc koncepcje wychowawcze przyszłej szkoły, pisał: Państwo narodowe 
nie może poświęcać całej pracy wychowawczej na przepompowywanie nagiej wiedzy, 
lecz na wychowanie zdrowych ciał. Dopiero w drugiej kolejności winno iść kształcenie 
zdolności duchowych i to przede wszystkim rozwoju charakteru, siły woli i decyzji, 

3 M. Sekreta, Polityka szkolna Niemiec hitlerowskich, „Chowanna” 1936, t. 6, s. 40.
4 Ibidem, s. 44.
5 R. Gelles, Sprawy polskie w szkole niemieckiej w latach 1919-1939, Wrocław 1991, s. 121.
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związane z wykształceniem poczucia odpowiedzialności. Na ostatku należy zająć się 
kształceniem naukowym6.

Niewątpliwie ważny element w procesie uniformizacji oświaty w Niemczech 
hitlerowskich stanowiła sukcesywna likwidacja szkolnictwa prywatnego. Zgodnie 
z rozporządzeniem z 4 kwietnia 1936 roku obowiązywał nakaz rozwiązania prywat-
nych szkół powszechnych. Od 1934 roku zamykane były szkoły prowadzone przez 
związki wyznaniowe7.

Tabela 1. Średnia liczba uczniów w klasie, wielkość klas oraz liczba uczniów  
w prywatnych szkołach powszechnych

Rok Średnia liczba 
uczniów w klasie Liczba klas Liczba uczniów

1936 25,3 1458 36 824
1937 25,8 1265 32 658
1938 24,8 995 24 662
1939 23,7 695 16 460
1940 19,6 137 2696
1941 17,9 131 2351
1942 16,7 134 2241

Źródło: de.wikibooks.org/wiki/Klassengröße

Analizując dane zawarte w tabeli, można zauważyć znaczny spadek liczby 
uczniów w tego typu szkołach, zwłaszcza po 1939 roku. Mocno zmieniła się w latach 
1936-1942 liczebność klas, która spadła z 25,3 do 16,7.

Zgodnie z założeniami Hitlera i innych narodowosocjalistycznych pedagogów 
wprowadzono liczne zmiany w szkolnictwie wszystkich szczebli. Aczkolwiek nie 
każda reforma w oświacie przeprowadzona została natychmiast i równocześnie 
w poszczególnych typach szkół. W początkowym okresie dokonywano tego ad hoc 
na szczeblu landów. Od 1937 roku procedura zmian przyjęła formę kompleksowych 
wytycznych REM dla poszczególnych szczebli szkolnictwa i typów szkół. Stopniowo 
wchodziły do użytku plany i programy nauczania dla różnych rodzajów szkół8.

We wprowadzonym przez narodowych socjalistów systemie oświaty istniały 
dwa podstawowe kierunki kształcenia: nauczanie ogólnokształcące i zawodowe. 
W skład szkół ogólnokształcących wchodziły szkoły powszechne (Volksschulen) 
i średnie, natomiast w skład szkół zawodowych wchodziły szkoły dokształcające 
(Berufsschulen), szkoły zawodowe niższego stopnia (Berufsfachschulen) i średnie szkoły 

6 E. C. Król, Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej Guberni 1939-1945, 
Warszawa 1979, s. 24.

7 S. Grochowina, Szkolnictwo niemieckie w Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie w latach 1939-1945, 
Toruń 2008, s. 78.

8 E. C. Król, Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech, Warszawa 1999, s. 209.
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zawodowe (Fachschulen). Oddzielną grupę szkół powszechnych tworzyły szkoły 
specjalne (Sonderschulen)9.

Czas nauki w szkole średniej został skrócony o rok. Wynikało to poniekąd 
z wprowadzenia obowiązkowej półrocznej służby w obozie pracy i dwuletniej 
w wojsku. Ośmioletnia szkoła średnia stanowiła kontynuację czterech oddziałów 
szkoły powszechnej, natomiast po sześciu oddziałach szkoły powszechnej obowiązy-
wała nauka w sześcioletniej szkole wydziałowej (Aufbauschule). Szkoła średnia dzieliła 
się na szkołę żeńską i męską, z odrębnymi przedmiotami dla poszczególnego typu 
szkoły. Trzy ostatnie lata edukacji w ośmioletniej szkole męskiej rozdzielały się na 
dział matematyczno-przyrodniczy i językowy, a w szkołach żeńskich na językowy 
i gospodarstwa domowego. Jeżeli chodzi o przedmioty, to istotne zmiany związane 
były z wprowadzeniem Deutschkunde (wiedza o Niemczech), która składała się 
z zespołu przedmiotów, takich jak: język niemiecki, historia, geografia, wychowanie 
artystyczne oraz muzyka. Język angielski wprowadzono jako obowiązkowy język obcy, 
zrezygnowano z nauki obywatelskiej, propedeutyki filozofii oraz łaciny w szkołach dla 
dziewcząt. W szkołach żeńskich wykładano przedmioty „pracy kobiecej”: gotowanie, 
sprzątanie, ogrodnictwo, robótki ręczne, higiena ogólna i dziecka, nauka o zabawach 
dziecka, praktyka w żłobku, przedszkolu, rodzinie10.

Wanda Bobkowska, podsumowując reformę szkolnictwa średniego, stwierdziła, 
że: całą szkołę średnią przeorano zatem od gruntu. Z przechwałką podkreśla się, że 
wyrosła z życia i dla życia – ale życia zacieśnionego w polityczne ramy chwili obecnej11.

Zdaniem Adolfa Hitlera: Szkoła w państwie narodowosocjalistycznym musi 
znaleźć nieskończenie więcej miejsca na usprawnienie cielesne. Nie chodzi o to, aby 
młode mózgi obarczać balastem, z którego jak wykazuje doświadczenie, zachowują 
szczątki12. Führer znany był także z powiedzenia: Nie życzę sobie żadnego wychowania 
intelektualnego, wiedza może tylko zdemoralizować młodzież13.

Z tego względu ogromny nacisk położono na rozwój wychowania i sportu. 
Liczba godzin wychowania fizycznego podwyższona została w roku 1936 z dwóch 
do trzech godzin tygodniowo, a w 1938 roku – do pięciu godzin w tygodniu. 
W programie szkolnym sport uzyskał wyjątkową pozycję. Z wychowania fizycz-
nego zdawano egzamin wstępny do gimnazjum i egzamin końcowy. Częste oceny 
niedostateczne z tego przedmiotu mogły być przyczyną usunięcia ucznia ze szkoły 
i uniemożliwienia mu kontynuacji nauki14. Ursula Meyer-Semelis wspomina: Sport 
stał się przedmiotem głównym. Mieliśmy sześć godzin wychowania fizycznego w tygodniu: 
gimnastyka, lekkoatletyka, gimnastyka przyrządowa, Faustball i inne gry15.
9 S. Grochowina, Szkolnictwo niemieckie…, op. cit., s. 77.
10 A. Zand, Szkoła i wychowanie w Niemczech hitlerowskich, Warszawa 1939, s. 24.
11 W. Bobkowska, Reforma szkolna w Niemczech, „Kultura i Wychowanie” 1938, R. 5, s. 198.
12 A. Hitler, Mein Kampf, München 1936, s. 454.
13 I. Witkowski, Propaganda Trzeciej Rzeszy, Warszawa 2008, s. 33.
14 R. Grünberger, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1987, s. 139.
15 U. Meyer-Semelis, Glockenläuten und Kanonendonner: eine Kindheit und Jugend in Ostpreußen, 

Gollenberg 1989, s. 28.
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Zważywszy na rozpowszechniany przez państwo nazistowskie kult walki, 
także na szkołę nałożony został obowiązek przygotowania dzieci i młodzieży do 
przyszłego wysiłku militarnego. Urzeczywistnieniu tego celu służyć miały właśnie 
lekcje wychowania fizycznego. Dla młodszych grup wiekowych, zgodnie z wytycznymi 
ministerstwa oświaty, przewidziano różnego rodzaju gry i zabawy sprawnościowe, 
a także proste ćwiczenia fizyczne. Dla starszych lekcje sportu zawierały ćwiczenia 
porządkowe, połączone ze wstępnym przysposobieniem wojskowym, np. stanie 
na baczność, maszerowanie w szyku zwartym, czołganie. Nie pominięto ćwiczeń 
lekkoatletycznych i zręcznościowych z wykorzystaniem sprzętu sportowego (rzuty 
piłką lekarską, skoki przez kozła, ćwiczenia na drążkach i poręczach gimnastycznych 
oraz pchnięcie kulą). Istotną rolę odgrywała nauka pływania, gra w piłkę ręczną 
i nożną, jak również sporty zimowe: jazda na nartach i łyżwach. Ze względu na 
konieczność rozwijania współzawodnictwa i rywalizacji dużą wagę przywiązywano 
do organizacji zawodów sportowych16.

Aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie gospodarki na wykwalifikowanych 
pracowników, głównie w przemyśle ciężkim i rolnictwie, duży nacisk położono 
na rozwój szkolnictwa zawodowego. Z tego samego powodu nastąpiła również 
rozbudowa sieci kursów kształcenia i doskonalenia zawodowego17. Nauka zawodowa 
była obowiązkowa dla absolwentów szkół powszechnych w wieku od 14 do 18 lat, 
którzy nie kontynuowali nauki w średnich szkołach ogólnokształcących. Odnosiło 
to się do młodzieży pracującej i niepracującej18. Funkcjonowało wiele typów szkół 
zawodowych. Dla chłopców przeważały techniczne, handlowe, rolniczo-ogrodnicze, 
rzemieślnicze, dla dziewcząt zaś gospodarstwa domowego i wiejskiego, opieki nad 
małym dzieckiem, kształcenia przedszkolnego19.

Kolejną ważną zmianą było wyeliminowanie koedukacji i likwidacja jednolitego 
programu szkół żeńskich i męskich. Podłoże stanowiła koncepcja narodowosocjali-
styczna, zacieśniająca rolę kobiety do obowiązków żony i matki. Szkoła musiała 
uwzględnić wymagania stawiane dziewczętom w prowadzeniu gospodarstwa domo-
wego. Szkoły żeńskie otrzymały więc odmienne programy, znacznie uszczuplone 
w zakresie przedmiotów ogólnokształcących na korzyść przedmiotów zwanych 
Frauenschaffen20.

Reforma systemu szkolnictwa miała na celu przede wszystkim scentralizowanie 
i zunifikowanie ośrodków decyzyjnych, które kontrolowały oświatę. Z tego powodu 
ograniczony został wpływ kościoła na szkołę. Lekcje religii – na początku obowiązkowe 
– były od 1936 roku powoli ograniczane, aż stały się przedmiotem fakultatywnym21.

16 R. Freund, Leibeserziehung im Kriege, „Deutsche Schulerziehung” 1941/1942, s. 35-41.
17 E. C. Król, Propaganda i indoktrynacja…, op. cit., s. 208.
18 S. Grochowina, Szkolnictwo niemieckie…, op. cit., s. 82.
19 E. C. Król, Propaganda i indoktrynacja…, op. cit., s. 252.
20 K. Fiedor, Lebensraum, Ideologie w  systemie wychowawczym społeczeństwa Trzeciej Rzeszy, Wrocław 

1990, s. 121.
21 R. Eilers, Die nationalsozialistische Schulpolitik, Köln 1963, s. 23.
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Zaistniałe zmiany przybrały nie tylko formalny charakter. Przeobrażeniu 
uległa także panująca w szkole atmosfera. Ważną rolę w procesie nazyfikacji odegrało 
kształcenie emocjonalne oraz związane z nim symbole narodowe ówczesnych Niemiec 
jak swastyka, flaga, portrety Hitlera. Heinz Kahn wspomina: Po dojściu Hitlera 
do władzy porozwieszano w całym kraju jego portrety. Pewnego poniedziałku nasz 
wychowawca zapowiedział nam czwartoklasistom szczególnie uroczystą lekcję. Okazją 
było zawieszenie w klasie portretu Hitlera. Na ścianie nad tablicą powieszono więc duże 
zdjęcie Hitlera w srebrnych ramach, po czym wszyscy wstaliśmy i krzyczeliśmy „Heil 
Hitler”. Poza tym śpiewaliśmy hymn Niemiec i pieśń Horsta Wessela22.

Mimo totalnej krytyki oraz ostentacyjnego odcinania się od szkoły weimarskiej, 
polityka oświatowa Niemiec hitlerowskich nawiązywała do wielu zasad i metod 
wychowawczych wypracowanych w okresie republiki. Propagowanie mitu o wielkiej 
przeszłości narodu niemieckiego, nurt antysłowiański, a zwłaszcza antypolski – 
wszystko to wkomponowywało się w takie hasła polityki nazistowskiej, jak rasizm 
czy ekspansjonizm23.

W nowym systemie w centrum kształcenia stał nie umysł, lecz instynkt 
i uczucia. W całokształcie reformy zarówno ustrojowej, jak i programowej widoczne 
jest dążenie do skorygowania nadmiernego rozwoju duchowego przez kształcenie woli24. 
Szkoła powinna rozwijać nie tylko umysł, lecz także rozbudzać – na wzór wojska – 
uczucia, entuzjazm i wolę. W związku z tym treści wszystkich przedmiotów nauczania 
podporządkowane zostały wymogom militarystycznym i nazistowskim25.

Zmianie uległa ranga szkoły w systemie czynników oddziałujących na młodzież. 
Wytyczne z 1939 roku określają: Szkoła ludowa razem z innymi ogniwami szkolnymi 
oraz organizacjami partii, służby pracy i wojska ma za zadanie wychowanie młodzieży 
niemieckiej na potrzeby wspólnoty i pełnej gotowości działania dla wodza i narodu26. 
Dlatego tak wiele uwagi poświęcano wychowaniu politycznemu, kształtowaniu 
światopoglądu, wpajaniu ducha wspólnoty narodowej. Celowi temu służyła nie tylko 
szkoła, ale także młodzieżowe organizacje nazistowskie, wśród których najważniejszą, 
a po 1936 roku jedyną, była Hitlerjugend. Szkoła i organizacje pozaszkolne stano-
wiły silnie zespolony system wychowania, który całkowicie osaczał młodych ludzi. 
Ich wolny czas był tak wypełniony, że nie pozostawało wiele miejsca na osobiste 
i krytyczne przemyślenia27.

Czynnik rasowy i ugruntowanie skrajnego antysemityzmu także determinowały 
zmiany w szkolnictwie niemieckim. Hitler głosił: Każda dziewczyna i każdy chłopak 

22 H. Brüchert, Mainzer Geschichtsblätter, Wiesbaden und Reinhessen in der Zeit des Nationalsozialismus, 
Mainz 1992, s. 90.

23 R. Gelles, Sprawy polskie…, op. cit., s. 144.
24 J. Stempler, Reforma Szkolnictwa w Niemczech, „Przegląd Pedagogiczny” 1938, nr 3-4, s. 44.
25 K. I. Flessau, Schule und Diktatur, Frankfurt /Main 1979, s. 23.
26 L. Borodziej, Przebudowa szkolnictwa w Berlinie po II wojnie światowej, „Rozprawy z dziejów oświaty” 

1986, t. 29, s. 173.
27 K. Fiedor, Lebensraum…, op. cit., s. 121.
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winna opuścić szkołę z jasnym i ostatecznym przeświadczeniem o konieczności i sensie 
czystości krwi28.

Antyżydowskie przepisy Trzeciej Rzeszy, dotyczące szkolnictwa i oświaty, oraz 
powszechny antysemityzm sprawiły, że szkoła jako placówka „wychowania narodo-
wego” stała się miejscem dyskryminacji rasowej. Uczniowie żydowscy spotykali się 
z licznymi szykanami zarówno ze strony nauczycieli, jak i rówieśników. Segregacja 
rasowa w oświacie niemieckiej, skutkująca wykluczeniem społecznym, nie była 
dla uczniów żydowskich jedynie suchym przepisem, o którym mogli przeczytać 
w prasie, lecz osobistym doświadczeniem. Czuli się upokorzeni i nie pozostawało 
im nic innego, jak przyjąć, że wyrzuca się ich ze szkoły tylko dlatego, że są Żydami. 
Wiele środków dyskryminacji: getta ławkowe, zakaz występu podczas uroczystości 
szkolnych, zakaz noszenia odznaczeń sportowych było dla dzieci żydowskich niezro-
zumiałe. Tym bardziej, że sprawcami tych represji były lubiane i szanowane przez 
nich osoby, które po 1933 roku zmieniły się w tyranów29. Oczywiście stosunek 
zarówno nauczycieli, jak i uczniów pochodzenia aryjskiego do Żydów nie był 
zawsze i wszędzie jednakowy. Uwarunkowane to było wieloma czynnikami, np.: 
miejscem zamieszkania, poglądami politycznymi nauczycieli i rodziców, a czasami 
także tym, czy uczeń był w klasie lubiany czy nie. Jak różne było zachowanie 
uczniów niemieckich w stosunku do żydowskich kolegów i koleżanek, oddaje 
wspomnienie pewnej uczennicy: Moimi najlepszymi przyjaciółkami nie były Żydówki. 
Jedna z nich była i pozostała nawet w okresie wojennym przecudowna. Odwiedzała 
mnie w czasie wojny, przynosiła mi prezenty. Nigdy się nie zmieniła. Inna koleżanka 
naszego trio zmieniła od razu swoje zachowanie. Gdy zostałam wyrzucona ze szkoły, 
napisała mi w liście, że nie może się ze mną dłużej przyjaźnić, ponieważ należę do 
przeklętej rasy. Najgorsze było dla mnie poniżenie i upodlenie. Uważam, że godność 
ludzka, jest tak samo ważna jak jedzenie i oddychanie, a mnie z godności obrabowano30. 
Bezdyskusyjnie pozostawiło to ślad w psychice uczniów nie tylko żydowskiego, ale 
i niemieckiego pochodzenia.

Stopniowo wprowadzano w szkołach niemieckich zasadę numerus clausus, 
aż do momentu całkowitego wykluczenia społeczności żydowskiej z publicznych 
placówek oświatowych. Na mocy rozporządzenia REM z 15 listopada 1938 roku 
żydowskie dzieci nie mogły uczęszczać do szkół niemieckich31. Trzy dni wcześniej, 
12 listopada, Paul Joseph Goebbels, późniejszy Minister Propagandy i Oświecenia 
Publicznego w rządzie Adolfa Hitlera, tymi słowami odniósł się do kwestii żydowskiej 
w szkolnictwie: Dzisiejszy stan rzeczy, że żydowskie dzieci chodzą do niemieckich szkół, 
uważam za niemożliwy. Wykluczam fakt, że mój syn siedzi w gimnazjum niemieckim 

28 K. Grünberg, Hitler-Jugend, Toruń 1998, s. 70.
29 U. W. Benz, Sozialisation und Traumatisierung Kinder in der Zeit des Nationalsozialismus, Frankfurt/

Main 1992, s. 96.
30 D. Dwork, Kinder mit dem gelben Stern, Europa 1933-1945, München 1994, s. 33.
31 E. C. Król, Propaganda i indoktrynacja…, op. cit., s. 205.
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obok Żyda i uczestniczy w niemieckiej lekcji historii. Uważam za konieczne, że Żydzi 
powinni być całkowicie usunięci z niemieckich szkół32.

Przeobrażenia systemu edukacji w Niemczech nazistowskich doprowadziły 
do jego całkowitego upadku. Przed objęciem władzy przez narodowych socjalistów 
świat postrzegał Niemcy jako kraj, w którym edukacja młodzieży – od przedszkoli 
zaczynając, na uniwersytetach kończąc – miała niemalże idealny charakter. Podziw 
budził jej zakres, kwalifikacje nauczycieli, a także dyscyplina, będąca nie tylko środkiem 
utrzymania porządku, ale przede wszystkim bodźcem do systematycznej nauki33.

Skutki, jakie wywarł narodowy socjalizm na szkołę, opisuje Erika Mann 
w swojej książce Zehn Millionen Kinder: Niemieckie szkoły tak cenione w świecie przed 
1933 ze względu na swoją sumienność, dokładność i postępowość, mające przed sobą 
świetlaną przyszłość – dziś są nie do porównania z jakimikolwiek innymi europejskimi 
i nieeuropejskimi szkołami. Niemieccy maturzyści, którzy do 1933 roku poziomem wiedzy 
odpowiadali amerykańskim studentom college’u drugiego lub nawet trzeciego roku, dziś 
pod względem wiedzy są słabsi od młodych Amerykanów w wieku 16 lub 17 lat, którzy 
dopiero zdali egzaminy do college’u. Absolwenci francuskich liceów lub szwajcarskich 
szkół średnich, oni wszyscy słusznie spoglądają z góry na swoich niemieckich kolegów, 
którzy nic nie umieją oprócz maszerowania34. Inny uczeń tamtego okresu wspomina: 
Co najśmieszniejsze: my jako trzynastolatki wcale nie odebraliśmy tego nadejścia barba-
rzyństwa jako czegoś przygnębiającego. Wręcz przeciwnie: wiele stało się teraz łatwiejsze. 
Plan nauczania był łatwiejszy. W domu nie musieliśmy już tak bezlitośnie zakuwać 
łacińskiej gramatyki czy greckich heksametrów. Ważne teraz były gimnastyka i sport35.

W zreformowanej po 1933 roku szkole niemieckiej wiele uwagi poświęcano 
nauce obywatelskiej. Z tego względu wszystkie przedmioty nauczania – od mate-
matyki i fizyki począwszy, poprzez nauki przyrodnicze i filologiczne, aż do nauk 
humanistycznych nasycone były ideą Staatsbürgerkunde. Niemal wszystkie dziedziny 
miały zapoznawać ucznia z niemieckimi realiami i przemycać treści ideologiczne36.

Ulubioną dziedziną Adolfa Hitlera była historia. Twierdził, że poznawanie 
historii nie może stanowić celu samego w sobie, lecz powinno być środkiem do 
wpojenia uczniom najważniejszych zagadnień nazistowskiej filozofii. W Mein 
Kampf  Hitler podkreślał, że celem nauczania historii jest przekazanie niemieckiemu 
człowiekowi tej sumy wiadomości historycznych, które umożliwiłyby mu uchwycenie 
politycznej sytuacji jego narodu37. Na temat edukacji historycznej pisał dalej: Wynik 
naszego dzisiejszego nauczania historii jest w 99 wypadkach na 100 bardzo opłakany. 
Zapamiętaliśmy najwyżej parę dat, nazwisk z całej nauki szkolnej. Szkoła musi skrócić 

32 H. Brüchert, Mainzer Geschichtsblätter…, op. cit., s. 57.
33 B. Lewis, Hitler-Jugend w czasach wojny i pokoju 1933-1945, Warszawa 2008, s. 65.
34 E. Mann, Zehn Millionen Kinder. Die Erziehung Jugend im Dritten Reich, München 1989, s. 127.
35 U. Meyer-Semelis, Glockenläuten…, op. cit., s. 28.
36 A. Zand, Szkoła i wychowanie…, op. cit., s. 6.
37 A. Zand, Nauka historii w Trzeciej Rzeszy, „Zrąb” 1933, nr 15, s. 72.
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program. Główne znaczenie leży więc w nakreśleniu wielkich linii rozwojowych38. Hitler 
zanegował system nastawiony na utrwalanie wiadomości, a mniej na umiejętności.

Z Mein Kampf wynika, że reforma nauczania historii musi być poprzedzona 
przemianą dotychczasowej historiografii. Według autora w dziejach Niemiec należy 
zwrócić uwagę na tematy do tej pory bagatelizowane, np. kolonizacja marchii 
wschodniej przez germańskie plemię Bajuwarów, zdobycie i przeniknięcie przez 
elementy germańskie terenów na wschód od Elby, organizacja przez Hohenzollernów 
brandenbursko-pruskiego państwa39. Nawiązanie powyższych tematów do ekspansji 
Rzeszy na wschód jest oczywiste. Jeśli chodzi o zmianę historiografii, nie należy 
również zapomnieć o czynniku rasowym w przebiegu wypadków historycznych. 
Dlatego zadaniem narodowego państwa jest troska, aby wreszcie napisano historię 
powszechną, w której zagadnienie rasowe zajęłoby dominującą pozycję40.

Rasa nordycka – w zależności od potrzeb – ma wcielenie w Persach, Sparta-
nach, Ateńczykach oraz Rzymianach. Europę Północną i Wschodnią zamieszkiwali 
Pragermanie. Słowianie określani są jako przybłędy, a ich państwa nazwane przy-
padkowymi tworami, powstałymi w wyniku niezdecydowanej polityki wschodniej. 
W średniowieczu odzyskanie niemieckiego wschodu wraz ze Śląskiem i Poznaniem 
traktowane jest jako sprawiedliwość dziejowa41.

Po zwycięstwie narodowego socjalizmu, w niedługim czasie, ukazały się 
dyrektywy do nauczania historii. Bawarskie ministerstwo oświaty wydało 27 marca 
1933 roku dla nauczycieli historii, geografii i krajoznawstwa okólnik, zalecający 
omówienie w ciągu 4-6 tygodni „rewolucji narodowej”. W ślad za ministerstwem 
Bawarii podobne rozporządzenia wydały wkrótce wirtemberskie i saskie minister-
stwa oświaty. Nauczanie historii było poddane szczególnej kontroli. Zalecane przez 
Bernarda Rusta tematy wypracowań, z którymi przyszło zmierzyć się uczniom, to: 
Adolf Hitler wybawca naszej Ojczyzny, Odrodzenie niemieckiego ducha, Co pozwala 
Adolfowi Hitlerowi być niemieckim wodzem i kanclerzem?42.

Według zreformowanego programu do najważniejszych epok historii niemieckiej 
należały: prehistoria, wędrówki Germanów, średniowiecze cesarskie, kolonizacja 
wschodnia, reformacja luterańska, czasy kanclerza Rzeszy Ottona von Bismar-
cka, wojna światowa, traktat wersalski i rewolucja narodowa. Każde zagadnienie 
historyczne powinno odnosić się do ówczesnej sytuacji. Punkt centralny zagadnień 
historycznych stanowił traktat wersalski. Według wytycznych rządowych: Wersal to 
główny nasz temat historyczny, gdyż razem z tą nazwą staje przed oczami przeszłość 
i przyszłość Europy, sprawy wewnętrzne Niemiec i całej historii europejskiej43. Inter-
pretując każde wydarzenie historyczne, należy zawsze akcentować znaczenie rasy 

38 A. Hitler, Mein Kampf, op. cit., s. 467.
39 Ibidem, s. 742.
40 Ibidem, s. 468.
41 W. Bobkowska, Reforma szkolna…, op. cit., s. 197.
42 B. Lewis, Hitler-Jugend…, op. cit., s. 73.
43 R. Gelles, Sprawy polskie…, op. cit., s. 150.
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jako decydującej siły napędowej w historii. Wówczas każdy Niemiec będzie dumny 
z tego, że należy do narodu, który w największym stopniu przyczynił się do rozwoju 
kultury ludzkiej44. Głównym celem, przyświecającym edukacji historycznej, było 
wychowanie przyszłego obywatela do roli czynnego i pożytecznego członka państwa 
narodowosocjalistycznego; obywatela, który powinien być uświadomiony rasowo 
i dumny z przynależności do narodu niemieckiego. Autorzy map i atlasów musieli 
przestrzegać odpowiednich wytycznych:

 – nie wolno było wydawać żadnej mapy Niemiec bez uwzględnienia przed-
wojennych granic Rzeszy;

 – mapy miały wszędzie zawierać nazwy niemieckie, również poza granicami 
Niemiec (na mapach Polski tylko w nawiasie podawano nazwę polską);

 – obszary z niewielką liczebnie ludnością niemiecką należało przedstawiać 
w taki sposób, aby podkreślać jej znaczenie i siłę45.

Na lekcji geografii uczniowie zapoznawali się z zagadnieniem Lebensraumu, 
migracji ras oraz szczególnie ważną kwestią kolonii zamorskich. Głoszona konieczność 
zdobycia „przestrzeni życiowej” dla narodu niemieckiego była następstwem łączenia 
kryterium geopolitycznego z rasistowskim, związku między rasą, pochodzeniem 
a środowiskiem geograficznym46.

Biologia dawała większe możliwości w tym względzie. Tak zwana kwestia 
żydowska omawiana była jako jedno z wielu zagadnień biologicznych. Na lekcji dzieci 
uczyły się robić pomiary czaszek i określać nawzajem swoje typy rasowe. Pomiarów 
dokonywano na podstawie wskazówek z podręcznika nauki o rasach. Oto przykłady 
tematów omawianych na lekcji biologii w szkole średniej:

 – znajomość roślin i zwierząt charakterystycznych dla kraju rodzinnego;
 – znaczenie przyrody dla gospodarki narodowej;
 – poznanie budowy ciała ludzkiego i zasad higieny;
 – podstawy teorii dziedziczności i rasy, procesu ewolucji, polityki demogra-
ficznej oraz genealogii47.

Lekcja biologii służyła także przypomnieniu roli, jaką do wypełnienia miała kobieta 
w społeczeństwie niemieckim. W wydanym w 1943 roku podręczniku biologii 
czytamy: Praca zawodowa kobiety, przede wszystkim zamężnej odbija się pod względem 
biologicznym niekorzystnie na narodzie. Stanowi dla przyszłości niebezpieczeństwo i musi 
zostać ograniczona. Kobieta musi sobie znowu przypomnieć, że jej miejsce to nie biuro, 
sala fabryczna czy laboratorium, lecz wyłącznie rodzina48.

Chociaż nauczanie matematyki pozostało praktycznie bez większych zmian, to 
szerzyciele ideologii nazistowskiej potrafili na swój użytek wykorzystać tę dziedzinę 

44 R. Gelles, Sprawy polskie…, op. cit., s. 151.
45 G. Hecht, Wychowanie i nauczanie w obecnej Trzeciej Rzeszy, „Przyjaciel Szkoły”1936, R. 15, nr 17, s. 708.
46 S. Grochowina, Szkolnictwo niemieckie…, op. cit., s. 175.
47 Ibidem, s. 182.
48 U. Benz, Sozialisation…, op. cit., s. 21.
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nauki. Odpowiedni dobór ilustracji, problemów matematycznych oddziaływał na 
podświadomość młodych obywateli. Zestawienie treści programowych z matematyki 
dla dwóch klas szkoły powszechnej obrazuje, w jaki sposób „dozowano” nazistow-
skie kwestie światopoglądowe. Uczniowie, przyswajając wiedzę matematyczną, 
mimowolnie chłonęli wiedzę polityczną. Istotny z punktu widzenia szkoły i ucznia 
jest zamieszczony poniżej spis treści podręcznika do nauki matematyki dla 5 klasy 
Volksschule:

I.  Powtórzenie i utrwalenie czterech podstawowych działań arytmetycznych
II.  Jak można przedstawić liczby obrazowo
III.  Ułamki znane i nieznane
IV.  Poznajemy ułamki dziesiętne, setne, tysięczne
V.  Działania na liczbach rzeczywistych

1.  Nasze pieniądze
2.  Nasze jednostki miary
3.  Nasze jednostki powierzchni
4.  Nasze ciało i jednostki objętości
5.  Nasze jednostki wagi
6.  Termometr
7.  Dodajemy i odejmujemy
8.  Mnożymy, dzielimy i mierzymy
9.  Jednostki liczbowe
10.  Nasze jednostki czasu

VI.  Podsumowanie
Nieco inaczej wyglądał spis treści podręcznika matematyki dla 8 klasy 

Volksschule:
I.  Adolf Hitler przejmuje rozpaczliwe dziedzictwo
II.  Adolf Hitler – wybawca z niedoli
III.  Osiągniecia planu czteroletniego
IV.  Niemcy muszą istnieć, kiedy my odejdziemy
V.  Żyj zdrowo dla swojego narodu
VI.  Obliczanie ubezpieczeń
VII.  Obieg pieniądza
VIII.  Poczta Rzeszy Niemieckiej jako symbol odbudowy
IX.  Niemieckie Koleje Rzeszy jako symbol odbudowy
X.  Geometria49.

Porównując powyższe spisy treści, można wysunąć wniosek, że w klasach niższych 
tematy neutralne przeplatały się z treściami propagandowymi. Warto zwrócić uwagę 
na wprowadzenie zaimka „nasze” w celu wzmocnienia poczucia więzi z narodem. 
Dopiero w starszych klasach zakres materiału jest całkowicie przepełniony ideologią 
faszystowską. Treści tematyczne były umieszczane głównie w zadaniach tekstowych, 
49 E. Nyssen, Schule im Nationalsozialismus, Heidelberg 1979, s. 85.
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w których przeważały zagadnienia gospodarcze. Widoczna jest rezygnacja z nad-
miernej abstrakcyjności. Działania matematyczne były analizowane na przykładach 
odnoszących się do aktualnych danych statystycznych z dziedziny handlu, demo-
grafii, przemysłu. Potwierdzają to przykłady zadań z podręcznika Adolfa Bornera 
z 1935 roku:

Zadanie 95.: Budowa szpitala dla chorych psychicznie kosztuje 6 milionów marek. 
Ile domów mieszkalnych po 15000 marek można by zbudować za tę sumę?

Zadanie 97: Chory psychicznie kosztuje dziennie 4 marki, kaleka 3,50 marek, 
przestępca 3,50 marek. W wielu przypadkach urzędnik ma dziennie tylko około 4 marek, 
pracownik umysłowy zaledwie 3,50 marki, a niewykwalifikowany robotnik nawet poniżej 
2 marek na głowę w rodzinie.

a.  Przedstaw te liczby graficznie. Według ostrożnej oceny w Niemczech mamy 
300 000 psychicznie chorych epileptyków itd. w leczeniu szpitalnym.

b. Ile kosztują oni rocznie przy stawce 4 marek?
c.  Ile pożyczek przy zawarciu małżeństwa po 10000 marek można by udzielić 

rocznie z tych pieniędzy, rezygnując z późniejszych spłat50.
W procesie ideologizacji w tyle za innymi przedmiotami nie pozostawały chemia 

i fizyka. Z nazistowskiej rzeczywistości wyeliminowano dokonania, w których swój 
udział mieli Żydzi. „Żydowska fizyka” potępiana była jako spisek światowego żydostwa 
mający na celu zniszczenie „niemieckiej fizyki”. Natomiast Einsteinowska teoria 
względności została uznana za dorobek wrogiej myśli, zmierzającej do opanowania 
świata i zniewolenia narodu niemieckiego. Podczas lekcji chemii uczniowie analizowali 
jakość materiałów wybuchowych, wykonywali różnego rodzaju eksperymenty51.

W krzewieniu myśli narodowosocjalistycznej istotną rolę – poprzez oddziaływa-
nie na sferę emocjonalną – odegrały także lekcje muzyki. W repertuarze muzycznym 
przeważały piosenki wojskowe, patriotyczne, sławiące potęgę Niemiec. Podkreślano 
wagę Ludwiga van Beethovena i Richarda Wagnera, a nie wspominano o kom-
pozytorach pochodzenia żydowskiego, takich jak Felix Mendelssohn-Bartholdy52. 
Wychowanie muzyczne uwzględniało zabawy, tańce, pieśni i piosenki ludowe, celem 
było: bezwzględnie tak rozmiłować dzieci w śpiewaniu piosenek narodowosocjalistycznego 
ruchu, związanych z marszem, wędrówką, żołnierzem i ojczyzną, że powinny one 
głęboko zapaść w świadomość i wywołać samorzutną chęć częstego śpiewania53. Starannie 
dobrany program muzyczny, okolicznościowe wiersze prezentowano podczas akademii 
szkolnych organizowanych z okazji świąt państwowych, takich jak:

 – Dzień Przejęcia Władzy (30 stycznia);
 – Dzień Pamięci Bohaterów (16 marca);
 – Urodziny Hitlera (20 kwietnia);

50 Y. Ternon, S. Helman, Eksterminacja chorych psychicznie w III Rzeszy, Warszawa 1974, s. 86.
51 B. Lewis, Hitler-Jugend…, op. cit., s. 68.
52 M. Kater, Hitlerjugend. Dzieci Hitlera, Warszawa 2013, s. 43.
53 A. Zand, Szkoła i wychowanie…, op. cit., s. 31.
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 – Dzień Matki (trzecia niedziela maja);
 – Dzień Poległych Ruchu (9 listopada).

Istotną rolę odgrywały akademie poświęcone pamięci bohaterów narodowych. 
Należeli do nich Horst Wessel, Paul von Hindenburg, Herbert Norkus i wielu 
innych54. Bez wątpienia tego typu uroczystości szkolne były okazją do manifestacji 
szacunku dla symboli państwowych oraz tradycji narodowych.

Ideologizacji podlegała nauka języków obcych. Jak wyglądała lekcja języka 
obcego, w tym przypadku francuskiego, opisuje w „Manchester Evening Chronicle” 
uczeń public school, który spędził w listopadzie 1933 roku kilka tygodni w Niemczech, 
uczestnicząc w wymianie szkolnej: Lekcje francuskiego wyglądały tak, że tłumaczyliśmy 
ponownie na niemiecki mowy Führera, które pojawiały się we francuskich gazetach. 
Większość i tak znała te mowy na pamięć, więc nie sprawiało to większej trudności55. 
Z relacji wynika, że celem takiej lekcji nie było przyswojenie języka francuskiego, lecz 
narodowosocjalistycznego. Na zajęciach z łaciny nauczyciele i uczniowie zajmowali 
się rozpatrywaniem takich problemów jak: Rzymscy pisarze a kwestia żydowska. Na 
grece wykorzystywano teksty Platona – jako pretekst do nadania Krytyce demokracji 
charakteru filozoficznego56.

Ze wszystkich przedmiotów najbardziej przesycony duchem narodowoso-
cjalistycznym był język niemiecki. Literacki dorobek narodu tak selekcjonowano, 
by można go było rozpatrywać pod kątem zagadnień współczesnych. Centrum 
stanowiła kulturotwórcza rola języka w dziejach państwa i narodu niemieckiego. 
Tematy, z którymi uczniowie musieli zmierzyć się we wszystkich klasach, to: rasa 
i dziedziczność, genealogia, etnografia, walka o ziemię, walki narodowościowe, 
kolonie, naród jako wspólnota pracy czy wspólnota ducha57. Uczniowie recytowali 
szowinistyczne wiersze z dzieł klasyków niemieckich bądź inne, specjalnie układane 
na potrzeby bieżących wydarzeń. Z okazji rocznicy podpisania traktatu wersalskiego 
powstał czterowiersz:

Wersal jest kłamstwem, jest hańbą i wstydem
Wersal jest twoją śmiercią, ojczyzno!
Jesteś niemieckim dzieckiem, więc pamiętaj o tym
Co ci uczynił twój wróg w Wersalu58.
Apoteoza Hitlera była obecna na każdym kroku. Doskonale świadczy o tym 

przykład dyktanda z języka niemieckiego: Jezus i Hitler. Jak Jezus uwolnił ludzi od 

54 S. Grochowina, Szkolnictwo niemieckie…, op. cit., s. 199.
55 E. Mann, Zehn Milionen…, op. cit., s. 85.
56 G. Knopp, Dzieci Hitlera, Warszawa 2008, s. 165.
57 W. Bobkowska, Reforma szkolna…, op. cit., s. 196.
58 G. Hecht, Wychowanie i nauczanie…, op. cit., s. 704. Tłumaczenie własne:
  Versailles ist Lüge, ist Schmach und Schand
  Versailles ist dein Tod, o Vaterland
  Du bist ein deusches Kind, so denke d’ran,
  Was dir der Feind in Versailles angetan hat.
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grzechu i piekła, tak Hitler uratował naród niemiecki przed zepsuciem. Jezus i Hitler 
byli prześladowani, ale podczas gdy Jezus został ukrzyżowany, Hitler został wyniesiony 
do godności kanclerza. Podczas gdy uczniowie wyparli się swojego mistrza, szesnastu 
towarzyszy poległo za swojego Führera. Apostołowie dokończyli dzieło swojego Pana. 
Mamy nadzieję, że Hitler będzie mógł sam doprowadzić swoje dzieło do końca. Jezus 
wierzył w niebo, Hitler w niemiecką ziemię59. Hitler przedstawiany był jako wybawca 
narodu niemieckiego, jako nowy Mesjasz zesłany przez Boga na ratunek Niemcom.

Wszechobecność ideologii nazistowskiej w szkole oddaje relacja Marcela Reich 
Ranickiego: Na pisemnej maturze mieliśmy cztery tematy do wyboru. Spodziewałem 
się, że dwa, jeśli nie trzy tematy będą ujęte w duchu narodowosocjalistycznym. Jednak 
rzeczywistość okazała się gorsza: wszystkie cztery tematy były w większym lub mniejszym 
stopniu naznaczone tym duchem60.

Propaganda niemiecka, mająca na celu zaszczepienie ideologii hitleryzmu, była 
obecna już w bajkach dla najmłodszych i elementarzach pierwszoklasistów. Przykład 
wiersza z tomiku dla dzieci ze szkół podstawowych:

Utrzymaj swoją krew w czystości,
nie jest tylko twoja, przypływa ona z daleka,
i odpływa w dal.
Niesie w sobie ciężar tysięcy przodków,
I spoczywa w niej cała przyszłość!
Jest twoim wiecznym życiem61.

Zasadniczym celem tego typu treści było wbicie do głów młodych obywateli Rzeszy ich 
wyższości nad innymi narodami, stworzenie mitu niesienia posłannictwa przodków.

Okładka pierwszego elementarza przedstawiała karykaturę Żyda wraz z pod-
pisem: Nie ufaj lisowi w leśnej zieleni; nie ufaj, że Żyd dotrzyma przysięgi. Nie tylko 
okładka, ale cały podręcznik zawierał ilustracje ukazujące na przykład maszerujących 
żołnierzy, opatrzone tekstami: Kto chce być żołnierzem, musi mieć broń; musi ją nabić 
prochem i załadować ostrym pociskiem. Chłopcze, jeśli chcesz zostać rekrutem, dobrze 
zapamiętaj te słowa62.

Książki szkolne, od elementarzy zaczynając, poprzez czytanki, na podręczni-
kach historii i geografii kończąc, były przepełnione przede wszystkim nienawiścią. 
W wykazach literatury szkolnej znalazła się publikacja Juliusa Streichera Trujący Grzyb 
(der Giftpilz). Pouczała ona dzieci, aby brzydzili się Żydów i nimi pogardzali63. Książki 
były pełne nienawiści nie tylko w stosunku do Żydów, ale i Polaków. Przykład stanowi 
podręcznik historii. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów: Naród w potrzebie, Biedne Prusy 
Wschodnie, Rozdarty Górny Śląsk pokazują rewizjonistyczne nastawienie do Polski64.

59 U. Benz, Sozialisation…, op. cit., s. 21.
60 M. Reich-Ranicki, Moje życie, Warszawa 2000, s. 57.
61 I. Witkowski, Propaganda Trzeciej Rzeszy, op. cit., s. 35.
62 B. Lewis, Hitler-Jugend…, op. cit., s. 72.
63 K. Grünberg, Hitler-Jugend, op. cit., s. 68.
64 G. Hecht, Wychowanie i nauczanie…, op. cit., s. 704.
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W klasach I-IV szkoły powszechnej obowiązywał przedmiot zwany krajo-
znawstwem, łączący elementy historii, geografii oraz przyrody. Jego priorytetowym 
zadaniem było uświadomienie uczniom ich przynależności do Herrenvolk, czyli 
narodu panów. Poruszane tematy dotyczyły najbliższego otoczenia ucznia z uwzględ-
nieniem położenia geograficznego, warunków naturalnych, pojęć światopoglądu 
narodowosocjalistycznego65.

Lekcje religii także wykorzystywano w służbie narodowego socjalizmu. Uczniowie 
zarzucani byli pytaniami w rodzaju: Jaki człowiek w naszych czasach przypomina naj-
bardziej „bohaterskiego wojownika” Jezusa Chrystusa swoją miłością do ludu i abnegacją? 
Odpowiedź nie mogła brzmieć inaczej niż: Adolf Hitler66. Każda katolicka lekcja 
religii zaczynała się od słów: Heil Hitler! Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit Amen, 
a kończyła Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit Amen, Heil Hitler. Przy czym kolejność 
tych słów została określona rozporządzeniem ministerialnym z 5 stycznia 1934 roku. 
Hitler był wszystkim, początkiem i końcem, a Jezus tylko jego uzupełnieniem67.

W zdecentralizowanym do 1934 roku szkolnictwie niemieckim w obiegu 
szkolnym znajdowały się różne podręczniki. Z tego też względu warunkiem koniecz-
nym stało się ich ujednolicenie. Nadzór nad tym zadaniem powierzono Placówce 
Rzeszy do Spraw Piśmiennictwa Pedagogicznego, na czele której stał Philipp Bauhler, 
będący zarazem szefem Partyjnej Komisji Kontroli do Spraw Ochrony Piśmiennictwa 
Narodowosocjalistycznego. Organ ten zajmował się również weryfikacją wszystkich 
podręczników i lektur szkolnych68. Jednak wprowadzenie jednolitych podręczników 
w całym kraju nie doszło do skutku w ciągu dwóch-trzech lat, jak to było w zamiarze, 
lecz dopiero w 1939 roku. Ze względu na fakt, że nowe podręczniki nie wszędzie 
zostały wydane, a stare niewznowione i w związku z tym niedostępne, w szkolnictwie 
niemieckim powstała luka podręcznikowa. Próbowano ją wypełnić poprzez masowe 
wydawanie różnego rodzaju publikacji jak: książki, broszury, artykuły. Były adre-
sowane do szkół i zdominowały warsztat dydaktyczny nauczycieli69. W niektórych 
książkach, np. do nauki historii, zaklejano arkuszami zastępczymi te fragmenty 
tekstów, które interpretowały pewne zagadnienia nie w taki sposób, jakby sobie tego 
życzyły ówczesne władze.

Integralną częścią wszystkich przedmiotów wykładanych w szkołach miała być 
wiedza wojskowa (Wehrwissenschaft). Z treści podręczników wynika, że przepełnione 
były antysemityzmem i militaryzmem. Doskonałym przykładem jest polecana – 
specjalnie dla najmłodszych – przez bawarskiego ministra kultury Hansa Schemma 
książka autorstwa Karla Rugera. Pozycja ta stanowiła wzór dla innych podręczników 
do nauki historii. Przykład: Wasz ojciec, wujek itd. powinni wam opowiedzieć o wojnie. 

65 A. Zand, Szkoła i wychowanie…, op. cit., s. 30.
66 G. Hecht, Wychowanie i nauczanie…, op. cit., s. 703.
67 E. Mann, Zehn Millionen…, op. cit., s. 97.
68 S. Grochowina, Szkolnictwo niemieckie…, op. cit., s. 167.
69 R. Gelles, Sprawy polskie…, op. cit., s. 164.
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Przynieście to, co macie w domu związanego z wojną. Na następnej lekcji będziemy 
oglądać przyniesione przez was rzeczy (odłamki granatu, kule, zużyte części pocisków), 
a także omawiać ich zastosowanie na wojnie. W tej książce trudno znaleźć choć jedną 
stronę, która nie byłaby przepełniona nienawiścią do „wrogów” Niemiec. Mianem 
tym określano nie tylko Żydów, ale tych wszystkich, którzy z różnych powodów nie 
popierali metod i planów Führera: Francuzów, Anglików, katolików, protestantów, 
wszystkich Słowian, w szczególności Rosjan70.

W hitlerowskiej szkole, obok podręczników, niebagatelną rolę w nauczaniu 
odgrywał film oświatowy. Zakres tematyczny odnosił się do ważnych dla narodowego 
socjalizmu zagadnień politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych. 
Wyposażeniem szkół w aparaty projekcyjne oraz stosownie dobrane filmy zajmowała 
się Placówka ds. Filmów Oświatowych, mieszcząca się w Berlinie71. Obok filmu coraz 
szersze zastosowanie w oświacie znajdowało radio. Powstała sieć audycji radiowych 
dla szkół, obejmująca programy dostosowane do godzin lekcyjnych. Prezentowane 
słuchowiska, pogadanki, reportaże, programy polityczne przybliżały istotne wydarze-
nia z życia państwa. W okresie wojennym kosztem audycji dydaktycznych wzrosła 
liczba słuchowisk wychowawczo-obronnych, a także propagandowych, związanych 
z kolejnymi etapami działań militarnych Niemiec72. Zgodnie z zaleceniami meto-
dycznymi w dalszej pracy lekcyjnej nauczyciele nawiązywali do tematyki poruszanej 
w audycjach radiowych czy w oglądanych filmach.

W 1933 roku rozpoczęła się i została dość szybko przeprowadzona tzw. akcja 
oczyszczania księgozbiorów szkolnych z niepożądanej literatury (Reinigungsaktion). 
Niszczone były nie tylko książki autorów żydowskiego pochodzenia, ale i publikacje, 
których treści nie do końca były zgodne z hitlerowskimi poglądami. Tysiące uczniów 
obserwowało, jak palono książki żydowskich pisarzy: dzieła Tomasza Manna, socjalisty 
Uptona Sinclaira, Ericha Marii Remarque’a oraz wielu innych pisarzy potępiających 
wojnę i głoszących liberalne idee73.

Sukcesywnie była opracowywana, a w 1937 i 1938 roku ogłoszona przez mini-
stra Rusta, tzw. Grundliste zawierająca 200 tytułów książek i artykułów określanych 
jako „najbardziej wartościowe” w realizacji narodowosocjalistycznego programu 
dydaktyczno-wychowawczego74.

Bezsporny pozostaje fakt, że treści programowe i podręczniki zostały wyko-
rzystane jako narzędzie polityki narodowościowej. Metody pracy podczas zajęć 
lekcyjnych oraz ich tematykę podporządkowano utylitarnym celom nazistowskich 
Niemiec. Indoktrynacja miała charakter powszechny, treści propagandowe zaś były 
obecne w nauczaniu wszystkich przedmiotów. Nazistowska koncepcja o wyższości 

70 E. Mann, Zehn Millionen…, op. cit., s. 76.
71 W. Hehlmann, Pädagogisches Wörterbuch, Stuttgart 1941, s. 106-107.
72 E. C. Król, Propaganda i indoktrynacja…, op. cit., s. 289.
73 B. Lewis, Hitler-Jugend…, op. cit., s. 71.
74 R. Gelles, Sprawy polskie…, op. cit., s. 166.
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rasy aryjskiej stanowiła podstawę nauczania nie tylko takich przedmiotów jak język 
niemiecki czy historia. W tym celu wykorzystane zostały także przedmioty artystyczne 
i pozornie neutralne jak matematyka i nauki ścisłe. Treści programowe wplecione 
zostały we wszechogarniający system, działający na młodych ludzi w sposób totalny.

Po dojściu Hitlera do władzy wychowanie dzieci i młodzieży w „nowych” 
Niemczech postanowiono powierzyć pedagogom oddanym ideologii narodowego 
socjalizmu. Jaki typ nauczyciela propagowały władze nazistowskie? Jakim pedagogom 
owe władze mogły powierzyć wychowanie nowego pokolenia? Próbę odpowiedzi na te 
pytania podjął między innymi Mirosław Sekreta na łamach czasopisma „Chowanna”: 
Nauczyciel III Rzeszy musi się oddać pracy dla narodu całą swą osobowością, nie powstrzy-
mywany żadnemi osobistemi swemi zapatrywaniami, z pełną świadomością tej olbrzymiej 
odpowiedzialności, jaka na nim ciąży. Posiadanie światopoglądu narodowosocjalistycznego 
jest nieodzowne. Dlatego w szkole niemieckiej nie może być nauczycielem człowiek 
obcej rasy, choćby nawet miał najlepszą wolę pracowania dla dobra nowego państwa. 
To samo dotyczy nauczyciela, który nie potrafi wyjść poza sposób myślenia liberalny czy 
marksistowski. Nawet i on nie może pracować w nowej szkole75.

W niemieckiej szkole powinien zatem pracować nowoczesny nauczyciel, który 
jest przede wszystkim wychowawcą i zgadza się z założeniami hitlerowskiego państwa. 
Musi być nie tylko absolutnie lojalny i oddany wobec Führera i państwa, ale także 
świadomie wychowywać młodych Niemców w duchu narodowosocjalistycznym. 
Nauczycielom przypisywano funkcję „pedagogicznych oficerów”, których zadaniem 
było wychowanie dzieci i młodzieży niemalże na wzór wojskowy76.

Warte przypomnienia są słowa ministra oświaty Bernarda Rusta podczas 
inauguracji w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Lęborku w 1933 roku: Szanowni 
nauczyciele! Jesteście dowódcami niemieckiego szkolnictwa narodowego (…) Nie pozo-
stawiam cienia wątpliwości, że musimy wychować nowy rodzaj Spartan. Osoby, które 
nie są gotowe, do wstąpienia do owej spartańskiej wspólnoty, będą musiały zrezygnować 
z obywatelstwa Rzeszy77. Z tego też względu nowe władze przystąpiły do usuwania 
doświadczonych pedagogów, którzy nie do końca zgadzali się z nazistowskimi prądami 
wychowawczymi lub nie pasowali do założeń ideologii. Zwolnienie nauczycieli 
w trybie natychmiastowym umożliwiła ustawa o rekonstrukcji służb cywilnych 
z 7 kwietnia 1933 roku. W związku z tym dokumentem wprowadzono procedury 
sprawdzania nauczycieli przez policję. Także donos złożony przez „życzliwego” 
współpracownika czy ucznia mógł być przyczyną zwolnienia lub nawet aresztowania. 
Czystki w szkołach dotknęły Żydów, socjaldemokratów, komunistów oraz innych 
niewygodnych nauczycieli. Ich miejsce zajmowała młoda kadra pedagogiczna, często 
bez przygotowania dydaktycznego i kwalifikacji zawodowych78. Wyniki wstępnej 

75 M. Sekreta, Polityka szkolna…, op. cit., s. 42.
76 Der Deutsche Erzieher, Reichszeitung des NSLB, 1941, H. 3, s. 71-74.
77 K. Grünberg, Hitler-Jugend, op. cit., s. 55.
78 M. Paluszkiewicz, Główne polityczne tendencje szkoły w III Rzeszy, „Kultura i Wychowanie” 1939, R. 6, s. 128.
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weryfikacji pracowników pedagogicznych przedstawił Bernard Rust już 6 maja 
1933 roku. Według jego raportu trzy tysiące nauczycieli zostało poddanych represjom 
w postaci zwolnień, przeniesień czy przeszeregowań79.

Oprócz selekcji kadry pedagogicznej nastąpiła likwidacja organizacji 
nauczycielskich, a ich miejsce zajął założony w 1929 roku Narodowosocjalistyczny 
Związek Nauczycieli NSLB (Nationalsozialistischer Lehrerbund). Ta ogólnoniemie-
cka organizacja całkowicie przejęła nadzór nad wprowadzeniem w życie nowych 
zasad wychowawczych. Początkowo NSLB w porównaniu z innymi organizacjami 
nauczycielskimi miał niewielkie znaczenie. Jednak od 1933 roku liczba jego członków 
szybko wzrastała, osiągając w roku 1938 liczbę 320 tysięcy, co stanowiło 97 procent 
niemieckich nauczycieli. Odsetek pedagogów będących członkami partii wynosił 
już pod koniec 1933 roku około 30 procent i był trzykrotnie wyższy niż wśród 
innych urzędników państwowych. 14 procent nauczycieli należało do politycz-
nej kadry kierowniczej partii. Z tego względu, że zawód nauczycielski cieszył się 
w społeczeństwie wciąż pewną estymą, partia zyskiwała prestiż dzięki obecności 
w jej szeregach przedstawicieli tej profesji80. NSLB miał więc status organizacji 
afiliowanej NSDAP, a jego faktyczna rola sprowadzała się do realizacji programu 
indoktrynacji ideologicznej. Pełnił funkcję pośrednika między partią nazistowską 
a kadrą nauczycielską. W siedzibie związku funkcjonowało 10 wydziałów, odpo-
wiadających wszystkim zakresom oświaty. Pod kierownictwem Fritza Wächtlera 
rozpoczęła działalność szkoła NSLB, w której kształcili się funkcjonariusze aparatu 
tego związku. W strukturze NSLB czynne były dwa zespoły. Pierwszy – Die Gruppe 
für Heimatkunde przygotowywał nauczycieli do pracy dydaktycznej w zakresie wiedzy 
o Niemczech. Drugi zespół Die Gruppe für Geopolitik przekazywał nauczycielom 
wiedzę o stosunkach międzynarodowych na tle geopolitycznych uwarunkowań81.

Pedagodzy, którzy pozostali na swoich stanowiskach, zostali poddani kontroli 
i przeszkoleniu, co miało zapewnić ich właściwą służbę idei narodowosocjalistycznej. 
Wiosną 1933 roku rozpoczęła się dla wszystkich nauczycieli powszechna i obowiąz-
kowa akcja kursów, wykładów, wycieczek i obozów szkolenia politycznego. Były 
organizowane dla wszystkich nauczycieli, niezależnie od wykładanego przedmiotu. 
Uczestników dokształcano w zakresie nazistowskiej ideologii, nauk ścisłych, historii 
i innych przedmiotów. Prowadzeniem tego rodzaju kursów zajmowali się działacze 
polityczni, jak na przykład bawarski minister Adolf Wagner czy Alfred Rosenberg, 
twórca najważniejszych teorii rasistowskich82.

Nowy model nauczyciela miał charakteryzować się również odpowiednim 
wyglądem zewnętrznym. Preferowany był typ sportowca o dużych umiejętnoś-
ciach przywódczych, a nie typ uczonego mola książkowego. W celu zbliżenia 

79 W. Gehl, Nationalsozialistische Staat, Hirt’s Deutsche Sammlung, 1933, H. 1, s. 163.
80 M. Prinz, R. Zitelmann, Nationalsozialismus und Modernisierung, Darmstadt 1994, s. 184.
81 K. Grünberg, Hitler-Jugend, op. cit., s. 60.
82 R. Gelles, Sprawy polskie…, op. cit., s. 127.
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kadry nauczycielskiej do młodzieży propagowano także młodzieńczy styl życia83. 
W związku z tym, podczas kursów, szkoleniom umysłowym towarzyszyły szkolenia 
fizyczne. Wszyscy nauczyciele przed pięćdziesiątką przechodzili obowiązkowy kurs 
wychowania fizycznego. Zgodnie z danymi ministerstwa z 1936 roku 42,7 procent 
nauczycieli urodziło się między 1884 a 1890, zaledwie 2 procent przypadło na 
roczniki 1900-1906. Średni wiek kadry pedagogicznej wynosił 48,7 lat. Ponieważ 
starszy wiekiem nauczyciel nie odpowiadał lansowanemu przez nowy system 
typowi wysportowanego pedagoga, władze oświatowe podjęły akcję odmłodzenia 
nauczycielstwa. W 1935 roku trzy tysiące nauczycieli szkół średnich przeniesiono 
do szkół powszechnych, a ich miejsce obsadzono młodą kadrą84.

Za całą akcję szkoleniową odpowiedzialny był Centralny Instytut Wychowania 
i Oświaty we współpracy z Narodowosocjalistycznym Związkiem Nauczycieli. 
Na terenie Niemiec wzrastała systematycznie sieć ośrodków szkoleniowych, 
które w 1937 roku osiągnęły liczbę 50, i w których przeszkolonych zostało blisko 
200 tysięcy nauczycieli85. Z jednej strony przedsięwzięcie to świadczy o tym, jak 
dużą wagę przywiązywano do szerzenia propagandy nazistowskiej w kręgach 
nauczycielskich, z drugiej jednak dowodzi pewnej nieufności w stosunku do starej 
kadry pedagogicznej. Szkolenia obozowe nie tylko uczyły określonych form działania 
i myślenia, ale także służyły selekcji kadry pedagogicznej. Wyeliminowani zostali 
ci, którzy nie podołali psychicznie lub fizycznie86.

Kształtowaniu światopoglądu nauczycieli służyły także regularne konferencje 
i zjazdy nauczycielskie organizowane przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. 
Zarówno podczas tego typu spotkań, jak i na obozach szkoleniowych poruszano 
między innymi tematy przestrzeni życiowej, granicy niemieckiej, dyktatu wersal-
skiego, Gdańska, a więc zagadnienia o zabarwieniu zdecydowanie antypolskim87.

Od 1934 roku w Rzeszy był odczuwalny deficyt sił nauczycielskich, spowo-
dowany czystkami przeprowadzonymi przez narodowych socjalistów wśród kadry 
pedagogicznej. Inną przyczynę tego faktu stanowiło przechodzenie nauczycieli do 
lepiej wynagradzanych dziedzin służby oświatowej, do aparatu partyjnego oraz 
korpusu oficerskiego Wehrmachtu88. Jednak niedobór kadry nauczycielskiej rozkładał 
się niejednolicie w poszczególnych typach szkół. Wciąż dużą popularnością cieszyło 
się stanowisko nauczyciela w szkole średniej. Inaczej sytuacja przedstawiała się 
w szkołach podstawowych i zawodowych. Kadra nauczycielska szkół podstawowych 
w latach 1938-1939 uległa pomniejszeniu o 17 tysięcy w porównaniu z latami Repub-
liki Weimarskiej. Coraz mniej maturzystów decydowało się na studia pedagogiczne. 

83 K. Fiedor, Lebensraum…, op. cit., s. 124.
84 A. Zand, Szkoła i wychowanie…, op. cit., s. 16.
85 K. Fiedor, Lebensraum…, op. cit., s. 125.
86 Ibidem.
87 R. Gelles, Sprawy polskie…, op. cit., s. 128.
88 R. Grünberger, Historia społeczna…, op. cit., s. 145.
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Wyniki ankiety przeprowadzonej przez związek nauczycielski w 1938 roku pokazują, 
że tylko 1900 spośród 25 600 abiturientów wybierało zawód nauczyciela89.

Znamiennym zjawiskiem w pierwszych latach po przejęciu władzy była w pla-
cówkach oświatowych tendencja do „samoujednolicania się”, co oznaczało fanatyczną 
wolę podporządkowania się dyktaturze nazistowskiej. W marcu 1933 roku nauczyciele 
i pracownicy oświatowi ogłosili manifest poparcia dla ruchu hitlerowskiego i wyrazili 
gotowość współpracy z NSDAP90.

Przynależność partyjna nie zawsze równoznaczna była oddaniu ideologicznemu. 
Istniała pewna grupa nauczycieli, którym nie do końca odpowiadały nowe zasady, ale 
stali się oportunistami i nauczyli się lawirować między własnymi przekonaniami a tymi 
narzuconymi odgórnie. Jak różne było podejście nauczycieli do sytuacji politycznej 
wspomina Marcel Reich Ranicki: W ciągu trzech lat, od 1935 do 1938 roku, miałem 
w gimnazjum im. Fichtego trzech nauczycieli niemieckiego. Reprezentowali – naturalnie 
przypadkowo – trzy orientacje polityczne: pierwszy był niemiecko narodowy, drugi był 
liberałem, trzeci nazistą91.

Nie wszyscy nauczyciele poddali się standaryzacji. Wspomnienia uczniów 
żydowskich pokazują, że chociaż większość nauczycieli traktowała ich dość okrutnie, 
to jednak wielu nie podporządkowywało się rozporządzeniom rasistowskim. Marcel 
Reich Ranicki relacjonuje: Zimą roku 1937 matka udała się na wywiadówkę do Becka 
i raz jeszcze wróciła oczarowana. Przyjął ją bardzo sympatycznie i udzielił niespodziewa-
nej rady: „Niech łaskawa pani nie da się zwieść okolicznościom czasu i umożliwi synowi 
studiowanie germanistyki”. Później dowiedziałem się, że w latach wojny, widząc na ulicy 
Żydów, którzy – zgodnie z nakazem ustawy – oznaczeni byli żółtą gwiazdą, Beck zawsze 
uchylał kapelusza, jak gdyby byli jego znajomymi. Czy był człowiekiem politycznym? Nie 
sądzę. Czytał natomiast niemieckich klasyków i brał ich poważnie. Zastosował się do 
nich. Gdy myślę dziś o Carlu Becku, sam mam ochotę uchylić kapelusza92. Niestety tylko 
niewielu było stać na takie zachowanie. Inni nauczyciele przychodzili na lekcje w mun-
durach partyjnych, poniżali uczniów żydowskiego pochodzenia, wydawali rozkazy 
jak w wojsku oraz demonstrowali swoją wysoką pozycje i władzę93. W większości 
stanowili oni grupę tzw. nauczycieli łącznikowych, byli zaufanymi Hitlerjugend 
oraz ślepo wypełniali każde polecenia tej organizacji. W 1938 roku między NSLB 
a HJ ustalono platformę współpracy w postaci ustanawiania „zaufanych nauczycieli 
młodzieży hitlerowskiej”. Powoływani byli na wniosek HJ przez kierownictwo 
szkolne w celu pełnienia funkcji doradczej ogniwom organizacji młodzieżowych. 
Zadaniem ich było utrzymywanie stałych kontaktów między władzami szkolnymi 
a młodzieżowymi. To właśnie dzięki takim nauczycielom Schirach wygrywał boje 

89 W. Bobkowska, Reforma szkolna…, op. cit., s. 186.
90 E. C. Król, Propaganda i indoktrynacja…, op. cit., s. 256.
91 M. Reich-Ranicki, Moje życie, op. cit., s. 55.
92 Ibidem, s. 57.
93 M. Kater, Hitlerjugend…, op. cit., s. 43.
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o władzę ze szkołami. Niewątpliwie porażkę ministra Rusta stanowiło skrócenie 
nauki w szkole średniej o rok, co w konsekwencji powodowało, że coraz mniej ludzi 
wybierało zawód nauczyciela94.

Szczególna rola przypadła nauczycielom wychowania fizycznego, przed którymi 
pojawiła się możliwość szybkiego awansu zawodowego. Właśnie im przypadło 
zadanie dokonania oceny rozwoju charakterologicznego dziecka w raporcie przeka-
zywanym rodzicom. Pojawiły się również koncepcje, by w każdej szkole nauczyciel 
WF dostawał automatycznie nominację na wicedyrektora95.

Nie sposób pominąć misji, jaką do spełnienia mieli nauczyciele historii. Zadanie 
ich polegało na utrzymaniu więzi między przeszłością a teraźniejszością w oparciu 
o pojęcie rasy oraz poczucie wspólnoty i dziedzictwa krwi. Historyk powinien pobu-
dzić świadomość wiary we własne siły, napełnić uczniów dumą z bycia Niemcem. 
Nie mniejszy udział w tworzeniu przyszłego państwa mieli nauczyciele biologii czy 
języka niemieckiego96.

Kwestię postawy nauczycieli niemieckich wobec haseł narodowosocjalistycz-
nych podjął G. Hecht w szkicu Wychowanie i nauczanie w obecnej Trzeciej Rzeszy. 
Autor zwrócił uwagę na fakt, że Niemcy zawsze dążyli do stworzenia szkoły „nacjona-
listycznej, militarystycznej i politycznej”, a duchowymi przywódcami i „nauczycielami 
nauczycieli niemieckich” w wieku XIX byli Johann Gottlieb Fichte i Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel Kegel, natomiast w wieku XX Paul Natorp i Georg Kerschensteiner. 
W związku z tym, nauczyciel niemiecki traktuje z pogardą wszystko to, co nie 
jest niemieckie, krzewi idee rewizjonistyczne i głosi konieczność obalenia traktatu 
wersalskiego. Nauczyciel niemiecki jako Jugendführer uczy nie tylko w szkole, ale 
wpływ jego sięga daleko poza granice państwa97.

Część nauczycieli nie opowiadała się zdecydowanie „za” lub „przeciw” narodo-
wemu socjalizmowi, a większość z nich była po prostu proniemiecka i konserwatywna. 
Po 1918 roku wpasowali się w realia Republiki Weimarskiej, a po dojściu Hitlera 
do władzy bez problemów odnaleźli się w nowej sytuacji. Często nawiązywali do 
osobistych doświadczeń z okresu I wojny światowej, przez co wzmacniali poczucie 
własnej wartości. Chwaląc upadek modernizmu, odwoływali się do takich nazwisk 
jako Johann Wolfgang von Goethe, Ludwig van Beethoven, Friedrich Nietzsche 
czy Otto von Bismarck. Takim nauczycielem był z pewnością tajny radca Gebhard 
Himmler, uczący historii i greki, a także piastujący stanowisko dyrektora monachij-
skiego Wittelsbacher-Gymnasium w 1928 roku, starszy brat Heinricha Himmlera. 
W ten oto sposób przedstawił Himmlera Alfred Andersch: Nauczyciel gimnazjum 
z piwnym brzuszkiem, zawsze elegancko ubrany w garnitur i krawat, zadowolony z siebie, 
wierzący w prawo i porządek. Niezdecydowany, czy raczej obdarzyć przywilejami, czy 

94 A. Sołoma, Zaczadzeni nacjonalizmem, Warszawa 1989, s. 92.
95 R. Grünberger, Historia społeczna…, op. cit., s. 139.
96 A. Zand, Szkoła i wychowanie…, op. cit., s. 28.
97 G. Hecht, Wychowanie i nauczanie…, op. cit., s. 698.
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złośliwie karać, aby osiągnąć w klasie władzę absolutną. Niezmiennie dumny ze swojego 
udziału w I wojnie światowej98.

W miarę postępującego upolityczniania oświaty zaczęły pojawiać się wśród 
nauczycieli przejawy oporu i sprzeciwu. Krytyka wobec poglądów Alfreda Rosenberga 
czy pogarda w stosunku do Rusta i Schemma, choć nie zawsze jawna, była coraz 
bardziej widoczna. Wielu nauczycieli prywatnie określało ich mianem „idiotów 
i nadętych balonów”. Nakłanianie do rasizmu, utrata autonomii oraz postępujący 
antyintelektualizm w szkole – wszystko to powodowało, że początkowy entuzjazm 
niektórych pedagogów przeradzał się w krytycyzm99.

Nie można zapomnieć o nauczycielach, którzy chociaż stanowili mniejszość 
w szkołach, to jednak zdobywali się na odwagę i uciekali się do różnych sposobów, 
aby sprzeciwić się reżimowi. Potrafili na przykład przedstawić Mein Kampf jako 
przykład złego stylu albo wydobyć okrucieństwo z wierszy o wojnie, podkreślając 
tematykę związaną z pokojem100.

Wzrost kompetencji dyrektorów szkół zgodny był z zasadą wodzostwa, która 
wprowadzona została według rozporządzenia ministerialnego W. Fricka z 31 stycznia 
i 18 lutego 1933 roku. Polegała ona na ograniczeniu rady pedagogicznej do poziomu 
ciała doradczego. Działalność rad pedagogicznych w praktyce została zredukowana 
do uroczystych posiedzeń z okazji świąt państwowych czy też partyjnych. Nauczy-
ciele zobowiązani byli do zupełnego posłuszeństwa, pozostając bez prawa głosu. 
Natomiast całkowite decyzje oddane zostały w ręce dyrektora, a jego rola była prawie 
nieograniczona. Druga zasada wodzostwa realizowana była przez przesyłanie na 
ręce ministerstwa opinii o nauczycielach odpowiednimi wnioskami, dotyczącymi 
np. awansu, translokacji. Trzecią zasadę stanowiła osobista odpowiedzialność dyrektora 
za lojalność polityczną i konstruktywną pracę nauczycieli oraz całokształt życia 
szkolnego101.

Także stowarzyszenia rodzicielskie utraciły swoje wpływy na życie szkoły. Ich 
miejsce zajęły gminy szkolne oraz doradcy młodzieżowi. Stanowisko przewodni-
czącego gminy szkolnej obejmował z urzędu dyrektor szkoły, a w zarządzie zasiadali 
przedstawiciele danego okręgu NSDAP i Hitlerjugend, a także wyznaczeni przez 
dyrektora przedstawiciele rodziców i nauczycieli w liczbie dwóch-trzech osób102.

Szczególnym przeobrażeniom uległ system kształcenia i doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli. W maju 1933 roku Akademie Pedagogiczne zastąpiono Wyższymi 
Szkołami Kształcenia Nauczycieli (Hochschule für Lehrerbildung), które zostały 
bezpośrednio podporządkowane REM. W zreorganizowanych akademiach przeważał 
element wychowawczy nad naukowym. Ze względu na ograniczenie czasu studiów 

98 M. Kater, Hitlerjugend…, op. cit., s. 41.
99 I. Witkowski, Propaganda…, op. cit., s. 35.
100 M. Kater, Hitlerjugend…, op. cit., s. 42.
101 K. Fiedor, Lebensraum…, op. cit., s. 127.
102 Elternbeirate, Erlass vom 3.V. 1933, Zentralblatt, 1933, H. 10, s. 137-138.
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do czterech semestrów, wszelkie braki studenci musieli nadrobić samodzielną pracą. 
Treści programowe zostały zawarte w czterech podstawowych grupach. Pierwszą 
stanowiły nauki pedagogiczne wraz z tematami społeczno-ludowymi oraz rasizmem, 
druga to nauki dydaktyczne. Trzecią grupę tworzyły ćwiczenia fizyczne, kursy 
techniczne i artystyczne, czwartą zaś praktyka w szkołach, organizacjach szkolnych 
i pozaszkolnych.

Egzamin dyplomowy w uczelniach pedagogicznych obejmował następujące 
przedmioty:

 – wiedza pedagogiczna,
 – charakterologia i wiedza o dziecku,
 – dydaktyka ogólna i szczegółowa,
 – nauka o dziedziczności i rasie,
 – etnografia103.

Z treści przedstawionych tematów wynika jasno, że celem egzaminu dyplomowego 
było sprawdzenie, czy osoba zainteresowana w przyszłości pracą pedagoga ma kwali-
fikacje do nauczania i wychowania w szkole zgodnie z ideą narodowego socjalizmu. 
O wyniku egzaminu decydowała nie tylko teoretyczna wiedza, ale i zdolność wżycia 
się w rolę wychowawcy młodzieży państwa narodowego Adolfa Hitlera104.

Rozporządzenie ministerialne z lipca 1937 roku unormowało zasady kształcenia 
nauczycieli szkół wyższych. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem przyszłych 
nauczycieli szkół wyższych i elementarnych obowiązywał wspólny rok nauki w Wyższej 
Szkole Kształcenia Nauczycieli. Po tymże roku nauczyciel szkoły wyższej rozpoczynał 
naukę na uniwersytecie, trwającą po zmianach trzy lata zamiast czterech. Przygoto-
wanie zawodowo-praktyczne także uległo redukcji – z dwóch lat do jednego roku. 
W tym momencie nasuwa się pytanie: czemu miała służyć wspólna roczna edukacja 
nauczycieli szkół wyższych i niższych? Wanda Bobkowska jest zdania, że służyła 
skierowaniu wychowawców w stronę jednolitego politycznego światopoglądu. 
Jednocześnie stwarzała możliwość „lepszego wyselekcjonowania młodzieży tak  
co do charakteru, jak i uzdolnień”105.

Szkoły pedagogiczne stały się nie tylko ośrodkami naukowymi, ale przede 
wszystkim propagandowymi. Znamienne było ich usytuowanie na pograniczu 
sąsiadujących państw i związana z tym umiejscowieniem rola, jaką miały odegrać. 
Szerzyły one idee totalitarne nie tylko na terenie III Rzeszy, ale również państw 
sąsiednich106.

Na mocy kolejnego rozporządzenia, z 8 lutego 1941 roku, skrócono studia 
nauczycielskie i wprowadzono Zakłady Kształcenia Nauczycieli (LBA – Lehrer- 
bildungsanstalten). Przy tych placówkach były organizowane trzymiesięczne kursy 

103 W. Bobkowska, Reforma szkolna…, op. cit., s. 185.
104 A. Zand, Szkoła i wychowanie…, op. cit., s. 21.
105 W. Bobkowska, Reforma szkolna…, op. cit., s. 186.
106 Ibidem, s. 183.
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kształcące tzw. Schulhelfer, czyli nauczycieli pomocniczych, inaczej zwanych asysten-
tami szkolnymi. Po tego rodzaju wstępnym szkoleniu asystenci odbywali dwuletnią 
praktykę w szkole oraz rok szkolenia zawodowego, co było warunkiem przystąpienia 
do egzaminu kwalifikacyjnego. Zatrudnienie asystentów szkolnych było sposobem 
przezwyciężenia niedoboru nauczycieli, potęgowanego mobilizacją wojenną107.

O predestynacji kandydata do zawodu nauczycielskiego decydowała opinia 
władz partyjnych o zachowaniu się jako członka Hitlerjugend i NS-Studentenbund, 
a także opinia wydana przez komendanta Służby Pracy dotycząca przebiegu i wyników 
wykonywanych podczas tej służby prac. Dobór kandydatów na przyszłych pedagogów 
powierzono działaczom partyjnym i funkcjonariuszom Hitlerjugend108.

Istotne znaczenie w procesie indoktrynacji środowiska nauczycielskiego zajmo-
wała prasa pedagogiczna. Po dojściu do władzy narodowych socjalistów uległa ona 
absolutnej zmianie. Z około 250 pism szkolnych i pedagogicznych, istniejących przed 
1933, dużą część zlikwidowano, w wielu nastąpiła zmiana redakcji, a niektóre stały 
się organami NSLB. Już w marcu 1933 roku zostało zamknięte pismo radykalnych 
reformatorów „Die neue Erziehung”, miesiąc później wstrzymano dwutygodnik 
„Deutsche Blätter für den erziehenden Unterricht”, a w grudniu tego samego roku 
zlikwidowano pismo „Pädagogisches Zentralblatt”. Ich miejsce zajęły nowe tytuły 
propagujące nurty pedagogiczne zgodne z duchem narodowosocjalistycznym. Należały 
do nich między innymi: Deutsche Bildungswesen, Volk im Werden, Nationalsozialistische 
Lehrerzeitung, Bildung und Erziehung i wiele innych. Stały wpływ na nauczycieli 
próbowano uzyskać także przez przymus abonowania pisma partyjnego Völkischer 
Beobachter. Centralne władze oświatowe wprowadzały różnego rodzaju szczegółowe 
rozporządzenia, zmuszające nauczycieli do studiowania prac przywódców i teoretyków 
narodowego socjalizmu. Poza tym obowiązkiem każdego nauczyciela jako urzędnika 
państwowego była oczywiście znajomość założeń Mein Kampf109.

Zadania, jakie postawiono przed nauczycielami w Niemczech hitlerowskich, 
nie ograniczały się tylko do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Powierzono im 
wiele ponadprogramowych zadań. Nauczyciele wiejscy obciążeni zostali pracami 
urzędniczymi w administracji lokalnej, tudzież prowadzeniem bibliotek w ramach 
programu sieci bibliotek prowadzonych społecznie. Często też nauczyciele typowani 
byli do prowadzenia korepetycji dla działaczy Hitlerjugend, którzy ze względu na 
swą aktywność w tej organizacji nie nadążali w nauce za innymi uczniami110. Dość 
duże wyzwanie, ale zarazem i pewne poniżenie stanowiło dla nauczycieli wysyłanie 
ich do ośrodków HJ w ramach programu Kinderlandverschickung. Mimo że 
niektórzy otrzymywali nawet stanowiska kierownicze, w rzeczywistości musieli 

107 E. C. Król, Propaganda i indoktrynacja…, op. cit., s. 209.
108 K. Grünberg, Hitler-Jugend, op. cit., s. 120.
109 R. Gelles, Sprawy polskie…, op. cit., s. 125.
110 R. Grünberger, Historia społeczna…, op. cit., s. 142.
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podporządkowywać się decyzjom funkcjonariuszy Hitlerjugend111. Ostateczne poni-
żenie kadry pedagogicznej i zwycięstwo HJ nastąpiło w roku 1943. Wówczas młodzi 
pedagodzy zostali powołani do wojska, a starszym przyszło przyjąć zwierzchnictwo 
coraz młodszych funkcjonariuszy Hitlerjugend112.

W podsumowaniu należy skonstatować, iż praca i kształcenie nauczycieli 
zostały podporządkowane zasadom hitlerowskiej polityki. Nauczyciel w III Rzeszy był 
ambasadorem interesów państwa i spoczywała na nim powinność wychowania dzieci 
i młodzieży zgodnie z programem i ideologią partii nazistowskiej. Chociaż reakcja 
kadry pedagogicznej na postawione im zadania związane z nazyfikacją oświaty była 
zróżnicowana, można stwierdzić, że większość wpasowała się w totalitarny model 
edukacji promowany przez nowe Niemcy. Nauczyciele wciągnięci zostali w tryby 
systemu indoktrynacji – jedni pełni entuzjazmu, drudzy z konieczności.

Na koniec nasuwa się pytanie: co oznaczał reżim narodowosocjalistyczny dla 
szkoły? Reinhard Dithmar daje szybką i jednoznaczną odpowiedź – upolitycznienie 
i indoktrynację113.

System szkolny został całkowicie podporządkowany koncepcji państwa hit-
lerowskiego, a proces nauczania zespolony z celami politycznymi Trzeciej Rzeszy. 
W okresie narodowego socjalizmu rola szkoły nie ograniczała się do realizacji zadań 
kształcących i wychowawczych, lecz była dla młodych ludzi drogowskazem poli-
tycznym, poddając ich permanentnej indoktrynacji. Szkoła stała się instrumentem 
wychowawczym i propagandowym nazistowskich Niemiec, została zredukowana 
do roli zwykłego narzędzia hitlerowskiego oddziaływania. Zamiast pozytywnie 
kształtować młodego człowieka w duchu humanizmu, deprawowała go. Prymitywny 
pragmatyzm celów oświatowych i wychowawczych, połączony z ujednoliceniem życia 
umysłowego, skazał szkolnictwo niemieckie na regres i demoralizację. Wychowanie 
narodowosocjalistyczne nie sprowadzało się tylko do wieku szkolnego, lecz kształcenia 
przez całe życie. Nie było procesem autonomicznym, ale ściśle powiązanym z ogólną 
polityką III Rzeszy. Reakcja nauczycieli i uczniów na ten proces i związaną z nim 
nazyfikację szkolnictwa przybrała różnorodny charakter, poczynając od aprobaty 
w większości przypadków, poprzez obojętność, na kontestacji kończąc.

111 M. Kater, Hitlerjugend…, op. cit., s. 46.
112 Ibidem, s. 46.
113 R. Dithmar, Schule und Unterricht im Dritten Reich, Neuwied 1989, s. 89.
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STRESZCZENIE

Wychowanie i edukacja zajmowały istotne miejsce w ideologii narodowosocjalistycznej. 
Zagadnieniom oświatowo-wychowawczym Adolf Hitler poświęcił dość duży fragment 
tekstu „Mein Kampf”. Po przewrocie hitlerowskim nowe władze akceptowały tylko taki 
kierunek wychowania, który zgodny był z doktryną nazistowską.

Niniejszy artykuł stawia sobie za cel udowodnienie tezy, że wychowanie młodego 
pokolenia w Trzeciej Rzeszy całkowicie podporządkowane zostało ideologii nazizmu. 
Przedstawione zmiany w szkolnictwie niemieckim, analiza programów nauczania 
i treści poszczególnych przedmiotów szkolnych oraz wgląd w podręczniki tego okresu 
dowodzą procesu totalitaryzacji oświaty w Niemczech nazistowskich. Świadczy o tym 
także selekcja środowiska nauczycielskiego pod względem rasowym i politycznym oraz 
nadrzędna w stosunku do szkoły pozycja organizacji młodzieżowej Hitlerjugend.

Relacje naocznych świadków tamtych czasów pokazują jednak, że nie wszyscy 
zgadzali się z tak zwanym „nowym wychowaniem” i nie dali się wciągnąć w tryby 
systemu indoktrynacji.

ABSTRACT

Upbringing and education were an important part of National Socialism ideology. 
Adolf Hitler devoted a quite large part of his work „Mein Kampf” to educational and 
pedagogical issues. After the Hitler’s upheaval in Germany the new authorities accepted 
only the direction of upbringing that was consistent with the Nazi doctrine.

The aim of this article is to prove the thesis that the upbringing of the young 
generation in the Third Reich was completely subortinated to the ideology of Nazism. 
The presented changes in German education, the analysis of teaching programmes, 
contents of individual school subject and insight into the textbooks of this period prove 
the process of totalisation of education in Nazi Germany. This is demonstrated by the 
racial and political selection of the teaching community and the position of the Hitler 
Youth Organisation overriding the school.

However, eyewitness accounts of those times show that not everyone agreed with 
the so-called „new upbringing” and did not let themselves be drawn into the modes  
of the indoctrination system.
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wychowanie, edukacja, ideologia narodowosocjalistyczna, Trzecia Rzesza, szkoła.
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Wybuch II wojny światowej 1 września 1939 roku zastał służbę duszpasterską Wojska 
Polskiego w trakcie jej przygotowań do warunków na polu walki. Po ogłoszeniu 
24 sierpnia 1939 roku mobilizacji alarmowej dla kolejnych jednostek Wojska Polskiego, 
jej konsekwencją był dalszy pobór kapelanów rezerwy sił zbrojnych. Należy stwierdzić, 
iż została ona zorganizowana sprawnie i bez większych kłopotów organizacyjnych 
[…]. W miarę w pełni zorganizowane zostały służby duszpasterskie w oddziałach 
mobilizowanych od marca do sierpnia 1939 roku, natomiast w jednostkach formowanych 
w trakcie działań wojennych sytuacja przedstawiała się zgoła inaczej. Kapelani de facto 
musieli liczyć na własne siły w realizacji nałożonych zadań […]. Zdolne do pracy były 
jedynie jej organy nadrzędne – Biskupia Kuria Polowa oraz Biuro Wyznań Niekato-
lickich. […] Mobilizacja powszechna była spóźniona i to spowodowało perturbacje na 
szczeblu operacyjnym i w niektórych wielkich jednostkach. Dodatkowym elementem 
dezorganizującym był szybko wymuszony szeroki ruch odwrotowy sił polskich1. Wielu 
kapelanów rezerwy nie dotarło do swoich oddziałów z powodu przerwania systemu 
komunikacyjnego przez lotnictwo nieprzyjacielskie. Wejście 17 września 1939 roku 
Armii Czerwonej bez wypowiedzenia wojny przez ZSRR przekreśliło koncepcję 
obrony i wymusiło ewakuację na południe, by u boku aliantów kontynuować walkę. 
18 września 1939 roku abp gen. dyw. Józef Feliks Gawlina opuścił terytorium Rze-
czypospolitej i przez Łuck oraz Rumunię 5 października 1939 roku dotarł do Rzymu. 
Po przyjeździe 18 października 1939 roku do Paryża ponownie objął obowiązki 
biskupa polowego organizujących się Polskich Sił Zbrojnych.

Duszpasterstwo wojskowe powołano jako samoistną jednostkę prawnokościelną 
dopiero po I wojnie światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, z chwilą utwo-
rzenia Wojska Polskiego. W dniu 5 lutego 1919 roku ogłoszono utworzenie Ordynariatu 

1 W. K. Cygan, W. J. Wysocki, „Kampania Polska” 1939 roku (Kampania wrześniowo-październikowa), 
[w:] Kapelani wrześniowi. Służba duszpasterska w  Wojsku Polskim w  1939 r. Dokumenty, relacje, 
opracowania. Praca zbiorowa, red. W. J. Wysocki, Warszawa 2001, s. 69-70.
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Polowego Wojska Polskiego z Biskupem Polowym na czele, któremu podlegali kapelani 
wojskowi. Pierwszym Biskupem Polowym Wojska Polskiego został mianowany przez 
papieża Benedykta XV dotychczasowy biskup pomocniczy warszawski, ks. dr Stanisław 
Gall (1919-1933), sufragan archidiecezji warszawskiej, twórca struktury duszpasterstwa 
wojskowego II Rzeczypospolitej. Jego następcą, odpowiedzialnym za przygotowanie do 
służby duszpasterstwa katolickiego na obszarze Rzeczypospolitej w wypadku działań 
wojennych, został abp gen. dyw. Józef  Gawlina2 (1933-1947). Organem wykonawczym 
Biskupa Polowego stała się Kuria Polowa, spełniająca równocześnie rolę współpracownika 
z odnośnymi Departamentami Sztabu Generalnego w zakresie mobilizacji, zaopatrzenia, 
ewidencji personalnej i biurowości. Utworzenie biskupstwa polowego podniosło autorytet 
duszpasterstwa wojskowego oraz ułatwiło jego organizację3. Zgodnie z przepisami 
wojskowymi duchowieństwo wojskowe wchodziło w skład korpusu oficerskiego. 
Kandydat musiał być obywatelem polskim, mieć zaświadczenie lekarskie o dobrym 
stanie zdrowia, nieprzekroczony 35. rok życia, co najmniej trzyletnią praktykę 
kapłańską, dobrą opinię i zgodę własnego ordynariusza lub wyższego przełożonego 
zakonnego. Obok zasadniczej grupy kapelanów zawodowych korpus duszpasterski 
tworzyli także kapelani pomocniczy. Ponadto istniał etat kapelana przy Prezydencie 
Rzeczypospolitej. Działalność kapelana na froncie polegać miała na: zaspokojeniu 
potrzeb religijnych żołnierzy, pracy oświatowej i charytatywnej, opiece nad rannymi, 
opiece nad grobami żołnierskimi (by każdy żołnierz był pochowany godnie), pracy 
kancelaryjno-administracyjnej związanej z poprzednimi faktami służby duszpa-
sterskiej4. Czynnik religijny nabiera szczególnego znaczenia dla armii polskiej, jeśli 
weźmie się pod uwagę nasze położenie geograficzne i polityczne. Sąsiedzi nasi, którzy 
w ewentualnej wojnie mogą być głównymi naszymi przeciwnikami, odnoszą się do religii 
w ogóle, a do Kościoła katolickiego w szczególności, jeśli nie wręcz wrogo, a co najmniej 
niechętnie5. Kapelanom nie było wolno angażować się w bezpośrednią walkę i czynnie 
uczestniczyć w boju, na przykład prowadzić żołnierzy do ataku. Natomiast żadnych 
zastrzeżeń nie budzi błogosławieństwo sprzętu, nie będącego bezpośrednim narzędziem 
wojennym, jakim jest wojenny sprzęt sanitarny – stanowisko bp polowego Józefa 
Gawliny6. Pod względem sztabowym i administracyjnym Polowa Kuria Biskupia 
podlegała Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

1 września 1939 roku niemieckie oddziały wojskowe bez wypowiedzenia 
wojny przekroczyły granice państwa polskiego od północy, zachodu i południa. 
2 21 stycznia 1991 r. Jan Paweł II odtworzył Biskupstwo Polowe i  mianował ks. Sławomira Leszka 

Głódzia (generał dywizji) trzecim biskupem polowym Wojska Polskiego (1991-2004); w latach 2004-
2010 na stanowisko Biskupa Polowego został powołany ks. Tadeusz Płoski; od 2010 r. funkcję tę pełni 
ks. bp gen. bryg. Józef Guzdek.

3 Zob. W. J. Wysocki, Organizacja  duszpasterstwa wojskowego na czas wojny, [w:] Kapelani wrześniowi..., 
op. cit., s. 25-56.

4 Ibidem, s. 50.
5 S. Z. Frątczak, Wyposażenie techniczne kapelanów wojskowych we wrześniu 1939 roku, zob. [w:] Kapelani 

wrześniowi..., op. cit., s. 141.
6 S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie, Warszawa 1985, s. 30.
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To nie była wojna, to była zbrodnia. To nie była żołnierka, to było zdziczenie – tak 
określił w procesie norymberskim główny oskarżyciel z ramienia Stanów Zjedno-
czonych gen. Telford Taylor to, co działo się w okupowanej przez Niemców Europie7. 
Cierpienia i eksterminacja polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego były rezul-
tatem pogwałcenia przez Niemców wszystkich postanowień Konwencji Genewskiej 
z 1929 roku. Podeptano także IV Konwencję Haską z 1907 roku o prawidłowościach 
wojny lądowej, normującą między innymi stosunek zwycięzcy do ludności cywilnej 
kraju okupowanego. Na terenach Polski po raz pierwszy prawo to w sposób brutalny 
i w niespotykanym dotąd stopniu złamali Niemcy podczas II wojny światowej. 
Kościół polski uznano „za najbardziej niebezpieczny dla Niemiec ze wszystkich 
przeciwników”. Polskie duchowieństwo, a więc i polskich kapelanów wojskowych 
przeznaczono do całkowitej zagłady, a zniszczenie organizacji kościelnych i życia 
religijnego było dla Niemców jednym z warunków realizacji programu unicestwienia 
narodu polskiego. Polityka okupanta w stosunku do Kościoła rzymskokatolickiego 
wynikała nie tylko z liczebnej przewagi wyznania katolickiego w Polsce, lecz również 
z faktu, że uderzenie w organizację kościelną i w duchowieństwo godziło w jeden z naj-
mocniejszych filarów polskości i była całkowicie sprzęgnięta z polityką eksterminacji 
narodowej. Program ten realizowano między innymi przez osadzanie i mordowanie 
w niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady oraz niewolniczą pracę.

Księży, kapelanów Wojska Polskiego, którzy podczas kampanii polskiej 
1939 roku8 (kampania wrześniowo-październikowa) dostali się do niemieckiej nie-
woli, początkowo osadzano w obozach jenieckich (oflagach, dulagach), a następnie 
wywożono do niemieckich obozów koncentracyjnych, gdzie wielu zmarło lub 
zostało w bestialski sposób zamordowanych9. Osadzenie kapelanów wojskowych – 
jeńców wojennych – w obozach koncentracyjnych było pogwałceniem I Konwencji 
Genewskiej z 1929 roku. Zgodnie z tą umową kapelan wojskowy, który dostanie 
się do niewoli, powinien być z niej wypuszczony i odesłany do rodzinnego kraju po 
zakończeniu działań wojennych. Tymczasem Niemcy osadzali polskich kapelanów 
kampanii polskiej z września i października 1939 w obozach jenieckich dla ofice-
rów – co ewentualnie nie byłoby złe, gdyby nie fakt, że już w grudniu 1939 roku 

7 M. Olszyński, To nie była wojna…, „Wrocławski Tygodnik Katolicki” 1966, nr 14, s. 2-4.
8 W. J. Wysocki, cyt. Używanie określenia „kampania polska” zyskuje coraz większą popularność w kręgach 

historycznych i wydaje się znacznie bardziej adekwatne niż używany równolegle z nim termin kampania 
wrześniowo-październikowa (lub w  wersji skróconej: kampania wrześniowa), a na pewno bardziej 
precyzyjnie od rozpowszechnionego ideologizmu – wojna obronna 1939 r. „Kampania polska”– oznacza 
pewien etap czasowy – chronologicznie pierwszy – sześciu lat trwających zmagań II wojny światowej, [w:] 
Kapelani wrześniowi…, op. cit., s. 10.

9 Podczas kampanii polskiej do niewoli dostało się ponad 150 kapelanów; ponad 110 duszpasterzy 
wojskowych stało się jeńcami niemieckimi, a co najmniej 48 (w tym 42 kapelanów katolickich) trafiło 
do niewoli sowieckiej. Łącznie w różnych formacjach Wojska Polskiego w kampanii polskiej znalazło 
się około 50 kapelanów, przy czym liczba ta wydaje się zaniżona i podana z ostrożności badawczej, 
[w:] W. J. Wysocki, Podsumowanie kapelańskiej posługi w kampanii polskiej 1939 roku, [w:] Kapelani 
wrześniowi…, op. cit., s. 175-176.
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większość skoncentrowano w oflagu IX C w Rothenburgu. Stąd polskich kapelanów 
wywożono do niemieckich obozów koncentracyjnych: Buchenwaldu (od 18 kwietnia 
1940 roku) oraz  Dachau (od 7 lipca 1942 roku). Po upadku Twierdzy Modlin, do 
listopada 1939 roku, przetrzymywali kapelanów w utworzonym obozie jenieckim 
w Działdowie, a od 1940 roku, w Działdowo – niem. Soldau o cechach obozu 
koncentracyjnego10, Auschwitz, Mauthausen-Gusen, Stutthofie, Sachsenhausen. 
W miejscach tych, pozbawieni praw przysługujących jeńcom wojennym, byli 
traktowani z wyjątkowym okrucieństwem.

Wojna na terenie Polski w 1939 roku przyniosła wiele wspaniałych przykładów 
księży kapelanów, którzy z największym poświęceniem wypełniali powierzone im 
zadania. Oprócz posługi duszpasterskiej docierali do żołnierzy ze słowami otuchy 
i wiary w obronę Ojczyzny, opatrywali rannych na polu walki i w szpitalach. Wybuch 
wojny spowodował, że nie wszyscy kapelani zdążyli zaopatrzyć się w nowoczesne 
kaplice polowe, przenoszone w specjalnych „walizach kaplicznych”, z pełnym wypo-
sażeniem liturgicznym. Przesuwając się z frontem, kupowali parametry liturgiczne 
w napotkanych parafiach. Po 17 września 1939 roku, po przekroczeniu granicy 
węgierskiej przez polskie jednostki wojskowe, włączali się do opieki nad polskimi 
żołnierzami w obozach dla internowanych na terenie Węgier czy Rumunii. Do 
utworzonego w Budapeszcie Katolickiego Duszpasterstwa Polskiego należało 40 kapelanów 
wojskowych, a zadaniem tej organizacji było uporządkowanie życia internowanych 
żołnierzy w obozach i umożliwienie im przedostania się na Bliski Wschód lub do Francji11.

Życie wielotysięcznej rzeszy uchodźców na Węgrzech – wspominał ks. Anastazy 
Rutkowski – należało ująć w formy organizacyjne. Zajęły się tym zasadniczo Ministerstwo 
Honwedów i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz liczne organizacje i stowarzy-
szenia węgierskie, a także organizacje wojskowe. […] Inicjatorem zorganizowania 
Duszpasterstwa Polskiego był O. Michał Zembrzuski, paulin z Jasnej Góry, pierwszym 
zwierzchnikiem Duszpasterstwa Polskiego został ks. Biskup Karol M. Radoński – ordy-
nariusz włocławski, zaś duszpasterstwo wojskowe powierzono memu kierownictwu12.

W pierwszych dniach wojny, zanim utworzono niemieckie obozy jenieckie, 
do których wywożono polskich kapelanów wojskowych, wielu kapłanów w brutalny 
sposób zostało aresztowanych lub zamordowanych w egzekucjach wykonywanych na 
miejscu. We wsi Choroń (diecezja częstochowska) 2 września 1939 roku żołnierze 
Wehrmachtu aresztowali tamtejszego proboszcza ks. Augustyna Kańtocha, dziekana 
żareckiego, kapitana rezerwy 27 Pułku Piechoty w Częstochowie, oskarżając go 

10 Obóz działdowski nie był nigdy obozem koncentracyjnym (przynajmniej formalnie w niemieckich 
dokumentach z okresu wojny nie nazywano go w ten sposób), chociaż trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, 
że warunki w nim panujące uzasadniają stosowanie tego terminu. Zob. więcej: M. Przegiętka, Niemiecki 
obóz w  Działdowie (niem. Soldau) w  latach 1940-1945, [w:] Polska pod okupacją 1939-1945, t.  2, 
Warszawa 2016, s. 80-81.

11 S. M. Przybyszewski, Ks. Jan Francuz. Kapelan dwóch wojen. Męczennik (1920-1939), Busko-Zdrój 2002, 
s. 20.

12 Ibidem, s. 19-20.
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o współdziałanie z Wojskiem Polskim: Noc z 1-2 września spędziłem jeszcze na ple-
banii, przygotowując się do wyjazdu na front. Nad ranem na plebani zjawił się oddział 
Wehrmachtu w sile około 50 ludzi. […] Związali mnie i zamknęli w pokoju na górze, 
a cały dół, po wyrzuceniu mebli przez okno, zajęli na kwaterę. […] Zobaczyłem od 
strony wsi wojsko polskie, nie spodziewające się tutaj Niemców. Nie miałem możliwości 
ich ostrzec. Próbowałem się rozwiązać i dać naszym znać o niebezpieczeństwie, ale w tej 
sytuacji byłem bezsilny. […] Niemcy ostrzelali kolumnę Polaków, powodując duże straty 
w rannych i zabitych. Po krótkiej walce Polacy wycofali się do lasu […]. I wtedy cała 
ich nienawiść skupiła się na mnie. Zakuto mnie w kajdany i oskarżono o kierowanie 
ruchami wojsk polskich. […] Doprowadzono mnie do pobliskiego majątku, gdzie był 
punkt zborny jeńców. Tam przez osiem godzin trzymano mnie przywiązanego do płotu 
z rozkrzyżowanymi rękoma, aby dać znać jak się karze hersztów band polskich”13. Wie-
czorem pod silnym konwojem ks. kapelan Augustyn Kańtoch został przewieziony do 
pobliskiej miejscowości Kamienica Polska, zamieszkałej w większości przez kolonistów 
niemieckich. Wśród aresztowanych 2 września 1939 roku kapelanów diecezji często-
chowskiej był ksiądz Józef Klarzak, miejscowy proboszcz, kapelan rezerwy Wojska 
Polskiego. Oskarżono go o to, że strzelał do niemieckich żołnierzy wkraczających do 
Kamienicy Polskiej. 10 września 1939 roku aresztowanych księży: Kańtocha i Klarzaka 
wywieziono do miejscowości Brennowo, 12 września do Gutentagu (Dobrodzień), 
stamtąd 20 września do Lamsdorf Oflag IX C Itzehoe, a 7 grudnia 1939 roku do 
oflagu w Rothenburgu nad Fuldą, dokąd Niemcy skierowali wszystkich zatrzymanych 
polskich kapelanów wojskowych (w tym czasie przetrzymywano w oflagu około 
70 polskich kapelanów). 7 grudnia 1940 roku ks. Augustyn Kańtoch z pozostałymi 
duchownymi, wśród nich ks. Józef Klarzak, został przewieziony do niemieckiego 
obozu koncentracyjnego Buchenwald. Stamtąd, po dwóch latach, 7 lipca 1942 roku, 
księży przetransportowano do KL Dachau. Księdza Kańtocha skierowano do bloku 
28 (izba 3), przeznaczonego dla polskich księży. Otrzymał numer 31213. Doczekał 
wyzwolenia. Ksiądz Józef Klarzak zmarł w Dachau (numer obozowy 31214) 18 lub 
19 sierpnia 1942 roku w wieku 65 lat: […]18 lub 19 sierpnia 1942 roku zmarł 
na biegunkę na bloku 25. Wyniszczony, wybiedzony, któremu wybito wszystkie zęby. 
Zmarniał i został spalony w miejscowym krematorium14.

Kapelan wojskowy, kapitan rezerwy ks. Jan Czerwiński, urodzony 26 kwietnia 
1904 roku w Cleveland (Ohio, USA), proboszcz w Świniarach (pow. Wrocław), 

13 Głos mają Ci, którzy przeżyli. Ks. kanonik Augustyn Kańtoch, proboszcz parafii św. Krzyża w Częstochowie, 
więzień Dachu nr 31213, [w:] „Wrocławski Tygodnik Katolicki” 1966, nr 14, s.  9 – jest to relacja 
ks. kanonika Augustyna Kańtocha; Ks. W. Jacewicz, ks. Jan Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa 
rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1977, t. 4, z. 2, s. 147.

14 Głos mają Ci, którzy przeżyli. Ks. kanonik Augustyn Kańtoch, proboszcz parafii św. Krzyża w Częstochowie, 
więzień Dachu nr 31213, „Wrocławski Tygodnik Katolicki” 1966, nr. 14, s.  9 – jest to relacja 
ks. kanonika Augustyna Kańtocha; Ks. W. Jacewicz, ks. J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa 
rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945, Warszawa 1977, t. 4, z. 2, s. 149; Kapelani 
wrześniowi…, op. cit., s. 594.
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mianowany kapelanem rezerwy (starszeństwo z 1 stycznia 1939 roku) X Okręgowego 
Szpitala Wojskowego w Przemyślu został przydzielony jako kapelan w Wojsku Pol-
skim do 13 Szpitala Polowego i 134 Kampanii Sanitarnej. 18 września 1939 roku 
przekroczył granicę węgierską, gdzie został internowany, a następnie przetrzymywany 
w różnych obozach wojskowych. Na przełomie 1941/1942 roku wraz z grupą pol-
skich oficerów został przewieziony przez Niemców w zaplombowanych wagonach 
towarowych, w nieludzkich warunkach, do obozu Kaisersteinbruch pod Wiedniem. 
[…] Warunki obozowe były bardzo trudne i ciężkie. Wraz z grupą Polaków głodowaliśmy, 
w okresie mrozów marzliśmy, dokuczały wszystkim insekty […]15. Końca wojny doczekał 
w obozie jenieckim stalag XVII A, oflag III A Luckenwalde pod Berlinem. Jego 
numer obozowy to 170033. Po zakończeniu działań wojennych wrócił do Polski do 
Nowego Sącza. Wkrótce przeniósł się na ziemie zachodnie i od 1953 roku pracował 
tam w archidiecezji wrocławskiej. W 1969 roku został awansowany do stopnia 
majora. Zmarł 8 grudnia 1970 roku.

Inaczej potoczyły się losy kapelana rezerwy Wojska Polskiego ks. Ksawerego 
Andrysiaka, uczestnika kampanii wrześniowej 1939 roku, proboszcza w Ostrono-
wicach. Niespodziewanie, w grudniu 1939 roku, został aresztowany i osadzony 
w katowni gestapowskiej w Forcie VII w Poznaniu. Po przeprowadzonym śledztwie 
skazano go na pięć lat więzienia i przeniesiono do Wronek, a stamtąd wywieziono 
do niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. Następnie skierowano do niewol-
niczej pracy w fabryce benzyny syntetycznej w Holten w Westfalii. 25 października 
1943 roku z pomocą niemieckiego komunisty Rataja udało mu się uciec. Do sierpnia 
1944 roku ukrywał się w Generalnym Gubernatorstwie, tutaj udzielał się w pracy 
konspiracyjnej (m.in. prowadził tajne nauczanie młodzieży). Brał udział w Powstaniu 
Warszawskim. Po wojnie pełnił zawodową służbę wojskową. Był notariuszem Gene-
ralnego Dziekanatu Wojska Polskiego. Uzyskał stopień podpułkownika. Odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi16.

DZIAŁDOWO (NIEM. LAGER SOLDAU W DZIAŁDOWIE)

Księża kapelani – obrońcy Twierdzy Modlin – zanim zostali wysłani do niemieckiego 
obozu koncentracyjnego Dachau, przeszli przez obóz jeniecki dla żołnierzy polskich 
w Działdowie, założony przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Do jego utworzenia 
wykorzystano koszary 32 Pułku Piechoty Wojska Polskiego przy ul. Grunwaldzkiej. 
Jako obóz jeniecki dla polskich żołnierzy i kapelanów funkcjonował od września do 
listopada 1939 roku, po kapitulacji Twierdzy Modlin. Po ewakuacji polskich jeńców 
do byłych koszar przeniesiono areszt Selbstschutz. Głównym zadaniem tej organizacji 

15 Głos mają Ci, którzy przeżyli, [w:] „Wrocławski Tygodnik Katolicki” 1966, nr 14, s. 9 – relacja ks. Jana 
Czerwińskiego, proboszcza w Świniarach, więźnia Luckenwalde nr 170033; J. W. Wysocki, Biogramy 
kapelanów wrześniowych, [w:] Kapelani wrześniowi…, op. cit., s. 574.

16 Ibidem, s. 130.
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było torturowanie oraz mordowanie polskich obywateli, którzy przed 1 września 
angażowali się w działalność patriotyczną. Do tego dochodziły prywatne porachunki 
sprzed wojny. Zdarzało się, że zwolnieni kapelani byli ponownie aresztowani i znów 
stawali się więźniami niemieckiego obozu Soldau w Działdowie. Od lutego do 
maja 1940 roku funkcjonował on jako obóz przejściowy dla Polaków wysiedlonych 
z byłych powiatów: ciechanowskiego i płockiego, a także z Białostocczyzny (Soldau-
-Durchgangslager für polnische Zivilgefangene). W tym czasie był także „utajonym 
ośrodkiem zagłady” dla polskich więźniów politycznych (głównie inteligencji), 
aresztowanych na przełomie 1939/1940 roku w ramach Intelligenzaktion. Wówczas 
w Lager Soldau popełniono najwięcej zbrodni, m.in. przeprowadzano masowe 
egzekucje na Polakach, w tym – z całym okrucieństwem – na duchowieństwie pol-
skim, osadzonym tutaj z diecezji: płockiej, chełmińskiej, łomżyńskiej, warszawskiej, 
włocławskiej. W obozie Niemcy zabili 88 (89) kapłanów. Wśród zamordowanych 
w 1941 roku byli: płocki abp Julian Nowowiejski i bp Leon Wetmański. Do dzisiaj 
nie ustalono miejsca ich pochówku. Część z osadzonych w niemieckim Lager Soldau 
w Działdowie Polaków, w tym duchowni i kapelani, była wysyłana do niemieckich 
obozów koncentracyjnych: Sachsenhausen, Buchenwaldu, Mauthausen-Gusen, 
Auschwitz, Stutthof i Dachau.

Warunki bytowe w Lager Soldau w Działdowie były fatalne. Po przyjęciu do 
obozu więźniowie, zanim zostali skierowani do pomieszczeń, przechodzili w celach 
wychowawczych przez szpaler bijących bykowcem lub kijem niemieckich strażników, 
którym często towarzyszył pies17. W pomieszczeniach-celach nie było łóżek (prycz 
właściwym innym obozom), krzeseł ani ław do siedzenia. Za posłanie służyła garść 
luzem rzuconej słomy, pełnej robactwa i brudu. Brakowało pożywienia, nie było 
łyżek, jedzenie „chłeptano” wprost z naczyń (m.in. metalowych misek), których nigdy 
nie myto. Obowiązywał zakaz przysyłania paczek żywnościowych oraz prowadzenia 
korespondencji, czego nie stosowano w takim zakresie w innych niemieckich obozach. 
Pomoc lekarska praktycznie nie istniała. Za „szpital” służyła jedna ze stajni dla 
koni, gdzie chorzy leżeli na cementowej posadzce we własnych ekskrementach, 
pozbawieni jakiejkolwiek opieki medycznej. Trzy razy dziennie, wśród wrzasków 
i bicia, więźniowie dwójkami wybiegali na dziedziniec obozowy. Grupami, w biegu, 
bici, zmuszani do ćwiczeń „padnij-powstań” byli pędzeni do latryn (przeraźliwie 
zanieczyszczonych). Tłok, brak miejsca i krótki czas (kilka minut) nie pozwalały 
niektórym więźniom na skorzystanie z nich. Uwięzieni całymi godzinami siedzieli na 
barłogu lub musieli stać. Nieznośna była bezczynność, niepewność jutra, nieustający 
lęk, niekończące się uczucie głodu. W celi podczas sprawdzania liczby osób więźniowie 
albo stali na baczność, albo siedzieli na barłogu, w równej linii, ręce mieli oparte 
na kolanach wyciągniętych nóg, a głowy zwrócone prosto przed siebie, wpatrzone 
nieruchomo w jeden punkt, jak na baczność18.

17 Obecnie to narzędzie zbrodni – bykowiec znajduje się w muzeum utworzonym na Zamku w Działdowie.
18 W. Jezusek, Męczeński koniec Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Płock 2018, s. 33.
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Jednym z internowanych kapelanów w Twierdzy Modlin był m.in. ks. mjr/
ppłk Jan Słoniński. Po wojnie wspominał […] W końcu poddajemy się my. Niemcy 
przewożą nas do niewoli do Działdowa […]. Niemcy chcieli okazać się wspaniałomyślni 
i pod koniec października 1939 roku zaczęli nas zwalniać do domów […] podkreślając, 
że dzielnymi byli obrońcy Modlina […]. Nie przeszkadzało to Niemcom zabrać nas kilka 
dni później z powrotem do niewoli i wywieść w głąb Niemiec19. Dwukrotnym więźniem 
tego miejsca był kapelan rezerwy ks. Stefan Zielonka (ur. 19.08.1908 r. w Płocku – 
zm. 15.02.1945 r.). Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1932 roku. Brał udział 
w kampanii wrześniowej, uczestniczył w bitwie pod Mławą i w oblężeniu Modlina. 
Po kapitulacji Twierdzy Modlin został wzięty do niewoli niemieckiej i internowany 
Lager Soldau w Działdowie. Zwolniono go w październiku 1939 roku, ale ponownie 
aresztowano 12 kwietnia 1940 roku i znów osadzono w obozie – funkcjonującym 
już jako obóz przesiedleńczy dla Polaków. Kilka dni później, 19 kwietnia 1940 roku, 
został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau, gdzie otrzymał 
numer obozowy 4800. Był w jednym z pierwszych transportów Polaków do Dachau. 
Zmarł w obozie 15 lutego 1945 roku na tyfus plamisty, którym zaraził się podczas 
opieki nad chorymi. A wolność była tak blisko… W relacjach więźniów czytamy: 
Postawa duchowa ks. Stefana w obozie jako Polaka i Kapłana była wspaniała. Nigdy 
nie tracił nadziei, nie upadał na duchu, przygnębionych dźwigał do góry z wrodzoną 
sobie wesołością i żarliwością… W obozie powstaje myśl odprawienia Mszy św. na Boże 
Narodzenie. Do zrealizowania tej myśli ks. St. Zielonka przyczynił się w dużej mierze. 
Toteż serdeczny żal ogarnął wszystkich, którzy go bliżej znali, gdy umarł 

20.
W oflagu IVA Hohenstein, gdzie znalazło się ponad 800 oficerów Wojska 

Polskiego, niemiecka komenda obozu zabroniła w październiku 1939 roku księżom 
kapelanom: ppłk. Andrzejowi Kamińskiemu, ks. mjr. Sewerynowi Jędrusikowi 
i kpt. Michałowi Ziemiańskiemu pełnienia jakichkolwiek czynności duszpasterskich 
i odprawiania nabożeństw. Podobnie było w innych obozach jenieckich. Niemcy 
zdawali sobie sprawę, że obecność kapelana wpływa korzystnie na stan psychiczny 
uwięzionych, dlatego w grudniu 1939 roku w oflagach i stalagach odizolowali wszystkich 
kapłanów od reszty jeńców i wywieźli do oficerskiego obozu jenieckiego w Rotten-
burgu nad Fuldą. Ponad pięćdziesięciu z nich umieszczono w oddzielnym baraku. Do 
rozmów z komendanturą obozu Niemcy wyznaczyli: ks. ppłk. Andrzeja Kamińskiego, 
ks. ppłk. Józefa Tomiaka i ks. mjr. Franciszka Dymarskiego. 17 kwietnia 1940 roku, 
po przeprowadzonej „selekcji” starszych księży i „wyłączeniu” kapelanów wojskowych 
z obozów jenieckich załadowano wszystkich do krytych samochodów i pod eskortą 
esesmanów wywieziono następnego dnia z oflagu do niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego Buchenwald: Po pięciu godzinach jazdy samochodem zatrzymują się przed 
głównym wejściem do obozu. Księża – kapelani w mundurach oficerów Wojska Polskiego 
wysiadają. Oczekuje ich tutaj komendant obozu Koch ze swoim sztabem. Informuje, że 

19 Kapelani wrześniowi…, op. cit., s. 737.
20 J. Woś, W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego…, op. cit., s. 334-335.
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skończyły się dla kapelanów przywileje jenieckie i stają się teraz Häftlingami – więźniami 
obozu koncentracyjnego. Każe im zdjąć czapki. Kiedy księża kapelani nie wykonują 
rozkazu, zgraja oprawców rzuca się na nich kolbami pistoletów maszynowych, strącają 
im z głowy czapki, poczem pędzą do obozowej łaźni. Tam wszystkim obcinają włosy 
do skóry, zabierają im mundury oficerów Wojska Polskiego, a dają obozowe pasiaki. 
Księża – kapelani zostają umieszczeni w osobnym baraku, pod nadzorem blokowego 
Niemca21. Jesienią 1941 roku wszystkich księży zapędzono do niewolniczej pracy. 
Wycieńczonych i głodnych postanowiono zniszczyć robotami ponad siły. Oprawcy 
obozowi ze szczególną nienawiścią odnosili się do kapelanów: zmuszali ich do noszenia 
ciężarów w biegu, popędzając kijami i kopniakami.

Pod datą 15 lipca 1942 roku w pamiętniku Ucisk i strapienie ks. Adam Kozło-
wiecki SJ, więzień KL Auschwitz i Dachau, zapisał: Z Buchenwaldu przyjechała do 
nas znaczna grupa kapelanów wojskowych. Siedzieli początkowo w obozach jeńców 
wojennych, potem wbrew prawu międzynarodowemu przewieziono ich do obozu kon-
centracyjnego w Buchenwaldzie i odebrano mundury wojskowe. Byli jednak jakiś czas 
na specjalnych warunkach, gdyż początkowo nie zmuszano ich do pracy […], a w końcu 
wywieziono ich do Dachau, gdzie nie mają żadnych praw i są zrównani z nami22.

BUCHENWALD

Buchenwald – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny, założony w Ettenbergu 
w pobliżu Weimaru. 28 lipca 1937 roku nastąpiła zmiana nazwy obozu na KL Buchen-
wald – funkcjonował od lipca 1937 roku do końca wojny, do dnia wyzwolenia 
1 kwietnia 1945 roku. Napis na bramie wjazdowej Buchenwaldu brzmiał: Każdemu, 
co mu się należy. W pierwszym roku istnienia KL Buchenwald kierowanie obozu 
powierzono niemieckim kryminalistom. Jego pierwszym komendantem był zbrod-
niarz wojenny Karl Otto Koch, SS – Obersturmbannführer (lipiec 1937 – grudzień 
1940). Już na samym początku swego krwawego urzędowania zapowiedział, że: […] 
wszyscy więźniowie muszą zdechnąć w lagrze […]23. I ludzie ginęli. Ginęli więźniowie 
podczas apelu, ginęli w pracy, szczególnie szybko w kamieniołomach Sonderlager 
przy tzw. obróbce skał. Ilza Koch, żona komendanta zasłynęła nie tylko z zabijania 
więźniów, ale przede wszystkim z kolekcjonowania w swojej luksusowej willi wyrobów 
galanteryjnych, wykonanych z ludzkiej (zamordowanych więźniów) tatuowanej skóry 
(abażury, pantofle damskie, oprawy do książek, torebki. Po wybuchu 1 września 
1939 roku wojny więźniami Buchenwaldu stali się także Polacy, wśród nich kapelani 
z września 1939 roku, a od połowy 1944 roku duszpasterze – kapelani z Powstania 
Warszawskiego. Pierwszymi więźniami obozu byli Polacy (patrioci) z akcji wysied-
leńczej prowadzonej od 1 września 1939 roku na Opolszczyźnie oraz zamieszkali 

21 S. Podlewski, Przez krzyż i mękę ku światłu zmartwychwstania…, op. cit., s. 155-156.
22 A. Kozłowiecki SJ, Ucisk i strapienie, Kraków 2012, s. 363.
23 J. Kosiński, Niemieckie obozy koncentracyjne i ich filie, oprac. W. Sobczyk, Stephanskirchen 1999, s. 162.
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na terenie Rzeszy Niemieckiej. Ze względu na dużą śmiertelność, spowodowaną 
fatalnymi warunkami, latem 1940 roku zostało w obozie otwarte krematorium. 
Tworzono, jak w Dachau czy Mauthausen, podobozy – filie (podlegało mu ponad 
100 filii). Niszczono w nich więźniów terrorem i nieludzką pracą. W centralnym 
obozie – Grosslager istniał obok niego wydzielony „mały” Kleinlager . Przebywało 
w nim tysiące więźniów skazanych na śmierć. Polskimi więźniami w KL Buchenwald 
byli adwokaci, robotnicy, chłopi, harcerze, urzędnicy, wojskowi, dyplomaci, księża 
diecezjalni, księża kapelani. Więźniowie, jako tania siła robocza, pracowali w różnych 
komandach pracy, między innymi fabrycznych, produkujących sprzęt wojenny. Do 
najcięższych robót w Buchenwaldzie i jego podobozach należała praca przy drążeniu 
podziemnych fabryk zbrojeniowych oraz praca w kamieniołomach przy tzw. obróbce 
skał. Bywały dni, kiedy więźniowie nie dostawali nic do jedzenia. W obozie karano 
za najdrobniejsze przewinienia. Kara „słupka” należała do najbardziej surowych. 
Kara chłosty wymierzana była przez esesmanów na specjalnym „koźle”, do którego 
przywiązywano więźnia. Najniższą karą było 25 uderzeń, najwyższą tyle, że więzień 
umierał. Kara słupka polegała na tym, że skazanemu zakładano ręce na plecy i wiązano 
łańcuchem w przegubie, po czym wieszano go na haku lub belce na takiej wysokości, 
że jego stopy nie dotykały ziemi. Kara ta trwała jedną godzinę. Cierpienia były 
niewyobrażalne. Przez taką kaźń przeszły setki polskich kapłanów. Zdarzały się zgony. 
Do urzędowych sankcji karnych należała jeszcze kara bunkra i karna kompania. Do 
najczęściej stosowanych kar, należała kara chłosty – Fűnfundzwanzig – dwadzieścia 
pięć batów. W Buchenwaldzie, podobnie jak w Dachau, na więźniach przeprowadzano 
doświadczenia pseudomedyczne. Zaszczepiano więźniom tyfus plamisty, dyfteryt, 
ospę. Prowadzono także doświadczenia z gruźlicą, żółtaczką i innymi chorobami 
bakteryjnymi. W wyniku tych doświadczeń zmarło około 60 procent więźniów. 
Wykonywano egzekucje lub uśmiercano za pomocą gazu w pobliskim Bernburg 
(Salle). Od stycznia 1941 do wyzwolenia w 1945 roku obozem zarządzał Hermann 
Pister. Wyzwolenia obozu dokonali sami więźniowie. Amerykanie weszli do niego 
dopiero 13 kwietnia 1945 roku.

Więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Buchenwald był ks. Jerzy 
Szacki, podpułkownik, kapelan wojskowy, prefekt Szkoły Podchorążych Kawalerii 
w Bydgoszczy, rektor kościoła wojskowego pw. św. Jerzego w Bydgoszczy, odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i Krzyżem Walecznych. Wzięty do 
niewoli w kampanii polskiej 27 września 1939 roku był więziony kolejno w obozach 
jenieckich i koncentracyjnych: Braunschweig, Königstein, od 9 grudnia 1939 roku 
w Rothenburgu, od 18 kwietnia 1940 roku w Buchenwald. Do KL Dachau został 
wywieziony 7 lipca 1942 roku – numer obozowy 31231. W Dachau doczekał 
wyzwolenia, przez żołnierzy Armii Amerykańskiej, 29 kwietnia 1945 roku. Zmarł 
3 grudnia 1957 roku w USA24. W Dzienniku buchenwaldzkim, pod datą 18 kwietnia 

24 J. Woś, W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, op. cit., s. 280; Kapelani wrześniowi…, 
op. cit., s. 631.
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1940 roku, Edmund Polak pisze: Z obozu jenieckiego w Rottenburgu do KL Buchenwald 
przybył transport 40 księży katolickich, głównie polskich kapelanów wojskowych, m.in. 
ks. ppłk Jerzy Szacki z Armii „Pomorze – 15 DP (Dywizja Piechoty), administrator 
parafii polowej w Bydgoszczy25. Ksiądz Konrad Wojciech, kapelan szpitala św. Juliusza 
w Rybniku, więzień Buchenwaldu, na wiele lat przed wojną w swoich kazaniach 
głosił, że Polska powróci nad Odrę – do Wrocławia i Szczecina. Aresztowany przez 
gestapo drugiego dnia wojny, maltretowany, przeszedł przez liczne więzienia, aż trafił 
do Buchenwaldu. Na skutek znęcania się esesmanów zmarł w obozie w 1942 roku.

7 lipca 1942 roku, po dwóch latach pobytu w Konzentrationslager Buchen-
wald, 51 kapelanów zostało „załadowanych” do bydlęcych wagonów i odesłanych do 
niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau – centralnego miejsca eksterminacji 
i martyrologii polskiego duchowieństwa w latach 1939-1945. Kolejny transport 
polskich kapelanów polowych z Buchenwaldu do Dachau odszedł 27 lipca 1942 roku. 

DACHAU

Polscy kapelani, przekraczając 7 lipca 1942 roku bramę obozową Konzentrationslager 
Dachau z cynicznym napisem Arbeit macht frei (Praca czyni wolnym), symbolu 
pogardy i wynaturzenia, znaleźli się w miejscu głodu, zimna, latem – upałów, 
morderczej pracy, represji (kar), chorób, epidemii tyfusu, doświadczeń pseudome-
dycznych, pozbawieni wszelkich ludzkich praw. Po upokarzającym przyjęciu, zostali 
ubrani w „więzienne pasiaki” z naszytym czerwonym winklem z literą „P”. Każdy 
z nich stał się więźniem politycznym, więźniem obozu śmierci, więźniem szczególnie 
niebezpiecznym dla niemieckiej Rzeszy. Od tej chwili byli Höftling – dla władz 
obozowych Dachau bez imienia i nazwiska. Od komendanta obozu usłyszeli: Jesteście 
w Dachau, tutaj jesteście tylko NUMEREM, […] polskie klechy będą żyły najwyżej dwa 
miesiące, pozostali trzy, stąd się nie wychodzi, a jedynym wyjściem jest komin krematoriu. 
Dachau – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Bawarii, założony w pobliżu 
Monachium 22 marca 1933 roku z rozkazu Heinricha Himmlera. Podstawą jego 
istnienia (jak i późniejszych obozów koncentracyjnych) było rozporządzenie Adolfa 
Hitlera O ochronie narodu i państwa z 28 lutego 1933 roku. Dachau wyróżniał się 
z dwóch powodów: był najstarszym obozem koncentracyjnym, traktowanym przez 
Niemców jako wzorcowy (Musterlager), w nim też, w Hochschule der SS, szkolono 
kadry esesmanów, którzy trafiali do powstających obozów koncentracyjnych zarówno 
na terenie Trzeciej Rzeszy, jak i w krajach okupowanych przez Niemcy. Jak już 
wspomniano, Dachau było centralnym ośrodkiem eksterminacji duchowieństwa, 
przede wszystkim duchowieństwa polskiego, które traktowano ze szczególnym okru-
cieństwem. Tutaj odbywali praktykę tacy niemieccy przestępcy wojenni i sprawcy 
zagłady milionów ofiar jak Adolf Edelman i Rudolf Höss. Od samego początku 

25 E. Polak, Dziennik buchenwaldzki, Warszawa 1983, s. 6; zob. J. Domagała, Ci, którzy przeszli przez 
Dachau, Warszawa 1957, s. 224.
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KL Dachau i kolejne obozy koncentracyjne podlegały SS (militarna formacja nazi-
stowska podporządkowana NSDAP26), na czele którego stał, powołany przez Adolfa 
Hitlera w 1930 roku, Heinrich Himmler27. Wszystko, co działo się w tym niemieckim 
nazistowskim obozie koncentracyjnym, było podporządkowane zasadzie: człowiek 
jest numerem bez wartości. Odbierano nazwisko, ubranie, przedmioty osobiste 
i prawo do ludzkiego traktowania. Kapłanom polskim nie wolno było odprawiać mszy 
świętej, także w kaplicy księży niemieckich w bloku 26 (z wyjątkiem od 23 marca 
do 18 września 1941 roku, w okresie tzw. przywilejów, i od grudnia 1944 roku aż 
do wyzwolenia), odmawiać brewiarza, modlić się i mieć przy sobie jakiegokolwiek 
przedmiotu kultu religijnego. Zakazano niesienia pomocy duchowej umierającym 
więźniom (sytuacja ta zmieniła się na przełomie 1943/1944). Mimo tych restrykcji 
kapłani organizowali „ukryte” życie religijne. Obóz w Dachau był zbudowany 
z podziałem na część administracyjno-mieszkalną dla SS oraz Schutzhäftlager – część 
o powierzchni około 300 metrów szerokości i 800 metrów długości przeznaczoną 
dla więźniów, otoczoną murem, drutami i ośmioma wieżyczkami. Po lewej stronie 
od bramy znajdowały się budynki gospodarcze i administracyjne, po prawej – baraki 
mieszkalne dla więźniów, dalej ogród, króliczarnia, budynek do dezynfekcji, pomiędzy 
nimi mieścił się plac apelowy. Na terenie obozu była kantyna, biblioteka i „muzeum 
panopticum”– tylko dla Niemców. W Jourhaus, budynku administracyjnym SS, na 
piętrze mieściły się biura komendanta obozu (Lagerführera), jego zastępców oraz 
oficera do spraw śledczych (Vernehmungsführera), a na parterze – biura szefów raportu 
(Rapportführera) oraz wartownia. Za budynkami gospodarczymi znajdował się na 
niedużym placu bunkier z wieloma celami – obiekt służący jako areszt i miejsce 
stosowania dotkliwych kar. Przy bunkrze zainstalowano tzw. słupki, na których 
wykonywano jedną z najokrutniejszych kar – „karę słupka”. Tutaj także odbywały się 
egzekucje przez powieszenie lub rozstrzelanie. Na placu apelowym przeprowadzano 
selekcję nagich więźniów przeznaczonych do transportów inwalidzkich oraz ranne 
i wieczorne, czasami wielogodzinne, apele. Tutaj wykonywano również karę chłosty. 

26 NSDAP – Narodowy Socjalizm Niemieckiej Partii Pracy.
27 RSHA (Reichssicherheitshauptamt) – Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy – urząd SS. RSHA powstał 

27 września 1939 roku w wyniku połączenia Głównego Urzędu Służby Bezpieczeństwa (SD) z Głównym 
Urzędem Policji Bezpieczeństwa. Urząd ten był centralą policji bezpieczeństwa (Sipo) III Rzeszy, 
wywiadu politycznego państwa i NSDAP, zwanego od roku 1933 Służbą Bezpieczeństwa Reichsführera 
SS (SD), który od 1936 roku kierował policją polityczną – zwaną gestapo, i policją kryminalną – zwaną 
kripo. RSHA posiadał w  późniejszym okresie siedem urzędów. Resort RSHA decydował o zesłaniu 
człowieka do obozu. WVHA (Wirtschafts Verwaltungshauptamt der SS) – Główny Urząd do Spraw 
Gospodarczych i  Administracji SS. Powstał w  1942  roku w  wyniku połączenia Głównego Urzędu 
Gospodarki i  Administracji SS (SS-Verwaltung und Wirtschaftshauptamt) z  Głównym Urzędem 
Budżetu i  Budownictwa (SS-Hauptamt Haushalt und Bauten). Resort WVHA decydował o losie 
więźnia w  obozie, zajmował się zwłaszcza eksploatacją więźnia przez niewolniczą pracę. Inspektorat 
Obozów Koncentracyjnych (Führungs und Aufsichtshauptamt), który z  dniem 3 marca 1942  roku 
wszedł w  skład SS-WVHA i  utworzył Grupę Urzędów D-obozy koncentracyjne (Amtsgruppe D). 
Inspektorowi obozów koncentracyjnych podlegali bezpośrednio komendanci obozów, zob. T. Musioł, 
Dachau 1933-1945, Katowice 1968, s. 45.
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Stąd wyruszały do pracy i tu powracały kolumny robocze. Tu leżały, podobne do 
szkieletów, zwłoki więźniów, którzy nie przeżyli transportu do Dachau. Tutaj także 
więźniowie słuchali nadawanych przez radio (głośniki) propagandowych komu-
nikatów. Na terenie obozu mieściła się też Totenkamer – trupiarnia obozowa (dla 
więźniów „święte miejsce”). Poza terenem głównego obozu stało krematorium. Na 
przełomie 1942/1943 – 200 polskich kapłanów skierowano – po krótkim szkoleniu 
– do budowy nowego, większego krematorium – tzw. Bloku X. Z placu apelowego 
wchodziło się w piękną, obsadzoną drzewami (topolami włoskimi) aleję, przy której 
stały baraki więzienne, nazywane w obozie blokami. Było ich 30, pod koniec wojny 
– 34. Baraki mieszkalne o 100-metrowej długości i 10-metrowej szerokości dzieliły się 
na cztery lokale (Stube). Każdy z nich miał pokój mieszkalny (Wohnraum), jadalnię 
oraz sypialnię (Schlafraum), w której stały trzypiętrowe bloki łóżek. Umywalnia 
(Waschraum) i ustęp oddzielały jeden lokal od drugiego. W umywalni stały dwie 
olbrzymie „misy”. Każda izba była przeznaczona dla 45 osób. Po 1941 roku w całym 
baraku przebywało od 400 do 800 więźniów28. Z powodu przepełnienia, a w związku 
z tym braku możliwości przestrzegania higieny osobistej, w 1943 roku wybuchła 
epidemia tyfusu brzusznego i plamistego oraz rozprzestrzeniła się gruźlica i wszystkie 
możliwe choroby skóry. Ponownie epidemia tyfusu plamistego i brzusznego wybuchła 
na przełomie 1944/1945.Wszyscy księża, także kapelani wojskowi, przywiezieni 
do Dachau, umieszczeni w bloku 28, bloku księży diecezjalnych, musieli przejść 
trwający około sześciu tygodniu okres kwarantanny, podczas którego uczyli się 
przepisowego maszerowania, salutowania, meldowania, stopni esesmańskich, piosenek 
niemieckich, a oprócz tego na tzw. kursie praktycznym zapoznawali się z porządkami 
obowiązującymi na bloku i z regulaminem obozowym. Jedną z szykan było słanie 
łóżka, co dla wielu stanowiło wręcz torturę. Czynność ta była szczególnie trudna 
dla starszych księży. Łóżko musiało być zbudowane jak pudełko od zapałek, równo 
wygładzone pod kątem prostym. […] Kto tego nie umiał dobrze zrobić przez izbowego 
lub blokowego był bity i kopany…29. Niemcy, rozbudzając w załodze esesmańskiej 
i więźniach funkcyjnych poczucie nieograniczonej władzy nad ludźmi, dające prawo 
do szykanowania i znęcania bez jakiejkolwiek odpowiedzialności, odwoływali się do 
prymitywnie pojętego fetyszu władzy. Prześladowca wyraźnie ustępował intelektualnie 
i moralnie swej ofierze. I im większa była różnica, tym dotkliwsze były prześladowania. 
Dlatego z taką nienawiścią odnoszono się do inteligencji, zwłaszcza duchownych. 
Reprezentowali oni wartości, którym obóz i sprawujący w nim władzę zaprzeczali30. 
Celem władz obozowych było unicestwienie więźniów przez ciężką pracę, głodowe 
racje żywnościowe, sadyzm, kary, brak odzieży, brak opieki lekarskiej, choroby, 

28 Zob. więcej: A. Jagodzińska, Ks. Leon Stępniak – więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Dachau 
i Mauthausen – Gusen, (praca doktorska), Warszawa 2014.

29 J. Kabziński, Zbaw nas ode złego. Wspomnienia z Dachau, „Słowo Powszechne” 1955, nr 2.
30 Zob. A. J. Kamiński, Hitlerowskie obozy koncentracyjne i ośrodki masowej zagłady w polityce imperializmu 

niemieckiego, Poznań 1964, s. 200; W. J. Wysocki, Bóg na nieludzkiej ziemi. Życie religijne w hitlerowskich 
obozach koncentracyjnych (Oświęcim – Majdanek – Stuthof ), Warszawa 1982.
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rozstrzeliwanie, tzw. transporty inwalidów (trwające do grudnia 1944 roku wywożenie 
do zamku Hartheim koło Linzu w Austrii i uśmiercanie w komorach gazowych).

Nad księżmi kapelanami znęcano się w obozie w wyjątkowo wyrafinowany 
sposób. Wszystkich zapędzono do pracy z łopatami i kilofami. W dni wolne od 
pracy byli wyrzucani z baraków i zmuszani do wyczerpujących wielogodzinnych 
marszów. Większość księży kapelanów po okresie kwarantanny kierowano do pracy 
na rozległych wielohektarowych „plantacjach”, na których uprawiano różnego 
rodzaju zioła. Plantacje nazywano „głodnym komandem” lub „komandem śmierci”. 
Właśnie tam najwięcej księży straciło zdrowie i życie. Najtragiczniejszy był rok 1942. 
Z powodu ciężkiej pracy, głodu, zimna, chorób, wymierzonych kar zmarło około 
600 polskich duchownych. W Dachau nie było zwierząt pociągowych, zastępowali 
je polscy kapłani. Do obowiązków księży należało także roznoszenie po blokach trzy 
razy dziennie posiłków dla całego obozu. Mówiono: „Klechy podają do stołu”. Kotły 
napełnione kawą lub zupą ważyły około 80 kilogramów. Kto nie mógł udźwignąć 
kotła był bity i kopany. Niektórym polskim księżom udało się dostać pracę w war-
sztatach „pod dachem”. Praca w warsztatach dawała większą szansę na przetrwanie 
w obozie. Głód towarzyszący od rana do wieczora był jedną z największych udręk, 
jakie więźniowie przeżywali w Dachau. Niemcy zadbali o to, by po kilku miesiącach 
pobytu w obozie waga więźnia nie przekraczała 40 kilogramów. Z głodu jedzono 
niemal wszystko: najrozmaitsze trawy, kwiaty, robaki. Za zjedzenie marchwi lub 
ziemniaka w trakcie pracy w warzywniaku lub znalezionych na terenie obozu groziła 
surowa kara, czasami śmierć. Ojciec Kajetan Ambrożkiewicz31 (numer obozowy 
22383) wymyślił sposób na ratowanie umierających z głodu: Wiedzieliśmy z doświad-
czenia, że człowieka, który umiera z głodu, można uratować od śmierci, albo odsunąć 
ją, pomnażając przez dwa tygodnie jego głodową porcję żywności o parę ziemniaków lub 
pół litra zupy. Postanowiliśmy, że w czasie obiadu jeden z naszej grupy obejdzie kubkiem 
tych współbraci, którzy się jeszcze jakoś trzymają. Każdy z nich włoży do kubka łyżkę, czy 
parę łyżek zupy. Tym kubkiem zupy będziemy wzmacniać co dzień przez dwa tygodnie 
naszych braci najbardziej osłabionych. Zebranymi łyżkami zupy od nie tak głodnych 
pragnęliśmy ratować głodniejszych. To pozwalało wierzyć, że w tej zwartej gromadzie 
można przetrwać i najgorsze czasy32. Brak odpowiedniego wyżywienia i witamin był 
przyczyną wielu chorób. U jednych pojawiała się „puchlina wodna”, która prowadziła 
do niewydolności krążenia. Inni, wraz ze zniknięciem ostatnich pokładów podskórnej 
tkanki, przypominali wyglądem żywe szkielety, odziane w łachmany. Nazywano ich 
„muzułmanami” (Moslems). Większość z nich kierowano na „blok inwalidzki”, a stam-
tąd wywożono do komór gazowych do zamku Hartheim. Na przełomie 1942/1943 

31 S. Ambrożkiewicz, kl. kapucyn, nr obozowy 22383, ur. 6.06.1914 r. w  Bęczynie, aresztowany 
25 stycznia 1940 r. w Lublinie i osadzony w więzieniu na Zamku; 20 czerwca 1940 r. został wywieziony 
do Sachsenhausen, 14 grudnia 1940 r. do KL Dachau. Doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r.; zob. 
J. Domagała,Ci, którzy…, op. cit., Warszawa 1957, s. 66.

32 A. Jagodzińska, Dachau we wspomnieniach księży więźniów, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 
2009, nr 4, s. 56-57.
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władze obozowe pozwoliły na przysyłanie paczek i przekazów pieniężnych. Niemcy 
uznali, że „polskich niewolników” mogą przecież utrzymywać ich rodziny. Lepiej 
zaczęła funkcjonować obozowa kantyna. Paczki ratowały życie nie tylko księżom, 
ale i pozostałym więźniom. Dzięki duchownym zaczął działać „obozowy Caritas” 
(pomoc organizowali m.in. ks. Józef Jasiński z diecezji poznańskiej, przed wojną 
dyrektor „Caritasu”, oraz ks. Stefan Wincenty Frelichowski z diecezji chełmińskiej). 
Księża dzielili się paczkami z innymi więźniami, a kocioł z zupą przeznaczoną dla 
swojego baraku zanosili tym, którzy przesyłek nie otrzymywali.

W Dachau funkcjonował system represji specyficzny dla tego obozu. Karano za 
najdrobniejsze przewinienia. O rodzaju wymierzonej kary decydował Lagerführer. Niemcy 
bardzo chętnie stosowali zasadę odpowiedzialności zbiorowej – gdy jeden z więźniów wylał 
nieco zupy, karę ponosił cały blok. Za rzekome niewypolerowanie kubka do picia bito 
więźniów całej izby. Bito i maltretowano – najchętniej pobiciem na śmierć, jeśli wręcz 
nie zabiciem, na przykład przez włożenie głowy więźnia do muszli klozetowej lub beczki 
z odchodami. Do najczęściej stosowanych i najokrutniejszych należała kara chłosty – 
Fünfundzwanzig (25 uderzeń) oraz kara słupka – Eine Stunde Phal (godzina słupka).

Niemal we wszystkich niemieckich obozach koncentracyjnych przeprowa-
dzano na więźniach eksperymenty medyczne, ale nigdzie nie przybrały one takich 
rozmiarów jak w Dachau. Nie były to doświadczenia pojedyncze ani sporadyczne 
działania lekarzy SS, podejmowane i realizowane na ich własną odpowiedzialność. 
Wykonywano je zgodnie z planową polityką czynników rządzących, partyjnych 
i wojskowych, na rozkaz i z aprobatą ludzi zajmujących czołowe stanowiska. Należy 
podkreślić, że w konsekwencji doświadczenia lekarskie w obozach koncentracyjnych 
zamiast wzbogacać naukę, stały się jednym ze sposobów zabijania tysięcy więźniów. 
Początkowo w Dachau do doświadczeń wyznaczano głównie więźniów „zielonych” 
– przestępców kryminalnych i „czarnych”, tzn. aspołecznych, później tylko Polaków 
i księży polskich. Spośród względnie jeszcze zdrowych i silnych osób wybierano setki, 
a potem tysiące, poddając ich różnego rodzaju zabiegom. W obozie przeprowadzano 
doświadczenia nad malarią (podmokłe okolice Dachau tworzyły sprzyjające warunki 
do rozwoju nosicieli zarazków malarii – komarów widliszków), ropowicą (flegmoną), 
chorobami wątroby, gruźlicą, tyfusem plamistym, żółtaczką, nad krzepnięciem 
i krystalizacją krwi oraz doświadczenia do celów lotniczych: badano wpływ niskiego 
ciśnienia oraz niskiej temperatury – poprzez zamrażanie więźnia w basenach z zimną 
wodą – na ludzki organizm. Przeprowadzano także doświadczenia z morską wodą. 
Była jeszcze chirurgia. Na eksperymenty związane ze „sztuczną flegmoną” zabrano 
na rewir (Phlegmoneversuche) 40 polskich księży. Wszystkie badania przeprowadzane 
na ludziach miały służyć Trzeciej Rzeszy Niemieckiej.

Do eksperymentów z malarią, prowadzonych przez prof. Clausa Karla 
Schillinga z Akademii Medycznej w Monachium, został wyznaczony ks. Franciszek 
Dachtera, magister teologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie, kapelan rezerwy jednego z pułków bydgoskich. Ciężko chory, opuchnięty, 
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w ogromnych cierpieniach w wyniku eksperymentu zmarł na rewirze 2 sierpnia 
1944 roku. Życie księdza Dachtery cechowały optymizm i wiara. Był bardzo lubiany 
przez więźniów33.

Królikiem doświadczalnym „sztucznej flegmony” został aresztowany przez 
gestapo 30 maja 1941 roku ksiądz kapelan Marian Konopiński, wikariusz przy 
kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Poznaniu. W pierwszych dniach 
września 1939 roku zgłosił się jako ochotnik do dowództwa Wielkopolskiej Brygady 
Kawalerii w Biedrusku, na czele której stał gen. bryg. Roman Abraham. Księdza 
Konopińskiego przydzielono do 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Z całym oddziałem 
poprzez Puszczę Kampinoską, Palmiry i Laski dotarł do oblężonej Warszawy. Ksiądz 
Marian Konopiński i lekarz kpt. Edward Gorzkowski posuwali się za pułkiem wraz 
z rannymi, którymi się opiekowali. Wielu z nich zdołali ewakuować z pola bitwy i umieś-
cić w szpitalach […]. Dbali o rannych nie tylko ze swego pułku, ale ofiarnie pomagali 
innym z innych jednostek, tak licznym w tym krwawym dniu 19 września pod Laskami 
[…]34. Ksiądz Konopiński zmarł 1 stycznia 1942 roku w wyniku pseudomedycznego 
doświadczenia z ropowicą. Ciało jego spalono w obozowym krematorium. Od 
1999 roku znajduje w gronie 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej.

Pod koniec 1942 roku więźniów obozu Dachau nowym lękiem napawały 
„transporty inwalidów”. Od 1941 roku Niemcy przeprowadzali co jakiś czas selekcję 
więźniów. Księży chorych, starszych i niezdolnych do pracy kierowali do baraku 
inwalidów. „Numery” już nieproduktywne nie miały prawa żyć. Mówiono im, że 
wyjadą wkrótce do różnych przytułków dla starców lub będą przydzieleni do lekkich 
prac w wioskach i miasteczkach, gdzie spokojnie doczekają końca wojny. Kto raz 
został zakwalifikowany do baraku inwalidów – chociaż wyzdrowiał – nie mógł już 
z niego wyjść. Miejscem, w którym uśmiercano więźniów w komorach gazowych 
był renesansowy zamek Hartheim. Mordowano w ramach programu eutanazji – 
rozporządzenie Adolfa Hitlera z 1 września 1939 roku o kryptonimie „T4” – oparte 
na zasadach eugeniki (osoby chore psychicznie i fizycznie, także niemieckie dzieci, 
zakwalifikowane jako zbędne dla Trzeciej Rzeszy). W transportach inwalidów śmierć 
poniosło 311 polskich księży35. Proceder uśmiercania ludzi w komorach gazowych 
w zamku Hartheim – według zachowanych dokumentów – trwał do 29 grudnia 
1944 roku36.

33 J. Batkowski, Ks. Franciszek Dachtera, „Biuletyn Informacyjny dla Księży Byłych Więźniów Obozów 
Koncentracyjnych” 1991, nr 18, s. 44-46.

34 M. Kaczyńska, Z. Barańczak, Błogosławiony ks. Marian Konopiński, kapelan i męczennik, Poznań 2006, 
s. 10-11; H. Kaliszan, Śmierć księdza Mariana Konopińskiego, „Biuletyn Informacyjny dla Księży Byłych 
Więźniów Obozów Koncentracyjnych” 1992, nr 19, s. 47-49.

35 T. Kaczmarek, Nazizm hitlerowski jako „prześladowca wiary”, „Ateneum Kapłańskie” 2000, z. 1, s. 40; 
J. Wąsowicz, Sługa Boży ks. Franciszek Miśka SDB 1898-1942. Droga męczeństwa, Piła 2004, s. 65.

36 A. Jagodzińska, Ks. Leon Stępniak. Więzień niemieckich…, op. cit.; W archiwum IPN znajduje się Wykaz 
więźniów różnych narodowości zmarłych w okresie od 5 maja 1941 do 29 grudnia 1944 w podobozie 
Schloss Hartheim: E-Heim o sygnaturze IPN GK 131/32/1. Do dokumentów autorka dotarła w 2011 r. 
Sprawę ustalenia pełnej listy zamordowanych w Hartheim prowadziła Prokuratura Instytutu Pamięci 
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W KL Dachau był krótki czas (od 23 marca do 18 września 1941 roku, 
w okresie tzw. przywilejów), gdy po wstawiennictwie Stolicy Apostolskiej kapłani 
polscy mogli codziennie korzystać z kaplicy utworzonej w bloku 26, w którym 
mieszkali duchowni niemieccy i innych narodowości. W ramach „przywilejów” 
polskich duchownych zwolniono z pracy obozowej – z wyjątkiem noszenia kotłów 
z jedzeniem do wszystkich bloków obozowych. Wydano brewiarze. O wyposażenie 
kaplicy musieli zadbać więźniowie. Początkowo było ono bardzo skromne: zwykły 
stół służył za ołtarz, prześcieradła ze stemplem SS – za obrus ołtarzowy, tabernaku-
lum zbudowano ze zwykłych desek. Polscy księża pierwszą mszę świętą odprawili 
25 marca 1941 roku37. Do odprawiania nabożeństwa w utworzonej kaplicy w bloku 
26 władze obozowe wyznaczyły księdza kapelana majora Pawła Prabuckiego. Zmarł 
w Dachau 30 sierpnia 1942 roku. Jego brat Bolesław Prabucki, także więzień Dachau, 
kapelan Sióstr Miłosierdzia w Lubawce, zginął w komorze gazowej zamku Hartheim 
12 sierpnia 1942 roku.

Spośród 51 kapelanów wojskowych, przewiezionych z Buchenwaldu do Dachau, 
25 poniosło śmierć męczeńską. W pierwszych dniach po przybyciu do Dachau, już 
12 lipca 1942 roku, zmarł z wycieńczenia i pobicia – jeszcze w obozie Buchenwald 
– ks. mjr służby czynnej Cyriak (Bolesław) Truss (numer obozowy 31236), kapelan 
garnizonowy twierdzy Dęblin. Otworzył on tragiczną listę księży kapelanów, którzy 
ponieśli męczeńską śmierć w KL Dachau. Wśród zmarłych w tym obozie był ks. mjr 
służby czynnej Ludwik Brydacki (październik 1942 roku). 23 czerwca 1942 roku 
umarł kpt. służby czynnej ks. Henryk Antonowicz z diecezji włocławskiej. Wyzwolenia 
29 kwietnia 1945 roku doczekali między innymi: kapelan rezerwy Wojska Polskiego 
ks. Augustyn Kańtoch38, kpt. służby czynnej ks. Ludwik Żmijkowski39, kapelan rezerwy 
Wojska Polskiego ks. Ksawery Andrysiak40. Za działalność konspiracyjną w Armii 
Krajowej w Dachau znaleźli się między innymi: ks. Stanisław Dunikowski41; ks. Jan 
Król pełniący od 1942 roku obowiązki kapelana w Armii Krajowej w oddziałach 

Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. Według ustaleń 
Prokuratury proceder uśmiercania ludzi w komorach gazowych w zamku Hartheim (Erholungslager) 
trwał prawdopodobnie do ostatnich dni wojny, a nie do końca grudnia 1944 r. Liczbę zamordowanych 
tam Polaków (1604) ustalił na podstawie odnalezionych dokumentów prokurator szczecińskiego IPN 
Marek Rabiega.

37 T. Musioł, Dachau…, op. cit., Katowice 1968, s. 84.
38 …dziekan i proboszcz parafii Choroń, aresztowany 2 września 1939 roku, przeszedł przez więzienia 

w  Brennowie, Dobrodzieniu i  obozy jenieckie Itzehoe, Rothenburg, wywieziony do Buchenwaldu, 
następnie Dachau – numer obozowy 31213.

39 …kapelan wojskowy 18 Dywizji Piechoty w Łomży, aresztowany 13 września 1939 roku, z Buchenwaldu, 
wywieziony do Dachau 7 lipca 1942 roku – numer obozowy 31243,

40 …proboszcz w  Ostronowicach, kapelan rezerwy Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 
1939 roku, aresztowany w grudniu tego roku, początkowo przebywał w Forcie VII w Poznaniu. Skazany 
na pięć lat więzienia został wywieziony do Dachau.

41 …kapelan Związku Walki Zbrojnej rejonu Rabka-Zdrój, aresztowany w  1942  roku był więźniem 
Auschwitz, Gross-Rosen, Sachsenhausen i od maja 1943 roku obozu Dachau – numer obozowy 48105, 
doczekał wyzwolenia.
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majora Jana Piwnika „Ponurego”42. Wśród 25 zmarłych księży kapelanów w Dachau 
byli także: kpt. rez. Zdzisław Belon, mjr. rez. Kazimierz Biegański, kpt. rez. Fran-
ciszek Drwal, mjr służby czynnej Seweryn Jędrusik, kpt. rez. Alfons Kryński, kpt. 
rez. Czesław Lissowski, mjr służby czynnej Jan Mihułka, kpt. rez. Marian Stopczak 
z diecezji krakowskiej, kpt. służby czynnej Edward Szablewski, kpt. rez. Stanisław 
Syper z diecezji tarnowskiej, kpt. rez. Władysław Świderek, kpt. rez. Józef Śliwa 
z diecezji łódzkiej, ppłk służby czynnej Józef Tomiak, płk służby czynnej Julian 
Wilkans, kpt. rez. Jan Zakrzewski z diecezji podlaskiej, kpt. służby czynnej Michał 
Ziemiński, kpt. rez. Michał Zięba.

Jednym z pierwszych polskich kapelanów Wojska Polskiego przywiezio-
nych 26 grudnia 1939 roku z Buchenwaldu do Dachau był ks. mjr Jan Francuz. 
Urodzony w Jarosławicach (Tuczępy) 24 grudnia 1894 roku, uczestnik wojny 
polsko-bolszewickiej w 1920 roku i kampanii polskiej we wrześniu 1939 roku. 
Święcenia kapłańskie przyjął 15 lipca 1917 roku. Do 1919 roku pełnił posługę 
duszpasterską jako wikariusz w kilku parafiach. Po utworzeniu biskupstwa polowego 
w niepodległej Polsce ks. Francuz, za zgodą ordynariusza, został powołany na kapelana 
Kowieńskiego Pułku Strzelców. Pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego, 
następnie gen. Józefa Hallera, w latach 1919-1921, ze swoimi żołnierzami walczył 
na północno-wschodnich rubieżach Polski. W pamięci towarzyszy pozostał czło-
wiekiem, który służył przykładem miłości do bliźniego, zwłaszcza wobec rannych. 
Po zakończeniu działań wojennych odszedł z wojska na własną prośbę, przeszedł do 
rezerwy i wrócił do pracy w diecezji kieleckiej jako kapelan. W okresie międzywo-
jennym był znanym duszpasterzem i społecznikiem. W parafii w Strożyskach (od 
1926 roku był tam proboszczem) założył Ochotniczą Straż Pożarną, Kółko Rolnicze, 
Kasę Stefczyka, Spółdzielnię Mleczarską i kilka organizacji religijno-społecznych, 
m.in.: Stowarzyszenie Mężczyzn Katolickich, Stowarzyszenie Kobiet Katolickich, 
Oddział Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Żeńskiej, Stowarzyszenie Bractwa 
Różańcowego. Po agresji niemieckiej na Polskę, w pierwszych dniach września 
1939 roku, został powołany na kapelana Szpitala Okręgowego nr 401 w Łodzi. 
Z 5 na 6 września 1939 roku, podczas wycofywania się z Łodzi oddziałów Wojska 
Polskiego oraz władz miasta, szpital ewakuowano do Warszawy, a później na wschód 
Polski (wówczas zaginął bez wieści ks. ppłk Kazimierz Suchcicki, dziekan garnizonu 
Wojska Polskiego w Łodzi. Okazało się, że dostał się do niewoli sowieckiej i w 1940 
r. został zamordowany przez NKWD)43. Ksiądz Jan Francuz podczas przekraczania 
granicy węgierskiej 17 września 1939 roku wraz ze swoim oddziałem został inter-
nowany na Węgrzech. Pełnił tam obowiązki duszpasterskie w polskich obozach, 
utworzonych dla tysięcy internowanych Polaków, m.in. w miejscowości Nagymaras. 

42 …aresztowany w Radomiu 17 maja 1944 roku, przebywał w obozach Gross-Rosen i Dachau – numer 
obozowy 104370, doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 roku.

43 Ks. płk Kazimierz Suchcicki (1882-1940), od 1932 roku kapelan Wojska Polskiego, dziekan OK Nr IV 
Łódź, zob. W. J. Wysocki, Dziennik Biskupa Polowego, [w:] Kapelani wrześniowi..., op. cit., s. 375, 503, 
631, 925; A. Jagodzińska, Niezłomni, Wierni Bogu i Ojczyźnie, Łódź 2016, s. 19.
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W założonym w Budapeszcie Duszpasterstwie Katolickim działało 40 polskich 
kapelanów. Gdy niemal wszyscy księża starali się dostać do Francji lub Syrii, on 
postanowił powrócić do Polski, by walczyć z niemieckim okupantem. Podczas ucieczki 
z obozu dla internowanych żołnierzy polskich w Megszokott i nielegalnego przekra-
czania granicy w grudniu 1939 roku został zatrzymany przez Słowaków i przekazany 
Niemcom. Po wstępnym przesłuchaniu, podczas którego nie krył, że jest duchownym 
– kapelanem, został osadzony w stalagu XVII A w austriackim Kaidersteinbrueck. 
Uwięziony 23 grudnia 1939 roku w obozie niemieckim Getangen, 18 kwietnia 
1940 roku został przewieziony do Buchenwaldu, gdzie dostał numer obozowy 2499. 
26 czerwca 1942 roku skrajnie wyczerpanego wywieziono do niemieckiego obozu 
koncentracyjnego Dachau – numer obozowy 30639. 17 września 1942 roku, tylko 
dlatego, że był polskim księdzem – kapelanem Wojska Polskiego, został bestialsko 
zamordowany przez kapo obozu. Urnę z prochami ks. Jana Francuza władze obozowe 
w Dachau przesłały rodzinie. 16 września 2012 roku, w rocznicę śmierci, w kościele 
garnizonowym Wojska Polskiego w Łodzi odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej poświęconej pamięci Księdza – oddanego „Bogu, Ludziom i Ojczyźnie”. 
14 lipca 2013 roku w Tuczępach odsłonięto tablicę symbolizującą mogiłę mjr. Jana 
Francuza. Jego nazwisko widnieje na tablicy pamiątkowej Pamięci XX kapelanów 
wojskowych poległych na frontach i pomordowanych w obozach hitlerowskich w latach 
1939-1945, znajdującej się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie44.

Tego samego dnia, co ks. kmdr Jan Francuz do Buchenwaldu, został wywieziony 
z oflagu IX C w Rothenburgu nad Fuldą ks. kmdr  ppor. Władysław Miegoń (1892- 
-1942), kapelan wojskowy korpusu oficerskiego Marynarki Wojennej. W 1904 roku 
wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1915 roku z rąk biskupa Mariana Ryxa. Po powstaniu biskupstwa polowego 
w 1919 roku zgłosił swoją kandydaturę, został przyjęty i skierowany do duszpasterstwa 
wojskowego z przydziałem do I Batalionu Morskiego – zalążka Polskiej Marynarki 
Wojennej. Ponieważ formalnie Polska nie objęła jeszcze wówczas przyznanego jej 
traktatem wersalskim obszaru Pomorza, Batalion Morski stacjonował w Aleksan-
drowie Kujawskim45. Jako kapelan towarzyszył żołnierzom tej jednostki w wojnie 
polsko-bolszewickiej pod Ostrołęką i Łomżą. Po agresji niemieckiej, w czasie trwającej 
19 dni obrony Wybrzeża, pozostał ze swoimi żołnierzami do końca. Odprawił pogrzeb 
dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża płk. Stanisława Dąbka. Odrzucił wolność, by 
pozostać ze współtowarzyszami broni. Jako jeniec wojenny został wywieziony do 
oflagu IX C w Rothenburgu, a następnie do Buchenwaldu, gdzie – jak wszyscy kapelani –  

44 Zob. Archiwum Kurii Diecezjalnej w Kielcach; ze zbioru prywatnego oraz relacji Jana Jakubika, krewnego 
śp. ks. J. Francuza; S. M. Przybyszewski, Ks. mjr Jan Francuz, kapelan dwóch wojen, męczennik (1920- 
-1939), Busko-Zdrój 2002.

45 M. Rutkowska, Sł. Boży Miegoń, towarzysz męczeństwa bł. Michała Kozala, „Biuletyn Informacyjny dla 
Księży Byłych Więźniów Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego w Dachau” 1999, nr 21, s. 22-25; 
Z. Jaworski, Sługa Boży ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, [w:] Męczennicy za wiarę, Warszawa 1996, 
s. 269-274.
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został pozbawiony wszelkich praw zagwarantowanych konwencjami międzynarodo-
wymi, ubrany już nie w mundur wojskowy, ale w obozowy pasiak. Otrzymał numer 
obozowy 1140. 7 lipca 1941 roku z grupą 51 kapelanów został wywieziony do KL 
Dachau – numer obozowy 21223. Tam znalazł się w grupie polskich księży szczególnie 
szykanowanych. Zmarł 15 października 1942 roku z powodu wyniszczającej pracy, 
wycieńczenia, głodu (puchlina wodna) i chorób. Ciało zmarłego kapelana spalono 
w obozowym krematorium. Dzisiaj jest w gronie 108 błogosławionych. Szczególnym 
wyrazem żywej pamięci o księdzu Władysławie Miegoniu jest Stowarzyszenie im. kmdr. 
ppor. Władysława Miegonia, które zostało założone w styczniu 1998 roku.

Obóz w Dachau przeżył ks. Kazimierz Mielewski, kapelan Szpitala Czerwonego 
Krzyża w Warszawie. Aresztowany 13 października 1940 roku, był więziony na 
Pawiaku, od 20 listopada przebywał w Auschwitz, stamtąd 12 grudnia 1940 roku 
wywieziony do KL Dachau – numer obozowy 22209. Doczekał wyzwolenia 
29 kwietnia 1945 roku.

Ksiądz prałat Franciszek Herr (1906-1992), kapłan diecezji tarnowskiej,  
święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1929 roku. 1 kwietnia 1939 roku został 
zmobilizowany i powołany na kapelana Pułku Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie 
w randze kapitana. Aresztowany 21 sierpnia 1940 roku przez gestapo. Z więzienia 
w Tarnowie został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, 
otrzymał numer obozowy 5423. 12 grudnia tego roku został przewieziony do Dachau. 
Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów, do 10 września 1945 roku, pracował jako 
kapelan dla Polaków (dipisi) w miejscowości Freimann koło Monachium. Następnie 
wyjechał do Włoch i po zgłoszeniu się do Wojska Polskiego uczył religii w szkole przy 
3 Dywizji Strzelców Karpackich w Casserno we Włoszech. W 1946 roku z Wojskiem 
Polskim przyjechał do Anglii. Tutaj kontynuował pracę kapelana w szkole kupieckiej 
w Folmere Camp, koło Royston. Po zlikwidowaniu szkoły był duszpasterzem Polaków 
mieszkających w tym rejonie Anglii. Za swoją działalność kapłańską w 1977 roku 
został odznaczony godnością kapelana Jego Świątobliwości. Zmarł w szpitalu 
w Cambridge 27 marca 1992 roku46.

W niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau przebywało wielu księży 
kapelanów Armii Krajowej, aresztowanych za działalność konspiracyjną, między 
innymi w oddziałach leśnych i partyzanckich AK oraz za udział w Powstaniu War-
szawskim. Oni także zasłużyli na pamięć i przypomnienie.

WYZWOLENIE DACHAU

W niedzielę 29 kwietnia 1945 roku o godzinie 17.25 obóz w Dachau został zdobyty 
przez niewielki oddział żołnierzy amerykańskich 7 Armii generała George'a Pattona. 
Na powitanie żołnierzy wybiegli wszyscy, którzy mogli się poruszać. Radość była 
tym większa, gdyż tego samego dnia wśród więźniów rozeszła się wieść, że Heinrich 

46 J. Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau…, op. cit., s. 120.
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Himmler 14 kwietnia 1945 roku wydał rozkaz zniszczenia obozów Buchenwald 
i Dachau: Die Ubergrabe kommt nicht Frage. Das Lager ist sofort zu evakuiren. Kein 
Häftling soll lebendig in die Hände des Feindes kommen…47. Jak wynikało z późniejszych 
zeznań, m.in. Rapportführera Franza Bötgera, więźniowie w Dachau mieli zostać 
wymordowani, a obóz spalony 29 kwietnia 1945 roku, o godzinie 21.0048. Zanim 
Żołnierze 7 Armii Amerykańskiej dotarli do obozu, odkryli na bocznicy kolejowej 
wagony ze zwłokami kilku tysięcy więźniów. Stan niektórych ciał świadczył o tym, 
iż doszło do aktów kanibalizmu. Amerykańscy żołnierze byli przerażeni tym, co 
zastali w Dachau. Nie wytrzymali tego widoku i wymordowali całą załogę z wież 
strażniczych. Wiliam Quinn, oficer U.S. 7. Army, po wyzwoleniu obozu napisał: 
Dachau 1933-1945 pozostanie na zawsze jako jeden z najstraszliwszych w historii 
symboli barbarzyństwa. Oddziały nasze zastały tam widoki, jęki i fetor tak straszne, 
że aż nie do uwierzenia, okrucieństwa tak ogromne, że aż niepojęte dla normalnego 
umysłu. W chwili, gdy to piszemy dowód jednej z największych zbrodni przeciw ludzkości 
leży przy krematorium, wzdłuż bloków, rozklekotanych wozach i wzdłuż nasypu drogi 
prowadzącej do obozu Dachau. Dachau i śmierć są synonimami49.

Ze względu na epidemię tyfusu, Amerykanie zarządzili przymusową kwaran-
tannę, obóz został zamknięty. Część esesmanów próbowała się ukryć w obozowych 
ubraniach między więźniami. Wyłapano ich. Księża, którzy przeżyli wyzwolenie 
obozu 29 kwietnia 1945 roku, uznali to za cud. 3 maja odbyły się przygotowane 
przez Polaków uroczystości dziękczynne. Na placu apelowym umieszczono krzyż 
o wysokości sześciu metrów. Otoczono go siedmioma masztami z flagami naro-
dowymi. Na ołtarzu ustawiono namalowany przez księdza Władysława Sarnika 
(nr obozowy 22327) obraz Matki Boskiej Królowej Polski. Wieczorem 4 maja 
na placu odprawiono mszę świętą żałobną za zmarłych w obozie więźniów. Ciała, 
których nie zdążono spalić w krematorium, pochowano na cmentarzu Leitenberg 
(7500 osób) oraz na cmentarzu Waldfriedhof (5000 osób). W Monachium na 
starym cmentarzu Perlacher Forst, w „Gaju Pamięci”, pod 40 kamiennymi płytami 
spoczywają 4092 osoby, zamęczone i spalone w krematorium kościoła Ostfriedhof 
Marti Platz (zanim wybudowano w 1942 roku większe krematorium, tzw. blok X); 
większość to Polacy (wśród nich także księża).

Wkrótce po wyzwoleniu Dachau, 12 maja 1945 roku, na terenie byłego 
obozu powstały trzy polskie organizacje harcerskie. Księża kapelani utworzyli Krąg 
Starszoharcerski X.X. (Księży Kapelanów), którego komendantem został ks. Roman 
Zientarski (numer obozowy 21925)50. Do chwili zorganizowania repatriacji, prze-

47 O oddaniu nie może być mowy. Obóz należy natychmiast ewakuować. Żaden więzień nie może dostać się 
żywy w ręce nieprzyjaciela, A. Kozłowiecki, Ucisk i strapienie…, op. cit., s. 560.

48 Opinię tę potwierdza Jan Domagała, [w:] Ci, którzy…, op. cit., s. 49.
49 A. Jagodzińska, Polscy Księża w KL Dachau, „Nowe Państwo-Niezależna Gazeta Polska”. Dodatek specjalny 

IPN, Warszawa 2010, s. I-VIII.
50 Ks. R. Zientarski (ur. 6 maja 1907 r. w Pleszewie), święcenia kapłańskie otrzymał w 1930 r. Aresztowany 

w marcu 1940 r. przebywał w areszcie tymczasowym w Bruczkowie. 16 sierpnia 1940 r. został wywieziony 
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wożono byłych więźniów do innych ośrodków zakwaterowania rozmieszczonych na 
terenie Niemiec. Większość Polaków postanowiono umieścić w położonym niedaleko 
Monachium Freimanie, poniemieckich koszarach SS, w Etzel-Kolonia oraz Osna-
brück. Nazywano ich „dipisi” – cudzoziemcy bez ojczyzny. Z końcem czerwca obóz 
w Dachau opuścili wszyscy Polacy. Do Freimanu przeniesiono 500 polskich kapłanów. 
Część z księży po zlikwidowaniu obozów przejściowych pozostała w Niemczech 
w różnych strefach okupacyjnych, tworząc Polskie Misje Katolickie, inni wracali 
do Polski – mimo ostrzeżeń, że tam „bolszewia”, jeszcze inni rozjechali się po całej 
Europie lub wyemigrowali do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Anglii, na misje 
do Indii – ks. o. Marian Żelazek, do Zambii – jezuita ks. Adam Kozłowiecki, od 
1998 roku Kardynał Lusaki.

MAUTHAUSEN-GUSEN (1938-1945)

Gusen I – niemiecki obóz koncentracyjny utworzony wiosną 1940 roku był naj-
większą filią (Unterkunft) niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen.

Mauthausen – macierzysty (Stammlager) dla wszystkich obozów założonych na 
terenie Austrii – był pierwszym obozem utworzonym przez Niemcy poza granicami 
Trzeciej Rzeszy. Powstał w sierpniu 1938 roku, pięć miesięcy po aneksji Austrii, nie-
daleko kamieniołomów Wiener Graben, oraz kamieniołomów Gusen – Kastenhofen, 
tzw. Untebruch (tereny odkrywkowe) i Oberbruch (tutaj wydobywano kamień). 
Mauthausen przez SS został zakwalifikowany do Stufe III – obozów trzeciej kategorii, 
najcięższych. Załogę obozu w większości stanowili Austriacy. Mauthausen miał 
52 filie (podobozy). W systemie Mauthausen-Gusen (Gusen I i Gusen II) Polacy 
stanowili największą grupę narodową.

W transporcie więźniów z Dachau do Gusen z 2 sierpnia 1940 roku przywie-
ziono do Gusen 150 polskich księży: Gdy dotarliśmy do Gusen, pomyślałem, jestem 
u bram piekła. Obóz był dopiero w trakcie budowy. Zapędzono nas do prymitywnych 
baraków. Brakowało łóżek, przez pierwsze tygodnie spaliśmy na podłodze, na której 
rozesłano słomę […] – wspominał ks. Leon Stępniak, więzień Dachau – Gusen – 
Dachau(1940-1945) – numer obozowy 2203651.

Podobóz Gusen I, utworzony wiosną 1940 roku w odległości pięciu kilo-
metrów od obozu macierzystego Mauthausen, zachował pewną odrębność. Od 
samego początku przeznaczony był do eksterminacji polskiej inteligencji i polskiego 
duchowieństwa. Esesmani nadzorujący budowę obozu określali go Vernichtungslager 
für die polnische Intelligenz. I nie kryli przed więźniami polskimi, że budują obóz 
dla „parszywych” Polaków. Nazywano go „ostatecznym rozwiązaniem”, a jedyne 
wyjście, jak mówił komendant Karl Chmielewski nowo przybyłym więźniom, 

do obozu koncentracyjnego Buchenwald. W Dachau przebywał od 8 grudnia 1940 r., doczekał wyzwolenia. 
Zob. J. Woś, W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, op. cit., z. 3, s. 83.

51 A. Jagodzińska, Kustosz Pamięci. Ksiądz Leon Stępniak (1913-2020)…, op. cit., s. 139.
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prowadziło przez komin krematorium. Pierwsi Polacy zostali przywiezieni w marcu 
1940 roku. Większość polskich więźniów, także duchownych, po przybyciu do 
obozu i brutalnym przyjęciu kierowano do pracy w kamieniołomach, jednych do 
Kastenhofen – Untebruch w komandzie Westerplatte, gdzie kopali głębokie doły 
lub do kamieniołomu Kastenhofen – Oberbruch, gdzie dużymi młotami rozbijali 
wydobyte bloki kamienne. Pozostali pracowali przy wykończeniu budowy baraków, 
ulic obozowych, placu obozowego, montażu urządzeń sanitarnych, zakładaniu sieci 
elektrycznej i wodociągowej, znoszeniu darni do budowy alejek obozowych, wznosili 
wieże strażnicze itp. Wszystkie prace, nawet te najcięższe, były wykonywane ręcznie 
i zawsze w biegu. Obuci w drewniane chodaki, z górnego kamieniołomu Kasten-
hofen, więźniowie nosili na barkach do położonego 500 metrów niżej, będącego 
w budowie obozu Gusen, granitowe 40-60 kilogramowe kamienie. To była droga 
śmierci, gdyż pilnujący kapo (często więźniowie kryminalni) i esesmani zabawiali 
się, popychając, bijąc więźniów drągami i szczując psami. Kto z nosicieli kamieni 
upadł, ginął zadeptany nogami współwięźniów. Drogę powrotną – bez kamienia – 
więźniowie pokonywali także w biegu. Zapisane słowa A. Myczkowskiego, więźnia 
Gusen, jakże wymowne, Gusen – spowite rosą – kolumny niewolników przesuwają 
się jak duchy-postacie przygarbione pod ciężarem głazów, nogi popuchnięte – idą, idą 
jakimś tragicznym pochodem […]. Kapo bije, bo niewolnik i tak jednakowo postępuje. 
W pokorze zniesie ten kij. Nie wytrzymasz bólu? Ty wiesz? To śmierć rozłożona na dłuższy 
czas. Rozwścieczony zwierz pastwił się będzie nad Tobą godzinami, całymi dniami, 
dopóki będziesz oddychał52. Po 1942 roku Gusen I stał się na terenie Austrii jednym 
z pierwszych i największych ośrodków produkcji sprzętu wojennego. Dla zakładów 
Messershmitta pracowało od 10 000 do 15 000 więźniów z obozów Gusen I i Gusen 
II (założony w marcu 1944 roku). Wyczerpująca praca, wszechobecny brud, głodowe 
porcje, choroby, szykany, bicie powodowały wysoką śmiertelność wśród więźniów. 
Praca trwała od 10 do 12 godzin, zimą – 8. W związku z dużą zachorowalnością 
i śmiertelnością więźniów w Gusen wybudowano własny szpital (rewir) oraz kre-
matorium. W Gusen przełożonymi obozu oraz blokowymi, izbowymi i kapo byli 
przestępcy kryminalni. Komendantem obozu do listopada 1942 roku był Karl Walter 
Chmielewski53. Haupsturmführer Chmielewski nienawidził Polaków. Brał udział 
w rozstrzeliwaniu więźniów, organizował masowe katowanie. Nocą lubił przychodzić 
do barków polskich księży by bić, często do nieprzytomności. W okresie od 2 sierpnia 
do grudnia 1940 roku władze obozowe w wyjątkowy sposób znęcały się nad polskimi 

52 A. Myczkowski, Przez Dachau do Mauthausen-Gusen, Kraków 1943, s.  23; A. Jagodzińska, Kustosz 
Pamięci. Ksiądz Leon Stępniak (1913-2020)…, op. cit., s. 137-138.

53 SS-Hauptsturmführer Karl Walter Chmielewski (1903-1991) urodził się we Frankfurcie nad Menem. Za 
to, że osobiście mordował i maltretował więźniów otrzymał przydomek „diabła z Gusen”. Aresztowano 
go pod zarzutem korupcji i skazano na 15 lat więzienia. Ułaskawiony przez Himmlera wrócił do Gusen, 
ale nie pełnił już żadnej funkcji. Po wojnie długo się ukrywał pod fałszywym nazwiskiem i dopiero 
w  1961 r. został skazany na karę dożywocia. S. Dobosiewicz, Mauthausen – Gusen, obóz zagłady, 
Warszawa 1977, s. 71-75.
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księżmi, którzy przybyli w transporcie z Dachau 2 sierpnia 1940 roku. Męczeńską 
śmierć poniosło wtedy 50 polskich księży. Jednym z zabitych był ks. Franciszek 
Harwaczyński, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, proboszcz z parafii Kębłowo 
i ks. Włodzimierz Laskowski z Lwówka.

8 grudnia 1940 roku, po wstawiennictwie papieża Piusa XII w Berlinie, Adolf 
Hitler wyznaczył KL Dachau, jako miejsce odosobnienia dla wszystkich księży 
przebywających w niemieckich obozach koncentracyjnych. Pomiędzy 8 a 18 grudnia 
1940 roku z Mauthausen-Gusen wywieziono do Dachau 100 polskich kapłanów. 
W Gusen pozostali nieliczni. W większości byli to klerycy z seminariów diecezjalnych 
i zakonnych. W Gusen, podobnie jak w Dachau, praktyki religijne były surowo 
zabronione przez władze obozowe, a jednak niektórzy więźniowie we wspomnieniach 
nazywali Gusen „modlącym się obozem”. Jednym z więźniów Gusen był ks. Ludwik 
Bielarzewski (1905-1999) z Wielkopolski, proboszcz w Luboniu koło Poznania. 
We wrześniu 1939 roku został powołany na kapelana Armii „Poznań”. W kampanii 
polskiej 1939 roku uniknął niewoli jenieckiej i powrócił do parafii w Luboniu. 
25 maja 1940 roku aresztowało go poznańskie Gestapo (na fali kolejnych aresztowań 
polskich księży diecezjalnych i zakonnych). Osadzony w Forcie VII, został kolejno 
więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych: Dachau – numer obozowy 11443, 
Mauthausen-Gusen – numer obozowy 5967. 2 sierpnia 1940 roku z grupą 150 księży 
wywieziono go do obozu Gusen I. Tam pracował w kamieniołomie „Steintrager 
Kastenhofen”, na równi z innymi więźniami przy noszeniu ciężkich kamieni przy 
budowie kanału odwadniającego, w podziemnych warsztatach przemysłu zbrojenio-
wego, przy budowie linii elektrycznej. Trzy razy znalazł się w karnej kompanii tylko 
dlatego, że był księdzem. Do Dachau został odesłany 1 grudnia 1944 roku. Chory 
na tyfus doczekał wyzwolenia 29 kwietnia 1945 roku. Ks. Ludwik Bielerzewski nie 
tylko spowiadał i udzielał rozgrzeszenia więźniom, a w chwilach zwątpienia wspierał 
duchowo, ale także dzielił się ostatnią kromką chleba czy miską zupy. W Gusen, 
w którym Niemcy i Austriacy zamordowali około 27 000 Polaków, z narażeniem 
życia pełnił tajną posługę duszpasterską wśród więźniów. Nazywany był przez Pola-
ków „biskupem więziennej rzeczypospolitej gusenowskiej”54. Niestety, w grudniu 
1944 roku wywieziono ks. Ludwika Bielerzewskiego i pozostałych księży do Dachau. 
W Dachau doczekał wyzwolenia, w 1946 roku powrócił do Polski55.

EKSPERYMENTY PSEUDOMEDYCZNE

W Mauthausen-Gusen, podobnie jak w Dachau, przeprowadzano na zdrowych 
więźniach eksperymenty pseudomedyczne. W latach 1940-1943 prawie wszyscy lekarze 

54 Zob. więcej: J. Woś, W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa…, op. cit., z. 4, s. 48-49.
55 Ks. L. Bielarzewski dzieje swojego życia przedstawił w wydanej trzykrotnie książce Ksiądz nie zostaje 

sam. Zob. także: M. Węcławski, Najstarszy z wielkopolskich kapłanów, „Biuletyn Informacyjny dla Księży 
Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego w Dachau” 1999, nr 27, s. 63-64; Kapelani wrześniowi…, 
op. cit., s. 762-768.
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obozowi interesowali się chirurgią. Najbardziej niebezpieczne zabiegi przeprowadzał 
na rewirze (szpital obozowy) dr Hermann Richter z Linzu, lekarz w Gusen na przełomie 
1940/1941. Do sporządzania fachowych opisów i fotografowania zabiegów zmuszał 
polskich lekarzy-więźniów Gusen. W wyniku eksperymentów pseudomedycznych, 
w krótkim czasie spowodował w Gusen śmierć około 30 więźniów, a w Mauthausen 
300. Przeglądając znajdujące się w zasobie IPN materiały archiwalne56 dotyczące niemie-
ckich obozów koncentracyjnych, natrafiłam na wstrząsającą relację Feliksa Kamińskiego, 
lekarza z Poznania – więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego, Mauthausen-Gusen 
w latach 1940-1945. Doktor medycyny Feliks Kamiński – wykonywał w Gusen prepa-
raty histopatologiczne z narządów zmarłych (dr Friedrich Entress, wizytujący w kwietniu 
1941 roku obóz w Gusen rozpoznał w chorym więźniu dr. Feliksie Kamińskim swego 
nauczyciela anatomii z czasów studenckich na Uniwersytecie Poznańskimi, polecił 
go komendantowi obozu na kierownika oddziału anatomicznego). Preparaty te były 
przesyłane do Wyższej szkoły Medycznej SS w Grazu i sprzedawane uniwersytetom, 
głównie w Wiedniu i Berlinie. Doktor Feliks Kamiński zeznał, że do celów ekspery-
mentów pseudomedycznych zakopywano żywych ludzi.

RUCH OPORU

W tych beznadziejnych warunkach eksterminacji więźniów (m.in. uśmiercanie 
w komorach gazowych inwalidów z Gusen I, mordowanie siekierami inwalidów 
w Gusen II, ciężka praca, codzienne szykany ze strony esmanów, blokowych i kapo, 
głód, choroby, badania pseudomedyczne) w obozie wśród więźniów świeckich ufor-
mował się tajny Ruch Oporu. Warunkiem podjęcia walki o przetrwanie w obozie była 
niewątpliwie silna postawa duchowa. Jedną z form Ruchu Oporu była modlitwa do 
Matki Boskiej. Stała się ona silnym ogniwem łączącym umęczonych i głodnych więź-
niów różnych wyznań, a nawet niewierzących. Formujący się Ruch Oporu poprzez 
modlitwę, śpiewanie pieśni religijnych – mniej lub bardziej świadomie ogarniał całą 
społeczność obozową: przetrwać wszystko, innych ocalić od śmierci, pomóc słabszym. 
Każdy kto wierzył w Boga, wierzył, że miłość zwycięży nienawiść. Ludźmi, którzy 
organizowali ten osobliwy Ruch Oporu byli księża diecezjalni (Władysław Woźniak, 
Marian Marcinkowski, Tadeusz Pilarczyk i in.), klerycy zakonni (Werbiści z Chludowa, 
Salezjanie, Jezuici, Orioniści, Józef Maksymiuk, Paweł Kurda, Franciszkanie), jak 
również katolicy różnych wyznań i zawodów, np. Wacław Milke, Władysław Gębik.

W Gusen I, gdzie z 34 tysięcy uwięzionych Polaków zginęło 27 tysięcy, 
także sztukę – więźniowie pragnęli pokazać, że sens życia nie ulega przemianom 
i można go odnaleźć pomimo cierpienia. Jednym ze sposobów na odnajdywanie 
tego sensu było doświadczenie dobroci, miłości, prawdy i piękna w bezpośred-
nim kontakcie z drugim człowiekiem. Więźniem, który swoją postawą dawał 

56 IPN GK 178/68, Protokoły przesłuchania świadków dotyczące zbrodni dokonanych przez Niemców 
w Tuchorzy, Mosinie i Poznaniu [1946].
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nadzieję przetrwania obozowego piekła był Mirosław Szopiński. Przywieziony 
do kamieniołomów Gusen w maju 1940 roku, jeszcze tego samego roku stwo-
rzył chór obozowy. Wyszukał więźniów, którzy potrafili odśpiewać trudną, 
chociaż melodyjną, skomponowaną pieśń Sen więźnia: Chór w Gusen – diabeł by 
się uśmiał! Tu, gdzie ludzi topiono w gnojówkach, gdzie mary ludzkie przewracały 
się przy pracy z głodu i wycieńczenia, tu, w Gusen myśleć o chórze – wspomina  
Włodzimierz Wnuk57. Mirosław Szopiński doczekał wyzwolenia 5 maja 1945 roku.

RÓŻAŃCE Z GUSEN

W obozie Gusen I w wieczór wigilijny 1941 roku piętnastoosobowa grupa bliskich 
sobie kolegów, między innymi Wacław Milke58, Stefan Niewiada, kleryk Piotr 
Naruszewicz, Mieczysław Paszkiewicz, Alojzy Waluś i inni, utworzyła tzw. Żywy 
Różaniec. Była to jedna z form oporu. Każdy z uczestników zobowiązał się odma-
wiać codziennie jedną dziesiątkę różańca i zachęcać do odmawiania różańca innych 
kolegów. 2 lutego 1942 roku, w Święto Matki Boskiej Gromnicznej, na zorganizo-
wanym potajemnie koncercie, na którym śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, 
z inicjatywy członków Żywego Różańca nastąpił akt zawierzenia Matce Bożej całego 
obozu. Ziarenkami różańca, przemyconego z magazynu odzieżowego przez Teofila 
Czepionkę, więźniowie otoczyli obóz. Członkowie Żywego Różańca postanowili 
także wykonać różaniec – wotum, by po powrocie do kraju, złożyć różaniec Matce 
Boskiej na Jasnej Górze. Pomysłodawcą był wspomniany Wacław Milke z Płocka 
i Władysław Gębik z Olsztyna. Ostatecznie do dnia wyzwolenia obozu wykonano 
200 kostek-urn59. Zostały wykonane z granitu, drewna i szyby wojskowego samolotu 
amerykańskiego zestrzelonego nad Gusen.

Pierwszą część różańca – radosną wykonano w połowie 1943 roku z granitu, 
i kamienia, który więźniowie nosili na swoich plecach. Każda kostka miała wywier-
cony otwór, w którym złożono prochy zamordowanych i spalonych w krematorium 
więźniów. Uroczyste przekazanie złożonego z ocalałych kostek różańca – wotum 
na Jasną Górę odbyło się w sierpniu 1960 roku podczas mszy św. celebrowanej 
przez byłego więźnia, ks. Antoniego Jezierskiego60, w obecności byłych więźniów 
Gusen – uczestników Żywego Różańca.

W 1943 roku w Gusen wykonano drugą część różańca – bolesną. Kostki 
tej części różańca zrobiono z kawałka drewna, ułamanego z obozowej szubienicy. 
W nich również umieszczono prochy więźniów spalonych w krematorium. Druga 
część różańca, została złożona w 1979 roku w kościele akademickim św. Anny na 
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w obecności byłych więźniów Gusen.

57 W. Wnuk, Byłem z wami, Warszawa 1960, s. 27.
58 Zob. Druh. Piękne życie Wacława Milke, Płock (brak daty wydania).
59 Zob. W. Gębik, Z diabłami na Ty, Gdańsk 1972, s. 296-297.
60 Ks. Antoni Jezierski, kl. salezjanin, od 12.04.1940 r. więzień w Działdowie, od 18.04.1940, niemieckiego 

obozu koncentracyjnego Dachau, od 26.04.1940 r. więzień Gusen. Doczekał wyzwolenia 5 kwietnia 1945 r.
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W 1944 roku podczas jednego z nalotów alianckich nad obozem Gusen 
został zestrzelony samolot amerykański61. Część jego siedmioosobowej załogi została 
zabita przez esesmanów jeszcze w trakcie opadania na spadochronach. Pozostałych 
członków załogi Niemcy także zastrzelili i spalili w krematorium w Mauthausen. To 
bestialskie zamordowanie bezbronnych lotników wstrząsnęło polskimi więźniami. 
Wtedy powstała myśl wykonania trzeciej części różańca – chwalebnej. Z części 
plastikowej szyby, oderwanej z zestrzelonego samolotu, wykonano 55 sztuk kostek-urn 
z prochami, pomalowano na czarno, by – jak poprzednio – imitowały kostki do gry. 
W kostkiach-urnach umieszczono prochy zamordowanych i spalonych lotników. 
Trzecia część różańca – chwalebna została złożona w październiku 1980 roku. W Kate-
drze Wrocławskiej w asyście księży oraz w obecności byłych więźniów obozu Gusen.

ZAMEK W HARTHEIM KOŁO LINZU (AUSTRIA)

Od 1942 roku jedną z form masowego wyniszczania więźniów były transporty 
inwalidów. Więźniów chorych czy mniej przydatnych do pracy grupowano w bloku 
inwalidów, skąd stopniowo wywożono na zagazowanie do Hartheim k. Linzu 
w Austrii, gdzie funkcjonowało osławione centrum doświadczeń z gazami toksycz-
nymi. W Zamku Hartheim poniosło śmierć co najmniej 30000 ludzi, w tym wielu 
Polaków (około 2000-3000, w tym 311 polskich księży).

WYZWOLENIE

5 maja 1945 roku o godzinie 17.00 Mauthausen-Gusen został wyzwolony przez 
żołnierzy amerykańskich. Polscy więźniowie odśpiewali hymn narodowy i „Rotę”. Na 
betonową latarnię-szubienicę wciągnęli biało-czerwoną flagę. Byli wolni. Z dokona-
nego podczas wieczornego apelu obliczenia wynikało, że 4 maja 1945 roku w Gusen 
było około 21000 więźniów.

Obecnie w miejscu obozu Gusen I, w którym w latach 1940-1945 zamordo-
wano tysiące więźniów, także Polaków, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych. 
Zachował się tylko mały skrawek ziemi, na którym stało krematorium. Brama obozu 
z napisem Arbeit macht frei prowadzi do jednej z willi Gusen. Jednak proces dewastacji 
się nie zakończył. Dosłownie w ostatnich tygodniach rozpoczęto niszczenie terenu 
dawnego placu apelowego. Zbudowano ogrodzenie, które uniemożliwia dostęp do 
materialnych pozostałości po obozie.

W Mauthausen zachowano pamięć o obozie. Pozostał plac apelowy, baraki, 
granitowy mur z wieżyczkami wartowniczymi, krematorium, komory gazowe, schody 
śmierci z 186 stopniami prowadzącymi do kamieniołomów. Na terenie Mauthausen – 
Muzeum ustawiono pomniki pamięci narodowej, postawione także przez Polaków. Na 
kamiennym bloku wyryto napis: W tym obozie zagłady w latach 1939-1945 śmiercią 

61 W. Gębik, Z diabłami na ty…, op. cit., s. 187.
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męczeńską z rąk zbrodniarzy hitlerowskich zginęło 35203 Polaków. Wieczna chwała 
ich pamięci! Rodacy, Mauthausen, maj 1955 r. Przez Mauthausen i jego podobozy 
przeszło około 200000 więźniów kilkudziesięciu narodowości.

Na placu przed Urzędem Miasta Mauthausen stoi pomnik Sarenki wyrzeź-
biony z granitu kamieniołomów Gusen przez polskiego więźnia Gusen Stanisława 
Krzekotowskiego z Poznania. Wykonanie tego pomnika – rzeźby ogrodowej – zlecił 
komendant obozu. Sarenka miała być prezentem do ogrodu Adolfa Hitlera. Być 
może, to zlecenie polskiemu więźniowi uratowało życie. Doczekał wyzwolenia, 
wrócił do Poznania.

ETZEL KOŁO KOLONII (NIEMCY)

Miejsce, o którym nie można nie pamiętać. W październiku 1939 roku przybył do 
Kolonii (Köln) transport około tysiąca polskich żołnierzy – uczestników kampanii 
wrześniowej, których jako jeńców wojennych internowano na terenie Targów – Mes-
sellager Deutz, prawdopodobnie w Dulag F i wykorzystywano do pracy niewolniczej. 
Czy byli wśród nich księża kapelani? Nie udało się ustalić. Zmarłych tam polskich 
jeńców, prawdopodobnie z powodu tragicznych warunków panujących w obozie, 
chowano na cmentarzu przy Etzelstrasse.

Znajduje się tam zapomniany pomnik, upamiętniający zmarłych w Dulagu F 
50 polskich żołnierzy. Ufundowany wkrótce po wojnie – w październiku 1945 roku, 
przez Polaków, byłych więźniów KL Dachau oraz robotników przymusowych (repa-
triantów), umieszczonych w obozie dla dipisów w koszarach Etzel-Kolonia – wymaga 
renowacji. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenie pomnika przez kapelana62 księdza 
Leona Stępniaka, w towarzystwie mieszkańców obozu Etzel, zostały udokumentowane 
na kilkudziesięciu fotografiach. Na zdjęciu z dnia odsłonięcia pomnika widoczne 
są nazwiska zmarłych żołnierzy, data urodzenia i śmierci. Tablica znajduje się na 
cmentarzu Westfriedhof przy Venloer Strasse w Kolonii.

Grupowe zdjęcia polskich jeńców wojennych z września 1939 roku, w mun-
durach wojskowych, można obejrzeć w muzeum miasta Kolonii – EL-DE Haus, 
dawnej siedzibie Gestapo, a obecnie tzw. NS-Dokumentationszentrum przy 
Appelhofplatz 23-25. 12 grudnia 2012 roku w EL-DE-Haus odbyła się uroczystość 
otwarcia nowych pomieszczeń ekspozycyjnych. Placówka, utworzona z końcem lat 
80., stanowi unikatowe na skalę Niemiec muzeum – w miejscu martyrologii oby-
wateli wielu narodów Europy, więzionych i prześladowanych przez funkcjonariuszy 
zbrodniczej policji politycznej Trzeciej Rzeszy w latach 1933-1945. Dotychczasowa 

62 Po zakończeniu wojny polscy duszpasterze na terenie Niemiec podlegali bezpośrednio biskupowi 
polowemu Wojska Polskiego Józefowi Gawlinie, którego papież Pius XII na mocy dekretu Stolicy 
Apostolskiej z 5 czerwca 1945 roku ustanowił ordynariuszem Polaków na terenie dawnej Rzeszy z pełną 
jurysdykcją na tym obszarze. „Wszyscy pracujący księża zostali mianowani kapelanami wojskowymi 
i nosili dystynkcje w stopniu kapitanów i majorów”, zob. J. Rykała, Więźniowie, heftlingi, emigranci, 
Warszawa 1972, s. 174.
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ekspozycja zawiera dokumentację polskich losów w tej części Niemiec, także wspo-
mnianych polskich żołnierzy.

Tu, w siedzibie Gestapo, miejscu kaźni, w którym więziono wielu Polaków, 
przetrzymywano i torturowano m.in. nauczycielkę Natalię Tałasiewicz, pełniącą 
z ramienia Państwa Polskiego i Episkopatu misję wśród polskich kobiet – robotników 
przymusowych. Po brutalnym śledztwie wywieziono ją do niemieckiego obozu 
koncentracyjnego Ravensbrück, gdzie została zamordowana. Dzisiaj znajduje się 
w gronie 108 błogosławionych, męczenników II wojny światowej.

Muzeum w Kolonii jest Polakom mało znane. Podczas uroczystości 12 grudnia 
2012 roku, zaproszona (jako przedstawiciel IPN) przez ówczesnego burmistrza 
Kolonii Jürgena Rtersema, w muzeum EL-DE Haus spotkałam Elżbietę Adamski 
– wieloletniego i jedynego pracownika z Polski, dokumentującego w NS-Dokumen-
tationszentrum losy Polaków, więźniów tego miejsca.

W przyszłości należy zadbać o szersze wyeksponowanie polskich wątków 
i lepsze upamiętnienie ofiar. Istotnego wsparcia może udzielić Instytut Pamięci 
Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Pomimo upływu wielu lat od zakończenia II wojny światowej, skutki pobytu 
w niemieckich obozach koncentracyjnych, więzieniach, obozach pracy przymusowej, 
obozach przesiedleńczych i obozach jenieckich, a przede wszystkim późniejsze jego 
następstwa są tematem wciąż aktualnym i badanym. Zgadzam się ze stwierdzeniem, 
że: Stałe zainteresowanie i kontynuacja badań w tym zakresie wynika z narastającego 
z perspektywy historycznej niepokoju, że ogrom zbrodni popełnionych przez Niemców 
i odtworzenie wszystkiego, co składało się na cierpienia i zniszczenia milionów ludzi zdaje 
się przekraczać możliwości naszego pokolenia – tego, które powinno spełnić swój ludzki 
obowiązek zarówno wobec ofiar niemieckiego nazizmu, jak i przyszłości 

63. Zadałam 
sobie pytanie: czy wyczerpujące zbadanie systemów obozów koncentracyjnych zostało 
zrealizowane przez pokolenie doświadczone wojną, nasze pokolenie powojenne, czy 
też nie zostanie zrealizowane nigdy?
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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono wybrane sylwetki księży kapelanów Wojska Polskiego i ich 
bohaterstwo po niemieckiej agresji na Polskę. Jako jeńcy wojenni po kampanii wrześ-
niowej – wbrew obowiązującej I Konwencji Genewskiej – byli wysyłani do niemieckich 
obozów koncentracyjnych w latach 1939-1945. Tam pozbawiano ich wszelkich praw 
i traktowano w wyjątkowo brutalny sposób: maltretowano, głodzono, niszczono ciężką 
pracą, przeprowadzano doświadczenia pseudomedyczne, wysyłano w tzw. transportach 
inwalidów. Mimo to pozostali niezłomni, do końca wierni Bogu i Ojczyźnie. Bohaterstwo 
polskich księży kapelanów Wojska Polskiego zasługuje na pamięć, dzisiaj wielu z nich 
znajduje się w gronie błogosławionych – męczenników II wojny światowej.

ABSTRACT

The article presents biographies of selected chaplains of the Polish Army and their heroism 
after the German aggression of Poland. After the September Campaign – despite being 
prisoners of war and contrary to the Geneva Conventions – they were sent to German 
concentration camps in the years of 1939-1945. There, they were deprived of all their 
rights and treated in an extremely brutal manner: they were mistreated, starved, destroyed 
with hard work, pseudo-medical experiments were carried out, and they were sent to the 
so-called transports of invalids. Nevertheless, they remained steadfast, faithful to God and 
the Fatherland until the end. The heroism of Polish chaplains of the Polish Army deserves 
to be remembered, today many of them are among the blessed – martyrs of World War II.

SŁOWA KLUCZOWE:

Kapelani Wojska Polskiego, Niemiecka okupacja Polski 1939-1945, II wojna świa-
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W obszernej i wciąż powiększającej się literaturze dotyczącej sowieckiej zbrodni na 
bez mała 22 tysiącach polskich obywateli w Katyniu, Charkowie, Twerze i innych 
miejscach Związku Sowieckiego temat życia rodzin ofiar na ogół umykał szerszym 
badaniom historyków. Ze względu na aktywną działalność Federacji Rodzin Katyń-
skich oraz osób, które doświadczyły sowieckich deportacji, m.in. na Syberię czy do 
Kazachstanu, obecnie posiadamy niezwykle bogaty zbiór literatury wspomnieniowej 
związanej z sowieckimi represjami. Nie daje ona jednak pełnego obrazu życia codzien-
nego rodzin katyńskich1. Z literatury wspomnieniowej, która rzuca światło na różne 
aspekty życia rodzin ofiar zbrodni, wymienić należy m.in. trzy tomy Pisane miłością, 
opublikowane wywiady Teresy Kaczorowskiej czy książkę Andrzeja Mularczyka, 
na podstawie której powstał film Andrzeja Wajdy Katyń2. Warto mieć jednak na 
uwadze, że literatura katyńska, mimo iż bogata, posiada jeszcze wiele luk badawczych3. 
Opinia wyrażona w 2005 roku przez Stanisława Jaczyńskiego, o tym iż: Jakkolwiek 
ilościowy dorobek polskiego piśmiennictwa historycznego poświęcony szeroko rozumianej 
* Informacje zawarte w artykule opierają się na ustaleniach przedstawionych w książce autora: K. Łagojda, 

Życie w  cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w latach 1939-1989 w świetle wywiadów z członkami 
Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. Wybrane aspekty, Wrocław 2016, zwł. rozdz. II oraz III, s. 42-59;  
84-103 oraz artykule: Idem, Pamięć o ojcu. Refleksje z rozmów z rodzinami katyńskimi. Rekonesans 
badawczy, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2014, R. IV, s. 89-127. 

1 Oczywiście pod pojęciem „rodzin katyńskich” mamy na myśli wszystkie rodziny, których bliscy padli 
ofiarą szeroko pojętej Zbrodni Katyńskiej.

2 Pisane miłością. Losy wdów katyńskich, t. 1-3, red. A. Spanily, Gdynia 2000-2003; T. Kaczorowska, 
„Kiedy jesteście, mniej boli…”. Losy dzieci katyńskich, Gdynia 2003 oraz Dzieci Katynia, Warszawa 2010; 
A. Mularczyk, Katyń. Post mortem: opowieść filmowa, Warszawa 2007; Sześć krótkich relacji możemy 
znaleźć w pracy zbiorowej pod redakcją Sławomira Kalbarczyka, zob. Aneks. Relacje strażników pamięci 
o Zbrodni Katyńskiej, [w:] Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 
2010, s. 187-222. Nie brakuje także literatury wspomnieniowej, np. osób zesłanych do ZSRS podczas 
pierwszej i drugiej deportacji sowieckiej w lutym i kwietniu 1940 r. Zob. m.in. A. R. Gąsowska-Dadlez, 
Katyń. Dokumenty i refleksje, Poznań 2018, część 2, Wspomnienia, s. 79-104.

3 Ostatnio, w  kontekście wątków słabo opracowanych i  pominiętych w  czterotomowym wydawnictwie 
źródłowym Katyń. Dokumenty zbrodni, wypowiedział się Wojciech Materski, zob. W. Materski, Dokumentacja, 
której nie znamy z edycji źródeł „Katyń. Dokumenty zbrodni”, „Zeszyty Katyńskie” 2017, nr 26, s. 50-60.
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problematyce katyńskiej można uznać za bogaty, to jednak nie wszystkie zagadnienia 
zostały opracowane w sposób zadowalający, mimo wielu lat badań, wcale nie straciła 
na swojej aktualności4.

Stan wiedzy historyków na temat okupacji niemieckiej także nie jest zadowalający. 
Paradoksalnie, szczegółowiej – przynajmniej w niektórych aspektach – została opracowana 
okupacja sowiecka ziem polskich. W PRL, kiedy o jakichkolwiek aspektach sowieckiej 
okupacji nie można było mówić, a tym bardziej pisać, badania nad terrorem niemie-
ckim na ziemiach polskich, należących do Trzeciej Rzeszy po 28 września 1939 roku, 
przeżywały rozkwit. Po upadku komunizmu w Polsce i rozpadzie ZSRS, sytuacja 
zmieniła się diametralnie. Otworzyły się archiwa w Rosji i krajach postsowieckich, co 
polscy badacze starali się wykorzystać. Historycy poświęcali też wiele uwagi działalności 
komunistycznych służb specjalnych w PRL. Do tej pory, najpełniejszy i wciąż najbardziej 
aktualny obraz okupacji niemieckiej przedstawił w swojej dwutomowej syntezie Czesław 
Madajczyk, jest to zaskakujące bowiem od wydania jego dzieła mija 50 lat5.

Badając losy wybranych grup społecznych pod okupacją niemiecką czy 
sowiecką, zasadnicze pytanie, od którego powinno się zacząć rozważania, brzmi: 
czym życie tej grupy różniło się od reszty społeczeństwa? Idąc dalej, powinniśmy 
uargumentować, dlaczego akurat jej poświęciliśmy swoje badania? Jeśli przyjrzymy się 
losom rodzin zamordowanych oficerów pod okupacją niemiecką, to na postawione 
pytanie odpowiemy, że ich życie na ogół nie różniło się niczym. Niemiecki okupant 
nie stosował szczególnych form represji wobec rodzin oficerów przetrzymywanych 
czy to w sowieckich obozach „specjalnych”, czy w niemieckich oflagach. W tym 
miejscu należy jednak zaznaczyć, że rodziny katyńskie mogły stać się pośrednimi 
ofiarami terroru niemieckiego, niewymierzonego stricte w nich, ale w ogół polskiego 
społeczeństwa. Niemiecki okupant od momentu wkroczenia na tereny polskie syste-
matycznie i z premedytacją wprowadzał w życie program likwidacji kierowniczych 
i wykształconych warstw polskiego społeczeństwa. Mam tutaj na myśli przede 
wszystkim Intelligenzaktion na Pomorzu oraz Ausserordentliche Befriedungsaktion 
(Akcja AB) na terenach Generalnego Gubernatorstwa. Wydarzeniem bez precedensu, 
które wywołało oburzenie wśród europejskiej opinii publicznej, było aresztowanie 
6 listopada 1939 roku 183 pracowników naukowych związanych z Uniwersytetem 
Jagiellońskim, Akademią Górniczą i Akademią Handlową w Krakowie. Akcja 
niemieckiej policji, która nosiła nazwę Aktion gegen Universitätsprofessoren, była 
próbą likwidacji w Polsce grupy opiniotwórczej6. Działania niemieckiego oku-
panta, wymierzone w małą grupę uczonych, można uznać za preludium do jeszcze 

4 S. Jaczyński, Stan badań nad zbrodnią katyńską z perspektywy 65 lat, „Zeszyty Katyńskie” 2005, nr 20, s. 93-94.
5 Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1-2, Warszawa 1970.
6 Na temat tej znanej akcji ukazało się już kilka prac i wspomnień. Zob. Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 

6 listopada 1939, red. L. Hajdukiewicz, Kraków 1989; Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6 XI 1939 r.). Dokumenty, wybór i oprac. J. Buszko, I. Paczyńska, 
Kraków 1995. Z nowszych prac o charakterze wspomnieniowym warto zobaczyć niewielką książkę 
wydaną przez Muzeum II wojny światowej w  Gdańsku: Z. Starachowicz, Sonderaktion Krakau. 



69

Życie rodzin jeńców obozów specjalnych NKWD na tle okupacji niemieckiej...

bardziej represyjnej polityki, która pół roku później miała miejsce we wszystkich 
dystryktach Generalnego Gubernatorstwa, czyli Akcji AB. Tzw. Nadzwyczajna Akcja 
Pacyfikacyjna, podobnie jak Katyń, była działaniem o charakterze ludobójczym, 
wymierzonym w elity intelektualne Polski7. Obaj okupanci mieli na celu wyeli-
minowanie warstw politycznych i intelektualnych Polski, a ofiarami niemieckiej 
i sowieckiej eksterminacji padały całe rodziny.

Badacze cały czas mają spore trudności, aby dokładnie określić straty ludności 
polskiej pod okupacją niemiecką, niemożliwym jest też aktualnie wskazanie, ile 
rodzin oficerów, którzy zostali zamordowani na podstawie decyzji WKP(b) z 5 marca 
1940 roku, padło ofiarami niemieckiej eksterminacji bezpośredniej lub pośredniej8.

Skupię się na ostatnim pożegnaniu z głową rodziny, poszukiwaniu bliskich 
przez rodziny po urwaniu się korespondencji z obozów specjalnych w połowie 
marca 1940 roku oraz niemieckim odkryciu grobów polskich oficerów w Katyniu 
w kwietniu 1943 roku i stosunku do tego wydarzenia rodzin poległych.

WRZESIEŃ 1939 ROKU

1 września 1939 roku i wybuch II wojny światowej zakończyły beztroskie i szczęśliwe 
dzieciństwo wielu dzieci w Polsce, w szczególności tych wychowanych w patrio-
tycznym duchu rodziny oficera Wojska Polskiego. W wielu wspomnieniach dzieci 
oficerów okres dwudziestolecia międzywojennego jawi się jako czas sielanki. Andrzej 
Wajda, reżyser filmu „Katyń”, podkreślał, że z dzieciństwa zapamiętał wspaniałe 
chwile związane z oficerskimi obowiązkami żywiciela rodziny: Moje pierwsze dziecinne 
wspomnienia łączą się z garnizonem w Suwałkach… Łatwo zrozumieć, że z tego dzieciń-
stwa wyniosłem takie obrazy, jak parady wojskowe, orkiestra kawaleryjska, zajeżdżający 
galopem działon konny… Należę do nielicznych osób, które oglądały ćwiczenia kawalerii, 
cięcie szablą i pchnięcie lancą, ekwilibrystykę na koniach, powrót do koszar całego pułku 
na nartach, pogrzeby z trumną na lawecie działa – wszystko to są utrwalone obrazy, 
które musiały znaleźć odbicie w moich filmach9.

Wspomnienia z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim w Krakowie (6-10 listopada 1939 roku), wstęp 
i oprac. K. Starachowicz, F. Wasyl, Gdańsk 2012.

7 Istnieją słabe i dość wątpliwe poszlaki, mogące wskazywać, że te dwa ludobójstwa zostały skoordynowane. 
Zob. N. Lebiediewa, W. Materski, Zastanawiający dokument. Przyczynek do hipotezy o związku akcji 
AB ze zbrodnią katyńską, „Zeszyty Katyńskie” 1999, nr 10, s. 69-83. Szczegółowo różne hipotezy na 
ten temat przedstawił, dochodząc do wniosku o braku takiej koordynacji: W. Wasilewski, Współpraca 
sowiecko-niemiecka a zbrodnia katyńska, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2009, nr 1, s. 47-69.

8 Do kategorii ofiar eksterminacji bezpośredniej zaliczane są osoby, które straciły życie w egzekucjach, 
więzieniach gestapo, gettach, obozach zagłady oraz w akcjach pacyfikacyjnych. Do tej grupy należały 
także osoby niepożądane, czyli Żydzi, Polacy żydowskiego pochodzenia, Romowie, chorzy objęci eutanazją 
i  ofiary wysiedleń. Z kolei do ofiar eksterminacji pośredniej zaliczamy osoby, które poniosły śmierć 
w  więzieniach, obozach koncentracyjnych, wskutek przymusowej ciężkiej fizycznej pracy, chorób, 
głodu, fatalnych warunków bytowych itp. Na temat strat wojennych zob. Polska 1939-1945. Straty 
osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. W. Materski i T. Szarota, Warszawa 2009.

9 Wajda mówi o sobie. Wywiady i teksty, W. Wertenstein (wstęp, wybór i oprac.), wyd. 2, Kraków 2000, s. 19.
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Przed wojną większość żon oficerów nie musiała pracować, często też nie miały 
wyuczonego zawodu. W momencie opuszczenia domu przez męża, który wyruszył 
na front, obowiązek utrzymania, niekiedy wieloosobowej rodziny, spadał na żonę. 
Mobilizacja wojsk polskich miała miejsce krótko przed 1 września 1939 roku, jednak 
trwała wciąż kilka dni po rozpoczęciu wojny. Wówczas to w pamięci potomstwa 
osób wyruszających na wojnę utkwił obraz pakującego się ojca: W pamięci pozostała 
mi scena, jak ojciec, pakując się, na wierzchu walizki kładzie rewolwer i ją zamyka. 
To taka jakby fotografia zamykająca pierwszy etap mojego życia. W tym dniu po ojcu 
w zasadzie ślad się urwał10. Niektórzy wojskowi, tak jak Andrzej Riegier, w przeddzień 
wyruszenia na front przedstawili małżonkom szczegółowy plan na wypadek swojej 
śmierci. Wydaje się jednak, że tego typu bardzo przytomne zachowanie w obliczu 
zbliżającego się wroga, należało do rzadkości11.

Wraz z mobilizacją Wojska Polskiego rodziny polskich oficerów (także rezer-
wistów) opuszczały swoje miejsce zamieszkania i uciekały przed nadciągającymi 
wojskami Wehrmachtu. Władze RP rozpoczęły na początku września ewakuację 
rodzin oficerów Wojska Polskiego na tereny, które w ich mniemaniu miały być 
bezpieczne, czyli jak najdalej na wschód. Wówczas to podczas nalotów ginęły matki 
z dziećmi. Całe kolumny ludności, uciekające w panice, były łatwym celem dla 
niemieckiego lotnictwa. Rodzina Józefa Kuligowskiego, jeńca Ostaszkowa zamor-
dowanego w Twerze, tak przeżyła drogę z Łodzi do Warszawy: Rok 1939 przyniósł 
tragiczne zmiany dla naszej rodziny. Jak przez mgłę przesuwają się obrazy z pożegnania 
Ojca, gdy szedł na wojnę. Pakował nas na wóz (taki był rozkaz) i kazał nam uciekać 
w stronę Warszawy. Mamusia spakowała najważniejsze rzeczy w tobołki z pościelą, 
bielizną, odzieżą oraz trochę drobiazgów, dokumenty, albumy […]. Pod Warszawą 
cały korowód uciekających ludzi, a my wraz z nimi, został ostrzelany przez niemieckich 
najeźdźców. Zabity został nasz woźnica i koń, uszkodzony został wóz. Mamusia zabrała 
trochę rzeczy, które jeszcze mogła uratować, i z gromadką dzieci podążała do Warszawy12. 
Rodziny znalazły się bez dachu nad głową, zmęczone, głodne i przerażone przebiegiem 
sytuacji. Był to początek trwającej aż miesiąc tułaczej drogi. Po raz pierwszy żony 
oficerów, mając przy sobie dzieci, były zdane tylko na siebie. Warto pamiętać, że 
rodziny opuszczały swoje domostwa w przekonaniu, że wojna potrwa zaledwie kilka 
dni. Pakowały tylko najpotrzebniejsze rzeczy, aby podróżować szybko i bez ciężkiego 
bagażu. To przeświadczenie spotęgowała informacja o wypowiedzeniu wojny Trzeciej 
Rzeszy przez Wielką Brytanię i Francję 3 września. Przeszła ona do historii pod nazwą 
„dziwnej wojny”. Tak relacjonowała wydarzenia na początku września Krystyna 
Gołębiowska: Mama chciała zabrać więcej rzeczy, ale tato stwierdził, że nie ma sensu, 

10 Relacja Jacka Libickiego, syna Janusza Libickiego – profesora ekonomii, porucznika rezerwy Wojska Polskiego, 
jeńca obozu w Kozielsku, zamordowanego przez NKWD w Katyniu wiosną 1940 r. Nagrania wywiadów, 
przeprowadzonych 17 lipca, 4 września oraz 6 grudnia 2012 r. we Wrocławiu, znajdują się w zbiorach autora.

11 Pamiętniki znalezione w Katyniu, przedm. J. Zawodny, Paryż-Warszawa 1990, s. 269-271.
12 Pisane miłością…, op. cit., t. 1, s. 222.
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ponieważ wojna wkrótce się skończy. Tak zostaliśmy w letnich strojach i ze 120 złotymi, 
oraz bez możliwości powrotu do mieszkania13.

Ucieczka przed wojskami niemieckimi na wschód zakończyła się 17 września 
1939 roku wraz z wkroczeniem na Kresy Wschodnie Armii Czerwonej. Część polskich 
rodzin znalazła się nagle pod sowiecką okupacją, bez mieszkania, które – o ile jeszcze 
istniało – było zajęte przez wojska niemieckie, a także bez możliwości szybkiego 
powrotu. Niektóre rodziny próbowały przekroczyć granicę między dwoma totali-
tarnymi mocarstwami, która na stałe została uregulowana 28 września 1939 roku, 
w momencie podpisania przez Trzecią Rzeszę i ZSRS traktatu „o granicy i przyjaźni”. 
Linię demarkacyjną wyznaczono wzdłuż rzek Pisy, Narwi, Bugu i Sanu. Swobodne 
przechodzenie przez otwartą granicę było tylko tymczasowe. Już 30 września 
1939 roku Armia Czerwona otrzymała rozporządzenie „zamknięcia granicy na mocną 
kłódkę” i jej ścisłą ochronę14. Zostały powołane specjalne komisje, które zatwierdzały 
lub odrzucały wnioski o zmianę miejsca pobytu i przejście do innej strefy okupacyjnej. 
Najczęściej trzeba było wykazać się znajomością danego języka oraz posiadaniem 
rodziny po drugiej stronie. Mimo to, jak uważa Czesław Madajczyk, dopiero w lipcu 
1940 roku nastąpiło szczelne zamknięcie granicy15. Po ostatecznym zatwierdzeniu linii 
demarkacyjnej między okupantami oraz zakończeniu kampanii polskiej 1939 roku,  
klęską pod Kockiem 5 października, rozpoczęły się powroty rodzin do wcześniejszych 
miejsc zamieszkania. Takie miasta jak Brześć czy Przemyśl stały się dla tysięcy Polaków 
z centralnej i zachodniej Polski punktami zbornymi. Oczekiwano w nich na otwarcie 
granicy i możliwość powrotu na tereny, które znalazły się pod niemiecką okupacją. 
Dniami i nocami wycieńczone do granic możliwości matki z dziećmi nocowały na 
dworcach, w oczekiwaniu na otwarcie granicy16. Wiele jednak domów i kamienic 
uległo zupełnemu zniszczeniu podczas nalotów bombowych. Część z nich została 
zajęta przez Niemców, którzy nie mieli zamiaru dzielić nowo otrzymanych mieszkań 
z Polakami: Mama zostawiła nas na dole przed domem, bo mieszkaliśmy na trzecim 
piętrze i poszła do mieszkania. Wróciła i spokojnie powiedziała: „Dzieci, domu już nie 
mamy”. Został zajęty przez Niemców17. Powrześniowy chaos i brak stałego miejsca 
zamieszkania wzmagały niepokój o losy bliskich, o których nie było wiadomo, czy 
żyją. Niedługo potem z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa w Związku Sowieckim 
zaczęły przychodzić pocztówki i listy od jeńców do rodzin pod niemiecką okupacją, 
informujące o wzięciu do sowieckiej niewoli.

13 Relacja Krystyny Gołębiowskiej, córki Henryka Zakrzewskiego – kapitana Wojska Polskiego w służbie 
czynnej, jeńca obozu w  Starobielsku, zamordowanego przez NKWD w  Charkowie wiosną 1940 r. 
Nagranie wywiadu, przeprowadzonego 16 listopada 2012 r. we Wrocławiu, znajduje się w zbiorach autora.

14 A. Głowacki, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941, Łódź 1997, s. 37.
15 Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy…, op. cit., t. 1, przyp. 39, s. 250.
16 K. Łagojda, Życie w cieniu śmierci…, op. cit., s. 45-46.
17 Relacja Barbary Dworzak, córki Edwarda Sztarka – ekonomisty, urzędnika, porucznika rezerwy Wojska 

Polskiego, jeńca obozu w Kozielsku, zamordowanego przez NKWD w Katyniu wiosną 1940 r. Nagranie 
wywiadu, przeprowadzonego 6 grudnia 2012 r. we Wrocławiu, znajduje się w zbiorach autora.
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LISTY Z OBOZÓW

Polscy oficerowie od momentu dostania się w ręce sowieckie nie mieli możliwości 
uzyskania informacji o wydarzeniach w okupowanej Polsce, w tym także o losach 
własnych rodzin18. Nie wiedzieli, czy ich bliscy przeżyli i gdzie obecnie przebywają, 
nie znali ich dokładnego adresu zamieszkania. Zakładali, że żony z dziećmi uciekły 
do rodziców lub teściów. Najlepszym przykładem jest list jeńca Kozielska, Edwarda 
Sztarka, do swojego ojca: Drogi Ojcze! Nie wiedząc, gdzie się znajduje obecnie żona moja 
i dzieci, usilnie Cię proszę, Drogi Ojcze, o zakomunikowanie jej, że jestem w Rosji, zdrów 
i cały i że z wielkim utęsknieniem oczekuję wiadomości o Was Najdrożsi19. Tak tę sytuację 
relacjonowała po wielu latach Barbara Dworzak, córka oficera: Od ojca dostaliśmy tylko 
jeden jedyny list. Ojciec pisał do swego ojca, dlatego, że on nas zostawił w Warszawie, więc 
on nie wiedział, czy my w ogóle żyjemy20. Na końcu wiadomości podano adres do kore-
spondencji, czyli obóz w Kozielsku. Rodzina nie otrzymała od jeńca innych wieści. Nie 
wiedziała, czy listy wysyłane do obozu z Kalisza (tereny wcielone do Trzeciej Rzeszy), 
gdzie przebywali, dotarły do ich bliskiego. W tak przygnębiającej niepewności trwały 
żony, dzieci i rodzice wojskowych, którzy od momentu rozpoczęcia wojny w zasadzie 
nie mieli od nich żadnych wieści. Jeszcze inni jeńcy pisali do Czerwonego Krzyża, 
tak jak zrobił to kpt. Stanisław Głowacki, ponieważ jak wynika z korespondencji, 
która dotarła do rodziny w Przemyślu po niemieckiej stronie (Zasanie), dwa razy jego 
pocztówki wróciły do obozu z dopiskiem, że na niemiecką stronę nie doręczają21.

Władze obozowe zgodę na wysłanie korespondencji do rodzin (w wymiarze 
jednego listu lub kartki na miesiąc) wydały dopiero 20 listopada. Jeńcy mogli także 
otrzymywać wiadomości z kraju – od rodzin – raz w miesiącu. Według relacji ocalałego 
jeńca Kozielska, Adama Straszyńskiego, lekarza i profesora Uniwersytetu Poznań-
skiego, który w 1943 roku zeznawał przed 9. Sądem Polowym Naczelnych Władz 
Sił Zbrojnych w Londynie, początkowo wysyłanie listów do okupowanego kraju 
nie było takie proste: kazano nam opłacać porto listowe, a zarazem nie przyjmowano 
pieniędzy polskich […]. Naturalnie zapanowała rozpacz w obozie, bo każdy chciał dać 
znać swojej rodzinie o swoim losie. Toteż udała się delegacja do kombriga Zarubina, który 

18 Szerzej o korespondencji obozowej zob. S. Jaczyński, Zagłada oficerów Wojska Polskiego na Wschodzie. 
Wrzesień 1939-maj 1940, Warszawa 2006, s.  187-192. Zachowane listy i  pocztówki z  obozów zob. 
Słowa tęsknoty. Zachowane listy jeńców Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, oprac. E. Gruner-Żarnoch, 
M. D. Wołągiewicz, Szczecin 1996.

19 List por. rezerwy Edwarda Sztarka z Kozielska do ojca, datowany na 29 listopada 1939 r. Dokument 
udostępniony przez Barbarę Dworzak, córkę oficera. Dokument opublikowany został [w:] K. Łagojda, 
Życie w cieniu śmierci…, op. cit., s. 156-157.

20 Relacja Barbary Dworzak uzyskana w ramach projektu „Świadkowie Epoki”, stworzonego przez Instytut 
Solidarności i  Męstwa im. Witolda Pileckiego w  Warszawie. Fragment relacji dostępny na kanale 
YouTube Instytutu pt. „Świadkowie Epoki”, <https://www.youtube.com/watch?v=sY94oLpeuG8&t=679s> 
(dostęp: 3.01.2019).

21 Pocztówka kpt. Stanisława Głowackiego ze Starobielska do rodziny, datowana na 2 marca 1940 r. 
(ze zbiorów Aliny Głowackiej-Szłapowej, córki oficera).
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w ten sposób rozwiązał sprawę, że w najbliższych dniach sprowadził do obozu kupców 
bolszewickich, którym mogliśmy sprzedawać wartościowe przedmioty dla uzyskania waluty 
rublowej na opłatę listów22. Stanowiło to pogwałcenie art. 16 regulaminu haskiego, 
czyli zbioru praw i zwyczajów wojny lądowej, w którym czytamy: Biura informacyjne 
zwolnione są od opłaty transportowej. Listy, przekazy, sumy pieniężne, jak również 
przesyłki pocztowe, przeznaczone dla jeńców lub przez nich wysyłane, są zwolnione od 
wszelkich opłat pocztowych, zarówno w krajach wysyłania i przeznaczenia, jak w krajach 
tranzytowych23. Z kolei możliwość korespondencji, otrzymana dopiero pod koniec 
listopada ponad miesiąc od zamknięcia w obozach, stanowiła pogwałcenie art. 14.

Listy i pocztówki dochodziły do rodzin pod okupacją niemiecką po miesiącu 
lub dwóch. Wpływ na to miały ogromne odległości, ale przede wszystkim prze-
trzymywanie wiadomości przez cenzurę w komendanturach obozów. Listy czytali 
funkcjonariusze polityczni, próbując wychwycić informacje o życiu codziennym, 
nastrojach, traktowaniu przez władze obozowe czy stosunku jeńców do ZSRS. Jeśli 
korespondencja zawierała niewłaściwe treści, mogła zostać zatrzymana lub wysłana 
z zamazanymi fragmentami, uznanymi przez cenzurę za mogące „przynieść straty 
lub szkodę ZSRR”. Pocztówki były pisane w języku polskim, jednak adresatów 
i nadawców zapisywano w alfabecie rosyjskim. Na awersie każdej pocztówki musiał 
być odnotowany kraj, obwód, w którym znajdował się obóz, miasto, numer skrzynki 
pocztowej oraz imię, patronimik (imię odojcowskie) i nazwisko.

Zaadresowana pocztówka do poszczególnych obozów wyglądała tak:
Kozielsk
 Союз Советских Социалистических Республик C.C.C.P. (Związek Socja-
listycznych Republik Sowieckich)
Cмоленскам областъ (obwód smoleński)
город Козельск (miasto Kozielsk)
почтовый ящик Н 12 (skrzynka pocztowa nr 12)
Starobielsk
Союз Советских Социалистических Республик C.C.C.P.
Харьковская область (obwód charkowski)
город Старобельск (miasto Starobielsk)
почтовый ящик Н 15 (skrzynka pocztowa nr 15)
Ostaszków
Союз Советских Социалистических Республик C.C.C.P.
Калининская область (obwód kaliniński)
город Осташков (miasto Ostaszków)
почтовый ящик Н 37 (skrzynka pocztowa nr 37)

22 Dok. nr 1, [w:] J. Platajs, Zbrodnia katyńska. Zeznania świadków przed polskimi sądami wojskowymi 
(1943-1946), Gdańsk 2016, s. 49.

23 Konwencja Haska IV (1907), Wikiźródła, <https://pl.wikisource.org/wiki/Konwencja_haska_IV_
(1907)> (dostęp: 4.01.2019).
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Listy wysłane w listopadzie przychodziły do adresatów po niemieckiej stronie 
tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W przypadku obozu starobielskiego już 
24 grudnia 1939 roku do jeńców dotarły pierwsze listy i pocztówki, co Józef Czapski 
nazwał nowym rozdziałem w ich życiu24. Wywoływały one u odbiorców ogromną 
radość, ale także smutek u tych, którzy nie otrzymali korespondencji od bliskich. 
Brak sygnału od rodziny znajdującej się po stronie niemieckiej wpływał druzgocąco 
na nastroje jeńców, którzy, jak wiadomo, zaraz na początku niewoli byli w szoku po 
klęsce wrześniowej. W wielu przypadkach, pożegnanie we wrześniu było ostatnim 
kontaktem oficera z rodziną. Takim przykładem jest historia węgierskiego oficera 
kpt. Emánuela Korompaya. W pocztówce ze Starobielska 8 marca 1940 roku pisał: 
Jestem, ale bardzo smutny, że nie otrzymałem do tej pory ani jednego listu. Nie wiem, 
gdzie jesteście, czy żyjecie i jak? Może wyjechałyście na Węgry? To już czwarty mój list do 
Ciebie. […] Okropnie martwię się, kochana, co jest z Wami. Piszcie choć jedno słówko25. 
Oficerowi nie było dane otrzymać żadnej informacji. Jedna z trzech córek zginęła 
w trakcie bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 roku. Już po śmierci oficera 
w Charkowie, aresztowana została druga córka (w 1943 roku), torturowana przez 
gestapo, popełniła samobójstwo. Żona zaś zmarła w Auschwitz26. Kpt. Korompay 
nie był oczywiście jedynym, który nie otrzymał już żadnego sygnału od rodziny. 
Tego typu przypadki, że rodziny ginęły podczas nalotów bombowych lub padały 
ofiarą niemieckich represji nie były rzadkością: Podczas ataków bombowych, trzeba 
było wyskakiwać z autokaru i chować się po rowach. W Kurowie mama została ranna 
– odłamek skaleczył jej nogę. Szybko wdała się gangrena. Przejeżdżaliśmy koło szpitala 
we Włodawie. Zrobiono tam mamie operację, okazało się jednak, że nie ma miejsca, aby 
mogła zostać. Razem z innymi rannymi, zawieźli nas do majątku hrabiów Zamoyskich 
w Adampolu. W nocy mama poczuła się gorzej, a ja szukałam lekarza. Znalazłam, 
nawet dwóch. Przyszli, zbadali mamę i powiedzieli, że musi być ponownie operowana. 
O 4.00 rano załadowali znów mamę do samochodu i pojechaliśmy drogą Chełm – 
Lublin z powrotem do Włodawy. Tam jednak znów nie chcieli jej przyjąć. Dopiero po 
jakimś czasie zabrali mamę na oddział zakaźny. Jeszcze raz zrobili operację, ale po niej 
przeżyła tylko trzy dni27. W treści pocztówek z obozów dominowała troska o życie 
i zdrowie rodziny, wiara w szybkie spotkanie oraz oddanie swoich losów pod opiekę 
Matki Boskiej. Pierwsze kartki, docierające do rodzin pod koniec 1939 roku, stały 
się relikwiami i, jak się później okazało, ostatnim głosem ofiar, który dotarł do 
okupowanej przez Niemców Polski. Smutek wśród jeńców z powodu przedłużającego 

24 J. Czapski, Na nieludzkiej ziemi, Warszawa 1990.
25 Cyt. za: K. Łagojda, Nim zamilkli na zawsze, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 4, s. 35.
26 Szerzej o historii tego oficera zob. A. M. Madarász, Polski oficer z Węgier, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 

2016, nr 3, s. 37-40; A. K. Kunert, Katyń. Ocalona pamięć, Warszawa 2010, s. 232-233.
27 Relacja Gizeli Nałęcz-Łączyńskiej, córki Oskara Kühnela – kapitana Wojska Polskiego w służbie czynnej, 

jeńca obozu w Kozielsku, zamordowanego przez NKWD w Katyniu wiosną 1940 r. Nagranie wywiadu, 
przeprowadzonego 5 grudnia 2012 r. we Wrocławiu, znajduje się w zbiorach autora.
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się rozstania, braku wiadomości od bliskich, był także widoczny w pamiętnikach, 
które w 1943 roku zostały wydobyte z Katynia.

Od połowy marca władze obozowe zaprzestały wysyłania korespondencji. 
Mimo braku ogólnego prikazu dla wszystkich obozów „specjalnych”, wiemy, że 
wysyłka listów została zatrzymana w połowie marca. W przypadku obozu w Sta-
robielsku miało to miejsce dokładnie 16 marca 1940 roku28. Było to spowodowane 
przygotowywaniem wszystkich trzech obozów do „rozładowania”. Takim ukrytym 
eufemizmem w dokumentach NKWD nazwano wymordowanie polskich obywateli. 
Rodziny straciły kontakt z bliskimi, nie znając ich dalszych losów. Od tej pory wszystkie 
przesyłki, które zalegały w obozach lub do nich przychodziły, miały zostać zniszczone29.

Mimo obaw i strachu, rodziny wierzyły, że ich bliski niedługo zjawi się w domu. 
Jeszcze w okresie okupacji rozpoczęły poszukiwania wszelkimi dostępnymi sposobami. 
Powszechne było oczywiście pisanie do Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża30. Tak było w przypadku Seweryny Zakrzewskiej, żony oficera zamordo-
wanego w Charkowie. W maju 1942 roku zwróciła się ona z prośbą o przesłanie 
informacji na temat jej męża oraz brata, którzy przebywali w Kozielsku. Obydwaj 
zginęli w związku z decyzją z 5 marca 1940 roku. Międzynarodowy Czerwony Krzyż 
w 1942 roku nie mógł mieć wiedzy, jaki los spotkał polskich oficerów w niewoli 
sowieckiej. Po dwóch miesiącach wdowa otrzymała odpowiedź: Międzynarodowy 
Komitet Czerwonego Krzyża potwierdza odbiór Pani pisma z dnia 31.5.42 w sprawie 
Henryka Zakrzewskiego i Tadeusza Chełchowskiego. Postaramy się spełnić Pani życzenie 
i niezwłocznie powiadomić, jak tylko otrzymamy informację31.

UJAWNIENIE „HEKATOMBY KATYŃSKIEJ” W 1943 ROKU

O stosunku władz Trzeciej Rzeszy i przebiegu akcji propagandowej wokół Zbrodni 
Katyńskiej powstało wiele prac32. Nie ma więc sensu przypominać znanych faktów, 

28 Dok. nr 234, [w:] Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 2, Zagłada. Marzec-czerwiec 1940, oprac. W. Materski i in., 
Warszawa 1998, s. 384-385.

29 W. Wasilewski, Starobielsk 1940. Niesubordynacja Daniły Czecholskiego, „Dzieje Najnowsze” 2007, nr 3, s. 44-45.
30 Warto mieć jednak na uwadze, że Polski Czerwony Krzyż był ściśle kontrolowany przez Niemiecki 

Czerwony Krzyż (NCK). Na ziemiach wcielonych do III Rzeszy PCK został zlikwidowany, natomiast na 
terenach Generalnego Gubernatorstwa pozostawiono tylko Zarząd Główny PCK, znacząco ograniczając 
jego suwerenne działanie. Szerzej zob. J. Szymoniczek, W cieniu wojny. Polski Czerwony Krzyż w latach 
1945-1972, Warszawa 2016, s. 21-30.

31 Odpowiedź MCK z  20 lipca 1942 r. na zapytanie Seweryny Zakrzewskiej o miejsce pobytu męża, 
kpt. Henryka Zakrzewskiego, oraz brata, Tadeusza Chełchowskiego. Dokument udostępniony przez 
Krystynę Gołębiowską, córkę oficera. Zdjęcie dokumentu zostało opublikowane w K. Łagojda, Życie 
w cieniu śmierci…, op. cit., s. 166.

32 Z bogatej literatury na ten temat warto wymienić m.in. prace: E. C. Król, Polska i Polacy w propagandzie 
narodowego socjalizmu w  Niemczech 1919-1945, Warszawa 2006, s.  411-439; idem, Trzecia Rzesza 
wobec zbrodni katyńskiej, „Zeszyty Katyńskie” 2017, nr 26, s. 143-183; P. Łysakowski, Prasa niemiecka 
o Katyniu. Jak niemiecka propaganda przedstawiała w 1943 r. sprawę mordu popełnionego na polskich 
oficerach, „Zeszyty Katyńskie” 1990, nr 1, s.  88-114; T. Głowiński, Sprawa katyńska w  oficjalnej 
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natomiast warto skupić się na stosunku rodzin katyńskich do informacji podanych 
w kwietniu 1943 roku.

Pierwszy oficjalny komunikat o dokonanym przez NKWD mordzie został 
ogłoszony w języku angielskim późnym wieczorem 11 kwietnia 1943 roku przez 
Niemiecką Agencję Informacyjną „Transocean” i był skierowany do odbiorców poza 
granicami Trzeciej Rzeszy oraz krajów okupowanych. Dopiero dwa dni później, 
13 kwietnia o 15:15 czasu środkowoeuropejskiego, Radio Berlin nadało komunikat 
do mieszkańców Trzeciej Rzeszy i krajów okupowanych33. Wydaje się, że głównym 
źródłem informacji dla polskiego społeczeństwa była niemiecka prasa wydawana 
w języku polskim na terenach okupowanych. Pierwszy artykuł w okupowanej Polsce 
ukazał się w 14 kwietnia na łamach „Nowego Kuriera Warszawskiego”, dzień później 
„Goniec Krakowski” opublikował tekst pt. Na śladach bolszewickiej zbrodni. Odkryto 
masowe groby polskich oficerów. Smoleńsk świadkiem strasznej tragedji34. Z kolei na 
terenach wcielonych do Rzeszy pierwszy artykuł na temat zbrodni katyńskiej został 
wydany 14 kwietnia przez „Ostdeutscher Beobachter”, gazetę z tzw. Kraju Warty35.

Początkowo polskie społeczeństwo podeszło do wygłaszanych wiadomości 
bardzo nieufnie. Janusz Zawodny, jako naoczny świadek reakcji Polaków na niemiecką 
propagandę, odnotował: Gdy ogłoszono o odkryciu grobów w Katyniu, mieszkałem 
w Warszawie. Ogół społeczeństwa polskiego przyjmował, że było to goebbelsowskie oszustwo 
mające na celu wbicie klina pomiędzy Związek Sowiecki i innych Sprzymierzonych36. 
Trudno jednoznacznie ocenić postawy polskiego społeczeństwa, ale wiele wskazuje 
na to, że rzeczywiście początkowo niedowierzano Niemcom. Zwrócił na to uwagę 
również w swoich dziennikach sam minister propagandy i oświecenia publicznego 
Trzeciej Rzeszy Joseph Goebbels: Początkowo Polacy byli skłonni uważać sprawę Katynia 
za wymysł niemieckiej propagandy. Teraz jednak powoli skłaniają się ku przedłożonym 
przez nas argumentom i dowodom. Szczególnie w kręgach polskiej arystokracji i byłego 
stanu oficerskiego zaznacza się głębokie rozgoryczenie w stosunku do Sowietów37. Wpływ 
na taki stosunek miały ponad trzy lata oddziaływania totalitarnej propagandy na 
polskie społeczeństwo, które „z marszu” odrzucało wszelkie sensacyjne wiadomości 

polskojęzycznej prasie codziennej w Generalnym Gubernatorstwie: kwiecień-lipiec 1943, „Niepodległość” 
1996, t. 28, s. 135-167; G. Szopa, Zbrodnia katyńska w świetle polskojęzycznej prasy okupacyjnej, „Rocznik 
Historyczno-Archiwalny” 2004, t. 18, s. 121-145.

33 Zob. A. K. Kunert, „Żołnierze naszej wolności…” Ujawnienie zbrodni katyńskiej 11-15 IV 1943, [w:] Charków- 
-Katyń-Twer-Bykownia. W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, red. A. Kola, J. Sziling, Toruń 2011, s. 11-32.

34 „Goniec Krakowski” 1943, nr 88, s. 1. Prasa dostępna na domenie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, 
zob.: <http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra> (dostęp: 20.01.2019 r.).

35 Interesujący zbiór artykułów z gazet, które poruszały sprawę odkrycia w Katyniu w 1943 r., znajduje się 
w pracy: Las Katyński 1943. Reportaże z ekshumacji ofiar Katynia, oprac. i red. B. Tarkowska, Warszawa 
2014. Liczne przykłady wydawnictw niemieckich w Generalnym Gubernatorstwie, Dystrykcie Galicja 
i Generalnym Komisariacie Litwy podaje T. Wolsza, „Katyń to już na zawsze katy i katowani”. W „polskim 
Londynie” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940-1956), Warszawa 2008, przyp. 56-63, s. 28-30.

36 J. K. Zawodny, Katyń, Lublin-Paryż 1989, s. 35.
37 J. Goebbels, Dzienniki, t. 3, 1943-1945, oprac. i tłum. E. C. Król, Warszawa 2014, s. 61-62 (Zapis 

z dnia 1 maja 1943 r.).
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podawane przez Niemców38. Innym czynnikiem oddziałującym mogła być skala 
zbrodni i jej bezprecedensowy wówczas charakter. Nigdy wcześniej nie doszło do 
mordu na jeńcach wojennych i to w takiej skali. W cywilizowanym społeczeństwie 
zbrodnia o takich rozmiarach była nie do pojęcia. Jednoznaczne są tutaj słowa córki 
zamordowanego oficera w Katyniu: Wszyscy mówili, żeby nie wierzyć w te informacje, 
ponieważ są tylko niemiecką propagandą. I nie wierzyliśmy. Uważaliśmy, że to wszystko 
jest nieprawdą. Nam się to w głowie nie mieściło39.

W przekazach na temat zbrodni Polacy nie widzieli przejawu litości czy 
współczucia ze strony okupanta, a raczej chłodną i wyrafinowaną kalkulację, która 
miała wzbudzić w społeczeństwie niechęć do wschodniego sąsiada, a tym samym 
wybielić wizerunek Niemców. Niewątpliwie powszechny odbiór mordu w Katyniu 
wpływał także na rodziny ofiar. Mimo niechęci do otrzymywanych wiadomości ze 
wschodu, gazety z kwietnia 1943 roku stały się powszechną i obowiązkową lekturą. 
Śledzono przede wszystkim „listy śmierci”, czyli publikowane imiona i nazwiska 
ekshumowanych ofiar. Pojawienie się nazwiska sąsiada, szczególnie w mniejszych 
miejscowościach, powodowało, że rodziny spotykały się z reakcją znajomych: Mama 
wiedziała, że tata się pojawił na liście. Nam nic nie powiedziała. Pamiętam, że szłam 
z nią ulicą i poszedł do nas znajomy pan, złożył kondolencje. Mama bardzo żywo 
zaprzeczała, mówiła, że ona w to nie wierzy. Myślę, że ona głównie przez wzgląd 
na mnie tak zaprzeczała, a może jednak w pierwszym momencie rzeczywiście nie 
wierzyła40. Reakcja polskiego społeczeństwa jest trudna do jednoznacznej oceny. 
Z jednej strony niedowierzanie, z drugiej czytanie gazet i wyrażanie współczucia 
wobec rodzin zamordowanych. W przypadku rodzin katyńskich ich postrzeganie 
informacji o Katyniu jest jeszcze bardziej złożone. Na początku pojawiły się ból, 
smutek i łzy: Pamiętam, że się rozpłakałam. Ten Niemiec, u którego pracowałam, 
powiedział, że mogę iść do domu. Odpowiedziałam mu: „Dziękuję” w języku polskim. 
Byłam zupełnie rozkojarzona. Idąc do domu, płakałam. Kiedy przyszłam, mama i brat 
już wiedzieli. Siedzieliśmy razem i płakaliśmy41. Zostały odnotowane przypadki 
omdleń i zasłabnięć kobiet, które z megafonów usłyszały nazwiska swojego ojca, 
męża lub syna42. Taka reakcja mogłaby sugerować, że rodziny początkowo wierzyły 
w doniesienia. Wydaje się, że dopiero z czasem, po zapoznaniu się z opinią innych 
mieszkańców miasta, sąsiadów, zaczęły niejako „szukać niejasności”. Mało precyzyjne 
informacje wokół mordu, przerzucanie się odpowiedzialnością między niemieckim 
a sowieckim okupantem, wszystko to powodowało rozbudzanie płonnych nadziei 
wśród rodzin. Wmawiano sobie, że to nie może być prawda. Nigdy wcześniej nie 

38 Zob. E. C. Król, Trzecia Rzesza wobec…, op. cit., s. 178-182.
39 Relacja Barbary Dworzak, córki Edwarda Sztarka.
40 Relacja Janiny Buczyłko, córki Władysława Błaszczakiewicza – farmaceuty, porucznika rezerwy 

Wojska Polskiego, jeńca obozu w Kozielsku, zamordowanego przez NKWD w Katyniu wiosną 1940 r. 
Nagranie wywiadu, przeprowadzonego 28 marca 2013 r. we Wrocławiu, znajduje się w zbiorach autora.

41 Relacja Barbary Dworzak.
42 K. Skarżyński, Katyń, Paryż 1990, s. 26.
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doszło bowiem do podobnego wydarzenia. Dodatkowe zamieszanie wprowadzały 
pomyłki w nazwiskach ofiar, które były sukcesywnie, mimo licznych protestów PCK, 
zamieszczane w gazetach. Wystarczył „przekręcony” stopień wojskowy lub inna literka 
w nazwisku, aby rodzina uwierzyła, że ich bliski żyje. Niewątpliwie doszło tutaj do 
klasycznego zjawiska wyparcia.

Dopiero po jakimś czasie dla polskiego społeczeństwa stało się jasne, że mord 
w Katyniu rzeczywiście miał miejsce i nie można było dłużej negować samego czynu. 
Jacek Chrobaczyński określił, że w latach 1943-1944 zjawisko hekatomby katyńskiej 
było w Polsce wszechobecne43. Pogodzono się z faktem, że niemiecka propaganda tym 
razem mówi prawdę. Warto zaznaczyć, że także pewna część rodzin katyńskich od razu 
uwierzyła w niemieckie doniesienia. Otrzymane informacje zaczęto łączyć w logiczną 
całość: korespondencja przychodząca z obozów z ZSRS, jej przerwanie, bezskuteczne 
poszukiwania prowadzone także przez rząd RP na wychodźstwie w Londynie i opubli-
kowanie pierwszych informacji o odkryciu wraz ze zdjęciami z ekshumacji. Dla części 
rodzin stało się jasne, że nie może być mowy o pomyłce. Pozostawała kwestia winnych 
mordu i jego całościowej skali. Niewątpliwie w opublikowanych wspomnieniach 
i przeprowadzonych wywiadach dominuje pogląd o sowieckim sprawstwie. Trzeba 
jednak wziąć pod uwagę, że wydano je już po 1990 roku i przyznaniu się strony 
sowieckiej do zbrodni. Niemożliwe jest dzisiaj odtworzenie rzeczywistych poglądów 
rodzin ofiar do mordu ujawnionego w 1943 roku. We wspomnieniach można także 
spotkać przeświadczenie, że zbrodni dokonali Niemcy, ale wydaje się, że należały one 
do rzadkości. Poniższy wykres porządkuje przedstawione wyżej refleksje.

Brak na „listach śmierci”, publikowanych w tzw. gadzinówkach, jeńców ze 
Starobielska i Ostaszkowa rozbudzał jeszcze większe nadzieje wśród tych rodzin. 
Zaczęto wierzyć, że Katyń i pogrzebani tam jeńcy Kozielska to odosobniony 
przypadek. Niepokój wzbudzały publikowane wiadomości o 10-12 tysiącach ofiar, 
a więc wymordowaniu całości korpusu oficerskiego. Taką informację podał już 
16 kwietnia „Goniec Krakowski”. Rzeczywiście Niemcy na początku uważali, że 
odkryli cmentarzysko całości polskiego korpusu oficerskiego, wziętego do sowie-
ckiej niewoli we wrześniu. Rodziny, których bliscy nadesłali listy ze Starobielska 
i Ostaszkowa, na bieżąco śledziły kolejne numery niemieckich gazet. Każdy dzień 
i brak ukochanego na listach rozbudzał coraz większe nadzieje: W 1943 r. Niemcy 
zaczęli publikować w gadzinówkach nazwiska osób zamordowanych w Katyniu. Była to 
codzienna lektura, po części optymistyczna, bo na liście pomordowanych mama nie znala-
zła nazwiska ojca. Wobec tego wciąż żyłyśmy jakąś nadzieją44. W innej relacji czytamy:  
Pamiętam takie uczucie ulgi: „Nie ma go na liście”. […] Mamusia, wujek, ciocia pochylali 

43 J. Chrobaczyński, Dramatyczny rok 1943. Postawy i  zachowania społeczeństwa polskiego w  rozstrzy-
gającym roku II wojny światowej, Rzeszów-Kraków 2012, s. 372.

44 Relacja Ludmiły Seredyńskiej, córki Michała Seredyńskiego – nauczyciela historii, podporucznika 
rezerwy Wojska Polskiego, jeńca obozu w Starobielsku, zamordowanego przez NKWD w Charkowie 
wiosną 1940 r. Nagrania wywiadów, przeprowadzonych 21 listopada 2012 r. oraz 9 lipca 2013 r. we 
Wrocławiu, znajdują się w zbiorach autora.
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Wykres nr 1. Stosunek rodzin katyńskich do niemieckiego odkrycia grobów w Katyniu

Niemieckie odkrycie grobów w Katyniu 
w kwietniu 1943 r.

Wiara w informację o zbrodni 
i śmierci bliskiego

Wyparcie i uznanie 
niemieckich informacji 

za kłamstwo

Kto jest 
winny?

Złe doświadczenia 
z niemiecką 
propagandą 
od 1939 r.

Sowieci Niemcy

1. Wiedza 
o masowych 

mordach 
popełnionych 

przez Niemców, 
np. w Palmirach, 

w Piaśnicy, 
w Ponarach i innych

Dlaczego?

1. Przerwana 
korespondencja

2. Niechęć wobec 
Sowietów 

wywodząca się z okresu 
rewolucji i wojny 

polsko-bolszewickiej

Trauma i wyparcie

3. Deportacje i inne 
represje ze strony ZSRS 

w okresie II wojny 
światowej

Błędy 
w „listach śmierci” 

oraz brak 
wiadomości 
o jeńcach 

Starobielska 
i Ostaszkowa

2. Dwulicowość 
niemieckiej 
propagandy

Źródło: opracowanie własne
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się nad jakąś mapą, wojskową, niemiecką: „Gdzie ten Starobielsk? A gdzie ten Katyń?”. 
Mówili, że w takim razie się uratował, za daleko. To wszystko było tylko złudnymi 
nadziejami45. Strach, ulga i wieczna nadzieja były najczęstszymi uczuciami towarzy-
szącymi rodzinom, które nie odnalazły danych swoich bliskich na publikowanych 
przez Niemców „listach śmierci”. Były naturalnie rodziny, które domyślały się, że 
skoro jeńcy Kozielska zostali zamordowani, los Polaków ze Starobielska i Ostaszkowa 
musiał być taki sam. Takie rodziny znacznie szybciej otrząsnęły się z tragedii, jaka 
ich spotkała, i próbowały ułożyć sobie życie po zakończeniu wojny.

Zupełnie inną kwestią jest stosunek do ujawnionego w 1943 roku masowego 
mordu na polskich obywatelach rodzin ofiar z tzw. ukraińskiej i białoruskiej listy 
katyńskiej. Te osoby „zaginięcie” bliskiego podczas wojny nie łączyły z sowieckim 
mordem z 1940 roku. W gazetach podnoszono bowiem status oficera Wojska 
Polskiego i obozów „specjalnych”.

ZAKOŃCZENIE

Wiara w powrót bliskiego i jego poszukiwanie, które rozpoczęło się wraz z ustaniem 
korespondencji obozowej, stało się esencją i motywem przewodnim życia rodzin 
katyńskich jeszcze w trakcie wojny pod okupacją niemiecką. Szczególnie wdowy 
kultywowały pamięć i wierzyły w rychły powrót męża. W życiu większości rodzin 
katyńskich można wyznaczyć kilka fundamentalnych i przełomowych momentów. 
Wybuch II wojny światowej kończy okres wspaniałego dzieciństwa i wyznacza cezurę 
ostatniego spotkania ze swoim bliskim, który wyruszył na wojnę. Codzienność pod 
niemiecką okupacją dla rodzin oficerskich wyglądała tak samo jak każdego Polaka. 
Władze niemieckie nie stosowały odrębnych form represji w stosunku do tej grupy 
społecznej. Godziny policyjne, łapanki, uliczne egzekucje, przesiedlenia, wywózki na 
roboty do Niemiec – wszystko to było częścią „zwykłej” okupacyjnej codzienności 
każdego polskiego obywatela, nie tylko rodzin oficerskich. Jeżeli weźmiemy pod 
uwagę okupację sowiecką, to tutaj możemy dojść do wniosku, że rodziny te były 
w sposób szczególny represjonowane. Ze względu na przynależność do tej grupy 
społecznej i pokrewieństwo z Polakami przetrzymywanymi w obozach specjalnych 
i więzieniach NKWD, rodziny te w lutym, a szczególnie w kwietnia 1940 roku, 
zostały deportowane w odległe rejony Kazachstanu. Władze sowieckie w latach 
1940-1941 przeprowadziły aż cztery masowe deportacje ludności polskiej. Dlatego 
też można stwierdzić, że wywózki należały do standardowej formy represji, a zesłanie 
tych rodzin, ze względu na uznanie jeńców za wrogów ZSRS i zasadę zbiorowej 
odpowiedzialności, nie było czymś wyjątkowym.

45 Relacja Aliny Głowackiej-Szłapowej, córki Stanisława Głowackiego – kapitana Wojska Polskiego 
w służbie czynnej, jeńca obozu w Starobielsku, zamordowanego przez NKWD w Charkowie wiosną 
1940 r. Nagrania wywiadów, przeprowadzonych 9 czerwca, 17 lipca, 17 listopada 2012 r. oraz 8 lipca 
2013 r. we Wrocławiu, znajdują się w zbiorach autora.
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Jeżeli pójść śladem analizy przełomowych momentów w egzystencji rodzin 
katyńskich, które będą odróżniać ich życie od życia innych obywateli, to niewątpliwie 
trzeba tutaj wskazać na odkrycie grobów w Katyniu. Rodziny ofiar w sposób bezpo-
średni zostały dotknięte ostrzem goebbelsowskiej propagandy. Wydaje się, że o ile 
w początkowym okresie działania propagandy możemy mówić o niewierze, o tyle 
w latach późniejszych poszukiwanie członka rodziny przez PCK i czekanie na jego 
powrót wynikało z braku akceptacji i niechęci do pogodzenia się z losem. Kwiecień 
1943 roku był również przełomowym okresem dla rodzin, których bliscy przebywali 
w innych obozach niż Kozielsk. Z jednej strony rodziny te żyły ogromną nadzieją, 
że ich bliskiego spotkał inny los niż jeńców Kozielska, z drugiej jednak strony ciągły 
brak informacji od jeńców z dwóch pozostałych obozów z dnia na dzień potęgował 
uczucie zwątpienia. Wydarzenia z kwietnia 1943 roku podzieliły rodziny katyńskie 
na dwie grupy. Rodziny, które miały wcześniej styczność ze Związkiem Sowieckim, 
przeżyły rewolucję październikową czy też okupację, nie miały raczej wątpliwości, że 
mordu na polskich oficerach w Katyniu dokonali Sowieci. Rodziny, które żyły pod 
niemiecką okupacją i nigdy nie miały kontaktu ze wschodnim sąsiadem, zdecydowanie 
negatywnie odnosiły się do niemieckich sensacji. Nie wierzyły Niemcom, uważając, 
że jest to kolejna akcja propagandowa, mająca na celu ukazanie Trzeciej Rzeszy 
jako jedynego obrońcy Europy przed Związkiem Sowieckim. Negatywne odczucia 
w stosunku do Niemców skutkowały również przekonaniem wśród niektórych rodzin 
o ich winie za dokonany mord, choć należały one do mniejszości.

W Polsce „ludowej” życie codzienne większości rodzin ofiar Zbrodni Katyńskiej 
wypełniało oczekiwanie na powrót zaginionego. Ze wspomnień wyłania się niejako 
szokujący obraz tego, jak wiele rodzin wierzyło w ten powrót i wokół niego budowało 
dalsze swoje życie. Matki osób, z którymi przeprowadziłem wywiady, w zdecydowanej 
większości przypadków nigdy ponownie nie wyszły za mąż. Nawet wiele lat po wojnie, 
kiedy zapytania kierowane do Polskiego Czerwonego Krzyża o los zaginionych 
jeńców nie przynosiły żadnych efektów, wdowy nie myślały o zmianie swojego 
życia. Wydaje się jednak, że dzieci nieco inaczej podchodziły do oczekiwania na 
powrót ojca. O ile w latach 40. i 50. XX wieku, kiedy na falach dwóch repatriacji 
Polacy wracali z ZSRS, wiara w odnalezienie się członka rodziny była spora, o tyle 
z czasem wśród dzieci zanikała. Wynikało to na pewno z tego, że osoby te stawały się 
dorosłe i zakładały własne rodziny, były zajęte budowaniem własnego życia. Chwila 
zadumy o losach ojca zawsze im towarzyszyła, jednak najczęściej przejawiała się 
w momentach świąt i rocznic.

Oczywiście były rodziny, które pogodziły się ze śmiercią bliskiego i rozpoczęły 
nowy rozdział w swoim życiu. Jednak pamięć o mordzie nigdy nie przeminęła. 
Ujawniała się szczególnie w PRL, kiedy represjonowano rodziny za pochodzenie lub 
pokrewieństwo z ofiarą zbrodni. Piętno pochodzenia z rodziny ofiary odeszło wraz 
z upadkiem ustroju komunistycznego w Polsce, ale ból i rana po latach zakłamywania 
zbrodni i braku jej ostatecznego wyjaśnienia trwa do dzisiaj.
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wywiadów, przeprowadzonych 21 listopada 2012 r. oraz 9 lipca 2013 r. we 
Wrocławiu, znajdują się w zbiorach autora.
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Jaczyński S., Zagłada oficerów Wojska Polskiego na Wschodzie. Wrzesień 1939-maj 

1940, Warszawa 2006; 
Kaczorowska T., Dzieci Katynia, Warszawa 2010; 
Kaczorowska T., „Kiedy jesteście, mniej boli…”. Losy dzieci katyńskich, Gdynia 2003;
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(1943-1946), Gdańsk 2016;
Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej 

(6 XI 1939 r.). Dokumenty, wybór i oprac. J. Buszko, I. Paczyńska, Kraków 
1995;

Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. 
W. Materski, T. Szarota, Warszawa 2009;

Skarżyński K., Katyń, Paryż 1990;
Słowa tęsknoty. Zachowane listy jeńców Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, oprac. 

E. Gruner-Żarnoch, M. D. Wołągiewicz, Szczecin 1996;
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Starachowicz Z., Sonderaktion Krakau. Wspomnienia z akcji przeciwko profesorom 
uniwersyteckim w Krakowie (6-10 listopada 1939 roku), wstęp i oprac. 
K. Starachowicz, F. Wasyl, Gdańsk 2012;

Szymoniczek J., W cieniu wojny. Polski Czerwony Krzyż w latach 1945-1972, Warszawa 
2016;

Wajda mówi o sobie. Wywiady i teksty, W. Wertenstein (wstęp, wybór i oprac.), 
wyd. 2, Kraków 2000;

Wolsza T., „Katyń to już na zawsze katy i katowani”. W „polskim Londynie” o sowieckiej 
zbrodni w Katyniu (1940-1956), Warszawa 2008;

Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939, red. L. Hajdukiewicz, Kraków 
1989; 

Zawodny J. K., Katyń, Lublin-Paryż 1989.
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Głowiński T., Sprawa katyńska w oficjalnej polskojęzycznej prasie codziennej w Gene-
ralnym Gubernatorstwie: kwiecień-lipiec 1943, „Niepodległość” 1996, t. 28; 

Jaczyński S., Stan badań nad zbrodnią katyńską z perspektywy 65 lat, „Zeszyty 
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o związku akcji AB ze zbrodnią katyńską, „Zeszyty Katyńskie” 1999, nr 10; 
Łagojda K., Nim zamilkli na zawsze, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2015, nr 4;
Łysakowski P., Prasa niemiecka o Katyniu. Jak niemiecka propaganda przedstawiała 

w 1943 r. sprawę mordu popełnionego na polskich oficerach, „Zeszyty Katyń-
skie” 1990, nr 1; 

Madarász A. M., Polski oficer z Węgier, „Pamięć.pl – Biuletyn IPN” 2016, nr 3; 
Materski W., Dokumentacja, której nie znamy z edycji źródeł „Katyń. Dokumenty 

zbrodni”, „Zeszyty Katyńskie” 2017, nr 26;
Pamięć o ojcu. Refleksje z rozmów z rodzinami katyńskimi. Rekonesans badawczy, 

„Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2014, R. IV;
Szopa G., Zbrodnia katyńska w świetle polskojęzycznej prasy okupacyjnej, „Rocznik 

Historyczno-Archiwalny” 2004, t. 18;
Wasilewski W., Starobielsk 1940. Niesubordynacja Daniły Czecholskiego, „Dzieje 
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Wasilewski W., Współpraca sowiecko-niemiecka a zbrodnia katyńska, „Pamięć i Spra-

wiedliwość” 2009, nr 1.

Źródła  internetowe:

„Goniec Krakowski” 1943, nr 88, <http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra> (dostęp: 
20.01.2019);
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Konwencja Haska IV (1907), Wikiźródła, <https://pl.wikisource.org/wiki/ 
Konwencja_haska_IV_(1907)> (dostęp: 4.01.2019);

Relacja Barbary Dworzak uzyskana w ramach projektu „Świadkowie Epoki”, 
stworzonego przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pile-
ckiego w Warszawie. Fragment relacji dostępny na kanale YouTube 
Instytutu pt. „Świadkowie Epoki”, <https://www.youtube.com/watch?v 
=sY94oLpeuG8&t=679s> (dostęp: 3.01.2019).

STRESZCZENIE

Autor w swoim artykule skupia się na przedstawieniu dramatycznych losów polskich 
rodzin pod okupacją niemiecką, których bliscy dostali się do niewoli sowieckiej i zostali 
osadzeni w obozach specjalnych NKWD. W artykule został przedstawiony moment 
wybuchu II wojny światowej, stosunek rodzin oficerskich do wydarzeń wrześniowych, 
ucieczka z domów przed nadciągającym frontem i zakończenie wojny obronnej. Autor 
próbuje nakreślić złożoność losów kobiet i dzieci, które – bez głowy rodziny – musiały 
zmagać się z realiami niemieckiej okupacji. W dalszej części tekstu przybliżony zostaje 
temat korespondencji rodzin z jeńcami, jej przerwanie i działania rodzin mających 
na celu pozyskanie informacji o zaginionym członku rodziny. Zasadniczą część tekstu 
stanowi ocena i stosunek rodzin do wydarzeń z kwietnia 1943 r., kiedy Niemcy ogłosili 
odkrycie grobów w Katyniu. Autor nakreśla przede wszystkim złożoność podejścia rodzin 
do tego wydarzenia, które zostało przedstawione w postaci wykresu.

ABSTRACT

In his article, the author focuses on the dramatic fate of Polish families under the German 
occupation, whose relatives were captured by the Soviets and imprisoned in special NKVD 
camps. The article presents the moment of the outbreak of World War II, the attitude 
of officers' families to the war, the escape from homes before the approaching front and 
the end of the September campaign. The author tries to outline the complexity of the 
fate of women and children who – without a the head of family – had to deal with the 
realities of the German occupation. Later in the text, the subject of the correspondence 
between families and prisoners of war, its interruption and the actions of families aimed 
at obtaining information about a missing relatives are presented. The main part of the 
text is the assessment and attitude of families to the events of April 1943, when the 
Germans announced the discovery of the graves in Katyn. The author outlines, first of 
all, the complexity of families' approach to this event, which is presented in the form of 
a diagram.
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WIADOMOŚCI Z KOZIELSKA I KATYNIA (1939-1943)

Po raz kolejny odczytuję listy mojego teścia, którego znam tylko z rodzinnych 
opowieści i dokumentów1. Rozmowy w gronie rodzinnym okazjonalnie przywracały 
pamięć zamordowanego w Katyniu kapitana Wojska Polskiego Władysława Polakow-
skiego, gdy gest, mina albo działanie, wynikające z cech charakteru któregoś z synów, 
przypomniało mojej teściowej, Mieci, jej męża. I od niej usłyszałam, jak to pewnego 
razu, gdy był bryczką w polu z właścicielem majątku, pełniąc funkcję inspektora 
organizacji gospodarstw rolnych, zbulwersowany wypowiedzią owego ziemianina, 
zaciął konia i sam wrócił, zostawiając nieszczęśnika het w polu. To dość dawne źródło 
wspomnień – Mieczysława Polakowska z Dąbrowskich zmarła 16 lipca 1970 roku.

Od siostry teścia, Stanisławy z Polakowskich Chrząszczkiewiczowej, słyszałam, 
że w 1943 roku poszła odebrać wymienione w gazecie – zapewne lubelskiej, bo 
mieszkała w czasie wojny w Lublinie – przedmioty znalezione przy zwłokach brata 
w lesie katyńskim. Czy je odebrała? Nawet o to chyba nie spytałam. Pamiętam, że 
mówiła o medaliku, który między innymi wymienia gazeta. Ciocia Stasia zmarła 
latem 1985 roku.

1 Wspomnienia poniższe nie powstałyby bez dokumentacji osobowej i odznaczeniowej, udostępnionej mi 
życzliwie w Wojskowym Biurze Historycznym im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie 
– Centralnym Archiwum Wojskowym (cyt. dalej jako CAW). Nie odnalazły się akta z  jego służby 
w armii austriackiej w latach 1914-1918, poszukiwane w wiedeńskim Heeresgeschichtliches Museum, 
Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung w Grazu (wiadomość od p. Dietera Bachera) oraz 
w Kriegsarchiv w Wiedniu (wiadomość od p. Marii Bader w imieniu dyrektora archiwum dr. Roberta 
Rilla). Za życzliwie udzieloną pomoc i cierpliwe starania w poszukiwaniu tych akt składam serdeczne 
podziękowania dr Kamili Śniegockiej z  wiedeńskiej Stacji Naukowej PAN. Za zdjęcia rodzinne 
i  przekazane wiadomości dziękuję serdecznie Witoldowi Polakowskiemu (Komorowo k.  Ostrowi 
Mazowieckiej), starszemu synowi Władysława. Z wykształcenia jestem magistrem filologii polskiej, 
a z zawodu historykiem literatury i nauczycielem (na emeryturze), w pracy nad artykułem udzielił mi 
więc pomocy historyk dziejów najnowszych dr Jacek Żurek.

Maria Polakowska, dr Jacek Żurek

O Władysławie Polakowskim z dokumentów i tradycji rodzinnej. 
Drohobycz – Kozielsk – Katyń

Maria Polakowska,

Polonistka, historyk literatury,  
emerytowana nauczycielka

dr Jacek Żurek

Historyk, Wojskowy Instytut 
Wydawniczy w Warszawie
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Gdy mój mąż, Zbigniew (21 października 1930 roku – 7 czerwca 2001 roku), 
młodszy z synów teścia, wyjeżdżał do Ameryki latem 1981 roku, ciocia przysłała 
dla niego na drogę wydobyty z mogiły ojcowski (?) medalik. Duży, poczerniały. Do 
Warszawy dotarł po czasie, więc wysłałam go do Stanów Zjednoczonych, ale Zbyszek 
zmienił już miejsce pobytu. Nie wierzył, że za Katyń odpowiedzialni są Rosjanie. 
Gdy 13 kwietnia 1990 roku ogłoszono tę wiadomość oficjalnie, powiedział, że 
potrzeba dwóch lat pustyni, żeby mógł „wszystko” przemyśleć od nowa…

Las Katyński z dołami śmierci uporządkowano i założono na tym miejscu 
cmentarz. Prace ukończono w 2000 roku. Zbyszek prosił, żebym i w jego imieniu 
pojechała do Katynia. Zmarł 7 czerwca 2001 roku. Pojechałam razem z Witkiem 
(urodzony 4 września 1928 roku), jego starszym bratem, w roku 2002. Byliśmy 
tam więc 62 lata później. Urodzona w roku śmierci mojego teścia, tyle lat właśnie 
liczyłam, gdy stanęliśmy przy tabliczce z jego nazwiskiem na cmentarzu katyńskim.

Gdy Władysław Polakowski ruszał z domu na nową wojnę światową, drugą taką 
wojnę w swoim życiu, jego synowie: starszy, urodzony w Czortkowie, Witold liczył rok 
jedenasty, młodszy Zbigniew, urodzony w Toruniu – rok dziewiąty. Chłopcy dobrze 
go pamiętali. Zbyszek przedstawił mi obraz ojca, który po mobilizacji w sierpniu 
1939 roku niespodziewanie zjawił się w domu wieczorem, gdy obaj synowie już 
mieli spać. Zbyszek udawał jednak, że śpi. Ojciec, żegnając się jakby po raz wtóry 
z matką, płakał, łkał. Chłopiec był zdumiony, nie rozumiał, co się dzieje. Mama 
pocieszała żołnierza, odznaczonego orderem Virtuti Militari.

Polakowski jako oficer rezerwy mieszkał przed wojną w Toruniu. Tu od roku 
1938 dowódcą Okręgu Korpusu Nr VIII był jego krajan, generał Michał Tokarzewski2, 
którego Władysław podawał na świadka swoich „prac niepodległościowych od 1908”3.

Zbierały się czarne chmury, o których wiedziały już, za sprawą wywiadu, 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Francja, Włochy. Pierwszego dnia września 
od zachodu uderzyły miażdżące siły agresora niemieckiego. W rodzinie Władysława 
postanowiono, że mama z chłopcami pojedzie do Lublina, do swojej siostry Kazi 
Lejowej, która mieszkała na ulicy Dolnej (Marii Panny). Mieczysława Polakowska 
z synami wyjechała z Torunia w poniedziałek 4 września. Może małżonkowie 
wiedzieli, że Władysław ze swoją jednostką będzie w Lublinie, bo – jak mówił 
Witek – byli z ojcem tam umówieni. Pociąg wlókł się niemiłosiernie, stawał w nieocze-
kiwanych miejscach. Grozę budziły naloty. Na którymś postoju Zbyszek chciał pójść 
do pobliskiej wsi po mleko. Gdy oddalał się od torów, pociąg ruszył. Biegł za nim, 
wołając. Ktoś wyskoczył, złapał malca i wrzucił do wagonu. Słyszałam tę historię od 
Zbyszka. Po dziesiątkach lat tak żywa była pamięć wydarzeń. Witek, opowiadając 

2 Michał Tokarzewski (Karaszewicz-Tokarzewski) urodził się 5 I 1893 r. we Lwowie, kończył gimnazjum 
w Drohobyczu jako rówieśnik i kolega szkolny Polakowskiego; 19 XI 1938 r. otrzymał tytuł honorowego 
obywatela miasta Drohobycz; w latach 1929-1935 był dowódcą 25 Dywizji Piechoty w Kaliszu.

3 CAW, Kolekcja akt odznaczeniowych Komitetu Krzyża i  Medalu Niepodległości, sygn. Polakowski 
Władysław MN 16.03.1937 r. (cyt. dalej jako Medal Niepodległości). Zob. niżej Dokument 2.
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Il. 1. Mapa do nowej niemiecko-rosyjskiej umowy granicznej z 28 września 1939 r.
Stalin swój podpis złożył dwukrotnie – powtórnie przy korekcie granicy między Rzeszowem 

a Zamościem. Zdjęcie wykonane przez obrońców Joachima von Ribbentropa i Hermanna Göringa 
podczas procesu norymberskiego w 1946 r.

Źródło: Wikimedia Commons
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ją niedawno, skomentował: – Co ta biedna matka przeżyła! W Lublinie spotkali się 
z ojcem jakby przypadkowo, na ulicy, krótko. Witek mówił, że w piątek. Jeśli było 
to w tygodniu, w którym przyjechali, byłby to 8 września. 17 września od wschodu 
nastąpił atak wojsk sowieckich. U cioci Kazi zabawili kilka dni. Przenieśli się z Lublina 
do Żabiej Woli, gdzie mieszkał Józef Moroz, brat Stefanii Dąbrowskiej z Morozów, 
wujek Mieczysławy. Był tam kasjerem i głównym księgowym w majątku rodziny 
Rohlandów. Właścicielka, Helena Rohlandowa z Brezów, była ciotką pisarza Tadeusza 
Brezy. W czasie okupacji przyjeżdżali tu państwo Sygietyńscy i urządzali występy 
taneczne, w których brali udział Witek i Zbyszek (czy chodziło w tych wspomnieniach 
o założyciela „Mazowsza” Tadeusza Sygietyńskiego, który w 1954 roku ożeni się 
z Mirą Zimińską?).

O tej przeprowadzce Władysław Polakowski wiedział, gdy pisał list do swoich 
szwagierek, Ali i Luni Dąbrowskich, 21(26) stycznia 1940 roku, ale kontaktu z żoną 
dotąd nie miał4. Prosił o odszukanie jej i o podanie żonie adresu swojego obecnego 
miejsca pobytu – obozu jenieckiego NKWD w Kozielsku. Mógł przypuszczać, że 
wobec zagrożenia wywózką w głąb Rosji czy działaniami wojennymi armii sowieckiej, 
żona z synami wróci do domu, więc swój pierwszy list, z 29 listopada 1939 roku, 
skierował do Torunia, ale nie będąc tego pewnym, zaadresował: „Wielmożna Pani / 
Mieczysława Polakowska / w miejscu”. Powierzył go zwolnionemu z obozu żołnie-
rzowi, który musiał znać toruński adres rodziny. Może sam pochodził z Torunia? 
Pewnie tam dotarł i prawdopodobnie jeden z przyjaciół, który wiedział dokąd 
Mieczysława Polakowska udała się z synami, przekierował list przez osobę udającą się 
na południowy wschód, w okolice Lublina. Na przełomie maja i czerwca 1940 roku 
Mieczysława dostała wiadomość, że list od męża czeka na nią w podlubelskim Jast-
kowie, wsi znanej z bitwy polskich legionistów z wojskiem rosyjskim w pierwszej 
wojnie światowej. Furką, chłopcy z tyłu na sianie, mama na koźle obok woźnicy, 
w ciepły dzień wiosenny zajechali przed chałupę. Synowie czekali, po chwili mama 
wróciła. Oto treść pierwszego listu Władysława z obozu w Kozielsku5.

Najdrożsi!                29 XI 1939
Przesyłam serdeczne pozdrowienia i gorące ucałowania. Bóg pozwoli, że znowu po 

jakimś czasie będziemy razem i będziemy znów żyli w szczęściu kółka rodzinnego, jak to 
było przedtem. I ta nadzieja musi nas ożywiać i podtrzymywać. Teraz jestem myślami, 
całem sercem i duszą z Wami!

Mieciu, piszę do Torunia w przekonaniu, że wróciłaś z Naszymi Chłopczykami do 
domu i swego gospodarstwa. Myślę, że to najlepsze, bo też najlepiej być w swoich kątach 
i w znanych stosunkach, a Witeńko i Bysieńko mogą chodzić do szkoły.

Gdyby tak było, to niech Chłopaczki Nasze uczą się intensywnie angielskiego i na 
fortepianie. Nie zaniedbuj, Moja Droga, niczego; byle w tych naukach robili postępy!

Nie wiem, jak zastałaś dom i skład, ale dochód ze składu będzie teraz jedyną podstawą 
Waszego utrzymania. Dlatego prowadź go mądrze i ostrożnie, zawsze najniezbędniejszy 

4 List w Archiwum Witolda Polakowskiego (cyt. dalej jako AWP).
5 Ibidem.
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towar i to z dawnych firm lub niemieckich. Zaangażuj ekspedjentkę lub służącą – to 
konieczne. Gdybyś miała trudności aprowizacyjne, zwróć się do Kentzera w Lipniczkach6 
lub Czarlińskiego w Zakrzewku7, lub Mysłakowskiego w Jedwabnie8. Może pomogą Ci 
nawet finansowo. Porozumienie z Jóźwickim [?] też wskazane.

Na tem kończę i czekać będę na odpowiedź. Napisz mi o naszych Chłopaczkach, 
o domu, o składzie w oględnych słowach.

Witeńku, Bysieńku! Moje Jedyne Chłopaczki! Uczcie się pilnie, bawcie pięknie 
i słuchajcie Mamusię. Sprawicie Iduniowi wielką radość!!

Ja jestem zdrów!!
Ściskam Was gorąco i serdecznie Wasz Iduń
Adresuj
CCCP ZSSR
Город Kозельск
Cмоленской области
почтовый ящик нр 12
Пoляковский Bлaдислав 
Cтaниславович

miasto Kozielsk
Smoleńskiej guberni
pocztowa skrzynka Nr 12
Polak.[owski] Wład.[ysław] 
Stanisławowicz

Pierwsza wiadomość od męża i ojca przyszła więc po ośmiu miesiącach. 
Wysłana w poszukiwaniu adresatów przed pięcioma miesiącami. Władysław wspiera 
żonę radami, co do składu (sklepu). Mieczysława prowadziła sklep z konfekcją, 
głównie damską. Aprowizacja znaczy tu artykuły spożywcze, zaopatrzenie domu 
w żywność. Choć w Toruniu Polakowscy byli przed wojną przybyszami, jak widać 
w czasie dziesięciu lat nawiązali przyjacielskie stosunki z zadomowionymi tu wcześniej 
ziemianami, na których pomoc mogli liczyć. I chociaż – jak Władysław napisał – 
najlepiej być w swoich kątach i znanych stosunkach, do Torunia już nie wrócili. Swe 

6 Tadeusz Kentzer (ur. 24 VIII 1882  r. w  Mąkowarsku – zm. 27 V 1940 r. w  KL Sachsenhausen), 
studiował w Monachium farmakologię, pracował jako aptekarz w Bydgoszczy, Koronowie i Kowalewie, 
w 1911 r. nabył majątek Tęguty k. Olsztyna, od 1918 r. aktywny w ruchu plebiscytowym, zmuszony po 
plebiscycie do opuszczenia Warmii, osiadł na Pomorzu, wykupując z rąk niemieckich majątek Lipniczki 
k. Torunia, gdzie prowadził wzorcowe gospodarstwo (otrzymał dziesięć medali na Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r.), w 1928 r. uhonorowany złotym Krzyżem Zasługi. Syn Jerzy, 
porucznik kawalerii, poległ 17 IX 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej, drugi syn, Adam, zamordowany 
został 2 III 1942 r. w Sachsenhausen, żona i czworo dzieci przeżyły wojnę.

7 Adam Czarliński (ur. 29 IX 1870 r. w Zakrzewku – zm. 30 IV 1956 r. w Chełmży), działacz społeczny, 
pierwszy starosta toruński (1920-1926), starosta Grudziądza (1926-1928). Wywodził się z kaszubskiej 
rodziny szlacheckiej Czarlińskich-Schedlin, w 1895 r. sekretarz Towarzystwa Rolniczego w Chełmży, 
wieloletni członek Rady Patronackiej Kółek Rolniczych na powiaty toruński i  wąbrzeski, członek 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu i  jego prezes w  latach 1912-1918, brał czynny udział na rzecz 
przywrócenia Pomorza Polsce (1918-1919), w listopadzie 1918 r. zorganizował w Toruniu Powiatową 
Radę Ludową, stworzył także, za zgodą miejscowego landrata, jedyny na Pomorzu, dwudziestoosobowy 
umundurowany oddział żandarmerii polskiej, złożony przeważnie z  członków Tajnej Organizacji 
Wojskowej Pomorza, którym sam wypłacał żołd. Podczas okupacji niemieckiej był kilkakrotnie 
aresztowany i zwalniany dzięki wstawiennictwu niemieckiego ziemiaństwa.

8 Edward Mysłakowski, od 1928 (?) do 1939  r. właściciel majątku Jedwabno, akcjonariusz cukrowni 
Ostrowita, zamordowany w KL Oranienburg-Sachsenhausen w 1940 r.
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dawne „kąty” – Drohobycz i Lwów – chcąc nie chcąc, porzucili wcześniej. O tyle 
było to łatwe, że własnego majątku Polakowski nie posiadał9.

Latem 1941 roku, gdy Wehrmacht 29 czerwca zajął Lwów, bracia Mieczy-
sławy, Bolesław i Witold (Bolek i Toldek) Dąbrowscy z rodzinami, opuścili miasto. 
Przenieśli się na wieś, do Głuska pod Lublinem. Kto miał takie możliwości, lokował 
się na wsi. W czasie wojny istniało ogólne przekonanie, że tu łatwiej będzie zdobyć 
żywność. W Lublinie, jak wspomniano, mieszkała ich najstarsza siostra, Kazia Lejowa. 
Niedaleko, w Żabiej Woli, jako główny księgowy tego majątku, pracował wuj – Józef 
Moroz. 

Wymieniony wcześniej, drugi z zachowanych listów Władysława Polakowskiego 
z obozu w Kozielsku, adresowany jest do szwagierek: Ali Dąbrowskiej, żony Bolesława, 

9 CAW, Kolekcja Akt Personalnych, sygn. Polakowski Władysław AP 4936+6569 (cytowane dalej jako 
AP), Stan służby i Przebieg służby wojskowej (1914-1919), cyt. dalej jako AP Stan służby.

Il. 2. List Władysława Polakowskiego do żony i synów wysłany 
z obozu w Kozielsku, 29 XI 1939 r.

Źródło: Archiwum Witolda Polakowskiego (AWP)
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i zapewne do Luni Dąbrowskiej, żony Witolda. Ala znajdowała się w tym czasie 
we Lwowie10. List trafił do rąk Mieczysławy, gdy Bolkowie Dąbrowscy po czerwcu 
1941 roku zamieszkali w Głusku. Była to druga wiadomość od męża i ojca, z datą 
21 (26?) stycznia 1940 roku, odebrana półtora roku później11.

10 Wiadomość od Witolda Polakowskiego (2019).
11 AWP.

Il. 3. Podziały okupacyjne ziem polskich w latach 1939-1941
Źródło: Wikimedia Commons
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Kochane!       Kozielsk, 21 [26?] I 1940
Przesyłając serdeczne pozdrowienia, proszę o napisanie do Mieci, która wyjechała 

do Józka, o podanie mojego adresu12. Ponieważ mogła wrócić w międzyczasie do domu, 
więc może tam list skierować. Ale trzeba postarać się, aby list dostał się do miejsca 
przeznaczenia. Adresować: Deutschland Thorn. Pisałem wprawdzie do Mieci, ale nie 
otrzymuję odpowiedzi. Proszę też napisać do Stasi!!13

Mam jeszcze dodatkowe życzenie w sprawie osobistej, a mianowicie potrzebne mi są 
bardzo zelówki, poza tem 1 para skarpetek i jakiś stary zegarek kieszonkowy. Gdybym mógł 
to od Was dostać, byłbym bardzo wdzięczny. W każdym bądź razie dobra skóra na zelówki, 
nawet na dwa podzelowania. Oczywiście, o ile możecie sobie pozwolić na to kupno.

Co u Was słychać? Pragnąłbym dowiedzieć się, gdzie podziewa się Bolek oraz Toldek14. 
Nie wiem, czy będę mógł jeszcze do Was napisać, bo ilość listów ograniczona, a muszę 
korespondować z Miecią. Nie dziwcie się zatem i nie zrażajcie i piszcie dużo i jak najczęściej; 
również Stasi. Możecie chyba wyobrazić sobie, jak pragnie się w takich okolicznościach 
wiadomości od bliskich osób. Przesyłam serdeczne uczucia. Alu, nie martw się, gdyby 
Bolka chwilowo nie było, bo wszystko będzie dobrze.

      Władek

Adres:
Поляковский Владислав
Город Козельск
Смоленской Области
почтовый ящик 12
P.S. Jeszcze do zelówek kołków i do obcasów – cienkich, długich gwoździków. Szewc 

poinformuje. Wł.

Ostatnia wiadomość przyszła z gazety, w której systematycznie w roku 
1943 drukowano listę osób zamordowanych w Katyniu, zidentyfikowanych oraz 
nierozpoznanych zwłok, podając, co przy nich znaleziono, bo dla rodziny opis 
osobistych przedmiotów mógł być znakiem rozpoznawczym. Pierwsza wiadomość 
o Katyniu ukazała się w tzw. prasie gadzinowej 17 kwietnia 1943 roku, przekazał 
ją „Ilustrowany Kurier Polski”. Gdy Międzynarodowy Czerwony Krzyż odmówił 
zajęcia się sprawą, bo jedna ze stron (ZSRR) nie zgłosiła do niego takiej prośby, 
powołano Międzynarodową Komisję Lekarską, która działała przy wydatnym wspar-
ciu Niemców od 28 do 30 kwietnia 1943 roku. Wyniki jej prac opublikowano we 
wrześniu w Berlinie. Następnie, do 7 września (28 września do Katynia wkroczy Armia 
Czerwona) pracowała Komisja Techniczna utworzona z działaczy PCK, Rady Głównej 
Opiekuńczej i innych osób. Komisja Techniczna wydobyła 4243 zwłoki, w tym 
2730 zidentyfikowano. Nie zdążono wydobyć około dwustu ciał z ósmego grobu. 
Dokumenty tej komisji złożone w Instytucie Medycyny Sądowej w Krakowie zaginęły 
pod koniec wojny. Zachowały się w części, w postaci oryginałów i kopii w odpisach15.
12 Czyli do Józefa Moroza z Żabiej Woli.
13 Stanisława Chrząszczkiewiczowa z Polakowskich, siostra Władysława.
14 Bolesław i Witold Dąbrowscy.
15 Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w  Archiwum Kurii Metropolitalnej w  Krakowie, 

oprac. S. M. Jankowski, A. Roliński, Kraków 2002; S. M. Jankowski, Dzień rozpoczął się szczególnie…, 
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A ja poszłam – powiedziała ciocia Stasia, siostra Władysława. Poszła odebrać 
znalezione przy zwłokach brata rzeczy osobiste. I wyjaśniła: Sama byłam, nikogo 
nie narażałam. Ludzie mimo wszystko obawiali się niemieckich represji wobec rodziny 
i bliskich. Władysław pisał z obozu do żony: Napisz mi o naszych Chłopaczkach, 
o domu, o składzie w oględnych słowach. Tyle pozostało z „oględnych słów” wokół 
tej śmierci, podobnej do tak wielu! Przecież każdy ma za sobą życie, drogę, która 
domaga się zachowania, przetrwania w pamięci. Władysław Polakowski przeżył 
niecałe czterdzieści siedem lat.

Warszawa 2015; J. Żurek, Śladami katyńskich dokumentów, „Polska Zbrojna. Historia” 2020, nr 2 (14), 
s. 178-184.

Il. 4. List Władysława Polakowskiego do szwagierek, Ali i Luni Dąbrowskich, 
z obozu w Kozielsku, 21 (26) I 1940 r.

Źródło: AWP

Il. 5. Zachowany przez 
Mieczysławę Polakowską  

(zm. 1970 r.) wycinek z gazety 
lubelskiej (?) z 1943 roku 

z nazwiskiem jej męża, którego 
zwłoki zidentyfikowano 

w Katyniu
Źródło: AWP
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DROHOBYCZ – DUBLANY (1893-1914)

Urodził się w Drohobyczu 2 czerwca 1893 roku, w rodzinie Stanisława i Pauliny 
z domu Moroz. O ojcu w dokumentach pisze „agronom”. Mieszkali przy Stryjskiej, 
tu mieszkała również Stasia, siostra Władysława, późniejsza Chrząszczkiewiczowa. 
Władysław zamiłowanie do pracy rolnika, a następnie wybór studiów (słuchacz 
agronomii) zapewne wyniósł z domu. Na zapytanie w wojskowej ankiecie o uprawiane 
sporty pisze: jazda konna (szkoła jazdy konnej), cyklistyka, myślistwo16. Jeździectwo 
i myślistwo rozpoczynał pod okiem ojca.

W Drohobyczu uczęszczał do założonego w 1858 roku gimnazjum im. Fran-
ciszka Józefa I, cesarza Austrii. Należy przypomnieć, że to miejsce i czas zaboru 
austriackiego, gdzie naukę rozpoczynało się w czteroletniej szkole elementarnej, 
a kontynuowano w ośmioklasowym gimnazjum. Było to gimnazjum męskie. Pierwsze 
Prywatne Gimnazjum Żeńskie, przy ulicy Mickiewicza 29, założono tu w 1912 roku, 
następne w 1919 roku, a rok później Ruskie Gimnazjum Koedukacyjne. Po roku 1922 
istniały dwa seminaria nauczycielskie żeńskie. Jedno prowadzone przez bazylianki, 
właścicielem drugiego było Koło Powiatowe Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Naro-
dowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, „z prawem publiczności”17. Informacje 
o szkolnictwie ważne są z dwu powodów. Miecia Dąbrowska, w przyszłości żona 
Władysława, miała na miejscu szkołę – pierwsze żeńskie gimnazjum czekało na nią 
od roku 1912, a w roku 1919, gdy miała lat dwanaście, były już dwa takie gimnazja. 
Uczyła się grać na fortepianie. Ponadto uczył tu Stanisław Emmerich, którego znał 
jej przyszły mąż18. Emmerich, nauczyciel śpiewu i gimnastyki w I Prywatnym Gim-
nazjum Żeńskim oraz w Seminarium Nauczycielskim Żeńskim, tym należącym do 
Koła Powiatowego, był zaledwie trzy lata starszy od Polakowskiego. Skąd się znali? 
Emmerich rozpoczął pracę nauczycielską właśnie w roku 1912. Może zaczynał uczyć 
w gimnazjum męskim, gdy Władysław był w klasie maturalnej? Może znali się z grup 
sokolich, organizacji typu sportowego i paramilitarnego? A może muzyka połączyła 
rówieśników? Władysław grał na skrzypcach, o czym opowiadał jego syn, Zbyszek. 
Jakkolwiek by się poznali, pewne jest, że w 1912 roku, w którym ów nauczyciel gimna-
styki i śpiewu rozpoczął pracę pedagogiczną, wspólnie prowadzili Drużynę Strzelecką19.

16 Jan Rzepecki pisząc o związkach sokolich, na wzór których działały w Galicji przed I wojną światową 
Drużyny Strzeleckie, m.in. wśród form organizacyjnych wymienia szkołę jazdy konnej, Sprawa Legionu 
Wschodniego 1914 roku, Warszawa 1966, s. 20.

17 Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich…, oprac. Z. Zagórowski, 
Lwów-Warszawa 1924, s. 303-304, 380.

18 Stanisław Emmerich (ur. 1890 r.), nauczyciel gimnastyki, śpiewu i muzyki w I Prywatnym Gimnazjum 
Żeńskim w Drohobyczu. Żona Józefa, oboje małżonkowie pracowali następnie w szkole w Samborze, 
tu mieli własny dom. Po wkroczeniu wojsk niemieckich w ich domu kwaterowali Niemcy „przyzwoicie 
się zachowując”, co nie uchroniło Stanisława, działającego w podziemiu, przed obozem w Mauthausen, 
gdzie zmarł, Jarosławska księga Kresowian, cz. 2, oprac. E. Lasota, E. Rusinko, M. Wolska, Jarosław 
2017, <http://jaroslawskaksiegakresowian.pl/emmerichowie/> (dostęp: 24.10.2019).

19 Medal Niepodległości.
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Potrzebne do tego kwalifikacje zdobył 
Władysław w tajnym Związku Walki Czynnej, 
do którego wstąpił jako uczeń klasy piątej 
w roku 190820. Miał wówczas za sobą osiem lat 
nauki. I tu mógł po raz pierwszy spotkać Jerzego 
Dobrodzickiego21, późniejszego generała, którego 
powołał na świadka swej służby w Legionach 
w 1917 roku22.

Chyba razem wędrowali przez Drużyny 
Strzeleckie. O ile Związek Walki Czynnej był 
nielegalny, o tyle Drużyny działały jawnie. 
Zaborca austriacki mógł w nich widzieć przyszłego 
żołnierza w spodziewanym konflikcie z Rosją. 
Starszy o dziewięć lat Jerzy pełnił funkcję instruk-
tora wyszkolenia bojowego. Oprócz miejscowej 
Drużyny Strzeleckiej Polakowski był założycielem 
tutejszej drużyny skautowej23. Być może wtedy 
Władysław poznał Waleriana Sikorskiego24, 
z którym przyjdzie mu walczyć w 1918 roku 
w obronie Lwowa na odcinku „Podzamcze”25.
20 O szkoleniu typu wojskowego w tajnych i legalnych stowarzyszeniach polskich zob. M. Wrzosek, Polski 

czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1990, s. 47-49.
21 Jerzy Dobrodzicki (ur. 14 XII 1884 r. w Wadowicach – zm. 15 XI 1934 r. w Warszawie). Od 1905 r.  

zawodowy oficer austriackiej piechoty. Członek Związku Walki Czynnej od 1908 r., nawiązał kontakt ze 
Związkiem Strzeleckim jako instruktor szkolenia bojowego, walczył na froncie rosyjskim jako dowódca 
kompanii i baonu, w 1915 r. starał się o przeniesienie do I Brygady Legionów, służył tu jako „brat Adam”, 
w grudniu 1916 r. otrzymał przydział do 6 Pułku Piechoty w Zambrowie i Ostrowi Mazowieckiej jako 
instruktor. Po kryzysie przysięgowym na froncie włoskim nad Piave, gdzie przebywał również, pod Feltre, 
Polakowski. Dobrodzicki tworzył w  tym rejonie Polską Organizację Wojskową i  z  tego powodu jako 
„politycznie podejrzany” przeniesiony został do Bochni. Tu doczekał upadku Austro-Węgier. Na mocy 
dekretu z 3 IV 1919 r. przyjęty do Wojska Polskiego w stopniu majora ze starszeństwem od 1 I 1918 r. Na 
froncie wojny polsko-ukraińskiej jako dowódca baonu 2 Pułku Strzelców Podhalańskich, pułkownik ze 
starszeństwem od 1 VI 1919 r., w wojnie polsko-bolszewickiej dowódca 5 Pułku Piechoty Legionów (2 IX 
1919 r. – 12 VI 1920 r.), ciężko ranny w bitwie pod Borodzianką, od 1 I 1921 r. w randze generała brygady.

22 Medal Niepodległości.
23 AP Arkusz ewidencyjny, Nowo-Radomsk (Radomsko), 6 VII 1920 (cyt. dalej jako AP Arkusz 

ewidencyjny 1920).
24 Walerian Sikorski (ur. w 1876 r. w Budkach Nieznanowskich – zm. w kwietniu 1940 r. w Charkowie), 

ukończył seminarium nauczycielskie we Lwowie, był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
odbył jednoroczną służbę w armii austro-węgierskiej w Tyrolu, następnie roczny kurs dla nauczycieli 
gimnastyki w Sztokholmie (1908-1909), instruktor Drużyn Strzeleckich we Lwowie, organizator harcerstwa, 
od sierpnia 1914 r. do marca 1915 r. w 35 Pułku Piechoty pospolitego ruszenia, w niewoli rosyjskiej, 
skąd wydostał się w marcu 1918  r., ponownie w armii austriackiej, w  jednostkach pozafrontowych, 
członek POW, porucznik, od 2 XI 1918 r. w obronie Lwowa, jako dowódca odcinka VI „Podzamcze” 
(całością obrony lwowskich odcinków obrony IV, V i VI dowodził kpt. Mieczysław Boruta-Spiechowicz); 
więzień obozu w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.

25 AP Główna karta ewidencyjna (1914-1925), cyt. dalej jako Główna karta.

Il. 6. Zdjęcie portretowe Stanisława 
Polakowskiego, ojca Władysława

Źródło: Archiwum Marii Polakowskiej 
(AMP)
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Rok szkolny 1912/1913 wypełniła praktyka rolnicza, następny rok, 1913/1914, 
przyniósł dwa osiągnięcia: zaliczony pierwszy etap studiów agronomii w Akademii 
w Dublanach i tamże w Drużynie Strzeleckiej zdany egzamin oficerski26.

Z LEGIONEM WSCHODNIM (1914)

W sierpniu 1914 roku, porzuciwszy studia rolnicze w Dublanach, Władysław wyruszył 
ze swoją Drużyną Strzelecką z Drohobycza do Lwowa, zasilając oddział kpt. Bolesława 
Zaleskiego (Zalewskiego)27 i razem z nim udał się do Mszany Dolnej jako dowódca 
kompanii, wchodzącej w skład Legionu Wschodniego. Określił później dokładnie 
czas tych wydarzeń: od 5 sierpnia do 26 października 1914 roku. Na początku 
sierpnia blisko 6 tysięcy ochotników, spora część bez mundurów, a często w ogóle 
bez butów, pieszo ze Lwowa udała się w kierunku Krakowa, gdzie formowano Legion 
Zachodni. Wraz z nimi maszerował Władysław, słuchacz drugiego roku Akademii 
Rolniczej w Dublanach – miał mundur do tego czynu, do trudu żołnierza polskiego 
przygotowywał się przez sześć lat. Szli przez Sambor, Sanok, Jasło.

26 CAW, Kolekcja Orderu Wojennego Virtuti Militari, sygn. 1.482.20-1438, Kwestionariusz, Toruń, 29 V 
1933 (cyt. dalej jako Kwestionariusz). Zob. niżej Dokument 1.

27 Bolesław Zaleski (ur. 13 I 1866 r. w Borszczowie – zm. 23 II 1933 r. w majątku Mucewicze), ukończył 
gimnazjum w Kołomyi, służba wojskowa od 1891 r., w sierpniu 1914 r. na czele Drużyn Strzeleckich 
ze Lwowa wstąpił do Legionu Wschodniego, od września w 3 Pułku Piechoty Legionów, uczestniczył 
w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, w 1923 r. przeniesiony w stan spoczynku.

Il. 7. Legioniści
Czapki pewnie uczniowskie, ten z lewej 
w maciejówce z orzełkiem, a ten z prawej 
w rogatywce, bluza wojskowa, spodnie 
podwinięte pod kolana. Na nogach trepy 
na drewnianej podeszwie. Siedzą na 
króciutkiej ławeczce opartej o płot. W tle 
dół drewnianego domu, cienkie drzewka 
i maleńki ogródek. Może to rok 1917 r. 
lub pierwsza połowa 1918 r. Z prawej 
Józef Rewerski, mój wujek, urodzony 9 II 
1903 r., który poszedł do Legionów przed 

ukończeniem szesnastego roku życia.
Źródło: AMP
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W Mszanie 26 października około ośmiuset legionistów złożyło przysięgę cesa-
rzowi według roty dla pospolitego ruszenia Austro-Węgier. Reszta wcześniej odmówiła. 
Czy była jakaś propozycja innego zobowiązania wobec armii austriackiej, czy nie 
negocjowano jakiegoś tekstu przysięgi, który zadowoliłby i Niemcy, austriackiego 
sojusznika, i Legiony, co pozwoliłoby słowom zatrzymać moc prawdy, gdy tak znaczy 
tak, a nie znaczy nie?28 Po tym pierwszym „kryzysie przysięgowym” Legion oficjalnie 
rozwiązano 21 września. Dokumenty na darmowy przejazd do miejsca, wskazanego 
przez zwolnionego ze służby w ten sposób legionistę, wydawano następnie przez pięć 
dni, do 26 września. Zdemobilizowani mieli obowiązek uprzednio zdać mundur 
i rynsztunek, następnie broń, by otrzymać „legitymację” na ów przejazd29. Historycy 
piszą: rozwiązano Legion Wschodni. Zwolennicy odbudowy państwowości polskiej 
w oparciu o Rosję nie mogli przeciwko niej szykować polskiego żołnierza. Takimi 
moskalofilami byli m.in. Aleksander Skarbek, reprezentujący Naczelny Komitet 
Narodowy, i Stanisław Grabski, redaktor naczelny lwowskiego „Słowa Polskiego”. 
Zauważyć trzeba, że oświadczenie rosyjskie z 24 sierpnia 1914 roku odmawiało 
praw kombatanckich legionistom. Władze austro-węgierskie powiadomiły państwa 
neutralne o ich honorowaniu dopiero 2 października30.

Władysław mógł złożyć przysięgę i pozostać w Legionie. Namawiał do tego 
dowódca oddziału, z którym przyszedł ze Lwowa, kpt. Bolesław Zaleski. Odmówił 
jednak złożenia podobnej przysięgi. Jako poborowy z powołanych do służby roczni-
ków 1891-1895 powinien zgłosić się do wojska austriackiego. Widać liczył, że uda 
mu się przedrzeć do oddziałów Piłsudskiego, który w tym czasie już walczył z armią 
rosyjską. Jeśli zdał mundur, rynsztunek i broń zgodnie z rozporządzeniem władz 
legionowych, to darmowy bilet kolejowy, wydany mu bezprawnie, o czym pewnie 
nie wiedział, mógł go oddać w ręce żandarmów. Władysław sam albo z jakąś grupą, 
w mundurze, może jak na zdjęciu w czapce maciejówce z orzełkiem i legionową 
rozetką, na własną rękę zmierzał więc do Krakowa, do Legionu Zachodniego31.

I właśnie wtedy aresztowała go żandarmeria polowa, po czym 25 października 
został wcielony do wojska austriackiego. Od oficjalnego rozwiązania Legionu do 
wcielenia do armii austriackiej minął cały miesiąc, który być może przesiedział 
w więzieniu, dopóki nie przyjął statusu „ochotnika z łapanki”32. Sam następnie ten 
miesiąc od rozwiązania Legionu do służby w armii austriackiej zaliczał do służby 
w Legionie. Odtąd służyć miał w armii zaborczej z przerwami trzy i pół roku33.

28 O zawirowaniach wokół przysięgi M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny…, op. cit., s. 96-99.
29 Ibidem; J. Rzepecki, Sprawa Legionu…, op. cit., s. 160-167.
30 J. Rzepecki, Sprawa Legionu…, op. cit., s. 191. 
31 Medal Niepodległości.
32 Ibidem.
33 Kwestionariusz.
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W ARMII AUSTRIACKIEJ (1914-1916)

Od 25/26 października 1914 roku do 15 stycznia 1915 roku służył w 16 Regimencie 
Strzelców Piechoty (Schützen Infanterie Regiment) w Wagstadt, czyli morawskim 
Bílovcu34. Od 16 stycznia do 24 sierpnia w szkole oficerskiej 28 Regimentu35. 
Byłoby to już drugie szkolenie na oficera, bo pierwsze odbył w Drużynie Strzeleckiej 
w Dublanach w czasie studiów36. Szkolenie przeprowadzono w Rezerwowej Szkole 
Oficerskiej w austriackim Steyr37. Do tej pory był szeregowcem, zarówno w Legionie 
Wschodnim, choć pełnił w nim funkcję dowódcy kompanii, jak i w austriackim 
16 Regimencie Strzelców. Na zakończenie kursu, 1 sierpnia dostał stopień kadeta. 
Po niemiecku – Fähnrich. 28 Regiment, w którym będzie służył i później, to połu-
dniowoczeski 28 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (landwery) z Písku, przekształcony 
11 kwietnia 1917 roku w 28 Pułk Strzelców (Schützenregiment). W lipcu 1914 roku 
Czesi stanowili 79 procent jego żołnierzy, a pułk ze względu na rejon rekrutacji 
otrzymał nazwę Pražské Déti (Dzieci Pragi)38. No i ruszył w pole, najpierw jako 
dowódca plutonu i kompanii 21 Regimentu od 25 sierpnia 1915 roku do 31 grudnia 
1916 roku. Był to pułk piechoty ze środkowoczeskiego Čáslavia, składający się 
34 Taka nazwa regimentu pada w  AP Arkusz ewidencyjny 1920. Odpowiednikiem niemieckiego 

„regimentu” jest polski „pułk” – nazw tych używano zamiennie.
35 Por. AP Główna karta; AP Wniosek awansowy, 12 I 1930 (cyt. dalej jako AP Wniosek awansowy).
36 Kwestionariusz.
37 AP Arkusz ewidencyjny, Kielce, 17 XI 1919 (cyt. dalej jako AP Arkusz ewidencyjny 1919); AP Roczne 

uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za rok 1927 (cyt. dalej jako AP Roczne uzupełnienie 1927).
38 Historia i  szlak bojowy regimentu w  czasie wojny opisane zostały na, stworzonym przez Michaela 

Heresa, poświęconym mu portalu internetowym: k.uk. Infanterieregiment Nr. 28 Pražské déti, 
<http://ir28.cz> (dostęp: 24.10.2019).

Il. 8. Najwcześniejsze 
zdjęcie Władysława 

Polakowskiego 
w mundurze. Odbitkę 

załączono do wojskowego 
arkusza ewidencyjnego 
(Kielce, 17 XI 1919 r.)
Fotografia ta znajduje się 
w archiwum rodzinnym 
i pochodzi z lat 1913-
1914, gdyż maciejówki 

i mundury od roku 1912 
mieli członkowie Drużyn 
Strzeleckich, do których 

należał Władysław.
Źródło: AMP
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w 1914 roku w 87 procentach z Czechów 39. Równo po roku, 1 sierpnia 1916 roku, 
awansował do stopnia leutnanta (podporucznika).

W POLNISCHE WEHRMACHT (1917)

Choć niejednomyślne w ciągu tej wojny, Austria i Niemcy należały do jednego 
bloku państw centralnych. Polskie Legiony, dotychczas w służbie austriackiej, zostały 
w roku 1917 przeniesione jako Polska Siła Zbrojna do niemieckiego Wehrmachtu40. 
W obydwu armiach byli także Polacy z poboru. Wojna trwała już trzeci rok, od 
maja 1915 roku wydłużyła się linia frontu, gdy do walk przeciwko Austro-Węgrom 
przyłączyli się Włosi. Straty trzeba było uzupełniać. Rezerwę znaleziono wśród 
polskiej ludności. Z inicjatywą wyszedł, powstały w połowie sierpnia 1914 roku, 
polski Naczelny Komitet Narodowy. Austro-Węgry przystały na utworzenie Legionów, 
do których wejdą Polacy z poboru i na nowy zaciąg ochotników. Legion Wschodni 
rozwiązano. Tych, co chcieli zbiec do Legionu Zachodniego, do Krakowa, aresztowano 
i wcielono do armii austriackiej. Z tych, co się nie rozbiegli, sformowano Polski Korpus 
Posiłkowy (PKP). Po akcie 5 listopada generalny gubernator warszawski Hans Hartwig 
von Beseler i takiż gubernator na Lublin, Karl Kuk, działając w imieniu swych władców, 
obiecali Polakom samodzielne Królestwo Polskie z ziem wydartych Rosji, na razie bez 
określenia granic, i powołanie do życia Polskiej Siły Zbrojnej – Polnische Wehrmacht. 
Austria przekazała Niemcom cały PKP – prawie 21 tysięcy żołnierzy. Mimo że uzgod-
nienia między Niemcami a Austro-Węgrami zakończyły się w kwietniu 1917 roku, 
pierwszy transport legionistów z Galicji do Królestwa odbył się 27-29 listopada 1916 roku. 
Struktury polskiej administracji państwowej, jako reprezentację Królestwa Polskiego, 
powołano ostatecznie w styczniu 1917 roku – była to Tymczasowa Rada Stanu41.

W tym czasie Władysław Polakowski na własną prośbę, wystosowaną z szeregów 
armii austriackiej, 1 stycznia 1917 roku znalazł się w Polnische Wehrmacht – najpierw 
do 15 kwietnia na kursie piechoty i karabinów maszynowych w Jabłonnie i Rember-
towie, a od 16 kwietnia do 15 sierpnia w dwóch pułkach piechoty: pełnił funkcję 
instruktora, był adiutantem najpierw III Baonu w 5 Pułku Piechoty w Różanie, gdzie 
dowodził znany mu kpt. Józef Olszyna-Wilczyński42, później w pułku w Komorowie 

39 W dokumentach pojawia się w tym miejscu także 26 Regiment, czyli węgierski pułk piechoty z Esztergom 
(Ostrzychomia), składający się w 1914 r. w 53 procentach z Węgrów i w 38 procentach ze Słowaków, co 
mało prawdopodobne, skoro Polakowski jako Galicjanin był poddanym z austriackiej części cesarstwa.

40 O przetargach, pertraktacjach i sporach o Legiony między Austro-Węgrami i Niemcami zob. M. Wrzosek, 
Polski czyn zbrojny…, op. cit., s. 266-267, 272, 299-303.

41 Ibidem, s. 359, 262-267, 291; W. Suleja, Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998, s. 50.
42 Józef Olszyna-Wilczyński (ur. 27 X 1890  r. w  Krakowie-Zwierzyńcu – zm. 22 IX 1939  r. pod 

Sopoćkiniami), pochodził z wielodzietnej rodziny majstra murarskiego, student Politechniki Lwowskiej, 
w Drużynach Strzeleckich, od października 1912 r. do września 1913 r. w 16 Pułku Piechoty Obrony 
Krajowej, ukończył z  wyróżnieniem Szkołę Oficerów Rezerwy ze stopniem kadet-feldfebel (sierżant 
podchorąży), latem 1914  r. ukończył kurs instruktorów Drużyn w  Nowym Sączu, od 6 sierpnia 
w  oddziałach strzeleckich, następnie w  5 Pułku Piechoty Legionów w  I Brygadzie, w  październiku 
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pod Ostrowią Mazowiecką. Tymczasem legioniści byli wrażliwi na wszelkie próby ogra-
niczenia polskiego charakteru formacji (…). Przypominali ck oficerom, że w Legionach 
obowiązuje język polski. Zabraniali przyjmowania niemieckich telegramów. Generałom 
i oficerom wojsk sprzymierzonych odpowiadali w języku polskim, bojkotowali oficerów 
armii cesarskiej służących w Legionach, a nieznających języka polskiego43.

Z Komorowa, wskutek zatargu z pruskim majorem Roeschlem, Polakowski 
został przeniesiony karnie do obozu 4 Pułku Piechoty w Zambrowie. Być może 
powodem owego zatargu był rozkaz z 23 kwietnia 1917 roku o powołaniu w skład 
kursów tylko obywateli Królestwa Polskiego, co oznaczało tworzenie dwóch odręb-
nych formacji wojskowych („galileuszom” obiecywano, że będą mogli otrzymać 
obywatelstwo polskie). Czyniono próby narzucania kursantom nowego munduru 
– w kroju i kolorze – niemieckiego, języka niemieckiego w kontaktach służbowych, 
wydawano zarządzenia utrudniające kontakt kursantów z macierzystymi oddziałami. 
Mówiono nawet, że po przeszkoleniu zostaną oni wcieleni do armii niemieckiej. 
W szkołach podoficerskich i oficerskich komendantami byli wyłącznie oficerowie 
niemieccy. Dopiero generał Hans von Beseler rozporządzeniem z 26 września 1917 roku 
zezwolił, by ich zastępcami zostawali oficerowie polscy44. Polakowski wpadł więc 
z deszczu pod rynnę. Konflikt podporucznika z majorem, a do tego Niemcem. 
Major pruski w legionie polskim miał dbać o porządek, Ordnung. Kara wydaje 
się łagodna, choć nie znamy przewinienia. Z Roeschlem mogło dojść do utarczki 
słownej, skoro Polakowski znał niemiecki. W Zambrowie był dowódcą 1 Kompanii 
w 4 Pułku Piechoty45.

9 lipca 1917 roku. Przysięga. Na wierność cesarzowi Niemiec, Wilhelmowi II, 
i dotrzymania braterstwa broni z armiami: niemiecką i austro-węgierską46. O odmowie 
złożenia przysięgi mówi się, że była to słuszna gra polityczna Józefa Piłsudskiego. 
Państwa centralne przegrywały, więc ich sojusznik, Legiony, odeszłyby z kwitkiem. 
Gra toczyła się o Polskę. Jeśli Ententa wygra, Polskę utworzą z tego, co wydrze się 
Niemcom i Austrii, a o wschodnie granice będziemy walczyć sami. Część legionistów 
odmówiła złożenia przysięgi, głównie z Brygad I i III. Internowano w Beniaminowie 
oficerów, w Szczypiornie podoficerów i żołnierzy, razem około 15 tysięcy osób. 
„Galileuszy” w liczbie około 3 tysięcy wysłano na front włoski47. Znalazł się tam 
i Polakowski. Na skutek agitowania przeciw przysiędze zostałem, jako politycznie 
podejrzany, „odwołany” z powrotem do armii austriackiej i wszczęto przeciw mnie 
dochodzenie – pisał48. Być może miał na myśli proces jawny przeciwko 91 oficerom, 

1914 r. awans na porucznika; w styczniu 1915 r. na kapitana, po kryzysie przysięgowym w 1917 r. 
wcielony do armii austriackiej i wysłany na front włoski.

43 A. Chwalba, Legiony Polskie 1914-1918, Kraków 2018, s. 212-213.
44 Ibidem, s. 143-146.
45 AP Stan służby; Kwestionariusz; Medal Niepodległości.
46 O pertraktacjach i działaniach wokół przysięgi M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny…, op. cit., s. 272.
47 Ibidem, s. 304-305.
48 Kwestionariusz.
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240 podoficerom i trzem sanitariuszkom w Marmaros-Sziget. Jednak data pierwszej 
rozprawy (28 maja 1918 roku) pozwala sądzić, że może z jakąś grupą został odłączony 
od tych, którzy stanęli przed sądem49. Najpierw w roku 1914 w Mszanie odmowa 
złożenia przysięgi, kierowana faktycznie przez moskalofilów, z czego nie zdawali 
sobie sprawy legioniści, potem w Komorowie „zatarg” z pruskim majorem, teraz 
w Zambrowie agitacja przeciw przysiędze. Jako świadka tych wydarzeń podał po 
latach innego „galileusza”, Stanisława Kwaśniewskiego50, który także na własną 
prośbę przeszedł do Polnische Wehrmacht, po czym został karnie przeniesiony na 
front włoski za popieranie idei niepodległościowych51.

A WIĘC, ŻEGNAJCIE LEGIONY! NA FRONCIE WŁOSKIM (1917-1918)

Od 16 sierpnia do 24/30 grudnia 1917 Polakowski służył w 28 Regimencie Pie-
choty strzelców, a od 25 grudnia/1 stycznia do 30 kwietnia 1918 był instruktorem 
i dowódcą kompanii na kursie karabinów maszynowych w St. Paulo (?), w Fondo 
na północ od Trydentu i w Coralesi (?), w armii, którą dowodził wcześniej generał 
Dankl, przeniesiony z frontu wschodniego w 1915 roku na front włoski52. Wrócił 
następnie do 28 Regimentu, gdzie dowodził plutonem oraz był zastępcą dowódcy 
kompanii karabinów maszynowych53. Podczas służby w regimencie pomagał byłym 
legionistom w ucieczce54.

Otrzymał urlop na studia w Dublanach. Studiów nie podjął, zapewne wyjazd 
ten był pretekstem, by nawiązać kontakt z wojskowym ruchem niepodległościowym na 
ziemiach polskich. 1 maja 1918 roku został członkiem POW, składając przyrzeczenie 
służbowe na ręce Adama Ajdukiewicza i Jana Jedynaka55. We wrześniu wrócił na front 
pod Feltre, leżące na wschód od Trydentu, i w myśl instrukcji POW zorganizował 

49 Por. M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny…, op. cit., s. 359-360.
50 Stanisław Kwaśniewski (ur. 14 XI 1886 r. w Krakowie – zm. 9 III 1956 r. w Santa Monica, USA), 

po ukończeniu Szkoły Kadetów został oficerem piechoty c.-k. armii, od listopada 1918 r. w Wojsku 
Polskim, w randze generała od 1928 r.

51 Medal Niepodległości.
52 AP Stan służby.
53 AP Główna karta; AP Arkusz ewidencyjny 1920.
54 Medal Niepodległości.
55 Adam Ajdukiewicz, Brzechwa-Ajdukiewicz (ur. 20 III 1894 r. w Komornikach k. Wieliczki – zm. 30 VI 

1954 r. w Londynie), podwójnego nazwiska używał od 1921 r., płk dypl. od 1 X 1929 r., studia na 
Politechnice Lwowskiej od 1913 r. (?), następnie w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach, w Legionie 
Wschodnim, od 1915 r. do lipca 1917 r. dowódca karabinów maszynowych w I Baonie 4 Pułku Piechoty 
Legionów, działał w  POW w  Galicji, po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej, od 
listopada 1918 r. w obronie Lwowa w dowództwie brygady lwowskiej, od września 1919 r. do końca 
1920  r. szef Oddziału Operacyjnego Sztabu 6. Armii, od stycznia do września słuchacz II Kursu 
Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego, od 1939  r. w niemieckim obozie VII A Murnau, uwolniony 
w  kwietniu 1945  r. Jan Jedynak (ur. 20 VII 1892  r. w  Paszczynie k. Ropczyc – zm. 26 V 1966  r. 
w Londynie), w 1912 r. ukończył gimnazjum w Dębicy, studiował w Dublanach, następnie w Danii, 
Szwecji, Francji i w Niemczech, w czasie wojny w Legionach, w latach 1918- 1921 w Wojsku Polskim, 
w latach 1935-1938 w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych, w latach 1921-1924 i 1927-1930 
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w październiku związek rewolucyjny oficerów 
czeskich, po czym został obrany tajnym 
dowódcą swego 28 Regimentu „na wypadek 
rewolucji”56, prawdopodobnie na zlecenie 
porucznika Ludwika de Laveaux z rodzinnego 
Drohobycza57.

Fotografia przedstawia Polakowskiego 
w jakiejś włoskiej dolinie otoczonej górami. 
One są za nim i za nim dwa budynki, szczy-
tami zwrócone do obiektywu. Ten drugi 
identyczny, ucięty krawędzią zdjęcia przez pół, 
zerka tylko jednym oknem. Za tymi domami 
(koszary?) rozciąga się łagodne zbocze 
z podgolonym lasem, którego dość wysokie 
drzewa, pewnie iglaste, tworzą zwartą ścianę 
i równiutki skraj. Trawa pod nogami sucha, 
wydeptana. Wieczór, a może o wschodzie 
słońca to zdjęcia robione, bo cień od postaci 
jest długi. Spodnie jak do konnej jazdy ze 
wzmocnieniami między udami. Ręka prawa 
wsparta na lasce z wiśniowego drzewa, lewa 
na biodrze. Czapka z daszkiem, a że słońce 
nisko, nie osłania nawet oka z oświetlonej 
strony twarzy. Krótki wąs. Patrzy przed siebie 
na coś uważnie i z aprobatą obserwuje. Chyba 
nie wie, że ktoś go fotografuje. Mundur – 
widać, że używany. Górna prawa kieszeń 

kurtki dobrze wypchana. Na kołnierzu jedna gwiazdka i jeszcze jakiś okrągły znaczek. 
Legionowa rozetka?

Zaniepokoiła mnie laska, czyżby po jakiejś kontuzji potrzebował wsparcia? 
Któregoś razu, wędrując przez Internet, znalazłam zdjęcia grupy żołnierzy z I wojny 

w Radzie Naczelnej PSL „Piast”, poseł na Sejm I kadencji, w IV i w V kadencji poseł BBWR i OZN 
z okręgu Jasło, od 1939 r. we Francji, Wielkiej Brytanii.

56 AP Stan służby; AP Arkusz ewidencyjny 1920; AP Wniosek awansowy; Kwestionariusz; Medal 
Niepodległości.

57 Ludwik de Laveaux (ur. 18 VI 1891 r. we Frysztaku – zm. 16 XII 1969 r. w Londynie), studiował 
na Wydziale Architektury Politechniki we Lwowie, służył w  Legionach w  1 i  4 Pułku Piechoty, 
podporucznik od 1  IV 1916  r., od 1917  r. w POW, od 2 XI 1918  r. członek Naczelnej Komendy 
Obrony Lwowa, komendant Dworca Głównego 3-4 listopada, współpracownik naczelnego komendanta 
Czesława Mączyńskiego, 17 listopada podpisał wynegocjowane wcześniej z  Ukraińcami zawieszenie 
broni, następnie major ze starszeństwem od 1 VI 1919 r., pułkownik od 10 XII 1931 r., w 1939 r. 
w armii „Modlin”, w niewoli niemieckiej.

Il. 9. Zdjęcie z jesieni 1918 roku, jak głosi 
przekaz rodzinny „z frontu włoskiego”, 
przedstawia osobę, wydawać się może, 
o dziesiątek lat starszą niż na zdjęciu 
w maciejówce. Od tamtej fotografii minęły 

tylko cztery lata, może pięć.
Źródło: AMP
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światowej (czy to nie byli legioniści?) – większość z nich miała właśnie takie laski. 
W górach szybciej przychodzi chłód. Czy to październik 1918 roku?

Byłam tam zimą, na przełomie stycznia i lutego 2019 roku. Dojechałam tylko 
do Trydentu. Ślady I wojny światowej? Po niej była druga! Blizny? Może. Mieszkałam 
w gospodarstwie agroturystycznym. Nazwy miejscowości w niemieckim i włoskim. 
Moi mili gospodarze mówili po niemiecku i ze mną na migi; albo oni po angielsku, 
a ja po francusku. Chcieliśmy się porozumieć.

NA WOJNIE Z UKRAIŃCAMI (1918-1919)

W ankiecie wypełnionej już dla Wojska Polskiego na pytanie, jakimi językami włada 
w mowie i piśmie, Polakowski podał – oprócz polskiego i niemieckiego – rusińskim, 
uzupełniając w nawiasie: to znaczy ukraińskim. To drugie określenie wchodziło 
dopiero w użycie. Stosowane było przez Rusinów, którzy pragnęli uzyskać niepod-
ległość i na przełomie 1918/1919, walcząc z Polakami, jak i oni próbowali wytyczyć 
granice własnego państwa.

Na wieść o przygotowywanym przewrocie w Małopolsce wróciłem do Drohobycza, 
gdzie objąłem dowództwo POW po poruczniku de Lavaux – napisał piętnaście lat 
później Polakowski58. W październiku 1918 roku dzięki zaświadczeniu czeskiego 
lekarza, dostał się do szpitala w Ołomuńcu, skąd uciekł do Przemyśla. 1 listopada, 
jeszcze w armii austriackiej, awansował do stopnia oberleutnanta (porucznika)59. 
W Przemyślu dowiedział się o zajęciu Lwowa i Drohobycza przez Rusinów. 
Natychmiast udał się do rodzinnego miasta, starając się nawiązać kontakt z POW 
w Borysławiu, który znajdował się w rękach polskich. Uderzyć stąd miał oddział 
czterdziestu peowiaków, lecz miejscowy organizator POW o nazwisku Melnarowicz60 
polecił odwołać całą akcję, twierdząc, że plany jej zostały zdradzone Ukraińcom61. 
Rozgoryczony Polakowski opuścił szeregi POW i przedarł się na stronę polską do 
Rzeszowa, wstąpił 10 listopada w szeregi 1 Kompanii 1 Batalionu 5 Pułku Piechoty 
Legionów, z którą do 25 listopada walczył pod Przemyślem i we Lwowie jako dowódca 

58 Kwestionariusz.
59 AP Stan służby; AP Arkusz ewidencyjny 1920; AP Główna karta; Kwestionariusz.
60 Być może chodzi o: Tadeusza Melnarowicza, urodzonego w Samborze 29 XII 1897 r., kinooperatora, 

który służył w  1 Pułku Piechoty I Brygady Legionów, superarbitrowany w  Krakowie 18 XI 1915 
r. z powodu wady serca, powołany przed komisję 5 III 1917  r. z powodu podejrzenia inwalidztwa, 
30 lipca nie zatwierdzono diagnozy; Antoniego Jerzego Melnarowicza, urodzonego w Kalinowie pod 
Samborem  (?) 17 XI 1898  r., w  latach 1916-1917 służył w  Legionach, po kryzysie przysięgowym 
wcielony do armii austro-węgierskiej; Dymitra Melnarowicza (Melnerowicza), który walczył w szeregach 
3 Kompanii VI Baonu I Brygady i został ranny podczas bitwy pod Kostiuchnówką 4-6 VII 1916 r., hasła 
„Melnarowicz” [w:] J. Cisek, E. Kozłowska, Ł. Wieczorek, Słownik Legionistów Polskich 1914-1918, 
Żołnierze Niepodległości, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, <https://zolnierze-niepodleglosci.
pl/szukaj/?q=melnarowicz> (dostęp: 19.07.2020).

61 Medal Niepodległości; AP Stan służby.
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Il. 10. Plan Lwowa i okolic (1918 r.)
Źródło: Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918, cz. I: Relacje uczestników, 

oprac. E. Wawrzkowicz, A. Kawałkowski, Lwów 1933.
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plutonu62. Następnie, na własną prośbę, przeszedł do 2 Pułku Strzelców Lwowskich 
(39 Pułk Piechoty), w którym służył do 6 kwietnia 1919 roku63. We Lwowie służył na 
odcinku VI „Podzamcze”, rozciągającym się od rogatki Janowskiej do Nowej Rzeźni 
w południowo-wschodniej części miasta64. O ile można prawidłowo odczytać skąpe 
zapisy z akt ewidencyjnych, walczył na Łyczakowie z dwunastoma ludźmi przeciwko 
trzem sotniom i półtorej ukraińskiej baterii dział (pochwała w rozkazie z 8 marca 
1919 roku). W ciągu ośmiu godzin 21 listopada – czyli na zakończenie walk w mieście 
– zdobył dworzec, koszary na Jałowcu, pociąg z amunicją, 138 koni i pluton złożony 
z sześciu dział. Ponadto zdobył fort na Łysej Górze, zmuszając batalion ukraiński do 
wycofania się (pochwała z 14 stycznia 1919 roku)65. Od 25 listopada jako dowódca 
kompanii karabinów maszynowych w 2 Pułku bronił odcinka pod Lwowem na 
Hołosku Wielkim, walcząc pod Zboiskami, Hołoskiem, Brzuchowicami na północno-
-zachodnich przedmieściach i pod Pasieką66. Osiągnięcia te można by wziąć za 
opowieści Münchausena lub przechwałki Zagłoby, ale trzeba je potraktować serio, bo 
otrzymał za nie Krzyż Walecznych, posłużyły one również do wystąpienia 1 listopada 
1920 roku o odznaczenie Polakowskiego orderem Virtuti Militari V klasy. Wniosek 
podpisał płk Czesław Mączyński, ówczesny naczelny komendant obrony Lwowa67,  
a jako świadkowie wystąpili jego dowódcy – kapitan Walerian Sikorski i pułkownik 
Ryszard Hausner68. Odznaczony został 10 sierpnia 1922 roku69.

Chyba uznano, że należy mu się wytchnienie, tym bardziej że odbicie Lwowa 
z rąk Ukraińców zdawało się bliskie i trwałe. W połowie maja oddziały ukraińskie 
cofnęły się za Zbrucz. Polakowskiego od 7 kwietnia 1919 roku wycofano do stancji 
zbornych w Przemyślu i Kamieńsku pod Piotrkowem, gdzie przebywał do 27 maja. 

62 Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918, cz. 3: Organizacja listopadowej obrony Lwowa. Ewidencja uczestników 
walk. Lista strat, oprac. E. Wawrzkowicz, J. Klink, Lwów 1939, s. 374 (biogram w grupie żołnierzy odsieczy).

63 AP Główna karta.
64 Por. Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918, cz. 1-2: Relacje uczestników, cz. 3: Organizacja…, oprac. 

E. Wawrzkowicz, A. Kawałkowski, J. Klink, Lwów 1933-1939 (Ryszard Hausner, Ludwik de Laveaux, 
Walerian Sikorski – według indeksów).

65 Być może nosząca również taką nazwę lwowska Góra Piaskowa (Góra Lwa, Lwia Góra, Góra Stefana), 
w latach 1908-1914 na jej zboczach zbudowano lunapark z letnią restauracją.

66 Pasieki Łyczakowskie i Halickie wraz z ulicą Pasieczną leżały w południowo-wschodniej części miasta 
(oraz podlwowska wieś Pasieki Zubrzyckie).

67 Czesław Mączyński (ur. 9 VII 1881 r. w Kaszycach – zm. 15 VII 1935 r. we Lwowie), kapitan artylerii 
w armii austriackiej, członek Naczelnej Komendy Obrony Lwowa, od 1 do 22 listopada 1918 r. naczelny 
komendant, od 22 listopada do 12 grudnia komendant miasta i  powiatu, od 12 grudnia dowódca 
brygady strzelców lwowskich, następnie dowódca 5 Dywizji Piechoty i 2 Brygady w 1 Dywizji Litewsko-
Białoruskiej, od lipca 1920 r. do 1 marca 1921 r. okręgowy inspektor Armii Ochotniczej we Lwowie, 
pułkownik, w latach 1922-1927 poseł na sejm, w 1929 r. przeszedł w stan spoczynku.

68 Ryszard Hausner (ur. 9 IV 1868 r. w Bohorodczanach Starych – zm. 22 XII 1925 r. w Toruniu), od 
23 XI 1918 r. do czerwca 1919 r. dowódca 2 Pułku Strzelców Lwowskich.

69 Por. CAW, Kolekcja Krzyża Walecznych, sygn. Polakowski Władysław KW 95/P-1463, Wniosek 1463 
na odznaczenie orderem „Virtuti Militari”…, Lwów, 10 XI 1920. Numer Krzyża Walecznych 32318, 
numer Virtuti Militari 5761; ponadto posiadał – nadawane od 1928 – Medal Pamiątkowy za Wojnę 
1918-1921 oraz Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.
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Znajdowały się tu od 1915 roku legionowe szpitale i ośrodki dla ozdrowieńców70. 
Żaden dokument nie mówi o zranieniu ani o chorobie. Chciałoby się powiedzieć: ale 
szczęściarz, cztery lata z okładem na wojnie bez szwanku! A może Polakowski tylko 
nigdzie o tym nie pisał? 28 maja, po pięciu latach służby, został zwolniony do tak 
zwanej pierwszej rezerwy dla dokończenia studiów rolniczych. Zdążył pożegnać się 
z matką – Paulina Polakowska z Morozów zmarła 15 czerwca 1919 roku. Władysław 
właśnie skończył 26 lat.

W WOJSKU POLSKIM (1919-1921)

Nie minął miesiąc pobytu w domu w Drohobyczu, gdy umarła matka, a miesiąc 
potem Polakowski już wiedział, że studia znów będą odsunięte w czasie – 24/28 lipca 
dostał ponowne wezwanie do służby. Z Drohobycza pojechał do Kielc z przydziałem 
do batalionu zapasowego 4 Pułku Piechoty71. Na miejscu, tak sobie wyobrażam, 
wypełnił kwestionariusz ewidencyjny odręcznym drobnym wyrazistym pismem, może 
pomniejszonym na kopii; dobrym atramentem, co nie wyblakł jak ten, którym pisane 
są tu pytania. Na pierwszej stronie graficznie wyróżnione są trzy odpowiedzi zawarte 
w jednym słowie, pisane chyba pięciokrotnie większymi literami, choć z kroju małymi: 
Jaki majątek posiada, sam lub żona: żaden. Czy poniósł kary i egzekucyie połączone 
z ograniczeniem przywilejów służbowych… i za co właściwie, z wyroków sądowych czy 
w porządku dyscyplinarnym: nie. Czy pragnie zawodowo służyć w wojsku polskim: nie.

Chciał się wykształcić na rolnika i jako rolnik pracować, jak jego ojciec Stanisław.
Był koniec lipca 1919 roku. Od wschodu i od północy zbliżała się Armia 

Czerwona. Władysław Polakowski od 15 sierpnia do 15 października był dowódcą 
kompanii podoficerskiej i instruktorem oficerów, następnie do 15 lutego 1920 roku 
pełni funkcję oficera wyszkolenia batalionu zapasowego72. 5 stycznia złożył w Kielcach 
nową przysięgę73: Stając w szeregi Armii Narodowej, uroczyście w obliczu Boga Wszech-
mogącego w Trójcy Świętej Jedynego ślubuję jedynie Ojczyźnie mojej Rzeczypospolitej 
Polskiej i sprawie narodu całego na każdym miejscu służyć, kraju ojczystego i dobra 
narodowego do ostatniej kropli krwi bronić, przełożonych swych i dowódców słuchać, 
dawane mi rozkazy i przepisy wykonywać i w ogóle tak się zachowywać, abym mógł żyć 
i umierać jako mężny i prawy żołnierz polski. Ślubowanie to twierdzę ustaloną przez 
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej przysięgą żołnierską, którą złożę przed Rządem 
z woli narodu polskiego obranym.

W tym czasie był dwukrotnie (?) karany dyscyplinarnie siedmiodniowym aresz-
tem pokojowym (domowym) z rozkazu dowódcy Okręgu Generalnego w Kielcach 
„za zezwolenie śpiewania w swej kompanii zakazanej piosenki” i „za niesubordynację 

70 A. Chwalba, Legiony Polskie…, op. cit., s. 22, 238, 301-302.
71 AP Arkusz ewidencyjny 1920.
72 AP Główna karta.
73 AP Przysięga, Kielce, 5 I 1920.
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względem dowódcy”. Jednak opinię dowódcy batalionu ma świetną: Bardzo dobry: 
Tęgi instruktor, dobry i energiczny oficer, dobry wychowawca szkoły podoficerskiej74. 
Chciałoby się znać tę piosenkę i wiedzieć, czy ją śpiewali (ktoś nad tym słowem 
postawił znak zapytania) czy raczej ryczeli. Pewnie sprośne słowa, na jaką melodię? 
Gdy słuchałam opowiastek o dowcipach i kawałach żołnierskich, mówiłam – nie, 
to niemożliwe. Wyjaśniono mi: zrozum, żołnierz to nie człowiek. Więc żeby mógł 
być jednocześnie i człowiekiem, trzeba wciąż i na każdym kroku tego pilnować.

Widać, że wobec takiej opinii kara dyscyplinarna nie jest straszna, można 
odpocząć, przygotować, obmyślić zajęcia szkoleniowe, bo wśród uczniów byli także 
ochotnicy. Polskiego wojska wciąż mało, potrzebni byli instruktorzy. Polakowski  
uczył też kartografii. Być może zajęcia z tego przedmiotu miał na Akademii Rolniczej 
w Dublanach, a na pewno uczestniczył w wielostopniowych kursach w ZWC, a może 
i Polskiego Związku Wojskowego75. Jako były słuchacz agronomii od 15 lutego 
do 15 czerwca pełnił funkcję administratora dóbr 4 Pułku w Podzamczu i Bilczy 
w okolicy Kielc. Na rozkaz dowódcy okręgu został przeniesiony przez pomyłkę 
na krótko do batalionu zapasowego 11 Pułku Piechoty (24 czerwca – 4 lipca)76. 
Następnie trafił do batalionu zapasowego 26 Pułku Piechoty w 7 Dywizji Piechoty, 
gdzie został mianowany dowódcą kompanii. Batalion ten powstał w marcu 1919 r. 
w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie kwaterował zaledwie przez dwa miesiące. W maju 
został on ostatecznie przeniesiony do nowego miejsca postoju w Radomsku, gdzie przebywał 
do jesieni 1921 r. Przez cały ten okres na czele omawianego batalionu stał jego organizator 
mjr Edmund Bieleński (Biliński?), który dowodził nim do jesieni 1921 r. W tym okresie 
batalion ten uzupełniał – oprócz własnego pułku – także miejscową powiatową komendę 
uzupełnień oraz kwaterujący tu pluton żandarmerii77.

6 lipca 1920 roku wyjechał do Szpitala Okręgowego w Kielcach78, a od 
27 lipca był dowódcą I Kompanii Zapasowej. 2 sierpnia został przydzielony do 
II Kompanii Zapasowej Ochotników (?). 6 sierpnia trafił do I Kompanii Zapasowej 
jako dowódca kompanii alarmowej. 13 sierpnia został mianowany przewodniczącym 
Powiatowej Komendy Uzupełnień w Radomsku. 14 października (w dokumentach 
wyraźnie błędnie widnieje listopad) wrócił do batalionu zapasowego i kontynuował 
odbieranie daniny jednorazowej na rzecz wojska79. 17 października przydzielono go do 

74 AP Arkusz ewidencyjny 1920.
75 Organizacje te korzystały ze sprzętu, lokali i instruktorów formacji legalnych, m.in. Drużyn Strzeleckich. 

Uczono tu umiejętności czytania map wojskowych i terenoznawstwa, M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny…, 
op. cit., s. 47-49.

76 AP Główna karta; AP Arkusz ewidencyjny 1920.
77 W. Jarno, Oddziały zapasowe na obszarze Okręgu Generalnego Kielce w  latach 1919-1921, „Przegląd 

Nauk Historycznych” 2003, nr 2 (4), s. 207.
78 AP Arkusz ewidencyjny 1920.
79 Wspieranie wojska dobrowolnymi datkami ma swoją tradycję, w chwili tworzenia go jest koniecznością. 

Już 8 października 1918 r. działająca w Królestwie Polskim jeszcze pod okupacją niemiecką Komisja 
Wojskowa przedłożyła Radzie Regencyjnej postulat w  sprawie opodatkowania się na rzecz wojska, 
M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny…, op. cit., s. 269.
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III Kompanii Zapasowej jako dowódcę, 23 października zdał dowództwo i wyjechał 
do 7 listopada na urlop do Drohobycza. W rodzinnym domu od ponad roku został już 
tylko ojciec. Może wydarzyło się tu coś ważnego, może starsza siostra wychodziła za 
mąż? Może jego obecność była konieczna przy wystawianiu wniosku na odznaczenie 
orderem Virtuti Militari (Lwów, 1 listopada 1920)? Pewnie podczas tego urlopu 
odwiedził dom notariusza, majora Władysława i Stefanii Dąbrowskich, bo tam 
wśród trójki rodzeństwa była jego wybranka, Miecia.

Z przyszłym teściem, swoim imiennikiem, grywał w szachy. I wtedy powie-
dział, spoglądając na Miecię: – Ja się z nią ożenię. – Władziu, przecież to dziecko. 
Na co padła odpowiedź: – Będę na nią czekał. A to czekanie wypełnione zostało na 
razie licznymi zajęciami.

29 listopada oddelegowano go do Dowództwa Centrum Instruktorów przy 
Dowództwie Okręgu Generalnego w Kielcach, gdzie prowadził kurs dowódców kom-
panii jako instruktor i profesor kartografii. 30 grudnia mianowano go porucznikiem, 

Il. 12. Toruń, pierwsza połowa (?) 1930 r. 
Małżeństwo Władysław i Mieczysława 

Polakowscy z urodzonym w 1928 r. 
synem Witoldem

Źródło: AMP

Il. 11. Babcia Stefania z Morozów 
Dąbrowska z dziećmi: starszą Kazią 
i młodszą Miecią, starszym Bolkiem 
i młodszym Toldkiem (Witoldem)  

To przyszła żona Władysława, Mieczysława 
Dąbrowska i jego szwagrowie.  

Drohobycz, około 1918 r.
Źródło: AMP
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z nominacją wstecz od 1 kwietnia80. 4 stycznia 1921 roku zatwierdzony został jako 
oficer kursowy. W kwietniu został administratorem wojskowych gospodarstw rolnych, 
a w czerwcu adiutantem inspektora granicy górnośląskiej w Sosnowcu. I ostatni 
wpis w aktach z datą 13 września, pod którym Władysław Polakowski podpisał się 
imieniem i nazwiskiem jako porucznik rezerwy 26 Pułku Piechoty z Radomska: 
Urlopowany bezterminowo jako akademik.

W REZERWIE (1921-1939)

Trzecia próba podjęcia studiów powiodła się. Cała Akademia w Dublanach została 
wcielona w 1919 roku do Politechniki Lwowskiej, gdzie powstał Wydział Rolniczo-
-Leśny – studia leśne odbywały się we Lwowie, a rolnicze nadal w Dublanach. 
Po wojnie polsko-ukraińskiej większość budynków nie nadawała się do użytku. 
Z dyplomem inżyniera rolnictwa (jako absolwent Politechniki) Polakowski ukończył 
studia w 1923 roku. Prawie równocześnie z otrzymaniem dyplomu 6 czerwca przyszła 
wiadomość o wykluczeniu z korpusu oficerskiego prawomocnym orzeczeniem Ofi-
cerskiego Sądu Honorowego z 14 grudnia 1922 roku. Decyzję potwierdził we Lwowie 
dowódca kadry oficerskiej, major Peszyński81. Tymczasem 30 września 1925 roku 
nastąpiło przywrócenie stopnia oficerskiego na mocy orzeczenia z 8 czerwca Sądu 
Honorowego dla młodszych oficerów przy 53 Pułku Piechoty ze Stryja, Polakowski 
zaś wcielony został jako porucznik rezerwy do – stacjonującego w Jarocinie i Plesze-
wie – wielkopolskiego 70 Pułku Piechoty, co zatwierdził dowódca tego pułku, płk. 
Eugeniusz Godziejewski82. Z pułkownikiem Godziejewskim porucznik Polakowski 
musiał znać się wcześniej, na pewno spotkali się w tarnopolskim Czortkowie, gdzie 
pułkownik pełnił służbę w Korpusie Ochrony Pogranicza od 1927 roku. W tym 
samym roku młody porucznik zamieszkał we wspomnianym miasteczku ze świeżo 
poślubioną żoną83.

Jako porucznik rezerwy odbył dwukrotnie sześciotygodniowe szkolenia. Od 
21 lipca 1927 roku przy I Batalionie Ciężkich Karabinów Maszynowych 70 Pułku 
Piechoty84. Dowódcą tego pułku jeszcze przez dziesięć dni był pułkownik Eugeniusz 
Godziejewski. Po nim tę funkcję objął pułkownik Mieczysław Mozdyniewicz. Wydaje 
się, że jadąc na to szkolenie, Polakowski był już żonaty. Miecia Dąbrowska szkołę 

80 AP Arkusz ewidencyjny 1920; AP Główna karta.
81 Konstanty Peszyński (10 X 1892 – 20 XI 1941), mjr korpusu sądowego, w latach dwudziestych służył 

w Wojskowym Sądzie Okręgowym nr III z siedzibą w Grodnie, od 1924 r. w Wilnie, malarz amator, 
zmarł w łagrze nr 47, oddział 10 na północnym Uralu.

82 Eugeniusz Godziejewski (ur. 17 XII 1885 r. w majątku Barań w gub. mohylewskiej w rodzinie Michała 
i Kamili z Abakanowiczów – zm. 25 V 1938 r. w Grodnie), gen. brygady, ukończył Szkołę Politechniczną 
we Lwowie (1906-1914), członek ZWC, następnie w Legionach, po kryzysie przysięgowym w lipcu 
1917 r. w Polnische Wehrmacht, od 7 III 1919 r. na froncie w Galicji, od 1923 r. dowódca 70 Pułku 
Piechoty w Jarocinie, od 1924 r. w Pleszewie, od 1927 r. w Korpusie Ochrony Pogranicza w Czortkowie.

83 Wiadomość od Witolda Polakowskiego (2019).
84 AP Roczne uzupełnienie 1927.
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średnią powinna skończyć w 1926 roku. Ustalono wcześniej, że po maturze wyjdzie 
za Władysława. Może to pierwsze (?) szkolenie rezerwisty nie wypadło w miesiącu 
miodowym? Dobrze, że w 1928 roku nie musiał być na szkoleniu, bo 4 września 
tego roku przyszedł na świat w Czortkowie pierworodny syn, Witold, który po 
śmierci matki w 1970 roku przechowa listy ojca z obozu jenieckiego w Kozielsku.

Po dwóch latach następne szkolenie oficerów rezerwy miało miejsce od 
3 czerwca do 13 lipca 1929 roku85. Podczas tego szkolenia 11 lipca zdał z wynikiem 
dobrym egzamin na stopień kapitana86. Oceny z obu ćwiczeń brzmiały: bardzo 
dobry, nadaje się na dowódcę cekaemu. Między szkoleniami, 26 kwietnia 1928 roku, 
przed urodzeniem syna, ustalono starszeństwo na 1 czerwca 1919 roku. Wydaje 
się, że nowa sytuacja rodzinna zmobilizowała do starań o awans. Ocena opisowa 
dowódcy pułku płk. Mieczysława Mozdyniewicza: Bardzo dobry, interesujący się służbą 
wojskową oficer rezerwy. Posiada wykształcenie wojskowe ze szkół oficerskich – 1. armii 
austriackiej. 2. W Legionach. 3. W armii polskiej. Odznaczony orderami VM i KW 1x, 
oficer bardzo inteligentny.

Mozdyniewicz w swoim czasie był dowódcą kompanii w Szkole Podchorążych 
Polnische Wehrmacht w Komorowie, zapewne i stamtąd znał Polakowskiego. Mimo 
zdanego egzaminu wniosek awansowy na 
stopień kapitana albo nie doczekał się 
odpowiedzi przez trzy lata, albo spotkał 
się z odmową, bo wypełniając w 1933 roku 
kwestionariusz osobowy, Polakowski napisał: 
Proszę o spowodowanie rewizji weryfikacji 
mego stopnia oficerskiego, która jest dla mnie 
wysoce krzywdząca. To drugi wojskowy 
dokument, gdzie pytano o żonę i dzieci. 
Oto oni na zdjęciu.

Od 1930 roku Polakowscy mieszkali 
całą rodziną w Toruniu. Może znaleźli się 
tu w  ramach akcji zastępowania siłami 
polskimi urzędników niemieckich w woje-
wództwie pomorskim, którego stolicą był 
Toruń? Proces ten trwał od roku 1919, na 
tych terenach przeprowadzany stopniowo, 
pod bacznym okiem stałych mieszkańców, 
którzy do przybyszów odnosili się nieufnie, 
zarzucając im niekompetencje, łapownictwo, 
niesumienność. Niemcy, którzy zdecydowali 
się pozostać, musieli składać przysięgę 

85 AP Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za rok 1929.
86 AP Wniosek awansowy.

Il. 13. Mieczysława Polakowska z synami, 
po lewej pierworodny Witold (ur. 1928 r.), 

obok młodszy Zbigniew (ur. 1930 r.)
Źródło: AMP
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zobowiązującą do lojalności wobec państwa polskiego. Nie wszyscy się na to decydowali. 
Wymiana, może i Niemców, i tych niekompetentnych Polaków, trwała długo, i chyba 
obsadzanie stanowisk wciąż było w toku, skoro inspektor organizacji gospodarstwa 
urzędu wojewódzkiego w Toruniu, na stanowisku starszego referenta Pomorskiej Izby 
Rolniczej, obsługiwał także Poznań, Łódź i Kielce. A może była to weryfikacja decyzji 
miejscowych urzędników dla zapobieżenia nadużyciom. Przyznać trzeba, że wybór 
w każdym względzie był właściwy. Z Galicji, znający język niemiecki urzędnik trafił 
do byłego zaboru pruskiego, a wykształcenie inżyniera agronomii na dobrej uczelni 
gwarantowało kompetencje w wykonywanym zawodzie. Podobnie jak były peowiak, 
kapitan Jan Jedynak, który powróciwszy do zawodu rolnika, stanął na czele Ministerstwa 
Rolnictwa i Reform Rolnych.

Można przypuszczać, że w 1932 roku w Toruniu spotkali się nie tylko znajomi, 
a może przyjaciele z czasów POW, gdy kapitan Aleksander Boroński przyjechał tu 
na kurs doszkalający87. Kontakty z towarzyszami broni utrzymywał zapewne przez 
działający w tym mieście Związek Legionistów. Być może dopingowany przez kolegów 
złożył wniosek o awans w 1930 roku. Trzy lata później pisał jakby ponaglenie, czy 
odwołanie od niesłusznej decyzji, nazywając ją „wysoce krzywdzącą”, dalej „wprost 
obrażającą” i wyznawał, że „pominięcie w awansie stało się też przyczyną opuszczenia 
przeze mnie służby aktywnej”88. A może to rozstanie było tak gwałtowne, że właśnie 
spowodowało „wykluczenie z kadry oficerskiej” w 1923 roku? Wniosek z 1933 roku 
kończy następująco: W październiku 1921 na moją prośbę zostałem zwolniony. W roku 
1923 ukończyłem Politechnikę Lwowską, uzyskując stopień inżyniera i od tego czasu pracuję 
zawodowo, ostatnio na stanowisku inspektora wojewódzkiego.

Toruń, dnia 29 maja 1933 r. (---) Inż! Polakowski89.
Można się domyślać, że tym razem przyznano mu stopień kapitana. Z takim 

stopniem przy nazwisku widnieje na liście zidentyfikowanych zwłok wydobytych 
z dołów śmierci w Katyniu.

Wniosek, a właściwie decyzja z 1937 roku Komitetu Krzyża i Medalu Niepod-
ległości, jak żaden inny dokument zawiera ponad dwadzieścia nazwisk. Rutynowo 
wymagano świadectwa dwu osób. Tu na okoliczność uczestnictwa w pracach 

87 Aleksander Boroński (ur. 3 III 1893 r. w Drohobyczu – zm. 3 II 1975 r. w Warszawie), mieszkał przy 
ulicy Stryjskiej w Drohobyczu, jak Polakowscy, pod numerem 43, matura w gimnazjum Franciszka 
Józefa w Drohobyczu w 1913 r., przyjęty na Wydział Prawa Uniwersytetu Franciszkańskiego we Lwowie, 
3 VIII 1914 r. wcielony do 3 Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej, na froncie włoskim w drugiej 
połowie 1916 r. nad Isonzo, w maju 1917 r. przeniesiony do Wiednia, w czerwcu z powrotem w Tyrolu 
Płd., urlopowany na dokończenie studiów, w 1918 r. wraca do wojska, m.in. zatrudniony w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych, na własną prośbę dla dokończenia nauki opuszcza wojsko 25 X 1921 r., wraca do 
Drohobycza, uczy się w Szkole Górniczej i Wiertniczej, pracuje już w czasie studiów jako robotnik, 
potem asystent kierownika i wreszcie kierownik Kopalni „Pontresina”, 2 XII 1925 r. w stopniu kapitana 
powołany do służby czynnej, w 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej do 31 X 1927 r., w 1932 r. na kursie 
doszkalającym w Toruniu, major ze starszeństwem od 1937 r.

88 Kwestionariusz.
89 Ibidem.
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niepodległościowych, służby w Legionach 
i w Polskiej Organizacji Wojskowej jest 
ich chyba trzynaście. Jeśli dodać te kilka 
w  pozostałych dokumentach, łącznie 
z  czytelnymi podpisami stanowić będą 
około czterdziestoosobowy oddział. Jak ten, 
z którym Władysław Polakowski chciał odbić 
Drohobycz w 1918 roku.

Większość z nich poległa na polu walki 
w pierwszej lub drugiej wojnie światowej 
bądź została zamordowana w czasie drugiej 
wojny, kilka osób po tej wojnie pozostało 
na emigracji, kilka zaledwie zmarło śmier-
cią naturalną. Można mieć nadzieję, że 
wśród tych ostatnich znalazł się Franciszek 
Starak, wymieniony trzykrotnie. Musiał 
być znaczącą, ważną osobą dla Władysława 
Polakowskiego, skoro jest tylokrotnym 
świadkiem jego poczynań90.

Jest jeszcze jedna bliska postać, której 
tu w dokumentach nie znalazłam, a o kim 
Władysław opowiadał swoim synom – to generał Władysław Bortnowski91. Może 
mówił o nim podczas niedalekich wypraw drezyną po torach kolejowych dla 
pobrania próbek ziemi do badań przy klasyfikacji gleby. Gdy było to możliwe, 
synowie towarzyszyli ojcu w jego rolniczych zajęciach. Witold został rolnikiem, 
Zbigniew, z wykształcenia prawnik, został przewodnikiem turystycznym dla grup 
anglojęzycznych, z zamiłowania pszczelarz z tytułem mistrza. Właśnie od Zbigniewa 
usłyszałam wspomnienie o tym, jak jego rodzice grali przy otwartym oknie. Mama 
na fortepianie, a tata na skrzypcach. Pod oknem zbierała się grupka słuchaczy. Gdy 
spostrzegł ich Zbyszek, wybiegł przed dom, słuchali razem. Ktoś spytał, kto tak pięknie 
gra? – To moi rodzice, odpowiedział z dumą i wrócił na domową salę koncertową.

90 Franciszek Starak (ur. 18 VIII 1891  r. w  Swobodzie Rungórskiej w  pow. Peczeniżyn), służył 
w 13 Kompanii 3  Pułku Piechoty Legionów, w latach 1929-1939 kierownik I referatu administracji 
(ewidencji) Komendy Rejonu Uzupełnień Lwów Miasto, hasło „Starak Franciszek” w: J.  Cisek, 
E. Kozłowska, Ł. Wieczorek, Słownik Legionistów…, op. cit.

91 Władysław Bortnowski (ur. 12 XI 1891 r. w Radomiu – zm. 21 XI 1966 r. w Glen Cove, USA), punkty 
styczne ich biografii to wspólne członkostwo w ZWC od 1908 r., być może jakiś kontakt w Drużynach 
Strzeleckich, ponadto Bortnowski dowodził kompanią w  5 Pułku Piechoty w  Legionach w  którym 
służył Polakowski w 1917 r., zaś 31 października 1918 r. wstąpił do nowego 5 Pułku Piechoty Legionów, 
w szeregach którego wziął udział w odsieczy Przemyśla i Lwowa; od 1935 r. był generałem do prac przy 
Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych z siedzibą w Toruniu, a 19 marca 1939 r. został generałem 
dywizji i tamże inspektorem armii.

Il. 14. Zbyszek Polakowski (1930-2001)
Źródło: AMP
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Niech Chłopaczki Nasze uczą się intensywnie angielskiego i na fortepianie. Nie 
zaniedbuj, Moja Droga, niczego; byle w tych naukach robili postępy! – napisał Władysław 
do żony z obozu w Kozielsku. A do synów zwrócił się bezpośrednio:

Witeńku, Bysieńku! Moje Jedyne Chłopaczki! Uczcie się pilnie, bawcie pięknie 
i słuchajcie Mamusię. Sprawicie Iduniowi wielką radość!!!

List stał się testamentem.
W kościele garnizonowym na ulicy Długiej w Warszawie jest kaplica zwana 

Katyńską. Długa ściana z prawej strony wyłożona metalowymi tabliczkami, wśród 
nich można odczytać: Władysław Polakowski.

Il. 15. Pamięcią można towarzyszyć. I pamięć przekazać.  
Alpy Karnickie na granicy austriacko-włoskiej

Odtworzony w 2015 roku pomnik, który został wystawiony w roku 1916 pod szczytem Lodintörl 
przez żołnierzy 28 Regimentu „Dzieci Pragi”. Na zdjęciu trębacz w mundurze regimentu w setną 

rocznicę wystawienia pomnika. Niemiecki napis na tablicy brzmi: Na wiernej straży – c.-k. – 
II Batalion 28 (Pułku) Piechoty – 18 VIII 1916 roku.

Źródło: Archiv Michal Zelinka – LIR8 (M. Heres, Pomník v Alpách, 
http://ir28.cz/pomnik-v-alpach)
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DOKUMENTY

1

Kwestionariusz kawalera orderu Virtuti Militari, Toruń, 29 maja 1933
Kwestjonariusz92

Inż. Polakowski Władysław.
Jaki nr wybity na lewej stronie krzyża [Virtuti Militari]: 5761.
Dokładny adres, poczta: Toruń, gmina, powiat, miasto – Toruń. Ur. 2 czerwca 

1893 r. w Drohobyczu. Ojciec Stanisław, Matka Paulina z domu Moroz.
Stopień wojskowy, w którym został odznaczony: porucznik.
Obecnie posiadany stopień w rezerwie: porucznik.
Pułk, w którym służył w czasie wojny i w którym został odznaczony za udział 

w walkach: 5 Pułk Piechoty Legionów, 1 komp.
Zawód obecny (środki utrzymania): inżynier rolnictwa. Przed wstąpieniem do 

wojska: akademik. Obecnie zajmowane stanowisko: inspektor organizacji gospodarstw. 
Żonaty, dwoje dzieci: Witold, ur. 4 IX 1928 r., Zbigniew, ur. 21 X 1930 r.

Wykształcenie przed wstąpieniem do wojska: matura gimnazjalna 1912, I rok 
Akademii Rolniczej w Dublanach 1913/1914. Obecnie: Politechnika Lwowska, Wydział 
Rolniczo-Leśny 1923.

Czy pracuje i gdzie: W urzędach Wojewódzkich w Toruniu, Poznaniu, Łodzi 
i Kielcach. Stała siedziba – Toruń.

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia: 600 zł. Posiadany majątek -
Czy oprócz Virtuti Militari posiada jakieś inne odznaczenia, jakie: Krzyż Walecz-

nych nr 32.318, Medal za wojnę 1918-1921 i Medal Dziesięciolecia, kilka pochwał 
pisemnych za waleczność.

Czy w czasie przed powstaniem Państwa Polskiego pracował w organizacjach 
niepodległościowych jak PPS, Związek Strzelecki, Drużyny Strzeleckie, POW itp.: 
1. w Organizacji Niepodległościowej od roku 1908 do 1912; 2. w Drużynach Strzeleckich 
od 1912 do 1914; 3. w POW od 1 V 1918 do 10 XI 1918.

Służba w formacjach polskich przed 11 XI 1918: w Legionie Wschodnim 1 VIII 
– 24 X 1914, 1 komp. strzelców; w Legionach polskich w r. 1917 – adiutant 5 p.p. Leg. 
i dca 1 komp. 4 p.p. Leg. (Wehrmacht).

Czy służył w armii zaborczej w czasie wojny światowej, w której i jak długo: 
w austriackiej, po zaaresztowaniu od 25 X 1914 z przerwami 3 ½ roku.

Czy pracuje obecnie w organizacjach P.W. i społecznie, gdzie: Związek Legio-
nistów w Toruniu.

Ewentualne uwagi i prośby kawalera orderu Virtuti Militari: Proszę o spowo-
dowanie rewizji weryfikacji mego stopnia oficerskiego, która jest dla mnie wysoce 
krzywdząca. Stopień porucznika uzyskałem w armii austriackiej i zatwierdzenie w tymże 

92 W dopiskach nad tytułem: VM-20 i 1438.
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stopniu w W.P., mimo długoletniej pracy niepodległościowej, 3-letniej służby w W.P. 
Na stanowiskach takich, jak dcy komp., oficer wyszkolenia Baonu zap. 4 p.p. Leg, 
dcy szkoły podoficerskiej, zastępcy dcy i profesora w Centrum instrukcyjnem dla ofic. 
niższych D.O.Gen. Kielce, adiutanta Inspektora granicy górnośląskiej, oraz mimo 
odznaczeń i kilku pochwał pisemnych za waleczność (w tym jedna Dowództwa Armii 
na Małop[olskę] Wsch.), jest dla mnie wprost obrażające. Pominięcie w awansie stało 
się też przyczyną opuszczenia przeze mnie służby aktywnej.

Wpisać dokładny życiorys: Data i miejsce urodzenia: 2 czerwca 1893 r. w Dro-
hobyczu w Małopolsce Wschodniej. Gimnazjum ukończyłem w Drohobyczu w r. 1912. 
I rok Akademii Rolniczej w Dublanach ukończyłem w 1913/1914 r. W roku 1912/1913 
odbyłem praktykę rolniczą.

Praca niepodległościowa i służba wojskowa

Od r. 1908 należałem do „Organizacji Niepodległościowej” w Drohobyczu, 
będąc już od 1909 członkiem Zarządu i naczelnikiem oddziału ćwiczebnego. W r. 1912 
zorganizowałem Drużynę Strzelecką w Drohobyczu i byłem jej komendantem. W r. 
1913/14 należałem do Drużyny Strzeleckiej w Dublanach, gdzie zdałem oficerski egzamin. 
W pierwszych dniach sierpnia 1914 zorganizowałem Kompanię Strzelecką w Drohobyczu 
i odprowadziłem ją do Legionu Wschodniego, do Lwowa. 21 X 14 r. po rozwiązaniu 
Legionu Wschodniego w Mszanie [Dolnej] zostałem aresztowany i wcielony w szeregi 
armii austriackiej. W armii austriackiej uzyskałem rangę porucznika (oberleutnanta). 
Na moją prośbę 1 I 1917 zostałem przydzielony do Leg. Pol., gdzie byłem adiutantem 
III. Baonu 5 p.p. Leg.i adj. 5 p.p. (Wehrmacht) w Komorowie, następnie dcą 1 komp. 
4 pp Leg.(Wehrmacht) w Zambrowie. Na skutek agitowania przeciw przysiędze Legio-
nów, zostałem jako politycznie podejrzany, odwołany z powrotem do armii austriackiej 
i wszczęto wobec mnie dochodzenie. W maju 1918 r. wstąpiłem do POW, na której 
rozkaz organizowałem rewolucję na froncie włoskim, stwarzając związek rewolucyjny 
oficerów czeskich 28 p. strzelców, którzy obrali mnie nawet dcą pułku (tajnym). Na wieść 
o przygotowywanym przewrocie w Małopolsce wróciłem do Drohobycza, gdzie objąłem 
dowództwo POW po por. Delavaux93. Po nieudanej akcji oswobodzenia Drohobycza z rąk 
Ukraińców, uciekłem do Rzeszowa, skąd z 5 p.p.Leg. przybyłem pod Przemyśl i brałem 
udział w odbiciu i obronie Lwowa, otrzymując odznaczenia i pochwały za waleczność. 
W paźdź. 1921 na moją prośbę zostałem zwolniony. W roku 1923 ukończyłem Politech-
nikę Lwowską, uzyskując stopień inżyniera i od tego czasu pracuję zawodowo, ostatnio 
na stanowisku inspektora wojewódzkiego.

Niniejszy kwestionariusz wypełniłem zgodnie z prawdą.+
Toruń, dnia 29 mają 1933 r. (-) Inż! Polakowski

 CAW, Kolekcja Orderu Wojennego Virtuti Militari, sygn. 1.482.20-1438, Kwestionariusz, 
Toruń, 29 V 1933

93 Ludwik de Laveaux.
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Ankieta Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości, przed 16 marca 1937
Polakowski Władysław94.
Zawód: inżynier agronomii. Stanowisko: st.[arszy] referent Pomorskiej Izby 

Rolniczej.
Dokładny adres zamieszkania: Toruń, Stary Rynek 23 p. I. Mickiewicza 120 I p.95

Posiadane odznaczenia: Virtuti Militari V kl. Nr 5761; Krzyż Walecznych 
Nr 32318; Medal za Wojnę; Medal Dziesięciolecia. Proponowane odznaczenie: 
M[edal Niepodległości]96.

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowej:
Ur. 2 VI 1893 w Drohobyczu, gdzie ukończył gimnazjum i maturę w roku 

1912. W roku 1913/14 studiował na Akademii Rolniczej w Dublanach. W roku 1908 
1.IX po przejściu do klasy V wstąpił do Organizacji Związku Walki Czynnej. W roku 
1912 był organizatorem Drużyny Strzeleckiej, którą prowadził wraz z nauczycielem 
Emerychem Stanisławem97. W roku 1913, z rozpoczęciem studiów w Dublanach, 
pracował w tamtejszej Drużynie Strzeleckiej. W lipcu 1914 roku wyruszył z Drużyną 
Strzelecką do Lwowa, do oddziału kpt. Zalewskiego Bolesława. Ze Lwowa wyruszył 
pod dowództwem kpt. Zalewskiego do Mszany Dolnej, gdzie Legion Wschodni roz-
wiązano. W drodze do Krakowa został aresztowany i wcielony do armii austriackiej. 
Służąc w armii austr., czynił starania przeniesienia go do Legionów, na co przedstawił 
dowody. Dnia 1.01 1917 został przydzielony z armii austr. do Legionów, do obozu 
kpt. Olszyny – Wilczyńskiego V p.p. Leg. w Różanie, następnie do obozu V p.p. Leg. 
w Komorowie. Wskutek zatargu z majorem Röschlem w drodze karnej przeniesiony 
do obozu IV p.p. Leg. w Zambrowie. W Zambrowie został dowódcą I komp., agitował 
przeciw przysiędze [9-11 VII 1917], w następstwie czego został odwołany z Legionu 
i jako P.V. [niepewny politycznie] wysłany na front włoski. W czasie tej służby też 
pomagał w ucieczce Legionistom. W maju 1918 otrzymał urlop na studia do Dublan, 
gdzie zgłosił się do POW i złożył przyrzeczenie służbowe na ręce obecnego płk. dypl. 
Ajdukiewicza Adama i kpt. rezerwy Jedynaka Jana. Po porozumieniu się z obecnym płk 
dypl. de Laveaux, wróciwszy na front włoski pod Feltre, prowadził pracę wywrotową 
wśród Czechów 28 p.p. b.[yłej] a.[rmii] austr. Na mocy świadectwa lekarza Czecha dostał 
się do szpitala w Ołomuńcu, a stamtąd uciekł do Przemyśla, gdzie dowiedział się o zajęciu 
Lwowa i Drohobycza przez Ukr.[aińców]. Udaje się przeto natychmiast do Drohobycza, 
gdzie stara się nawiązać kontakt z Borysławiem, który nie był zajęty przez Ukr., lecz 
wskutek odmownego zajęcia stanowiska przez Borysław, zamiary te spełzły na niczem. 

94 Adnotacje: Akcje w POW zbył krótko, odesłać do „Wolności”, POW – Wolność, Up. 34, 15/14043, 
Decyzja Komitetu: M[edal Niepodlegości].

95 Przekreślone i  nadpisane. Pod numerem 120 Polakowscy mieszkali bardzo krótko, po czym prze-
prowadzili się pod nr 112 na tej samej ulicy (wiadomość od Witolda Polakowskiego).

96 Poniżej cztery podpisy.
97 Stanisław Emmerich.
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Zorganizowany oddział Peowiaków w sile około 40 ludzi został przez organizatora POW 
p. Melnarowicza zdezorientowany, albowiem ten zawiadomił, że akcja ta została Ukr. 
zdradzoną i polecił zaniechanie wówczas przedsięwzięcia akcji w zajęciu Drohobycza. 
Rozgoryczony Polakowski opuszcza szeregi POW, przedziera się na stronę polską, wstępuje 
do V p.p. Leg., biorąc udział w oswobodzeniu Lwowa – przechodząc całą kampanię 
wojenną, a w październiku 1921 został zdemobilizowany w stopniu porucznika.

Nazwiska i dokładne adresy świadków, którzy mogą stwierdzić prawdziwość pracy 
niepodległościowej:

Świadkowie na pracę niepodległościową od 1908:
Gen. Tokarzewski Michał, dca Dyw. Kalisz
Łuczyński Alfred, mjr 40 p.p. Lwów
Cybulski Józef, por. rez., urzędnik PKU, Gródek Jagielloński
Starak Franciszek, kpt. PKU, Lwów – miasto
Urbanowicz Jan, Saliny, Drohobycz98

Świadkowie Legionowi:
Starak Franciszek, kpt. PKU, Lwów – miasto
Dr Zając Kazimierz, adwokat w Drohobyczu99

b. kpt. Olszyna-Wilczyński
Gen. Kwaśniewski Stanisław
Gen. Bryg. Dobrodzicki Jerzy
i załącznik Naczelnego Komitetu Narodowego
Świadkowie POW:
płk dypl. Ajdukiewicz Adam
kpt. rez. Jedynak Jan, naczelnik wydziału Min. Rolnictwa
kpt. Starak Franciszek PKU Lwów- miasto
mjr Łuczyński Alfred, 40 p.p. Lwów
kpt. Boroński Roman, I p. Artylerii Przeciw Lotniczej Warszawa
mjr. Wania Edward, 3 p. Szwoleżerów, Suwałki100

Dąbrowski Henryk, Bank Rolny, Lwów – miasto
Krajewski Michał, Policja Lwów

98 Jan Urbanowicz (10 I 1893 – 16 II 1970), sztygar w kopalni soli w Drohobyczu.
99 Kazimierz Zając (ur. 13 II 1894 r. w Tarnowie – zm. w 1940 r.), ożeniony z Edną Buczyńską (córka 

Krystyna ur. w 1923  r.), od sierpnia 1914  r. do listopada 1916  r. w Legionach, od grudnia w armii 
austriackiej, tytuł doktora praw na Uniwersytecie Lwowskim w 1922 r., aplikacja w kancelarii Aleksandra 
Martynowicza w Drohobyczu.

100 Edward Wania (ur. 13 X 1897 r. w Ottyni – zm. w kwietniu 1940 r. w Katyniu), ukończył gimnazjum 
i seminarium nauczycielskie w Krakowie, od 16 VIII 1914 r. w Legionach, w 3 Pułku Piechoty II Brygady, 
od 1 I 1915 r. do 18 II 1918 r. w 1 Pułku Ułanów, członek POW na Ukrainie, oficer 9 Pułku Ułanów 
i 3 Pułku Szwoleżerów, od 1935 r. komendant Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, 
aresztowany przez sowietów przy przechodzeniu granicy rumuńskiej, osadzony w Kozielsku. O jego 
pobycie w tym obozie wspomina uczeń szkoły w Grudziądzu ksiądz Zdzisław Peszkowski, Wspomnienia 
jeńca z Kozielska, Warszawa 1989; idem, Z grodu nad krętym Sanem w szeroki świat, Sanok 2004, s. 61. 
Uhonorowany Dębem Pamięci przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie.
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Opinia Wojewody lub urzędu centralnego:
Kandydat zasługuje na odznaczenie
W O J E W O D A
(-) KIRTIKLIS101

Uwagi Komitetu
Medal Niepodległości przyznano na posiedzeniu Komitetu w dniu 27 XI 193…102 

Prot. Pos. Nr 96, str. 7
Zarządzenie Prezydenta Rzplitej z dnia 16 III 1937 ogłoszone w Monitorze 

Polskim Nr 64 z dnia 19 III 1937, poz. 94, str. 16

 CAW, Kolekcja akt odznaczeniowych Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości, sygn. 
Polakowski Władysław MN 16.03.1937
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Maria Polakowska (Warszawa), Jacek Żurek (Warszawa), „O Władysławie Polakowskim 
z dokumentów i tradycji rodzinnej. Drohobycz – Kozielsk – Katyń”. Szkic biogra-
ficzny i wspomnieniowy o kapitanie Władysławie Polakowskim (1893-1940), urodzonym 
w Drohobyczu w Galicji (Austro-Węgry), członku polskich organizacji paramilitarnych: 
Związek Walki Czynnej i Drużyny Strzeleckie (1908-1914), żołnierzu polskiego Legionu 
Wschodniego (1914), Polnische Wehrmacht (1917), armii austriackiej (1914-1916 
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i 1917-1918), Wojska Polskiego (1918-1921), uczestniku obrony Lwowa podczas 
wojny polsko-ukraińskiej (1918-1919) oraz wojny polsko-rosyjskiej (1919-1920), wojny 
z Niemcami i Rosją (kampania wrześniowa w 1939 roku), więźniu obozu jenieckiego 
NKWD w Kozielsku pod Kaługą (1939-1940), zamordowanym przez Rosjan wraz 
z innymi oficerami polskimi w Katyniu pod Smoleńskiem. Podstawą źródłową artykułu są 
akta osobowe i odznaczeniowe Polakowskiego przechowywane w Centralnym Archiwum 
Wojskowym w Warszawie (Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza 
Sosnkowskiego). Tekst ilustruje ikonografia ze zbiorów rodzinnych Witolda Polakowskiego, 
starszego syna Władysława. Autorka, Maria Polakowska z Wielanierów, jest synową 
bohatera artykułu (mąż Zbigniew Polakowski, młodszy syn Władysława).

ABSTRACT

Maria Polakowska (Warsaw), Jacek Żurek (Warsaw), “Władysław Polakowski. 
A biography based on documents and family tradition. Drohobycz – Kozielsk – Katyn”. 
Biographical sketch and memoir about Captain Władysław Polakowski (1893-1940), 
born in Drohobycz in Galicia (Austria-Hungary), member of Polish paramilitary 
organizations: Union of Active Struggle and Polish Rifle Squads (1908-1914), soldier 
of the Polish Eastern Legion (1914), Polnische Wehrmacht (1917), the Austrian army 
(1914-1916 and 1917-1918), the Polish Army (1918-1921), participant in the defense 
of Lviv during the Polish-Ukrainian war (1918-1919) and the Polish-Bolshevik war 
(1919-1920), II World War against Germany and Soviet Union (September Campaign 
in 1939), prisoner of the NKVD POW camp in Kozielsk near Kaługa (1939-1940), 
murdered by the Russians along with other Polish officers in Katyn near Smolensk. The 
article mainly based on personal and decoration files of cpt. Polakowski kept in the Central 
Military Archives in Warsaw (a part of Military Historical Office of Gen. Kazimierz 
Sosnkowski). The text is illustrated by an iconography from the family collection of Witold 
Polakowski, Władysław’s elder son. The author, Maria Polakowska from Wielanierów, is 
the daughter-in-law of the hero of the article (husband Zbigniew Polakowski, younger 
son of Władysław).
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I wojna światowa – armia austriacka – Drohobycz – Katyń – Kozielsk – Legiony – 
Lwów – Toruń – Władysław Polakowski – II wojna światowa – Zbrodnia Katyńska.
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Generał brygady Stanisław Zygmunt Korwin-Sochaczewski był znany w Wojsku Pol-
skim jako nieustraszony kawalerzysta, świetny sportowiec, pionier gry w polo, a także 
utalentowany wynalazca. W niniejszej pracy autor przedstawi jego szczegółowy życiorys.

Przyszły generał był wyznania rzymskokatolickiego, urodził się 15 sierpnia1 
1877 roku we wsi Chyrówka w powiecie kaniowskim, w guberni kijowskiej, w rodzi-
nie szlacheckiej Wiktora i Marii (z domu Pruszyńskiej) Sochaczewskich. Miejsce 

1 Wszystkie daty przed 1918 r. według starego stylu.

Il. 1. Generał brygady Stanisław 
Sochaczewski, koniec lat 20.

Na zdjęciu portretowym wyeksponowane 
zostały szczegóły munduru generalskiego.  

Na szyi widać jugosłowiański Komandorski 
Krzyż Orderu Orła Białego. Na piersi 
widoczne są następujące polskie oraz 
zagraniczne odznaczenia (od lewej): 

Virtuti Militari V kl., Krzyż Walecznych 
(trzykrotnie), Krzyż Kawalerski Legii 

Honorowej (Francja), Oficerski Krzyż Orderu 
Korony (Belgia), Medal na pamiątkę wojny 

1914-1918 (Médaille commémorative 
de la guerre 1914-1918, Francja), Medal 
Międzysojuszniczy na pamiątkę wojny  

1914-1918 (Médaille Interalliée, Francja). 
Nad odznaczeniami widać odznakę za dwie 

rany lub kontuzje. Na lewej piersiowej 
kieszeni rozmieszczone są odznaki (od góry): 
Związku Kaniowczyków, 5 Pułku Ułanów 

Zasławskich, 15 Pułku Ułanów Poznańskich, 
7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe 
(NAC)

Generał brygady Stanisław Sochaczewski

Michaił Czapała

Historyk wojskowości 
Kijów
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urodzenia nie było przypadkowe – Chyrówka była majątkiem ziemskim jego dziadka 
po kądzieli, Edwarda Pruszyńskiego, uczestnika wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831, 
rannego w bitwie pod Ostrołęką. Według wspomnień Sławy Pruszyńskiej, siostry 
generała, ich dziadek był wielkim romantykiem i przyjacielem Adama Mickiewicza, 
który – jak mówi legenda rodzinna – odwiedził Chyrówkę. Edward Pruszyński 
był dziwakiem. Na przykład, gdy Stanisław miał trzy lata, dziadek postawił go 
na kamieniu w parku z jabłkiem na głowie i postanowił zabawić się w Wilhelma 
Tella. Ojciec generała, Wiktor Sochaczewski, brał udział w powstaniu 1863-1864, 
był więziony w Kijowie w forcie Kosoj Kaponir i – jak pisał później Stanisław 
Sochaczewski – został ułaskawiony, gdy stał już przed plutonem egzekucyjnym. 
Otrzymał świetne wykształcenie w Dundee (Szkocja). Nie posiadał jednak wielkich 
dóbr ziemskich, co było przeszkodą do zawarcia związku małżeńskiego z córką 
Pruszyńskiego. Dlatego swoją miłość – Marię Pruszyńską – która miała wówczas 
już 30 lat, musiał porwać. W chwili narodzin syna Wiktor Sochaczewski prowadził 
cukrownię w Steblowie (powiat kaniowski, gubernia kijowska). Stanisław został 
ochrzczony w kościele w miejscowości Łysianka. U schyłku życia Edward Pruszyński 
pogodził się ze swoim zięciem Wiktorem Sochaczewskim i pod warunkiem, że złoży 
on posadę kierownika cukrowni, przekazał mu Chyrówkę oraz cały majątek ziemski. 
Sochaczewski wydał swoje oszczędności na zakup zagranicznych maszyn do produkcji 
rolnej, ale jego prognozy zawiodły i zbankrutował. W wyniku tego Chyrówkę trzeba 
było sprzedać i zamieszkać w małym mieszkaniu w Kijowie2.

Chcąc wykształcić syna, rodzice posłali go do 4 Gimnazjum Męskiego, zało-
żonego w 1883 roku i mieszczącego się wówczas niedaleko bulwaru Bibikowskiego 
w śródmieściu Kijowa. Okres nauki w tej szkole, przygotowującej do dalszego kształ-
cenia na uniwersytecie, trwał osiem lat. Niestety, akta gimnazjalisty Sochaczewskiego 
nie zachowały się w miejskim archiwum, toteż nie ma dokładnych wiadomości o jego 
zachowaniu i postępach w nauce. Jednak z późniejszych dokumentów wynika, że 
w 1895 roku zdał maturę, ukończywszy pełny kurs nauk z drugą lokatą w klasie3.

Po zakończeniu edukacji w gimnazjum Stanisław Sochaczewski wstąpił na 
Wydział Prawniczy Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie4. Ukończył tam 
cztery semestry (według innych wiadomości – tylko dwa) i wiosną 1899 roku5, 
zgodnie z jego własnymi słowami: nie czując najmniejszych zdolności w tym kierunku, 

2 Rossijskij Gosudarstwiennyj Wojenno-Istoriczeskij Archiw (RGWIA), F. 409, Op. 1, p/s 195-353 
(1912), k. 48zw.; Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego (CAW WBH), 
Kolekcja Generałów i Osobistości (KGiO), sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 18.zw, 31.; 
S. S. Nicieja, Sława Pruszyńska – okruchy biografii, „Kresy Literackie”1993, nr 1-2, s. 8-9.

3 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego (IPMS), sygn. A.XII.27/67, Stanisław Sochaczewski, 
Wyciąg z zeszytu ewidencyjnego.

4 Akta S. Sochaczewskiego z  okresu studenckiego nie zachowały się, nie wiadomo zatem, czy na 
uniwersytet wstąpił natychmiast po ukończeniu gimnazjum, czy jakiś czas później.

5 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 31; IPMS, sygn. A.XII.27/67, 
Stanisław Sochaczewski, Wyciąg z zeszytu ewidencyjnego.
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z kursu wstąpił do wojska6. Złożył prośbę o przyjęcie do oddziału Jelizawietgradskiej 
Junkierskiej Szkoły Kawalerii z kursem szkół wojennych. Na mocy artykułu 907 księgi 
XV Kodeksu Przepisów Wojskowych z 1869 roku7, a także Cyrkularza Głównego 
Sztabu Nr 142 z 1886 roku, jako szlachcic i osoba, która ukończyła gimnazjum, miał 
prawo wstępu do młodszego rocznika oddziału z dwuletnim kursem bez egzaminu. 
28 września 1900 roku Stanisław Sochaczewski został przyjęty do Jelizawietgradskiej 
Junkierskiej Szkoły Kawalerii jako junkier-szeregowiec na prawach wolnostępujacego 
I kategorii, a 22 listopada tegoż roku został mianowany na podoficera8.

Ukończywszy dwuletni kurs szkolny, z dobrym zachowaniem, junkier Socha-
czewski pomyślnie zdał końcowe egzaminy z nauk specjalnych (taktyka, wojskowa 
topografia, fortyfikacja polowa, wiadomości o broni, wojskowa administracja, 
wiadomości z wojskowego prawa karnego oraz hippologia). 10 sierpnia 1902 roku 
został mianowany kornetem z przydziałem do 22 Pułku Dragonów Astrachańskich 
generał-feldmarszałka wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, a ukończenie 
kursu nauk według I kategorii zapewniło mu starszeństwo w stopniu od 10 sierpnia 
1901 roku9. Po 28-dniowym urlopie, otrzymanym po ukończeniu szkoły, kornet 
Sochaczewski przybył 7 września 1902 roku do swojego pułku, który stacjonował 
w Tyraspolu w guberni chersońskiej. Dragoni astrachańscy, wchodzący w skład 
1 Brygady 8 Dywizji Kawalerii, byli bardzo zasłużonym pułkiem o długiej tradycji 
(starszeństwo od 20 sierpnia 1798 roku). W 1902 roku pułk miał następujące nagrody:

 – pułkowy sztandar św. Jerzego wz. 1884 roku z napisem: 1798-1898 i Za 
dwuchkratnyj pieriechod czerez Bałkany w 1877 godu oraz z jubileuszowymi 
aleksandrowskimi szarfami;

 – 11 srebrnych trąb św. Jerzego z napisem: Astrachanskogo Kirasirskogo połka, 
za otliczijie pri porażanii i izgnanii nieprijatiela iz prediełow Rossii 1812 goda.

6 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 3zw., 27.
7 Swod Wojennych Postanowlienij 1869 g., księga XV, wyd. II, Sankt Petersburg 1896.
8 RGWIA, F. 409, Op. 1, p/s 195-353 (1912), k. 49. Więcej na temat wolnostępujących patrz: 

M.  Czapała, Pułkownik Anatol Lewalt-Jezierski, „Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego 
Archiwum Wojskowego” 2013, nr 6/35, s.  341. W opisywanym okresie w  oddziałach z  kursem 
szkół wojennych Jelizawietgradskiej Junkierskiej Szkoły Kawalerii wykładano te same przedmioty, co 
w stołecznej Mikołajewskiej Szkole Kawalerii, dając gruntowną wiedzę wojskową. Absolwentów tych 
oddziałów mianowano bezpośrednio na stopień korneta, w odróżnieniu od absolwentów oddziałów 
z kursem szkół junkierskich, którzy, nie posiadając matury, oprócz nauk wojennych musieli studiować 
przedmioty ogólnokształcące, a po ukończeniu szkoły byli mianowani estandart-junkrami i na awans 
oficerski musieli czekać dłuższy czas.

9 RGWIA, F. 409, Op. 1, p/s 195-353 (1912), k. 49. Na mocy artykułu 943 księgi XV Kodeksu Przepisów 
Wojskowych 1869 r. (wyd. II) junkrowie oddziałów szkół junkierskich z kursem szkół wojskowych, po 
ukończeniu kursu nauk i pomyślnym złożeniu egzaminów końcowych, dzielili się na dwie kategorie: 
1) tych, którzy ukończyli kurs według I kategorii, dostawali stopień korneta kawalerii liniowej z jednym 
rokiem starszeństwa; 2) tych, którzy ukończyli kurs według II kategorii, dostawali stopień korneta kawalerii 
liniowej ze starszeństwem od dnia promocji. Przy czym ci ostatni mogli otrzymać awans oficerski tylko 
do tych oddziałów, w których przez Sztab Główny będą wyznaczone wakaty oficerskie. Wyjątkiem były 
osoby z wyższym wykształceniem – mogli oni być mianowani kornetami w tych jednostkach, z których 
przybyli do szkoły, nawet jeżeli nie było tam wakatów.



128

Michaił Czapała

W Pułku Dragonów Astrachańskich kornet Sochaczewski przez dwa lata pełnił 
służbę jako młodszy oficer. Dwukrotnie, w 1903 roku (od 4 lipca do 1 sierpnia) 
i w 1904 roku (od 12 maja do 17 czerwca), czasowo dowodził 4 Szwadronem Pułku10.

W 1904 roku Stanisław Sochaczewski zawarł związek małżeński z urodzoną 
1 sierpnia 1879 roku szlachcianką Olgą Ireną Rostisławowną Rogowską, rodem 
z Kijowa, wyznania rzymskokatolickiego11.

Po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej pułki regularnej kawalerii, rozmiesz-
czone w europejskiej części Rosji, nie brały udziału w konflikcie (z wyjątkiem dragonów 
nieżyńskich i czernihowskich). Wielu oficerów jednak zabiegało o przeniesienie do 
oddziałów kozackich lub do Oddzielnego Korpusu Straży Granicznej (OKSG), które 
brały udział w działaniach bojowych przeciwko Japończykom w Mandżurii. Kornet 
Sochaczewski złożył prośbę o przeniesienie do OKSG jeszcze przed wybuchem wojny, 
w marcu 1903 roku. Aby uzyskać zgodę, musiał poddać się badaniom przeprowa-
dzonym przez komisję lekarską. W wydanym 11 marca 1903 roku świadectwie 
medycznym, podpisanym przez starszego lekarza 22 Pułku Dragonów Astrachańskich 
W. Antokonenkę, odnotowano, że Sochaczewski miał 2 arszyny i 7¼ werszków 
(174,5 cm) wzrostu, był mocno zbudowany, ważył 4 pudy 22 funty (74,6 kg). Ogólny 
stan jego zdrowia był dobry, bez zastrzeżeń, mógł pełnić służbę zarówno pieszą, jak 
i konną. Pułkowy lekarz odnotował również żywy charakter badanego. 31 marca 
1903 roku Sochaczewski został uznany za zdatnego do przeniesienia do OKSG12. 
Przeciągnęło się ono jednak półtora roku, dopiero 10 sierpnia 1904 roku rozkazem 
najwyższym do Urzędu Wojskowego Stanisław Sochaczewski został przeniesiony 
do Straży Granicznej – tego dnia jego nazwisko skreślono z listy Pułku Dragonów 
Astrachańskich i aż do wyjazdu do nowego miejsca służby Sochaczewski pozostawał 
jako przykomenderowany przy pułku.

Przyczyny, które skłoniły Sochaczewskiego do złożenia prośby o przeniesienie 
do Straży Granicznej, nie są dokładnie znane. Można tylko przypuszczać, że charakter 
służby w Korpusie bardziej odpowiadał jego żywej osobowości. Poza tym nie należy 
zapominać, że oficerowie Okręgu Zaamurskiego OKSG13 służący w Mandżurii 
otrzymywali wyższe pobory, trzy dni służby liczono im jako cztery (na mocy punktu 
2 artykułu 376 księgi VIII Kodeksu Przepisów Wojskowych 1869 roku)14, a także 
– cieszyli się większą swobodą myśli. Wybuch wojny z Japonią najprawdopodobniej 
przyśpieszył przeniesienie Sochaczewskiego.

Ostatecznie rozkazem szefa OKSG15 nr 36 z dnia 19 sierpnia 1904 roku 
Stanisław Sochaczewski został przeniesiony do Okręgu Zaamurskiego OKSG, którego 

10 RGWIA, F. 409, Op. 1, p/s 195-353 (1912), k. 49.
11 Ibidem, k. 53; CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 31.
12 RGWIA, F. 409, Op. 1, p/s 195-353 (1912), k. 14-15zw.
13 Więcej na temat Okręgu Zaamurskiego patrz: M. Czapała, Pułkownik Anatol Lewalt-Jezierski, „Rocznik 

Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego” 2013, nr 6/35, s. 343-344.
14 Swod Wojennych Postanowlienij 1869 g., księga VIII, wyd. II, Sankt Petersburg 1902.
15 Szefem OKSG tradycyjnie był Minister Finansów Imperium Rosyjskiego.
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jednostki brały udział w działaniach wojennych przeciwko Japończykom. Jednak 
do nowego miejsca służby wyruszył dopiero 30 sierpnia. Po trwającej kilka tygodni 
podróży Koleją Transsyberyjską, 28 września 1904 roku, kornet Sochaczewski 
przybył do Harbinu. Rozkazem Okręgowym nr 168 został zaliczony do 4 Brygady16. 
W czasie wojny rosyjsko-japońskiej 1904-1905 oddziały Okręgu Zaamurskiego, 
oprócz pełnienia swojego głównego zadania, jakim była ochrona Kolei Wschod-
niochińskiej (KWC), brały również udział w działaniach bojowych z Japończykami. 
Podczas wojny Okręg Zaamurski pod względem operacyjnym był podporządkowany 
dowódcy armii działającej przeciwko Japonii17.

Do bohaterskiej 4 Brygady, która w sierpniu tego roku okryła się sławą 
w bitwie pod Laojanem, kornet Sochaczewski przybył 2 października 1904 roku 
i został w randze młodszego oficera wcielony do 39 sotni (rozkaz Brygady nr 223)18. 
Oprócz drobnych starć z Japończykami i chunchuzami, chroniąc KWC, kornet 
Sochaczewski w składzie 39 sotni wziął udział w bojach pod Mukdenem, które 
rozpoczęły się 17 lutego 1905 roku. Szczególnie wyróżnił się 24 lutego w potyczce 
z japońsko-chunchuską szajką pod Fakumyniem. Za zasługi w walkach przeciwko 
Japończykom w czasie odwrotu wojsk rosyjskich spod Mukdenu, rozkazem głów-
nodowodzącego wszystkimi lądowymi i morskimi siłami, działającymi przeciwko 
Japonii, nr 1696 z dnia 16 sierpnia 1905 roku, kornet Sochaczewski otrzymał swoje 
pierwsze odznaczenie bojowe – order św. Stanisława 3 st. z mieczami i kokardą19.

Na początku 1905 roku na terenie Mongolii przebywała wyprawa podpuł-
kownika Okręgu Zaamurskiego Aleksandra Chitrowo. Pomysłodawcą wysłania jej 
w 1904 roku, jako wyprawy naukowej, był Naczelnik Okręgu generał-lejtnant Mikołaj 
Cziczagow. Jednak, ze względu na wybuch wojny rosyjsko-japońskiej, głównym 
zadaniem wyprawy stał się zwiad.

Liczne bandy japońsko-chunchuskie, poruszając się przez terytorium Mongolii, 
groziły rosyjskim liniom komunikacyjnym, w tym KWC20. Kornet 39 sotni Stanisław 
Sochaczewski sformował chiński oddział zwiadowców i 24 czerwca 1905 roku stanął na 
jego czele. Zadaniem oddziału było kontrolowanie ruchów sił japońsko-chunchuskich 
i przeciwdziałanie im. Stanowisko to zajmował niepełne trzy miesiące – tam zastało 
go podpisanie umowy pokojowej z Japonią w Portsmouth i zakończenie wojny. 
13 września 1905 roku został skierowany do Sztabu Okręgu Zaamurskiego (Rozkaz 
Okręgowy nr 160). 1 listopada 1905 roku za wielokrotne wyróżnienie się w walkach 
przeciw Japończykom, rozkazem głównodowodzącego wszystkimi lądowymi i mor-
skimi siłami, działającymi przeciwko Japonii nr 2398, kornet Sochaczewski otrzymał 

16 RGWIA, F. 409, Op. 1, p/s 195-353 (1912), k. 49.
17 A. I. Denikin, Put’ russkogo oficera, Moskwa 1991, s. 122.
18 RGWIA, F. 409, Op. 1, p/s 195-353 (1912), k. 49zw.
19 Ibidem, k. 49zw., 58.
20 I. K. Szachnowskij, Oczierk diejatielnosti Zaamurskogo okruga Otdielnogo korpusa pogranicznoj straży 

w period minuwszej Russko-Japonskoj wojny (1904-1905 gg.), Sankt Petersburg 1906, s. 82-83.
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order św. Anny 4 st. z napisem „Za waleczność”, a 6 grudnia został awansowany na 
stopień porucznika21.

19 stycznia 1906 roku porucznika Sochaczewskiego oddelegowano ze Sztabu 
Okręgu Zaamurskiego (Rozkaz Okręgowy nr 13) i 27 dnia tegoż miesiąca powrócił 
do 4 Brygady (Rozkaz 4 Brygady nr 20). 7 lutego 1906 roku został przydzielony 
do sztabu 4 Brygady w celu zapoznania się ze stanowiskiem zarządzającego bronią 
(Rozkaz Brygady nr 26). Oficer obejmujący tę posadę ponosił odpowiedzialność za 
stan całej broni w jednostce, m.in. przyjmował, przechowywał i wydawał broń oraz 
materiały do konserwacji.

Porucznik Sochaczewski piastował to stanowisko od 8 marca 1906 roku 
(Rozkaz 4 Brygady nr 46)22 do 9 grudnia tegoż roku, kiedy to został zwolniony 
z pozostawaniem w przydziale do Sztabu Brygady (Rozkaz 4 Brygady nr 209). 
W okresie tymczasowego pełnienia funkcji zarządzającego bronią 4 Brygady, 19 maja 
1906 roku, został odznaczony orderem św. Stanisława 3 st. z mieczami i kokardą.

15 grudnia 1906 roku Sochaczewskiego oddelegowano do Sztabu Okręgu 
Zaamurskiego z przydziałem do 39 sotni na stanowisko młodszego oficera. Właśnie 
w tej sotni rozpoczął swoją służbę w Okręgu.

Rok 1907 upłynął mu pod znakiem służby w Sztabie Okręgu, przenoszony 
z jednej jednostki do drugiej. 27 kwietnia trafił z 39 sotni do 32 na równorzędne 
stanowisko, a 14 czerwca skreślony z listy 4 Brygady, został przeniesiony do 1 Brygady 
(Rozkaz Okręgowy nr 117). Na listę 1 Brygady wpisano Sochaczewskiego dopiero 
12 dni po przeniesieniu – 26 czerwca 1907 roku (Rozkaz 1 Brygady nr 168).

Podczas służby w 32 sotni 1 Brygady Okręgu Zaamurskiego por. Socha-
czewskiemu 1 lipca 1907 roku nadano jasnospiżowy medal na pamiątkę wojny 
rosyjsko-japońskiej z lat 1904-1905 (Rozkaz Okręgowy nr 128), a 29 dnia tegoż 
miesiąca zatwierdzono rozkazem najwyższym odznaczenie orderem św. Anny 4 klasy 
z napisem „Za waleczność”23.

17 września 1907 roku Stanisław Sochaczewski został przeniesiony do 11 sotni 
na stanowisko młodszego oficera, ale nadal pozostawał w przydziale do Sztabu Okręgu 
Zaamurskiego (Rozkaz 1 Brygady nr 240). W czasie służby cieszył się szacunkiem 
dowodzącego wojskami Okręgu Zaamurskiego generała-lejtnanta Mikołaja Cziczagowa 
– świadczy o tym dowodzenie jego osobistym konwojem (pocztem)24.

17 stycznia 1908 roku porucznik Sochaczewski został przeniesiony do Zarządu 
Okręgu Zaamurskiego na stanowisko młodszego oficera (Rozkaz Okręgowy nr 17), 
a wkrótce (13 lutego) skreślono go z listy 1 Brygady (Rozkaz 1 Brygady nr 13).

21 IPMS, sygn. A.XII.27/67, Stanisław Sochaczewski, Wyciąg z zeszytu ewidencyjnego.; RGWIA, F.409, 
Op. 1, p/s 195-353 (1912), k. 49zw.

22 Ibidem.
23 Ibidem, k. 50.
24 RGWIA, F.409, Op. 1, p/s 195-353 (1912), k. 50; IPMS, sygn. A.XII.27/67, Stanisław Sochaczewski, 

Wyciąg z zeszytu ewidencyjnego.
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Pełniąc wymienioną funkcję, prawdopodobnie samodzielnie poprawił swoją 
znajomość języka chińskiego, którym władał już biegle, lecz nie umiał czytać ani 
pisać. Oprócz chińskiego Sochaczewski znał również francuski i ukraiński. Z czasem 
opanował także angielski i hiszpański. Zwierzchnictwo bardzo ceniło młodego 
i zdolnego oficera i nieraz proponowało mu wstąpienie do Mikołajewskiej Akademii 
Sztabu Generalnego. Jednak przeszkodą było wyznanie Sochaczewskiego, ponieważ 
po powstaniu 1863-1864 do Akademii nie przyjmowano oficerów-Polaków wyznania 
rzymskokatolickiego. Przełożeni proponowali, żeby fikcyjnie zmienił wyznanie (jak to 
zrobił generał Józef Dowbor-Muśnicki), jednak Sochaczewski stanowczo odmówił25.

Z kwestią wyznania jest związany jeszcze jeden interesujący fakt, dotyczący 
służby Sochaczewskiego w szeregach Armii Rosyjskiej. Rozkazem Okręgu Zaamur-
skiego nr 142 z dnia 13 kwietnia 1908 roku otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 
200 rubli z okazji prawosławnej Wielkanocy26 – mimo że był innego wyznania.

Po prawie dwóch latach służby w Zarządzie Okręgu Zaamurskiego OKSG 
porucznik Stanisław Sochaczewski rozkazem okręgowym nr 384 § 9 z dnia 11 listo-
pada 1909 roku został przeniesiony do 1 Granicznego Zaamurskiego Pułku Konnego 
(składającego się wówczas z sześciu sotni: 3, 8, 13, 42, 43 i 48) i 29 listopada 1909 roku 
wpisany jako młodszy oficer na listę 43 sotni (rozkaz pułku nr 333)27.

W tym czasie – 25 listopada 1909 roku – przyszedł na świat syn państwa 
Sochaczewskich, Edward Jerzy, przyszły inżynier i oficer rezerwy 5 Pułku Ułanów 
Zasławskich, uczestnik kampanii polskiej 1939 roku.

W listopadzie 1909 roku starszy adiutant Sztabu Okręgu Zaamurskiego podpuł-
kownik Michaił Połumordwinow wydał następującą atestację (opinię) o poruczniku 
Sochaczewskim:

Doskonałe zdolności umysłowe, bardzo dobrze rozwinięte, nieustannie stara się 
dokształcać.

Zdrowia przepięknego; służbę w polu może nieść łatwo. Ma charakter żywy, 
wesoły, czynny, energiczny, ale niezupełnie jeszcze ukształtowany, w wyniku czego nie 
potrafi się skoncentrować na jednej sprawie.

Służbę nie tylko zna, lecz także lubi, śledzi wszystkie nowinki w zakresie wojsko-
wości, dużo czyta, skłonny sam poruszać sprawę naprzód.

W gospodarczych sprawach jeszcze nie dosyć praktyczny i, zachwycając się służbą 
liniową, czasami nie nadaje im należnego znaczenia.

Uczciwy, dba o dobro państwa.
Lubi żołnierzy i jest przez nich lubiany, zna ich, umie zainteresować, w swój sposób 

– troskliwy, chociaż, z właściwą mu gwałtownością, czasami nie uwzględnia ich interesów 
i wymaga więcej, aniżeli by należało. W stosunku do przełożonych zdyscyplinowany, 
taktowny, wylewny; w stosunku do towarzyszy służby – dobry towarzysz; wielki domator.

25 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 18zw.
26 RGWIA, F.409, Op. 1, p/s 195-353 (1912), k. 50zw.
27 Ibidem.
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Zna języki francuski i polski, samodzielnie nauczył się podstaw języka chińskiego 
i włada nim w sposób wystarczający dla pełnienia funkcji tłumacza wojskowego; dobrze 
zna byt miejscowej ludności.

Lubi i zachwyca się każdym rodzajem sportu.
Niezastąpiony jako oficer kawalerii w dalekich wypadach, zwiadach, ryzykownych 

poleceniach. Godny wysuwania [do awansu] poza koleją28.
Opinia ta bardzo trafnie oddaje charakter Sochaczewskiego, o czym świadczy 

całe jego późniejsze życie i kariera, m.in. już w Wojsku Polskim.
25 listopada 1909 roku, w dzień narodzin syna Sochaczewskiego, narada ate-

stacyjna na czele z Naczelnikiem Sztabu Okręgu Zaamurskiego generałem-majorem 
Mikołajem Wołodczenko postawiła następujący wniosek: Narada z atestacją zgadza 
się; godny wysuwania na posadę dowódcy sotni według starszeństwa. Atestacja została 
zatwierdzona przez Naczelnika Wojsk Okręgu Zaamurskiego generała-lejtnanta 
Mikołaja Cziczagowa29.

6 grudnia 1909 roku porucznik Sochaczewski został mianowany sztabsrotmi-
strzem. W 1 Granicznym Zaamurskim Konnym Pułku służył niedługo – 4 marca 
1910 roku przeniesiono go na etat młodszego oficera przy Sztabie Okręgu Zaamur-
skiego (Rozkaz Okręgowy nr 84), a 11 marca skreślono z listy pułkowej (Rozkaz 
pułku nr 70).

Przeniesienie Sochaczewskiego do Sztabu zbiegło się z szeroko zakrojoną 
reorganizacją Okręgu Zaamurskiego. Rozkazem nr 9 Naczelnika Okręgu, generała-
-lejtnanta Cziczagowa, od 10 marca 1910 roku zarządzono:

1.  Dowódców brygad Okręgu nadal nazywać naczelnikami oddziałów.
2.  Wojska włączyć do następujących granicznych zaamurskich pułków piechoty 

i jazdy (z zachowaniem dotychczasowej numeracji kompanii i sotni):
do 1 oddziału – 1 i 2 Pułki Piechoty, 4 i 5 Konne Pułki;
do 2 oddziału – 3 i 4 Pułki Piechoty, 1, 2 i 3 Konne Pułki;
do 3 oddziału – 5 i 6 Pułki Piechoty, 6 Konny Pułk.

Dawna numeracja została zmieniona już 29 marca rozkazem nr 126 Mikołaja 
Cziczagowa. Każdy pułk konny od tej chwili składał się z sześciu sotni, z numerami 
od 1 do 6.

16 maja 1910 roku Rozkazem Okręgu nr 138 § 1 sztabsrotmistrz Sochaczewski 
został przeniesiony do nowo sformowanego 2 Granicznego Zaamurskiego Konnego 
Pułku z pozostawieniem przydziału do Sztabu Okręgu. Do koszar pułku, rozmiesz-
czonych tak jak Sztab Okręgu w Harbinie, przybył 22 maja i został przydzielony 
w randze oficera młodszego do 2 sotni (byłej 18) (rozkaz pułku nr 52). Dowódcą 
2 Granicznego Zaamurskiego Konnego Pułku był wówczas Polak, pułkownik Alek-
sander Karnicki, przyszły generał-major Armii Rosyjskiej i generał dywizji Wojska 

28 RGWIA, F.409, Op. 1, p/s 195-353 (1912), k. 60zw.
29 Ibidem, k. 61.
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Polskiego. W 1 Granicznym Zaamurskim Konnym Pułku w tym czasie służyli także 
jego bracia: Jan i Wacław Karniccy.

Podczas służby w 2 Pułku Konnym Sochaczewski miał ciężki wypadek 
(2 kwietnia 1911 roku). Kiedy przebywał na placówce granicznej w osiedlu Zofie-
-Aleksejewskoje, w trakcie ćwiczeń liniowych (cięcie łozy) upadł pod nim koń, który 
poślizgnął się na oblodzonym gruncie. Pomocy udzielił mu lekarz grodekowskiego 
odcinka ussuryjskiego oddziału KWC. Według jego relacji Sochaczewski po upadku 
leżał na prawym boku z podkurczonymi nogami. Próby wyprostowania wywoływały 
silne bóle pod lewą łopatką, a także w lewej nodze, co świadczyło o uszkodzeniu 
nerwu kulszowego. Lekarz zalecił pełny spokój i masaż. Skutkiem wypadeku był 
trwający około miesiąca niedowład lewej nogi30.

25 kwietnia 1911 roku rozkazem Okręgu Zaamurskiego nr 165 sztabsrotmistrz 
Sochaczewski został przeniesiony jako młodszy oficer do ćwiczebnej sotni 2 oddziału, 
a 28 kwietnia skreślony z listy 2 Pułku Konnego (rozkaz pułku nr 119) i wpisany 
na listę sztabu 2 oddziału (sotni ćwiczebnej) (rozkaz sztabu oddziału nr 37). Do 
nowego miejsca służby przybył 3 maja31.

Dowódcą ćwiczebnej sotni, tzn. bezpośrednim przełożonym Sochaczewskiego, 
był legendarny później w Polsce sztabsrotmistrz Bolesław Euzebiusz Ludwik Mościcki. 
Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności również w nowym miejscu służby Sochaczewski 
doznał poważnego urazu. Dwa miesiące po pierwszym wypadku, 1 czerwca 1911 roku, 
podczas konnych ćwiczeń liniowych na dziedzińcu sotni, ponownie upadł pod nim 
koń, tym razem – przy skoku przez barierę. Zwierzę przydusiło Sochaczewskiego, 
przy czym siła upadku była tak duża, że wisząca przy jego boku na krótkich rapciach 
szaszka, o grubości w obuchu 7 mm, została zgięta do 1 wierszka (4,4 cm) od gardy 
pod kątem 120º, a łokciem lewej ręki złamał pochwę szaszki. Skutkiem upadku były: 
bóle głowy, wymioty, bóle w lewej części ciała, krwiomocz, bóle śledziony i w klatce 
piersiowej przy głębokim wdechu. Poza tym miał stłuczoną lewą rękę, jednak bez 
złamań32. Po tym upadku Sochaczewski długo chorował.

Dwa ciężkie urazy zaciążyły na zdrowiu przyszłego generała. 17 sierpnia 1912 roku 
na mocy rozkazu szpitala Okręgu Zaamurskiego przeszedł w Harbinie badanie 
przed komisją lekarską w celu orzeczenia, czy nabyte urazy podlegają wpisaniu do 
przebiegu służby wojskowej. Sochaczewski przedstawił komisji lekarskiej dwa świa-
dectwa lekarskie: z 15 i 18 lipca 1911 roku (pierwsze było podpisane przez Bolesława 
Mościckiego). W czasie badania ustalono, że upadek z konia 2 kwietnia 1911 roku 
doprowadził do wstrząsu mózgu, a upadek 1 czerwca – do stłuczenia lewej nerki. 
Komisja uznała, że urazy te podlegają wpisaniu do przebiegu służby sztabsrotmistrza 
Sochaczewskiego33. Oficjalnie na wpis do akt zezwolono 23 listopada 1912 roku, 

30 RGWIA, F.409, Op. 1, p/s 195-353 (1912), k. 65, 67.
31 Ibidem, k. 50zw.
32 RGWIA, F.409, Op. 1, p/s 195-353 (1912), k. 66.
33 RGWIA, F.409, Op. 1, p/s 195-353 (1912), k. 65-65zw.
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na mocy raportu ministra finansów Włodzimierza Kokowcowa do Mikołaja II, 
i ogłoszono w rozkazie Szefa Straży Granicznej 20 grudnia 1912 roku pod nr 58.

Sochaczewski interesował się różnymi rodzajami sportów i aktywnie je upra-
wiał, przede wszystkim – konne. Należał do Wojskowego Towarzystwa Wyścigów 
Zaamurskiego Okręgu OKSG i brał udział w organizowanych przez okręg zawodach.

18 września 1911  roku ćwiczebna sotnia 2 oddziału, w  której służył 
Sochaczewski, zaprezentowała szereg ciekawych ćwiczeń, o czym informowano 
w czasopiśmie „Wiestnik Russkoj Konnicy”: Niezwykle ciekawe i pouczające były 
również ćwiczenia, w których wyróżniła się 18 września ćwiczebna sotnia 2 oddziału 
pod rozkazami szt.-rotmistrza Mościckiego. Pokazane były nowe techniki ławy, szarży, 
dżygitówki, zsiadania z konia ze strzelaniem z kręgu i inne. Była widoczna nie tylko 
pełna dokładność i świadomy stosunek do wszystkiego każdego jeźdźca, ale i ogromna 
uwaga na rozkazy swojego dowódcy, połączone z dziarskością34.

Rozkazem Zaamurskiego Okręgu nr 427 z dnia 29 października 1911 roku 
sztabsrotmistrz Sochaczewski został przeniesiony do 1 Granicznego Zaamurskiego 
Konnego Pułku, a 8 listopada tegoż roku zaliczony na listę pułku i 4 Sotni jako młodszy 
oficer (rozkaz pułku nr 312). 11 listopada nazwisko Sochaczewskiego skreślono z listy 
sztabu 2 oddziału (sotni ćwiczebnej) (rozkaz sztabu oddziału nr 100)35.

W końcu października 1911 roku Stanisław Sochaczewski wyjechał na 
sześciomiesięczny urlop w celu podratowania zdrowia. Odwiedził wówczas Kijów, 
gdzie w 1912 roku nakładem drukarni Sztabu Kijowskiego Okręgu Wojskowego 
ukazała się jego książka Elementy powodzenia kawalerii. (Informator czasu wojennego 
– przewodnik dla taktycznych zadań i manewrów). Autor zadedykował swoją pracę 
Wielkim cieniom Płatowa, Dienisa Dawydowa i ich towarzyszom broni, a mottem 
były słowa Aleksandra Suworowa: Ocena na oko, szybkość, nacisk – zwycięstwo. Jak 
wynika ze wstępu, Sochaczewski napisał książkę na podstawie własnych doświadczeń 
z wojny rosyjsko-japońskiej, a także notatek z późniejszej służby. Ponadto wykorzystał 
literaturę o tematyce ogólnowojskowej i kawaleryjskiej, czerpał z opracowań auto-
rytetów w sprawach kawaleryjskich z wcześniejszych epok. Książka była podzielona 
na dwie części: w pierwszej pt. Działania kawalerii omówione zostały zagadnienia 
czysto kawaleryjskie, druga pt. Ogólne zasady działania oddziałów złożonych ze 
wszystkich rodzajów broni miała na celu ułatwić oficerom orientowanie się w spra-
wach ogólnowojskowych, by móc oceniać działania wojskowe z taktycznego punktu 
widzenia. Przewodnik był przeznaczony dla liniowych oficerów kawalerii, głównie 
dowódców szwadronów (sotni) lub małych oddziałów konnych i stanowił jeszcze 
jedno potwierdzenie trafności opinii z 1909 roku36.

34 Na Charbinskom ippodromie, „Wiestnik Russkoj Konnicy” 1911, nr 19-20, s. 739.
35 RGWIA, F.409, Op. 1, p/s 195-353 (1912), k. 51.
36 Elementy uspiecha konnicy (Sprawocznik wojienogo wriemieni – posobijie dal takticzeskich zadacz 

i maniewrow) Sostawił sztabs-rotmistr Sochaczewskij, Kijów 1912, s. 3-6.
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Z książką wiąże się ciekawa historia: Sochaczewski, dowiedziawszy się od męża 
swojej siostry, Stanisława Ceceniowskiego, o istnieniu w Galicji Polskich Drużyn 
Strzeleckich, do których należał brat Ceceniowskiego – Roman („Izydor”), podarował 
mu jeden egzemplarz, aby przekazał go Drużynom37.

Do Harbinu Stanisław Sochaczewski powrócił 22 kwietnia 1912 roku (rozkaz 
pułku nr 122) i ponownie objął stanowisko młodszego oficera 4 sotni. Ponadto od 
6 października tegoż roku tymczasowo pełnił obowiązki kierownika pułkowego 
oddziału saperów konnych (rozkaz pułku nr 291)38.

W kawalerii Wojska Polskiego Stanisław Sochaczewski był znany jako jeden 
z pionierów gry w polo, jednak mało kto wie, że jego pasja do tej gry narodziła się pod-
czas służby w zaamurskich konnych jednostkach w Mandżurii. Ciekawe wiadomości 
o początku gry w polo można znaleźć we wspomnieniach Justyny Krusensztern-
-Peterec, córki przyjaciela i towarzysza Sochaczewskiego w 1 Granicznym Zaamurskim 
Pułku Konnym – Włodzimierza von Krusenszterna: Na wiosnę 1914 roku, akurat 
przed samą wojną, w Harbinie został założony międzynarodowy polo-club39. Duszą 
tego klubu był wysoki, z czarnym włosem Szkot McGillivray. Sam w przeszłości oficer, 
służył w konsulacie angielskim. Był bardzo lubiany w pułku, dosyć przyzwoicie mówił 
po rosyjsku. […] Przed Harbinem McGillivray długo służył w Indiach, gdzie nauczył 
się grać w polo i to on, prawdopodobnie, zaproponował stworzenie polo-clubu i podjął 
się uczyć tej gry innych.

Założenie klubu poprzedziły liczne debaty, które często prowadzono w naszym 
domu. Planowano utworzyć dwie ekipy, jedną cudzoziemską, drugą naszą, oficerską. Ofi-
cerowie 2 pułku konnego z jakiejś przyczyny nie poparli tego pomysłu, lecz nasi oficerowie 
przyjęli go z ochotą. Dyskusje dotyczyły także tego, jak przyjmować cudzoziemców. Mój 
ojciec nalegał, żeby o każdym z cudzoziemskich członków zasięgać zawczasu informacji 
i w razie potrzeby ich legitymować.

– Chcę wiedzieć z kim gram – mówił. – A tu mi raptem podsuną jakiegoś krawca.
Większość oficerów zaprzeczała. Zwłaszcza burzył się Sochaczewski, który potem 

stał się ofiarą swojej łatwowierności.
– Krawcy sami do nas nie przyjdą, a w ogóle wszystkich cudzoziemców tu widać 

i każdy pies ich zna.
Druga sprzeczka powstała z powodu nazw ekip. Ktoś zaproponował nazwać je 

Oficerską i Dżentelmeńską.
– Oto ci pomysł – znów oburzył się ojciec. – A my co, nie dżentelmeni?
Tu wszyscy z nim się zgodzili. Ostatecznie postanowiono nazwać drugą ekipę 

Międzynarodową. Ojciec do grona członków klubu nie wstąpił, twierdząc, że nie będzie 
grał „czart wie z kim” i na mecze jeździł jako widz. Z naszej ekipy w pamięć zapadli mi 
gracze: olbrzymi Albrecht, Bazorkin starszy, dowódca ojcowskiej 3 sotni Łiewszanowskij, 

37 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 18zw.
38 RGWIA, F.409, Op. 1, p/s 195-353 (1912), k. 54zw.
39 W rzeczywistości Polo-Club został założony wcześniej, bo istniał już w 1913 roku.
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Tiapa – Karnicki młodszy, Sochaczewski, Mikaszawidze, a z cudzoziemskiej, oprócz 
McGillivraya, tylko jeden bardzo ohydny z wyglądu, malutki rudy „Amerykanin” Bome, 
którego wszyscy od razu nie polubili, bo i było za co. […] W pierwszej grze okazało się, 
że Bome nie tylko jeździł jak krawiec, ale i grał wyjątkowo nieczysto; w pierwszej grze 
uraził głowę naszego Mikaszawidze, uszkodziwszy mu kość czaszki. Trzeba mu było 
wstawić złotą płytę. Następną ofiarą Bome był inny oficer, któremu Bome uszkodził 
rzepkę kolanową, i tu też była potrzebna operacja40.

Autorka opisuje również stroje obu ekip: Nasza ekipa była czerwona. Oficerowie 
pozdejmowali swoje kitle41, wymieniwszy je na czerwone atlasowe kamizelki, lecz pozostali 
w kaszkietach. Cudzoziemcy byli ubrani w bryczesy, białe koszule, jaskrawo niebieskie 
atłasowe kamizelki i takie same dżokejskie kepi. Anglicy grali wyraźnie i pięknie, lecz 
było ich niewielu, zaledwie czterech, jednak tylu, ilu jest zawodników w jednej drużynie, 
i zazwyczaj grali swoją grupą42.

W styczniu 1914 roku w czasopiśmie „Wiestnik Russkoj Konnicy” zamiesz-
czono artykuł pt. Sport konny w Harbinie w roku 1913, podpisany inicjałami „S. S.”, 
pod którymi bez wątpienia ukrywał się sztabsrotmistrz Stanisław Sochaczewski. 
Autor pisał o działalności harbińskiego polo-clubu w 1913 roku: Międzynarodowy 
Harbiński Polo-club zorganizował w ciągu całego lata żwawą grę w polo, która odbywała 
się, dzięki o dziwo suchemu latu, prawie bez przeszkód co tydzień w każdy poniedziałek, 
środę i sobotę, przy współudziale 14 graczy, a czasem do 40 „polo-ponies” (w większości 
Mongolskiej rasy).

Gra w polo, która dość często przyciągała przepiękne panie z miejscowego towarzy-
stwa, którym serwowano pod rozległym namiotem na hipodromie herbatę z przeróżnymi 
chłodzącymi dodatkami, które tak lubią Anglicy mieszkający w koloniach, zakończyła 
się na początku października meczem między ośmiu graczami (rotm. Albrecht, p. Brent, 
p. Bome, rotm. Łiewszanowskij, por. Karnicki [Wacław, „Tiapa” – M.C.], p. McGil-
livray, szt.-rotm. Sochaczewski i kpt. Filipow). Po gorącej trzydniowej walce, której 
przyglądano się z ogromnym zainteresowaniem, nagroda, artystyczny puchar, ofiarowany 
przez p. Barlena, trafiła do kapitana sztabu generalnego Filipowa, który miał 5 „bramek” 
(goals), wobec czterech „goals” McGillivray`a i trzech Bome`a, Brenta i Sochaczewskiego.

Zorganizowane przez tenże klub „gymkhana” (pięć ciekawych konkurencji, 
wymagających żwawej jazdy, opanowania i roztropności oraz śmieszne „polo na chińskich 
osłach”), tak jak i międzynarodowe wyścigi dla „polo-ponies”, które odbyły się tydzień 
później (o puchary, zaofiarowane przez: p. Brownes, chińskie morskie urzędy celne, 
gdzie, a propos, służą wyjątkowo Europejczycy, i puchar od gości Polo-clubu) i wyścigi 
koni miejscowych ras (o nagrody pieniężne) zakończyły się nowymi zwycięstwami naszych 

40 J. W. Kruzensztern-Peterec, U każdogo czelowieka jest’ swoja Rodina. Wospominanija, „Rossijanie w Azii” 
1994, nr 1, s. 107-109.

41 Kitel – to rodzaj letniego munduru w Armii Rosyjskiej.
42 J. W. Kruzensztern-Peterec, U każdogo czelowieka …, op. cit., s. 109.
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oficerów nad ich cudzoziemskimi rywalami. Dużą część nagród zgarnął por. Żygadło, 
por. Karnicki, sztabsrotmistrz Sochaczewski, kpt. Filipow i inni nasi oficerowie43.

Z tego samego artykułu można się dowiedzieć, że por. Sochaczewski wygrał 
polowanie po sztucznym śladzie o długości 10 wiorst. Kończyło ono sezon spor-
towy – gonitwa odbyła się po polach gaolanu i czumizy44, po porytych głębokimi 
koleinami drogach i ogrodach warzywnych, przeciętych rowami melioracyjnymi 
i urwiskami w okolicach Harbinu. W polowaniu wzięli udział zarówno oficerowie, 
jak i cywile (członkowie klubu), w tym ofiarodawca nagrody – artystycznego pucharu 
zwycięzcy – wspomniany Bome.

Jak pokazał czas, sztabsrotmistrz von Krusenstern miał podstawy, by nie ufać tej 
osobie – ofiarą Bome stał się łatwowierny Sochaczewski, mający w pułku przezwisko 
„Stach”. Pisze o tym Justyna Krusenstern-Peterec: W liczbie oficerów-zwiadowców 
był sztabsrotmistrz Sochaczewski, nierozłączny przyjaciel ojca jeszcze od czasów wojny 
japońskiej. Bome bywał u państwa Sochaczewskich i jakimś sposobem przewąchał, że 
nasz Stach ma dosyć dużo map w swej dyspozycji. Tak jak i mój ojciec, Stach również 
chodził na zwiady.

Państwo Sochaczewscy zajmowali niewielkie mieszkanie w garnizonowym kasynie, 
to samo, w którym kiedyś my mieszkaliśmy. Pewnego razu, kiedy Olga Rostysławowna 
była zajęta swoim ulubionym tenisem, a synek ich, Adik [syn Sochaczewskiego Edward 
Jerzy – M.C.], był u nas, Sochaczewski wrócił z pułku zmęczony i położył się, żeby 
odpocząć. Należy zaznaczyć, że wszystkie pokoje tych mieszkań wychodziły na główny 
korytarz, żeby w razie potrzeby mogły być przekształcone na numery. Położona na końcu 
bawialnia służyła Sochaczewskiemu także jako gabinet. Stało tam biurko z mapami. 
Pośrodku była jadalnia, dalej sypialnia.

Było około trzeciej [po południu]. Sochaczewski zdążył się położyć, gdy usłyszał 
w bawialni jakiś szmer. Zaniepokojony, rzucił się do bawialni i, ku ogromnemu zdumie-
niu, ujrzał Bome, który stał przy otwartej szufladzie biurka i wpychał do teczki mapy. 
Wysoki i silny Sochaczewski mógłby bez wysiłku złapać szpiega, lecz ten wywinął jak 
kot i w następnej chwili był już za drzwiami, które zdążył zamknąć od zewnątrz na 
klucz. Sochaczewski rzucił się do drugich drzwi, ale i te były zamknięte. Zaczął wówczas 
z całej siły walić we wszystkie drzwi.

Zanim nadbiegli żołnierze z kluczami, minęło około dziesięć minut. Uwolniony 
Sochaczewski pobiegł na dół, do jedynego w kasynie telefonu, by zadzwonić do dowódcy 
i złożyć mu raport o tym, co się stało. Ten zareagował w okamgnieniu, powiadamiając 
kierownika policji von Arnolda, lecz Bome, który przybiegł na dworzec tuż przed odejściem 
pociągu, już był w drodze do Czangczuna. Policja telegrafowała na wszystkie stacje, 
na których zatrzymywał się pociąg, lecz Bome nie znaleziono. Prawdopodobnie zdążył 
przejechać przez Czangczun przed przystąpieniem Japonii do Ententy, a dalej mógł skie-
rować się przez Inkou do Szanghaju, ponieważ Chiny do wojny nie przystąpiły, i stamtąd 

43 S. S., Konnyj sport w Charbinie w 1913 godu, „Wiestnik Russkoj Konnicy” 1914, nr 2, s. 88-89.
44 Gaolan i czumiza – rośliny z rodziny wiechlinowatych.
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statkiem amerykańskim dostać się do jakiegokolwiek neutralnego kraju. W Harbinie, 
kiedy starano się dowiedzieć czegoś o nim w konsulacie amerykańskim, okazało się, że 
konsulat o nim nigdy nie słyszał. Jak potem się wyjaśniło, był Austriakiem.

Był na tyle bezczelny, że przysłał skądś Sochaczewskiemu pocztówkę „Z wdzięcz-
nością za gościnność”. Być może chciał w ten sposób skompromitować nienagannego 
oficera. Sochaczewski był w rozpaczy i przez długi czas powtarzał:

– Krusen miał rację. Należało sprawdzać tych cudzoziemskich dżentelmenów45.
Stanisław Sochaczewski był bardzo łatwowierny i nieostrożny także w kwestiach 

finansowych, o czym świadczy następująca historia: Dziecięca łatwowierność Stacha, 
która tak nie pasowała do jego specjalności zwiadowcy wojskowego, nie raz wpędzała 
go w kłopoty. Nie zdążyły się skończyć rozmowy o jego historii z Bome, jak zdarzyła 
się nowa, tym razem z powodu rzeźnika Rywkina. Słyszałam o tym trochę, a resztę 
opowiedziała mi matka.

Pewnego razu wszyscy byliśmy zaproszeni do państwa Sochaczewskich na herbatę. 
Mama, która prawdopodobnie znała bezładny charakter ich przyjęć, nie pojechała, ojciec 
był czymś zajęty, i tylko myśmy z ciocią powędrowały. Przyjechałyśmy akurat koło godziny 
szóstej, przywiózłszy z sobą Adka, który był u nas, i nikogo nie zastałyśmy w domu. 
Ciocia, poczerwieniawszy z oburzenia, zamierzała odwrócić się i pójść, lecz ordynans 
Poniedielskij zaczął rozpływać się w przeprosinach, przysięgając, że państwo zaraz wrócą. 
I rzeczywiście, pięć minut później pojawiła się Olga Rostysławowna z rakietką w rękach 
i w kompanii Anglików-tenisistów. Wśród tych przeprosin Poniedielskij nakrywał na stół, 
potem biegał dokądś do sklepów, przygotowywał kanapki, a nas w tym czasie zajmowano 
oglądaniem fotografii z klubu tenisowego.

Ciocia siedziała jak na szpilkach, zapewniając, że żadnej herbaty nie chcemy, że 
my tylko na chwilkę, lecz tu pojawił się sam Sochaczewski. Wygląd miał mroczny. Widać 
było, że nie jest do gości. Kiedy zaczęłyśmy się żegnać, zaproponował, że nas odprowadzi, 
chociaż nie było jeszcze godziny ósmej. Woźnicy nie wzięliśmy, lecz poszliśmy pieszo krótszą 
drogą przez dworzec. Po drodze słyszałam, jak Sochaczewski z przejęciem mówił do cioci:

– Wszystko będzie zależało od humoru Szewyrskiego46. Jeśli rewizja będzie jutro 
rano, zginąłem, a wątpię, żeby on zechciał ją odłożyć.

– Lecz jakże Pan się zgodził? – ubolewała ciocia.
– Nie mogłem postąpić inaczej. Nieszczęsny Żyd tak błagał, padał do nóg. Wszystko 

jedno, musimy mu zapłacić te trzy tysiące pojutrze, lecz one były mu bardzo potrzebne 
kilka dni wcześniej. Tak błagał, tak błagał. Wydałem pieniądze i posłałem go do biesa. Lecz 
jeśli teraz Szewyrski ujawni brak pieniędzy, mi przypadnie prosto kulę sobie w łeb puścić.

– Może by Pan porozmawiał z Wołodią [Krusenszternem – M.C.] – poradziła ciocia.
– A co może zrobić Wołodia? – zaprzeczył Sochaczewski.
– Może coś poradzi.

45 J. W. Kruzensztern-Peterec, U każdogo czelowieka …, op. cit., s. 110-111.
46 Poprawnie: Szewyriow. Chodzi o płk. Mikołaja Szewyriowa, pomocnika (zastępcę) dowódcy 1 Granicznego 

Zaamurskiego Konnego Pułku do spraw gospodarczych.



139

Generał brygady Stanisław Sochaczewski

Na szczęście dla siebie, posłuchał rady cioci. Pozostawszy z ojcem w samotności, 
wyjaśnił mu sprawę. Ojciec natychmiast wysłał ordynansa, żeby zaprosić wszystkich 
naszych oficerów na kolację. Zebrali się w ciągu pół godziny, zamiast jeść kolację („Kola-
cja nie ucieknie”) powędrowali do Szewyriowa prosić go o odłożenie rewizji na dobę. 
Sochaczewski pełnił obowiązki płatnika tylko tymczasowo, w sprawozdaniach rzekomo 
był niedoświadczony i należy mu dać trochę więcej czasu. Wrócili z dobrą wiadomością: 
udało im się uprosić. Sochaczewski, który w międzyczasie nerwowo chodził po werandzie 
z kąta w kąt, ze zdenerwownia słowa nie mógł wymówić. Tu przypomniano sobie o mnie 
i odprawiono mnie spać, zdążyłam tylko usłyszeć słowa mamy:

– Nie, koniaku Pan nie dostanie. Proszę wypić walerianę.
Szewyriow dotrzymał słowa, rewizja została przeniesiona na późniejszy termin, 

kiedy kasa pułkowa była już w porządku i kwit Rywkina nabrał mocy prawnej.
Minęło dziesięć lat. Mój ojciec już nie żył, nie było już naszych zaamurskich 

pułków, gdy pewnego razu Rywkin spotkał mnie gdzieś w sklepie czy na ulicy i, dowie-
dziawszy się o naszej trudnej sytuacji, zaproponował, że załatwi mi pracę nauczycielki 
języka angielskiego w gimnazjum żydowskim.

Rywkin wówczas już miał swoje biuro. Zajmował się eksportem mięsa i wzbogacił 
się na nim. Mnie on przyjął bardzo przychylnie, chociaż do tego czasu nigdy w życiu 
mnie nie widział. Z jaką miłością, z jakim zachwytem mówił o przeszłości, jakie parady, 
jaka była piękność i jakimi byliśmy tu gospodarzami. My – byłe Imperium Rosyjskie. 
Ten małomiasteczkowy Żyd czuł się wtedy jego częścią. Wspominał wszystkich oficerów.

– Ja nigdy żadnych konfliktów z nikim nie miałem – mówił z dumą. – Zawsze 
dostawiałem do pułku wszystko pierwszego gatunku. Chciano złożyć wniosek o nadaniu 
mi medalu, lecz potem pułk poszedł na wojnę, a potem rewolucja – machnął ręką.

– A pamięta Pan Sochaczewskiego? – spytałam.
– Jak że nie pamiętać! Jaki to był człowiek!
– A wie Pan, że on mógł przez Pana być oddany pod sąd?
O tym Rywkin nie wiedział. Kiedy powiedziałam mu, jak wyglądała sprawa, 

staruszek rozpłakał się47.
Przytoczona historia świadczy między innymi o poczuciu braterstwa, które 

panowało w pułkach Zaamurskiego Okręgu, bez względu na narodowość i wyznanie.
Stanisław Sochaczewski był również wynalazcą. W 1913 roku został zaakcep-

towany do użycia w wojsku jego liniał strzelecki z kieszonkowym wiatromierzem, 
czego dowodzi Opis przyrządów, zaakceptowanych dla stosowania w wojskach, 
zamieszczony w dodatku do „Wiestnika Oficerskoj strełkowoj szkoły” z 1913 roku. 
Liniał był przeznaczony do kierowania ogniem zarówno w pozycji stojącej, jak 
i leżącej. Opis wynalazku umieścił w „Wiestnikie Russkoj Konnicy” przyjaciel 
Sochaczewskiego, Włodzimierz von Krusenstern: Przemyślany do bardzo drobnych 
szczegółów, we wszystkich detalach wyrobiony przez praktykę polową (wynalazca pracował 
nad nim przez cztery lata, sprawdzając wszystkie udoskonalenia w praktyce, w linii), ten 
47 J. W. Kruzensztern-Peterec, U każdogo czelowieka …, op. cit., s. 111-113.
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prosty i tani przyrząd, przy swojej przenośności (format książki polowej, waga 36 zoł. 
[153,6 grama – M.C.]), daje wszystkie dane dla korygowania strzelania, bez obliczeń, 
wskazując punkt celowania za pomocą szczególnej skali prosto na miejsce, i wyróżna 
się, jak powyżej powiedziałem, niezwykle sprytnym systemem pogrupowania tablic, 
mechanicznie zapobiegając w splątaniu rubryk i szpalt nawet przez zdenerwowanego 
człowieka, co jest ważne nie tylko w boju, ale i przy każdym w ogóle strzelaniu na szybkość, 
którymi są obecnie wszystkie strzelania bojowe oddziałów i z manewrowaniem. Dzięki 
automatycznie działającemu wiatromierzowi, daje dokładne obliczenia bezpośrednio 
po wyjęciu z kieszeni, eliminuje konieczność obliczeń i pokazuje punkt celowania prosto 
w miejsce, szybkość rozwiązywania problemów jest zadziwiająca, przy pełnej niemożności 
pomyłki48. Jak pisał dowódca 3 oddziału Zaamurskiego Okręgu Dymitr Czewakiński: 
wynalazek sztabsrotmistrza Sochaczewskiego jest, rzeczywiście, solidnym wkładem do 
sprawy strzeleckiej, znaczenie którego można ocenić w pełnej mierze tylko na linii ognia49.

Uprawianie sportu i działalność wynalazcza nie odrywały sztabsrotmistrza 
Sochaczewskiego od pełnienia służby w ochronie KWC ani od walki przeciwko 
chunchuzom: w 1913 roku za zwiady i wyprawy w Mandżurii został odznaczony 
trzecim orderem – św. Anny 3 st.50

Po wybuchu I wojny światowej wojska Zaamurskiego Okręgu OKSG nadal 
pełniły służbę przy ochronie KWC w Mandżurii. Dopiero z powodu skomplikowa-
nej sytuacji na froncie na początku 1915 roku pułki graniczne wyjechały na front 
austriacko-niemiecki, gdzie przybyły w pierwszej połowie kwietnia 1915 roku. 
Z 1 Granicznym Zaamurskim Konnym Pułkiem51 przybył także młodszy oficer jego 
4 sotni sztabsrotmistrz Stanisław Sochaczewski.

W końcu kwietnia 1915 roku rosyjska 9 Armia generała Płatona Aleksiejewicza 
Leczyckiego otrzymała rozkaz przejścia do natarcia. Uderzenie było skierowane 
w okolice wsi Chmielów, dlatego też w tym rejonie został skupiony cały XXXIII 
Korpus generała Dobrotina, składający się z 1 i 2 Zaamurskich Dywizji Piechoty 
generałów Samojłowa oraz Stupina. W celu umożliwienia wykorzystania wyłomu 
dokonanego przez konnicę i piechotę do rozporządzenia dowódcy XXXIII Korpusu 
został przekazany Zbiorczy Konny Korpus Świty J.C.M. generała-majora barona 
Mannerheima w składzie 12 Dywizji Kawalerii i Oddzielnej Brygady Kawalerii 
Gwardii. Ostatnia, pod dowództwem Świty J.C.M. generała-majora Aboleszewa, 
nocą 27 kwietnia śpiesznie odeszła z III Konnego Korpusu generała hrabiego Kellera, 
znajdującego się w rejonie miejscowości Czerniowce, do wsi Chmielowo.

48 W. von-Krusensztiern, Poleznaja nowinka w  striełkowom diele, „Wiestnik Russkoj Konnicy” 1914, 
nr 3-4, s. 132-133.

49 D. Czewakinskij, K izobretenijiu sztabs-rotmistra Sochaczewskogo, „Wiestnik Russkoj Konnicy” 1914, 
nr 3-4, s. 134.

50 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 31zw.
51 Na front pułk przybył w składzie 5 sotni – pierwsza sotnia, a także po jednej sotni ze wszystkich sześciu 

Zaamurskich Pułków Konnych pozostały w Mandżurii, i przyjechały na front dopiero w maju 1916 r.
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Cały dzień 27 kwietnia 1915 roku 1 i 2 Zaamurska oraz 82 Dywizja Piechoty 
przeprowadzały udane działania zaczepne. Nieprzyjaciel, zaskoczony pomyślnym 
natarciem rosyjskiej piechoty, zgromadził świeże rezerwy i 28 kwietnia zatrzymał jej 
postępy, a następnie około godziny 10 przeszedł do kontrnatarcia na całym froncie 
1 Zaamurskiej Dywizji Piechoty. Zaamurska piechota zaczęła odwrót. Sytuacja 
stała się groźna dla całej dywizji. Do wsparcia piechoty została wezwana kawaleria, 
skupiona na północny wschód od wsi Dąbki. Około 11 godziny 1 Zaamurski Pułk 
Konny przeszedł na południe od wsi Dąbki. Dowódca pułku, płk Piotr Kołzakow, 
wysławszy trzy bojowe patrole (z 5. sotni – sztabsrotmistrz Włodzimierz Fiedotow, 
z 3. sotni – sztabsrotmistrz Aleksander Gettich, z 6. sotni – por. Wacław Karnicki), 
rozwinął z prawej do lewej, na zachód od szosy Dąbki – Horodenka, 5, 6 i 3 sotnię, 
z którymi przeszedł do szarży konnej. Podpułkownik Michał Modejski (Polak) 
z 2 sotnią (przy której znajdowali się oficerowie: sztabsrotmistrz Mikołaj von Hunnius 
(Polak) i sztabsrotmistrz Sergiusz Tińkow) i 4 sotnią (z oficerami: sztabsrotmistrzem 
Lwem Potto, sztabsrotmistrzem Stanisławem Sochaczewskim i chorążym Fiedotowem) 
w kolumnie po trzy poruszał się na wschód od szosy Dąbki – Horodenka, osłaniając 
prawe skrzydło kolumny sił głównych Zbiorowej Dywizji Kawalerii (Grodzieński 
Pułk Huzarów Lejb-Gwardii i 2 Zaamurski Pułk Konny)52.

W bohaterskiej szarży 3, 5 i 6 sotni, która uratowała rosyjską piechotę tego 
dnia, sztabsrotmistrz Stanisław Sochaczewski nie brał udziału, gdyż razem ze swoją 
4 sotnią kontynuował marsz w kierunku miejscowości Horodenka i na mocy rozkazu 
generała Aboleszewa dołączył do Huzarów Grodzieńskich i Ułanów J.C.M. Następnie, 
rozporządzeniem Sztabu Dywizji, 2 i 4 sotnia zostały skierowane do wsi Michalcze, 
gdzie przybyły o północy. Kulminacją dnia 28 kwietnia 1915 roku stała się nie 
mniej heroiczna konna szarża 2 Zaamurskiego Pułku Konnego pod dowództwem 
pułkownika Aleksandra Karnickiego53. Dwa lata później, w kwietniu 1917 roku, 
w miejscu szarż sławnych pograniczników postawiono skromny pomnik – krzyż 
z przełamanej lancy na marmurowym fundamencie54.

Sztabsrotmistrz Stanisław Sochaczewski brał udział we wszystkich ruchach 
i bojach 1 Zaamurskiego Pułku Konnego w składzie Zbiorczej Dywizji Kawalerii. 
Dwudziestego pierwszego września 1915 roku stanął na czele oddziału ckm pułku55. 
Wraz z nim wziął udział w sławnej ofensywie armii Frontu Południowo-Zachodniego, 
która przeszła do historii jako Ofensywa Brusiłowa. Podczas tego ataku Zbiorcza 
Dywizja Kawalerii (ze składu której 4 kwietnia 1916 roku zostali wykluczeni Ułani 
J.C.M. i Huzarzy Grodzieńscy – na ich miejsce weszły 16 Pułk Huzarów Irkuckich 
i 19 Pułk Dragonów Archangiełogorodskich) była przerzucana, jako rezerwa armii, 

52 Bogosłowskij, rotmistr, Gorodenka. Konnyje ataki 1-go i 2-go Zaamurskich konnych połkow 28 IV 1915, 
„Czasowoj” 1939, nr 240-241, s. 34.

53 Więcej na temat szarży 2 Zaamurskiego Konnego Pułku patrz: M. Czapała, Pułkownik Anatol Lewalt- 
-Jezierski, „Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego” 2013, nr 6/35, s. 345-349.

54 Bogosłowskij, rotmistr, Gorodenka …, op. cit., s. 36.
55 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 25zw.
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po całym froncie z miejsca na miejsce, zależnie od sytuacji bojowej. 1 Zaamurski 
Pułk Konny wyróżnił się w boju koło wsi Ścianka 27 maja 1916 roku, gdzie śmiałą 
akcją odznaczył się dowódca pułkowego oddziału cekaemów sztabsrotmistrz Stanisław 
Sochaczewski. Za tę akcję, rozkazem 7 Armii nr 1365 z 6 października 1916 roku, 
został odznaczony orderem św. Jerzego 4 st. Odznaczenie zostało zatwierdzone 
przez rozkaz Armii i Floty z dnia 5 maja 1917 roku, z którego tekstu można poznać 
szczegóły akcji z 27 maja 1916 roku: Za to, że będąc w stopniu Sztabsrotmistrza, w boju 
27 maja 1916 r. koło wsi Ścianka, dowodząc plutonem karabinów maszynowych, wysunął 
swoje kaemy, pod silnym ogniem, na 1000 kroków od czynnej austriackiej baterii, która 
raziła ogniem naszą nacierającą piechotę, i umiejętnymi działaniami zdusił ogień dział 
przeciwnika, co umożliwiło późniejszy zwycięski atak naszej piechoty.

Po szeregu uporczywych bojów z nieprzyjacielem w Galicji, posuwając się cały 
czas na północ, Zbiorcza Dywizja Kawalerii znalazła się na Wołyniu, gdzie niemiecka 
grupa wojsk generała Mackensena chciała zadać armiom rosyjskim cios uderzeniem 
w kierunku Dubno – Łuck i sparaliżować tym samym zwycięską ofensywę Brusiłowską.

12 czerwca 1916 roku rozkazem najwyższym sztabsrotmistrz Sochaczewski 
został mianowany na stopień rotmistrza ze starszeństwem z 6 grudnia 1913 roku.

16 czerwca 1916 roku 1 Zaamurski Pułk Konny pośpiesznie skierowano na 
pomoc 7 Dywizji Kawalerii, na której froncie wojska niemieckie dokonały wyłomu. 
Jednak 7 Pułkowi Huzarów Białoruskich udało się samodzielnie uratować sytuację 
i Zaamurcy wrócili do swojej dywizji w miejscowości Radomyśl nad Styrem56. 
Tymczasem 17 czerwca do 1 Zaamurskiego Pułku Konnego przybyły dwie sotnie 
marszowe z Mandżurii. Następnego dnia ich kadry podzielone zostały między mocno 
przerzedzonymi sotniami pułku, które dzięki temu liczyły ponad 100 koni57.

W rejonie Radomyśla toczyły się ciężkie walki. Niemcy nie szczędzili wysiłków, 
by zająć przeprawę przez Styr na linii Radomyśl – Beresteczko w celu odcięcia 
i zniszczenia rosyjskiej Kowelskiej Grupy Wojsk. Przeciwstawiały się temu rosyjskie 
2 Finlandzka Strzelecka Dywizja i 126 Dywizja Piechoty. Waleczni Finlandczycy, 
(a raczej ich resztki), liczący półtora batalionu, wycofali się na prawe skrzydło 
i okopy w kolonii Niwy Złoczowskie pozostały przez nikogo nie zajęte. Niedobitki 
126 Dywizji Piechoty również odeszły w kierunku Styru. Niemcy rzucili się do niebro-
nionego wyłomu – do przeprawy pozostawało im około 15 wiorst. Sytuacja stała się 
krytyczna. Aby zlikwidować wyłom, rosyjskie dowództwo przerzuciło koleją V Korpus, 
a do momentu jego przybycia zdecydowano hamować niemieckie natarcie szarżami 
kawaleryjskimi. W ciągu dnia 19 czerwca kilkakrotnie szarżowały: 4 Zaamurski Pułk 
Konny, 16 Pułk Huzarów Irkuckich i 19 Pułk Dragonów Archangiełogorodskich. 
Jednak te szarże nie dały istotnych wyników. Na pomoc wysłano 1 Zaamurski Pułk 
Konny. Historyk Zaamurskiego Okręgu, pułkownik Mikołaj Orłow, po 22 latach 
56 N. W. Orłow, Diejstwija Zaamurskoj konnicy na Wołyni w 1916 godu. Niwy Złoczewskije. Dubowyje 

Korczmy, „Zaamuriec. Izdanije Obsziestwa Wzaimopomoszi b. Zaamurcew”, Harbin 1938, s. 54-55.
57 S. Sochaczewski, gen. bryg. w st. sp., Z przeżyć bojowych. Niwy Złoczowskie. (Jedna z najkrwawszych 

szarż kawalerii w historii Wojny Światowej), „Przegląd Kawaleryjski” 1938, nr 6 (152), s. 818.
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tak opisywał wydarzenia, które wówczas miały miejsce: Pod wieczór położenie stało 
się na tyle groźne, że konna brygada Zaamurców – najpierw 2, a potem 1 pułk – została 
śpiesznie przesunięta na pozycję koło Niw Złoczowskich i stała w pogotowiu.

Podejście do tego osiedla Niemcy cały czas trzymali pod obstrzałem swojej ciężkiej 
artylerii. 1 pułkowi udało się jednak, jakoś przeskoczyć pomyślnie i bez strat, zsiadłszy 
z koni, pułk stanął w kolumnie rezerwowej obok 2 pułku.

Niemcy zajmowali miejscowość Karczmy Dębowe. Ich artyleria ostrzeliwała 
skraj gaju, lecz szybko przeniosła ogień bardziej na północ, gdzie ciągnął się łańcuch 
wycofających się rannych Strzelców Finlandzkich. Stająca na pozycji na północny wschód 
od gaju nasza bateria odpowiadała pojedynczym ogniem artyleryjskim.

Dowódca 1 pułku, płk Morawicki, pośpiesznie został wezwany do dowódcy brygady, 
a pomocnik jego, płk Szewyriow [ten sam, którego inspekcji obawiał się Sochaczewski 
przed wojną – M.C.], z dowódcami sotni wyjechali na rekonesans. Kiedy wjechali na 
szczyt góry, przed nimi rozciągało się rozległe pole żyta, sięgającego strzemion jeźdźców. 
Południowo-zachodnie zbocze góry opadało do wąwozu, z którego prowadziło niewielkie 
wejście do gęstego lasu ze znikomymi przechyłami […].

Do lasu tego było półtorej wiorsty; na jego skraju, otoczonym rowem z ziemnym 
wałem wzorem brustweru, za omotanymi drutem kolczastym drzewami, widać było gęstą 
tyralierę Niemców, zapewne umacniających swoje pozycje. W bocznych odcinkach lasu, 
rzadszego i młodszego, dostrzeżono drobne grupy i pojedynczych Niemców.

Zza drzew wystawały dachy pojedynczych chałup. Nikt nie strzelał. Dopiero pod 
koniec rekonesansu niespodziewanie jeden za drugim padły dwa-trzy strzały i z wąwozu 
wyskoczył nasz podjazd; jego dowódca, kornet Peters, podjechawszy do płk. Szewyriowa 
zameldował, że przez pole żyta naciera przeciwnik. Rzeczywiście, tuż za podjazdem 
z wąwozu wynurzyła się niewielka nieprzyjacielska tyraliera, lecz natychmiast zawróciła 
i schowała się. Był to zwiad.

Pułkownik Szewyriow rozkazuje 1, 4 i 6 sotniom zająć znajdujące się z przodu 
pojedyncze okopy piechoty. W tym czasie wrócił od dowódcy brygady płk Morawicki 
z rozkazem rozpoczęcia natychmiastowej szarży na Niemców w szyku konnym.

Pułkownik Szewyriow melduje, że szarża jest bardzo ryzykowna bez uprzedniego 
wyjaśnienia sytuacji bojowej i usilnie prosi o pozwolenie wysłania w tym celu podjazdu 
czy chociażby puszczenia jednej sotnię ławą.

Lecz zanim dotarła jakakolwiek odpowiedź od dowódcy pułku, raptem rozległ się 
głos generała księcia Tumanowa, który niespodziewanie nadjechał cwałem […]:

„Dl-a-a-a-cze-e-e-go 1 pułk nie szarżuje? Do szarży, pułkowniku!”
Pułkownik Szewyriow wzruszył ramionami i pośpieszył do swoich sotni.
Przez minutę, przeżegnano się, i biegu rozłączając plutony, posłuszny woli 

przełożonych, dywizjon wyjechał z gaju. W ślad za nim, w drugiej linii, bardziej na 
lewym skrzydle, rozwinął się drugi dywizjon – 5, 3 sotni i półsotnia 2 sotni na czele 
z dowódcą pułku, płk Morawickim. Druga półsotnia 2 sotni korneta Wojciechowskiego 
ze sztandarem osłaniała baterię i punkt opatrunkowy.
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2 pułk Zaamurców, pozostały w rezerwie, z inicjatywy dowodzącego tym pułkiem 
ppłk. Jagiełłowicza, natychmiast wysunął sotnię dla zabezpieczenia lewego skrzydła 1 pułku.

Uległy wobec losu, gotowy oddać życie za honor Ojczyzny, 1 konny pułk Zaamurców 
rzucił się do szalonej, bohaterskiej szarży…

Bateria nasza nie strzelała z powodu przerwanej łączności, końskie kopyta 
przerwały przewód telefoniczny.

Oddział karabinów maszynowych [którym dowodził rtm. Sochaczewski – 
M.C.], starając się wesprzeć sotnię, strzelał ponad głowami jeźdźców, jednak wkrótce, 
z powodu niebezpieczeństwa ostrzelania swoich, zmuszony był wstrzymać ogień. Niemcy 
wyskoczyli ze swoich okopów i otworzyli do szarżujących morderczy ogień.

4 sotnia atakowała w kierunku chałupy, która znajdowała się na skraju lasu; po 
prawej od 4 sotni szarżowała 6 sotnia, a po lewej – 1.

Artyleria nieprzyjaciela przestała strzelać, za to z zachodniego frontonu lasu 
odezwały się kaemy. Lecz sotnie dywizjonu płk Szewyriowa atakowały nieustraszenie. 
Oto już dotarli do dna wąwozu. Ośmielony wróg, wysunął z lasu kaemy, i gdy tylko 
sotnie te wspięły się na górę, zalał ich deszczem ołowiu. Rotmistrz Korczyński z częścią 
ludzi 6 sotni rzucił się na nieprzyjacielskie kaemy, strzelające na flanki, lecz podstępna 
kula już prawie u samego lasu dogoniła walecznego dowódcę – ciężko ranny padł na 
ziemię. W ślad za nim bohaterską śmiercią ginie kornet Peters…

1 i 4 sotnię zaatakowały znajdujące się w lesie za drzewami grupy Niemców. 
Żaden z jeźdźców nie zawrócił – i nieprzyjacielskie kule koszą ich jednego za drugim. 
Bez czucia padł rtm. Jaśkow, ranni zostali korneci Tiszenko, Bek-Łałajew, Kwiecin; 
gefrejter Zięba, młodszy podoficer Kustow; podpraporszczycy: Sokoły, Łubczyński… 
Pod dowódcą 4 sotni rtm. Bazorkinym został zabity koń, który przy upadku przygniótł 
jeźdźca. Na pomoc rzucili się ranni Zięba i Kustow; odważni podpraporszczycy Sokoły 
i Łubczyński, nie bacząc na ciężkie rany, nie opuścili szeregów i nadal zagrzewali ocalałe 
jeszcze szeregi sotni osobistym przykładem bohaterstwa i poświęcenia. Do lasu dotarli 
jednak tylko pojedynczy ludzie…

Jednak gdy tylko znaleźli się na skraju ciemnego lasu, w sekundę-dwie polegli 
i oni pod celnymi strzałami wroga. Niemcom nadal było mało: ponownie wysunąwszy 
z lasu kaemy, zalewają deszczem ołowiu rannych, którzy, brocząc krwią, starali się 
dostać do chałup. A gdy, szarżujące w drugiej linii 3 i 5 sotnia oraz półsotnia 2 sotni 
Zaamurców, które zdążyły stosunkowo pomyślnie przeskoczyć ten wąwóz, wspinają 
się pod górę, nieprzyjacielskie kule w okamgnienie przenoszą na nich swój diabelski 
ogień. Lecz nie zatrzymały się i te sotnie – bezlitośnie ostrzeliwane nieustraszenie gnały 
na wroga. Półsotnia 2 sotni rzuca się na niemiecką tyralierę, która ukazała się wśród 
rzadkich drzew wschodniego frontonu lasu, lecz tu w rowie nieprzyjacielska kula 
dogania dowódcę sotni rtm von Krusensterna – bez czucia pada na ziemię. Jednak 
półsetce udaje się przeskoczyć rów melioracyjny i kornet Wachruszew na jej czele ściga 
uciekających w głąb lasu Niemców, lecz niespodzianie natyka się na drut kolczasty, 
owijający drzewa – i wróg z bliska rozstrzeliwuje półsotnię 3 i 5 sotnię prawie w całości 
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koszą nieprzyjacielskie kaemy. Do lasu zdążyły doskoczyć tylko żałosne resztki, na czele 
z por. Piawko-Docenko.

Lecz tu, w rowie, również z bliska, zza drzew ich ostrzeliwują Niemcy.
Tym heroicznym epizodem zakończyła się szarża 1 konnego pułku Zaamurców. 

Drugi eszelon podzielił los dywizjonu płk. Szewyriowa. Z grona 750-780 jeźdźców 
i 16 oficerów, którzy brali udział w szarży, zabitych i rannych było 11 oficerów, blisko 
600 szeregowców i 700 koni. Zabici: rotmistrzowie: Jaśkow, von Krusensztern i Fiedotow; 
porucznik Piawko-Docenko; korneci: Peters i Kwitnicki.

Ciężko ranni: korneci: Tiszenko, Bek-Łałajew i Kwiecin; rotmistrzowie: Korzyński 
i Łewszanowski; ostatni pozostał na polu bitwy i został wzięty do niewoli58.

Wspomnienia o tej bohaterskiej i strasznej konnej szarży, wskutek której 
natarcie Niemców zostało zatrzymane, ale w której zginęło tak wielu jego przyjaciół, 
pozostawił także sam Sochaczewski, z wielką dumą opisując heroiczny wyczyn 
1 Zaamurskiego Pułku Konnego59. Zostały one opublikowane w tym samym roku, 
co wspomnienia Mikołaja Orłowa (1938 rok).

Po szarży 19 czerwca 1916 roku rotmistrz Stanisław Sochaczewski zdał dowódz-
two oddziału karabinów maszynowych i stanął na czele 6 sotni pułku, a raczej na 
czele tego, co po niej zostało60.

Po zakończeniu ofensywy brusiłowskiej front ustabilizował się i walczące 
strony przeszły do wojny pozycyjnej. Pod koniec sierpnia 1916 roku rotmistrz 
Sochaczewski zachorował na malarię – z taką diagnozą przybył 30 sierpnia do 
254 Rezerwowego Szpitala Polowego w m. Wołoczyska w guberni wołyńskiej61. 
Niestety, nie mam dokładnych wiadomości o czasie powrotu Sochaczewskiego ze 
szpitala do pułku.

Dowódcą 6 sotni 1 Zaamurskiego Pułku Konnego Sochaczewski pozostał 
do końca stycznia 1917 roku. Wówczas Dywizjon Strzelców Zbiorczej Dywizji 
Kawalerii (powstały w kwietniu 1916 roku) przeformowano na Pułk Strzelców. 
12 stycznia 1917 roku w rozkazie szefa Sztabu Naczelnego Wodza nr 61 ogłoszono 
tymczasowy etat pułku strzelców dywizji kawalerii w składzie trzech dywizjonów. 
Według rozkazu jednostka ta miała się składać z 12 szwadronów. Oprócz tego przy 
pułku miał być tabor i oddziały: cekaemów, konnych zwiadowców, łączności oraz 
saperów. Na sformowanie Pułku Strzelców Zbiorczej Dywizji Kawalerii został skie-
rowany Stanisław Sochaczewski. W tym celu każdy z pułków dywizji musiał oddać 
po dwa szwadrony (sotnie), a sam przejść na 4-szwadronowy skład. Wykonując ten 
rozkaz, w 1 Zaamurskim Konnym Pułku spieszono: 1 i 6 sotnię. Pułk Strzelców 
Zbiorczej Dywizji Kawalerii formalnie powołano do życia 1 lutego 1917 roku, 
a jednocześnie w tym dniu Stanisław Sochaczewski został mianowany p.o. dowódcy 

58 N. W. Orłow, Diejstwija Zaamurskoj konnicy…, op. cit., s. 56-59.
59 Więcej patrz: S. Sochaczewski, gen. bryg. w st. sp., Z przeżyć bojowych. Niwy Złoczowskie…, op. cit.
60 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 25zw.
61 RGWIA, Kartotieka ucziota potier’ w Pierwoj mirowoj wojnie, jaszczik 7397-C, k. 851.
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pierwszego dywizjonu. 10 lutego 1917 roku dawna 6 sotnia została przemianowana 
na 11 szwadron62.

12 lutego 1917 roku w miejsce rotmistrza Sochaczewskiego, który wyjechał na 
urlop, czasowo dowodzącym 1 dywizjonem mianowano rotmistrza Lumana. Z urlopu 
„Stach” powrócił 1 marca 1917 roku i tego samego dnia objął znów dowództwo 
1 Dywizjonu Pułku Strzelców Zbiorczej Dywizji Kawalerii. Po złożeniu przysięgi 
Rządowi Tymczasowemu, które odbyło się 15 marca, 1 dywizjon 20 marca o godz. 13 
zastąpił na pozycjach 1 Brygadę Dywizji. Dowódcą odcinka bojowego mianowano 
Stanisława Sochaczewskiego. Można przyjąć, że od tej chwili zaczęła się dla niego 
„służba w piechocie”, w ramach której w przyszłości nieraz będzie obsadzał, na czele 
powierzonego mu dywizjonu, różne odcinki bojowe. Warto nadmienić, że rotmistrz 
Sochaczewski cieszył się miłością i szacunkiem swoich podwładnych. O tym m.in. 
świadczy obranie go po rewolucji lutowej prezesem komitetu pułkowego Pułku 
Strzelców Zbiorczej Dywizji Kawalerii, i to w czasach, kiedy zabójstwa oficerów 
przez szeregowych nie były rzadkością63.

Jeszcze w lutym 1917 roku Sochaczewski zabiegał o przeniesienie do polskich 
jednostek Armii Rosyjskiej, a mianowicie do Polskiej Dywizji Strzelców. Potem prosił 
o przydział do Polskiego Pułku Ułanów, którym przewodził jego stary znajomy – 
płk. Bolesław Mościcki. Jednak prośba nie została uwzględniona z powodu braku 
w pułku odpowiadających jego stopniowi wakatów. Niepowodzeniem zakończyły 
się także późniejsze próby przeniesienia do I Korpusu Polskiego generała-lejtnanta 
Józefa Dowbora-Muśnickiego, chociaż nazwisko Sochaczewskiego zostało wpisane 
na listę kandydatów do służby w oddziałach kawalerii Korpusu64.

Tymczasem jesienią 1917 roku Sochaczewski, według jego własnych słów, 
zaczął samodzielnie przygotowywać do wydzielania z rosyjskich pułków: frontu 
rumuńskiego i częściowo frontu południowo-zachodniego, żołnierzy Polaków do 
oddzielnych jednostek narodowych. 2 października wziął udział w Zjeździe Delegatów 
Wojskowych Polaków 8 Armii w Mohylowie Podolskim, gdzie ustalono między 
innymi: wydzielenie Polaków z oddziałów rosyjskich i tworzenie z nich polskich formacji 
wszystkich rodzajów broni65. Na zjeździe tym Sochaczewski został wybrany na członka 
delegacji Polaków do dowództwa frontu rumuńskiego, której celem było domaganie 
się utworzenia II Korpusu Polskiego.

W tym czasie Sochaczewski nadal przebywał na stanowisku dowódcy dywi-
zjonu w Pułku Strzelców Zbiorczej Dywizji Kawalerii, gdzie zastał go przewrót 
październikowy 1917 roku.

62 RGWIA, F.3615, Op.1, D.5, k. 37zw., 39.
63 Ibidem; F. 3615, Op.1, D.19, k. 1zw., 7.; F.2003, Op.2, D.828, k. 147-148.
64 Ibidem, k. 18zw.; Formacje Wschodnie, sygn. I.122.1.72, k.34, 35, 36.
65 W. Draczyński, Formowanie i działania bojowe 5 pułku ułanów w Rosji VI 1917 – 12 V 1918, „Przegląd 

Kawalerii i Broni Pancernej” 1997, t. 22, nr 155, s. 266.
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Rozkazem Armii i Floty z dnia 19 listopada 1917 roku rotmistrz Sochaczewski 
został mianowany podpułkownikiem ze starszeństwem od 21 stycznia tegoż roku66.

Dowództwo 8 Armii sprzyjało wydzielaniu Polaków do oddzielnych jednostek 
i 26 listopada 1917 roku dowodzący nią generał-lejtnant Mikołaj Junakow podpisał 
rozkaz nr 3051, w którym zezwolił: sformować z grona reflektantów-Polaków służących 
w jednostkach 8 Armii jeden polski pułk piechoty, jeden dywizjon kawalerii w składzie 
3 szwadronów i jedną baterię moździerzy z parkiem. Dalej rozkaz ten brzmiał: Na 
mocy podania rady wojskowych Polaków mianuję […] tymczasowo dowodzącym polskim 
dywizjonem kawalerii 1 Zaamurskiego pułku rotmistrza Sochaczewskiego [zapewne 
rozkaz o promocji Sochaczewskiego na podpułkownika do sztabu 8 Armii wówczas 
jeszcze nie dotarł – M.C.]. […] Przy formowaniu polskich jednostek zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Najjaśniejszego Głównodowodzącego armiami frontu Rumuńskiego [króla 
Rumunii Ferdynanda I – M.C.] rozkazuję kierować się niżej wymienionym:

1)  Polaków-reflektantów do wydzielenia do polskich jednostek rozporządzeniem 
naczelników dywizji piechoty sprowadzać do kompanii marszowych, które 
skierowywać do rozporządzenia dowódcy 16 korpusu do punktu za jego wska-
zówką. Od każdej dywizji piechoty powinna być skierowana do 16 korpusu 
jedna marszowa kompania uzbrojona w karabiny i przy pełnym ekwipunku 

66 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 25.

Il. 2. Grupa oficerów 5 Pułku Ułanów z dowódcą II Korpusu Polskiego 
gen. Sylwestrem Stankiewiczem (w płaszczu z futrzanym kołnierzem), marzec 1918 r.

Po lewej od generała stoi dowódca pułku ppłk Stanisław Sochaczewski, na którego piersi jest widoczny 
order św. Jerzego 4 kl. i wstążeczka Krzyża św. Jerzego 4 kl. Po prawej od generała (w kaszkiecie 
z jasnym otokiem) stoi Naczelnik Sztabu Korpusu płk Szt. Gen. Stanisław Dowoyno-Sołłohub

Źródło: ze zbiorów Izby Tradycji 5 Pułku Ułanów Zasławskich, Ostrołęka (IT 5 PUZ)
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w liczbie nieprzekraczającej 250 osób. Jeżeli w niektórych dywizjach Polaków 
jest więcej, to zostanie wydane dodatkowe rozporządzenie ich dotyczące.

2)  Kompanie marszowe rozporządzeniem dowódcy 16 korpusu sprowadzać do 
czynnych kompanii, do oddziałów karabinów maszynowych i innych oddziałów 
pułku obowiązkowo z takim rozliczeniem, żeby wychodziły od razu pełne 
kompanie i oddziały […] w granicach regulaminu liniowego z jednoczesnym 
przeniesieniem do nich oficerów Polaków.

3)  Gotową kompanię zbierać w bataliony, grupując je w wyznaczony przez 
dowódcę 16 korpusu pułk, w którym wyższy naczelny skład i sztab natychmiast 
zastąpić przez Polaków przez odpowiednie przeniesienia.

4)  Jednocześnie przy tymże schemacie, rozporządzeniem dowódcy 2 konnego 
korpusu prowadzić wydzielanie Polaków do zbiorowego dywizjonu kawale-
rii, sprowadzając ich do trzech szwadronów, przy czym za dostarczenie tych 
szwadronów z całym sprzętem odpowiedzialny jest dowódca tego korpusu. […]

6)  Zostając pod względem gospodarczym w podporządkowaniu ogólnowojskowym 
naczelnikom, polskie formujące się jednostki w swoim wewnętrznym bycie pod-
porządkowują się wskazaniom Naczelnego Polskiego Komitetu, pod względem 
prowadzenia zajęć liniowych bezpośrednio swoim liniowym przełożonym.

7)  Żołnierzom wydzielonych jednostek wolno na nakryciach głowy mieć obraz 
polskiego białego orła i nosić ustalone przez Naczelny Polski Komitet znaki 
wyróżnienia.

8) Komendę i całą wewnętrzną korespondencję prowadzić w języku polskim.
9)  Po zakończeniu formowania wyżej wspomnianych polskich jednostek roz-

kwaterować ich według podania rady Wojskowych Polaków armii w rejonie 
Mohylowa Pod.[olskiego]67.

Jak widać, szczęście uśmiechnęło się do Sochaczewskiego i nie tylko udało 
mu się przenieść do polskich jednostek, ale także otrzymał odpowiedzialne zadanie 
– formowanie polskiego dywizjonu kawalerii przy 8 Armii.

Następnego dnia po wydaniu wymienionego rozkazu 8 Armii, 27 listopada 
1917 roku, podpułkownik Stanisław Sochaczewski pożegnał swoich towarzyszy – 
Zaamurców, z którymi służył 13 lat. Według wspomnień żony Sochaczewskiego, Olgi, 
rosyjscy żołnierze darzyli go miłością i szacunkiem: Gdy […] żegnał się z Zaamurskim 
pułkiem, którego żołnierze wracali do domu, przyszła do niego delegacja żołnierzy pułku, 
a stojący na jej czele wachmistrz, który wyjechał z Charbina razem z Sochaczewskim, 
odpiął ze swej piersi żołnierski krzyż św. Jerzego i przypinając go ppłk. Sochaczewskiemu 
powiedział: „To od nas za to, że Pan Pułkownik kochał żołnierza i skąpił jego krwi”. 
Był to piękny gest wdzięczności i uznania ze strony żołnierzy w czasie, gdy postawa 
szeregowych wobec oficerów była szczególnie wroga68. Niestety, opowieść ta jest tylko 

67 Derżawnyj Archiw Kyjiwskoji Oblasti (DAKO), F. 1787, Op. 4, D. 1, k. 3zw.-5.
68 I. O. Sochaczewska, Życie i czyny ś.p. Gen. Bryg. Stanisława Sochaczewskiego (wspomnienia), „Ułan Zasławski. 

Kronika Koła 5 Pułku Ułanów Zasławskich” 1953, nr 1, s. 4.
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legendą. W rzeczywistości Sochaczewski, rotmistrz pułku strzelców Zbiorczej Dywizji 
Kawalerii, rozkazem tejże dywizji nr 168 z dnia 20 sierpnia 1917 roku został odzna-
czony krzyżem św. Jerzego 4 st. nr 833000 z laurem za bój 13 lipca 1917 roku pod 
Kołomyją. Ponadto za odwagę na frontach Wielkiej Wojny otrzymał następujące 
ordery: św. Włodzimierza 4 st. z mieczami i kokardą, św. Anny 2 st. z mieczami 
(nadany przez wielkiego księcia Cyryla Władymirowicza, odznaczenie zatwierdzone 
rozkazem najwyższym z dn. 1 maja 1916 r.), św. Stanisława 2 st. z mieczami (rozkaz 
najwyższy z dn. 4 grudnia 1915 r.)69.

Pożegnawszy się z Zaamurcami, Sochaczewski wyjechał do Lipkan, niedaleko 
których miał formować się polski dywizjon. Tak zakończyła się jego służba w szeregach 
Armii Rosyjskiej.

W okolicach Lipkan zaczęło się formowanie polskiego dywizjonu kawalerii przy 
8 Armii. Rozkazem XVI Korpusu nr 635 z 30 listopada 1917 roku generał-lejtnant 
Pustowojtenko ogłosił: Z 1 Zaamurskiego konnego pułku wysyłać reflektantów oficerów 
i żołnierzy do służby w polskim dywizjonie 2 grudnia do Lipkan do rozporządzenia 
rotmistrza Sochaczewskiego zabezpieczywszy ich końmi, bronią i amunicją, atestatami 
na wszystkiego rodzaju dostarczenie, pastewne i furażne pieniądze po 10 grudnia, żołdem 
po 1 stycznia70. Tamtego dnia, rozkazem 8 Armii nr 3054, generał-lejtnant Junakow 
mianował czasowo pełniącym obowiązki naczelnika oddziału wojsk polskich przy 
8 Armii dowódcę 19 Pułku Dragonów Archangiełogorodskich, płk. Jana Sawickiego71.

Sam Sochaczewski siedemnaście lat później na stronach „Przeglądu Kawale-
ryjskiego” opublikował wspomnienia o pierwszym dniu w polskim mundurze: Parę 
miesięcy później, już za władzy Lenina i Trockiego [tj. w grudniu 1917 roku – M.C.], 
kiedy zdarto z oficerów wszystkie odznaki, zmuszono ich zdjąć ordery, ustalono zasadę 
obieralności dowódców i zmieniono oblicze armii – stanęły w wyznaczonym dniu i godzi-
nie na zbiórce we wsi Bielawińce pod Lipkanami w Besarabii szwadrony Polaków, pod 
władzą śp. rtm. Józefa Pruskiego, poruczników Baranowicza, Dolińskiego, Kwietnia, 
Mianowskiego, Spasowicza, Gorzechowskiego, braci Udymowskich, Podhorskiego Jana 
i podporuczników Wybranowskiego, Kowalskiego i Ilnickiego, razem z nimi stanęła na 
zbiórce wspaniale okryta bateria konna pod wodzą wachmistrza Wójcika. Tak powstał 
Polski Kawaleryjski Dywizjon 8-mej Armii, późniejszy (od 1 lutego 1918 r. ). 5-ty pułk 
polskich ułanów – dzisiejszy 5 p. uł. Zasławskich.

Jako najstarszy stopniem, objąwszy komendę nad trzema szwadronami i baterią 
– pojechałem do Lipkan, D-twa 2-go Korpusu Kawalerii, zameldować się jako d-ca 
nowej polskiej jednostki.

Wiedziałem, co mnie może spotkać – jednak włożyłem nowiutkie srebrne z ama-
rantową wypustką szlify, biały oficerski krzyż Św. Jerzego i inne ordery, czapkę ze srebrnym 

69 RGWIA, F. 3528, Op. 1, D. 203, k. 265; CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, 
k. 31zw.

70 DAKO, F. 1787, Op. 4, D. 1, k. 3zw.
71 Ibidem, k. 2.
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orłem polskim na amarantowym otoku i tak ubrany wszedłem do hallu jakiegoś pałacu, 
w którym mieścił się Sztab Korpusu.

Hol zapchany był tłuszczą – odbywał się właśnie „meeting” – i radzono prawdo-
podobnie, co uczynić z oficerami, którzy siedzieli zebrani w przyległej wielkiej jadalni 
pałacu – prawie już jako więźniowie, odarci ze wszystkich odznak władzy. Wejście moje 
spotkano wyciem: „Korniłowiec; Kontr-rewolucjonista; Zerwać ordery i szlify; Na bagnety 
go; Na bok, towarzysze – ja tu rżnę w niego ręcznym granatem”. Ta ostatnia zapowiedź 
uratowała mnie od rzucenia się na mnie tłumu, który instynktownie żachnął się ode 
mnie jak oparzony, oczekując wybuchu granatu. W oka mgnieniu uprzytomniłem sobie, 
że granat tu, w zapchanym hallu, nie zostanie rzucony – raczej rzucą śladem za mną, 
gdy wejdę do Dowódcy Korpusu. Odwrót do trębacza i koni byłby też moją zgubą… 
Zagrałem wtedy „banco” i wykorzystując martwą ciszę, jaka zapanowała na wzmiankę 
o rzucie granatem, odezwałem się, jak mogłem spokojnie i nie podnosząc głosu:

„Nie jestem oficerem rosyjskim. Jestem oficerem Armii Polskiej. Przybywam 
zameldować w Korpusie podległy mi pułk kawalerii z baterią konną, które stoją pod 
Lipkanami, w Bielawińcach. Nie radzę wam mnie zaczepiać. Zaprowadźcie mnie do 
D-cy Korpusu”.

Il. 3. Oficerowie 5 Pułku Ułanów podczas internowania w Brześciu nad Bugiem, lato 1918 r.
Czwarty od lewej siedzi dowódca pułku ppłk Stanisław Sochaczewski, który, jak wielu innych  

na tym zdjęciu, ciągle nosi odznaczenia rosyjskie – na piersi bardzo dobrze widoczny  
biały order św. Jerzego IV kl.
Źródło: ze zbiorów IT 5 PUZ
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I z tymi słowami ruszyłem w kierunku jadalni – wprost na draba z granatem.
Skutek był ten, że tłum się przede mną rozstąpił i chwilę potem dowódca korpusu, 

gen. Książę Tumanów, ściskał mnie ze łzami w oczach. A hol – jakby kto miotłą wymiótł; 
mój trębacz potwierdził „towarzyszom”, że ich nie bujałem i woleli oczywiście dać mi spokój.

W 8 lat później w Paryżu powiedział mi ks. Tumanów, że kto wie, czym nie 
uratował wtedy życia jego i jego sztabu, bo chwila była krytyczna. Ale sama obecność 
Polaków w sąsiedniej wsi wystarczyła. Zbyt dobrze było znane w całej armii rosyjskiej, 
jak postąpili w Stanisławowie72 z maruderami.

Takie mam wspomnienie mego pierwszego dnia w mundurze polskim73.

72 Chodzi tu o obronę Stanisławowa przez polski pułk ułanów płk. Bolesława Mościckiego 9 lipca 1917 r.
73 S. Sochaczewski, gen. bryg. w st. sp., Z przeżyć bojowych. Fragmenty wspomnień 1917-1920, „Przegląd 

Kawaleryjski” 1934, nr 2 (100), s. 229-231.

Il. 4. Ppłk Stanisław 
Sochaczewski. Mińsk 

Mazowiecki, 
wiosna (?) 1919 r.

Dowódca 5 Pułku Ułanów jest 
ubrany w rosyjską bekieszę, ma 

założony brązowy pas główny od 
rosyjskiego oficerskiego ekwipunku 
wzór 1912 r., na głowie ma polską 
czapkę wzór 1917, uszytą jednak 

nie do końca zgodnie z przepisem. 
Na piersi dobrze widoczne dwie 
wstążeczki św. Jerzego (jedna do 

orderu, druga do Krzyża) 
 – bardzo rzadkie świadectwo 

noszenia odznaczeń rosyjskich na 
polskim mundurze w odrodzonym 
Wojsku Polskim. Zdjęcie najpraw-

dopodobniej zostało zrobione 
przed oficjalnym zakazem noszenia 

odznaczeń państw zaborczych
Źródło: ze zbiorów IT 5 PUZ



152

Michaił Czapała

Do 14 grudnia 1917 roku Sochaczewskiemu udało się sformować z Polaków, 
wydzielonych z 9 Dywizji Kawalerii i Zbiorczej Dywizji Kawalerii, dywizjon w składzie 
trzech szwadronów, z oddziałami karabinów maszynowych i łączności, taborem, 
3-armatnią baterią artylerii konnej74. Tego dnia dywizjon, na podstawie rozkazu 
dowódcy II Korpusu Polskiego generała-lejtnanta Sylwestra Stankiewicza, wyru-
szył z Bielawiniec i po 144-kilometrowym marszu w zamieci śnieżnej, 16 grudnia 
1917 roku przybył do wsi Niemiercze, położonej niedaleko Mohylowa Podolskiego.

Kawalerzyści na mocy rozkazu ppłk. Sochaczewskiego rozmieścili się w oko-
licznych majątkach polskich ziemian, którzy zapewnili wyżywienie i furaż. Wkrótce 
jednak zabrakło zapasów i ułani byli zmuszeni dokonywać rekwizycji żywności 
i innego materiału u chłopów ukraińskich. To nieuchronnie powodowało cały szereg 
starć między chłopami, popieranymi przez zbolszewizowane jednostki rosyjskie, 
a Polakami – zakończyły się one zwycięstwem tych ostatnich.

1 stycznia 1918 roku do dywizjonu dotarła wiadomość, że rozkazem 8 Armii 
został on przemianowany na pułk jazdy polskiej przy 8 Armii. Warto podkreślić, że 
w odróżnieniu od jednostek I Korpusu Polskiego, które przeszły na własny system 
rozróżniania stopni w listopadzie 1917 roku, w jednostce powierzonej Sochaczewskiemu 
rosyjskie pagony noszono do połowy stycznia 1918 roku. Zastąpienie ich kątami 
naszywanymi na lewym ramieniu nastąpiło nie z chęci pozbycia się „carskiej przeszłości”, 
lecz wskutek tego, że pagony przypominały ludności i zbolszewizowanemu żołdactwu 
czasy „ucisku carskiego”, z czego wynikały przykre dla Polaków sytuacje75.

Jeszcze 27 grudnia 1917 roku Stanisław Sochaczewski wypowiedział posłu-
szeństwo zbolszewizowanemu dowództwu 8 Armii. Bolszewicy postanowili najpierw 
spróbować rozłożyć pułk propagandą. Przysłano delegatów na czele z Polakiem 
bolszewikiem - Bitnerem, by zmusić pułk do wprowadzenia komitetów żołnierskich 
na wzór zbolszewizowanej Armii Rosyjskiej. Podpułkownik Sochaczewski zebrał cały 
pułk i przed frontem zelżył przywódców bolszewizmu – Trockiego, Lenina i Kryłenkę, 
a delegatów rozkazał odprawić tam, skąd przybyli. Wtedy bolszewicy zdecydowali 
się zniszczyć pułk siłą – kilka dni później napadli na Niemiercze z trzech stron. Na 
naradzie Sochaczewski zdecydował o opuszczeniu miejscowości i ruszeniu do Sorok, 
omijając Mohylow Podolski. Dzięki temu, że komisarze, którzy mieli kierować 
napadem, nie dotarli na czas, akcja się udała, przy czym dowódca pułku Sochaczewski 
cały czas znajdował się w ariergardzie. Polacy, wymknąwszy się z Niemiercz, przybyli 
do Sorok, do II Korpusu Polskiego w Besarabii. Tam 1 lutego (według innych 
danych – 5 lutego) 1918 roku w rozkazie dziennym dywizjon po raz pierwszy został 
nazwany „5 pułkiem ułanów”76. W Sorokach do pułku, rozwiniętego do czterech 
szwadronów, nadeszło kolejne uzupełnienie.

74 Zarys historji wojennej 5-go Pułku Ułanów Zasławskich. Z polecenia Wojskowego Biura Historycznego 
opracował porucznik Tadeusz Nowiński, Warszawa 1929, s. 6.

75 W. Draczyński, Formowanie i działania bojowe…, op. cit., s. 271.
76 W. Draczyński, Formowanie i działania bojowe…, op. cit., s. 273; Zarys historji wojennej 5-go Pułku 

Ułanów Zasławskich…, op. cit., s. 8.
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Tymczasem państwa centralne 9 lutego 1918 roku zawarły umowę pokojową 
z Ukraińską Republiką Ludową (URL), w skład której miała wejść Chełmszczyzna 
i część Podlasia. Na znak protestu II Brygada Legionów pod dowództwem pułkownika 
Józefa Hallera, walcząca przedtem po stronie austriacko-niemieckiej, przekroczyła 
linię frontu pod Rarańczą i dołączyła do II Korpusu Polskiego. Rumunia, która 
zajmowała terytorium Besarabii, zażądała rozbrojenia polskich jednostek na jej 
terytorium. W związku z tym podjęto decyzję o przejściu za Dniepr, na terytorium 
niekontrolowane przez państwa centralne.

Po trudnym marszu przez Humań, w czasie którego szczególnie wyróżnił 
się Stanisław Sochaczewski, Korpus 18 kwietnia 1918 roku przybył pod Kaniów. 
Wówczas Niemcy zażądali rozbrojenia Polaków, do czego wzywała również Rada 
Regencyjna urzędująca w Warszawie. Wreszcie 6 maja 1918 roku Niemcy przysłali do 
dowódcy II Korpusu Polskiego Józefa Hallera77 ultimatum z nakazem złożenia broni 
w ciągu trzech godzin. Odpowiedzią na to było pogotowie bojowe wszystkich polskich 
jednostek. Niemcy wycofali się z ultimatum i przekazali stronie polskiej informację, 
że było to nieporozumienie – jednak tylko po to, żeby zebrać siły. O godzinie 4 rano 
11 maja Niemcy nagle zaatakowali 5 Pułk Ułanów, rozmieszczony we wsi Stepańce 
i w jej okolicach. Pierwszy i drugi szwadron pułku, a także konna bateria zostały 
zdradziecko wzięte przez Niemców do niewoli. Sochaczewski wysłał parlamentariusza 
podporucznika Ilnickiego, by wyjaśnił, czy Niemcy działają z własnej inicjatywy, 
czy znów zaszło „nieporozumienie”, ale ten został zdradziecko ostrzelany i wzięty 
do niewoli. Tymczasem Niemcy nie potrafili wykorzystać sukcesu osiągniętego 
zaskoczeniem i bój ucichł. Późniejszymi bohaterskimi działaniami 5 Pułku Ułanów 
oraz szwadronów 6 Pułku Ułanów i innych jednostek w bitwie pod Kaniowem 
kierował podpułkownik Sochaczewski78. Niezależnie od taktycznego sukcesu ogólna 
kapitulacja II Korpusu Polskiego zmusiła Sochaczewskiego do złożenia broni 12 maja 
1918 roku. Wraz z innymi oficerami został on wywieziony przez Niemców do Białej 
Podlaskiej, a potem do twierdzy w Brześciu Litewskim, gdzie spędził na internowaniu 
następne sześć miesięcy.

Nawet znajdując się w niewoli, Sochaczewski nie tracił czasu. Pracował nad 
przetłumaczeniem na język polski rosyjskiego regulaminu kawalerii z 1912 roku, 
a także nad jego uzupełnieniem na podstawie własnych doświadczeń z wojny światowej. 
W efekcie stworzył tymczasowy regulamin kawalerii, który przedstawił dowództwu79. 
Niestety, brak oryginalnego tekstu nie pozwala wyciągnąć wniosków na temat jego 
wpływu na zatwierdzony czasowo obowiązujący regulamin kawalerii z 1919 roku.

W listopadzie 1918 roku w Niemczech wybuchła rewolucja. Korzystając z wywo-
łanej przez to anarchii, Stanisław Sochaczewski razem z grupą oficerów 12 listopada 

77 Józef Haller objął stanowisko dowódcy II Korpusu Polskiego 28 marca 1918 r.
78 Więcej na temat bitwy pod Kaniowem i  udziału w  niej Sochaczewskiego patrz: W. Draczyński, 

Formowanie i  działania bojowe…, op. cit., s.  278-280; Zarys historji wojennej 5-go Pułku Ułanów 
Zasławskich…, op. cit., s. 11-13.

79 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 18zw.
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opuścił twierdzę w Brześciu Litewskim i wyjechał do Warszawy. 13 listopada zgłosił 
się do komendanta Piłsudskiego. Jak później wspominała jego żona, Sochaczewski, 
w odpowiedzi na pytanie Naczelnika Państwa, czym by ten chciał się zająć, poprosił 
o pozwolenie ponownego formowania 5 Pułku Ułanów. Piłsudski wyraził zgodę80.

Już następnego dnia, na mocy rozkazu szefa Sztabu Generalnego generała Tadeusza 
Rozwadowskiego, podpułkownik Stanisław Sochaczewski zaczął ponowne formowanie 
5 Pułku Ułanów w Mińsku Mazowieckim. Niestety, weteranów z II Korpusu Polskiego 
było zbyt mało. Podstawą nowo formowanego pułku stał się szwadron Polskiej Siły 
Zbrojnej. Utworzony z ochotników, przy dużej pomocy miejscowej ludności, 5 Pułk 
Ułanów powstał przed kwietniem 1919 roku. Poczynając od stycznia 1919 roku, 
oddzielne szwadrony pułku brały udział w bojach o Lwów, na Białorusi i na Wołyniu.

Podczas formowania pułku jego dowódca dekretem Naczelnego Wodza 
nr 318 z dnia 8 grudnia 1918 roku został przyjęty do Wojska Polskiego w stopniu 
podpułkownika81.

W Mińsku Mazowieckim Sochaczewski przebywał do kwietnia 1919 roku. 
5 kwietnia przybył na Front Wołyński, gdzie toczyły się walki z wojskami ukraińskimi. 
Podczas ofensywy majowej, która miała na celu usunięcie Ukraińców z zachodniego 
Wołynia, 5 Pułk Ułanów otrzymał zadanie przedarcia się na tyły nieprzyjacielskie 
i przerwania komunikacji kolejowej między Łuckiem a Równem. 14 maja 1919 roku 
5 Pułk Ułanów (2, 3 i 4 szwadron), szwadron karabinów maszynowych 8 Pułku 
Ułanów oraz dwa szwadrony spieszone przeprawiły się wpław przez rzekę Stochód. 
Trzeci szwadron 5 Pułku Ułanów wyparł ze wsi Nawóz wroga i odrzucił go do 
miasteczka Sokul.

Następnego dnia ułani opanowali i to miasteczko, zabezpieczając w ten sposób 
przeprawę przez Styr. Korzystając z sytuacji, podpułkownik Sochaczewski pozostawił 
dwa szwadrony w osłonie, a sam z całą kawalerią przeprawił się około godziny 19 przez 
Styr i ruszył na południowy wschód w kierunku stacji kolejowej Ołyka. Po ponad 
60-kilometrowym marszu ułani przybyli tam wieczorem 16 maja. Następnego dnia 
o godzinie 7 rano podpułkownik Sochaczewski, mając pod komendą w szyku pieszym 
tylko 72 ludzi i 6 ciężkich karabinów maszynowych, lasem, podszedł pod samą stację 
i odważnie zaatakował wojska ukraińskie. Jednak te były uprzedzone przez miejscową 
ludność o zbliżaniu się Polaków i przywitały ich ogniem karabinów maszynowych. Nie 
bacząc na to, ułani zdobyli stację, a z nią 4 karabiny maszynowe. W czasie walki uszko-
dzone zostały tory i przerwano połączenie telegraficzne z Równem. Tymczasem świeże 
siły URL zaczęły ofensywę i otoczyły Polaków. Podpułkownikowi Sochaczewskiemu, 
mimo że został ranny w oko, udało się wyrwać swoją garstkę ludzi z okrążenia i po 
dziennym marszu pułk powrócił na odpoczynek do miejscowości Sokul82.

80 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569..., op. cit., k. 31zw; I. O. Sochaczewska, Życie i czyny ś.p. Gen. Bryg. 
Stanisława Sochaczewskiego…, op. cit., s. 4; Zarys historji wojennej 5-go Pułku Ułanów Zasławskich…, 
op. cit., s. 14.

81 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 31.
82 Zarys historji wojennej 5-go Pułku Ułanów Zasławskich…, op. cit., s. 17-18.
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Za bój stoczony 17 maja 1919 roku Stanisław Sochaczewski 5 sierpnia 1920 roku 
został przedstawiony do odznaczenia orderem Virtuti Militari V kl. przez generała 
podporucznika Bronisława Babiańskiego, dawnego towarzysza służby w Zaamurskim 
Okręgu OKSG w Mandżurii i na frontach Wielkiej Wojny. Wniosek, napisany 
w duchu podań o order św. Jerzego Armii Rosyjskiej, brzmiał: Dnia 16 maja r. 
1919 na czele oddziału jazdy wykonał raid na 65 km w głąb frontu ukraińskiego. 
Dnia 17.5.1919 r. o świcie uderzył na st. kol. Ołykę, szerząc postrach wśród udającego 
się do Łucka wroga. Osobiście prowadząc spieszonych ułanów do ataku na bagnety 
i nie bacząc na to, że został w tym czasie raniony w oko, został do końca w szeregach 
zdobywając osobiście jeden czynny karabin maszynowy nieprzyjacielski83. Wniosek 
poparł 12 listopada 1920 roku generał Aleksander Karnicki, który w maju 1919 roku 
dowodził Frontem Wołyńskim.

Ciekawe szczegóły o boju 17 maja 1919 roku i o roli w nim podpułkownika 
Sochaczewskiego można znaleźć w relacjach świadków jego czynu bojowego, porucz-
ników: Dolińskiego i Rodziewicza. Pierwszy z nich napisał: 17 maja 1919 roku 
w akcji na stację Ołykę 3/5 p. uł. posuwał się na prawym skrzydle tyraljery w kierunku 
na wodociąg. O jakie 100-150 od wodociągu 3 szw. został wstrzymany ogniem karabinu 
maszynowego, bijącego z piwnicy na prawe skrzydło tyraljery. W tej to krytycznej chwili, 
gdy żołnierze nasi poczęli się wahać, odezwały się jeszcze 2 kar. maszynowe nieprzyjaciela 
z grobli. Tyraljera nasza zachwiała się, jednak w tej chwili Dowódca pułku ppłkownik 
Sochaczewski, który przez cały czas osobiście prowadził pułk do akcji, rzucił się naprzód 
z kilkoma gońcami bojowemi od szwadronów na karabin maszynowy bijący z piwnicy, 
porywając swoim przykładem za sobą całą tyraljerę. Ppłk Sochaczewski pierwszy dopadł 
do kar. maszynowego, nie bacząc na to, że był ranny odłamkiem kuli eksplodującej 
w oko, obrócił go na nieprzyjaciela, skutkiem czego i 2 następne kar. maszynowe 
wpadły w nasze ręce, porzucone przez przeciwnika, uciekającego w panice. Gdyby 
nie osobisty przykład dow. pułku ppułkownika Sochaczewskiego, bój pod stacją Ołyką 
zakończyłby się naszą porażką84. Porucznik Rodziewicz tak opisywał te wydarzenia: 
W boju dnia 17 maja 1919 roku pod stacją Ołyka pełniłem w zastępstwie funkcję 
pułkowego adiutanta i znajdowałem się przez cały czas walki przy boku dowódcy pułku 
ppułkownika Sochaczewskiego. Gdy 5 p. uł. rozwinął 3 spieszone szwadrony w tyraljerkę 
celem opanowania stacji Ołyka i szwadrony te posuwały się przetrzebionym lasem między 
tartakiem a wodociągiem ku stacji, ppułk Sochaczewski, pragnąc obejrzeć dokładniej 
przedpole, pozostawił zastępcę swego mjra. Rożałowskiego przy rezerwie w węźle dróg, 
dokąd miano nadsyłać meldunki, sam zaś wraz ze mną i gońcami bojowymi szwadronów 
wysunął się na prawe skrzydło tyraljery 3 sz. ku wodociągowi, skąd, jak meldował wywiad, 
który tylko co wrócił od wodociągu, nieprzyjaciel, który tym czasem zdążył wyprzeć bez 
strzału i odrzucić w bok patrol, który zajmował wodociąg, ustawiwszy w krzakach na 
piwnicy przy wodociągu jeden karabin maszynowy, zaś na grobli w prawo od wodociągu 

83 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 8zw.
84 Ibidem, k. 10-10zw.
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dwa karabiny maszynowe, nieprzyjaciel ten znienacka otworzył ogień od razu z trzech 
karabinów maszynowych wzdłuż frontu posuwającej się lasem tyraljery pułku, wywołując 
w niej zamieszanie, i atak nasz chwilowo się wstrzymał. Ppułk Sochaczewski, ranny 
odłamkiem kuli eksplodującej w oko, porwał za sobą gońców bojowych i zagrzewając 
tyraljerę pułku osobistym przykładem rzucił się z rewolwerem na najbliższy karabin 
maszynowy i dopadłszy pierwszy do niego obrócił go na nieprzyjaciela, skutkiem czego 
wodociąg i dwa pozostałe karabiny maszynowe również zostały wzięte. Bój pod Ołyką 
trwał cztery godziny. O zaciętości jego świadczą straty pułku, które przekroczyły 25%85.

Kolejnym świadkiem wyczynu podpułkownika Sochaczewskiego był podcho-
rąży Wędrowski, którego opis boju w całości zgadza się z przytoczonymi wyżej. Nie 
ulega wątpliwości, że do przeprowadzenia akcji bardzo przydało się Sochaczewskiemu 
doświadczenie działań partyzanckich, które zdobył na polach Mandżurii w 1905 roku. 
Niestety, za bój pod Ołyką nie otrzymał nagrody, ale jego zasługi były z pewnością 
brane pod uwagę przy odznaczeniu orderem Virtuti Militari za szarżę pod Zasławiem.

Późniejsze działania pułku aż do 19 października 1919 roku rozwijały się 
na Froncie Wołyńskim, lecz już przeciwko o wiele groźniejszemu wrogowi – Rosji 
Radzieckiej. Niestety, pułk nie działał tam w całości – jego poszczególne szwadrony 
przydzielono do różnych jednostek piechoty. Podpułkownik Sochaczewski brał udział 
w sforsowaniu Styru pod Rafałówką 4 lipca 1919 roku, w sforsowaniu Horynia, 
opanowaniu Sarn i mostu przez Słucz 19 lipca 1919 roku, a także w ponownym 
wzięciu Sarn, opanowaniu przeprawy przez Słucz i wypieraniu wroga na linię Uborci 
w okresie od 13 do 20 sierpnia 1919 roku86. W dokumentach Sochaczewskiego jest 
wzmianka, że za sforsowanie Styru, Horynia i zajęcie Sarn dostał pochwałę, lecz nie 
wiadomo od kogo87.

15 października 1919 roku 5 Pułk Ułanów został zluzowany przez 9 Pułk 
Ułanów, załadował się na stacji Ochotnikowo i wyjechał pod Dubno. W rozkazie 
pożegnalnym dowódca Grupy Operacyjnej (w skład której wchodzili ułani Socha-
czewskiego) pułkownik Lucjan Kopczyński wysoko ocenił ich zasługi: W dniu 
18 X odchodzi od Grupy z rozkazu D-twa frontu 5-ty pułk uł. Pół roku walk, jakie 
ten dzielny pułk prowadził na Wołyniu wraz z innemi oddziałami Grupy stanowi 
złote karty w jego dziejach. Brawurowe ataki na wroga, dalekie wywiady, znojne walki 
z dziesięćkroć silniejszym przeciwnikiem, blaskiem sławy opromieniają sztandar 5-go 
płku uł. Czy to zapuszczając się w maju b.r. na teren nieprzyjacielski aż pod Ołykę, czy 
śmiałym uderzeniem zajmując Sarny, czy też w wielu innych bojach, zawsze dzielni 
ułani byli godnymi spadkobiercami tych, co pod Samosierrą pozycje wroga szarżowali. 
Zawsze w pierwszej linji szedł ich waleczny dowódca – podpułkownik Sochaczewski, 
nie bacząc na kule nieprzyjaciela. Za te trudy dla chwały Ojczyzny, za tę pracę pełną 
poświęcenia wyrażam w imieniu najwyższej służby podziękowanie ppłk. Sochaczewskiemu 

85 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 11-11zw.
86 Ibidem, k. 26.
87 IPMS, sygn. A.XII.27/67, Stanisław Sochaczewski, Wyciąg z zeszytu ewidencyjnego.
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i wszystkim żołnierzom i oficerom 5 pułku ułanów. Niech na nowym posterunku zbierają 
wawrzyny i szable polskiego ułana nowym okryją blaskiem88.

O samym Sochaczewskim pułkownik Kopczyński napisał następującą opinię: 
Bardzo dobry i inteligentny oficer. Wybitny organizator. Jako kawalerzysta wielce 
zamiłowany w swoim zawodzie. Taktycznie mocny. W bitwach mężny i waleczny, 
a jako dowódca – samodzielny i pełen inicjatywy. Wielce lubiany przez podwładnych 
mu oficerów i żołnierzy, co w połączeniu z innymi zaletami stanowi wyróżniającą się 
jednostkę wojskową w W. Pol.89 Z kolei generał-podporucznik Antoni Listowski 
tak go scharakteryzował: B. dobry. Dzielny dowódca pułku, zawołany i zamiłowany 
kawalerzysta z dużym bojowym i służbowem doświadczeniem, co wykazał podczas 
działań grupy na Sarny i Olewsk, pełen inicjatywy i samodzielności90. Należy zaznaczyć, 
że w Wojsku Polskim Stanisław Sochaczewski ciągle systematyzował swoje bogate 
doświadczenie bojowe i przenosił je na karty książek. W 1919 roku w Warszawie 
ukazała się drukiem jego praca pod tytułem Wywiady. Poradnik dla podoficerów jazdy91.

Po przybyciu do Dubna 5 Pułkowi Ułanów przypadło niełatwe zadanie unie-
szkodliwienia licznych grup dywersyjnych, wysyłanych przez bolszewików, a także 
rozbrojenia miejscowej ludności. Zadanie to ułani wykonali nienagannie. 1 listopada 
1919 roku pułk wszedł w skład III Brygady Jazdy i przeszedł do Ostroga, gdzie 
przebywał do 21 grudnia tegoż roku. W wyniku działań Armii Czerwonej oddziały 
Sił Zbrojnych Południa Rosji generała Antona Denikina wycofały się w kierunku 
granic Polski. Nawiązanie kontaktu bojowego z nimi powierzono Sochaczewskiemu 
i jego ułanom, w związku z czym zostali oni przesunięci do miejscowości Lubar nad 
Słuczą. W ciągu dwóch dni wojska Denikina odeszły i miejscowość zaczęły zajmować 
oddziały bolszewickie. Doprowadziło to do szeregu walk pojedynczych szwadronów 
pułku w styczniu 1920 roku. Do strat bojowych dołączyła epidemia tyfusu, wskutek 
czego dowództwo było zmuszone odprowadzić pułk na odpoczynek do Sławuty, 
gdzie ten przybył 26 stycznia.

Podczas postoju w Sławucie, a następnie w Zasławiu nieustannie podnoszono 
poziom wyszkolenia żołnierzy. Dowódca pułku podpułkownik Sochaczewski kładł 
szczególny nacisk na jazdę konną, władanie białą bronią oraz szkolenie strzeleckie. 
Wyniki osiągnął doskonałe, o czym świadczą przeglądy III Brygady Jazdy, dokonane 
przez generała Sawickiego w Sławucie, a także przegląd pułku w Zasławiu przez 
generała Romana Kaweckiego, Generalnego Inspektora Jazdy i generała Antoniego 
Listowskiego, dowódcę 2 Armii92.

Po prawie trzymiesięcznym wypoczynku, 16 kwietnia 1920 roku, pułk przybył 
na front, by wziąć udział w wyprawie kijowskiej. Po szeregu bojów, przez Żytomierz, 

88 Zarys historji wojennej 5-go Pułku Ułanów Zasławskich…, op. cit., s. 20.
89 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 26zw.
90 Ibidem.
91 S. Sochaczewski, Wywiady. Poradnik dla podoficerów jazdy, Warszawa 1919.
92 Zarys historji wojennej 5-go Pułku Ułanów Zasławskich…, op. cit., s. 23.
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Korostyszew, Fastów, Białą Cerkiew, Sochaczewski razem z 5 Pułkiem Ułanów przybył 
11 maja 1920 roku do Kaniowa, akurat w dzień drugiej rocznicy bitwy kaniowskiej. 
Tu pułk zatrzymał się na odpoczynek, który trwał ponad 10 dni.

W końcu maja Armia Czerwona przeszła do kontrnatarcia. Zmusiło to 5 Pułk 
Ułanów do udziału w walkach. 24 maja ułani przeprowadzili ciężki siedmiogodzinny 
bój z jednostkami Iony Jakira koło wsi Koszowata. Następnie, 31 maja, uwzględniając 
krytyczną sytuację wojsk polskich na północy, pułk otrzymał rozkaz załadowania 
się na stacji Fastów. Lecz podpułkownik Sochaczewski, dowiedziawszy się o ciężkim 
położeniu Dywizji Jazdy generała-podporucznika Aleksandra Karnickiego, która 
toczyła walki z Armią Konną Budionnego, samorzutnie wywagonował pułk i ruszył 
na pomoc Karnickiemu. Tym samym odciążył Dywizję Jazdy, wyczerpaną walką 
pod Antonowem. W czerwcu Sochaczewski razem z 5 Pułkiem Ułanów brał udział 
w zaciekłych bojach z Budionnym, zawsze znajdując się w ariergardzie93. O jednym 
z tych starć z końca czerwca i pierwszych dni lipca 1920 roku wspominał oficer 
8 Pułku Ułanów Kornel Krzeczunowicz: W powrotnej drodze podziwiam pomysłowość 
płk.94 Sochaczewskiego, dowódcy 5 pułku ułanów, który nieustanną aktywnością utrzymuje 
w szachu nieprzyjaciela. Nie pozwala mu wyjść z gęstwiny lasu, w którym nie może 
poruszać się konno. Zatrzymuje go nie tylko ogniem, lecz i pieszymi kontratakami. 
W pewnej chwili widzę, jak spieszeni piątacy z lancami w ręku biegną pod górę. Pytam 
pułkownika w jakim celu. […] „Straszę nieprzyjaciela – odpowiada pułkownik – nie 
pozwalam moim ułanom wychylić się poza podwyższenie terenu, więc „kozunie” widzą 
tylko końce lanc, nerwowo oczekują szarży i marnują masę amunicji. […] (Dowiedzie-
liśmy się, że póżniej poprowadził rzeczywisty szturm pieszo z lancami!)95.

Wreszcie 5 lipca 1920 roku doszło do bitwy pod Równem, w której ułani 
5 Pułku osłaniali odwrót Dywizji Jazdy, dowodzonej przez Jana Sawickiego. W tym 
boju ponownie wyróżnił się Sochaczewski, który doznał ciężkiego urazu głowy, lecz 
pozostał w szeregu96. Do końca dnia cała Dywizja Jazdy zebrała się we wsi Basowy 
Kąt, otoczona przez oddziały bolszewickie. O przebiegu dalszych działań tak pisał 
major 5 Pułku Ułanów Zasławskich Adam J. Dąbrowski: Sytuacja dywizji była nie-
zmiernie ciężka. Pułki o stanach poważnie zmniejszonych, wyczerpane ciężkim odwrotem 
i nieustannymi walkami, bez należytego i stałego zaopatrzenia w żywność i furaż, 
były straszliwie wyczerpane. Dywizja była okrążona kompletnie przez przeważające 
znacznie siły Budiennego. Grozę sytuacji powiększał fakt, że amunicja w pułkach była na 
wyczerpaniu i nie wypadało jej więcej jak 5 naboi na ułana, amunicja artyleryjska była 
również wyczerpana niemal kompletnie. To też gen. Sawicki miał powiedzieć: „Zrobimy 
tu nowy Zbaraż, wystrzelimy nasze ostatnie naboje, a później zginiemy z szablą w ręku”. 
Wszystko przemawiało za tym.

93 Zarys historji wojennej 5-go Pułku Ułanów Zasławskich…, op. cit., s. 26-27.
94 Wówczas Sochaczewski był w stopniu podpułkownika.
95 K. Krzeczunowicz, Ostatnia kampania konna, Łomianki 2013, s. 112.
96 IPMS, sygn. A.XII.27/67, Stanisław Sochaczewski, Wyciąg z  zeszytu ewidencyjnego; CAW WBH, 

KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 2zw., 18zw.
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W późnych godzinach wieczornych ppłk Sochaczewski zameldował się u gen. Sawi-
ckiego. Ppłk Sochaczewski uważał, że bezczynne czekanie do rana dnia następnego do 
niczego dobrego nie doprowadzi i że należy skorzystać ze sposobności, jaka pozostaje, tzn. 
usiłować przejść w nocy poza otaczający pierścień oddziałów Budiennego. Nieprzyjaciel 
był również zmęczony ciężkimi walkami ostatnich dni i napewno jego czujność będzie 
znacznie zmniejszona. Ppłk Sochaczewski podjął się wyprowadzenia dywizji z tej 
ciężkiej sytuacji. Gen. Sawicki plan ten przyjął, ppłk Sochaczewski wydał rozkazy do 
samego wykonania marszu nocnego. Marsz miał się odbywać na przełaj, pomiędzy 
wioskami zajętymi już przez nieprzyjaciela, ponieważ na drogach należało się spodziewać 
ubezpieczeń wroga. Miejsce artylerii w środku kolumny, między pułkami. Sam ppłk 
Sochaczewski przy straży przedniej dywizji. Wydano szereg zarządzeń, by marsz odbywał 
się w zupełnej ciszy i by niczym nie zwracać na siebie uwagi. Celem marszu była rzeka 
Stubła, za którą spodziewano się znaleźć zaopatrzenie dla dywizji.

W ten sposób dywizja wymknęła się szczęśliwie z pierścienia kawalerii bolszewi-
ckiej. Nad ranem 9 p.uł. uderzył w jednej ze wsi na nieprzyjaciela niespodziewającego 
się niczego i wziął do niewoli jakiś sztab. Rano o 7-ej osiągnięto rzekę Stubłę97.

W ten sposób Sochaczewski uratował od zagłady nie tylko swojego starego 
znajomego z czasów służby w Zbiorczej Dywizji Kawalerii Armii Rosyjskiej, Jana 
Sawickiego, ale i całą dywizję.

Kontuzja doznana w walce dawała o sobie znać, Sochaczewski został skierowany 
na leczenie, które trwało półtora miesiąca. Do pułku rozmieszczonego pod Lwowem 
przybył ze szpitala, serdecznie witany przez ułanów, dopiero 23 (według innych 
danych – 25) sierpnia 1920 roku i objął dowództwo po Spirydionie Koiszewskim98.

W okresie od 24 sierpnia do 1 września 1920 roku słaba kawaleria polska 
zmuszona była do ogromnego wysiłku. Sochaczewski na czele swoich ułanów brał 
udział w bojach pod Przemyślanami, Bóbrką i Rohatynem. Następnie 5 Pułk Ułanów 
otrzymał zasłużony trzydniowy odpoczynek, który jednak został zakłócony wiadomoś-
cią, że 8 Dywizja Kawalerii Czerwonych Kozaków przerwała front polski na Gniłej 
Lipie. Bolszewicy chcieli zająć stację kolejową Chodorow, przecinając tym samym 
linie zaopatrzeniowe Polaków. Piątego września zaczął się trzydniowy bój. Tego dnia 
ułani prowadzili boje pod Knihyniczami, a wieczorem na rozkaz dowódcy brygady 
przeszli do Chodorowa, gdzie czekali na 4 Dywizję Piechoty, która już wyładowała 
się z wagonów. 6 września przez cały dzień toczył się zażarty bój o przeprawy przez 
rzekę Ług. 5 Pułk Ułanów kilkakrotnie szarżował na nieprzyjaciela zarówno pieszo, 
jak i konno, zdając sobie sprawę, że w razie niepowodzenia bolszewikom otworzy 
się droga na Lwów. Zadanie wykonali, ale ponieśli ogromne straty – do końca dnia 

97 IPMS, kol. 388/I/89, s.  1-2. Przytoczony dokument został opublikowany [w:] S. Sochaczewski, 
gen. bryg., Wyprowadzenie dywizji jazdy z „kotła” Rówieńskiego, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 
1985, t. 16, nr 117, s. 8-9.

98 Zarys historji wojennej 5-go Pułku Ułanów Zasławskich…, op. cit., s. 32; CAW WBH, Akta Personalne 
(AP) sygn. 22635, Spirydion Koiszewski.
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w szeregu pozostało blisko 120 koni. Następnego dnia podpułkownik Sochaczew-
ski dobrowolnie ruszył naprzód z pułkiem, osłaniając ruch 4 Dywizji Piechoty. 
O późniejszych działaniach można się dowiedzieć z wniosku z dnia 21 czerwca 
1921 roku o odznaczenie Stanisława Sochaczewskiego Krzyżem Walecznych po raz 
pierwszy: Dnia 7 IX 1920 kiedy po dwudniowych walkach pod KNIHYNICZAMI 
i CHODOROWEM udało się nam dzięki nadejściu 4 Dyw. piech. przejść do kontr-
-ofenzywy w kierunku na KNIHYNICZE, Pułkownik99 SOCHACZEWSKI na czele 
resztek 5 p. uł. (koło 120 koni) i I baterji I DAK posuwając się na prawem skrzydle 4 Dyw. 
piech. jako lewa kolumna I Brygady Jazdy, zetknął się na południe od wsi WIERZBICE 
z silną kolumną kozaków, usiłującą wtargnąć pomiędzy I Br. Jazdy a 4 Dyw. Piech. 
celem przerwania frontu.

Spieszywszy 5 p. uł. i zatrzymując npla ogniem karabinowym i km Pułk. SOCHA-
CZEWSKI osobiście wyprowadził pluton artylerji konnej wyciągniętym galopem na 
otwartą pozycję, odprzodkował pod ogniem wroga i osobiście wskazując cele, ogniem 
z celownikiem 14, rozpędził i zmusił do ucieczki kozaków, umożliwiając tem dalszą akcję 
4 Dyw. Piech. i I Bryg. Jazdy100. 21 sierpnia 1921 roku wniosek gorąco poparł dowódca 
I Brygady Jazdy pułkownik Janusz Głuchowski: Płk. Sochaczewski niejednokrotnie 
swym osobistym przykładem zasadniczo poprawiał sytuację. Dokument poparł również 
dowodzący w zastępstwie 4 Dywizją Piechoty płk Ferdynand Zarzycki101. Rozkazem 
Ministra Spraw Wojskowych generała-porucznika Kazimierza Sosnkowskiego L. 1957 
z dnia 8 października 1921 roku Stanisław Sochaczewski został odznaczony Krzyżem 
Walecznych po raz pierwszy102.

Podpułkownik Stanisław Sochaczewski, razem z dowódcą 11 Pułku Ułanów 
majorem Edwardem Kleszczyńskim, za wybitne czyny w omówionych trzydniowych 
bojach dostali pochwałę dowódcy I Brygady Jazdy płk. Janusza Głuchowskiego 
w rozkazie operacyjnym Brygady nr 78 […] za ich pełne poświęcenie, umiejętne 
kierownictwo pułkami w akcji; pomimo przemęczenia ludzi i koni, niedogodnych dla 
jazdy terenów i ciężkich warunków pogody, potrafili oni zawsze sprostać nałożonym 
zadaniom103.

12 września 5 Pułk Ułanów walczył pod Bursztynem i Koniuszkami, gdzie 
podpułkownik Sochaczewski osobiście bronił 2 baterii 1 DAK, i udanym atakiem 
odparł zamachy wroga. Wskutek poniesionych w walkach strat Stanisław Socha-
czewski rozkazał zmniejszyć każdy szwadron do liczebności plutonu. Faktycznie 
więc pułk miał liczebność szwadronu. W takim składzie 5 Pułk Ułanów, nadal 
znajdując się w składzie I Brygady Jazdy, brał udział w natarciu i wieczorem 
22 września 1920 roku stanął we wsi Białogródka. Dowiedziawszy się, że sowieckie 

99 Wówczas Sochaczewski był w stopniu podpułkownika.
100 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski. k. 20zw.
101 Ibidem, k. 21.
102 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski. k. 20; Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych 

L. 1957 z 1921 r. (Dziennik Personalny z 1921 r. Nr 38, poz. 1812).
103 Zarys historji wojennej 5-go Pułku Ułanów Zasławskich…, op. cit., s. 35-36.



161

Generał brygady Stanisław Sochaczewski

24. i 47. Dywizje Strzelców 23 września zamierzały cofać się na Szepietówkę – Sta-
rokonstantynów, dowódca 8 Dywizji Piechoty rozkazał I Brygadzie Jazdy atakować 
Zasław od południowego wschodu i wschodu. 5 Pułk Ułanów otrzymał rozkaz 
zbadania okolic Klembówka – Topory. O godzinie 7.15 rano 23 września 1920 roku 
pułk stanął we wsi Szczurowice. Zebrawszy swoich ułanów na placu w centrum wsi, 
Sochaczewski zawiadomił o śmierci we Lwowie ich towarzysza bojowego – rotmistrza 
Udymowskiego. Dowódca pułku kazał przysiąc, że krwawo pomszczą tę stratę. 
W tym czasie do Szczurowic wchodził już 6 Pułk Ułanów i dowództwo Brygady. 
Nie tracąc czasu, Stanisław Sochaczewski wywiódł pułk ze wsi w kierunku dworu 
Klimówka i – wciąż zakryty wzgórzem – rozwinął ułanów do ataku. Wyszedłszy zza 
wzgórza, Sochaczewski zauważył wielką kolumnę piechoty bolszewickiej, posuwa-
jącą się drogą na Starokonstantynów w kierunku wsi Topory. Na dany znak pułk 
rzucił się do konnej szarży. W pierwszym rzucie szły 1 i 3 szwadrony pułku, które 
prowadził osobiście Sochaczewski. Doskoczywszy do wroga, ułani zaczęli rąbać na 
lewo i na prawo – bolszewicy cofnęli się. Dzień zakończyła świetna szarża konna 
6 Pułku Ułanów na sowiecką 47 Dywizję Strzelców. Podpułkownik Sochaczewski, 
zebrawszy pułk, który w tym dniu liczył 115 szabel, utrudniał bolszewikom odwrót 
na Szepietówkę i zamknął drogę na Starokonstantynów.

Trzy dni po pamiętnej szarży pod Zasławiem, która przyniosła 5 Pułkowi 
Ułanów nazwę „Zasławski”, 26 września 1920 roku dowódca I Brygady Jazdy puł-
kownik Janusz Głuchowski przedstawił Sochaczewskiego do odznaczenia orderem 
Virtuti Militari V klasy:

1.  Dnia 12/IX 920 pod Koniuszkami (koło Rohatyna) gdzie kawal. npla spędziła 
nasz baon II/52 p.p., który podlegał ppłk. Sochaczewskiemu, ppłk. Sochaczewski 
udaje się tam w celu kierowania kontrakcją. Baon zaszarżowany przez kawalerję 
idzie w rozsypkę. Kawal. npla szarżuje na naszą baterję, przy której znajduje się 
ppłk. Sochaczewski. Ppłk. Sochaczewski organizuje obsługę półbaterji, spiesza 
kilku znajdujących się z nim ułanów i sam osobiście broni armat. Npl. cofa 
się zostawiając rannych i zabitych. Półbaterja uratowana.

2.  Dnia 23/IX 920 w bitwie I Bryg. Jazdy pod Zasławiem z 24 Dyw. p. i 47 Dyw. 
p. sowieckiej sam osobiście prowadzi jeden ze szwadronów swego pułku do 
szarży na przeważającego npla. W szarży tej ppłk. bierze 16 km, 800 jeńców 
i 3 armaty. Npl. zostawia koło 200 zarąbanych i zakłutych na polu walki.

W ogóle ppłk. Sochaczewski odznaczył się w całym szeregu bitew jakie stoczył pułk 
jego wielką osobistą odwagą, zimną krwią i osobistym udziałem w samych walkach.

Pułk natychmiast po jego przybyciu (jako kontuzjowany 2 mies. nieobecny) zmienia 
swe liniowe oblicze i staje się b. dobrym pułkiem bojowym. Natomiast podczas jego 
nieobecności pułk ten nie cieszył się dobrą sławą bojową104.

W rubryce „Opinie przełożonych” pułkownik Głuchowski 25 września 
1920 roku zaznaczył: Ppłk. Sochaczewski należy do tych of., którzy jedni z pierwszych 
104 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 12zw.



162

Michaił Czapała

powinni być odznaczeni. Tam również jest przytoczona opinia dowódcy 8 Dywizji 
Piechoty pułkownika Stanisława Burhardta-Bukackiego z 26 września 1920 roku: 
Popieram jak najbardziej. Ppłk. Sochaczewski odznaczył się świetnie w wspaniałej szarży 
pod Zasławiem biorąc wielką zdobycz. Wniosek poparł 14 października 1920 roku 
dowódca Grupy Operacyjnej gen. Paweł Szymański105. Interesujące są również 
relacje trzech świadków bohaterskiego czynu Sochaczewskiego. Pierwsza z nich 
należy do porucznika Rodziewicza: Jako świadek stwierdzam, że ppłk Sochaczewski po 
przerwaniu się bolszewików na moście w Koniuszkowie106, gdy baon piechoty w panice 
się cofał, zebrawszy swoich gońców bojowych i kilkudziesięciu artylerzystów rzucił się na 
atakujących bolszewików i tym ocalił naszą baterję, gdyż bolszewicy po zdecydowanym 
i energicznym ataku cofnęli się.

W szarży 23 IX na kilkakrotnie większego nieprzyjaciela pod Toporcami107 prowa-
dził nas osobiście ppłk Sochaczewski, przodując całemu pułkowi pod silnym ogniem karab. 
masz. i artylerji, tem porywa żołnierzy, którzy rzucają się bez wahania za kochanym 
dowódcą i odnoszą świetne zwycięstwo.

Było 115 szabel nas wszystkiego, a pozostawiliśmy 200 trupów wroga 1106 wzięto 
do niewoli 20 karab. masz. i 3 działa108.

105 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 13.
106 Tak w dokumencie. Poprawnie: Koniuszki.
107 Tak w dokumencie. Poprawnie: Topory.
108 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 15-15zw.

Il. 5. Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki na meczu gry w polo. Poznań, 1928 r.
W środku (z kaskiem w rękach) widoczny generał brygady Stanisław Sochaczewski

Źródło: NAC
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Il. 6. Turniej polo w Poznaniu o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej.  
Poznań, 16-17 lipca 1929 r. 

Pierwszy od lewej (z młotkiem w ręce) stoi generał brygady w st. sp. Stanisław Sochaczewski
Źródło: NAC

Il. 7. Ekipa św. Jerzego z nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej,  
otrzymaną po zwycięskim meczu. Poznań, październik 1930 r.  

Od lewej widoczni: porucznik Paweł Dąbski-Nerlich, Edward Sochaczewski  
(syn generała), generał brygady w st. sp. Stanisław Sochaczewski,  

major Bolesław Cendrowski
Źródło: NAC



164

Michaił Czapała

Drugim świadkiem był podporucznik Stapf: Niniejszym stwierdzam jako 
naoczny świadek szarży pod wsią Topory, dnia 23 IX 1920, że całe powodzenie tej 
szarży zawdzięczyć należy tylko D-cy 5 p.uł. ppłk. Sochaczewskiemu.

Ppłk Sochaczewski sam osobiście stojąc na czele 1-go szw. 5 p.uł. szedł na wroga 
nie bacząc na silny ogień K.M., a także i ogień artyleryjski.

Ułani mając tak piękny przykład odwagi od swego dowódcy rzucili się na wielo-
krotnie przewyższającego liczebnie nasz pułk wroga, i odnieśli zupełne zwycięstwo biorąc 
około 1000 jeńców, K.M. działa i wiele mater. wojennego.

Zaznaczyć muszę że szarża pod Toporowem jest tylko jednym z bardzo wielu epizodów 
walk 5 p.uł. w których ppłk Sochaczewski był zawsze pierwszym bohaterem. Od siebie 
jeszcze mogę dodać, że w przeciągu prawie 2-ch lat mego pobytu w 5 p.uł. i wspólnej pracy 
bojowej z ppłk. Sochaczewskim, którego dobrze poznałem, tak odważnego, bohaterskiego 
człowieka jak on dotychczas nie wiedziałem, pomimo że służę na wojnie od 1914 roku.

Ppłk Sochaczewski jest nie tylko pierwszym oficerem, ale i pierwszym żołnierzem 
– bohaterem 5 p.uł109.

Na zakończenie warto przytoczyć, z zachowaniem pisowni oryginalnej, świa-
dectwo starszego ułana Bolesława Zagórskiego, napisane z mnóstwem rusycyzmów 
i błędów gramatycznych, lecz pełne miłości do swojego dowódcy: W casie szarży 
5 puł. uł. pod wsią Topory dnia 23 IX 1920 gdzie pułk mając 120 szabel trafił na 
całą dewizie bolszewikuw. Nasz dowudzca pułkownik Suchaczeski poprowadił pułk 
na wroga bęndonc sam na pszodie pułku. Pomimo że nieprzyjacil otkrył bardzo silnyj 
ogień s karabinuw maszynowych i rencznych nasza garść ułanów maiąc na czele swego 
kochanego dowudzce rozbiła zopelnie wroga zadaiąnc mu cięnszkie straty w zabitych 
i biorąc pszeszło 1000 bolszewikuw do niewoli. Połkownika Suchaczeskiego widziałem 
zawsze w najniebespecznejszych miejscach tego boju, gdzie czynem i słowem pomagał 
nam do zupełnego rozbicia wroga bioronc sam karabin maszynowy i kilkustu iencuw.

Wszystko to widziałem na własne oczy110.
Dekretem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego L. 3113 z dnia 30 czerwca 

1921 roku Stanisław Sochaczewski został odznaczony orderem Virtuti Militari V kl. 
(nr 205)111. Sądząc z numeru, był jednym z pierwszych, którzy otrzymali tę nagrodę.

30 września 1920 roku dekretem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 
L. 2297 Stanisław Sochaczewski dostał awans na stopień pułkownika ze starszeństwem 
od 1 kwietnia 1920 roku. Do nominacji został przedstawiony jeszcze za bitwę pod 
Ołyką 17 maja 1919 roku112.

5 października 1920 roku pułkownik Sochaczewski oddał dowództwo 5 Pułku 
Ułanów Spirydionowi Koiszewskiemu i wyjechał do Warszawy na kurs oficerów 

109 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569…, op. cit., k. 17-17zw.
110 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k.16-16zw.
111 Dekret Wodza Naczelnego L. 3113 z 30 czerwca 1921 r., Dziennik Personalny z 1921 r. Nr 28, poz. 119.
112 Dekret Wodza Naczelnego L. 2297 z 30 września 1920 r. (Dziennik Personalny z 1920 r. Nr 39, poz. 916); 

CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski. k. 26.
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kawalerii. Po jego zakończeniu, 7 grudnia 1920 roku, objął dowództwo V Brygady 
Jazdy, a 30 stycznia 1921 roku dekretem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 
L. 2594 został oficjalnie zatwierdzony na tym stanowisku.

W tymże roku pułkownik Sochaczewski uczestniczył w kursie dla oficerów 
sztabowych w Centralnej Szkole Kawalerii w Grudziądzu, najprawdopodobniej 
od 1 maja do 1 lipca113. Niedługo po zakończeniu kursu, we wrześniu 1921 roku, 
pułkownik Sochaczewski objął dowództwo walecznej VII Brygady Jazdy ze szta-
bem w Poznaniu114. Właśnie tu, w Wielkopolsce, spędził swoje ostatnie lata służby 
w przedwojennym Wojsku Polskim.

W międzyczasie kontynuował pisanie poradników dla kawalerii. W 1922 roku 
w Warszawie ukazał się drukiem Podręcznik rekruta jazdy, dozwolony do użytku 
przez MSWojsk.

3 maja 1922 roku dekretem Józefa Piłsudskiego Stanisław Sochaczewski został zwe-
ryfikowany w stopniu pułkownika ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku i 8 lokatą115.

Służąc w Poznaniu, wrócił do swojego hobby z czasów służby w 1 Granicz-
nym Zaamurskim Pułku Konnym – gry w polo. Jak wspominał później pułkownik 
Franciszek Szystowski: jego niestrudzonym wysiłkom i entuzjazmowi Polo zawdzięczało 
wszystko. Toteż gdy przeszedł w stan spoczynku Polo też straciło swój rozmach i powoli 
niemal zamarło116. Stanisław Sochaczewski był jednym z organizatorów warszawskiego 
klubu polo w Siekierkach w 1923 roku, gdzie odbywały się mecze przy współudziale 
gości zagranicznych. O dalszych wydarzeniach i roli Sochaczewskiego tak pisze 
pułkownik Szystowski: Z biegiem czasu działalność klubu zamierała i centralą stał 
się Poznań, gdzie gen. Sochaczewski nie szczędził sił i pracy, aby sport ten postawić na 
wysokim poziomie, co mu też do pewnego stopnia w pełni się udało. Jako oficer jego 
sztabu byłem świadkiem jego zapału i niegasnącego entuzjazmu, pomimo piętrzących 
się trudności i braku funduszów. Na wszystko znalazł radę i doprowadził do tego, że 
w 1929 r. mecze były na poziomie z udziałem zagranicznych graczy i ekipy Potockich 
z Łańcuta na własnych koniach117.

Staraniem Sochaczewskiego stałe ekipy polo zorganizowano w 15 Pułku 
Ułanów Poznańskich, 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich i 7 Dywizjonie Artylerii 
Konnej. Poza tym indywidualni gracze byli i w innych pułkach wielkopolskich: 
16 Pułku Ułanów i 7 Pułku Strzelców Konnych. Sam pułkownik często grał w polo 

113 IPMS: A.XII.27./67, Stanisław Sochaczewski, Wyciąg z  zeszytu ewidencyjnego; CAW WBH, AP 
sygn. I.481.D.5841, Kazimierz Duchnowski.

114 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 28; Dekret Wodza Naczelnego 
L. 2594 z 30 stycznia 1921 r. (Dziennik Personalny z 1921 r. Nr 7, poz. 194); J. S. Tym, Kawaleria 
w Poznaniu (zarys dziejów), Grajewo 2004, s. 33.

115 Lista starszeństwa oficerów zawodowych, Załącznik do Dziennika Personalnego Ministerstwa Spraw 
Wojskowych Nr 13 z dn. 8 czerwca 1922 r., s. 153.

116 F. Szystowski, „Polo” w  Polsce w  okresie międzywojennym 1921-1935, „Przegląd Kawalerii i  Broni 
Pancernej” 1972, nr 67, s. 175.

117 Ibidem, s. 175-176. Tam również więcej o działalności Sochaczewskiego w dziedzinie popularyzacji 
polo w Polsce.



166

Michaił Czapała

razem z synem Edwardem, wywalczył mnóstwo pucharów i nagród, spośród któ-
rych warto wymienić: Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej, Puchar miast Poznania 
i Gniezna, a także Puchar Potockich z Łańcuta. Działalność Sochaczewskiego była 
ceniona nawet w Wielkiej Brytanii – jego fotografię umieszczono w czasopiśmie 
„The Polo Monthly” z marca 1929 roku118.

W marcu-kwietniu 1924 roku pułkownik Sochaczewski przebywał w Biedrusku 
na czterotygodniowym kursie informacyjnym dla wyższych dowódców jazdy, a pod 
koniec roku wyjechał do Warszawy do Centrum Wyższych Studiów Wojskowych, 
które przygotowywało wyższych dowódców Wojska Polskiego. Ukończył II kurs, 
trwający od 1 grudnia 1924 roku do 20 sierpnia 1925 roku.

Słynny pilot Marian Romeyko w swoich wspomnieniach przytoczył ciekawy 
epizod z udziałem Sochaczewskiego, który miał miejsce podczas ćwiczeń (gry wojen-
nej?), w obecności gen. broni Tadeusza Rozwadowskiego: „Niebieską” (polską) dywizją 
kawalerii dowodził słynny zagończyk, pułkownik Sochaczewski, brygadier poznański. 
W pewnym momencie, kiedy generał zaczął go z lekka przyciskać, Sochaczewski, wpa-
trzony w mapę, starał się jakby wymigać od decyzji.

– Widzę, że pan pułkownik coś tu myszkuje – powiedział generał.
– Istotnie, panie generale – odpowiedział Sochaczewski – zastanawiam się, gdzie 

mógłby się tu znajdować sztab tej niemieckiej dywizji… chciałbym się tam przedostać 
i tego ryżego Fritza na lassie przyprowadzić na naszą stronę.

Ta „decyzja” wprawiła generała w doskonały humor119.
O tym oryginalnym pomyśle Sochaczewski wspomniał nieco później.
Podczas przewrotu majowego 1926 roku pozostał wierny przysiędze. Jak 

pisał Marian Romeyko, Sochaczewski, galopując przed frontem 7 Pułku Strzelców 
Konnych, krzyczał o wodzu buntowników – Piłsudskim: Na lassie, na lassie go przy-
prowadzimy120. Jednak najprawdopodobniej w taki niezwykły sposób zwrócił się nie 
do 7 Pułku Strzelców Konnych, który wchodził w skład XIV Brygady Kawalerii, ale 
do 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

Od dowództwa Okręgu Korpusu Nr VII dnia 13 maja otrzymano rozkaz, 
zgodnie z którym powierzona Sochaczewskiemu VII Brygada Kawalerii miała 
wyjechać koleją do stolicy na odsiecz Przezydentowi Rzeczypospolitej Stanisławowi 
Wojciechowskiemu. Rozkaz o wyjeździe odebrano tego samego dnia:

 – w 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich – o godz. 17.30;
 – w 15 Pułku Ułanów Poznańskich – o godz. 18.00;
 – w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej (7 DAK) – o godz. 18.00.

118 Zdjęcie przy s. 484-485 czasopisma „The Polo Monthly”, March 1929.
119 M. Romeyko, Przed i po maju, Warszawa 1967, s. 233.
120 Ibidem, s. 256.
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W nocy z 13 na 14 maja powierzona Sochaczewskiemu dwupułkowa Brygada 
(bez 3 szwadronu 15 Pułku Ułanów, który pozostał w Zbąszynie) i bateria zbiorcza 
7 DAK zawagonowały się do transportów, żeby wyjechać do Warszawy121.

Tabela 1. Czas ruchu transportów VII Brygady Kawalerii

Nr 
poz.

Nazwa 
jednostki

Stacja 
odjazdu

Dzień 
odjazdu

Czas 
odjazdu

Stacja 
przyjazdu

Dzień 
przyjazdu

Czas 
przyjazdu

1 17 p. uł. Leszno 14 maja
3.45

Błonie 15 maja
2.30

7.00 3.00
2 15 p. uł. Poznań 14 maja 4.10 Płochocin 15 maja 1.20

3 Sztab 
Brygady Poznań 14 maja 5.10

Ożarów
15 maja 3.30

4 Bateria 
7 DAK Poznań 14 maja 9.20 15 maja 9.45

Źródło: Zestawiono na podstawie: IJPA, Zespół „Komisja Likwidacyjna  
Generała Lucjana Żeligowskiego”, sygn. 701/4/15, s. 507

Należy zaznaczyć, że pułkownik Sochaczewski dotarł do „teatru operacyjnego” 
niezależnie od oddziałów powierzonej mu Brygady – wyprzedził je. Przybył do 
Kutna 14 maja o godzinie 11.30 i dołączył do posuwającej się z Pomorza 16 Dywizji 
Piechoty, z którą kontynuował drogę przez Łowicz, Sochaczew i Błonie do Ożarowa, 
gdzie tego samego dnia o godzinie 22.30 zameldował się dowódcy 16 Dywizji 
Piechoty, generałowi Kazimierzowi Ładosiowi. Nie uzyskał tam wiarygodnych 
informacji na temat sytuacji operacyjnej w Warszawie – major SG Sienkiewicz, 
oficer łącznikowy generała Rozwadowskiego, przedstawił ją wg stanu na godzinę 
11 rano tego samego dnia, czyli taką, jaka była w chwili opuszczenia Belwederu. 
Oświadczył też, że ponieważ oddziały pomorskie i poznańskie będą wyładowywać się 
w Ożarowie, a nie na prawym brzegu Wisły, dyrektywy generała Rozwadowskiego 
o zajęciu Pragi i mostów na Pradze stały się nieaktualne. Dlatego zaproponował, aby 
działać w kierunku Cytadeli – Belwederu, a także lotniska na Mokotowie.

Ze względu na powyższą sytuację generał Kazimierz Ładoś, by omówić dalsze 
działania, zwołał niżej wymienionych oficerów:

1. Majora SG Sienkiewicza, oficera łącznikowego generała Rozwadowskiego,
2. Pułkownika Kristinusa, dowódcę 64 Pułku Piechoty,
3. Płk. Waszkiewicza (Waśkiewicza), dowódcę 61 Pułku Piechoty,
4. Generała Taczaka, dowódcę 17 Dywizji Piechoty,
5. Pułkownika Sochaczewskiego, dowódcę VII Brygady Kawalerii,
6. Pułkownika SG Regulskiego.

121 Instytut Józefa Piłsudskiego w  Ameryce (IJPA), Zespół „Komisja Likwidacyjna Generała Lucjana 
Żeligowskiego”, sygn. 701/4/14, s. 101; Ibidem, s. 104.
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Generał Ładoś poinformował obecnych o sytuacji. Pułkownik Sochaczewski 
przedstawił numer nadzwyczajny „Kuriera Porannego” i powiedział, że propozycja 
majora Sienkiewicza jest już nieaktualna, ponieważ gazeta doniosła o zajęciu Belwe-
deru i lotniska przez wojska Piłsudskiego, a także o opuszczeniu przez Prezydenta 
i Rząd stolicy. Wobec niepewności, co do obecnej sytuacji pułkownik Sochaczewski 
oddał się wraz z powierzoną mu Brygadą do dyspozycji generała Kazimierza Ładosia, 
który utworzył grupę swego imienia. W transportach VII Brygady Kawalerii dla 
lotnictwa sił rządowych (1 Pułk Lotniczy) stacjonujących na lotnisku na Mokotowie 
przywieziono również trzy tony benzyny i tonę rycyny. Ten zapas znajdował się na 
stacji Płochocin. Stanisław Sochaczewski poinformował o tym komendanta lotniska 
na Mokotowie 14 maja 1926 roku. Niestety, pomoc przybyła zbyt późno, ponieważ 
14 maja lotnisko na Mokotowie zostało zajęte przez piłsudczyków122.

Na podstawie rozkazu operacyjnego nr 1 grupy generała Kazimierza Ładosia, 
wydanego o godzinie 1 w nocy 15 maja, oprócz kawalerzystów, w jej skład włączono 
również: 61, 64 i 67 Pułki Piechoty123. Wkrótce wydano rozkaz operacyjny nr 2, 
przeznaczony osobiście dla dowódcy VII Brygady Kawalerii. Sochaczewskiemu 
nakazano wysłać jeden oddział wydzielony, by wyjaśnił sytuację na obszarze na 
południe od linii kolejowej Grodzisk – Warszawa. Najważniejszym jednak zada-
niem tego zgrupowania było nawiązanie łączności z Rządem i Kwaterą Główną 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Dowódca oddziału miał się zameldować bezpośrednio 
u generała Ładosia. Sochaczewski otrzymał również polecenie wysłania kolejnego 
oddziału na północ od linii kolejowej Płochocin – Warszawa w celu rozpoznania linii 
Marjany – Lipków – Warszawa. Reszcie Brygady nakazano przenocować w rejonie 
Michałówek – Ołtarzew124.

Aby wypełnić rozkaz nawiązania łączności między grupą generała Ładosia 
a Rządem, pułkownik Sochaczewski rozkazał 15 Pułkowi Ułanów wysłać jeden szwa-
dron z dwoma taczankami w kierunku Wilanowa, a następnie Warszawy. Rozkaz ten 
odebrał dowódca pułku Stanisław Grzmot-Skotnicki 15 maja o godzinie 2.30 rano. 
Do zadania wyznaczono 1 szwadron rotmistrza Leona Pruszanowskiego. Ten ostatni, 
gdy powierzony mu szwadron wywagonowywał się, udał się po dalsze instrukcje do 
dowódcy brygady, pułkownika Sochaczewskiego, który naradzał się nad sytuacją razem 
z dowódcą ułanów poznańskich, pułkownikiem Skotnickim. Następnie zameldował 
się w sztabie generała Ładosia, gdzie szef sztabu przekazał mu ustny rozkaz dowódcy 
16 Dywizji Piechoty. Zgodnie z nim rotmistrz Pruszanowski musiał za wszelką cenę 
nawiązać łączność z Kwaterą Główną Prezydenta Rzeczypospolitej. Po przybyciu tam 
miał poinformować Stanisława Wojciechowskiego o dotarciu oddziałów generałów 
Kazimierza Ładosia i Stanisława Taczaka gotowych bronić prawa i konstytucji, a także 
poprosić Prezydenta, aby nie rezygnował ze swego urzędu, ponieważ pomoc jest już 

122 IJPA, Zespół „Komisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego”, sygn. 701/4/14, s. 432.
123 Ibidem, sygn. 701/4/15, s. 450, 462.
124 Ibidem, sygn. 701/4/15, s. 463.
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blisko. Z powodu zbyt małej rampy na stacji Ożarów wywagonowanie oddziałów 
pułku odbywało się powoli, więc 1 szwadron rotmistrza Leona Pruszanowskiego 
wyruszył dopiero o godzinie 3.30 rano 15 maja. Rotmistrz wykonał zadanie, ale tylko 
po to, aby dowiedzieć się w Wilanowie o rezygnacji Stanisława Wojciechowskiego 
i powierzeniu pełnienia obowiązków Prezydenta Marszałkowi Sejmu Maciejowi 
Ratajowi. Szwadron dołączył do pułku dopiero po zakończeniu działań wojennych125.

Reszta 15 Pułku Ułanów otrzymała rozkaz udania się do Ołtarzewa. Podczas 
marszu w kierunku wschodnim słychać było strzały i dowódca Brygady, pułkownik 
Sochaczewski, wysłał na rekonesans patrol złożony z pięciu ułanów i jednego pod-
oficera (plutonowego Szymchaka). Nie spotkawszy nikogo, przybył z powrotem 
do pułku. Przed godziną 6 rano 15 maja Ułani Poznańscy (2 i 4 szwadron, szkoła 
podoficerska oraz szwadron karabinów maszynowych) dotarli do celu.

W związku z rezygnacją Prezydenta Wojciechowskiego generał Ładoś i przed-
stawiciel Józefa Piłsudskiego, podpułkownik SG Władysław Sokołowski, o godzinie 
8.12 rano podpisali protokół o zawieszeniu broni do godziny 11, by generał Ładoś 
mógł zweryfikować wiarygodność informacji. O godzinie 10.00 rano pułkownik 
Sochaczewski otrzymał ustny rozkaz, aby powierzona mu Brygada wyruszyła w kie-
runku Wilanowa, co zostało wykonane. Tymczasem o godzinie 11.42 zameldował się 
u generała Ładosia dowódca XIII Brygady Kawalerii, pułkownik Mikołaj Koiszewski, 
który przybył wraz z 4 Pułkiem Strzelców Konnych. W tym czasie Kazimierz Ładoś 
podpisał rozkaz operacyjny nr 3, na mocy którego został stworzony korpus pod jego 
dowództwem. W skład korpusu weszły:

1.  Dywizja generała Żymierskiego: 61, 64 i 67 Pułki Piechoty, 14 Pułk Artylerii 
Polowej.

2.  Dywizja generała Taczaka: 68, 69 i 70 Pułki Piechoty oraz 17 Pułk Artylerii 
Polowej.

3.  Brygada Kawalerii pułkownika Sochaczewskiego: 15 i 17 Pułki Ułanów, 
4 Pułk Strzelców Konnych.

Główny zamiar dowódcy korpusu polegał na tym, by powierzone mu siły 
trzema kolumnami ruszyły między szosą na Raszyn a drogą Karolinów – Służew 
w celu połączenia się z wojskami generała Tadeusza Rozwadowskiego i dalszego ruchu 
w kierunku północnym. W rozkazie podano, że brygada kawalerii ma poruszać się 
wzdłuż południowego i północnego brzegu rzeki Utraty (zgodnie z ustnym rozkazem 
otrzymanym o godzinie 10). Jak wynika z relacji majora Alberta Traegera o działaniach 
15 Pułku Ułanów, oddziały VII Brygady Kawalerii posuwały się do Wilanowa przez: 
Żbików – Helenów – Komorów – Wolicę – Sękocin – Jańczewice – Zamienie – 
Jeziorki – Moczydło – Natolin126.

Warto zaznaczyć, że pomimo wyżej wymienionych rozkazów operacyjnych 
nr 3 i 4 Pułk Strzelców Konnych, nigdy nie dołączył do brygady Sochaczewskiego. 

125 IJPA, Zespół „Komisja Likwidacyjna Generała..., op. cit., s. 451; Ibidem, sygn. 701/4/14, s. 103.
126 Ibidem, sygn. 701/4/14, s. 101.



170

Michaił Czapała

Noc z 14 na 15 maja spędził na północ od Błonia, na linii Pass – Białuty. 15 maja 
o godzinie 14.00 pułk, na mocy rozkazu szefa Sztabu Generalnego generała brygady 
Burhardt-Bukackiego, wyruszył z rejonu Błonia do wsi Kampinos i powrócił do 
stałego garnizonu w Płocku. W ten sposób pułk uznał zwycięstwo piłsudczyków, 
ponieważ generał Burhardt-Bukacki został powołany na to stanowisko po obaleniu 
prawowitego Rządu. Tylko pułkownik Mikołaj Koiszewski, który przebywał przy 
4 Pułku Strzelców Konnych do godziny 13.00, dołączył do dowódcy VII Brygady 
Kawalerii127.

W międzyczasie generał Kazimierz Ładoś przekonał się, że informacja o rezyg-
nacji Stanisława Wojciechowskiego i Rządu jest wiarygodna. W związku z tym 
15 maja o godzinie 14.10 generał podjął decyzję o wstrzymaniu dalszego marszu 
Brygady Sochaczewskiego i rozmieszczeniu jej na noc na osiągniętym obszarze. 
Została ona ogłoszona w rozkazie operacyjnym nr 3, wydanym o godzinie 15.53. VII 
Brygadzie Kawalerii nakazano zanocować na obszarze Raszyn – Falenty – Dawidy128. 
Rozkaz o wstrzymaniu marszu Sochaczewski otrzymał 15 maja o godzinie 17. Dwie 
godziny później ze wsi Jeziorki wysłał generałowi Ładosiowi meldunek sytuacyjny 

127 IJPA, Zespół „Komisja Likwidacyjna Generała..., op. cit., sygn. 701/4/8, s. 546.
128 Ibidem, sygn. 701/4/15, s. 477; Ibidem, sygn. 701/4/14, s. 101.

Il. 8. Polowanie „par force” w 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich  
w Biedrusku pod Poznaniem, 1928 r.  

W środku grupy stoi generał brygady Stanisław Sochaczewski z żoną Olgą  
(na prawo od generała)

Źródło: NAC
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o następującej treści: Otrzymawszy o godz. 17-ej rozkaz wstrzymania marszu, 
zatrzymałem Brygadę Kaw. rozmieszczając ją na noc jak zamelduje oddawca. Patrole 
cofnąłem z linji w. Natolin, przyczem jeden z nich129 napotkał koło godz. 17-ej koło 
Dąbrowki patrole kawaler. (dwa) które na jego widok uciekły w kierunku wsch. Pozatem 
nieprzyjaciela nie spotkano. Sytuacja pod Wilanowem dla mnie zupełnie nie jasna, dążę 
do jej wyjaśnienia za pomocą cywilnych ochotników. Nie bacząc na niestawienie się 4 
p. strz. kon., który odszedł do Płocka, duch oddziałów doskonały. Płk. Koiszewski i inni 
ofic. kaw. są przy mnie. O swadronie rtm. Pruszanowskiego i mjr. S.G. Morawskim 
nie mam żadnych wiadomości. Dla ewentualnego ściągnięcia 3. p. ułan. wysłani na 
ochotnika oficerowie rezerwy autem.

Wysłanie meldunku spóźnione skutkiem alarmu wywołanego zjawieniem się 
i ofenzywną postawą oddziału w sile mniej więcej dyonu 1. p. strz. kon. od strony 
w. Natolin i oświadczają, że rozejm się skończył. Dla zażegnania możliwości starcia 
wysłałem parlamentarza130. Meldunek otrzymano w sztabie generała Ładosia dopiero 
po północy 16 maja. Wczesnym rankiem 16 maja pułkownik Sochaczewski nakazał 
jednostkom powierzonej mu brygady wymarsz do rejonu Nadarzyna. Rozkaz został 
wykonany o godzinie 12.15 16 maja. VII Brygada Kawalerii w składzie 15. i 17. Pułku 
Ułanów, baterii zbiorczej 7 DAK oraz szwadronu samochodów pancernych była 
rozlokowana w rejonie Nadarzyn – Raszyn131.

Przez cały okres działań jednostki powierzonej Sochaczewskiemu brygady 
nie otrzymywały prowiantu ani furażu. W związku z tym 16 maja o godzinie 10 
generał Ładoś nawiązał połączenie telefoniczne ze Sztabem Generalnym z prośbą 
o przesłanie niezbędnego zaopatrzenia do Nadarzyna. Następnie, jak wynika z infor-
macji uzyskanych przez generała Ładosia od Stanisława Sochaczewskiego, okazało 
się, że oddziały brygady zaopatrzone były w żywność i furaż do 16 maja włącznie. 
W celu zapewnienia prowiantu i furażu na jeden dzień wymagane było dostarczenie: 
1084 porcji dla ludzi i 1062 – dla koni. O godzinie 22.00 tego samego dnia przybył 
transport z Warszawy z niezbędną żywnością i owsem132.

16 maja nowy Minister Spraw Wojskowych Józef Piłsudski podpisał rozkaz 
nr 5105/O. de B., na mocy którego wszystkie jednostki podporządkowane generałowi 
Ładosiowi miały udać się z powrotem do miejsc   swoich stałych garnizonów. Osobno 
wymieniono 17 Pułk Ułanów. Miał on maszerować pieszo do Skierniewic, aby 
18 maja rozpocząć wagonowanie się o godzinie 10.00 w celu wyjazdu do Leszna. Ten 
rozkaz w sztabie generała Ładosia odebrano dopiero o 2 w nocy 17 maja. Godzinę 
później dowódcy 17 Pułku Ułanów, za pośrednictwem Dowództwa VII Brygady 
Kawalerii, wydali odpowiedni rozkaz, który dotarł do pułku dopiero o godzinie 15.00 

129 Chodzi o patrol 15 Pułku Ułanów Poznańskich pod dowództwem podporucznika Woydy.
130 IJPA, Zespół „Komisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego”, sygn. 701/4/15, s. 548-550.
131 Ibidem, s. 482.
132 Ibidem, s. 484, 487; Ibidem, sygn. 701/4/14, s. 100.
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tego samego dnia133. Wieczorem 17 maja generał Ładoś podpisał rozkaz Stanisławowi 
Sochaczewskiemu, by ten po jego otrzymaniu natychmiast przygotował do wymarszu 
15 Pułk Ułanów Poznańskich, baterię zbiorczą 7 DAK oraz szwadron samochodów 
pancernych. Rozkaz został odebrany w 15 Pułku Ułanów o godzinie 10 wieczorem 
17 maja, a w baterii 7 DAK – o godzinie 1 nad ranem 18 maja134.

Zgodnie z rozkazem jednostki VII Brygady Kawalerii 18 maja na stacji Skier-
niewice zawagonowały się, by wyjechać koleją do miejsc stałych garnizonów, dokąd 
dotarły bezpiecznie następnego dnia.

18 maja generał Ładoś podpisał rozkaz pochwalny podległym mu żołnierzom, 
w którym podziękował m.in. i pułkownikowi Stanisławowi Sochaczewskiemu za 
wierność przysiędze135. Tak dobiegła końca „wyprawa warszawska” VII Brygady 
Kawalerii Stanisława Sochaczewskiego.

Mimo to bezpośrednie represje ze strony władz sanacyjnych Sochaczewskiego 
nie dotknęły. Niecały rok później, 19 marca 1927 roku, rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej został mianowany na stopień generała brygady ze starszeństwem 
z 1 stycznia tegoż roku i 13 lokatą136. W tym stopniu Stanisław Sochaczewski 
nadal dowodził VII Brygadą Kawalerii, przez pewien czas (od 1 maja do 6 grudnia 
1927 roku) przewodził w zastępstwie 3 Dywizji Kawalerii137.

W 1927 roku gen. dyw. Kazimierz Dzierżanowski, dowódca Okręgu Kor-
pusu Nr VII w Poznaniu, napisał charakterystykę Sochaczewskiego po ćwiczeniach 
międzydywizyjnych: Dowodził w czasie ćwiczeń 7 Samodzielną BK (3 pułki). Pracuje 
z wielką energją i werwą kaw. Zamiary operacyjne – dobre. Sposób dowodzenia jednak, 
względnie system pracy dowodzenia nieodpowiedni. Chce wszystko i wszędzie zrobić sam 
osobiście, wobec czego brak zgrania z pracą sztabu i często wobec przeceniania sytuacji 
lokalnej – nieodpowiednie ocenienie sytuacji ogólnej. Pułki wykazały w czasie ćwiczeń 
dobry stopień wyszkolenia. Na pierwsze miejsce wybił się 16 puł. uł.138.

Prawie po dwóch latach od generalskiego awansu, 22 marca 1929 roku, 
rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej generał brygady Stanisław Socha-
czewski z dniem 31 maja 1929 roku został przeniesiony w stan spoczynku139. Podczas 
służby w Wojsku Polskim, oprócz orderu Virtuti Militari V kl. i Krzyża Walecznych 
(trzykrotnie), otrzymał następujące polskie i zagraniczne odznaczenia: Kawalerski 
Krzyż Legii Honorowej (Francja), Komandorski Krzyż Orderu Orła Białego (Kró-
lestwo SHS), Oficerski Krzyż Orderu Korony (Belgia), Medal na pamiątkę wojny 
1914-1918 (Médaille commémorative de la guerre 1914-1918, Francja), Medal 
Międzysojuszniczy na pamiątkę wojny 1914-1918 (Médaille Interalliée, Francja),  

133 IJPA, Zespół „Komisja Likwidacyjna Generała..., op. cit., sygn. 701/4/15, s. 455, 489.
134 Ibidem, s. 502, 507; Ibidem, sygn. 701/4/14, s. 100.
135 Ibidem, sygn. 701/4/15, s. 505-507.
136 Rozporządzenie Prezydenta RP z 19 marca 1927 r. (Dziennik Personalny z 1927 r., Nr 10).
137 J. S. Tym, Kawaleria…, op. cit., s. 72, 75.
138 IJPA, Zespół „Archiwum Józefa Piłsudskiego”, sygn. 701/1/118, s. 14-2.
139 Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1929 r. (Dziennik Personalny z 1929 r., Nr 7).
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Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Nie-
podległości, Medal Pamiątkowy za Wojnę 
1918-1921140. Ponadto w 1934 roku 
Sochaczewski złożył wniosek o odzna-
czenie Krzyżem Niepodległości, został on 
jednak odrzucony 22 lutego 1937 roku 
z powodu braku pracy niepodległościowej141.

Po przejściu w  stan spoczynku 
Sochaczewski zamieszkał w Poznaniu 
przy ul. Matejki 53. Regularnie jeździł na 
święta 5 Pułku Ułanów Zasławskich, gdzie 
zawsze był pożądanym gościem. Poza tym 
brał udział w uroczystościach organizo-
wanych przez jednostki Samodzielnej 
Brygady Kawalerii „Poznań” (byłej VII), 
np. w 1931 roku uczestniczył w święcie 
15 Pułku Ułanów Poznańskich142.

W końcu 1934 roku Stanisław 
Sochaczewski przeniósł się do Warszawy, 
gdzie zamieszkał przy ulicy Służewskiej 
2  m. 18143. W stolicy emerytowany 
generał aktywnie zajął się biznesem, 
jednak – jak wynika z materiałów archi-
walnych – niezbyt umiejętnie. O jednym 
z pomysłów Sochaczewskiego wspomina 
Antoni Jaroszewicz: Sochaczewski jeszcze 
przed wojną wpadł na pomysł importu 
bananów do Polski i na ten cel pożyczył ode 
mnie pieniądze. Pożyczyłem mu żądaną 
sumę, chociaż byłem przekonany, że ją zmarnuje, ponieważ zupełnie nie znał się na 
handlu. Tak się też istotnie stało144.

Oprócz handlu, generał aktywnie zajmował się działalnością wynalazczą, 
którą rozpoczął jeszcze podczas służby w Armii Rosyjskiej. W trakcie wojny polsko-
-bolszewickiej 1920 roku i w pierwszych latach pokojowych przedstawił MSWojsk. 
różne projekty, między innymi: taczanki (odrzucony), posługiwanie się pocztem 
dowódcy (przyjęty), trzymanie szabli pod kolanem w kawalerii i konnej artylerii – na 

140 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 3.
141 Ibidem, k. 18.
142 Święto 15 pułku ułanów, „Słowo Polskie” 1931, nr 111, s. 2.
143 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 53.
144 Ibidem, k. 54-54zw.; A. Jaroszewicz, Libretto finansisty. Wspomnienia 1881-1947, Warszawa 1968, s. 227.

Il. 9. Generał brygady w st. sp. Stanisław 
Sochaczewski oraz pułkownik Stefan 
Chomicz, dowódca 5 Pułku Ułanów 

Zasławskich w dniu święta pułkowego na 
tle pomnika poległym Ułanom Zasławskim 

w latach 1918-1920, Wojciechowice, ok. 1938 r.
Źródło: ze zbiorów autora



174

Michaił Czapała

wzór francuskiej kawalerii afrykańskiej – strzelców afrykańskich oraz spahisów (przy-
jęty). Liczba składanych propozycji była tak duża i rozmaita, że złośliwi twierdzili, 
iż następnym jego wynalazkiem będzie lanca-parasol. O działalności wynalazczej 
generała wspominał po latach rotmistrz P. Laskowski: W dawno zamierzchłych czasach, 
tuż po pierwszej wojnie światowej, gdy na polach ćwiczeń, na poligonach, w czasie 
manewrów – „konno, a zbrojno” działały większe i mniejsze zespoły kawalerii – dowódcą 
naszej 7-nej Brygady Jazdy był płk. Stanisław Sochaczewski.

Każdy chyba z nas, obecnie już mocno starszych panów, pamięta czerstwą, rumianą 
i zawsze pogodną twarz Pułkownika z owych czasów.

Rogatywka, z otokiem 5-go P.Uł na prawe nasunięte ucho, mocno ściśnięta pasem 
talia, przystrzyżony siwawy wąs i cały sposób bycia, rubaszny, a zarazem serdeczny, cała 
zresztą postać jakby z kmicicowych wyjęta czasów – tworzyły jedną z niezapomnianych 
sylwetek kawaleryjskich owych dni.

Pułkownik był znany ze swych inwencji i różnorakich pomysłów. W pułkach, 
dowodzonej przez niego Brygady, roiło się od nie zawsze zgodnych z życiem wynalazków 
Pułkownika, mających ulepszyć metody wychowania i wyszkolenia żołnierza.

Wiadomo, że wówczas jak i potem zresztą, kawaleria chronicznie cierpiała na 
brak etatowego pokrycia w koniach. Co za tym idzie, na pewne ćwiczenia wymagające 
pełnej obsady, albo musiało się formować etatowe jednostki „pożyczając” ludzi i konie 
z innych oddziałów – albo jednostki takie w jakiś inny sposób pozorowano.

I jedno i drugie było kłopotliwe i niewygodne.
Wówczas to w umyśle pułkownika Sochaczewskiego zrodziła się idea plastronów.
Plastron, była to płachta z lekkiego płótna, już nie sklecę dziś jakich wymiarów, 

kwadratowa lub trójkątna. Chyba o boku jednego metra – jeżeli mnie pamięć nie myli. 
Płachty te były różnych kolorów. Czasem cała płachta w tym samym kolorze, czasem pół na 
pół, czasem o pasach poziomych lub pionowych; albo były tam naszyte trójkąty odmienne 
od zasadniczego koloru, lub toż pasy idące po przekątnej. Kombinacji było mnóstwo. 
Płachty te, umocowane na lance – jakby olbrzymie proporce, miały utożsamiać sobą 
poszczególne mniejsze lub większe jednostki w szyku konnym. N.p. płachta kwadratowa 
koloru żółtego – oznaczała pluton konny, takaż zielona – sekcje r.k.m., niebieski trójkąt 
c.k.m. na juku itd. itd.

Proszę sobie wyobrazić, jak malowniczo i bajecznie kolorowo wyglądała taka 
musztra konna „pozorowanej” brygady. Przypominały się Dzikie Pola i pochód Kozaków 
Chmielnickiego. Rzecz jasna, że nie wszystko szło jak z płatka. Ileż było pomyłek i uciesz-
nych nieporozumień, specjalnie w czasie manewrów dwustronnych, kiedy to jedna strona 
była o stanach rzeczywistych, etatowych, a druga miała oddziały pozorowane plastronami.

Także często, idący w straży przedniej szwadron w szyku konnym, zostawał przez 
rozjemcę zatrzymany i jego dowódcy podał rozjemca, że na szwadron idzie szarża całego 
dywizjonu. /W rzeczywistości kilku jeźdźców z kolorowymi flagami na lancach posuwało 
się w kierunku szwadronu./ Biada, jeżeli rozjemcą był oficer młodszy stopniem od dowo-
dzącego szwadronem. Musiał się biedak wówczas niemało cierpkich uwag nasłuchać.
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Lecz wróćmy do musztry konnej brygady.
Płk. Sochaczewski lubił prowadzić musztrę konną brygady na sygnały, a ponie-

waż obszaru zajętego, galopującą w szykach luźnych brygadą – pojedyncza trąbka nie 
obejmowała, miał on cały pluton trębaczy pod ręką na ten wypadek i wszystkie sygnały 
grała cała kapela.

W tym czasie, a było to w roku 1923 lub 1924, płk. Sochaczewski zastępował 
d-cę 3-ciej Dywizji Kawalerii gen. Sawickiego. W skład 3-ciej Dywizji wchodziła nasza 
7-ma Brygada i Brygada Pomorska. Dowódcą tej ostatniej był pułkownik dyplomowany, 
Pożerski145.

Otóż w czasie jednej z takich musztr konnych całej Dywizji Kawalerii, pułkow-
nikowi Sochaczewskiemu zabrakło do wykonania jakiegoś skomplikowanego ruchu, 
regulaminowego sygnału. Wzywa on wówczas do siebie por. Dzidka – kapelmistrza 17-go 
P.Uł. i poleca, by na jego znak trębacze odegrali sygnał „ROZWINIĘTY” początkowo 
na wysokich tonach, a później ten sam sygnał na niskich. W ten sposób chciał on, przy 
pomocy różnych tonacji nakazać wyko nanie poszczególnych ruchów brygadom. Następnie 
wysłał swego oficera ordynansowego, por. Wiesiołowskiego z 17-go P.Uł. do płk. Pożerskiego 
z poleceniem, by por. W. zameldował mu, iż w wypadku odegrania sygnału, o którym 
wspomniałem wyżej, na niskich tonach – Brygada Pomorska miała wykonać ten ruch. 
Przy odegraniu natomiast sygnału „ROZWINIĘTY” na wysokich tonach, miało to 
dotyczyć Brygady Poznańskiej /7-ej Br.Jazdy/

Por. Wiesiołowski pogalopował, znalazł płk. Pożerskiego i melduje mu treść 
otrzymanego rozkazu.

Nie wiem, czy płk. Pożerski nie był muzykalny, czy też miał trochę przytępiony 
słuch, w każdym razie fuknął na Wiesiołka i powiedział:

– „A ty pojedź i powiedz jemu, co ja nie Paderewski” – Na tym zdaje się i skończyła 
się tegodniowa musztra146.

W latach trzydziestych generał Sochaczewski szczególnie aktywnie pracował 
nad konstrukcją broni strzeleckiej – stworzył karabin ćwiczebny. W maju 1939 roku 
wyjechał do Anglii, gdzie zamierzał namówić władze brytyjskie do zakupu jego 
wynalazku147.

Należy wymienić ciekawy fakt z biografii Sochaczewskiego końca lat trzydziestych: 
podczas zajęcia przez Polskę Zaolzia w 1938 roku dowodził oddziałem partyzanckim 
Ochotniczego Korpusu Zaolziańskiego, który składał się z rosyjskich emigrantów148.

Wybuch II wojny światowej zastał Stanisława Sochaczewskiego w Anglii, skąd 
wyjechał do Francji, gdzie 1 (według innych danych – 5) października 1939 roku 
został znów powołany do służby czynnej z przydziałem do dyspozycji szefa Sztabu 

145 Chodzi o XIV Brygadę Kawalerii sformowaną w 1924 r., której dowódcą był płk dypl. Mieczysław 
Pożerski.

146 P. Laskowski, Plastony, „Przegląd Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii” 1959, nr 14, s. 297-298.
147 A. Suchcitz, Wynalazcza działalność generała Sochaczewskiego w  latach 1940-1950, „Zeszyt Naukowy. 

Muzeum Wojska w Białymstoku. Ośrodek Badań Historii Wojskowej w Białymstoku” 1991, nr 5, s. 111.
148 CAW WBH, KGiO, sygn. I.480.569, Stanisław Sochaczewski, k. 55.
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Naczelnego Wodza Wojsk Polskich Władysława Sikorskiego w Vichy. We Francji 
Sochaczewski pracował nad udoskonaleniem sprawy strzeleckiej w strzeleckich 
szkołach piechoty, równolegle zajmował się stworzeniem karabinu ćwiczebnego 
w Anglii. W czerwcu 1940 roku generał po raz ostatni w życiu wziął udział w dzia-
łaniach bojowych. W szeregach Strzelców Senegalskich (prawdopodobnie 26 Pułku) 
uczestniczył w walkach na przedmościu Loary, potem wyjechał na południowy 
zachód Francji do miejscowości Bayonne, skąd razem z grupą lotników przybył do 
Liverpoolu, a stamtąd wyjechał do Londynu149.

Na mocy ustnej prośby Sochaczewskiego Naczelny Wódz Władysław Sikorski 
zwolnił go ze służby czynnej z dniem 4 lipca 1940 roku. Nieprzyjemną okolicznością 
dla legendarnego kawalerzysty stał się zakaz noszenia munduru i zwolnienie bez 
uposażenia. Oburzony Sochaczewski 18 lipca zwrócił się do Sądu Honorowego dla 
Generałów, do Kazimierza Sosnkowskiego. W liście prosił o wyjaśnienie: gdzie, kiedy 
i jakie zaistniały okoliczności dające podstawę do dyskredytującego mnie zarządzenia150. 
Tydzień później, 25 lipca 1940 roku, przewodniczący Sądu Honorowego dla Gene-
rałów dał Sochaczewskiemu następującą odpowiedź: Zarządzenia Naczelnego Wodza 
nie mogą być przedmiotem badania przez Sąd Honorowy ani pod względem treści, ani 
też pod względem formalno-prawnym. Żadne doniesienie honorowe przeciwko Panu 
Generałowi do Sądu tutejszego nie wpłynęło.

Wyznaczenie przypisów i zarządzeń w sprawie noszenia munduru na terenie 
obcego Państwa należy do niezaprzeczalnej kompetencji Ministra Spraw Wojskowych. 
W tym stanie rzeczy nie widzę możliwości zadośćuczynienia prośbie Pana Generała 
wyrażonej w piśmie z dnia 18 lipca br.151

Co przyczyniło się do tak krzywdzącej dla Sochaczewskiego decyzji Włady-
sława Sikorskiego? Odpowiedź na to pytanie zawiera się w prośbie Sochaczewskiego 
o odwołanie decyzji z dnia 4 lipca 1940 roku, podanej we wrześniu 1941 roku, 
którą Sikorski uchylił, ponieważ niektórzy ludzie stwierdzają uciążliwe interwen-
cje w urzędach wojskowych własnych i obcych, dokonywane w mundurze w sprawie 
wynalazków lub innych zabiegów handlowych, i z tego płynące ustne życzenia urzędów 
o ukrócenie czasem agresywnie dokonywanych ofert. Faktem jest, iż pewne osoby, dla 
których interweniował i z którymi się spotykał w lokalach publicznych gen. w st. sp. 
Sochaczewski nie cieszyły się dobrą opinią ani w Polsce, ani we Francji, ani w Anglii152. 
Przyczyna opisanych zachowań Sochaczewskiego kryje się najprawdopodobniej nie 
w pragnieniu wzbogacenia się za wszelką cenę, lecz w już wymienionej dziecięcej 
łatwowierności generała153, wskutek czego zbierały się wokół niego podejrzane osoby.

149 IPMS, sygn. A.XII.27/67, Stanisław Sochaczewski.
150 IPMS, sygn. A.XII.27/67, Pismo gen. S. Sochaczewskiego do Sądu Honorowego dla Generałów, 

18 lipca 1940 r.
151 IPMS, sygn. A.XII.27/67, Pismo gen. K. Sosnkowskiego do gen. S. Sochaczewskiego, 25 lipca 1940 r.
152 Ibidem, Stanisław Sochaczewski.
153 Ibidem, List ppłk. Kazimierza Draczyńskiego do Andrzeja Suchcitza, 7 XII 1988 r.
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W stanie spoczynku, z zakazem noszenia munduru, Stanisław Sochaczewski 
przebywał do 1 lutego 1942 roku, kiedy został znów powołany do służby czynnej 
z przydziałem do Stacji Zbornej Oficerów w Rothesay na wyspie Bute na zachodzie 
Szkocji. Przebywał tam dwa lata, po czym udzielono mu 12-miesięcznego urlopu, 
przedłużonego później do 1947 roku. 2 lipca tegoż roku został zaliczony do Polskiego 
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, do 300 Holding Unit w 4 kompanii 
oficerskiej jako nadliczbowy ze zmniejszonym wyposażeniem, gdzie pozostał do 
1948 roku. Cały czas generał aktywnie pracował nad swoimi wynalazkami. Naj-
bardziej znany z nich – ćwiczebny karabin Swift Training Rifle – został przyjęty na 
uzbrojenie przez Brytyjczyków154.

Po II wojnie światowej Stanisław Sochaczewski zamieszkał w Londynie 
i pozostawał w stałym kontakcie ze swoimi kolegami z Pułku Ułanów Zasławskich. 
Lubił snuć wspomnienia wojenne, siedząc w kawiarni w gronie kolegów155. Około 
1951 roku zdrowie generała zaczęło się pogarszać, skarżył się na złe samopoczucie. 
Leczył się u lekarza Polaka, który nie miał wystarczających kwalifikacji. 29 maja 
1953 roku Sochaczewski opuścił Londyn i udał się na leczenie do polskiego szpitala 
w Penley Hall. Zdiagnozowano u niego zaawansowaną chorobę nerek – uremię. 
W pierwszych dniach lipca poddany został operacji, po której czuł się dobrze. 
Pogorszenie nastąpiło nagle – stracił przytomność, odzyskiwał ją tylko na krótkie 
momenty. Do Penley Hall wezwano żonę generała. W poniedziałek, 13 lipca 
1953 roku o godzinie 8 wieczorem, opatrzony świętymi sakramentami, Stanisław 
Sochaczewski zmarł, nie odzyskując przytomności156. Tak zakończył swoje życie 
legendarny kawalerzysta, kawaler orderów Świętego Jerzego i Virtuti Militari.
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STRESZCZENIE

Autor przedstawia biogram oraz szczegółowy opis służby wojskowej w Armii Rosyjskiej 
i w Wojsku Polskim generała brygady Stanisława Sochaczewskiego (1877-1953). Wykształce-
nie średnie otrzymał w 4. Gimnazjum Męskim w Kijowie. Po zdaniu egzaminu maturalnego 
wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie, który jednak 
opuścił i rozpoczął służbę wojskową w Jelizawietgradskiej Szkole Kawalerii w 1900 roku. 
W 1902 roku Sochaczewski został mianowany kornetem (podporucznikiem) z przydziałem 
do 22 (później – 8) Pułku Dragonów Astrachańskich. Po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej 
na własną prośbę został przeniesiony do Mandżurii do oddziałów Zaamurskiego Okręgu 
Straży Granicznej. W latach 1904-1915 Sochaczewski na stałe znajdował się w strefie 
działań bojowych, najpierw przeciwko Japończykom, a później Chunchuzom.

W 1915 roku Sochaczewski został przeniesiony na front austriacko-niemiecki, 
gdzie wyróżnił się, walcząc w szeregach 1 Zaamurskiego Konnego Pułku. Za zasługi 
wojenne otrzymał najwyższy rosyjski order za waleczność – św. Jerzego 4 st. Jesienią 
1917 roku, po przewrocie bolszewickim, z żołnierzy-Polaków służących w Armii Rosyj-
skiej sformował dywizjon, później rozwinięty w 5 Pułk Ułanów II Korpusu Polskiego. 
W maju 1918 roku wziął udział w bitwie kaniowskiej, po której został wzięty do 
niewoli i internowany w Brześciu nad Bugiem. Po zwolnieniu w listopadzie 1918 roku 
Sochaczewski ponownie sformował 5 Pułk Ułanów i objął nad nim dowództwo. W jego 
szeregach walczył przeciwko Ukraińcom i bolszewikom w latach 1919-1920, zasłużywszy 
na order „Virtuti Militari”.

W okresie międzywojennym 1921-1939 Sochaczewski kontynuował karierę 
wojskową, którą zakończył w roku 1929 roku w stopniu generała brygady.
Po wybuchu II wojny światowej wstąpił w szeregi wojska polskiego, najpierw we Francji, 
a później w Wielkiej Brytanii. Po roku 1945 zdecydował się nie wracać do kraju i pozostał 
w Zjednoczonym Królestwie. Zmarł w Penley Hall (Walia) 13 lipca 1953 roku w wieku 
75 lat.
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ABSTRACT

The author presents the biography and Russian and Polish military service of Major 
General Stanisław Sochaczewski (1877-1953). He got his elementary education firstly in 
the 4th public school in Kiev. After obtaining his general certificate there, he was admitted 
to the law department of the Kiev University. Sochaczewski abandoned the studies there 
and entered the military service to the Jelizawietgrad Cavalry school in 1900. In 1902 
Sochaczewski was commissioned as a cornet (2nd Lieutenant) in the 22nd (later 8th) 
Astrakhansky Dragoons. In 1904 he was transferred to the Far East to Border Guards 
Troops, where he fought the Japanese and Chunkhu bandits. After the outbreak of the 
Great War, Stanisław Sochaczewski (in the ranks of the 1st Zaamurski Border Mounted 
Regiment) starting from 1915 fought the Austro-Hungarian and German troops and 
earned the highest Russian military award – order of St. George of the 4th class. In 1917 
after the Bolshevik Revolution lieutenant-colonel Sochaczewski formed a Polish squadron 
(later Regiment) from the troops of the Polish nationality serving in the Russian ranks, 
with whom he joined the Polish II Corps. In May 1918 he fought the Germans at Kaniów, 
and was taken prisoner and interned in Brest Fortress. In November 1918 Sochaczewski 
took over the command of the 5th Lancers, with whom he fought the Ukrainians and 
Bolsheviks in 1919 – 1920, earning “Virtuti Militari” cross.

During the Interwar period of 1921-1939 Sochaczewski continued his further 
military career, which he completed with the rank of Major General in 1929.

After the outbreak of the Second World War Major General Stanisław Sochaczewski 
joined the Polish troops firstly in France, then in the UK. After 1945 Sochaczewski 
decided not to go back to Poland and to stay in the UK. He died in Penley Hall (Wales) 
on July 13st, 1953 at the age of 75.
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1. WPROWADZENIE

Tkankę miast tworzy sieć przestrzeni publicznych (ulic, placów, parków) oraz kom-
plementarnej wobec niej zabudowy. W miastach historycznych z łatwością daje się 
wyodrębnić dwa jej rodzaje: dominującą w swojej rozległości neutralną zabudowę, 
obejmującą przede wszystkim funkcje mieszkaniowe i gospodarcze, oraz wyróżniającą 
się spośród tła zabudowę o charakterze monumentalnym. Tę ostatnią stanowiły 
w różnych okresach miejskie fortyfikacje, świątynie, siedziby władców, teatry, 
biblioteki, muzea, urzędy, dworce kolejowe i inne gmachy użyteczności publicznej. 
Dwoisty charakter miejskiej zabudowy dobrze ilustruje znany ideogram autorstwa 
architekta i urbanisty Leona Kriera, przedstawiający oba komponenty: Res Publica 
(zabudowę o charakterze monumentalnym) i Res Economica (zabudowę o charakterze 
mieszkaniowo-gospodarczym), których suma stanowi Prawdziwe Miasto (Civitas).

Dla percepcji miasta istotna jest nie tylko suma (nałożenie) poszczególnych 
składników, ale również ich wzajemne relacje. Przełom w tym zakresie przyniosła 
epoka renesansu. Jak zauważa Christian Norberg-Schulz: stosunek do przestrzeni 
w architekturze renesansowej ewoluował od (dotychczasowej) koncepcji żywego 
miejskiego organizmu ku ideałowi czystej, formalnej doskonałości1. Powszechny 
dotąd model organiczny, w którym poszczególne nawarstwiające się w czasie elementy 
miasta są ze sobą powiązane w sposób swobodny i nieraz przypadkowy, zastąpiło 
świadome komponowanie skończonej całości w celu stworzenia miasta idealnego. 
Przedmiotem wnikliwych studiów, poza formą samych budynków, stała się w rene-
sansie wzajemna relacja obiektów publicznych, a także towarzyszących im otwartych 
przestrzeni. Wnioski przedstawiano w formie teoretycznych traktatów oraz modeli 
miasta idealnego, (których autorami byli m.in. Giorgio Vasari, Leonardo da Vinci, 
Sebastiano Serlio2), a także nielicznych realizacji. Pomimo zmienności uwarunkowań 

1 Ch. Norberg-Schulz, Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999, s. 115.
2 M. Motak, Dzieje miasta przyszłości, „Czasopismo Techniczne” 2012, z. 1-A/1/, s. 523-534.
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politycznych i gospodarczych, jak również przemijania prądów artystycznych, zasady 
geometrycznego komponowania przestrzeni miejskiej okazały się niezwykle trwałe. 
Uwzględniały one wymogi praktyczne, były także wyrazem dążeń artystycznych.

Na względy praktyczne lokalizowania gmachów publicznych zwracał uwagę 
już Witruwiusz, autor traktatu O architekturze ksiąg dziesięć, wskazując: po wyty-
czeniu głównych i bocznych ulic należy przystąpić do wyboru placów budowlanych pod 
świątynie, forum i inne miejsca użyteczności publicznej, licząc się z wygodą i pożytkiem 
powszechnym3. W odniesieniu do budynków bibliotek Tomasz Kruszewski stwierdza, 
że centralne zlokalizowanie głównych agend bibliotek jest oznaką powinności wobec 
jej użytkowników i znajduje odzwierciedlenie w historii, przytaczając nobilitujące 
sąsiedztwo bibliotek w Pergamonie, w Rzymie i w Efezie4. Znaczenie dogodnej 
lokalizacji biblioteki, charakteryzującej się dobrą dostępnością, potwierdzają również 
współczesne wytyczne International Federation of Library Associations and Institutions 
(IFLA)5 oraz literatura, zarówno fachowa,6 jak i naukowa7. Tomasz Kruszewski zwraca 
jednak przede wszystkim uwagę na symboliczne znaczenie lokalizacji. Biblioteka może 
wyznaczać symboliczne centrum, tzn. skupiać wartości, dzięki którym przestrzeń zostaje 
wyraźnie zorganizowana8. Jego zdaniem centrotwórczą rolę bibliotek dobitnie ilustrują 
biblioteki położone w kampusach akademickich. Dzięki skończonej kompozycji 
przestrzennej, uwzględniającej wszystkie komponenty niezbędne do funkcjonowania 
uczelni (takie jak: rektorat, biblioteka, aula, centrum sportowe, stołówka), oraz 
zazwyczaj relatywnie krótkiemu czasowi realizacji, zasady kształtowania przestrzeni 
publicznej i wzajemne relacje pomiędzy ważnymi budynkami a tą przestrzenią 
są w kampusach akademickich mocno czytelne. Zarówno w historycznych, jak 
i we współczesnych realizacjach kampusów biblioteki zajmują zwykle centralne 
i prominentne miejsce. Ich związki z przestrzenią publiczną kampusu i miasta 
zostaną omówione na przykładach bibliotek Uniwersytetu Wirginii w Charlottesville 
w Stanach Zjednoczonych i Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu w Austrii. 
Biblioteka miejska w Sztokholmie posłuży natomiast do wyjaśnienia znaczenia formy 
architektonicznej na tle nie tak efektownej tkanki miasta, a także do zilustrowania 
ciągłości zewnętrznej i wewnętrznej przestrzeni publicznej. Wszystkie trzy przywołane 

3 Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Warszawa 1956, s. 24.
4 T. Kruszewski, Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i  społecznej obecności instytucji, Toruń 

2012, s. 172.
5 The Public library service: IFLA/UNESCO guidelines for development, ed. for the Section of Public 

Libraries by Ph. Gill et. al., Saur, München 2001, s.  23, <https://www.ifla.org/files/assets/hq/
publications/archive/the-public-library-service/publ97.pdf> (dostęp: 27.05.2018).

6 S. Romero, Library Architecture. Recommendations for a comprehensive research project, Barcelona 2008, s. 79.
7 B. Homiński, Where is the library?, [w:] Back to the Sense of the City: 11th VCT International monograph 

book, Year 2016, July, Krakow / Volver al sentido de la ciudad: 11º VCT Libro monográfico internacional, 
Año 2016, Julio, Cracovia / eds. R. Biere Arenas, M. Gyurkovich, Centre of Land Policy and Valuations 
(CPSV), Barcelona 2016, p. 429-438, <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/90492> (dostęp: 
27.05.2018).

8 T. Kruszewski, Przestrzenie biblioteki…, op. cit., s. 200.
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biblioteki są z pewnością znane badaczom i praktykom bibliotekoznawstwa za 
sprawą licznych publikacji. Wybór tych właśnie obiektów był podyktowany niemal 
modelową relacją pomiędzy nimi a ich otoczeniem. Dla czytelników to szansa, by 
spojrzeć ponownie na znane już budynki z nowej perspektywy – przez pryzmat ich 
roli „drogowskazu” w przestrzeni miasta. Podobne zależności można zaobserwować 
także w szeregu realizacji krajowych, zarówno historycznych (np. biblioteka AGH 
w Krakowie), jak i współczesnych (np. biblioteki publiczne w Jaworznie i Mielcu 
lub Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie).

2. KAMPUS UNIWERSYTETU WIRGINII, CHARLOTTESVILLE

W kompozycji urbanistycznej kampusu uniwersyteckiego w Charlottesville, zaprojek-
towanego w 1819 roku przez trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych i architekta 
Thomasa Jeffersona, wyeksponowane, najważniejsze miejsce, zajmuje Rotunda 
– główny budynek uniwersytetu, mieszczący pierwotnie bibliotekę. Ulokowanie 
jej w centralnym miejscu miało znaczenie symboliczne, podkreślało nadrzędną rolę 
wiedzy i wyrażało najwyższe wartości uczelni – dyskusję, współpracę i oświecenie. 
Pozostałe elementy neoklasycystycznego założenia urbanistycznego kampusu, zwanego 
Wioską Akademicką (Academical Village), to dwa wydłużone, symetryczne względem 
Rotundy niskie skrzydła z jednokondygnacyjnymi dormitoriami dla studentów 
i z 10 dwukondygnacyjnymi, indywidualnie zaprojektowanymi pawilonami, miesz-
czącymi sale zajęć, oddzielne dla każdej z dziedzin. Rozplanowanie wokół wspólnego 
dziedzińca miało sprzyjać przekraczaniu granic i interdyscyplinarności9.

Rozproszenie programu użytkowego uniwersytetu w kilku budynkach było 
innowacją zainicjowaną przez Jeffersona w stosunku do dotychczasowych szkół, 
mieszczących się w jednym budynku, i miało znaczenie praktyczne. Celem było 
stworzenie idealnych warunków akustycznych, zdrowotnych i pożarowych, jak 
również zapewnienie studentom i profesorom pewnej dozy prywatności. Biblioteka 
oraz oba skrzydła z salami zajęć i pokojami studentów otwierają się portykami 
w kierunku rozległego, zielonego, tarasowo opadającego dziedzińca (the Lawn), 
którego podłużną oś domyka od północy bryła biblioteki. The Lawn jest główną 
przestrzenią publiczną kampusu. Długie, symetryczne portyki kadrują widok na 
Rotundę, która dzięki rozległości niezabudowanego dziedzińca zyskuje doskonałą 
ekspozycję, podkreślającą ważność mieszczącej się w niej biblioteki. Zewnętrzna 
forma Rotundy wzorowana była na rzymskim Panteonie (w skali 1:2), choć wnętrze, 
ze względów funkcjonalnych, zostało przez Jeffersona zaprojektowane jako trój-
kondygnacyjne. Neoklasycystyczny kostium architektoniczny, będący sięgnięciem 
do źródeł rzymskich10, symbolizował wartości ponadczasowe: czystość i dążenie do 
prawdy, ale również legitymizował instytucje młodego państwa. Rotunda, z przerwą 

9 http://www.virginia.edu/visit/grounds (dostęp: 27.05.2018).
10 D. Samms, Settecento (XVIII wiek), [w:] Historia architektury. Formy i  style od starożytności do 

współczesności, red. E. D’Alfonso, D. Samms, Warszawa 1997, s. 201.
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na odbudowę po pożarze w 1895 roku, pełniła funkcję biblioteki do 1938 roku, 
następnie – z uwagi na rosnące potrzeby – bibliotekę przeniesiono do nowego, 
większego budynku. Pomimo późniejszych przekształceń i rozbudowy kampusu, 
kompozycja urbanistyczna i jej symboliczna wymowa, podkreślająca wiodącą rolę 
wiedzy, zostały zachowane. Walory architektoniczne, w tym połączenie w formie 
materialnej wartości funkcjonalnych i symbolicznych, wyrażających idee istotne dla 
młodego amerykańskiego państwa i samego projektanta zdecydowały o wpisie Wioski 
Akademickiej (wraz z pobliską posiadłością Thomasa Jeffersona Monticello) na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1987 roku11. Pomimo późniejszej rozbudowy 
kampusu the Lawn wraz z Rotundą, dzięki wybitnym walorom artystycznym i użyt-
kowym, pozostaje główną przestrzenią publiczną uniwersytetu.

3. KAMPUS UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO, WIEDEŃ

Projekt nowego kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu stworzyło 
argentyńsko-austriackie biuro architektoniczne BUSarchitektur, które w 2008 roku 
wygrało konkurs na opracowanie master planu terenu. Kampus wypełnił nieza-
budowany dotąd teren położony w centrum miasta, pomiędzy słynnym parkiem 
rozrywki Prater a centrum targowo-kongresowym. Obszar, jaki zajął kampus, 
ma wydłużony, nieregularny kształt, a jego osią kompozycyjną i komunikacyjną 
jest główna przestrzeń publiczna uczelni – pieszy ciąg rozpięty pomiędzy dwiema 
stacjami metra położonymi na obu krańcach terenu. Od obu głównych wejść do 
kampusu przebiega on ukośnie w stosunku do granic działki, by stworzyć miejsce 
dla największego i najważniejszego budynku kampusu – biblioteki wraz centrum 
dydaktycznym, zorientowanej prostopadle w stosunku do osi. Pozostałe budynki – 
wszystkie o wydłużonych proporcjach – zorientowane są niemal równolegle do tej 
osi, z drobnymi, lecz celowymi odstępstwami. Dzięki takiemu zabiegowi przestrzeń 
kampusu pełna jest nieoczywistych kadrów o dynamicznych kierunkach i zaskaku-
jących zamknięciach perspektywicznych.

Najważniejszym z nich jest ekspresyjna bryła biblioteki, której fragment 
mieszczący czytelnię, przewieszony daleko poza obrys niższych kondygnacji, domyka 
pespektywę głównego ciągu pieszego przy dojściach z obu kierunków. Publiczny 
charakter głównej przestrzeni kampusu podkreślają zastosowane rozwiązania 
komunikacyjne: główna oś jest dostępna wyłącznie dla pieszych. Do niej również 
zwrócone są wejścia do wszystkich budynków. Dojazd i parkowanie samochodów 
możliwe jest wyłącznie w kondygnacji podziemnej, a postój rowerów – w parkingach 
rowerowych na obrzeżach kampusu, bez możliwości przejazdu rowerem wzdłuż 
głównego ciągu pieszego. Dzięki całkowitemu wyeliminowaniu ruchu kołowego 
główna przestrzeń kampusu ma charakter wyłącznie pieszy, co sprzyja przystawaniu 
i podejmowaniu w niej różnych aktywności. W tym celu projektanci przewidzieli 

11 https://whc.unesco.org/en/list/442 (dostęp: 26.05.2018).
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różnorodnie urządzone strefy, służące m.in. studiowaniu, interakcjom, odpoczynkowi, 
obserwowaniu i byciu obserwowanym. Bezpośrednio przed biblioteką umieszczono 
najważniejszą z nich – podium, zwane „Sceną”, wyniesione nieco ponad płaszczyznę 
placu. Ma ono przyciągać najbardziej widowiskowe wydarzenia odbywające się 
w przestrzeni publicznej kampusu. Dynamiczna bryła budynku mieści zróżnicowany 
program użytkowy, który – poza biblioteką – obejmuje również centrum dydaktyczne 
i siedziby organizacji studenckich. Złożoność funkcjonalna znajduje odzwierciedlenie 
w ukształtowaniu bryły i rozwiązaniu fasad. Nadwieszona nad wejściem bryła czytelni 
z przeszkleniem zwróconym w stronę centrum Wiednia symbolizuje otwarcie na świat.

Podobnie jak w przypadku kampusu uniwersytetu w Charlottesville, biblio-
teka wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomicznego jest najważniejszym, centralnym 
elementem kompozycji urbanistycznej. W relacji symbiotycznej nie tylko zajmuje 
dogodne i znaczące miejsce w centrum uniwersytetu, ale działając w nim, krystalizuje 
przestrzeń i ogniskuje życie publiczne kampusu, zarówno w obrębie samego budynku, 
jak i w przestrzeni bezpośrednio mu towarzyszącej.

Reasumując, w przypadku bibliotek położonych na terenach kampusów 
uniwersyteckich z łatwością można dostrzec silne związki pomiędzy pozycją ich 
siedzib w przestrzeni fizycznej a rzeczywistą i pożądaną rolą, jaką odgrywają w życiu 
społeczności akademickiej. Wynika to z połączenia w kompozycjach urbanistycz-
nych kampusów wartości funkcjonalnych i symbolicznych oraz z kompleksowości, 
spójności i trwałości tych układów.

4. BIBLIOTEKA PUBLICZNA, SZTOKHOLM

W tkance miejskiej, inaczej niż w obszarach kampusów, rzadko można zaobserwować 
zgodność funkcjonalnych i symbolicznych wartości, która potwierdza w materialnej 
formie ważną rolę bibliotek w życiu miast i zamieszkujących je społeczności. Decyzje 
dotyczące lokalizowania tych obiektów użyteczności publicznej w tkance miejskiej 
uwzględniać muszą bowiem, poza kwestiami kompozycji, m.in. dostępność działek, 
dostępność komunikacyjną, wielkość i charakterystykę obsługiwanej populacji oraz 
perspektywy jej rozwoju, rangę instytucji, uwarunkowania środowiskowe, sąsiedz-
two itp. W porównaniu z terenami uczelni tkanka miasta charakteryzuje się zwykle 
większą dynamiką przemian; co więcej, mają one charakter ciągły i z czasem mogą 
prowadzić do zacierania wyrazistości kompozycji urbanistycznej. Niemniej również 
w neutralnej zabudowie miejskiej znaleźć można przykłady bibliotek, w których 
zdolność do porządkowania otaczającej przestrzeni ma charakter ponadczasowy.

Interesującym przykładem biblioteki sygnalizującej swoją obecność w neu-
tralnej zabudowie kwartałowej o dominującej funkcji handlowo-mieszkaniowej, 
stanowiącej miejskie tło (Res Economica), jest biblioteka miejska w Sztokholmie. 
Ukończona w 1928 roku, według projektu z lat 1921-1924, autorstwa Gunnara 
Asplunda jest nowatorską kombinacją przemijającego klasycyzmu oraz rodzącego 
się modernizmu i ilustruje przemiany zachodzące w tym czasie w architekturze.
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Il. 1. Górny rząd: Rotunda mieszcząca pierwotnie bibliotekę jest centralnym elementem 
przestrzeni publicznej Wioski Akademickiej Uniwersytetu Wirginii w Charlottesville 

i jest czytelna zarówno w planie, jak i w przestrzeni trójwymiarowej
Źródło: domena publiczna oraz Karen Blaha, flickr, CC BY-SA 2.0

Środkowy rząd: Centralna pozycja biblioteki w kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Wiedniu sygnalizowana jest mocno wysuniętą i widoczną z daleka bryłą czytelni

Źródło: http://www.wu.ac.at oraz autor
Dolny rząd: Gmach biblioteki miejskiej w Sztokholmie, dzięki nieznacznemu obróceniu 
w stosunku do siatki ulic, umiejscowieniu na wyniesionym podium i odsunięciu w głąb 

kwartału, wyróżnia się spośród otaczającej zabudowy.  
Długie schody o łagodnym nachyleniu stanowią strefę przejściową pomiędzy profanum 

ulicy a sacrum głównej sali biblioteki
Źródło: domena publiczna oraz autor
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Biblioteka zajmuje narożnik przy skrzyżowaniu głównych ulic w północnej 
części śródmieścia. Teren działki znajduje się na pochyłości, a różnica poziomów 
pomiędzy jej krańcami sięga wysokości jednej kondygnacji. Główna bryła biblioteki, 
będąca zestawieniem przenikających się form walca i prostopadłościanu na planie 
kwadratu, jest nieznacznie obrócona w stosunku do siatki ulic i pierzei budynków 
w sąsiedztwie. Dzięki temu subtelnemu zabiegowi wyróżnia się ona z miejskiego tła. 
Sprzyja temu również wykorzystanie wspomnianego nachylenia terenu i posadowienie 
głównej bryły na wyniesionym poziomym podium, które od strony położonej niżej 
ulicy pasmowym przeszkleniem otwiera się w kierunku ulicy. Właściwa biblioteka 
jest więc wyniesiona ponad profanum ulicy, jak również zyskuje na widoczności. 
Mieszczące się w podium lokale handlowe są przerwane na osi głównego wejścia, 
ustępując miejsca łagodnie nachylonym terenowym schodom, prowadzącym do 
geometrycznego portalu wejściowego. Cylindryczna bryła głównej sali biblioteki 
stanowi również spektakularne zamknięcie perspektywiczne jednej z głównych ulic 
prowadzących z zachodniego przedmieścia Solna do centrum Sztokholmu. Jak widać, 
dzięki szeregowi przemyślanych decyzji projektowych sztokholmska biblioteka wyraźnie 
zaznacza swoją obecność w przestrzeni publicznej miasta. Budynek o cechach i znaczeniu 
monumentu (Res Publica) wyróżnia się z miejskiego tła, na które składają się budynki 
w zabudowie kwartałowej o dominującej funkcji mieszkaniowej i handlowej.

Sztokholmska biblioteka była innowacyjna tak pod względem formalnym, 
jak i funkcjonalnym. Zastosowano w niej wolny dostęp do zbiorów – nowoczesne 
rozwiązanie, z którym Asplund zapoznał się, i które studiował w amerykańskich 
bibliotekach podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych w 1920 roku. Główną 
przestrzenią biblioteki, mieszczącą zarówno zbiory, jak i wypożyczalnię, jest centralna 
wysoka sala na planie koła, otoczona czterema12 niższymi pawilonami o wydłużo-
nych proporcjach, w których znajdują się m.in. dział czasopism oraz dział dziecięcy 
i młodzieżowy – oba z oddzielnymi wejściami. Wysoka cylindryczna sala zwieńczona 
jest niemal płaskim dachem z sufitem. To najistotniejsza zmiana w stosunku do 
pierwotnych planów architekta, które obejmowały przykrycie głównej sali kopułą 
wzorowaną na Panteonie. Znacznemu zredukowaniu w stosunku do pierwotnych 
planów uległa również dekoracja ścian, otworów i wejść. W efekcie kompozycja 
przestrzenna obiektu zasadza się na zestawieniu prostych, geometrycznych form, 
w bezprecedensowo szczery sposób oddających wewnętrzną strukturę budynku.

5. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W BIBLIOTECE

Jak wspomniano we Wprowadzeniu, tkanka miejska ma dwoisty charakter. Tworzą 
ją zarówno pozytywowe masy zabudowy, do których zaliczyć można monumenty 

12 Projekt biblioteki w  wersji będącej podstawą realizacji zawierał, z  uwagi na ograniczenie kosztów, 
jedynie trzy niskie pawilony. Czwarty, zachodni bok został domknięty w latach 1931-1932, również 
według projektu Asplunda.
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i przeważającą ilościowo zabudowę tła, jak i negatywowa pustka pomiędzy tymi 
masami. Doskonałą ilustracją tak rozumianej budowy miasta jest słynny plan Rzymu 
Giambattisty Nollego z 1748 roku, w którym przestrzenie ulic i placów oraz wnętrza 
publicznych obiektów (kościoły czy urzędy) zostały skontrastowane z zaznaczonymi 
gęstym szrafem budynkami, niedostępnymi dla publiczności. Ta klasyczna metoda 
analizy urbanistycznej kładzie nacisk na ciągłość zewnętrznej i wewnętrznej przestrzeni 
publicznej i pozwala poszukiwać zależności pomiędzy ich ukształtowaniem.

W przypadku biblioteki miejskiej w Sztokholmie ciąg handlowej zabudowy 
zajmującej podium, na którym posadowiona jest właściwa bryła biblioteki, został 
rozerwany na osi głównego wejścia. Od chodnika przy ulicy do wejścia prowadzą 
szerokie stopnie o łagodnym nachyleniu. Kierunek przerwania ciągu sklepów podpo-
rządkowany jest orientacji głównego budynku, a nie kierunkowi linii zabudowy, co 
wobec wspomnianego wcześniej, nieznacznego obrócenia obu układów symbolizuje 
dominację monumentu (biblioteki) nad tłem (zabudową handlową). Po przekroczeniu 
wysokiego geometrycznego portalu głównego wejścia znajdujemy się we wnętrzu 
ciemnego holu, skąd, przemieszczając się wzwyż kolejnymi schodami, docieramy do 
jasnej cylindrycznej sali, będącej zarówno w sensie funkcjonalnym, jak i symbolicznym 
główną przestrzenią publiczną biblioteki. Zgodnie z zasadą wolnego dostępu pełni ona 
jednocześnie rolę wypożyczalni oraz magazynu dostępnego dla użytkowników. Ma 
średnicę 26 metrów i wysokość aż 23 metrów. Za sprawą realizowanych funkcji, jak 
również niezwykłej skali i proporcji, stanowi istotę przestrzeni publicznej. Jej ściany 
na wysokość trzech kondygnacji zajmują drewniane regały z książkami. Dwa górne 
poziomy dostępne są z kaskadowo ułożonych galerii biegnących po obwodzie koła. 

Il. 2. Rzut głównego poziomu oraz przekrój biblioteki miejskiej w Sztokholmie
Źródło: domena publiczna
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W tej imponującej przestrzeni mieści się w wolnym dostępie 40 tysięcy najczęściej 
wypożyczanych książek. Powyżej trzeciego poziomu półki z książkami ustępują 
białemu tynkowi z przestrzennym motywem dekoracyjnym, przywodzącym na myśl 
pochmurne niebo13. Światło wpada do wnętrza przez 24 okna umieszczone wysoko 
w ścianie tamburu. Salę przykrywa biały płaski sufit. Warto zwrócić uwagę na ciągłość 
przestrzeni publicznej, czytelną jednoznacznie w rzucie poziomym oraz, w bardziej 
subtelny sposób, w przekroju pionowym. Interesująca jest również wyszukana sek-
wencja kolejnych poziomów i zmiennych proporcji wnętrz, warunków oświetlenia, 
faktur, barw i nastrojów, jakie towarzyszą wchodzącym z publicznej przestrzeni głośnej 
ulicy handlowej, przez zewnętrzne stopnie, portal, ciemny hol, kolejne schody, aż 
po pełną światła, cichą salę biblioteki o atmosferze sacrum, w której koliste ściany 
z książkami definiują przestrzeń architektoniczną, a wieńczy ją symboliczne otwarcie 
ku niebu.

6. PODSUMOWANIE

Podsumowując przykłady omówione pod kątem analizy formy i znaczenia budynków 
bibliotek w fizycznej przestrzeni kampusu i miasta, można stwierdzić, że przestrzeń 
publiczna i biblioteka oddziałują na siebie wzajemnie. Z jednej strony dogodnie poło-
żona biblioteka korzysta z atutów wynikających z dobrej widoczności i dostępności, 
co może przyczyniać się do jej sukcesu mierzonego frekwencją i rozpoznawalnością 
wśród potencjalnych użytkowników. Z drugiej strony biblioteki działające w cen-
trach kampusów i miast nadają tym miejscom rangi i znaczenia. Ze względu na 
tradycyjnie rozumiane zadania bibliotek (związane z gromadzeniem, opracowaniem, 
przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów), a przede wszystkim z uwagi na ich 
nowe role, jakich podejmują się biblioteki (związane z miejscem spotkań), biblioteki 
stanowią ważny komponent przestrzeni publicznych, w których ludzie się spotykają, 
wymieniają poglądy oraz komunikują się w różny sposób. Tak rozumiana przestrzeń 
publiczna jest esencją miasta14, a jej część realizuje się wewnątrz biblioteki.
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STRESZCZENIE

Pomimo pesymistycznych prognoz z pierwszych lat trzeciego milenium, opartych 
na entuzjazmie związanym z wdrażaniem technologii informacji, a zakładających 
upadek bibliotek rozumianych jako instytucje działające w budynkach rozmieszczonych 
w przestrzeni miast i odwiedzanych przez ich mieszkańców – te publiczne obiekty są 
nadal popularnymi celami odwiedzin i ważnymi miejscami życia publicznego. Ich 
intensywnemu użytkowaniu, poza aktualnymi i atrakcyjnymi usługami związanymi z czy-
telnictwem i kulturą, sprzyja położenie w przestrzeni publicznej miasta, uwzględniające 
wygodę użytkowników i adekwatne do znaczenia tych instytucji w życiu społeczności. 
W niniejszym artykule autor porusza zagadnienia widoczności bibliotek w fizycznej 
przestrzeni miast pod kątem kompozycji urbanistycznej i rozwiązań architektonicznych, 
a także zgodności funkcjonalnych i symbolicznych komunikatów, emitowanych przez 
budynki bibliotek w określonym kontekście przestrzennym, na przykładzie bibliotek 
uniwersyteckich w Charlottesville i w Wiedniu oraz biblioteki miejskiej w Sztokholmie.
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ABSTRACT

Despite pessimistic forecasts in the first years of the third millennium, based on the 
enthusiasm related to the implementation of information and communication technology, 
and assuming the collapse of libraries understood as institutions operating in buildings 
located in cities and visited by their residents, these public facilities are still popular 
destinations and important places of public life. Their popularity, in addition to up-to-
-date and attractive services related to reading and culture, is increased by the location 
in the public space of the city which takes into account the convenience of users and is 
adequate to the importance of these institutions for the life of the community. In the 
article, the author discusses the issues of the visibility of libraries in the physical space of 
cities in terms of urban composition and architectural forms of buildings, as well as the 
compliance of functional and symbolic messages emitted by library buildings in a specific 
spatial context on the example of university libraries in Charlottesville and in Vienna 
and the Stockholm city library.

SŁOWA KLUCZOWE:

kompozycja urbanistyczna, stosowność, przestrzeń negatywowa, architektura biblio-
tek, monument, tkanka miejska.
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urban composition, decorum, negative space, library architecture, monument, city 
fabric.
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Biblioteki muszą się stale zmieniać,
jeśli chcą być atrakcyjne

Tomasz Makowski1

Rzeczywistość wokół bibliotek uległa daleko idącym zmianom. Globalizacja 
i wejście Polski do Unii Europejskiej, nowelizacje legislacyjne, rozwój technologii 
informatycznych oraz mnogość form komunikacji, nowy styl życia i nowe oczeki-
wania społeczne zdeterminowały w bibliotekach przemiany, które następują szybko, 
wielokierunkowo i nieustannie. Będąca naszym udziałem rewolucja cyfrowa, która 
jest największym przewrotem od czasu wynalazku papieru, stanowi jedną z głównych 
przyczyn zmian zachodzących w bibliotekach. W związku z tym my bibliotekarze 
spotykamy się z wieszczeniem końca bibliotek i książki. Książka jako nośnik ulega 
zmianom i jej zapis cyfrowy jest coraz bardziej powszechny, jednak trudno sobie 
wyobrazić istnienie tylko bibliotek cyfrowych, przeniesionych do sieci. Przeczą temu 
oczekiwania społeczne i powstające w coraz większej liczbie nowe budynki bibliotek, 
które przyciągają odwiedzających i tworzą atrakcyjne miejsca w przestrzeni publicznej, 
zarówno w jej tkance architektonicznej, jak i mentalnej społeczeństwa.

BIBLIOTEKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Stała, sukcesywna zmienność okoliczności2 to zdaniem prof. Jacka Wojciechowskiego 
charakterystyczna cecha współczesna, która zmienia kierunki funkcjonowania 
bibliotek.

Kluczowe stało się nowe spojrzenie bibliotekarzy – model księgocentryczny 
zmienił się na taki, w którym na pierwszym miejscu stoją użytkownicy i  ich 

1 T. Makowski, To mit, że Internet odciąga od czytania, wywiad przepr. M. Urbaniak, <http://weekend.
gazeta.pl/weekend/I.152121.23230429.tomasz-makowski-to-mit-ze-internet-odciaga-od-czytania.
html> (dostęp: 13.05.2018).

2 J. Wojciechowski, Praca z użytkownikiem w bibliotece, Warszawa 2000, s. 10.

Biblioteka – atrakcyjne miejsce w przestrzeni publicznej

Elżbieta Kampa

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Jana Pawła II w Opolu



196

Elżbieta Kampa

oczekiwania. Ta przemiana obliguje do poznawania przestrzeni publicznej wokół 
bibliotek, wymusza nawiązywanie komunikacji z bliższym i dalszym otoczeniem, 
między instytucjami, czytelnikami, potencjalnymi użytkownikami i mieszkańcami.

Pojęcie przestrzeni publicznej zostało zdefiniowane w Ustawie z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym3. Jest to obszar o szcze-
gólnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia 
i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz 
cechy funkcjonalno-przestrzenne4. W przestrzeni publicznej najważniejsze znaczenie 
ma architektura, a więc budynek biblioteki, który wpisuje się w otoczenie, wyróżnia 
nowoczesną formą, oryginalnym i ciekawie zaaranżowanym wnętrzem. Biblioteka nie 
jest samotną wyspą – stanowi integralną część instytucjonalnej przestrzeni publicznej, 
środowiska, gminy, dzielnicy czy miasta, a bibliotekarze dążą do poznania otoczenia, 
nawiązują relacje i rozszerzają działania komunikacyjne. Prof. Jacek Wojciechowski 
uważa, że biblioteka jest instytucją powołaną specjalnie do nawiązywania, inicjowania 
i organizowania komunikacji z otoczeniem5.

Stopień zaawansowania tych relacji ma wpływ na ocenę biblioteki wyrażaną 
przez opinię publiczną. W ocenie społecznej z biblioteką kojarzą się określenia 
negatywne, jak np. „miejsce nieciekawe”, „stereotypowe”, „nudne”. Moja dzielnicowa 
biblioteka na warszawskim Muranowie jest odstręczającą, zakurzoną, okratowaną 
kanciapą6. Nie tylko wygląd, ale także godziny otwarcia bibliotek często rozmijają 
się z oczekiwaniami czytelników. Moja muranowska biblioteka w tygodniu jest czynna 
tylko do dziewiętnastej, a w weekendy jest zamknięta na cztery spusty. Przecież to 
absurd7. Spotykamy również coraz więcej opinii pochlebnych, mówiących o biblio-
tece jako instytucji nowoczesnej, wygodnej, atrakcyjnej, przyciągającej uwagę swą 
oryginalnością i wychodzącą naprzeciw użytkownikom.

NOWOCZESNE BIBLIOTEKI

Pierwszą biblioteką w Polsce, która reprezentowała nowe trendy obecne w świato-
wym bibliotekarstwie, była Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Od otwarcia 
w 1999 roku stała się znakiem przemian, wzorem nowoczesnej architektury biblio-
tecznej i nowych możliwości komunikacji z użytkownikami w przestrzeni publicznej. 
Początkowo budynek budził kontrowersje, ale ostatecznie wpisał się w krajobraz 
miasta. Jest wielofunkcyjny, a obok biblioteki mieści się część usługowo-rozrywkowa, 
biurowa i atrakcyjny ogród na dachu obiektu. Nowatorskim posunięciem było 
otwarcie niedostępnych dotąd zbiorów biblioteki naukowej. Stworzono możliwość 
samodzielnego przeglądania i wybierania książek z półek.

3 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717.
4 www.urbanistyka.info/content/przestrzeń-publiczna-jakość-życia-i-zamieszkania (dostęp: 13.05.2018).
5 J. Wojciechowski, Praca z użytkownikiem…, op. cit., s. 12.
6 T. Makowski, To mit, że Internet…, op. cit.
7 Ibidem.
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Zdaniem Aleksandry Weyny realizacja architektoniczna BUW-u była 
przykładem nowego myślenia o bibliotece i użytkowniku: Swoistą forpocztą unowo-
cześniających tendencji był projekt nowej siedziby Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 
autorstwa Marka Budzyńskiego i Zbigniewa Badowskiego. Starcie monumentalnych 
form kamiennych, minimalistycznych w wyrazie i formie elementów szklanych, naszpi-
kowanie cytatami i symbolami z kultury, przestronność i paradoksalna lekkość budynku 
zachwyciła warszawiaków. Ogród na dachu BUW-u, jak i sam budynek, stał się jednym 
z symboli Warszawy, koncentrującym w weekendy setki spragnionych piękna ludzi. BUW 
to przykład biblioteki o nietypowej, wręcz kontrowersyjnej formie, ale dość tradycyjnej 
treści – poza realizowaniem idei biblioteki otwartej, gdzie kontakt czytelnika z książką 
miał być wolny od ograniczeń przestrzennych, gwarantując swobodne lawirowanie między 
poszczególnymi działami, a bibliotekarz miał być nienarzucającym się przewodnikiem, 
brak tu jednak niektórych rozwiązań charakterystycznych dla bibliotek norweskich czy 
duńskich8. Mimo braku tych elementów i upływu czasu, BUW utrzymuje status 
nowoczesnej książnicy, charakterystycznego miejsca w przestrzeni publicznej miasta 
i jest przykładem biblioteki XXI wieku.

8 A. Weyna, Nowe technologie i design w bibliotekach, „EBIB” 2009, nr 3, <http://www.ebib.pl/2009/103/a.
php?weyna> (dostęp: 30.05.2018).

Il. 1. Budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Źródło: https://www.buw.uw.edu.pl/o-nas/budynek-i-ogrod (dostęp: 22.05.2018)
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Ponad dekadę później podziw bibliotekarzy i czytelników wzbudziły pierwsze 
dwie Mediateki: Planeta 11 w Olsztynie, która powstała w 2004 roku, i Mediateka 
we Wrocławiu, otwarta w 2005 roku. Zastosowano w nich ciekawe pomysły, nawią-
zujące do bibliotek skandynawskich. Nowoczesne wypożyczalnie multimedialne 
narodziły się z inicjatywy Fundacji Bertelsmanna, która została założona w 1977 roku 
w Gütersloh w Niemczech. W ramach inicjatyw oświatowych wspiera ona biblioteki, 
realizując modelowe projekty, w tym przypadku z udziałem samorządów miast. Obie 
Mediateki są adresowane do młodych ludzi w wieku od 13 do 25 lat9. Projektowanie 
bibliotek poprzedziły badania oczekiwań młodzieży w tych miastach: Wyniki badań 
stały się podstawą tworzenia koncepcji „Mediateki” – multimedialnej biblioteki młodych. 
Podstawowe elementy tej koncepcji to: lokalizacja, aranżacja wnętrza, zbiory oraz oferta 
usług. Decyzja o lokalizacji placówki w centrum miasta podyktowana była tym, że jest 
to stały szlak wędrówek młodzieży (tutaj usytuowane są kina, teatry, puby, dyskoteki, 
centra handlowe). Aranżacja wnętrza miała uwzględniać postulaty zachowania dużej 
i jasnej przestrzeni oraz stworzenia miejsc do pracy indywidualnej i grupowej10.

We Wrocławiu koncepcja biblioteki opiera się na przeciwieństwach architek-
tonicznych, które tworzy historyczna fasada zewnętrzna i nowoczesne wyposażenie 
wnętrza. W zaprojektowanym tu lofcie falująca taśma medialna – „good vibrations” 
– dominuje nad przestrzenią i dzieli ją w dynamiczny sposób. W projekcie uwzględnia 
się to, co stare, i to, co nowe: biblioteka znajduje się w starym budynku o statycznym 
korpusie, a przeznaczona jest dla młodej, dynamicznej grupy klientów. Po wejściu do 
podłużnej sali przed gościem otwiera się widok na całą bibliotekę. Uważny obserwator 
natychmiast zauważy w wystroju wnętrz koncepcję dwubiegunową: podłogi, ściany i sufit 
w kolorze białego papirusu oraz niskie półki z książkami, umieszczone wzdłuż ścian 
podzielonych rytmicznie szeregiem okien, które tworzą atmosferę spokoju11. Kontrastuje 
z tym centralny element wystroju wnętrza, a mianowicie wspomniana już taśma 
medialna wykonana z tworzywa sztucznego, która w zależności od oświetlenia zmienia 
kolory jak kameleon. Korzystanie z mediów elektronicznych jest swoistą metaforą 
cyfrowego i wizualnego przekazywania wiedzy. Zbiory dostosowano do oczekiwań 
młodzieży zarówno pod względem tematyki, jak i nośników.

Mediateka stała się miejscem, gdzie można znaleźć potrzebne informacje, 
pouczyć się, poczytać, napić się kawy lub „posurfować” po Internecie. Pojawiła 
się kafejka i InfoSzop, czyli sklep z informacją o ofercie kulturalnej dla młodzieży, 
i MultiCentrum, którego zadaniem jest uzupełnienie wiedzy nabytej przez czytel-
ników w tradycyjnym systemie nauczania.

Olsztyńska Planeta 11 nawiązuje swoim wnętrzem do znajdującego się obok 
Planetarium. Okrągłe formy wyposażenia naśladują planety. Przestrzeń prawie 
futurystyczna, pełna punktów świetlnych, zachęca do korzystania z biblioteki.

9 Biblioteki dla młodych klientów – scenariusz, Gütersloh, 2003, s. 27.
10 Ibidem, s. 28.
11 Ibidem, s. 41-43.
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Obie Mediateki gromadzą książki, 
filmy, muzykę, audiobooki, gry kom-
puterowe i edukacyjne. Usługa, która 
spotkała się z  ogromnym uznaniem 
i w badaniach została najwyżej oceniona, 
to możliwość oddawania zbiorów cało-
dobowo, niezależnie od godzin otwarcia 
biblioteki. Trezor, który obecnie funk-
cjonuje w wielu bibliotekach, pierwszy 
raz został zainstalowany w Mediatece. 
Niezwykle ważny dla młodych ludzi 
okazał się dostęp do katalogu i konta oraz 
możliwość rezerwacji poszukiwanych 
książek przez Internet. Dzisiaj trudno 
sobie wyobrazić nowoczesną bibliotekę 
bez tej usługi. Doradztwo zawodowe dla 
uczniów i studentów – indywidualne 
oraz na stronie internetowej – a także 
cały szereg warsztatów, dotyczących m.in. 
twórczego myślenia, radzenia sobie ze 
stresem czy zarządzania czasem, spotkały 
się z wielkim zainteresowaniem. Biblio-
teki organizują wiele akcji i wydarzeń, 
wystaw, instalacji, happeningów, spotkań, 
które przyciągają młodych ludzi.

Budynki bibliotek zaczęły 
powstawać również dzięki samorządom, 
które aplikowały o środki z Funduszy 
Europejskich. Jedną z  pierwszych 
takich realizacji był budynek Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w  Jaworznie, 
otwarty w 2007 roku. Gmach położony 
jest w centrum, blisko Rynku i węzłów 
komunikacyjnych. Ma kształt trzech 
przenikających się kostek, ponieważ pro-
jekt, który wyłoniono w ogólnopolskim 
konkursie architektonicznym, zakładał 
wkomponowanie budynku w otaczającą 
zieleń. Obiekt ma liczne otwarte prze-
strzenie, a funkcje kształtowane są przez 
układ wyposażenia. Walorem budynku 

Il. 2. Mediateka we Wrocławiu
Źródło: http://biblioteka.wroc.pl/mediateka/ 

o-mediatece (dostęp: 22.05.2018)

Il. 3 Planeta 11 w Olsztynie
Źródło: http://www.planeta11.pl/wp-content/

uploads/2015/09/IMG_3957-600x400.jpg 
(dostęp: 30.05.2018)

Il. 4. Gmach MBP w Jaworznie
Źródło: http://https://pl.wikipedia.org/wiki/

Miejska_Biblioteka_Publiczna_w_Jaworznie#/
media/Plik:2014-02-17_biblioteka_01.jpg 

(dostęp: 30.05.2018)
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jest jego transparentność – wielkie szyby, za którymi roztacza się zieleń. Biblioteka 
w Jaworznie była jedną z pierwszych w kraju, która otworzyła dział multimedialny. 
Ciekawym pomysłem są dwie salki projekcyjne na 30 i 12 osób – cieszą się one 
popularnością i są namiastką kina. Wielofunkcyjna sala spotkań, galeria i kawiarenka 
stanowią dopełnienie wygodnie rozmieszczonych działów biblioteki. Nowy budynek 
umożliwił oferowanie różnych usług i organizowanie imprez, a także zapewnił prze-
strzeń do odpoczynku, dzięki czemu biblioteka stała się centralnym ośrodkiem życia 
kulturalnego w mieście. Budynek został zauważony i otrzymał kilka nagród, m.in. 
Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii Obiekt Architektoniczny 
Użyteczności Publicznej w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 
Śląskiego 200812. Biblioteka w Jaworznie była celem podróży opolskich bibliotekarzy 
w trakcie przygotowywania projektu budowy biblioteki w naszym mieście. Odbyliśmy 
ją wspólnie z wyłonionymi w konkursie architektami.

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu została otwarta dla czytelników 
w 2011 roku, ale jej koncepcja powstała w 2006 roku, kiedy ogłoszono konkurs archi-
tektoniczny. Wybrano projekt firmy Architop Małgorzaty i Andrzeja Zatwarnickich, 
który w największym stopniu uwzględniał założenia funkcjonalne. Wersja konkursowa 
była oszczędna, ale dzięki otwartości architektów na sugestie bibliotekarzy udało się ją 
rozbudować. Nowy budynek opolskiej biblioteki, położony w reprezentacyjnej części 
miasta, wzbogaca różnorodny program ścisłego centrum, pełni rolę kulturotwórczą 
i prowadzi wielokierunkową działalność. Przełamuje stereotyp biblioteki jako depo-
zytu zmagazynowanej wiedzy na rzecz otwartej przestrzeni, w której odwiedzający 
mogą się czuć swobodnie, rozwijać zainteresowania i zdobywać wiedzę w twórczej 
atmosferze. Podstawową zasadą jest swobodny dostęp do zbiorów i zróżnicowanie 
poszczególnych stref funkcjonalnych, bez ich wyraźnego wydzielania. Wiele cech 
wpływa na atrakcyjność MBP w Opolu. Najważniejsze z nich to: centralne położenie, 
rozległe wejście między pylonami symbolizującymi tomy książek, ciekawe rozwiązania 
architektoniczne (połączenie XIX-wiecznej kamienicy ze współczesną architekturą 
oraz przejrzystość szklanych ścian budynku). Atrakcyjne jest nowoczesne wyposażenie 
z elementami designu, a także rozwiązania technologiczne umożliwiające zabezpiecze-
nie zbiorów, z urządzeniem samowypożyczającym i wrzutnią do oddawania książek. 
Istotne jest także rozszerzenie zbiorów i oferty usług o elektroniczne wypożyczanie, 
zamawianie, rezerwowanie oraz powiadamianie o terminie zwrotu. 

MBP w Opolu, oprócz udostępniania zbiorów i działalności o charakterze 
informacyjnym, realizuje szeroki program kulturalno-oświatowy. Wszystkie orga-
nizowane wydarzenia są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa, służą 
upowszechnianiu czytelnictwa i umacnianiu pozycji biblioteki w przestrzeni pub-
licznej. Biblioteka działa dla wielu grup użytkowników, mających różne potrzeby 
i oczekiwania. Poszczególne wydarzenia kierowane są do czytelników we wszystkich 
grupach wiekowych. Każdego roku organizowanych jest łącznie ponad dwa tysiące 
12 http://www.biblioteka.jaw.pl/strona/index.php/2014-03-07-13-28-26/historia (dostęp: 30.05.2018).
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wydarzeń, w których bierze udział blisko 
90 tysięcy osób. Do najważniejszych należą: 
Opolska Jesień Literacka, Dni Literatury 
Dziecięcej i Młodzieżowej, Opolski Mara-
ton Czytania, Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich, Ogólnopolski Konkurs na 
Esej, Operacja Komiks, projekt Ameryka 
w  Twojej Bibliotece, projekt Mobilny 
Senior, Opolski Klub Gier Planszowych. 
Koncerty muzyki kameralnej, jazzowe i pio-
senki literackiej oraz Klub Mam to kolejne 
imprezy zyskujące dużą popularność i wielu 
uczestników. Ogromną liczbę odwiedzają-
cych przyciąga Noc Kultury, która stanowi 
szczególną okazję do przeprowadzenia cie-
kawych imprez dla całych rodzin. Co roku 
powstaje nowy scenariusz, ale kontynuo-
wane są także sprawdzone inicjatywy, takie 
jak gra Morderstwo w Bibliotece. Pozwala 
ona poznać wszystkie zakamarki książnicy 
i rozwiązać kryminalną zagadkę. W zaba-
wie zwykle bierze udział około 400 osób, 
w przewadze młodzież powyżej 14 roku 
życia. Każdego roku, oprócz stałych spraw-
dzonych imprez, pojawia się szereg nowych 
działań mających na celu uatrakcyjnienie 
programu biblioteki. Informacje o ofercie 
MBP oraz organizowaniu przez nią wolnego 
czasu dzieci i młodzieży prezentowane są 
na stronie internetowej, w lokalnych mediach oraz w formie ulotek i plakatów.

Nowoczesny wygląd i oryginalna architektura budynku biblioteki zostały 
docenione w ogólnokrajowych konkursach. Biblioteka zajęła II miejsce w plebiscycie 
zorganizowanym przez portal Bryła.pl na najlepszą realizację architektoniczną „Bryła 
Roku 2010”. Budynek otrzymał nagrodę główną w kategorii Rewitalizacja w IV edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”; 
nagrodę przyznało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2010 roku. Budynek 
został nagrodzony Architektonicznym Oskarem w 2010 roku za wyjątkowo staranne 
zaprojektowanie obiektu Biblioteki Miejskiej, dobrze nawiązującego do istnieją-
cego budynku oraz bogatego kontekstu urbanistycznego, i za harmonię, właściwą 
artykulację poszczególnych elementów kompleksu względem parku oraz nabrzeża 

Il. 5. Gra Morderstwo w Bibliotece  
w MBP w Opolu

Źródło: Archiwum MBP

Il. 6. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Opolu

Źródło: Archiwum MBP
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rzeki Odry. Wraz z otwarciem nowego budynku przybyło ponad 10 tysięcy nowych 
czytelników, a odwiedziny wzrosły o 240 tysięcy13.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) Uniwersy-
tetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przyjmuje naukowców, 
studentów, a także mieszkańców regionu od 2012 roku. Biblioteka jest głównym 
punktem uniwersyteckiego kampusu, oddziałującym pozytywnie na całe centrum 
miasta. Jest to nowoczesny gmach, zaprojektowany według światowych standardów. 
Zaprojektowali go architekci z koszalińskiego biura HS99. Elewacje obłożono płytami 
z egzotycznego kamienia w charakterystycznym rudym kolorze, który nasuwa skojarzenia 
z ceglaną śląską architekturą poprzemysłową, a prosta monolityczna bryła wydaje się oazą 
porządku na terenie dość chaotycznie zabudowanego kampusu14. Studenci i mieszkańcy 
potocznie nazywają bibliotekę „Rudzielcem”, co świadczy o oswojeniu się z obiektem. 
Trzy kondygnacje budynku są przeznaczone do wolnego udostępniania zasobów. Na 
parterze wokół holu głównego znajduje się wypożyczalnia oraz sala konferencyjna, 
sala dydaktyczna i aneks wystawowy. W strefie wolnego dostępu zaplanowano 
swobodnie rozmieszczone miejsca do pracy, stanowiska komputerowe z dostępem 
do katalogu, zasobów elektronicznych Centrum i Internetu. Strefa swobodnego 
dostępu do zbiorów stanowi około 80 procent powierzchni. Dodatkowo do dyspozycji 
użytkowników są czytelnie, mediateka oraz boksy do pracy indywidualnej, pokoje 

pracy grupowej, wydzielone miejsca do 
czytania prasy i odpoczynku oraz dobrze 
wyposażona sala dydaktyczna15. Umoż-
liwiono samoobsługowe wypożyczanie 
i oddawanie książek około 1500 osobom, 
które dziennie korzystają z biblioteki. 
Użytkowników na pewno przyciąga 
atrakcyjny budynek, ale także wygodne 
wyposażenie i zbiory. Gmach sam w sobie 
nie jest jeszcze i nie może być nowoczesnym 
centrum informacji i biblioteką, które 
sprostają rosnącym oczekiwaniom użyt-
kowników i współczesnym standardom. 
Ważne jest, co i w jaki sposób zostanie 
umieszczone na bibliotecznych regałach 
i jakie źródła informacji będą dostępne 
dzięki nowoczesnej sieci komputerowej16. 

13 Informacja o działalności MBP w Opolu z 2011, Archiwum MBP.
14 A. Cymer, Osobno, choć wokół tłum, „Wysokie Obcasy” 2015, nr 26, s. 29.
15 D. Pawelec, J. Witek, M. Smyłła i in., Projekt „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka” 

wobec trendów i norm w budownictwie bibliotecznym, „EBIB” 2009, nr 3, http://www.ebib.pl/2009/103/a.
php?pawelec_in (dostęp: 30.05.2018).

16 Ibidem.

Il. 7. Centrum Informacji Naukowej 
i Biblioteka Akademicka w Katowicach

Źródło: http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/
zdjecia/bryla-roku-2011-centrum-informacji-

naukowej-i-biblioteka,1320083,artgal,2283409,t,i
d,tm,zid.htm (dostęp: 30.05.2018)
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Nowy obiekt stworzył możliwości organizowania około tysiąca wydarzeń naukowych, 
edukacyjnych i kulturalnych rocznie. Budynek biblioteki stał się laureatem wielu 
nagród i plebiscytów, m.in.: „Bryły Roku 2011”, Nagrody Prezydenta RP dla najcie-
kawszego Obiektu Architektury XXI wieku, Najpiękniejszej Biblioteki Świata 2012.

Od 2009 roku zaczęły się zmieniać biblioteki w małych miejscowościach – do 
20 tysięcy mieszkańców. Dobrym tego przykładem są m.in. biblioteki w Suchcicach, 
Czerwinie, Woli Mystkowskiej i Rzeczniowie17. Do nich był adresowany program 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dzięki któremu do 2015 roku 
dofinansowano i zmodernizowano 3808 bibliotek z 1256 gmin. Otrzymały one 
12 tysięcy urządzeń (m.in. laptopy, projektory, tablety), a w szkoleniach wzięło udział 
11 tysięcy bibliotekarzy z objętych programem bibliotek18. Mieszkańcy zauważyli 
odmienione biblioteki, które stały się centrami kultury, i które określano jako 
ciekawe. Biblioteki publiczne z mniejszych miejscowości miały szansę się zmieniać 
i nadal to robią dzięki aplikacji do „Programu Biblioteka +” i Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”, którego 
operatorem jest Instytut Książki. W 2018 roku w województwie opolskim otwarto 
dwie zmodernizowane biblioteki – w Brzegu i w Namysłowie.

Rozpoczęty proces zmian w bibliotekach różnych typów rozwija się i jest 
nie do zatrzymania. Powstają nowe budynki bibliotek naukowych, uczelnianych 
i  publicznych. Te ostatnie działają 
również w  galeriach handlowych, 
jak Biblioteka Manhattan – Filia 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
w  Gdańsku, która jest położona 
w świetnie skomunikowanym punkcie 
miasta, ma dogodne godziny otwarcia 
i bogatą ofertę19. To odważnie zaaran-
żowana, nowoczesna, w  większości 
otwarta przestrzeń. W całej sali głównej 
umiejscowione są stoliki dla czytelników, 
fotele, sofy, na których można swobodnie 
przysiąść, porozmawiać, napić się kawy. 
Czytelnia to jedyne miejsce oddzielone 
szybą, zamknięte i wyciszone, przezna-
czone dla osób, które potrzebują spokoju 
w  obcowaniu z  książką20. Pierwszą 
17 Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany, 2009, s. 12-30.
18 Biblioteka więcej niż myślisz. Sześć lat Programu Rozwoju Bibliotek, Warszawa 2015, s. 4.
19 M. Kruszyńska, Kultura w świątyni handlu – z biblioteką do ludzi, „Biblioteka Publiczna” 2017, nr 2, 

s. 36-38.
20 Ibidem, s. 36.

Il. 8. Biblioteka Manhattan –  
Filia Wojewódzkiej i Miejskiej  

Biblioteki w Gdańsku
Źródło: http://www.wbpg.org.pl/ 

biblioteka_manhattan  
(dostęp: 30.05.2018)
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w Polsce bibliotekę funkcjonującą w centrum handlowym odwiedza dziennie 
około 1200-1300 osób.

Biblioteki powstają także na dworcach kolejowych, przykładem są placówki 
w Sopocie, Rumii czy we Wrocławiu; można je również spotkać w salach kinowych, 
między innymi w Kargowej i Szczańcu w województwie lubuskim21.

CECHY NOWOCZESNEJ BIBLIOTEKI

We wszystkich wspomnianych bibliotekach odnaleźć można cechy i walory, które 
czynią je ciekawymi, interesującymi, nowoczesnymi i atrakcyjnymi miejscami 
w przestrzeni publicznej – zarówno dla architektów, mieszkańców, użytkowników, 
czytelników, jak i bibliotekarzy. W publikacji przygotowanej przez Fundację Roz-

woju Społeczeństwa Informacyjnego 
i Stowarzyszenie Architektów Polskich 
zwrócono uwagę na walory idealnej 
dla czytelników biblioteki22. Idealną 
ma szansę być biblioteka: otwarta, 
atrakcyjna, wygodna, wielofunkcyjna, 
wyposażona w nowe technologie, a także 
przyciągająca architekturą i kompeten-
tną kadrą.

Otwartość biblioteki kojarzy się 
przede wszystkim z  dogodnymi dla 
użytkownika godzinami otwarcia oraz 
zapraszającym wejściem – bez barier, 
a także z transparentnością budynku, 
który przyciąga wzrok. Miarą otwarto-
ści biblioteki jest stosunek do różnych 
grup obecnych i potencjalnych użyt-
kowników: dzieci, młodzieży, seniorów, 
cudzoziemców, grup nieformalnych, kół 
zainteresowań i wszelkich innych.

Bibliotekarze doskonalą kanały 
komunikacji, chętnie współpracują z róż-
nymi instytucjami i stowarzyszeniami 
oraz realizują nowe pomysły – zarówno 
użytkowników, jak i własne. Wycho-
dzą z ofertą na zewnątrz – dosłownie 

21 M. Simonjetz, Biblioteki w salach kinowych, „Biblioteka Publiczna” 2017, nr 2, s. 39-41.
22 Biblioteka. Małe pomysły…, op. cit., s. 6-10.

Il. 9. Transparentny budynek MBP w Opolu
Źródło: Archiwum MBP

Il. 10. Wnętrze kawiarni MBP w Opolu
Źródło: Archiwum MBP
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i w przestrzeń wirtualną (przez stronę internetową, fanpage na Facebooku, Insta-
gramie, YouTube.).

Nowoczesna biblioteka powinna być wyposażona w komputery, laptopy, tablety, 
projektory, skanery, drukarki i kserografy oraz szerokopasmowy Internet i Wi-Fi. 
Czytelnikom z trudem przychodzi zaakceptować bibliotekę bez elektronicznego 
wypożyczania, zamawiania, prolongowania, dostępu do elektronicznych baz czy 
internetowych czytelni. Cenione przez użytkowników są urządzenia do samodzielnego 
wypożyczania i oddawania książek – książkomaty – a także dostęp do terminala 
płatniczego.

Cechą charakterystyczną współczesnych bibliotek jest ich wielofunkcyjność. 
Są miejscami nauki, edukacji, kultury, spotkań i różnych form działania. Stąd 
często spotykane we wnętrzu wydzielone strefy funkcjonalne o otwartym charak-
terze. Oczekiwanym standardem jest 
swobodny dostęp do zbiorów i adreso-
wana do różnych grup użytkowników 
wielokierunkowa działalność, która 
spełnia potrzeby edukacyjne i kulturalne, 
rozwija zainteresowania użytkowników 
poprzez organizację wystaw, przedsta-
wień, happeningów, pokazów.

Aprobatę odbiorców zyskują 
biblioteki, w których czytelnicy czują się 
komfortowo. Decyduje o tym dogodne 
rozmieszczenie wszystkich stref działa-
nia – wypożyczalni dla dzieci, czytelni 
i mediateki, a także stworzenie miejsc 
dla pracy grupowej i  indywidualnej. 
Wysoko ceniona przez użytkowników 
i bibliotekarzy jest mobilność przestrzeni, 
którą można zaaranżować odpowiednio 
do realizowanych zadań i wydarzeń.

Potrzeby użytkowników bywają 
różne: rowerzyści oczekują stojaków 
na rowery, mamy z malutkimi dziećmi 

– miejsc do karmienia, przewijaków i sze-
rokich przejść między regałami, a wszyscy 

– dobrego oświetlenia, wygodnych foteli, 
sof, kanap i pachnących sanitariatów.

Elżbieta Kalinowska, oceniając 
zmiany w polskich bibliotekach, zwró-
ciła uwagę na fakt, że biblioteka, aby 

Il. 11. Maraton czytania w sali konferencyjnej 
MBP w Opolu

Źródło: Archiwum MBP

Il. 12. „Noc Andersena” w sali  
konferencyjnej MBP

Źródło: Archiwum MBP
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mogła być dla użytkownika atrakcyjna, musi dostosowywać swoją ofertę do lokalnych 
oczekiwań, reagować na nie, krótko mówiąc, musi być aktywna i musi się zmieniać. I jest 
to w polskich warunkach zmiana na różnych płaszczyznach. Po pierwsze, przestrzeń – 
zachęcająca, nowoczesna, przestrzeń „płynna”, czyli elastyczna, i to w różnym wymiarze. 
Po drugie, oferta – różnorodna, nie tylko książki, ale też imprezy kulturalne, warsztaty, 
zajęcia dla dzieci i seniorów. Po trzecie zaś i najważniejsze – bibliotekarz23.

Bibliotekarz jest przewodnikiem po źródłach informacji, pomaga w dotarciu 
do wiarygodnych źródeł, wspiera w ich weryfikacji, a także inspiruje użytkowników, 
inicjuje wiele różnych pomysłów, które mogą zainteresować odwiedzających bibliotekę. 
Nowoczesne budynki i zmodernizowane pomieszczenia stwarzają bibliotekarzom dużo 
nowych możliwości rozszerzenia oferty usług i przyciągają wielu nowych użytkowników.

Bibliotekarze z różnych typów bibliotek prześcigają się w nowych propozycjach. 
Wystawy, spotkania autorskie, zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów, warsztaty, kon-
kursy obecne są w różnym zakresie w każdej bibliotece. Festiwale książek, komiksów, 
audiobooków, Noc Kultury, Noc Andersena, flash moby to tylko część propozycji 
bibliotek. Pomysłów jest coraz więcej i są coraz bardziej oryginalne.

ZAKOŃCZENIE

Stereotypowe postrzeganie bibliotek najskuteczniej zmieniają nowo budowane obiekty 
biblioteczne o ciekawej, przyciągającej architekturze, pomysłowym, estetycznym 
i wygodnym wnętrzu. Biblioteka położona w centrum przestrzeni publicznej, otwarta, 
wielofunkcyjna, wygodnie urządzona i nowocześnie wyposażona staje się ciekawym 
miejscem do nauki, edukacji, obcowania z kulturą i spędzania wolnego czasu.

W kraju powstaje coraz więcej znakomicie zaprojektowanych bibliotek, które 
przyciągają oryginalną architekturą, związaną z charakterem miejsca, pomysłowym 
i wygodnym wnętrzem oraz nowymi technologiami. Są przyjazne i harmonijne. 
Mają również swoją tożsamość i „to coś”, co wyróżnia je spośród innych, tworząc 
atrakcyjne miejsca w przestrzeni publicznej.
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WSTĘP

Źródłem zmian w instytucjach, także w bibliotekach i uczelniach wyższych, mogą 
być: prawo, klienci, konkurencja, technologie i style życia społeczeństwa1. Biblioteki 
akademickie, będące ważnym elementem współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, 
muszą wychodzić naprzeciw zmianom, dostosowując strategię działania do potrzeb 
i oczekiwań swoich użytkowników. Określone cele i kierunki działania stanowią 
strategię rozwoju biblioteki2. Nawet bez wyraźnie zwerbalizowanej misji czy wizji 
każda biblioteka zna rolę, jaką odgrywa na macierzystej uczelni lub innego typu 
instytucji, której służy jako centrum jej systemu biblioteczno-informacyjnego.

Nie budzi też wątpliwości, że głównym miernikiem realizacji zadań wynika-
jących z roli biblioteki na uczelni wyższej jest jakość usług bibliotecznych, ważna 
dla użytkowników. Biblioteki powinny więc na podstawie analizy jakości usług 
bibliotecznych kształtować strategię rozwoju swojej struktury i oferty. W bibliotekach 
akademickich trzeba dążyć do profesjonalizacji usług, które w świetle współczesnego 
postępu technologicznego nabierają coraz większej wagi w procesie skutecznego 
nauczania i stają się standardem w środowisku nowoczesnych badań naukowych3.

1 M. Świrad, Przeobrażenia w bibliotece jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby obecnych i przyszłych 
użytkowników, [w:] Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i  Ekonomicznej – biblioteka otwarta, 
red. B. Żmigrodzka, Wrocław 2011, s. 47-53, <http://www.dbc.wroc.pl/Content/11573/Zmigrodzka_
Dolnoslaskie_Centrum.pdf> (dostęp: 06.04.2018).

2 L. Derfert-Wolf, Strategia rozwoju biblioteki, [w:] Międzynarodowa konferencja „Zarządzanie przez jakość 
w bibliotece akademickiej” Bydgoszcz-Gniew, 10-13 września 2000 r. (EBIB Materiały konferencyjne), red. 
L. Derfert-Wolf, B. Bednarek-Michalska, KWE, <http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/atr/derfert.
html> (dostęp: 06.04.2018).

3 I. Osmalska, D. Janik, Jakość usług bibliotecznych Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Elblągu, [w:] Zarządzanie jakością w bibliotece: praca zbiorowa, red. M. Wojciechowska, Warszawa 
2017, s. 371-383.
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Szczególny nacisk należy położyć na ocenę zbiorów biblioteki, ponieważ są 
one znaczącym aktywem dla potencjału naukowego na macierzystej uczelni wyż-
szej danej biblioteki, o ile charakteryzują się wysoką aktualnością i dostępnością4. 
Znajomość obszarów, metod i narzędzi oceny jakości zasobów i usług biblioteczno-
-informacyjnych jest dopiero pierwszym krokiem na drodze budowania tzw. kultury 
oceny, która pozwala na funkcjonowanie organizacji w odniesieniu do rezultatów 
ewaluacji jej dotychczasowego działania5.

Uniwersalny system wskaźników oceny jest niezbędny do prowadzenia bench-
markingu bibliotek. Stosowanie ustandaryzowanych i porównywalnych wskaźników 
jakości pozwala uwiarygodnić działania biblioteki, a jednocześnie pomaga ocenić 
własną działalność, budować normy, motywować pracowników, określać wydajność 
ich pracy czy wreszcie jest skutecznym narzędziem w procesie optymalizacji organizacji 
stanowisk pracy6. Połączenie elementów zarządzania strategicznego z elementami 
zarządzania jakością (takimi jak ewaluacja usług) daje bardzo dobre efekty w praktyce 
zarządzania organizacją, prowadząc w kierunku nurtu „strategicznego zarządzania 
przez jakość”7.

CHARAKTERYSTYKA ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dalej: Biblioteka) 
gromadzi zbiory z dziedziny nauk ekonomicznych i powiązanych dyscyplin nauki. 
Obecnie zbiory składają się z obszernych zasobów tradycyjnych (393 242 książek, 
51 567 czasopism), jak również zasobów elektronicznych (48 755 czasopism, 
36 082 książek, 92 elektronicznych baz danych), co czyni ją największą dolnośląską 
biblioteką ekonomiczną8. Główna część zbiorów Biblioteki (książki i czasopisma 
drukowane) jest zlokalizowana w Strefie Wolnego Dostępu, która zapewnia akces 
do: 290 dogodnych miejsc do pracy i nauki (biurka, pufy, kabiny do pracy indywi-
dualnej lub grupowej), komputerów stacjonarnych oraz terminali komputerowych, 
samoobsługowych maszyn do wypożyczania, skanerów. Z Biblioteki mogą korzystać 
na prawach „Gościa” (bez możliwości wypożyczania zbiorów) osoby spoza środowiska 

4 M. Borowska, Efektywne zarządzanie informacją pełno tekstową, [w:] Biblioteka Akademicka. 
Infrastruktura-Uczelnia-Otoczenie. Gliwice, 24-25 października 2013, Gliwice 2014, s. 89-94, <http://
delibra.bg.polsl.pl/Content/14692/Borowska_Marlena_tekst.pdf> (dostęp: 06.04.2018).

5 E. Głowacka, Kultura oceny w bibliotekach: obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług 
biblioteczno-informacyjnych, Toruń 2015, s. 197-200.

6 A. Jazdon, „Śmierć książki”, ale czy też śmierć biblioteki szkoły wyższej?, [w:] Biblioteki akademickie 
w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, we wspólnocie lokalnej, W. Juszczak, Toruń 2016, 
s. 33-47.

7 L. Derfert-Wolf, Planowanie strategiczne w  bibliotece akademickiej, [w:] Zarządzanie strategiczne 
i marketingowe w bibliotekach, red. M. Nowak, P. Pioterek, J. Przybysz, Poznań 2004, s. 51-70.

8 Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, O nas, <http://www.bg.ue.wroc.
pl/o_nas/15678/o_dcinie.html> (dostęp: 06.04.2018).
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Uniwersytetu Ekonomicznego czy innej wrocławskiej publicznej uczelni wyższej. 
Stąd jest to tzw. biblioteka otwarta, która pozwala wszystkim zainteresowanym 
korzystać z jej zbiorów wedle indywidualnych potrzeb. Dzięki temu Biblioteka 
Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a właściwie jej główny, otwarty 
dla wszystkich gmach, nosi nazwę Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej 
i Ekonomicznej.

Pracownicy Biblioteki prowadzą uczelniane repozytorium instytucjonalne – 
Repozytorium WIR (ponad 10 tysięcy rekordów, w tym ponad 3454 dostępnych 
w pełnym tekście) oraz współtworzą serwis BazEkon i Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową 
(w niej UEW udostępnia kolekcję ponad 11 tysięcy publikacji). Bibliotekarze pro-
wadzą zajęcia biblioteczne (System Informacji Bibliotecznej i Elektroniczne Źródła 
Informacji Naukowej) oraz indywidualne i grupowe szkolenia z obsługi baz danych, 
programów do zarządzania bibliografią i popularnych narzędzi bibliometrycznych. 
Publikacje wydawane przez agendy Unii Europejskiej, jak również literatura naukowa 
na temat integracji europejskiej są udostępniane w Czytelni Europejskiej, w ramach 
której funkcjonuje także – pod patronatem Komisji Europejskiej – Centrum Doku-
mentacji Europejskiej (European Documentation Centre), część paneuropejskiej 
sieci punktów Europe Direct. W CDE można zasięgnąć informacji na temat agend 
Unii Europejskiej, a jego działalność ma duże znaczenie w całokształcie usług 
informacyjnych Biblioteki.

BADANIE ANKIETOWE SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW 
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ

Od 20 lutego do 30 kwietnia 2017 roku w Bibliotece przeprowadzono badanie 
ankietowe satysfakcji jej użytkowników w ramach projektu pomiaru satysfakcji użyt-
kowników, organizowanego na potrzeby AFBN (Analiza Funkcjonowania Bibliotek 
Naukowych), obejmującego jeszcze szersze przedsięwzięcie AFB. Projekt prowadzony 
był przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP), przy współpracy Konferencji 
Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Konferencji Dyrektorów Bibliotek 
Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 
(KDBASP). Skierowany do bibliotek akademickich projekt AFBN realizowany jest od 
2001 roku przez Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych (ZSBN). W celu 
rozszerzenia prac projektu AFBN o ocenę jakości usług, bibliotekom udostępniono 
materiały szkoleniowe9 w formie pisemnych instrukcji10 i dedykowanych badaniu 

9 AFB, Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych (wskaźniki efektywności i dane statystyczne). Materiały 
i instrukcje, <http://afb.sbp.pl/afbn/materialy-i-instrukcje> (dostęp: 06.04.2018).

10 E. Kędzierska, A. Zawałkiewicz, Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? 
Poradnik dla bibliotekarzy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2014, <http://pliki.sbp.pl/afb/jak-
przeprowadzic-badania-satysfakcji.pdf> (dostęp: 06.04.2018).
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webinariów. Każda przeprowadzająca ankietę biblioteka powinna przygotować raport 
końcowy z badania.

Szczegółowy raport, zaakceptowany przez koordynatorów z zespołu AFBN, jest 
dostępny na stronie internetowej Biblioteki w zakładce Sprawozdania11. Ogólne wyniki 
zostały przedstawione na IX Konferencji Naukowej pt. Rola biblioteki w środowisku 
lokalnym12. Planowane jest prowadzenie w Bibliotece kolejnych badań ankietowych, 
nie tylko w celu pomiaru bieżącej satysfakcji, ale także wiarygodnego pomiaru efektów 
realizacji strategii rozwoju biblioteki dla podnoszenia jakości usług bibliotecznych. 
Analizy opisowe, bez ustandaryzowanej metodologii opartej na wskaźnikach, są 
zwykle nieporównywalne z powodu zróżnicowania uwarunkowań bibliotek13. Analiza 
satysfakcji użytkowników biblioteki, pozwalająca zidentyfikować ich potrzeby, jest 
przydatna w procesie opracowywania właściwej strategii rozwoju, odpowiednim 
zarządzaniu środkami finansowymi, a przede wszystkim w podejmowaniu działań 
zgodnych z oczekiwaniami użytkowników14.

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW 
BIBLIOTEKI

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy Biblioteki oraz pracownicy uczelni macierzystej 
zostali poinformowani o ankiecie drogą mailową. W pierwszej części formularza 
respondenci wskazywali cele swoich wizyt w Bibliotece, następnie oceniali różne 
aspekty usług bibliotecznych oraz infrastruktury – od kwestii wyposażenia budynku 
po jakość strony internetowej. Respondenci wypełniali formularze anonimowo, 
podając płeć, grupę wiekową i status (student, doktorant, nauczyciel akademicki lub 
inny) oraz częstotliwość swoich wizyt w Bibliotece. Ogółem zebrano 734 ankiety 
(589 studentów, 38 doktorantów, 48 nauczycieli akademickich oraz 59 innych), 
w tym 515 w wersji papierowej (131 z grupy rezerwowej – uczestników obowiąz-
kowych zajęć bibliotecznych dla studentów) i 219 w wersji elektronicznej. Wielkość 
próby badawczej przy ustalonej dla Biblioteki wielkości populacji powinna wynosić 
minimum 600 ankiet. W badaniu uwzględniono wszystkie ankiety od grupy „inni”, 
wylosowano odpowiednią liczbę ankiet z grup doktoranci oraz nauczyciele akade-
miccy, z grupy rezerwowej zaś dolosowano brakującą liczbę ankiet dla studentów 

11 Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Sprawozdania, <http://www.bg.ue.
wroc.pl/o_nas/15154/sprawozdania.html> (dostęp: 06.04.2018).

12 Rola biblioteki w  środowisku lokalnym, red. J. Czyrek, J. Wojtczak, Korporacja Bibliotekarzy Wroc-
ławskich 2017, <http://bibliotekarze.kbw.wroc.pl/rola-biblioteki-w-srodowisku-lokalnym> (dostęp: 
06.04.2018).

13 M. Górski, Analiza funkcjonowania biblioteki z  uwzględnieniem wybranych wskaźników efektywności, 
[w:] Międzynarodowa konferencja „Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickiej”, op. cit., <http://
www.ebib.pl/publikacje/matkonf/atr/gorski.html> (dostęp: 06.04.2018).

14 D. Buzdygan, D. Różycka, M. Sobielga, J. J. Tomczak, Badanie potrzeb użytkowników, [w:] Między- 
narodowa konferencja „Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickiej”, op. cit., <http://www.ebib.
pl/publikacje/matkonf/atr/buzdygan.html> (dostęp: 06.04.2018).
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(49 ankiet). Udział procentowy poszczególnych grup w próbie wynosił odpowiednio: 
85%, 3%, 3%, 10%. Idealny udział powinien wynosić: 82%, 3%, 3%, 13%. Udało 
się zachować proporcje, unikając przeszacowania lub niedoszacowania.

Pod kątem rozkładu płci, wieku i statusu respondentów, biorących udział 
w ankiecie, najliczniejsze grupy stanowiły odpowiednio: kobiety (69,67% odpowie-
dzi), osoby w wieku 20-24 lat (75,50% odpowiedzi), studenci (84,50% odpowiedzi). 
Dominujący odsetek płci żeńskiej oraz respondentów o statusie student nie jest 
zaskakujący, biorąc pod uwagę badanie populacji w wysoce sfeminizowanej uczelni 
wyższej. Druga najliczniejsza kategoria wiekowa dotyczy głównie grupy doktoran-
tów oraz tzw. młodych pracowników nauki, czyli zasadniczo adiunktów, rzadziej 
asystentów przed habilitacją. W pytaniu o częstotliwość odwiedzin respondenta 
w Bibliotece dominuje odpowiedź „kilka razy w miesiącu” (36,58% odpowiedzi). 
Trzeba zwrócić uwagę na powód pewnych trudności z zebraniem ankiet od grupy 
ze statusem użytkownika deklarowanego jako „inny”. Jest to obiektywnie liczna 
grupa osób, niemających afiliacji przy uczelni macierzystej Biblioteki. Są to w więk-
szości użytkownicy spoza środowiska akademickiego, jednak chętnie korzystający 
z usług Biblioteki. To również grupa odwiedzająca Bibliotekę albo sporadycznie, 
albo niedługo po założeniu konta czytelnika zupełnie rezygnująca z odwiedzin. 
Pewnym sukcesem jest, że w czasie niespełna trzymiesięcznego badania udało się 
zebrać ankiety od respondentów o statusie „inny”, którzy zaznaczyli, iż odwiedzają 
Bibliotekę rzadziej niż raz w roku.

Tabela 1. prezentuje ogólną ocenę całokształtu usług bibliotecznych. Wskaźnik 
satysfakcji użytkowników biblioteki wyniósł 4,36, a w podziale na statusy responden-
tów: 4,33 (studenci), 4,50 (doktoranci), 4,39 (nauczyciele akademiccy), 4,56 (grupa 
„inni”). Oczywiście ocena średnia dla całego badania jest zdominowana przez stu-
dentów. W ramach procesu analizy tabel krzyżowych, czyli porównania oceny jakości 
usług bibliotecznych z informacjami ze stopki, nie zauważono zależności między 
płcią, wiekiem, częstością odwiedzin a ogólną oceną całości usług bibliotecznych. 
Wydaje się więc ona bardziej zależna od statusu niż od innych parametrów.

Tabela 1. Satysfakcja z usług bibliotecznych (ocena respondentów w %)

Ocena Studenci Doktoranci Nauczyciele 
akademiccy Inni Respondenci

5 44,75 68,75 44,44 64,41 47,32

4 45,54 12,50 50,00 30,51 43,31

3 7,92 18,75 5,56 3,39 7,69

2 1,78 0,00 0,00 0,00 1,51

1 0,00 0,00 0,00 1,69 0,17

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2. prezentuje odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące celu 
ich odwiedzin w Bibliotece. Dopuszczalne było zaznaczenie więcej niż tylko jednej 
odpowiedzi, ale niewybranie żadnej z nich skutkowało uznaniem całej ankiety 
za nieważną, ponieważ logiczne było połączenie oceny satysfakcji z przynajmniej 
jedną usługą. Większość respondentów najczęściej oznaczała „korzysta ze zbiorów 
biblioteki na miejscu” oraz opcję „wypożycza zbiory do domu”. Bardzo rzadko 
wskazywano na uczestnictwo w organizowanych przez Bibliotekę szkoleniach 
oraz różnych wydarzeniach kulturalnych – jest to jednak zrozumiałe, ponieważ 
powodem mogła być nieduża liczba organizowanych w badanym okresie imprez 
kulturalnych oraz edukacyjnych. Szczególnie dużym zainteresowaniem w grupie 
doktorantów i nauczycieli akademickich cieszą się zasoby elektroniczne. Bardzo 
ciekawy jest wysoki wśród doktorantów wskaźnik popularności wykorzystania 
strony internetowej Biblioteki oraz stanowisk komputerowych.

Tabela 2. Pytanie ankietowe: „W jakim celu odwiedza Pan/Pani zazwyczaj bibliotekę?” 
(odpowiedzi respondentów w %)

Cel odwiedzin* Studenci Doktoranci Nauczyciele 
akademiccy Inni Respondenci

korzystam z informacji 
zamieszczonych na witrynie 
internetowej biblioteki

27,02 75,00 50,00 44,07 30,87

korzystam z komputerów 
i Internetu dostępnych 
w bibliotece

41,42 75,00 27,78 57,63 43,79

korzystam z urządzeń 
kopiujących (np. ksero, 
drukarki, skanera)

20,32 56,25 33,33 35,59 23,32

korzystam z zasobów 
elektronicznych (katalogi, 
bazy danych, czasopisma 
elektroniczne, książki 
elektroniczne itp.)

43,20 75,00 83,33 69,49 48,15

korzystam ze zbiorów 
biblioteki na miejscu 73,77 87,50 77,78 89,83 76,34

poszukuję potrzebnych 
informacji (związanych np. 
z nauką, pracą zawodową, 
życiem codziennym itp.)

53,65 68,75 72,22 77,97 57,38

spędzam wolny czas 18,15 6,25 5,56 30,51 18,79
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Cel odwiedzin* Studenci Doktoranci Nauczyciele 
akademiccy Inni Respondenci

uczestniczę w szkoleniach 
organizowanych przez 
bibliotekę (dotyczących np. 
korzystania z biblioteki, 
obsługi komputerów, 
finansów itp.)

2,76 12,50 5,56 6,78 3,52

uczestniczę w wydarzeniach 
kulturalnych organizowa-
nych przez bibliotekę

0,00 6,25 11,11 10,17 1,51

uczę się/pracuję 58,78 62,50 50,00 72,88 60,40

wypożyczam zbiory do 
domu (książki, audiobooki, 
czasopisma i inne)

78,70 81,25 77,78 54,24 76,85

* można było wybrać więcej niż tylko jedną możliwość
Źródło: opracowanie własne

W tabeli 3. przedstawiono ocenę poszczególnych usług bibliotecznych. 
Choć ogólnie oceny są dość zrównoważone, łatwo zauważyć mocniejsze strony, jak 
również wyraźne „słabości”. Widać także duże zróżnicowanie pomiędzy ocenami 
poszczególnych grup użytkowników Biblioteki. Zastosowana w opisywanym badaniu 
zamknięta forma kwestionariusza ankiet uniemożliwiała respondentom wyjaśnienie 
kontekstu swoich opinii. Pytania otwarte, aczkolwiek trudne do wykorzystania 
w późniejszej analizie ilościowej, byłyby niewątpliwie ważnym uzupełnieniem treści 
informacyjnej z ankiet. W kolejnych badaniach będzie więc możliwe uzupełnienie 
odpowiedzi respondenta o komentarz.

Tabela 3. Pytanie ankietowe: „Jak Pan/Pani ocenia:…” 
(średnia arytmetyczna odpowiedzi respondentów)

Kategoria
Ocena średnia

Studenci Doktoranci Pracownicy 
naukowi Inni Respondenci

warunki lokalowe 
i czytelność oznakowania 
w bibliotece

4,59 4,40 4,56 4,80 4,60

wyposażenie biblioteki 
(umeblowanie, dostępność 
i jakość sprzętu)

4,42 4,19 4,67 4,51 4,43

godziny otwarcia 4,24 3,94 4,39 4,02 4,21
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Kategoria
Ocena średnia

Studenci Doktoranci Pracownicy 
naukowi Inni Respondenci

pracowników biblioteki 4,36 4,40 4,56 4,61 4,39

kultura obsługi 
(życzliwość, nastawienie, 
pomoc)

4,34 4,56 4,56 4,54 4,37

kompetencje 4,50 4,56 4,56 4,71 4,52

dyspozycyjność 4,31 4,44 4,47 4,46 4,34

zbiory drukowane, np. 
książki, czasopisma 
(kompletność, przydatność, 
liczba egzemplarzy, 
aktualność itp. w stosunku 
do oczekiwań)

3,31 4,13 4,35 3,33 3,37

zbiory audiowizualne, 
np. audiobooki, filmy, 
nagrania (kompletność, 
przydatność, liczba 
egzemplarzy, aktualność 
itp. w stosunku do 
oczekiwań)

3,40 4,43 4,50 2,74 3,43

zasoby elektroniczne 
(kompletność, aktualność 
baz danych, czasopism, 
książek itp. w stosunku do 
oczekiwań)

3,72 3,93 4,53 3,52 3,73

zasady wypożyczeń 4,26 4,00 4,53 4,24 4,26

czas realizacji zamówienia 4,58 3,88 4,59 4,30 4,54

dopuszczalna liczba 
egzemplarzy 3,60 3,38 4,29 3,64 3,62

dopuszczalny okres 
wypożyczeń 4,30 3,75 4,35 3,85 4,25

usługi informacyjne 
(informowanie o zbiorach, 
wyszukiwanie zbiorów 
i informacji)

4,06 4,53 4,35 4,40 4,11
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Kategoria
Ocena średnia

Studenci Doktoranci Pracownicy 
naukowi Inni Respondenci

wydarzenia kulturalne 
organizowane przez 
bibliotekę

3,51 3,80 4,33 3,50 3,56

ofertę edukacyjną 
(szkolenia, kursy, warsztaty, 
seminaria itp. organizowane 
przez bibliotekę)

3,58 3,29 4,25 3,27 3,56

witrynę internetową 
biblioteki (przydatność, 
zakres, aktualność i czy-
telność zamieszczonych 
informacji)

4,00 3,87 4,47 3,73 3,98

możliwości korzystania 
z komputerów i Internetu 
dostępnych w bibliotece

4,06 3,93 4,54 4,39 4,10

możliwości korzystania 
z urządzeń kopiujących 
(np. ksero, drukarki, 
skanera)

3,90 3,54 4,21 4,15 3,93

Źródło: opracowanie własne

Usługi biblioteczne ocenione przez większość respondentów jako „słabości”, 
czyli poniżej oceny dobrej (4,0), takie jak: zbiory Biblioteki, dopuszczalna liczba 
wypożyczanych książek, wydarzenia kulturalne i edukacyjne, witryna internetowa, 
urządzenia kopiujące – zostały często ocenione lepiej przez słabiej reprezentowane 
grupy użytkowników. Zbiory biblioteki, ogólnie oceniane dość słabo, zostały przez 
doktorantów i pracowników naukowych ocenione dobrze, podobnie jak pozostałe 
kwestie związane z innymi podstawowymi usługami bibliotecznymi, które pracownicy 
naukowi oceniają dużo wyżej. Ma to niewątpliwie związek – po pierwsze z nieco 
większymi uprawnieniami tej grupy do wypożyczania zbiorów bibliotecznych, po 
drugie zaś z bardziej realistycznymi oczekiwaniami wobec możliwości pozyskania przez 
Bibliotekę pożądanych przez użytkowników tytułów i liczby egzemplarzy. Dotyczy 
to także dostępności baz danych – wysoko ocenianych przez grupę pracowników 
naukowych.

Warto zwrócić uwagę na bardzo dobrą ogólną ocenę satysfakcji z korzystania 
z zasobów Biblioteki, jak też z większości konkretnych usług bibliotecznych przez 
grupę użytkowników ze statusem „inny”. Ponieważ Biblioteka ma charakter instytucji 
otwartej, pełni ona ważną rolę centrum informacji dostępnego dla okolicznych 
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mieszkańców, a także osób przyjezdnych, zainteresowanych skorzystaniem z infor-
macyjnych usług Biblioteki. Z tego też względu cieszy dobra ocena, choć widać, że 
ta grupa raczej nisko ocenia zbiory elektroniczne i audiowizualne oraz wydarzenia 
kulturalne i edukacyjne. Trzeba przyznać, że Biblioteka powinna więcej wysiłku 
włożyć w rozszerzenie swojej oferty pod kątem wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. 
Obecnie rozwój tych usług Biblioteka realizuje jako organizator lub gospodarz różnych 
przedsięwzięć związanych z popularyzacją nauki (np. Dolnośląski Festiwal Nauki) 
lub działalnością Unii Europejskiej (we współpracy z siecią Centrów Dokumentacji 
Europejskiej).

PODSUMOWANIE

Usługi Biblioteki oceniono wysoko – globalny wskaźnik satysfakcji użytkowników 
wyniósł 4,36. Bardzo wysoko (powyżej 4,5) zostały ocenione: warunki lokalowe 
i wyposażenie, kompetencje bibliotekarzy i czas realizacji zamówienia (wypożycze-
nia, ale także zapewne usługi informacyjne świadczone online) – to mocne strony 
Biblioteki. Nisko oceniane usługi biblioteczne (poniżej 4 punktów): zbiory zarówno 
drukowane, jak i elektroniczne, dopuszczalna liczba wypożyczanych książek, nieorga-
nizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, witryna internetowa, urządzenia 
kopiujące – uznano za słabe strony Biblioteki. Zainteresowanie użytkowników 
usługami z przewagą odpowiedzi „nie dotyczy” może być dla Biblioteki szansą 
rozwojową, ale zignorowanie tych usług – poważnym zagrożeniem. Już po zakoń-
czeniu badania uruchomiono nową stronę internetową Biblioteki, więc ten aspekt 
całokształtu usług bibliotecznych został poprawiony.

W przypadku oczekiwań użytkowników w kwestii ilości i jakości zasobów, 
zwłaszcza specjalistycznych baz danych, podstawowym problemem są zazwyczaj 
kwestie finansowe. Biblioteka należy do ostatnich miejsc w strukturze uczelni, które 
mogą liczyć na partycypację w nadwyżce budżetu, o ile taka występuje. Zwykle 
musi się zadowolić tymi zbiorami, które z punktu widzenia macierzystej uczelni 
są konieczne, natomiast trudno jest pozyskać te już tylko pożądane. Biblioteki 
akademickie muszą więc często ograniczyć się do baz danych dostępnych w ramach 
licencji krajowej. Biblioteki specjalistyczne mogą czasem liczyć na wsparcie innych 
podobnych bibliotek. W przypadku Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicz-
nych15 biblioteki wspólnie negocjują warunki zakupu baz ekonomicznych, takich jak 
EMIS, Passport, OECD iLibrary. Jest to konieczna inicjatywa, ponieważ subskrypcja 
zasobów specjalistycznych bez współfinansowania zakupu baz danych z grantu lub 
partycypacją wielu bibliotek byłaby niemożliwa.

15 KBKE, Porozumienie o współpracy akademickich bibliotek kierunków ekonomicznych, <https://bg.uek.
krakow.pl/biblioteka/konsorcjum/index.php/porozumienie-o-wspolpracy-akademickich-bibliotek-
kierunkow-ekonomicznych/> (dostęp: 06.04.2018).
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Z początkiem 2018  roku nastąpiła reorganizacja struktury Biblioteki. 
Oddział Dokumentacji i Promocji oraz Ośrodek Informacji Ekonomicznej zostały 
przekształcone w służący informacji naukowej i ekonomicznej Oddział Informacji 
Naukowej oraz przeznaczony dla doktorantów i pracowników naukowych uczelni 
Oddział Zasobów Otwartej Nauki. Specjalizuje się on w bibliometrii, digitalizacji 
oraz sprawach związanych z publikowaniem open access i doradzaniem pracownikom 
uczelni w kwestii narzędzi bibliometrycznych, programów do zarządzania bibliografią 
i kluczowych baz bibliometrycznych, czyli Web of Science i Scopus. OZON prowadzi 
także specjalistyczne szkolenia dla doktorantów oraz dla młodych pracowników nauki. 
To cenne, ponieważ włączanie bibliotekarzy akademickich do ogólnouczelnianego 
procesu dydaktycznego oraz zaplecza badań naukowych zdecydowanie podnosi 
rangę Biblioteki i sprzyja lepszemu wykorzystaniu jej zasobów16. Służy również 
podnoszeniu jakości jej usług.

BIBLIOGRAFIA

Druki  zwar te :

Derfert-Wolf L., Planowanie strategiczne w bibliotece akademickiej, [w:] Zarządzanie 
strategiczne i marketingowe w bibliotekach, red. M. Nowak, P. Pioterek, 
J. Przybysz, Poznań 2004;

Jazdon A., „Śmierć książki”, ale czy też śmierć biblioteki szkoły wyższej?, [w:] Biblioteki 
akademickie w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, we 
wspólnocie lokalnej, red. W. Juszczak, A. Marszałek, Toruń 2016;

Osmalska I., Janik D, Jakość usług bibliotecznych Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Elblągu, [w:] Zarządzanie jakością w bibliotece: praca zbiorowa, 
red. M. Wojciechowska, Warszawa 2017;

Sobiech A., Kozłowska M., Biblioteka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej 
w Ostrołęce w oczach jej użytkowników, [w:] Budowanie relacji z klientem 
biblioteki, red. J. Przybosz, P. Pioterk, M. Nowak, Poznań 2014.

Źródła  internetowe:

AFB, Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych (wskaźniki efektywności i dane 
statystyczne). Materiały i instrukcje <http://afb.sbp.pl/afbn/materialy-i-
-instrukcje> (dostęp: 06.04.2018);

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, O nas, <http://
www.bg.ue.wroc.pl/o_nas/15678/o_dcinie.html> (dostęp: 06.04.2018);

16 B. Chrapczyńska, M. Świrad, Edukacja informacyjna w bibliotece akademickiej, [w:] Biblioteka na miarę: 
przestrzeń, zasoby, usługi, red. Świrad M., B. Żmigrodzka, Wrocław 2016, s. 153-168, <http://www.dbc.
wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=33811&from=publication> (dostęp: 06.04.2018).



220

dr Dawid Kościewicz

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Sprawozdania 
<http://www.bg.ue.wroc.pl/o_nas/15154/sprawozdania.html> (dostęp: 
06.04.2018);

Borowska M., Efektywne zarządzanie informacją pełno tekstową, [w:] Biblioteka Akade-
micka. Infrastruktura-Uczelnia-Otoczenie. Gliwice, 24-25 października 2013, 
Gliwice 2014, s. 89-94, <http://delibra.bg.polsl.pl/Content/14692/Borowska_ 
Marlena_tekst.pdf> (dostęp: 06.04.2018);

Buzdygan D., Różycka D., Sobielga M., Tomczak J. J., Badanie potrzeb użytkowników, 
[w:] Międzynarodowa konferencja „Zarządzanie przez jakość w bibliotece 
akademickiej” Bydgoszcz – Gniew, 10-13 września 2000 r. (EBIB Materiały 
konferencyjne), red. L. Derfert-Wolf, B. Bednarek-Michalska, Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, KWE <http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/atr/
derfert.html> (dostęp: 06.04.2018);

Chrapczyńska B., Świrad M., Edukacja informacyjna w bibliotece akademickiej, [w:] 
Biblioteka na miarę: przestrzeń, zasoby, usługi, red. M. Świrad, B. Żmigrodzka, 
Wrocław 2016, s. 153-168, <http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id= 
33811&from=publication> (dostęp: 06.04.2018);

Górski M., Analiza funkcjonowania biblioteki z uwzględnieniem wybranych wskaźni-
ków efektywności, Międzynarodowa konferencja „Zarządzanie przez jakość 
w bibliotece akademickiej” Bydgoszcz-Gniew, 10-13 września 2000 r. (EBIB 
Materiały konferencyjne), red. L. Derfert-Wolf, B. Bednarek-Michalska, 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE <http://www.ebib.pl/publi-
kacje/matkonf/atr/gorski.html> (dostęp: 06.04.2018); ;

Derfert-Wolf L., Strategia rozwoju biblioteki, [w:] Międzynarodowa konferencja „Zarządza 
nie przez jakość w bibliotece akademickiej” Bydgoszcz-Gniew, 10-13 września 
2000 r. (EBIB Materiały konferencyjne), red. L. Derfert-Wolf, B. Bednarek-
-Michalska, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE, <http://www.
ebib.pl/publikacje/matkonf/atr/derfert.html> (dostęp: 06.04.2018);

KBKE, Porozumienie o współpracy akademickich bibliotek kierunków ekonomicznych, 
<https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/konsorcjum/index.php/porozumienie-
-o-wspolpracy-akademickich-bibliotek-kierunkow-ekonomicznych/> 
(dostęp: 06.04.2018);

Kędzierska E., Zawałkiewicz A., Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników 
biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 
2014, <http://pliki.sbp.pl/afb/jak-przeprowadzic-badania-satysfakcji.pdf> 
(dostęp: 06.04.2018);

Rola biblioteki w środowisku lokalnym, J. Czyrek, J. Wojtczak, Korporacja Bibliotekarzy 
Wrocławskich, 2017, <http://bibliotekarze.kbw.wroc.pl/rola-biblioteki-w-
-srodowisku-lokalnym> (dostęp: 06.04.2018);;

Świrad M., Przeobrażenia w bibliotece jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby 
obecnych i przyszłych użytkowników, [w:] Dolnośląskie Centrum Informacji 



221

Badanie satysfakcji użytkowników jako element strategii poprawy jakości usług bibliotecznych...

Naukowej i Ekonomicznej – biblioteka otwarta, red. B. Żmigrodzka, Wrocław 
2011, s. 47-53, <http://www.dbc.wroc.pl/Content/11573/Zmigrodzka_Dol-
noslaskie_Centrum.pdf> (dostęp: 06.04.2018).

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest omówienie badania ankietowego satysfakcji użytkowników 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dalej: Biblioteka), 
przeprowadzonego wiosną 2017  roku. Analizę poprzedza prezentacja zasobów 
naukowych i usług Biblioteki. Bazując na oryginalnym raporcie badania ankietowego 
oraz na literaturze przedmiotu z dyscypliny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 
autor prezentuje i omawia mocne i słabe strony Biblioteki, uwzględniając satysfakcję 
użytkowników z usług i zasobów bibliotecznych. Mocne i słabe strony Biblioteki są 
skonfrontowane zarówno z sugerowanymi, jak i już wdrażanymi zmianami w organizacji 
i w ofercie Biblioteki, w celu efektywnej poprawy jakości usług i satysfakcji użytkowników 
w przyszłości.

ABSTRACT

The aim of the paper is to discuss the questionnaire survey of user’s satisfaction in the 
Main Library of the Wrocław University of Economics, conducted in Spring 2017. The 
study is preceded by the presentation of the Library’s scientific resources and services. Basing 
on the original report of the survey, as well as subject literature from the librarianship 
and scientific information fields of science, the paper presents and discusses the strengths 
and weaknesses of the Library, as perceived by the survey’s respondents, considering the 
user’s satisfaction from the Library’s services and resources. The Library’s strengths and 
weakness are confronted with both suggested and already implemented changes in the 
Library’s organization and offer of library services, for the purpose of effective quality 
improvement of the Library’s services and its user’s satisfaction in the future.
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Działalność bibliotek naukowych w Polsce regulują akty prawne: prawo o szkolni-
ctwie wyższym i nauce, ustawa o bibliotekach, statut uczelni oraz regulamin systemu 
biblioteczno-informacyjnego. Zgodnie z artykułem 49 Ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce w uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę 
stanowi biblioteka. Uczelnia może przetwarzać określone w jej statucie dane osobowe 
osób korzystających z tego systemu1. Ponadto w artykule 11 ustawodawca wymie-
nił, że jednym z podstawowych zadań uczelni jest upowszechnianie i pomnażanie 
osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecz-
nych, informacyjnych i archiwalnych2. Zgodnie z artykułem 21 Ustawy o bibliotekach 
– biblioteki akademickie jako biblioteki naukowe: służą potrzebom nauki i kształcenia, 
zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych 
do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań nauko-
wych3. Szczegółowe wytyczne dotyczące funkcjonowania bibliotek akademickich 
znajdują się w statucie uczelni oraz regulaminie biblioteki. Statut Uniwersytetu 
Ekonomicznego w paragrafie 50 wyjaśnia: w Uczelni działa Biblioteka Główna, która 
wraz z Biblioteką Filii tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni4. Konkretne 
ustalenia dotyczące funkcjonowania biblioteki zawiera Regulamin Udostępniania 
Zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dalej: 
BG UEW). W paragrafie 1 czytamy, że Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu jest instytucją naukową o charakterze publicznym5. W paragrafie 2 
znajduje się wyjaśnienie kwestii szczególnie interesującej z punktu widzenia tematu 

1 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018, poz. 1668.
2 Ibidem.
3 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. 1997 Nr 85, poz. 539.
4 Statut Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, <http://bip.ue.wroc.pl/222/statut-uniwersytetu-

ekonomicznego-we-wroclawiu.html> (dostęp: 06.07.2020).
5 Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

<https://drive.google.com/file/d/1yemIErgh8138irvtQukBJUpZjJ6l-vC-/view> (dostęp: 06.07.2020).
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artykułu, a mianowicie Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki jest bezpłatne i dostępne 
dla wszystkich czytelników posiadających aktywne konto w Bibliotece6. Zapis ten pozwala 
na otwarcie się BG UEW na środowiska pozauczelniane i korzystanie z jej zbiorów 
i usług przez wszystkie osoby, które mają aktywne konto. Jest on zgodny z art. 3 
ust. 2 Ustawy o bibliotekach, który stanowi, że prawo do korzystania z bibliotek 
jest powszechne i zapewnia każdemu dostęp do bibliotek. Ale, jak pisze Małgorzata 
Serafin z Biblioteki Głównej AGH: w praktyce jednak zasada ogólnej dostępności 
bibliotek akademickich podlega, z inicjatywy władz uczelni, różnym ograniczeniom. 
Stanowisko władz szkoły lub dyrekcji biblioteki może przesądzić o nastawieniu na obsługę 
własnych studentów, wykładowców i pracowników nauki. To nie znaczy, że odmawia 
się czytelnikowi „z zewnątrz” prawa do korzystania z usług bibliotecznych. Dla innych 
osób mogą one być dostępne i zazwyczaj są, ale w drugiej kolejności i na innych zasadach. 
Stwarzane są odpowiednie zabezpieczenia (np. kaucje) dla ochrony zbiorów, a także 
w celu zapewnienia wysokiej jakości usług dla własnego środowiska akademickiego7.

Użytkownik, który nie jest związany z Uniwersytetem Ekonomicznym (dalej: 
UE) w sposób formalny, chcąc się zapisać, musi wypełnić formularz on-line i okazać 
dowód osobisty przy aktywacji konta. Następnie otrzymuje status Gościa i kartę 
biblioteczną, którą okazuje przy wejściu do biblioteki. Status ten uprawnia do 
korzystania ze zbiorów tradycyjnych i elektronicznych na miejscu oraz wypożyczenia 
maksymalnie trzech pozycji jednorazowo, każda za kaucją w wysokości 100 zł. 
Dodatkowym warunkiem wypożyczenia zbiorów jest ukończenie 16 roku życia8.

Przedstawiona wyżej podstawa prawna i sposób jej realizacji przez BG UEW 
stawia placówkę w roli instytucji otwartej na potrzeby informacyjne całego społe-
czeństwa. Oczywista jest podstawowa rola biblioteki akademickiej, która zapewnia 
zaplecze edukacyjne studentom, doktorantom i pracownikom uczelni w postaci 
dostępu zarówno do materiałów drukowanych: książek, czasopism naukowych, 
rozpraw doktorskich, norm, jak i materiałów online – baz danych, czasopism 
elektronicznych, repozytoriów i innych źródeł elektronicznych. W związku z tym 
zbiory muszą być dostosowane do profilu kształcenia na danej uczelni. Biblioteka 
Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu gromadzi przede wszystkim 
dokumenty dotyczące szeroko rozumianych zagadnień ekonomicznych, gospodar-
czych, finansowych. Osobne miejsce w bibliotece stanowią zbiory z zakresu nauk 
ścisłych: matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii i nauk humanistycznych: 
filozofii, historii, prawa oraz nauk interdyscyplinarnych: psychologii, pedagogiki 
i nauk społecznych.

6 Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
<https://drive.google.com/file/d/1yemIErgh8138irvtQukBJUpZjJ6l-vC-/view> (dostęp: 06.07.2020).

7 M. Serafin, Biblioteka akademicka w  świetle obowiązującego prawa, Biuletyn EBIB 2004, nr 2  (53), 
<http://www.ebib.pl/2004/53/serafin.php> (dostęp: 31.06.2017).

8 Zarządzenie Dyrektora Biblioteki Głównej nr 2/2015 z dnia 1.09.2015.



225

Wykorzystanie infrastruktury i zasobów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu...

Biblioteka akademicka, aby realnie pełniła funkcję instytucji otwartej, jak 
również „trzeciego miejsca”, nie może ograniczać się do gromadzenia materiałów 
tematycznie związanych z profilem uczelni – co w przypadku BG UEW oznacza zbiory 
wyłącznie z zakresu ekonomii. W celu zaspokajania potrzeb informacyjnych różnych 
środowisk, w tym osób niezwiązanych z dziedzinami ekonomiczno-finansowymi, 
biblioteka gromadzi zbiory o różnorodnej tematyce. Na pierwszym piętrze Strefy 
Wolnego Dostępu znajdują się działy poświęcone: filozofii, naukom społecznym, 
sztuce, historii, prawu, polityce, literaturze, językoznawstwu. Na szczególną uwagę 
zasługują słowniki i podręczniki do nauki języków, w tym języka polskiego. Bardzo 
ciekawą propozycją dla wszystkich użytkowników są zbiory poświęcone tematyce 
Wrocławia. Znajdują się wśród nich bogato ilustrowane albumy oraz przewodniki 
poświęcone stolicy Dolnego Śląska – w ujęciu historycznym i współczesnym. Wyjąt-
kowe miejsce wśród tych zbiorów zajmują wydane przez Towarzystwo Miłośników 
Wrocławia Kalendarze Wrocławskie, obejmujące swoim zasięgiem lata od 1958 do 
2002 roku. Na trzecim piętrze zgromadzone są materiały z takich dziedzin jak: 
zarządzanie, marketing, statystyka, informatyka, matematyka, fizyka, chemia, 
biologia – a więc nauki ścisłe i stosowane. Tak różnorodny księgozbiór cieszy się 
dużym zainteresowaniem także środowisk niezwiązanych z uczelnią. Wskazuje to 
na duże potrzeby informacyjne społeczeństwa, które mogą być zaspokojone dzięki 
otwartemu funkcjonowaniu bibliotek akademickich.

Na otwartość biblioteki zwróciła uwagę obecna dyrektor Małgorzata Świrad, 
pisząc: wydaje się, że główną cechą charakteryzującą Centrum jest bardzo szeroko 
rozumiana otwartość, która zazwyczaj wiąże się z szukaniem nowych użytkowników, 
co z kolei oznacza poszerzenie funkcji. W przypadku DCINiE oznacza to działanie 
na rzecz społeczeństwa całego regionu (…)9. Dodatkowym atutem BG UEW jako 
biblioteki otwartej jest niezaprzeczalnie jej lokalizacja. Dobry dojazd z różnych części 
miasta i bliska odległość od dworca PKP ma w przypadku osób spoza środowiska 
Uniwersytetu Ekonomicznego duże znaczenie.

Ważną cechą biblioteki otwartej jest funkcjonalna i atrakcyjna przestrzeń 
biblioteczna, która obejmuje architekturę zewnętrzną i wewnętrzną budynku. 
Elementami składowymi są w tym kontekście między innymi: odpowiednio zapro-
jektowana komunikacja wizualna, meble, sprzęt elektroniczny, udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych10.

Różnorodność gromadzonych zbiorów oraz aspekt architektoniczny wydają 
się być wystarczającymi przesłankami do spełniania przez BG UEW roli biblioteki 
otwartej oraz traktowania jej przez osoby spoza uczelni jako „trzeciego miejsca”.

9 M. Świrad, Przeobrażenia w bibliotece jako odpowiedź na zmieniające się potrzeby obecnych i przyszłych 
użytkowników, [w:] Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i  Ekonomicznej – biblioteka otwarta, 
red. B. Żmigrodzka, Wrocław 2011, s. 11-28.

10 Temat omawia w  swoim artykule D. Matysiak, Przestrzeń biblioteczna odpowiedzią na potrzeby 
czytelnika, [w:] Biblioteka na miarę: przestrzeń, zasoby, usługi, red. M. Świrad, B. Żmigrodzka, Wrocław 
2016, s. 11-25.
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W dokumencie pt. Studium Wykonalności Dolnośląskiego Centrum Informacji 
Naukowej i Ekonomicznej przedstawiono trzy grupy odbiorców usług bibliotecznych. 
Do trzeciej z nich zaliczono społeczność miasta, regionu oraz wszystkich tych, którzy 
poszukują wiedzy ekonomicznej11. Grupa ta stanowi główny analizowany podmiot 
artykułu.

Na podstawie obserwacji własnych i konsultacji z pracownikami BG UEW 
autor wyróżnił kilka grup użytkowników ze statusem Gościa:

1.  Użytkownicy traktujący bibliotekę jako „trzecie miejsce” – są to najczęściej 
osoby starsze, mieszkające w pobliżu UE, zainteresowane dostępem do 
Internetu, pomocą przy obsłudze komputera oraz dostępem do czasopism, 
gazet i tygodników.

W BG UEW znajduje się 60 komputerów podłączonych do Internetu, 
z których często korzystają osoby starsze, mieszkające w okolicy biblioteki. 
Jak zauważają P. Mildner i M. Zgorzelska stanowi to dowód na możliwość 
partycypacji bibliotek naukowych w aktywizacji seniorów – grupy lekceważonej 
jako odbiorca w powszechnym obiegu kulturowym12.

2.  Użytkownicy poszukujący informacji finansowych, biznesowych, potrzeb-
nych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szczególnie istotne, jeśli chodzi o osoby z zewnątrz, jest posiadanie 
w katalogu usług BG UEW dostępu do subskrybowanych baz danych, 
które mogą dostarczyć wiarygodnych i rzetelnych informacji finansowych 
i biznesowych, w tym obszernych informacji o firmach, branżach, sek-
torach, raporty finansowe, dane statystyczne, teleadresowe. Są to dane 
wyjątkowo interesujące i potrzebne zarówno osobom, które chcą założyć 
własną działalność gospodarczą, jak i podmiotom już ją prowadzącym, 
a zamierzającym rozszerzyć/zmienić zakres działania przedsiębiorstwa przez 
zdobywanie nowych rynków zbytu, wprowadzenie nowego produktu czy 
nowej usługi, zmianę dotychczasowej branży.

3.  Użytkownicy poszukujący pracy – w tym również informacji jak założyć 
własną firmę.

Goście należący do tej grupy kierują swe kroki na drugie piętro Strefy 
Wolnego Dostępu, gdzie w dziale G.8.3 Małe i średnie przedsiębiorstwa 
znajdują się praktyczne poradniki dotyczące tego, jak założyć i prowadzić 
własną firmę. Dla osób poszukujących zatrudnienia niewątpliwie przydatne 
informacje zawierają działy dotyczące kariery, rozwoju oraz doradztwa 
zawodowego znajdujące się na trzecim piętrze SWD. Zainteresowani 
odnajdą tam wskazówki pomocne w prawidłowym przygotowaniu się do 

11 S. Korenik, K. Szołek, Studium wykonalności Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i  Ekono-
micznej, Wrocław 2008, s. 38.

12 P. Mildner, M. Zgorzelska, Kształtowanie więzi czytelnik-biblioteka, [w:] Biblioteka na miarę: przestrzeń…, 
op. cit., s. 27-50.
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rozmowy kwalifikacyjnej, rady dotyczące wyboru pierwszej pracy, wzory 
listów motywacyjnych i curriculum vitae.

Hobbyści oraz naukowcy poszukujący konkretnych i nierzadko 
specyficznych informacji związanych z ich zainteresowaniami bądź zbierający 
materiały do własnych artykułów czy innych publikacji.

4.  Użytkownicy, którzy chcą się nauczyć języka obcego lub posiadane umie-
jętności doskonalić.

Na pierwszym piętrze w dziale JL Językoznawstwo znajdują się 
słowniki, podręczniki, skrypty i  rozmówki do nauki takich języków jak: 
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, a także mniej popu-
larnych jak: chiński, arabski, szwedzki czy koreański.

5.  Licealiści i gimnazjaliści przygotowujący się do udziału w konkursach 
i olimpiadach.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Głównej nr 2/2015 z dnia 
1.09.2015 roku korzystać ze zbiorów i usług biblioteki mogą osoby, które ukończyły 
16. rok życia. Ze względu na to, że BG UEW ma najbogatszy księgozbiór z zakresu 
nauk ekonomicznych na Dolnym Śląsku, częstymi gośćmi są uczniowie przygotowu-
jący się do różnych konkursów oraz olimpiad z tematyki szeroko pojętej ekonomii. 
Do wykazania aktywności użytkowników ze statusem Gościa zostały wykorzystane 
raporty statystyczne pobrane z systemu bibliotecznego Prolib. Poniżej zaprezentowano 
ogólną liczbę Gości na tle pozostałych grup czytelników, ich aktywność odwiedzin 
oraz wypożyczeń. Pomoże to w określeniu, jaki procent czytelników stanowią 
Goście, jakim zainteresowaniem cieszy się możliwość korzystania ze zbiorów na 
miejscu oraz wypożyczeń za kaucją. Za ramy czasowe raportów przyjęto otwarcie 
Biblioteki Głównej w nowym gmachu, tj. 28 września 2011 roku oraz koniec roku 
akademickiego 2016/2017.

Wygenerowane dane zaprezentowano w formie wykresów:
1.  Liczba zapisanych Gości w stosunku do ogólnej liczby wszystkich użyt-

kowników i w porównaniu do poszczególnych grup w latach 2011-2017.
2.  Liczba wypożyczonych książek przez Gości w stosunku do ogólnej liczby 

wypożyczeń i w porównaniu do poszczególnych grup w latach 2011-2017.
3.  Liczba odwiedzin biblioteki przez Gości w stosunku do ogólnej liczby 

odwiedzin i w porównaniu do poszczególnych grup w latach 2011-2017.
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Wykres 1. Liczba Gości a liczba wszystkich użytkowników
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Prolib

Łączna liczba wszystkich zapisanych osób w latach 2011-2017 wynosi 
21 144, z czego liczba Gości to 3180 osób, a pozostałych użytkowników – 17 964. 
W związku z tym Goście stanowią 17,7% wszystkich zapisanych czytelników.

Grupy użytkowników BG UEW zostały podzielone według nadawanych im 
statusów w systemie Prolib w następujący sposób:

1.  Studenci, doktoranci, pracownicy UE – podstawowa grupa odbiorców usług,
2.  Absolwenci UE – liczna grupa byłych studentów, którzy w dużej mierze są 

w dalszym ciągu aktywnymi użytkownikami,
3.  Pozostali – grupy użytkowników związanych naukowo z państwowym 

środowiskiem uczelnianym Wrocławia.

Na kolejnym wykresie przedstawiono Gości na tle pozostałych grup.

Wykres 2. Liczba Gości a liczba pozostałych grup
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Prolib
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Od września 2011 roku do końca roku akademickiego 2016/2017 system 
zarejestrował 9220 wypożyczeń książek przez Gości, co stanowi 3,06% wszystkich 
wypożyczeń (300 652).

Wykres 3. Wypożyczenia Gości a wypożyczenia ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Prolib

Dane te można zestawić w podobny sposób jak przy wykresie dotyczącym 
liczby zapisanych użytkowników, eliminując grupę absolwentów UE, którzy w danym 
okresie wypożyczali książki, posiadając status studenta.

Wykres 4. Wypożyczenia Gości a wypożyczenia pozostałych grup
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Prolib

Studenci UE, jako najliczniejsza grupa zapisanych użytkowników, znacznie 
dominują w liczbie wypożyczeń nad pozostałymi grupami. Goście, stanowiący liczniejszą 
grupę od doktorantów i pracowników, w rankingu wypożyczeń znajdują się dużo poni-
żej. Wynika to z Regulaminu Udostępniania Zbiorów BG UEW oraz jej podstawowej 
misji, czyli działalności na rzecz uczelni. Goście, posiadając niski limit wypożyczeń, 
uiszczają dodatkowo kaucję, co wpływa na niską pozycję tej grupy w rankingu.

Kolejny wykres przedstawia częstotliwość, z jaką użytkownicy BG UEW 
odwiedzają bibliotekę. Kryterium to może być najbardziej trafnym i odpowiednim 
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do analizy popularności usług BG UEW wśród Gości. Nie wszyscy chcą wypożyczać 
książki na zewnątrz, duża grupa odbiorców preferuje korzystanie z księgozbioru 
na miejscu. Dodatkowo mogą oni pracować z bazami danych, do których UE ma 
wykupiony dostęp. Nie można przy tym pominąć infrastruktury budynku: pozwala 
na swobodny dostęp do półek, zapewnia dużą liczbę stanowisk komputerowych oraz 
daje możliwość wynajęcia kabin pracy indywidualnej i grupowej.

Wykres poniżej prezentuje statystykę odwiedzin biblioteki przez Gości na tle 
ogółu użytkowników.

Wykres 5. Odwiedziny Gości a odwiedziny ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Prolib

W latach 2011-2017 system zarejestrował 727 611 odwiedzin, w tym 23 201 
odwiedzin Gości, co stanowi 3,2% całości. Dla porównania niżej przedstawiono ten 
proces w rozbiciu na poszczególne grupy odbiorców, opisane wcześniej w artykule. 
Na wykresie widać, że Goście wyprzedzają w rankingu doktorantów i pracowników 
UE, znajdują się jednak poniżej wyników innych grup.

Wykres 6. Odwiedziny Gości a odwiedziny pozostałych grup
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Prolib
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Dla pełnego zobrazowania aktywności Gości zaprezentowano wykres dotyczący 
wypożyczeń i odwiedzin tej grupy na przestrzeni lat 2011-2017.

Wykres 7. Liczba Gości a liczba wypożyczeń i odwiedzin
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Prolib

Biorąc pod uwagę liczbę zapisanych Gości w ciągu pięciu lat w stosunku do 
wypożyczeń, można przyjąć, że na jednego zapisanego Gościa przypadają trzy książki 
rocznie. Odwiedza on bibliotekę raz na półtora miesiąca. Trzeba jednak pamiętać 
o regularnych odwiedzinach poszczególnych użytkowników, którzy korzystają z usług 
BG UEW niemal codziennie. Traktują oni bibliotekę jako „trzecie miejsce”, bez 
potrzeby wypożyczania zbiorów na zewnątrz. Są to osoby mieszkające w pobliżu 
instytucji, a biblioteka stanowi dla nich alternatywę innych placówek oświatowo-
-kulturalnych. Statystyka pokazuje tylko ogólny, ilościowy obraz aktywności, nie 
uwzględniając wymiaru indywidualnych działań Gości.

Obserwacja zachowań Gości w BG UEW oraz raporty statystyczne dotyczące 
ich aktywności na tle pozostałych grup odbiorców wskazują na zainteresowanie ofertą 
biblioteczną. Opisywana zbiorowość stanowi blisko 18% ogółu czytelników, dlatego 
nie należy pomijać jej wśród odbiorców. Otwarta biblioteka akademicka to instytucja, 
która wychodzi do czytelników, również tych spoza uczelni. Być może warto się 
zastanowić nad usprawnieniem systemu wypożyczeń oraz sposobami promocji 
w celu zainteresowania osób spoza środowiska uczelnianego korzystaniem z usług 
biblioteki. Działania takie wpływają na pozytywny odbiór instytucji w środowisku 
lokalnym, popularyzację nauki i zwiększenie liczby czytelników. Stosunkowo duża 
liczba zapisanych Gości w BG UEW i ich aktywność są jasnym komunikatem 
o potrzebie otwartości bibliotek akademickich na środowiska pozauczelniane, lokalne. 
Zachowania tej grupy konsumentów usług bibliotecznych mogą być podstawą do 
zastanowienia się nad regularnym monitowaniem zakresu proponowanych działań 
przez BG UEW w celu skutecznego budowania strategii rozwoju placówki i poszu-
kiwania miejsca biblioteki w stale zmieniającym się społeczeństwie.
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STRESZCZENIE

Współczesne biblioteki akademickie zabiegają o nowe rozwiązania służące do pracy 
z użytkownikami. Dzięki nim mogą uchodzić za instytucje otwarte dla społeczności 
szukających specjalistycznej informacji naukowej. Autor niniejszego tekstu skupia się na 
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użytkownikach spoza środowiska akademickiego, którzy korzystają z zasobów Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na podstawie statystyki odwiedzin 
i wypożyczeń Gości przedstawia ich zainteresowanie usługami biblioteki akademickiej. 
Zaprezentowane wnioski potwierdzają potrzebę funkcjonowania bibliotek naukowych 
otwartych nie tylko dla studentów i kadry naukowej.

ABSTRACT

Contemporary academic libraries strive for state-of-the art solutions for working with 
users. Thanks to them, they can be considered as institutions open to the wide range of 
communities looking for specialized information services. In the article, based on statistics 
of visits and rentals, the author presents how the non-academic users of the Main Library 
of the University of Economics and Business in Wrocław use the library services. The 
presented conclusions confirm the necessity for the functioning of scientific libraries open 
not only to students or academic staff but rather to the wider audience.

SŁOWA KLUCZOWE:

biblioteki akademickie, usługi informacyjne, informacja naukowa, użytkownicy 
bibliotek.
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Academic libraries, information services, scientific information, library users.





„Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” 
są czasopismem publikującym artykuły naukowe poświęcone historii wojskowości, 
bibliotekoznawstwu i informacji naukowej. Prace te są efektem badań pracowników 
Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz licznego grona naukowców, historyków 
i bibliotekarzy z innych instytucji wojskowych i cywilnych.

Komitet Naukowy „Studiów i Materiałów CBW”, kierowany przez dr. Jana
Tarczyńskiego – Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, działającego także 
w polskich ośrodkach historyczno-naukowych w Wielkiej Brytanii, tworzą naukowcy 
reprezentujący wojskowe i cywilne ośrodki badawcze z kraju i ze świata.

Celem periodyku jest stworzenie platformy badawczej, dostępnej dla wszystkich 
zainteresowanych współczesnymi problemami wojska, jego historią i dokonaniami, 
zagadnieniami obronności kraju, a także bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
w wojsku.

Poglądy i opinie wyrażone na łamach „Studiów i Materiałów Centralnej Biblioteki 
Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” są wyłącznie poglądami i opiniami 
autorów i nie mogą być utożsamiane z poglądami i opiniami Redakcji.


