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Wygląda na to, że miesięczne opóźnienie stanie 
się regułą. Tak się stało, że rytm mojej pracy zawodo-
wej zaczął się pokrywać z rytmem wydawania Biule-
tynu. A że na chleb trzeba zarabiać, postanowiłem na 
stałe przesunąć o miesiąc termin wydawania. Do na-
stępnego numeru zapraszam PT Autorów na koniec 
sierpnia, a Czytelników na początek września.

Dzisiejszy Biuletyn nieco skromniejszy objętościo-
wo, ale jak sądzę, coś ciekawego można znaleźć.

Na początek Marcin Strembski z kolejnym tekstem 
o szwajcrskim lotnictwie. Zagadnienie to mało u nas 
znane, więc cieszy konsekwencja Autora w przybliża-
niu tej historii.

Paweł Grudzień, gościnnie z www.fahnen.pl, 
przedstawia następną kartkę z niemal zapomnia-
nych dziejów Wielkiej Wojny na ziemiach polskich. 

Tekst Daniela Koresia…, no cóż, to trzeba przeczy-
tać!!!  Rzadko zdarza się tak pełna pasji polemika i tak 
dobrze uargumentowana krytyka dorobku – nie jed-
nej czy dwóch książek! – uznanego pisarza wojsko-
wego. Powtórzę – trzeba przeczytać! Mam nadzieję, 
że tekst ten stanie się punktem wyjścia do poważnej 
dyskusji o stanie polskiej historiografii wojskowej.

Numer kończą recenzje, a jest ich wyjątkowo – jak 
na Biuletyn – dużo. Niestrudzony Łukasz Pasztaleniec 
jak zawsze penetruje pisarstwo poświęcone „leś-
nym”. 

Drugi z Łukaszów, Przybyło, poleca znakomitą 
książkę. Wiem, bo czytałem. Nie tylko recenzję…, 
książkę również.

Koleżankom i kolegom z innych for historyczno
-wojskowych przypominam, że Biuletyn otwarty 
jest również na autorów spoza DWS.ORG.PL. Zapra-
szam!!!

Tadeusz Zawadzki (TZaw1)
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Szwajcaria nigdy nie należała do wielkich eksporterów 
sprzętu lotniczego. Duże wysiłki jakie przed wojną i w jej trak-
cie podejmowały berneńskie władze w celu unowocześnienia 
lotnictwa spowodowały, że państwowe fabryki nie mogły na-
rzekać na brak rządowych zleceń. Jednak czasem podejmo-
wano próby pozyskania zagranicznych nabywców. Spróbujmy 
zatem prześledzić te działania.

HISZPAnIA
Tocząca się w Hiszpanii wojna domowa stała się okazją 

do prowadzenia bardzo korzystnych transakcji handlowych 
przez wszystkie liczące się państwa europejskie. Doceniając 
znaczenie nowoczesnej techniki wojennej na polu bitwy obie 
strony konfliktu chętnie kupowały duże ilości sprzętu i uzbro-
jenia, albowiem od świeżych dostaw nierzadko zależało po-
wodzenie obrony bądź ofensywy. Trudno więc mówić w ta-
kich okolicznościach o rozsądnej polityce zakupowej opartej 
o długofalowe planowanie, gdyż wiele z nabytków poczynio-
no kierując się potrzebą chwili. Sytuację zakupową dodatko-
wo utrudniało embargo na eksport uzbrojenia do Hiszpanii 
nałożone 27 września 1936 r. przez Ligę narodów. nic więc 
dziwnego, że wojna na Półwyspie Iberyjskim stała się okazją 
do wielu niezbyt przejrzystych biznesów. W jeden z nich uwi-
kłały się państwowe linie lotnicze Swissair. Transakcja dotyczy-
ła używanych przez szwajcarskiego przewoźnika samolotów 
komunikacyjnych: jednego DC-21, dwóch Lockheed 9 B Orion 
oraz pojedynczego Clark GA-43A. Pośrednikiem zakupie tych 
maszyn była prywatna spółka o nazwie Société Française des 
Transports Aériens (SFTA) z siedzibą w Paryżu, a oficjalnym 
ich odbiorcą francuskie linie lotnicze Air France. Rzecz w tym, 
że pod niewinnie brzmiącą nazwą SFTA kryło się nieoficjalne 
przedstawicielstwo hiszpańskiego rządu republikańskiego. 
SFTA posunęło się nawet do pisemnego zapewnienia przed-
stawicieli Swissair, że samoloty nie opuszczą francuskiej ziemi. 
Wystawienie takiego dokumentu było konieczne, ponieważ 

1 Ten wyprodukowany w 1934 r. na licencji w zakładach Fokkera Douglas DC-2-
115D (s/n 1320), w marcu 1936 r. został odkupiony od Österreichischen Luftver-
kehrs AG (ÖLAG) za sumę 180 000 franków (ok. 41 000 dolarów). Chociaż Swis-
sair posiadał już wtedy flotę 5 samolotów tego typu, to zakup kolejnej, do tego 
używanej maszyny był mu wyraźnie nie na rękę i był przypuszczalnie podyk-
towany bliżej nie znanymi autorowi względami politycznymi. Dlatego gdy pół 
roku później przytrafiła się okazja pozbycia się niechcianego DC-2 skwapliwie 
ją wykorzystano ubijając przy tym doskonały interes. Hiszpanie zakupili ten sa-
molot płacąc aż 86 000 dolarów, co stanowiło dwukrotność ceny, jaką niedawno 
Szwajcarzy uiścili Austriakom.

Interes bez ryzyka
Eksport szwajcarskiego sprzętu lotniczego w latach 1936–1946

Marcin Strembski (net_sailor)@

już 25 sierpnia (a więc na miesiąc przed uchwałą Ligi naro-
dów), szwajcarski Bundesrat wydał zakaz eksportu materia-
łów wojennych do Hiszpanii. Oficjalnie wszystko wydawało się 
być w porządku i w okresie od 25 października do 11 listopada 
wszystkie cztery maszyny znalazły się na lotnisku Le Bourget 
pod Paryżem. Jednakże niewiele dni później wszelki słuch po 
ex-szwajcarskich samolotach zaginął. Przez długi czas uwa-
żano, że szwajcarskie władze zostały wprowadzone w błąd 
i zezwoliły na sprzedaż samolotów nie będąc świadomym ich 
rzeczywistego nabywcy. Przeczą temu dostępne dokumenty. 
Już kilka dni po dostawie pierwszego samolotu, 3 listopada, 
w piśmie skierowanym do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
(Department für Auswärtiges) Generalna Dyrekcja Federalnej 
Izby Celnej (Eidgenössischen Oberzolldirektion) zawracała uwa-
gę na to, iż dopiero co dostarczona maszyna mogła poprzez 
francuskiego pośrednika przejść na rzecz hiszpańskiego rządu. 
Te wątpliwości nie powstrzymały jednak dalszych dostaw. Mi-
nisterstwo zareagowało dopiero w początkach lutego wysto-
sowując do swojego ambasadora w Paryżu zapytanie o dalsze 

Clark GA-43A w barwach Swissair. W latach1934–1935 Szwajcarom 
zostały dostarczone dwa samoloty tego typu. Jeden Clark GA-43A 

kosztował wówczas 34 000 dolarów (148 000 franków).  
Przez ok. 2,5 roku eksploatacji maszyna o kodzie HB-LAM  

(s/n 2202) wygenerowała dochód w wysokości 23 750 dolarów 
zanim została sprzedana do Hiszpanii za 9500 dolarów. Drugi 
samolot tego typu (HB-ITU, s/n 2204) 30 kwietnia 1936 r. uległ 

wypadkowi i został skasowany.
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losy rzekomo zaginionych maszyn. Przesłana 19 lutego odpo-
wiedź potwierdziła przypuszczenia, że samoloty wkrótce po 
przybyciu odleciały do republikańskiej Hiszpanii, przy czym 
paryski charge d’affaires z niejakim zdziwieniem informował 
Berno, iż niemożliwym było, aby docelowy odbiorca nie był 
wiadomy dyrekcji Swissairu!

Po ustaleniu tego faktu dalszych działań nie podejmowa-
no. najwyraźniej nikt nie był zainteresowany dalszym drąże-
niem sprawy, ponieważ formalnie wszystko było w porządku 
a transakcja okazała się nader korzystna. Szwajcarzy pozbyli 
się czterech dość mocno wyeksploatowanych maszyn komu-
nikacyjnych znacznie powyżej ich realnej wartości – ogółem 
Hiszpanie wpłacili na konto Swissairu 124 000 dolarów. Wyko-
rzystano przy tym koniunkturę nakręconą przez obie strony 
konfliktu, gdyż zarówno republikanie, jak i frankistowscy re-
belianci, w chwilach nagłej potrzeby nie wahali się kupować 
sprzętu wątpliwej jakości i gotowi były płacić za niego wygó-
rowane ceny.

GReCJA
Kolejną okazją do sprzedaży szwajcarskich samolotów, tym 

razem bojowych, było wyraźnie wyczuwalne napięcie, jakie 
późnym latem 1938 r. unosiło się nad europą. W tym okresie 
Królewskie Greckie Siły Powietrzne (elliniki Vassiliki Aeroporia) 
wyraziły zainteresowanie nabyciem 16 egzemplarzy dwumiej-
scowego samolotu bombowo-obserwacyjnego C-35. Miały 
one zastąpić zupełnie przestarzałe Potezy 25A2 i Bregue-
ty 19 A2/B2. List był adresowany bezpośrednio do jednego 
ze szwajcarskich producentów lotniczych – zakładów Dornier 
Werke A.G. (Doflug) w Altenrhein. nawiasem mówiąc adre-
sat nie był do końca właściwy, gdyż prawa do C-35 dzierżyły 
państwowe zakłady eidgenössische Konstruktionswerkstätte 
w Thun, a prywatny Doflug był „tylko” wykonawcą płatowców.

Pomijając to drobne faux pas, był to pierwszy przypadek 
zagranicznego zainteresowanie tą konstrukcją, co przyspo-
rzyło Szwajcarom pewnych kłopotów natury prawnej i orga-
nizacyjnej. Okazało się bowiem, że licencja na silniki HS-77, 
stanowiące napęd C-35 nie obejmuje praw do ich eksportu. 
Zatem należało rozpocząć negocjacje z francuskim oddziałem 
Hispano-Suiza nad ewentualnym rozszerzeniem licencji. Oko-
liczności ku temu były nader sprzyjające, gdyż niewydolny 
francuski przemysł nie był w stanie zaspokoić zapotrzebowa-
nia na silniki w rozrastających się gwałtownie Armée de l’Air. 
Dlatego w piśmie Departamentu Techniki Wojennej (Kriegste-
chische Abteilung, KTA) z 6 października możemy przeczytać, 
że w obecnej sytuacji porozumienie z Hispano[-Suiza] jest możli-
we, gdyż od jakiegoś czasu podejmowane są wysiłki, aby wpraw-
dzie silniki z jednej strony mogły być produkowane w Szwajcarii 
dla francuskiego rządu, a z drugiej strony dla innych nabywców, 
jak na przykład Belgia. Konieczność poczynienia nowych usta-
leń z HS stanowiła dodatkową komplikację, ale perspektywa 
kontraktu dla Grecji była kolejnym bodźcem, aby tę sprawę 
doprowadzić do pomyślnego końca.

Drugą przeszkodą było stanowisko dowództwa Flieger-
truppe, które wyraziło swój sprzeciw wobec eksportu maszyn 
bojowych. W tym czasie produkcja C-35 na potrzeby szwajcar-

skiego lotnictwa wojskowego napotkała na pewne trudności i 
dostawy tych samolotów odbywały się z dużym opóźnieniem. 
Kolejny problem stanowiła przygotowywana właśnie fabryka-
cja myśliwców D-3800. Ponieważ dotychczas używane Dewo-
itine D.27 nie przedstawiały sobą wielkiej wartości bojowej, 
toteż Fliegertruppe zależało na jak najszybszym rozpoczęciu 
dostaw nowoczesnych samolotów. Wobec niewystarczają-
cych mocy produkcyjnych państwowych zakładów lotniczych 
przy planowaniu produkcji D-3800 przewidywano, że fabryka 
z Altenrhein także wniesie niebagatelny wkład w jego wy-
twarzanie. Stąd mogące zakłócić produkcję tak potrzebnych 
myśliwców zamówienia eksportowe było źle widziane przez 
wojskowych. 

nie jest jasne czy to negatywne stanowisko miało jakiś 
wpływ na załamanie się negocjacji z Grekami. W każdym razie 
wybór ellinki Vassiliki Aeroporia ostatecznie padł na niemie-
ckie Hs 126 K-6. 

Drugie podejście Greków miało miejsce we wrześniu 
1940 r. gdy Królewskie Greckie Siły Powietrzne stanęły w ob-
liczu braku wystarczającej liczby nowoczesnych myśliwców. 

Szwajcarskie Lockheed 9 B Orion (u góry – s/n 190; u dołu 
– s/n 189), które trafiły do Swissair pod koniec marca 1932 r. 

Szwajcarskie linie lotnicze zapłaciły wówczas za każdego z nich 
równowartość 136 400 franków (ok. 31 000 dolarów).  

na początku lat 30. Orion był jednym z najszybszych samolotów 
komunikacyjnych na świecie, lecz jego użytkowanie wiązało 
się z wysokimi kosztami, gdyż mógł zabrać na pokład tylko 

4 pasażerów. Gwałtowny postęp techniki spowodował, że Oriony 
szybko zostały zdeklasowane przez większe i nowocześniejsze 

maszyny. Jesienią 1936 r. oba samoloty Szwajcarzy wycenili  
na 14 250 dolarów za sztukę.
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Kilka miesięcy wcześniej, z powodu kapitulacji Francji, załama-
ły się plany dostaw samolotów MB 151. Tylko 9 egzemplarzy 
tego myśliwca dotarło na Półwysep Bałkański. Dlatego grecki 
rząd zwrócił się do zakładów Dornier Werke z prośbą o przed-
łożenie oferty na opcjonalnie: 24 lub 36 egzemplarzy myśliw-
ca D-3800. W Szwajcarii produkcja tego samolotu ruszyła pod 
koniec 1939 r. i latem pierwsza seria kilkudziesięciu sztuk do-
tarła już do szwajcarskich jednostek. 

O ile rok wcześniej szwajcarskie władze były skłonne roz-
ważyć możliwość sprzedaży samolotów bojowych to tym 
razem sytuacja była zdecydowanie inna. Kapitulacja Francji 
spowodowała, że Helweci zostali otoczeni ze wszystkich stron 
przez państwa Osi i odtąd mogli liczyć tylko na siebie. nie tak 
dawne starcia z Luftwaffe dowiodły, że każdy myśliwiec jest na 
wagę złota. nic więc dziwnego, że władze w Bernie podeszły 
to greckiej prośby z ogromną rezerwą. eksportowi D-3800 zde-
cydowanie sprzeciwił się ówczesny dowódca Fliegertruppe 
– Oberstdivisionär Hans Bandi. Rozrastające się szwajcarskie 
siły powietrzne wciąż trapił ostry niedobór myśliwców i mimo 
starań przemysłu w niektórych jednostkach nadal jeszcze eg-
zystowały archaiczne D.27. Kooperujące ze sobą szwajcarskie 
fabryki miały więc przede wszystkim zaspokajać potrzeby ro-
dzimego lotnictwa i zająć się wytwarzaniem kolejnych Mora-
nów w ulepszonym wariancie D-3801. Dla samolotów ekspor-
towych nie starczało już mocy produkcyjnych.

Z kłopotliwej sytuacji Szwajcarów wybawili Amerykanie, 
którzy późnym latem 1940 r. zwolnili do w celów eksporto-
wych 30 Grummannów F-4F3A zamówionych uprzednio przez 
US navy. Co prawda Grecy monitowali Waszyngton o 45 ma-
szyn, ale nawet tej okrojonej dostawie nie dane było dotrzeć 
na Półwysep Bałkański. Pod koniec marca 1941 r. partia świeżo 
wyprodukowanych Grummanów została załadowana na sta-
tek i wysłana do europy. niemiecki atak na Grecję zastał trans-
port tych samolotów w Gibraltarze, dokąd dotarły 4 kwietnia. 
Tam myśliwce zostały przejęte przez brytyjską Royal navy 
a potem użyte pod nazwą Marlet Mk III w dywizjonach Fleet 
Air Arm operujących z baz lądowych. 

AFGAnISTAn
Jedno z najbardziej egzotycznych zapytań nadeszło na 

początku kwietnia 1939 r. z dalekiego Królestwa Afganistanu. 
Również tym razem pismo trafiło do zakładów Dornier Werke 
w Altenrhein. Prośba dotyczył przesłania oferty na samolo-
ty C-35 z opcją na 15 i 20 sztuk. Ale tym razem sytuacja była 
nieco inna. Po zakończeniu w lutym 1939 r. dostaw C-35 dla 
szwajcarskiego lotnictwa i wobec dalszego opóźniania się 
fabrykacji D-3800 w planach produkcyjnych szwajcarskich 
fabryk pojawiła się pustka, którą mogły wypełnić maszyny 
eksportowe. najpierw jednak należało uzyskać przyzwolenie 
rządu na wywóz sprzętu. Zgodę taką uzyskano dosyć prędko, 
bo już 21 kwietnia. W datowanym na ten dzień piśmie, skie-
rowanym do Departamentu Techniki Wojennej, Ministerstwo 
Spraw Wojskowych (eidgenössischen Militärdepartement, 
eMD) ustosunkowało się pozytywnie do sprawy sprzedaży 
samolotów. Z kolei KTA obwarowało swoją zgodę dość oczy-
wistym warunkiem, że w razie, gdyby Doflug wykorzystał przy 

realizacji nowego kontraktu tę samą sieć poddostawców co 
w przypadku dostaw dla Fliegertruppe, to zamówienie krajo-
we będzie traktowane priorytetowo. 

niestety przedstawiona przez Doflug oferta nie doczekała się 
odpowiedzi ze strony afgańskiego rządu. Zamiast C-35 Afgań-
czycy wybrali nieco ustępujące im osiągami angielskie Hawker 
Hindy. Prawdopodobnie na decyzji zaważyła łatwa dostępność 
używanych Hindów, gdyż były one wycofywane z pierwszoli-
niowych jednostek RAF jako typ przestarzały. Zapewne nie bez 
wpływu na wybór miał też fakt, że zamówione Hindy powięk-
szyły już istniejący w Afganistanie park tych maszyn2.

SZWeCJA
Środki pozyskane ze sprzedaży samolotów do Hiszpanii 

pozwoliły zarządowi Swissairu na planowanie nowych zaku-

2 W 1937 r. afgański rząd złożył zamówienie bezpośrednio w zakładach Hawke-
ra na 8 nowych Hindów. Zostały one dostarczone do Kabulu na początku stycz-
nia 1938 r. Kolejne samoloty były już maszynami używanymi – zostały przeka-
zane przez jednostki RAF stacjonujące na Bliskim Wschodzie. 2 Hindy trafiły do 
Afganistanu już w kwietniu, a co najmniej następnych 11 sztuk w lipcu 1939 r..

Mimo niezbyt nowoczesnej sylwetki bombowo-rozpoznawczy 
C-35 mógł stać się szlagierem eksportowym szwajcarskiego 

przemysłu. Zachowawcza postawa władz w Bernie spowodowała, 
że żaden egzemplarz nie opuścił granic Konfederacji

Myśliwiec D-3800 czyli licencyjna odmiana francuskiego MS 406. 
Mimo, że osiągami ustępował czołowym samolotom myśliwskim 

jak Messerschmitt 109 czy Spitfire, to na przełomie lat 30. i 40. 
nadal stanowił cenny nabytek dla sił powietrznych wielu państw. 

najcenniejszy był jednak dla szwajcarskiej Fliegertruppe…
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pów. Rosnący ruch pasażerski na trasie Zurych–Londyn wyka-
zał, że posiadana flota 14-miejscowych DC-2 obsługująca dłu-
godystansowe loty okazała się za mała. Dlatego pod koniec 
1936 r. w holenderskich zakładach Fokkera zamówiono dwa 
samoloty Douglas DC-3 w cenie 527 000 franków za sztukę. 
Była to bardzo dobra inwestycja gdyż przy podobnych jak 
w DC-2 kosztach eksploatacji nowe maszyny dysponowały 
21 miejscami dla pasażerów. Sezon w 1937 r. wykazał, że rów-
nież ten nabytek okazał się niewystarczający, więc w roku na-
stępnym park Swissairu wzbogacił się o następny samolot te-
go typu. Jednakże nie był to koniec zakupów. W 1939 r. doszło 
do dwóch katastrof samolotów należących do szwajcarskiego 
przewoźnika3. Aby zastąpić zniszczone w wypadkach maszyny 
Swissair zamówił u Fokkera dwa kolejne DC-3. Pierwszy z nich 
przyleciał do Zurychu w maju a drugi w sierpniu tego roku. 

niestety wybuch wojny spowodował, że w środku bardzo 
obiecującego sezonu pasażerski ruch lotniczy nad europą 
gwałtownie zamarł. Swissair został zmuszony do zawieszenia 
zagranicznych lotów w tym połączeń z Londynem, Amsterda-
mem i Paryżem. Firma została także pozbawiona personelu 
latającego i technicznego, który w większości został powołany 
do służby wojskowej. Dotychczas doskonale prosperujące li-
nie pierwszy raz od lat zaczęły przynosić straty. W tej sytuacji 
zarząd zadecydował o wystawieniu na sprzedaż ostatnio za-
kupionych DC-3 licząc, że nowe maszyny szybko znajdą na-
bywców. Zainteresowanie samolotami okazało sztokholmskie 
przedsiębiorstwo przewozowe AB Aerotransport. negocjacje 
zakończyły się w maju 1940 r. W ich rezultacie na stan szwedz-
kiego przewoźnika przeszedł jeden, niemal nieużywany Do-
uglas DC-3 o kodzie bocznym HB-IRU. nie jest znana dokładna 
kwota, za jaką sprzedano ten samolot, ale sprawozdanie finan-
sowe Swissairu za rok 1940 wykazuje nadzwyczajny przychód 
ze sprzedaży samolotów jak i różnych części zamiennych w wy-
sokości 560 000 franków. Można przypuszczać, że gros tej su-
my stanowi należność za Douglasa. 

W Szwecji samolot otrzymał kod rejestracyjny Se-BAG 
i imię własne „Gripen”. Dalsze losy tego samolotu potoczyły się 
tragicznie. nocą z 22 na 23 października 1943 r. podczas rejso-
wego lotu z Aberdeen do Bromma maszyna została ostrzela-
na przez niemiecki nocny myśliwiec nad Morzem Północnym 
i rozbiła się podczas awaryjnego lądowania na skalistej wysep-
ce Hållö. Zginęło 12 z 15 osób znajdujących się na pokładzie4. 

ARGenTynA
Jesienią 1946 r. Argentyńskie władze wyraziły zaintereso-

wanie kupnem kilkunastu wyprodukowanych i używanych 
we Fliegertruppe dwumiejscowych samolotów szturmowych 
C-3604. Pośrednikiem w negocjacjach był wielki entuzjasta ot-
warcia Szwajcarii na rynki Ameryki Południowej Oberst Philip 
Vacano. na prośbę o opinię skierowaną ze strony Oberstbri-
gadiera René von Wattenwyla (od 1943 r. szefa KTA) ówczes-

3 Chodzi o DC-2 (HB-ITA) rozbitego 7 stycznia 1939 r. na trasie Zurych–Paryż 
i Ju 86B (HB-IXA) utraconego 20 lipca 1939 r. na trasie Wiedeń–Zurych.
4 Był to już drugi incydent z udziałem tego samolotu. Do poprzedniego doszło 
20 czerwca 1942 r., lecz wtedy pilot „Gripena” zdołał umknąć niemieckim my-
śliwcom i doprowadzić postrzelaną maszynę do Bromma.

ny dowódca lotnictwa Oberstdivisionär Fritz Rihner w liście 
z 10 września odpowiedział, iż C-3604 nie spełnia już wymagań 
jakie stawiane są przed nowoczesnym samolotem, ani naszej 
koncepcji taktycznej, która zmierza do wykorzystywania w przy-
szłości tylko samolotów jednomiejscowych. Ponadto maszyny 
te wciąż borykały się z poważnymi problemami związanymi 
z niezawodnością silników Saurer yS-2. Było to przyczyną 
poważnych opóźnień w programie rozwoju tego samolotu 
a potem kłopotów jego w bieżącej eksploatacji po wejściu 
do służby5. nic więc nie stało na przeszkodzie, aby pozbyć się 
tych mało użytecznych wówczas maszyn. niestety nie wiado-
mo dlaczego transakcja nie doszła do skutku. Można jedynie 
przypuszczać, że niedoszli argentyńscy nabywcy dowiedzieli 

5 Patrz „Biuletyn dws.org.pl” nr 6 – jesień 2009.

Douglas DC-3-268 (s/n 2132) oznaczony w Szwajcarii kodem 
HB-IRU tuż po przylocie do Zurychu 8 sierpnia 1939 r. Zaledwie 
10 miesięcy później, 20 maja 1940 r. samolot został sprzedany 

szwedzkiemu przedsiębiorstwu przewozowemu ABA.

Szturmowy C-3804. Wady silnika i odchodząca do lamusa 
koncepcja użycia uśmierciły ten samolot zanim mógł na dobre 

rozwinąć skrzydła.
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się o wadach trapiących szwajcarskie samoloty i wycofali się 
z negocjacji. Wobec zdezaktualizowania się koncepcji, we-
dług której powstawał wyprodukowano tylko 13 egzemplarzy 
C-3604, które służyły w barwach Fliegertruppe do 1956 r.

Inne KRAJe
Późną jesienią 1945 r. zakłady Dornier Werke otrzymały za-

pytanie od jednego z bliżej nie sprecyzowanych małych kra-
jów europejskich na temat ewentualnej sprzedaży myśliwców 
D-3802. Samolot ten został opracowany w latach 1942–1945 
przez zakłady w Altenrhein jako wersja rozwojowa myśliwca 
D-3801, a jego napęd stanowił ten sam co w przypadku C-3604 
motor yS-2. W chwili otrzymania zapytania konstrukcja znajdo-
wała się na etapie prototypów, które wciąż jeszcze znajdowały 
się w fazie intensywnych testów. Jeszcze w 1944 r. Bundesrat 
wyasygnował środki na zakup 100 egzemplarzy D-3802, ale 
pod koniec 1945 r. z powodu problemów z napędem pro-
gram był już poważnie opóźniony. Istniało wysokie ryzyko, że 
w chwili wprowadzenia samolotu do służby jego osiągi już na 
wstępie będą niewystarczające. Tymczasem mający nadzieję 
na szybkie usunięcie usterek Doflug rozpoczął przygotowania 
do uruchomienia linii produkcyjnej. Zapewne mając na uwa-
dze zwrot kosztów poniesionych na rozwój myśliwca Oberst-
divisionär Fritz Rihner w piśmie datowanym na 22 listopada 
1945 r. stwierdził że zasadniczo nie istnieją zastrzeżenia co do 
dostawy D-3802 za granicę. Również w tym przypadku sprawa 
nie miała dalszego ciągu i zakończyła się na badaniu możli-
wości przez tajemniczego klienta. W okresie demobilizacji 
wojsk w europie można było nabyć o wiele lepszy sprzęt po 
wyjątkowo okazyjnych cenach. Z resztą z jednej z takich oka-
zji wkrótce skorzystali sami Helweci kupując 100 myśliwców 
P-51D pochodzących z amerykańskich zapasów.

Dalsze losy niepotrzebnego D-3802 potoczyły się podob-
nie jak szturmowego C-3604. W obliczu problemów z napę-
dem oraz perspektywy rychłego wprowadzenia na uzbrojenie 
samolotów odrzutowych produkcja D-3802 zamknęła się na 
wykonaniu 2 prototypów i dokończeniu serii zerowej liczącej 
12 sztuk. 

Podsumowując powyższe działania można stwierdzić, że 
Szwajcarzy niechętnie pozbywali się nowoczesnego sprzę-
tu, lecz raczej stawiali na eksport samolotów używanych lub 
takich, których przydatność pozostawiała wiele do życzenia. 
Podstawową przeszkodą, aby móc dostarczać sprzęt szwaj-
carskiej proweniencji do odbiorców zagranicznych były nie-
wielkie moce produkcyjne szwajcarskich zakładów lotniczych 
obciążonych zamówieniami krajowymi. Mimo ciągłej roz-
budowy państwowych fabryk konieczna była dalsza decen-
tralizacja produkcji samolotów i silne wparcie ze strony wy-
twórców prywatnych. W ten sposób powstała delikatna sieć 
kooperujących ze sobą zakładów, której strukturę łatwo było 
zaburzyć poprzez nadplanowe zlecenie eksportowe. Stawia-
jąc własne potrzeby na pierwszym miejscu władze w Bernie 
zdecydowane były do tego nie dopuścić. Poza tym szwajcar-
ski sprzęt lotniczy, w większości oparty na obcych wzorcach, 
swymi osiągami nieco odstawał od światowej czołówki – stąd 
nikłe nim zainteresowanie wśród ewentualnych nabywców. 

Jeśli jednak potencjalny klient już pojawił to był on z reguły 
mało wymagający lub przygnany pilną potrzebą a składane 
przezeń zapytania dotyczyły niewielkich ilości maszyn. Mając 
powyższe na uwadze łatwiej jest zrozumieć dlaczego w więk-
szości przypadków Szwajcarzy bez żalu przyjmowali fiasko 
negocjacji.

Marcin Strembski  

(net_sailor)
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spowodowały, że w chwili wejścia do służby był już samolotem 

przestarzałym. W nadchodzącej epoce odrzutowców użytkowanie 
myśliwca o tak słabych osiągach mijało się z celem. Przy tym 

na rynku dostępne były lepsze i tańsze maszyny z wojennego 
demobilu.
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Bitwa pod Zagrodami (7.08.1915 r.)

Paweł Grudzień (pablo8019)@

niewątpliwie najbardziej znaną bitwą stoczoną w okoli-
cach Żyrzyna jest ta, którą stoczono 8 sierpnia 1863 r. podczas 
Powstania Styczniowego. Jednak niewiele osób wie o tym iż 
dokładnie 52 lata później, podczas I wojny światowej pobli-
skie Zagrody stały się miejscem kolejnej krwawej batalii…

na początku sierpnia 1915 r. sytuacja wojsk rosyjskich na 
terenie Królestwa Polskiego stawała się coraz bardziej nie-
ciekawa. nacierające z północy (z rejonu Wielkich Jezior Ma-
zurskich) i południa (przez Lubelszczyznę) wojska niemieckie 
i austro-węgierskie stopniowo zaciskały kleszcze wokół car-
skich armii zgrupowanych nad środkową Wisłą. Fiasko rosyj-
skich prób powstrzymania na obu skrzydłach ofensywy sprzy-
mierzonych i groźba zamknięcia carskich wojsk w olbrzymim 
„polskim worku” wymusiły na rosyjskich głównodowodzących 
jedyne logiczne w tej sytuacji rozwiązanie: „nazad!” – osta-
teczną decyzję o odwrocie w kierunku wschodnim podjęto 
już 3 sierpnia. Jako pierwsze miały go rozpocząć najbardziej 
wysunięte na zachód jednostki operujące w rejonie Warszawy 
i Iwangorodu (Dęblina) – i tak 4 sierpnia oddziały rosyjskie nisz-
cząc za sobą mosty na Wiśle wycofały się z twierdzy dęblińskiej 
a 5 sierpnia z Warszawy. Aby jednak umożliwić im swobodny 
odwrót musiano zdobyć się na jeszcze jeden wysiłek i spró-
bować choć na moment zatrzymać prące naprzód z północy 
i południa oddziały przeciwnika – utworzonym w ten sposób 
„korytarzem” uchodzące z rejonu Warszawy wojska rosyjskie 
mogłyby bezpiecznie wycofać się w kierunku wschodnim.

na zachodniej Lubelszczyźnie opór postanowiono stawić 
na zawczasu przygotowanych pozycjach ciągnących się od 
Dęblina przez tereny na południe od Michowa w kierunku Lu-
bartowa gdzie należące do rosyjskiej 4 Armii korpusy: Grena-
dierów, XXV i XV zagrodziły drogę 4 Armii austriackiej naciera-
jącej w kierunku Wieprza. Rosjanie byli zdecydowani za wszel-
ką cenę grać na zwłokę, z kolei Austriakom i niemcom bardzo 
się spieszyło – starcie było w takiej sytuacji nieuniknione.

najbliżej Wisły operował austro-węgierski VIII Korpus, któ-
remu 5 sierpnia ponownie przyporządkowano niemiecką 47 
Rezerwową Dywizję Piechoty (dalej DP) i któremu w obec-
nej sytuacji przypadło za zadanie jak najszybsze uchwycenie 
przepraw na Wieprzu w rejonie Baranowa. Główne uderzenie 
mieli wykonać zwycięzcy spod Kurowa i Markuszowa sprzed 
kilku dni – niemiecka 47 Rez. DP, a jako miejsce przełamania 
rosyjskich pozycji wybrano leżące koło Żyrzyna Zagrody gdzie 
przeciwnikiem miały się okazać doborowe jednostki z rosyj-
skiego Korpusu Grenadierów. Skrzydła atakujących niemców 

zabezpieczać miały pozostałe siły VIII Korpusu – austriackie 
62 i 2 DP. Z uwagi na czas potrzebny 47 Rez. DP na dotarcie 
w miejsce planowanej akcji (w momencie wyznaczenia jej do 
ataku dywizja znajdowała się w rejonie nowej Aleksandrii, 
tj. dzisiejszych Puław) atak wyznaczono na dzień 7 sierpnia. 
W drodze pod Zagrody w Skowieszynie jednostki dywizji uzu-
pełniły rezerwistami swoje przerzedzone dotychczasowymi 
walkami szeregi (m.in. 217 Rezerwowy Pułk Piechoty powięk-
szył swój stan o 395 ludzi) i 6 sierpnia, maszerując przez do-
szczętnie spaloną Końskowolę oraz Sielce dotarły na miejsce 
przyszłej walki. 

Spójrzmy na te wydarzenia z punktu widzenia biorącego 
bezpośredni udział w ataku niemieckiego 217 Rezerwowego 
Pułku Piechoty (dalej rez. pp).

Odcinek, który miał zająć 217 rez. pp obsadzały do tej pory 
oddziały z austriackiej 62 DP. II batalion zajął miejsce III batalio-
nu z austriackiego 99 pp obsadzającego prawie 2-kilometro-
wy odcinek ciągnący się skrajem lasu na południowy zachód 
od Kotlin – dalej na prawo znajdowały się pozycje bośniackie-
go 4 pp z 2 DP. III batalion zajął pozycje na lewo od II batalionu 
na odcinku leżącym naprzeciwko samych Zagród - zluzował 
on w tym miejscu batalion z 13 pp Landsturmu. Dalej na lewo 
znajdowały się już pozycje 218 rez. pp. I batalion 217 rez. pp 
zatrzymano jako rezerwę pułkową w lesie na wschód od Woli 
Osińskiej. O godzinie 14.15 luzowanie sojuszniczych oddzia-
łów zostało ukończone. W kierunku nieprzyjacielskich pozycji 
wysłano niezwłocznie liczne patrole – ze zdobytych przez nie 
informacji wynikało iż rosyjskie okopy ciągną się od wzgórz 

Żołnierze niemieccy w okopach

http://www.fahnen.pl
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leżących na północ od Kotlin przez południowe obrzeża Za-
gród, park i zabudowania majątku dworskiego (teren wokół 
obecnego Gimnazjum w Żyrzynie) aż po lasy na południowy 
zachód od Żyrzyna. Ustalono również iż są one silnie obsadzo-
ne jednak pozbawione przeszkód z drutu, co stanowiło spore 
ułatwienie w nadchodzącym szturmie. Wymiana nieprzyja-
cielskich jednostek nie uszła uwagi Rosjan, którzy już w trak-
cie luzowania Austriaków prowadzili silny ostrzał karabinowy 
a w późnych godzinach popołudniowych otworzyli nawet 
ogień artyleryjski na skraj lasu na południowy-zachód od Kot-
lin, gdzie zauważyli niemieckie prace fortyfikacyjne. W odpo-
wiedzi niemiecka artyleria zasypała gradem pocisków zarów-
no rosyjskie okopy jak i same Zagrody, które w zapadających 
ciemnościach stanęły w płomieniach. 

Pomimo tego iż obie strony doskonale zdawały sobie spra-
wę z tego co miało nastąpić dnia następnego, noc upłynęła 
w zupełnej ciszy. W nocy wydano oficjalny rozkaz do ataku na  
Zagrody – zgodnie z nim główne uderzenie miały przeprowa-
dzić 2 bataliony z 217 rez. pp i 1 batalion z 218 rez. pp pod 
ogólnym dowództwem pułkownika Johowa (dowódcy 217 
rez. pp – przyp. aut.) na szerokim na 1 km odcinku ciągnącym 
się od skraju lasu na wschód od Zagród w kierunku zachod-
nim. Ubezpieczenie ataku z prawej strony przypadło w udzia-
le II batalionowi 217 rez. pp rozmieszczonemu na skraju lasu 
na południowy zachód od Kotlin natomiast zadanie osłony 
lewej flanki atakujących otrzymał kolejny batalion z 218 rez. 
pp, który w tym celu miał zająć obrzeża lasu na południe od 
zabudowań dworskich i trzymać pod ostrzałem znajdujące 
się naprzeciwko flankujące pozycje przeciwnika, ciągnące się 
od południowego krańca parku dworskiego w kierunku połu-
dniowo-zachodnim do lasu na południowy zachód od Żyrzy-
na. Ostatni batalion z 218 rez. pp pozostał w okolicy koty 179 
na południe od Zagród do dyspozycji dowództwa 93 Brygady, 
do której należały obydwa pułki. 

7 sierpnia o godzinie 6 rano przeznaczone do ataku ba-
taliony (I/217, III/217, II/218) wymaszerowały ze skrzyżowa-
nia dróg przy kocie 179 i zachowując między sobą odległość 
200 m każdy ustawiły się w pozycji wyjściowej do ataku (szkic 
poniżej). Łącznie do ataku przeznaczono 12 kompanii, z czego 
6 miało atakować w pierwszej linii, 4 w drugiej a dwie stano-

wiły rezerwy pułkowe. Po prawej stronie, na wysuniętej do 
przodu krawędzi lasu ustawiono karabiny maszynowe które 
otrzymały za zadanie trzymania pod ogniem obrzeży lasu na 
południowy wschód od Zagród w celu uniemożliwiania nad-
chodzenia stamtąd posiłków dla Rosjan. Atakujący żołnierze 
otrzymali również należyte wsparcie artyleryjskie: II i III Dywi-
zjon 47 Rezerwowego Pułku Artylerii Polowej oraz 3 bateria 
5 Pułku Artylerii Pieszej (łącznie 28 dział) zajęły pozycje og-
niowe na północnych obrzeżach Woli Osińskiej. Wraz ze wsta-
jącym dniem zaczęły one wstrzeliwać się w planowane cele 
ataku a o godzinie 7.50 rozpoczęły huraganowy ogień na po-
zycje wroga. Pod jego osłoną o godzinie 8.00, niczym Polacy 
pod Grunwaldem, z krawędzi lasu ruszyły do ataku pierwsze 
grupy niemieckiej piechoty posuwając się łagodnie opadają-
cym terenem w kierunku strumienia i znajdujących się za nim 
zabudowań Zagród. Rosjanie byli czujni – w mgnieniu oka ata-
kujący dostali się pod silny ogień z broni ręcznej i maszynowej 
i to nie tylko od strony Zagród, ale również z lasu na wschód 
od Zagród oraz z flankujących pozycji wroga w okolicy mająt-
ku dworskiego. Jakby tego było mało, na czystym dotąd nie-
bie wykwitły chmurki znaczące wybuchy rosyjskich szrapneli 
a całe pole pokryły wysokie wybuchy wbijających się w ziemię 
granatów. Rosjanie zorientowawszy się skąd wychodzą kolej-
ne fale atakujących skoncentrowali wkrótce ogień artyleryjski 
na tej krawędzi lasu, na której były pozycje wyjściowe ataku-
jących batalionów – zakłóciło to poważnie postępy kolejnych 
fal atakujących niemców, którym uzupełnianie czołowych linii 
szło teraz bardzo powoli i przynosiło spore straty. Dodatkowo 
Rosjanie, pomimo ostrzału niemieckich karabinów maszyno-
wych zdołali ok. godziny 10.30 ściągnąć z lasu na wschód od 
Zagród posiłki – przed nacierającymi batalionami zarysowało 
się teraz widmo ciężkiej przeprawy. 

Rozrzuceni luźno w terenie i ukryci za niewielkimi osłona-
mi żołnierze niemieccy parli jednak zdecydowanie do przo-
du i stopniowo zaczęli osiągać płaską zadrzewioną dolinę 
strumienia, która znajdowała się ok. 200 m od południowych 
obrzeży Zagród. Pod osłoną drzew do dyspozycji dowódców 
kompanii natychmiast rozciągnięto kable telefoniczne, żeby 
dowodzący całym atakiem pułkownik Johow mógł rozeznać 
się w postępach ataku. Zebrawszy wszystkie meldunki o go-

Przebieg rosyjskich i niemieckich pozycji w okolicach Zagród oraz kierunek niemieckiego uderzenia.
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dzinie 12.15 rozkazał on przystąpić do decydującego szturmu. 
Dowódcy poszczególnych kompanii podciągnęli do przodu 
swoich rozproszonych w terenie żołnierzy, którzy na ogólny 
sygnał do szturmu rzucili się w kierunku niedalekich już rosyj-
skich umocnień. Walka na bliską odległość trwała niecałe pół 
godziny – w jej wyniku niemcy zajęli okopy na południowych 
obrzeżach Zagród, wzięli ok. 100 jeńców i karabin maszynowy. 
Obsada rosyjskich okopów, która nie została wybita lub wzięta 
do niewoli, wycofała się w kierunku północnym do okopów 
ciągnących się przez wzgórze 164 oraz na wschód do lasu. 
niemcy zajęli spalone Zagrody (gdzie natychmiast przesunię-
to rezerwy oraz jednostki 220 rez. pp) i okopali się na północ 
od wsi przy drodze biegnącej do Żyrzyna wysuwając poste-
runki w kierunku wzgórza 164.

O godzinie 14 nadszedł kolejny rozkaz z dowództwa Bry-
gady, które zdawało sobie sprawę że należy kuć żelazo póki 
gorące: 93 Brygada ma rozszerzyć wyłom w nieprzyjacielskich 
pozycjach poprzez zwinięcie ich w obie strony. 217 pułk ma zwi-
nąć je w kierunku wschodnim. 218 pułk któremu zwraca się jego 
II batalion, ma zająć najpierw dwór Zagrody i zwinąć nieprzy-
jacielskie pozycje w kierunku zachodnim. Podporządkowany 
Brygadzie 220 pułk nie bacząc na połączenie z resztą wojsk ma 
przebić się przez wzgórze 164 w kierunku wzgórza 165 na zachód 
od Czołnej.

Jednak zanim przekazano oddziałom powyższy rozkaz do 
wykonania, Rosjanie przystąpili o godzinie 15 do potężnego 
kontrataku. Żołnierze niemieccy zajmujący wysunięte stano-
wiska ujrzeli masy rosyjskiej piechoty nadchodzące w 5 falach 
z kierunku północnego i kierujące się nie tylko na Zagrody, 
ale również na odcinki niemieckiej obrony na prawo i lewo od 
nich – jedynym wyjściem w tej sytuacji było dla nich wycofanie 
się z powrotem do wioski, na główną linię obrony. Kontratak 
piechoty wspierała również rosyjska artyleria poprzez zsyn-
chronizowany ostrzał północnych obrzeży Zagród. Jednak 
pomimo determinacji carskich żołnierzy i silnego wsparcia 

artyleryjskiego ich natarcie załamało się w równie zajadłym 
ogniu niemieckiej piechoty i artylerii – godzinę po rozpoczę-
ciu rosyjskiego kontrataku niemcy ostatecznie zażegnali nie-
bezpieczeństwo włamania we własne linie od frontu. We znaki 
dawali się jeszcze tylko Rosjanie mocno usadowieni w parku 
i zabudowaniach dworskich, wspierający się ponoć zasobami 
trunków z pobliskiej gorzelni –dopiero o zmierzchu udało się 
ich stamtąd wyrzucić atakiem 218 rez. pp. Dało to początek 
ogólnemu odwrotowi Rosjan w kierunku północnym, który 
szybko przerodził się w paniczną ucieczkę – zamieszanie w 
szeregach rosyjskich potęgował jeszcze fakt iż na karku mieli 
ochoczo ścigające ich oddziały z pułków 218 i 220.

Sierżant Paul Weiss z 1 komp./I/217 tak opisał później te 
wydarzenia:

Po udanym szturmie zatrzymaliśmy się za wiejską drogą pro-
wadzącą z Zagród [do Żyrzyna – przyp. aut.] i okopaliśmy 

niemiecki szkic sytuacyjny przedstawiający rozmieszczenie wojsk 
przed bitwą

Skład zdobytej broni rosyjskiej
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się. Na prawo od nas znajdował się las. Przed nami rozciągało 
się pole pokryte stogami siana. Otrzymałem rozkaz by wraz 
z 3 ludźmi spenetrować przedpole. Ruszyliśmy naprzód napo-
tykając po drodze kilku Rosjan, którzy ukrywali się za stogami 
siana i odnajdując nagle w oddalonej o około 1200 m od na-
szych pozycji kotlinie Rosjan szykujących się do kontrataku. 
Były to jednostki gwardyjskie [pomyłka sierżanta Weissa, by-
ły to jak już wcześniej wspomniano jednostki grenadierów 
– przyp. aut.]. Silnie ostrzeliwani wróciliśmy przez wzgórze 
164 do naszych pozycji, przy czym jeden z moich ludzi […] 
otrzymał postrzał w głowę. 1 kompania otrzymała rozkaz by 
obsadzić skraj wzgórza. Pochyleni pobiegliśmy naprzód przez 
ściernisko i okopaliśmy się w wyznaczonym miejscu. Ujrzeli-
śmy nadciągających w gęstych liniach Rosjan. Ich karabiny 
maszynowe z dużą dokładnością ostrzeliwały szczyt wzgó-
rza. Także z lewej strony zbliżały się silne oddziały przeciwni-
ka, tak więc musieliśmy ostatecznie wycofać się z powrotem 
na pozycje przy drodze wiejskiej. Silnie ostrzeliwała nas nie-
przyjacielska artyleria.

Pod osłoną lasów na prawo od nas atakowała rosyjska 
gwardia [pomyłka jw. – przyp. aut.]. Jednak nasz 1 pluton, 
który bronił okopów z tamtej strony odparł szturm pomimo 
tego że Rosjanie zdołali zbliżyć się miejscami na 5 kroków i 
używali podczas szturmu ręcznych granatów. Aż do wieczora 
byliśmy ostrzeliwani przez artylerię. 

[…]
O 6 wieczorem usłyszeliśmy dobiegający z lewej strony 

sygnał do szturmu [był to atak 218 rez. pp na Rosjan obsa-
dzających zabudowania dworskie – przyp. aut.]. Przez chwi-
lę było słychać gwałtowny ogień karabinowy, potem głośne 
Hurra! W końcu i my ruszyliśmy naprzód. Rosjanie rzucili się 
do panicznej ucieczki. Po lewej stronie uciekały ich wozy amu-
nicyjne i bagażowe. Rozstawiliśmy nasze karabiny maszyno-
we i ścigaliśmy ogniem przeciwnika. Ruszyliśmy dalej aż na 
same wzgórze [164 – przyp. aut.]. Wkrótce zapadły wieczor-
ne ciemności. Wtedy zaszyliśmy się w naszych namiotach że-
by zażyć upragnionego snu.

W międzyczasie, celem rozszerzenia uzyskanego włama-
nia, o godzinie 17 przesunięto 3 kompanie z 220 rez. pp oraz 
2 kompanie z 217 rez. pp do lasu na wschód od Zagród. Grupa 
ta zajęła przy okazji również wzgórze 164 i kontynuowała na-
stępnie pościg w kierunku północnym. O godzinie 19 w ślad 
za uchodzącymi Rosjanami wyruszyły także kolejne jednostki 
– na odpoczynek zatrzymano się już po zapadnięciu ciemnoś-
ci w okolicach Łysej Góry.  

Straty niemieckie w bitwie pod Zagrodami wyrównywały 
niemalże liczbę otrzymanych dwa dni wcześniej uzupełnień. 
W 217 rez. pp wyniosły: I batalion – 13 zabitych, 103 rannych; 
II batalion – 2 zabitych, 2 rannych; III batalion – 7 zabitych, 194 
rannych. 12 komp./III/217, przetrzebiona w dotychczasowych 
walkach, liczyła już tylko 42 bagnety i została w Zagrodach 
jako grupa porządkująca pole bitwy, pochowała (z „pomocą” 
rosyjskich jeńców) w ciągu następnych dni łącznie 63 niemie-
ckich i 76 rosyjskich żołnierzy. Polegli spoczęli w oddzielnych 
mogiłach na odcinkach natarcia poszczególnych pułków skąd 
potem przeniesiono ich na żyrzyński cmentarz do kwatery 

wojennej, która niestety nie dotrwała w swoim pierwotnym 
kształcie do naszych czasów.

Rankiem następnego dnia 47 Rez. DP wznowiła marsz by 
przez niwę i Czołną dotrzeć w godzinach przedpołudniowych 
9 sierpnia do przeprawy na Wieprzu w Baranowie – z kolei po-
zostałe dwie dywizje VIII Korpusu ruszyły w kierunku północ-
no-zachodnim i północno-wschodnim. Rosjanie byli jednak 
szybsi – nie napotkano ich już ani na lewym, ani nawet na pra-
wym brzegu Wieprza. Rosyjskie siły osłonowe przegrały bitwę 
pod Zagrodami jednak ich główne zadanie – osłona odwrotu 
wojsk znad środkowej Wisły – zostało w 100% wykonane.

Paweł Grudzień  

(pablo8019)
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Niniejszy artykuł jest częścią powstającego opracowania nt. prze-
biegu I wojny światowej na Lubelszczyźnie w latach 1914–1915).

Rosyjscy jeńcy przygotowujący mogiły dla poległych
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Gen. Kazimierz Sosnkowski według Lecha Wyszczelskiego 
– czyli rzecz o słabościach nowej biografii „Szefa” i słów kilka o nowej metodzie 
prowadzenia dysputy naukowej

Daniel Koreś@

Jesienią 2010 r. ukazała się na rynku księgarskim kolejna 
książka autorstwa Lecha Wyszczelskiego1 pt. Generał Kazimierz 
Sosnkowski, wydana staraniem Domu Wydawniczego „Bellona” 
w Warszawie i dofinansowana ze środków Ministerstwa nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, licząca 387 stron. Jest to 14 książka2 
(nie licząc wznowień starszych tytułów) tego autora wydana 
w ciągu ostatnich pięciu lat – i bynajmniej nie ostatnia, jaka 
wyszła drukiem w zeszłym roku, gdyż ok. miesiąca po ukaza-
niu się biografii gen. Sosnkowskiego w księgarniach pojawiło 
się niezwykle obszerne (łącznie 1478 stron) dwutomowe opra-
cowanie Wojna polsko-rosyjska 1919–19203. Doliczając do tego 
wydaną także w tym roku monografię Ministerstwo Spraw Woj-
skowych (1918–1939) (ss. 281), mamy do czynienia z niezwykle 
rzadkim przypadkiem opublikowania w ciągu jednego roku: 
naukowej biografii jednej z najważniejszych postaci polskiej 
historii XX wieku, ogromną syntezę wojny polsko-bolszewi-
ckiej i monografię jednej z kluczowych instytucji rządowych 
II Rzeczpospolitej. Jest to godne podziwu osiągnięcie4. 

Biografię gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Autor podzielił 
na 10 rozdziałów, (nie licząc wstępu i zakończenia), bibliogra-
fię i skromny aneks. Znajduje się w nim niepełny wykaz od-
znaczeń gen. Sosnkowskiego – brak bowiem Złotego Krzyża 
Orderu Virtuti Militarii i Orderu Orła Białego! 

Istotą konstrukcji pracy było kryterium problemowo-chro-
nologiczne. Rozdziały wyodrębnione zostały jako problemy, ale 
zaprezentowane zostały w układzie chronologicznym (s. 15). Pod 
tą grą słów kryje się faktycznie konstrukcja rozdziałów w syste-
mie chronologicznym. A więc Czytelnik biorący dzieło Lecha 
Wyszczelskiego do ręki otrzymuje pełne błędów, pomyłek i 

1 Jak dotąd jedynym dokonaniem tegoż autora na polu biografistyki jest agita-
cyjna broszura firmowana przez Główny Zarząd Polityczny LWP Gen. broni Karol 
Świerczewski „Walter”, Warszawa 1987. Praca ta mieści się doskonale w nadal 
słabo poznanym polityczno-militarnym dyskursie PRL, swego czasu określanym 
przez oficerów politycznych LWP mianem „żużlu”. Wystarczy tylko sięgnąć do 
wstępu, żeby przeczytać, że: „Karol Świerczewski to postać wybitna, to symbol 
rewolucyjnego zaangażowania i patriotycznego poświęcenia. Stawał do walki 
wszędzie tam, gdzie dostrzegał potrzebę obrony ideałów wolności, gdzie masy 
ludowe walczyły z siłami wstecznictwa i reakcji. Był wybitnym dowódcą, wycho-
wawcą, a jednocześnie rewolucjonistą […] Był symbolem żołnierza i dowódcy 
armii nowego typu, uosobieniem jedności idei patriotyzmu i internacjonalizmu” 
(ibidem, s. 5).
2 Oprócz dwóch książek z popularno-naukowej serii: „Historyczne Bitwy”, pozo-
stałe 12 prac było obszernymi monografiami naukowymi.
3 Do tego zestawienia możemy doliczyć w tym momencie 16 książkę – Wojna 
o Kresy Wschodnie 1918–1921, Warszawa 2011 – która ukazała się na rynku księ-
garskim wiosną t.r.
4 Zob. także W. Rezmer, O polskiej historii wojskowej i „Przeglądzie Historyczno-
Wojskowym”, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, nr 4/2008, s. 135–138.

przeinaczeń5 niekompletne itinerarium życia Kazimierza Sosn-
kowskiego. nie udało mi się odnaleźć w żadnym z rozdziałów 
ujęcia problemowego, choć kwestii, które mogłyby podlegać 
podobnemu kryterium w biografii „Szefa” można znaleźć mnó-
stwo, jak choćby wnikliwe przeanalizowanie i porównanie relacji 
pomiędzy Sosnkowskim a Józefem Piłsudskim oraz pomiędzy 
Sosnkowskim a Władysławem Sikorskim, co z punktu widzenia 
biografistyki tych trzech postaci miałoby kapitalne znaczenie, 
czy też jak postrzegany był Sosnkowski, jako naczelny Wódz, 
przez aliantów i sowietów. Takich przykładów można by podać 
więcej. W zamian czytelnik biografii, otrzymuje kronikarski wy-
kład, w stylu Galla Anonima, przetkany od czasu do czasu nie-
licznymi informacjami o życiu prywatnym gen. Sosnkowskiego, 
podany bez jakiejkolwiek głębszej analizy, kwitowany pustymi 
stwierdzeniami w rodzaju: brakuje informacji o jego życiu prywat-
nym (s. 142)6.

Brak pogłębionej refleksji jest cechą charakterystyczną ca-
łej pracy Lecha Wyszczelskiego. Autor biorąc na warsztat życie 
takiej postaci jak Sosnkowski – z zamiarem napisania pełnej 
biografii naukowej7 – powinien zdawać sobie sprawę z ogromu 
źródeł i literatury, jakie powinien przebadać w trakcie kweren-
dy. niestety, elementy podstawowej bazy źródłowej dla bio-
grafii gen. Sosnkowskiego w znacznym stopniu znajduje się 
poza granicami kraju. Pięć najważniejszych zespołów źródeł 
proweniencji polskiej znajduje się w: Wielkiej Brytanii w Lon-
dynie (Instytut Polski i Muzeum gen. Władysława Sikorskiego, 
Studium Polski Podziemnej, Instytut Józefa Piłsudskiego oraz 
archiwum personalne żołnierzy PSZ przechowywane w Mini-
stry of Defence APC Polish enquiries w northolt) i w Stanach 
Zjednoczonych w nowym Jorku (Instytut Józefa Piłsudskiego 
w Ameryce). Kwerendę uzupełniającą należałoby przeprowa-
dzić także w Bibliotece Polskiej w Paryżu i w Londynie. Ponie-
waż jednak działalność gen. Sosnkowskiego – szczególnie 
w okresie II wojny światowej – wkraczała na pole polityki mię-

5 Odsyłam wszystkich zainteresowanych do znacznie bardziej szczegółowej re-
cenzji książki L. Wyszczelskiego pióra dr. Jerzego Kirszaka, która została opubliko-
wana w nr 1/2011 „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” (dalej PHW), s. 163–179. 
6 Syn Generała, prof. Piotr Sosnkowski, który uczestniczył w konferencji nauko-
wej Kazimierz Sosnkowski – żołnierz, humanista, mąż stanu w 120. rocznicę uro-
dzin we Wrocławiu w listopadzie 2005 r., i którego piszący te słowa miał zaszczyt 
poznać osobiście, dysponuje mnóstwem informacji na temat życia prywatnego 
Ojca. Jednak dotarcie do rodziny Generała było – jak widać – zbyt dużym wy-
zwaniem dla Lecha Wyszczelskiego. Zresztą informacje o życiu rodzinnym po-
winny znaleźć się w odrębnym rozdziale.
7 Można odnieść wrażenie, że za takową uważa swoje dzieło sam autor, robiąc 
niesłuszne przytyki książce Marii Pestkowskiej.



BIuletyN DWS.org.pl12

numer 11 – wiosna 2011

dzynarodowej koniecznie należałoby przeprowadzić uzupeł-
niającą kwerendę w następujących archiwach zagranicznych: 
w Wielkiej Brytanii w national Archives w Kew; w Rosji w Ar-
chiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyj-
skiej, w Rosyjskim Archiwum Państwowym Historii Społeczno
-Politycznej, w Centralnym Państwowym Archiwum Federacji 
Rosyjskiej, w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym8 
i wreszcie w Archiwum Prezydenta Federacji Rosyjskiej9. Część 
dokumentów proweniencji sowieckiej jest obecnie dostępna 
w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie10; we Fran-
cji w ramach kwerendy uzupełniającej winno się sięgnąć do 
zbiorów Archives du Ministère des Affaires Ètrangères i Servi-
ce Historique de l’Armèe de Terre. Z kolei w Austrii należałoby 
sięgnąć do dokumentów odznaczeniowych znajdujących się 
w gestii Kriegsarchiv w Wiedniu. Można także sięgnąć do zbio-
rów amerykańskich znajdujących się w Instytucie Hoovera 
w Stanford w Kalifornii11 i niemieckich w Bundes/Militärarchiv 
we Fryburgu Bryzgowijskim. 

Lech Wyszczelski, zakładając z góry, potencjalne zarzuty nie 
wykorzystania wymienionej powyżej bazy źródłowej zasłonił się 
wygodnym stwierdzeniem (str. 13), że trudno jednemu bada-
czowi zrealizować kwerendy w tylu archiwach zagranicznych12. 
Gdyby autor biografii Sosnkowskiego wykorzystał choć w poło-
wicznym stopniu zbiory najważniejszych z wyżej wymienionych 
archiwów (IPMS, Instytuty Piłsudskiego z Londynu i Ameryki, 
SPP) – można byłoby przyjąć z pewnym zrozumieniem jego ar-
gumentację.  Ponieważ nawet w minimalnym stopniu nie eks-
plorował tych zbiorów należy uznać jego tłumaczenie uznać za 
nieprzekonujące. Brak badań podstawowych w tych archiwach 
przechowujących dokumentację o proweniencji polskiej fak-
tycznie jest jednym z argumentów za dyskwalifikacją dzieła Le-
cha Wyszczelskiego, rozumianego jako monografia naukowa.

Kwerenda źródłowa, będąca oparciem dla wywodów 
w książce Lecha Wyszczelskiego, jest niebywale uboga, wręcz 
przypadkowa. Podstawę stanowią zbiory Centralnego Archi-
wum Wojskowego w Rembertowie. niestety, jednak i tutaj 
pojawiają się wątpliwości dotyczące rzetelności przeprowa-
dzonych studiów. Przykładowo – Lech Wyszczelski twierdzi, 
że korzystał z akt personalnych Kazimierza Sosnkowskiego, a 
podaje sygnaturę 199/S-2511, która faktycznie dotyczy akt od-
znaczeniowych, a konkretnie wniosku na Krzyż Walecznych13. 

8 Od 1999 r. część tego archiwum stanowi dawny Ośrodek Przechowywania 
Zbiorów Historyczno-Dokumentacyjnych, z którego zbiorów Lech Wyszczelski 
korzystał w bardzo ograniczonym stopniu, lecz podaje zapis w bibliografii w taki 
sposób jakby była to dalej odrębna placówka, mimo że we wstępie pisze o włą-
czeniu OPZH-D do RPAW.
9 O znaczeniu archiwów rosyjskich dla historii Polski w czasie II wojny świato-
wej świadczy najdobitniej praca nikołaja Iwanowa, Powstanie warszawskie wi-
dziane z Moskwy, Kraków 2010. 
10 Kolekcja akt z archiwów rosyjskich, sygn. VIII.800.1-87 (grupa zespołów). 
Z tych dokumentów – nie wiadomo dlaczego – Lech Wyszczelski nie korzystał.
11 Zob. W. Stępniak, Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersyte-
tu Stanforda, Warszawa 1997.
12 Dr Jerzy Kirszak, pracownik Oddziałowego Biura edukacji Publicznej we 
Wrocławiu, od kilkunastu lat prowadzi dokładne kwerendy do biografii Kazimie-
rza Sosnkowskiego.   
13 Fotokopia tego wniosku znajduje się w tomie pokonferencyjnym Kazimierz 
Sosnkowski – żołnierz, humanista, mąż stanu: w 120. rocznicę urodzin, oprac. zbio-
rowe pod red. T. Głowińskiego i J. Kirszaka, Wrocław 2005, s. 225–226, tam też 
podana jest sygnatura KW 199/S-2511. Czyżby stąd autor zaczerpnął sygnaturę, 
którą mylnie uznał za sygnaturę akt personalnych? Faktycznie sygnatura ta jest 
następująca: Kolekcja Generałów i Osobistości, mikrofilm 571 (dawna sygnatu-

Wystarczy tylko nadmienić, że wniosek na KW stanowi tylko 
nikłą część akt odznaczeniowych – najważniejszą część doku-
mentacji osobowej stanowią akta personalne, a z tych, jak moż-
na przypuszczać – autor w ogóle nie korzystał. W przypadku 
biografii wyższego stopniem oficera takie zaniechanie stanowi 
ogromny błąd. W bibliografii wymienione są także inne zespoły 
akt z CAW, z których miał korzystać Autor, niestety nie przekłada 
się to na aparat naukowy w tekście. W wielu przypadkach po-
jawiają się uzasadnione podejrzenia, że autor wykorzystał cu-
dze opracowania dla poprawienia wrażenia zakresu szerokości 
kwerendy w źródłach posiadanych przez CAW14. Oprócz CAW z 
archiwów (względnie zbiorów specjalnych bibliotek) krajowych 
Lech Wyszczelski wymienił w bibliografii również Archiwum Akt 
nowych w Warszawie, Bibliotekę Zakładu narodowego im. Os-
solińskich we Wrocławiu, Wojewódzkie Archiwum Państwowe 
w Krakowie i Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Tylko pobieżne 
przejrzenie bibliografii pozwala stwierdzić, że tak w przypadku 
AAn jak i BZniO we Wrocławiu penetracja zasobów jest wyraź-
nie nie adekwatna do zasobów tych placówek15. 

Wystarczy tylko nadmienić, że w AAn znajduje się duży 
zespół – Akta Kazimierza Sosnkowskiego, sygn. 406, który au-
tor wymienia w bibliografii (bez sygnatury), a do którego brak 
jest odwołań w przypisach. Jeszcze ważniejszy jest zbiór ar-
chiwaliów przechowywany w BZniO we Wrocławiu – Papiery 
Kazimierza Sosnkowskiego. Można śmiało powiedzieć, że jest 
to zrąb dokumentów dotyczących życia i działalności Gene-
rała, znajdujących się w Polsce – z punktu widzenia biografii 
Sosnkowskiego, nie tylko jako wojskowego, istotniejszy niż 
zbiory CAW. Otóż z owego ogromnego zespołu dokumentów 
Lech Wyszczelski wymienia w bibliografii dwie sygnatury – 
16501/III (Materiały Kazimierza Sosnkowskiego dotyczące Le-

ra: 1769/89/4773). 
14 Zob. L. Wyszczelski, Generał Kazimierz Sosnkowski…, s. 75-76, por. D. Koreś, 
Organizacja i liczebność Grupy Operacyjnej Jazdy w lipcu 1920 r., PHW, nr 2, 2007, 
s. 65–66, 74; W dziele Wyszczelskiego znajduje się informacja o konferencji, jaką 
zwołał gen. Sosnkowski 18 VI 1920 r. w Warszawie w sprawie reorganizacji jazdy. 
Informację tę autor biografii gen. Sosnkowskiego zaczerpnął z tekstu mojego 
autorstwa nie podając przy tym odnośnika źródłowego, nie omieszkał jednak 
dalej podać odnośnika źródłowego do Projektu gen. Sosnkowskiego zwalczania 
kawalerii sowieckiej (Lech Wyszczelski nie wie o tym, że ów dokument podał do 
druku Andrzej Suchcitz, Projekt gen. Kazimierza Sosnkowskiego zwalczania 1. 
Konnej Armii Sowieckiej w 1920 roku, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”, 1991, 
t. XIX, nr 138, s. 93-97) i do Rozkazu gen. S. Hallera z 2 VII 1920 r., nr 7710/I/20, które 
„zaczerpnął” także z mojego tekstu. nie muszę dodawać, że mój tekst nie znalazł 
się w bibliografii zestawionej przez Lecha Wyszczelskiego. 
15 np. z BZniO we Wrocławiu miał wykorzystać Papiery Kazimierza Sosnkow-
skiego, lecz w tekście odnośnik do tego źródła pojawia się dwa razy (str. 171, 
przyp. 34 i str. 306, przyp. 90). W pierwszym przypadku przypis dotyczy Komite-
tu dla Spraw Uzbrojenia i Sprzętu – przytaczam in extenso: „Dokumenty pracy tej 
komórki zaginęły podczas działań wojennych. Część prac została odtworzona 
przez płk. [Kazimierza] Kieszniewskiego i przekazana przez Jadwigę Sosnkow-
ską do zbiorów Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich”. I tyle – bez 
sygnatury. Daje to asumpt do podejrzeń, że Lech Wyszczelski ponownie wyko-
rzystał cudzą pracę bez podania odnośnika bibliograficznego (por. D. Koreś, Ge-
nerał Kazimierz Sosnkowski jako przewodniczący Komitetu dla Spraw Uzbrojenia i 
Sprzętu oraz Komitetu Wyższej Szkoły Wojennej [w:] Kazimierz Sosnkowski – żoł-
nierz, humanista, mąż stanu: w 120. rocznicę urodzin, oprac. zbiorowe pod red. 
T. Głowińskiego i J. Kirszaka, Wrocław 2005, s. 50–63; autor niniejszej recenzji, 
który partycypował w ww tomie pokonferencyjnym pisał o tym, że materiały 
dotyczące KSUS w zbiorach BZniO we Wrocławiu opierają się na notatkach 
płk. Kieszniewskiego). Zwracam uwagę na fakt, że Lech Wyszczelski na str. 13 
(przyp. 2), swego dzieła skrytykował mój tekst z ww tomu pokonferencyjnego 
(przekręcając przy tym moje nazwisko – co w przypadku tego autora jest raczej 
normą niż odosobnionym przypadkiem; pomijam już fakt, że Lech Wyszczelski 
świadomie postanowił „pognębić” moją osobę pisząc, że jestem magistrem), a 
następnie „wykorzystał” moje ustalenia bez podania źródła informacji. 
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gionów i wojny polsko-radzieckiej 1919–1921) i 16502 (faktycz-
nie sygnatura powinna być łamana przez III – „Referaty do roku 
1937”. Opracowania i notatki Kazimierza Sosnkowskiego z lat 
1927–1937). Dokumenty z żadnej z wymienionych tutaj, dość 
przypadkowych, teczek nie zostały użyte w tekście biografii. 
Pojawia się jednak w jednym przypisie (str. 306, przyp. 90) 
sygnatura z BZniO 16552 – którą autor dzieła „zapożyczył” ze 
zbioru dokumentów zebranych przez Józefa Smolińskiego16. 
Oczywiście autor biografii nie wspomniał w przypisie o tym, 
że dokument ten został opublikowany, choć tom źródeł Józe-
fa Smolińskiego zamieścił w bibliografii! Wszystko to pozwala 
wysunąć przypuszczenie, że Lech Wyszczelski nigdy nie prze-
prowadził kwerendy we Wrocławiu. Jest to zresztą łatwe do 
sprawdzenia, jeśli przejrzymy zeszyt korzystających z czytelni 
rękopisów w gmachu przy ul. Szewskiej 37. W ten oto sposób 
mamy jasność, że autor nie tylko nie korzystał z archiwów znaj-
dujących się poza granicami kraju, lecz również nie eksploro-
wał tych znajdujących się w Polsce (AAn i BZniO) lub robił w to 
w sposób wybiórczy i fragmentaryczny (CAW).

Zupełnie kuriozalnie brzmią słowa Lecha Wyszczelskiego 
we Wstępie do recenzowanego dzieła (str. 13): Podstawowe 
archiwalia znajdują się w Instytucie Józefa Piłsudskiego w No-
wym Yorku, (str. 14): Autor nie miał możliwości zapoznania się 
z materiałami przechowywanymi w Instytucie Józefa Piłsud-
skiego w Nowym Jorku [tak w tekście, raz york, a drugi raz 
Jork – D.K.]. Zupełnym nieporozumieniem jest stwierdzenie 
(str. 14): Niniejsza biografia napisana została głównie w oparciu 
o analizę materiałów źródłowych wspomaganą tylko odwoływa-
niem się do opracowań. Uważny czytelnik może się przekonać 
o nonsensowności tego autorytatywnego stwierdzenia po 
pobieżnej nawet lekturze książki. Wystarczy tylko popatrzeć 
na stopień wykorzystania zbiorów Instytutu Polskiego i Mu-
zeum gen. Sikorskiego w Londynie – otóż autor w bibliografii 
wymienia tylko dwa zespoły, które miał wykorzystać w tekście: 
A.IV.1/1, Armia Polska we Francji, zespół Oddziału III Operacyj-
nego oraz A.XII.1/14, 22/75, 23/51a i 26/1, Sztab naczelnego 
Wodza i Ministerstwo Spraw Wojskowych/Obrony narodowej 
1939–1948. Faktycznie oznacza to, że autor biografii gen. Sosn-
kowskiego, który od 1939 r. był Komendantem Głównym ZWZ, 
ministrem stanu, następcą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
i naczelnym Wodzem, wykorzystałby tylko 5 teczek aktowych 
ze zbioru stanowiącego podstawowy i kompletny zespół doku-
mentacji obrazującej działalność Rządu Polskiego na Uchodź-
ctwie oraz kierownictwa Polskich Sił Zbrojnych17. Zaznaczam, 
że biografista Generała nie wykorzystał spuścizny po płk. dypl. 
Franciszku Demelu, jednym z najbliższych współpracowników 
wojskowych gen. Sosnkowskiego. Znajduje się ona w zbiorach 
Studium Polski Podziemnej w Londynie. Zdumienie budzi ne-
gliżowanie Dziennika czynności Naczelnego Wodza od 8 lipca 
1943 r. do 30 września 1944 r.18 Autor recenzowanego dzieła nie 

16 Naczelne władze wojskowe Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie /1939-1945/, 
oprac. merytoryczne i wyb. dok. J. Smoliński, Warszawa 2004, dok. 27, s. 221. 
17 I tę liczbę należy zweryfikować, gdyż wymienione sygnatury i dokumenty 
z IPMS Lech Wyszczelski podawał faktycznie za wspomnianym już zbiorem źró-
deł: Naczelne władze wojskowe Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie… (zob. L. Wy-
szczelski, Generał Kazimierz Sosnkowski…, s. 274, przyp. 23, 24 i 25 i por. Naczelne 
władze wojskowe…, dok. 21-23, s. 170–198). 
18 IPMS, C 24; zob. także BZniO, sygn. 16549/II.

zapoznał się z tomem źródeł Kazimierz Sosnkowski. Wybór pism, 
który podał do druku Jerzy Kirszak. Znajdują się w nim nigdzie 
wcześniej nie publikowane teksty Generała19. Jest to tym dziw-
niejsze, że tom ten został opublikowany w znanej serii „Biblio-
teka narodowa” Wydawnictwa Ossolineum. Lech Wyszczelski 
nie potrafił dotrzeć także do innego cennego wydawnictwa 
źródłowego – Dziennika czynności Prezydenta RP Władysława 
Raczkiewicza 1939–1947, opracowanego merytorycznie przez 
Jacka Piotrowskiego i wydanego staraniem Wydawnictwa Uni-
wersytetu Wrocławskiego jeszcze w 2004 r. 

Również zaskakująco ubogo prezentuje się także wykaz 
literatury pamiętnikarskiej. Autor wykorzystał jedynie część 
opublikowanych wspomnień; nie udało mu się jednak dotrzeć 
do wspomnień niepublikowanych, znajdujących się w zbio-
rach BZniO we Wrocławiu, Biblioteki Jagiellońskiej w Kra-
kowie, IPMS w Londynie, Instytutu Piłsudskiego w Londynie 
i w nowym Jorku, SPP w Londynie. Tak więc do oceny czytel-
ników pozostawiam ową deklarację autora o wybitnie źród-
łowym charakterze jego biografii. Odrębnym zagadnieniem 
pozostaje sposób i tryb wykorzystania przez Lecha Wyszczel-
skiego ustaleń innych autorów20.

Zbliżona w formie do znajomości archiwaliów jest kwe-
renda w literaturze przedmiotu. Podstawę stanowi 95 pozycji 
o charakterze monograficznym i zaledwie 19 pozycji przy-
czynkarskich. Wśród pozycji przyczynkarskich autor pomieś-
cił nieliczne artykuły prasowe („Robotnik”, „Dziennik Polski”), 
jak i teksty z periodyków naukowych, a także z fachowych 
periodyków wojskowych („Bellona”). Szczególnie uderza kom-
pletne negliżowanie prasy. Przy takiej podstawie badań eufe-
mizmem wydaje się określenie bibliografii zestawionej przez 
Lecha Wyszczelskiego, jako skromnej. Do zdumiewających 
braków warsztatowych należy zakwalifikować niewykorzysta-
nie obszernej monografii autorstwa dr. Ireneusza Wojewódz-
kiego Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej. Książę 
niezłomny czy Hamlet w mundurze?, opublikowanej staraniem 
narodowego Centrum Kultury, Warszawa 2009. Luki w znajo-
mości literatury przedmiotu uzupełnia nadto 57. tom „niepod-
ległości”, zawierający kilka tekstów poświęconych Kazimierzo-
wi Sosnkowskiemu, w tym niezwykle ważny artykuł Jerzego 
Kirszaka, „naczelny Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski wobec 
Powstania Warszawskiego” (s. 95–128 tegoż tomu „niepodle-
głości”) oraz Krzysztofa Polechońskiego, „Wojskowy, polityk, 
intelektualista. Kazimierz Sosnkowski w świetle wspomnień, 
publicystyki i literatury” (ibidem, s. 9–51)21. Odnotujmy też, że 

19 Podobnie rzecz się ma z innym źródłem podanym do druku przez J. Kirszaka 
– zob. Notatki generała Kazimierza Sosnkowskiego z kampanii wrześniowej 1939 r., 
„niepodległość”, t. LVII, Warszawa 2007, s. 163-196.
20 Podobne metody stosował w swojej monografii – będącej równocześnie 
jego rozprawą habilitacyjną – prof. nadzw. dr hab. Piotr Rozwadowski (Wojsko 
Powstania Warszawskiego. Struktury, dowodzenie, skład osobowy, możliwości 
bojowe, Warszawa 2007), co zostało wyszczególnione w recenzji pióra dr. Grze-
gorza Jasińskiego, Z drugiej strony lustra, PHW, nr 3/2008, s. 192-197. Zasadnym 
jest dodać, że jednym z recenzentów dorobku prof. nadzw. dr. hab. Piotra Roz-
wadowskiego był Lech Wyszczelski. Obydwaj pracują Instytucie Pedagogiki Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
21 Lech Wyszczelski pominął także inny ważny tekst tego autora zamieszczo-
ny we wspominanym tomie pokonferencyjnym Kazimierz Sosnkowski w kręgu 
literacko-artystycznych relacji i inspiracji [w:] Kazimierz Sosnkowski – żołnierz…, 
s. 204–216; Tekst ten jest tym istotniejszy, że pokazuje Generała z zupełnie innej, 
prawie nieznanej, strony – choćby jako autora przekładów na język polski wier-
szy Charles’a Baudelaire’a czy Johanna Wolfganga von Goethego. 
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Autor nie zapoznał się – a przynajmniej nie odnotował tego 
faktu choćby nawet w bibliografii – z obszernym biogramem 
Kazimierza Sosnkowskiego zamieszczonym w Polskim Słowni-
ku Biograficznym (Kraków 2001, t. XL/4, z. 167, s. 524-539).

Konsekwencją pobieżnej kwerendy – tak źródłowej jak i bib-
liotecznej – jest recenzowana biografia. nie sposób ocenić ją ina-
czej niż jako dzieło ułomne. Autor mimo deklaracji, że posiada 
nie tylko wiedzę historyczną, ale i wojskową22 oraz że posiada dużą 
wiedzę o tym polityku, ale przede wszystkim wojskowym23, nieste-
ty poległ z kretesem próbując zmierzyć się z biografią „Szefa”. Ży-
cie Sosnkowskigo całkowicie przerosło możliwości Autora jako 
historyka w ogóle, a historyka militarnego w szczególności. 

W recenzji tej nie będę wyliczał wszystkich, często zupełnie 
kuriozalnych, błędów i potknięć Lecha Wyszczelskiego – zresz-
tą uczynił już to ktoś inny24. Tytułem przykładu: Autor biografii 
dwukrotnie (str. 12 i 366) mylnie podał datę śmierci bohatera 
swojej pracy – 11 listopada 1969 r., winno być 11 październi-
ka 1969 r. Z kolei jako emerytowany oficer WP nie potrafi roz-
różnić mundurów generalskich sprzed i po 1939 r. – ostatnia 
fotografia we wkładce zdjęciowej (fotografie nie są ponume-
rowane) jest podpisana: Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie, podczas gdy na fotografii ze zbiorów CAW wi-
dać Kazimierza Sosnkowskiego w mundurze generała broni 
WP sprzed 1939 r. Sądzę, że kwintesencją wartości całej pracy 
Lecha Wyszczelskiego pozostającą na trwałe w historii historio-
grafii jest opis 22 fotografii: Uroczystości pogrzebowe marszałka 
Józefa Piłsudskiego. W centralnym punkcie tej fotografii można 
ujrzeć postać marszałka Józefa Piłsudskiego w towarzystwie 
generałów: Kazimierza Sosnkowskiego i Józefa Hallera!

Biografię Kazimierza Sosnkowskiego pióra Lecha Wyszczel-
skiego trzeba uznać za fragmentaryczne zebranie – w formie 
książki – stanu wiedzy o Generale, pełne błędów, potknięć, 
niedomówień i przekręceń. Praca, wbrew temu czego chciałby 
autor, nie posiada charakteru biografii opartej o źródła. Czy-
tając uważnie przypisy tego dzieła widać wyraźnie, że autor 
eksplorował przede wszystkim Materiały Historyczne, zebrane 
i oprac. przez Józefa Mateckiego (Londyn 1966) i opracowanie 
Stanisława Babińskiego Kazimierz Sosnkowski: myśl – praca – 
walka. Przyczynki do monografii oraz uzupełnienia do Materia-
łów Historycznych Kazimierza Sosnkowskiego (Londyn 1988). 
na bazie tych dwóch opracowań źródłowych, skromnie uzu-
pełnionych przypadkowymi archiwaliami i literaturą (bez pra-
sy) powstała zła książka. Wbrew twierdzeniu Autora, że jego 
zamiarem było ukazanie – w miarę posiadanych możliwości – 
całego życia generała […] z pewnością biografia ta stanowi […] 
znaczący postęp w badaniach nad rekonstrukcją życia i dokonań 
tego wybitnego żołnierza i polityka (str. 15), nie stanowi ona 
żadnego postępu w badaniach nad dziejami militarnymi i po-
litycznymi Polski XX w. Złożona deklaracja i sposób jej realiza-
cji okazały się gołosłowne. Wartość prac popularnych polega 
na ich rzetelności. To kryterium nie zostało spełnione nawet 
w minimalnym stopniu. W efekcie biografia gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego pióra Lecha Wyszczelskiego, mimo zachowa-

22 L. Wyszczelski, W sprawie Grupy Operacyjnej Jazdy, PHW, nr 2/2008, s. 166.
23 Idem, W odpowiedzi na „rewelacje” prof. dr. hab. Piotra Staweckiego, PHW, nr 
1/2009, s. 167.
24 Ponownie odsyłam do recenzji J. Kirszaka (zob. przyp. 3).

nia pozorów naukowości, winna zostać uznana za nieudolną 
kompilację, całkowicie bezwartościową a tym samym przyna-
leżną do rodziny historiograficznego spamu. 

W środowisku historyków polskich zarzuca się – bardzo 
często przy tym generalizując – badaczom pracującym w IPn 
nierzetelność, braki w znajomości źródeł i literatury. Jak więc 
w kontekście recenzowanej książki wygląda autorytet prof. 
dr. hab. i płk. w st. spocz. Lecha Wyszczelskiego, którego na 
okładkach książek uświetnia się, jako czołowego badacza hi-
storii wojskowości II Rzeczpospolitej?

Wydaje się, że dotąd zbyt rzadko podejmowano się re-
cenzowania książek tego autora – być może decyduje o tym 
dość skostniały system wzajemnych zależności, jaki występuje 
w środowisku historyków militarnych eks-oficerów? Być mo-
że, należy wzorem prof. dr. hab. Grzegorza nowika na każdym 
kroku podejmować rzeczową polemikę z „ustaleniami” Lecha 
Wyszczelskiego25 oraz trzeba prostować ewidentne błędy, od 
których jest aż gęsto w jego publikacjach26. Zasadnym jest też 
skierowanie apelu pod adresem instytucji udzielających wspar-
cia finansowego wydawnictwom – w tym konkretnym przy-
padku mowa jest o Ministerstwie nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go – o uczciwe recenzowanie książek, które otrzymują dotację 
z publicznych pieniędzy. Wątpię czy którykolwiek z historyków 
zajmujących się dwudziestowieczną historią Polski podpisałby 
się jako recenzent wydawniczy dzieła Lecha Wyszczelskiego.



Odrębnego omówienia wymaga polemika dotycząca re-
cenzowanej książki, która została zainicjowana na łamach 
„Przeglądu Historyczno-Wojskowego”. Krytyczna recenzja 
autorstwa Jerzego Kirszaka spotkała się z odpowiedzią Lecha 
Wyszczelskiego, co nie byłoby niczym szczególnie zaskakują-
cym, gdyby nie specyficzna – delikatnie to ujmując – forma 
wypowiedzi autora biografii gen. Sosnkowskiego. Ponieważ 
podobnie jak J. Kirszak oceniam bardzo krytycznie recenzo-
waną książkę, czemu dałem wyraz powyżej, a także wcześniej 
na łamach „Biuletynu IPn”, co zapewne będzie skutkowało 
podobną odpowiedzią Lecha Wyszczelskiego pod moim adre-
sem, chciałbym czytelnikom zwrócić uwagę na problem po-
stępującej degradacji jakości dysputy naukowej27.

Piszący te słowa miał tę wątpliwą przyjemność poczuć ja-
ko pierwszy „gniew” Lecha Wyszczelskiego, gdy po wykazaniu 
w krótkim przypisie – być może napisanym w nieco emocjo-
nalnej formie, lecz bynajmniej w najmniejszym stopniu nie 
obraźliwym – ewidentnych błędów merytorycznych w jednej 
z książek tego autora otrzymał mocną ripostę28. Już wówczas 

25 Rzeczowa polemika ze strony Lecha Wyszczelskiego jest mało prawdopo-
dobna, o czym świadczy jego głos w dyskusji z autorem niniejszej recenzji na 
łamach PHW (zob. L. Wyszczelski, W sprawie Grupy Operacyjnej Jazdy, PHW, nr 
2/2008, s. 165-167, odpowiedź mojego autorstwa ibidem, s. 168-172). 
26 Zob. G. nowik, Zanim złamano „ENIGMĘ”… Rozszyfrowano REWOLUCJĘ. Polski ra-
diowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920, Warszawa 2010, s. 32-46.
27 Skrajnym przykładem jest świeża sprawa prof. dr. hab. Mirosława Piotrowskiego, 
który podał do sądu autora krytycznej recenzji jego książki dr. Sławomira Poleszaka.
28 Te i następne napastliwe wypowiedzi polemiczne Lech Wyszczelski raczył 
nazwać: „merytorycznymi dyskusjami” (sic!). Autor ten nie odniósł się tylko do 
jednej krytycznej, a nawet powiedziałbym ośmieszającej go recenzji pióra dr. 
Krzysztofa Jankowiaka, O Polsce w Wersalu, PHW, nr 2/2009, s. 197–206.
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ujawniła się charakterystyczna dla pisarstwa polemicznego 
Lecha Wyszczelskiego metoda ataków ad personam na swo-
jego adwersarza. Autora tego szczególnie zabolało, że młody 
magister ma czelność podważać ustalenia profesora doktora 
habilitowanego, szargając przy tym sacrum ustaleń luminarza 
polskiej historii wojskowości. Odnotujmy tę charakterystycz-
ną cechę toczenia sporów naukowych przez Lecha Wyszczel-
skiego – nie liczy się merytoryczna wartość dyskusji, jako 
nierozłącznej części warsztatu historyka, lecz ambicjonalne 
poczucie gniewu wynikające z faktu krytyki samej w sobie, 
a szczególnie jeśli na krytykę pozwala sobie młodszy wiekiem 
i stopniem naukowym. Wydaje się, że ten sposób reagowania 
na krytykę naukową jest odbiciem obyczajów panujących 
w wojsku (wskazuje na to także „koszarowy” język dominują-
cy w napastliwych polemikach Lecha Wyszczelskiego), gdzie 
nie ma miejsca na dyskusję z poleceniami starszego stopniem. 
Przenoszenie podobnych obyczajów na grunt cywilnego śro-
dowiska naukowego powinno być piętnowane, jako praktyka 
wysoce niedopuszczalna, godząca w wolność dyskusji i kry-
tyki naukowej. Stanowi ona prostą drogę do dogmatu o nie-
omylności badaczy legitymujących się tytułem profesora zwy-
czajnego.

Lech Wyszczelski starał się – i jak pokazuje jego ostatnia 
wypowiedź dalej się stara – udowodnić, że jest primus inter 
pares, któremu przysługują specjalne względy, jak choćby nie-
omylność naukowa oraz prawo bezkarnego oskarżania swoich 
adwersarzy np. o kłamstwo29 czy też bezprawne posługiwanie 
się tytułem naukowym (chyba tak należy rozumieć określenie 
„pseudo-doktor”). Uzasadnieniem tej uprzywilejowanej po-
zycji, jest – co podkreśla na każdym kroku – tytuł profesora 
mianowanego i wysoki stopień wojskowy oraz autorstwo rze-
czywiście zdumiewającej liczby książek i przyczynków. Okazu-
je się, że jest to za mało, gdyż nie tytuł naukowy czy stopień 
wojskowy decydują o jakości pracy naukowej i rzetelności 
ustaleń badawczych. Co gorsza Lech Wyszczelski jest utwier-
dzany w mniemaniu swojej „wyjątkowości” przez grono lojal-
nych uczniów30, co prowadzić może tylko do dalszego pobu-
dzania jego ambicji i jeszcze bardziej gorszących wypowiedzi 
pod adresem kolejnych adwersarzy31 – bez względu na staż, 
dorobek i tytuł jakim się legitymują32. Okazuje się bowiem, 
że Lech Wyszczelski w swojej polemice ze starszym od siebie 
o 12 lat – i posiadającym ugruntowaną pozycję w środowisku 
historyków wojskowości – prof. dr. hab. Piotrem Staweckim 
nie powstrzymał się od podobnych metod ataków personal-

29 Takie gołosłowne oskarżenie Wyszczelski rzucił także pod moim adresem, 
zob. L. Wyszczelski, W sprawie Grupy…, PHW, nr 2/2008, s. 165.
30 Historia wojskowości ma niewielu mistrzów w świecie. Jednym z kluczowych 
jest prof. dr hab. Lech Wyszczelski, który swoją pracę naukową powiązał z pracą 
zawodową. Od 50 lat nie ustaje we wzbogacaniu i odkrywaniu kolejnych aspektów 
tej dziedziny […] Mistrz jest specjalistą w zakresie powszechnej myśli wojskowej i to 
jedynym w skali światowej badającym dzieje od starożytności po czasy współczes-
ne, zob. słowo wstępne od redaktorek zbioru studiów: Historia wojskowości XX 
wieku. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej prof. dr hab.  Lecha 
Wyszczelskiego, red. A. niewęgłowska, M. Wiśniewska, Siedlce 2010, s. 9. należy 
tylko wyrazić słowa ubolewania nad stanem znajomości historiografii – polskiej 
i obcej – Pań redaktorek, które popełniły te słowa. 
31 A tych będzie tylko przybywać, gdyż twórczość Lecha Wyszczelskiego jest (i 
nie miejmy złudzeń, będzie dalej) niezwykle obfita i równie ułomna.
32 L. Wyszczelski, W odpowiedzi na „rewelacje” prof. dr. hab. Piotra Staweckiego, 
PHWnr 1/2009, s. 163-170. 

nych, jakie stosował wobec piszącego te słowa czy też obecnie 
wobec J. Kirszaka.

W swojej wypowiedzi chciałbym zasugerować czytelnikom 
zwrócenie bacznej uwagi na praktyki polemiczne stosowane 
przez Lecha Wyszczelskiego, na podstawie najświeższego 
tekstu „Doktorowi Jerzemu Kirszakowi w odpowiedzi” za-
mieszczonego na łamach PHW nr 1/2011. Pierwszym, wydaje 
się najważniejszym aspektem konstrukcji każdej polemiki ad-
wersarza jest odwracanie uwagi czytelnika od merytorycznych 
aspektów krytyki poprzez argumenty ad personam, zarzuty 
wobec miejsca zatrudnienia etc. Oto próbka tej metody: 

[…] dr Jerzy Kirszak, bardzo mało znany historyk, autor kilku 
przyczynków, bez pozycji wyrobionej w gronie ludzi reprezentują-
cych badaczy zajmujących się profesjonalnie historią, w tym hi-
storią wojskowości […] Na 10 powszechnych33 forach historyków 
wojskowości, które dotychczas się odbyły – a byłem ich wszystkich 
uczestnikiem – nie zauważyłem tegoż „historyka”. Szczególnie 
pożyteczny wydawałby się pobyt na ostatniej z tych debat, sku-
piających wszystkich liczących historyków wojskowości z kraju, 
poświęconej metodologii i metodyce badań historycznowoj-
skowych. Ta lekcja byłaby dla adwersarza bardzo potrzebna, bo 
może zdobyłby nieco wiedzy z tej problematyki, której poziom, 
co wynika z recenzji, jest wręcz żenujący […] Z posiadanych in-
formacji wynika, że jest głównym specjalistą w Referacie Badań 
Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych Oddziału Wrocławskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej. Generalnie w pionie historycznym 
tej instytucji ulokowali się „wyrotowani” adiunkci, nie mający 
szans zatrudnienia w uczelniach i o nikłych szansach na sięganie 
po stopnie i tytuły naukowe, jak też inni młodzi magistrowie i dok-
torzy także pozbawieni możliwości rozwijania się w znaczących 
w kraju ośrodkach naukowych. Charakteryzują się jednak swoistą 
metodologią badań naukowych – uznaję to za pseudometodolo-
gię – ich podporządkowania pod z góry obraną tezę i bez konfron-
tacji posiadanych informacji z innymi źródłami i opracowaniami. 
Do tego poszukują rzekomej argumentacji nie konfrontując mało 
wiarygodnych zbiorów byłej „bezpieki” z innymi źródłami i mate-
riałami. Jest to niemal identyczna metoda badawcza, która była 
nazywana materializmem historycznym z pominięciem oczy-
wiście pierwszego wyrazu. W środowisku historyków profesjo-
nalistów uznawany jest podział na historyków i historyków IPN. 
Optuję za tym podziałem, zaś adwersarz w powyżej zamieszczo-
nej recenzji tylko ten podział potwierdził […] Zadać więc można 
pytanie: co jest powodem takiej agresji zaprezentowanej przez p. 
Kirszaka? Przypuszczam, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że 
jest nią uprzedzenie go w wydaniu biografii gen. Sosnkowskiego 
[…] Na razie publikuje on mało przekonywujące dykteryjki w mało 
popularnych periodykach i prowincjonalnych gazetkach […] Po-
wyższą recenzję traktuję jako kliniczny przejaw jadu i nienawiści, 
jaki może być udziałem sfrustrowanego kandydata na „uczone-
go”, zawiedzionego w oczekiwaniach zostania „gwiazdą” nauki. 
Tymczasem pozostaje mu rola prowincjonalnego doktora34.

33 Powszechność reklamowanych tutaj forów historyków wojskowości jest 
grubo przesadzona, gdyż najliczniej reprezentowane są na nich środowiska tyl-
ko kilku ośrodków zajmujących się historią wojskowości. 
34 L. Wyszczelski, „Doktorowi Jerzemu Kirszakowi w odpowiedzi”, PHW, nr 
1/2011, s.180-182, 191. Cytowany fragment jest tylko drobną próbką „meryto-
rycznej” dyskusji Wyszczelskiego.
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W ten sposób adwersarz próbuje powiedzieć czytelnikom, 
że waga zarzutów mu stawianych jest nijaka, gdyż krytykujący 
jest zawistnym, nieznanym w środowisku, „historykiem IPn”, 
który z zupełnie niskich pobudek, godnych potępienia, zaata-
kował książkę profesora. Lekceważący ton ma tylko wyrobić 
w czytelniku wrażenie małości Kirszaka i wielkości Wyszczel-
skiego. na całe szczęście polemika naukowa dotyczy najczęś-
ciej konkretnego, w sensie materialnym, dzieła i w tym przy-
padku każdy zainteresowany wykazujący minimum obiek-
tywizmu ma okazję pójść do księgarni, wziąć do ręki książkę 
Lecha Wyszczelskiego i osobiście przekonać się, że wielkość 
jej autora jest niczym potiomkinowska wieś – tylko pozor-
na. Piszący te słowa, także „historyk IPn” i na dodatek autor 
równie krytycznych recenzji książki tego autora, a przy okazji 
równie podłej kondycji jak Kirszak – a więc pisujący dykteryjki 
w prowincjonalnych gazetkach – ośmiela się jednak nie zga-
dzać z Panem Profesorem. Ponieważ jednak Lech Wyszczelski 
zaznaczył, że nie jest i nie będzie zwolennikiem spiskowej teo-
rii dziejów to kamień spadł mi z serca, gdyż inaczej mógłbym 
być pewien, że uzna krytyczne wystąpienie kolejnego „histo-
ryka IPn” za spisek wymierzony w niego, zaplanowany „przez 
określone środowiska” atak mający na celu tylko i wyłącznie 
rozpętanie kampanii nienawiści wobec tego powszechnie po-
ważanego autora.

Miarą celności merytorycznych uwag, których grubo po-
nad setkę można znaleźć w recenzji J. Kirszaka jest poziom 
napastliwości w odpowiedzi L. Wyszczelskiego. Jest to także 
miara jaką można zmierzyć poziom kompromitacji tegoż au-
tora. Z ponad 100 błędów biograf Sosnkowskiego przyznał się 
do paru, w obronie kilku  swoich mylnych „ustaleń” nieudolnie 
i nieprzekonująco polemizuje35, a resztę pomija milczeniem, 
co oznacza przyznanie się do nich. najgorsze jednak jest to, że 
autor ten kompromituje się po raz kolejny i nie spotyka się to 
z potępieniem ze strony środowiska historyków zajmujących 
się XX-wieczną historią Polski. Wszak w odpowiedzi J. Kirszako-
wi Lech Wyszczelski wyraził się, delikatnie mówiąc, lekceważą-
co o Instytucie Pamięci narodowej, w którym pracują wybitni 
badacze najnowszych dziejów Polski, a przy okazji znakomi-
ci znawcy biografistyki, jak profesorowie Włodzimierz Suleja 
i Krzysztof Kawalec czy też prof. Jerzy eisler, który ponadto jest 
przewodniczącym Rady naukowej „Przeglądu Historyczno-
Wojskowego”, a więc periodyku na łamach, którego polemika 
został zamieszczona. Wyszczelski pisząc o „pseudo-doktorze” 
i prowincjonalnym środowisku wrocławskich historyków pod-
ważył kompetencje Rady naukowej Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego i zaliczył do grupy badaczy pro-
wincjonalnych wymienionych wcześniej profesorów Suleję 
i Kawalca. Pomijam fakt, że uznając za prowincjonalny Uniwer-
sytet Wrocławski, to do jakiej kategorii zaliczy on np. Uniwer-
sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, o siedleckiej Alma mater 
nie wspominając? Wydaje się, że etykietę „prowincjonalności” 

35 Oto przykład kompromitującej ignorancji L. Wyszczelskiego: „Panie doktorze 
[do dr. Jerzego Kirszaka kieruje te słowa – D.K.], jakie pierwsze imię miał premier 
Składkowski, czyżby nie Felicjan, na pewno nie Sławoj [sic!], chociaż to drugie 
imię często było przywoływane (proszę sprawdzić w autobiografii), a Kordian
-Zamorski to przypadkiem nie Józef. Kordian to jego pseudonim [sic!]. Zaiste 
śmieszne” (zob. ibidem, s. 190). Zaiste, ośmieszył się Pan Profesor.

Wyszczelski jest w stanie przylepić każdemu ze swoich kolej-
nych adwersarzy. A tak na marginesie – to stwierdzenie o pro-
wincjonalnym ośrodku wrocławskim powoli nabiera statusu 
„kultowego” i zaczyna żyć własnym życiem. Oto prawdziwie 
trwały przekaz L. Wyszczelskiego, dzięki któremu zaistnieje 
na długie lata w świadomości zbiorowej historyków, nie tylko 
wojskowości.

Kończąc chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden frag-
ment „merytorycznej” polemiki L. Wyszczelskiego z J. Kirsza-
kiem. Otóż autorowi recenzowanej biografii zabrakło w kry-
tycznej recenzji pióra J. Kirszaka… pozytywów, stąd postano-
wił sam je wskazać, tym którzy nie potrafili ich odnaleźć bez 
jego pomocy. Oto rzeczony fragment: Z obowiązku autora – re-
cenzent tego zupełnie nie dostrzegł – napiszę, kilka zdań o tym, co 
praca zawiera i co udało się ustalić i wprowadzić do obiegu na-
ukowego. Przede wszystkim starałem się zachować obiektywizm 
przy kreśleniu sylwetki gen. Sosnkowskiego. Zaliczyłem go do wy-
bitnych Polaków odgrywających bardzo ważną rolę w odzyska-
niu przez Polskę niepodległości, w dwudziestoleciu międzywojen-
nym oraz podczas II wojny światowej i życia emigracyjnego po jej 
zakończeniu. Poza Piłsudskim, którego pozycja w tym okresie by-
ła wyjątkowa, zaliczyłem go do trójki najwybitniejszych wojsko-
wych, po części polityków analizowanego okresu – obok marsz. 
Śmigłego-Rydza i gen. Władysława Sikorskiego. W biografii – za 
sprawę bezdyskusyjną uważam, że jest najpełniejsza jak dotąd w 
dotychczasowej historiografii – starałem się pokazać tę sylwetkę 
głównie przez pryzmat jego dokonań na odcinku wojskowym – 
czuł się przed wszystkim żołnierzem – ale i jako polityka, wska-
zując iż miał pewne dokonania i pisarskie. Zdecydowanie mniej 
miejsca zajmowały jego sprawy osobiste – bardzo trudne do re-
konstrukcji [sic!] – chociaż i tu poczynione zostały pewne nowe 
ustalenia. Książka liczy 387 stron tekstu, opatrzonego przypisami 
źródłowymi i informacyjnymi, posiada dość obszerną bibliografię 
[sic!] – z wymieniania pewnych pozycji świadomie zrezygnowa-
łem – uważając je za jednostronne i słabo udokumentowane, a do 
tego o inklinacjach hagiograficznych36. 

Odnosząc się do tego fragmentu można zdobyć się tylko na 
jeden komentarz – Lech Wyszczelski książką o Kazimierzu Sos-
nkowski wyważył otwarte drzwi. Wszystkie wymienione przez 
niego ustalenia badawcze, które sobie przypisał, są tak ogól-
ne, że nie wychodzą poza ustalenia wynikające z biogramu 
Sosnkowskiego w Polskim Słowniku Biograficznym, przywoły-
wanego tomu Kazimierz Sosnkowski – żołnierz, humanista, mąż 
stanu: w 120. rocznicę urodzin, nie mówiąc o tak krytykowanej 
przez adwersarza książce Marii Pestkowskiej. Część z wymie-
nionych tutaj ustaleń oscyluje na poziomie podręcznika do 
historii dla liceum ogólnokształcącego. W większości podręcz-
ników można bowiem przeczytać, że Sosnkowski był jedną 
z najwybitniejszych postaci w XX-wiecznej historii Polski. Czy 
tego oczekuje się po książce, która według jej autora ma być 
pierwszą naukową biografią? W owym podsumowaniu autor, 
z zadziwiającą szczerością, potwierdził to czego dowiodłem 
w swojej recenzji.

Daniel Koreś

36 L. Wyszczelski, „Doktorowi Jerzemu Kirszakowi…”, PHW, nr 1/2011, s. 191–192.
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Zygmunt Klukowski, opr. red. A. Knyt
Zamojszczyzna, t. 1: 1918–1943, t. 2: 1944–1959
Ośrodek KARTA, Warszawa 2007
ss. t. 1 – 411 + 52 nlb., t. 2 – 371 + 44 nlb.
ISBn: 978-83-88288-92-0

Lekarz, bibliofil, uczestnik kampanii wrześniowej, członek konspiracji antyniemieckiej, członek podziemia antykomunistyczne-
go, osoba represjonowana przez władze komunistyczne, pamiętnikarz. To najkrótsza charakterystyka Zygmunta Klukowskiego, 
którego dziennik, wspomnienia i korespondencję wydał Ośrodek KARTA.

Recenzowane wydawnictwo składa się z wyboru najważniejszych osobistych zapisów Z. Klukowskiego opublikowanych w po-
rządku chronologicznym, które poprzedza słowo od wydawcy, którego autorem jest szef Ośrodka KARTA, Zbigniew Gluza.

Kilka słów o Autorze i jego zapiskach
Pierwszym opublikowanym tekstem Klukowskiego są wspomnienia Autora z lat 1918–1939 spisane w trakcie okupacji nie-

mieckiej. Druga część to prowadzony przez całą wojnę dziennik Autora (jest też kilka zapisów z okresu poprzedzającego – jeden z 
czerwca i pięć z sierpnia 1939 r.) do aż do roku 1946, choć jeszcze w 1947 r. Klukowski zapisywał pojedyncze zdarzenia. następny 
tekst to wspomnienia z okresu kwiecień 1950–kwiecień 1951 r., które Z. Klukowski spisał po zwolnieniu z więzienia, w którym zna-
lazł się za – cytując omówioną niżej notę redakcyjną – „przynależność do Armii Krajowej, faktycznie szykanowano go za odmowę 
współpracy z nowymi władzami i ukrycie archiwum oddziałów AK” (t. 2, s. 339) (Klukowski był sądzony, ale skazany został tylko na 
dwa lata w zawieszeniu). Czwarta część to kolejne wspomnienia – tym razem z okresu czerwiec 1952–maj 1954 r., gdy Klukowski 
ponownie został zatrzymany. Przyczyną była działalność jego przybranego syna Tadeusza (adoptował go z drugą żoną Zofią) w 
organizacji „Kraj” (w tym przypadku Autor został skazany na 10 lat więzienia). na ostatnią partię składają listy Z. Klukowskiego do 
Anny Przyczynek, byłej narzeczonej jego syna Tadeusza (jest to ważne uszczegółowienie, gdyż Autor miał także syna Jerzego z 
pierwszego małżeństwa), oraz jej matki. Całość zamyka nota redakcyjna autorstwa Agnieszki Knyt, która przygotowała omawianą 
publikację do druku. Autorka przybliża w niej biografię Z. Klukowskiego oraz informacje na temat historii tekstów, które są publi-
kowane w omawianym wydawnictwie.

Do recenzowanej pracy dołączono też fotografie i ilustracje. Przedstawiają one m.in. Autora, jego rodzinę, miejsca, z którymi był 
on związany, kampanię wrześniową, okupację niemiecką oraz konspirację antyniemiecką na Zamojszczyźnie, wkraczanie oddzia-
łów AK oraz oddziałów sowieckich do wyzwalanych polskich miast czy funkcjonariuszy UB i MO z Zamojszczyzny.

Praca redakcyjna
Ze względu na wielkość spuścizny Autora w trakcie przygotowywania publikacji do druku w publikowanych tekstach dokonano 

znaczących skrótów. Cytując fragment noty redakcyjnej: „Zasadniczym celem było odtworzenie ciągłości przedstawionych przez Z. 
Klukowskiego zdarzeń – od momentu jego przyjazdu na Zamojszczyznę aż do śmierci. Skróty wewnątrz tekstu (zawsze zaznaczo-
ne) zostały dokonane w miejscach, gdzie Autor robił detaliczne dygresje odbiegające od zasadniczej opowieści (dotyczy to głów-
nie okresu II RP, gdy opowiadał szczegółowo historie pojedynczych osób czy zdarzenia nie dotyczące wprost Zamojszczyzny, np. 
zjazdy bibliofilskie) lub notował fakty nie mające znaczenia dla dalszej opowieści. najmniej skrótów dokonaliśmy w dziennikach 
powojennych; w tych zapisach dr Klukowski był coraz bardziej oszczędny i notował jedynie aktualne wydarzenia, nie pozwalając 
sobie na luźniejsze dygresje” (t. 2, s. 346–347).

Prócz tego publikowane zapisy zostały ujednolicona redakcyjnie: „Zmiany dotyczą głównie uwspółcześnienia pisowni i inter-
punkcji, została rozwinięta większość skrótów (typu: godz. – godzina, zł – złotych, OZ – Ordynacja Zamojska), liczebniki zapisane 
są w większości słownie (na przykład nazwy miesięcy w datach, określenia godziny). Redakcja językowa została zastosowana w 
przypadku niewłaściwych lub niezręcznych sformułowań (typu: założył konie – zaprzągł konie; czy co u kogo znaleźli – czy coś 
znaleźli)” (t. 2, s. 347).

Drobne mankamenty
Oceniając omawiane wydawnictwo lepiej zacząć od mankamentów, gdyż jest ich mniej i z tego powodu łatwiej je będzie omó-

wić. Ściślej rzecz ujmując chodzi o to, że recenzowana publikacja mogła zostać nieco lepiej przygotowana, jeśli chodzi o redak-
cję merytoryczną. Przykładem niech będzie notka dotycząca płk. Tadeusza Zieleniewskiego: Dowódca 33 Rezerwowej Dywizji Pie-
choty, stanowiącej część Samodzielnej Grupy Operacyjnej »Narew«, której celem była głównie osłona prawego skrzydła Armii „Modlin” 
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gen. Kleeberga. Dywizja otoczona z jednej strony przez Wehrmacht, z drugiej przez Armię Czerwoną poddała się Sowietom 1 październi-
ka 1939 r. pod Momotami. Oficerowie zginęli w Charkowie i Kaatyniu, żołnierzy wywieziono do sowieckich łagrów (s. 100), gdzie mamy 
do czynienia wprost z nagromadzeniem błędnych informacji. Tytułem przykładu – rzeczywiście oddziały dowodzone przez płk. 
Zieleniewskiego, otoczone z jednej strony przez niemców, a z drugiej przez ACz, poddały się Sowietom, ale T. Zieleniewski dowo-
dził wtedy nie 33 Dywizją Piechoty Rezerwową, a improwizowaną grupą składającą się z rozproszonych oddziałów polskich1.

Doskonałe źródło
Rzeczy, które przemawiają na „tak” za omawianą pracą, jest jednak więcej. Po pierwsze, recenzowane wydawnictwo zawiera 

świetne źródła historyczne, będące na dodatek fascynującą lekturą oraz źródłem dużej ilości ciekawostek. Dodajmy, że są to po-
nadto źródła, których autor opisuje wszystko tak, jak widział, wobec czego akty chwalebne osób czy narodowości sąsiadują w tej 
publikacji z czynami niegodnymi, a momenty podniosłe z chwilami dramatycznymi. 

Zacytujmy tu dla przykładu2:

Marszałek [chodzi o marsz. e Rydza-Śmigłego – przyp. Ł.P.]3 wstał, podziękował i zaczął mówić. Znajdowałem się od niego w odle-
głości 4–5 metrów i mogłem obserwować bardzo dokładnie. Postawy nie miał imponującej. Zupełni łysa czaszka nadawała mu trochę 
ptasi wyraz. Od jego postaci nie biła tak naturalna dostojność, jak od Józefa Piłsudskiego […]. Ale gdy przemówił, byłem zdumiony.

Nie posługując się żadną kartką, z pamięci, zupełnie swobodnie, pięknym stylem zaczął rozsuwać przed audytorium przeszłość 
Zamościa do założenia nowego miasta i wyboru właśnie tego miejsca – a więc czynnik gospodarczy, względy strategiczne i chęć 
stworzenia tu ogniska kultury ducha […]. Byłem pod dużym wrażeniem. […]

4 października [1939 r.]
W nocy zjawił się u mnie ppłk dr Kazimierz Rytter, lekarz dywizyjny, stale mieszkający w Zamościu, mój dobry znajomy. Uciekł 

z rozbrojonej i prowadzonej przez konwój bolszewików grupy płk. Leona Koca4. (Jeńców ulokowano na noc w gimnazjum w Szcze-
brzeszynie, lecz pilnowano tak słabo, że wielu zdołało uciec.) Udzieliłem mu noclegu, a potem przebrałem po cywilnemu.

Cały dzień spędził w szpitalu. […] Po krótkim opowiadaniu o końcowych chwilach grupy płk. Koca, zaczął czytać ostatni rozkaz 
dzienny pułkownika do żołnierzy z przytoczeniem rozkazu płk. Tadeusza Zieleniewskiego o zawarciu układu z bolszewikami i ko-
nieczności złożenia broni. W rozkazie tym powiedziano między innymi: Jesteśmy ostatnim oddziałem wojska polskiego walczącego 
na ziemi polskiej… Gdy ppłk Rytter odczytał kilka pierwszych zdań, opanowało go raptem takie wzruszenie, że przerwał i ze słowami: 
Nie, ja nie mogę czytać, płacząc, wyszedł z sali opatrunkowej. Będący również na sali dr Borkowski czytał dalej. Ranny major Żelazny 
nie wytrzymał, twarz mu się zmieniła i też płakał na głos. Poszły w jego ślady asystujące pielęgniarki. Ja, choć z dużym wysiłkiem, 
jakoś się pohamowałem. […]

22 października [1942 r.]
Wciąż trwa tropienie Żydów. Obcy żandarmi i esesmani wyjechali wczoraj. Dzisiaj działają nasi żandarmi i granatowi policjanci, któ-

rym kazano zabijać na miejscu każdego złapanego Żyda. Rozkaz ten wykonują bardzo gorliwie. Od rana zwożą furmankami z różnych 
stron miasta, a najwięcej z żydowskiej dzielnicy zwanej Zatyły, trupy zabitych Żydów. Na kirkucie kopią duże doły i tam grzebią. […]

Mieszkania żydowskie są częściowo opieczętowane, pomimo to rabunek idzie na całego. W ogóle ludność polska nie zachowy-
wała się poprawnie. Niektórzy brali czynny udział w tropieniu i wynajdywaniu Żydów. Wskazywali, gdzie są ukryci Żydzi, chłopcy 
uganiali się nawet za małymi dziećmi żydowskimi, które policjanci zabijali na oczach wszystkich. W ogóle działy się straszne rzeczy, 
potworne, koszmarne, od których włosy stają na głowie. I to jeszcze nie koniec. […]

3 maja [1944 r.] 
[…] Byłem niezmiernie wdzięczny „Wyrwie”, że zaprosił mnie na dzisiejszą uroczystość. Spędziłem kilka wspaniałych, niezapo-

mnianych godzin. Czułem się wolnym obywatelem odradzającej się już Polski. Wróciłem do domu w doskonałej formie psychicznej, 
pełen sił i energii. […]

5 marca [1945 r.]
Dziś odbył się pogrzeb „Stena” Niedźwieckiego. Publiczności było dużo. Gdy podniesiono wieko trumny, można było widzieć na 

piersiach biało-czerwoną kokardę. Opowiadali mi ci, którzy byli na pogrzebie. Pomimo wszystko żal mi tego młodego życia. Była to 
dziwna mieszanina bandyty i żołnierza, który szedł na najbardziej niebezpieczne i ryzykowne roboty. Twarda ręka dobrego i taktow-
nego dowódcy mogłaby z niego wydobyć nie byle jakie wartości i nie dopuścić do przekształcenia się w bandytę. […]

1 Więcej na temat patrz: T. Bordzań, Grupa Pułkownika Zieleniewskiego, Biłgoraj 2004.
2 Opuszczenia dokonane przez autora recenzji zaznaczone zostały kursywą. W kilku sytuacjach wykorzystane zostały opuszczenia znajdujące się już w publikacji. 
Ponadto w nawiasach kwadratowych dołączono informację, jakiego roku dotyczy cytowany fragment oraz wiadomości na temat niektórych opisywanych w przytoczo-
nych passusach osób.
3 Z. Klukowski omawia tutaj wizytę marszałka edwarda Rydza-Śmigłego na lotnisku Mokre koło Zamościa, która miała miejsce 17 VII 1938 r.
4 Chodzi o jedną z grup, które wchodziły w skład zgrupowania wspomnianego wyżej T. Zieleniewskiego.
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W czasie, gdy odpowiadałem na pytania, z rozmysłem przeplatałem je rozmaitymi opowiadaniami historycznymi5. Gdy wspo-
mniałem o bitwie pod Osuchami w czerwcu 1944, Leluch [pracownik tomaszowskiego UB – przyp. Ł.P.] powiedział, że on też tam był. 
W czyim oddziale? W sowieckim. I tu mnie poniosło naprawdę. Zacząłem z przejęciem opisywać przebieg obławy niemieckiej, walk, 
prób przebijania się, uwzględniając szczególnie oddziały sowieckie pułkownika Szaugina. Leluch słuchał z coraz większym zaintere-
sowaniem. Odłożył pióro, od czasu do czasu coś uzupełniał i sam opowiadał.

Wytworzyła się dziwna sytuacja, która zaczęła mnie samego wielce bawić, bo ja – badany więzień – przystąpiłem swoim zwycza-
jem do bardzo energicznego nalegania, ażeby prokurator opisał mi przebieg walk, jakie toczyły sowieckie oddziały partyzanckie na 
naszym terenie. Leluch wyraźnie przejął się moim opowiadaniem i wprost natarczywym żądaniem. Powiedział, że w Bezpieczeństwie 
w Tomaszowie jest aż ośmiu ludzi, którzy byli w oddziale sowieckim pod Osuchami, że jak najchętniej napisze i namówi do tego in-
nych, aby tylko czas pozwolił. Zaczął mi potem szczegółowo opowiadać o 27 Dywizji na Wołyniu, o jakiejś akcji w Bielinie, o walkach 
z Niemcami, o Ukraińcach.

Gdy spostrzegłem, że rozmowa przeciąga się zbyt długo, zamilkłem, chcąc prędzej wyjść na wolność. Nie miałem już bowiem żad-
nej wątpliwości, że będę wypuszczony. Wówczas Leluch dokończył pisanie protokołu, przeczytał mi go i dał do podpisania. Z przyjem-
nością się przekonałem, iż protokół napisany jest wyjątkowo dobrze, moje odpowiedzi sformułowane są w wyraźnie życzliwej formie, 
z ciągłym podkreślaniem, że zawsze miałem tylko jeden cel – zdobywanie materiałów historycznych.

W pewnym momencie chciałem poprosić Lelucha o odpis protokołu, ale pomyślałem sobie, ze byłaby to zbyt wielka bezczelność 
z mojej strony i dałem spokój. Na zakończenie Leluch zwrócił się jeszcze do mnie z wezwaniem, abym użył swojego wpływu i skłonił 
„Norberta”, „Wyrwę” i innych do zaprzestania działalności konspiracyjnej. Wspomniał, iż pożądane byłoby napisanie przeze mnie ja-
kiegoś listu otwartego do nich. Wreszcie oświadczył, że zwalniają mnie i że jest im bardzo nieprzyjemnie, iż byli zmuszeni mnie aresz-
tować i przywozić aż do Tomaszowa, ale to było wręcz koniecznością z powodu fotografii, na której jestem w gronie „szubrawców 
z AK”. Pożegnaliśmy się bardzo uprzejmie podaniem ręki. (t. 1, s. 59–60, 100–101, 303-304; t. 2, s. 36, 40, 164, 223–224).

Kolejnym, po wymienionych wyżej, argumentem za omawianą publikacją jest bardzo ładne wydanie – twarde oprawy, brak 
błędów redakcyjnych, bardzo dobra jakość prawie wszystkich opublikowanych zdjęć i ilustracji.

Pisząc o zdjęciach i ilustracjach warto ponadto dodać, że in plus można odnotować ich różnorodność, to, że współgrają tema-
tycznie z tekstem, który ich otacza, a także fakt, że także one mogą być źródłem ciekawostek. Przykładem niech będzie ekslibris 
autorstwa bratanka Z. Klukowskiego, Jana Klukowskiego, na którym znajduje się karykatura Autora i napis „Książek nie pożyczam”.

Zdecydowanie warto
Reasumując – mimo wspomnianych wyżej niedociągnięć recenzowane wydawnictwo bez wątpienia warte jest polecenia, a dla 

osób interesujących się historią Polski w latach 1939–1956 jest to nawet pozycja obowiązkowa.
Łukasz Pasztaleniec

Recenzja ukazała się pierwotnie na portalu historia.org.pl: http://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/biografie-i-
wspomnienia/2045-qzamojszczyzna-1918-1959q-z-klukowski-recenzja.html

5 Autor omawia wydarzenia z 10 I 1946 r.

http://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/biografie-i-wspomnienia/2045-qzamojszczyzna-1918-1959q-z-klukowski-recenzja.html
http://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/biografie-i-wspomnienia/2045-qzamojszczyzna-1918-1959q-z-klukowski-recenzja.html
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A.F. Baran (red. nauk.)
Od zniewolenia do wolności. Studia historyczne
Instytut Studiów Politycznych PAn, Collegium Civitas, Polskie Radio Białystok, Warszawa 2009
ss. 495 + 10 nlb.
ISBn 978-83-60580-31-8
ISBn 978-83-61067-48-1

Publikacja Od zniewolenia do wolności. Studia historyczne to zbiór artykułów poświęconych głównie różnym epizodom z najnow-
szej historii Polski, dedykowany pamięci prof. Tomasza Strzembosza. Autorami są historycy, którzy uczestniczyli w prowadzonym 
przez prof. Strzembosza seminarium doktorskim lub – a czasami też oraz – pracowali razem z nim w kierowanej przez profesora 
Pracowni Dziejów Ziem Wschodnich II RP, działającej w ramach Instytutu Studiów Politycznych PAn.

Omawiana praca składa się z przedmowy pióra Wojciecha Materskiego, wstępu autorstwa Janusza Marszalca, Marka Wierz-
bickiego i Adama F. Barana (J. Marszalec i M. Wierzbicki w skrócie opisali zainteresowania badawcze prof. T. Strzembosza i krótko 
scharakteryzowali jego warsztat historyka, A.F. Baran opisał utrwalanie pamięci o T. Strzembosza dokonywane przez władze pań-
stwowe, a także środowiska historyczne i harcerskie), kończącego zbiór tekstu o charakterze wspomnieniowym pióra Dariusza Sza-
mela oraz szesnastu opracowań naukowych. Prócz tego do recenzowanej publikacji dołączono płytę zawierającą zapis ostatniego 
publicznego wystąpienia prof. Strzembosza – 2 X 2004 r. w Białymstoku podczas promocji jego ostatniej książki Antysowiecka 
partyzantka i konspiracja nad Biebrzą X 1939–VI 1941, wykaz ważniejszych skrótów, indeks nazwisk i pseudonimów, noty o autorach, 
a także streszczenie i spis treści w języku angielskim.

Pierwszym z artykułów nich jest tekst J. Marszalca. Przybliżył on w nim biografię Artura Rittera alias Artura Jastrzębskiego, 
przedwojennego działacza komunistycznego, w czasie wojny m.in. agenta komunistycznego wywiadu, a w okresie powojennym 
m.in. funkcjonariusza „bezpieki”, w ramach której był m.in. szefem gdańskiego i lubelskiego WUBP.

Kolejne opracowanie, pióra Ireny Kozimali, omawia losy instruktorów lwowskiej Chorągwi Harcerzy ZHP w czasie II wojny świa-
towej.

Trzecim artykułem jest tekst Grzegorza Motyki, który przedstawił pierwszą akcję oddziałów UPA, której celem były miejscowości 
Włodzimierzec i Parośle.

Opracowanie autorstwa Piotra niwińskiego, czwarty z opublikowanych tekstów, przybliża wydarzenia z 17 VII 1944 r., gdy roz-
poczęły się represje sowieckie wobec żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK.

następny artykuł, autorstwa Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego, prezentuje historię obwodu AK-DSZ-Win 
Siedlce w latach 1944–1947 oraz dzieje wywodzącego się z tego obwodu oddziału partyzanckiego „Pogoń”, stworzonego i do-
wodzonego przez Henryka Hebdę „Korwina”, który działał w latach 1946–1947, a także działania aparatu represji mające na celu 
likwidację tych struktur.

Szósty tekst, pióra Waldemara Brendy, dotyczy początków istnienia PPR w województwie olsztyńskim.
Opracowanie Sławomira Poleszaka, omawia działalność tajnych współpracowników aparatu bezpieczeństwa, braci Wacława i 

Tadeusza Topolskich (pierwszy współpracował pod pseudonimem „Jabłoński”, drugi – „Werba”).
Artykuł Mariusza Zajączkowskiego, który jest ósmym opublikowanym opracowaniem, prezentuje historię powojennych poro-

zumień między polskim i ukraińskim podziemiem.
Tekst Jarosława Kopińskiego przedstawia postać Andrzeja Fedorowicza, felczera z miejscowości Sosnowica, pomagającemu od-

działowi edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”. Rozprawa sądowa za tę współpracę przyniosła informację o pomocy, którą A. Fedoro-
wicz niósł podczas okupacji partyzantom polskim, sowieckim i żydowskim oraz ukrywającym się osobom narodowości żydowskiej.

W kolejnym opublikowanym opracowaniu, pióra Piotra Gawryszczaka, podjęty został temat odrodzenia się harcerstwa na tere-
nie województwa lubelskiego po roku 1956 oraz odzwierciedlenia tego zjawiska w dokumentach SB.

Działania SB wobec duszpasterstwa akademickiego przy parafii Księży Misjonarzy w Krakowie w latach 1958–1962 to temat 
jedenastego artykułu, którego autorem jest Ryszard Oleszkiewicz.

Opracowanie A.F. Barana, będącym następnym tekstem, przedstawia stosunek Stanisława Broniewskiego „Orszy” wobec harcer-
skich środowisk, które na fali Sierpnia ’80 podjęły działania w kierunku odrodzenia tradycyjnych harcerskich ideałów w ZHP.

W następnym artykule, autorstwa Przemysława Zwiernika, omówiona została działalność i likwidacja podziemnych organizacji 
studenckich działających na Politechnice Poznańskiej w okresie stanu wojennego – Akademickiego Ruchu Oporu, Frontu Patrio-
tycznego, Komitetu Oporu Społecznego „40 i 4”.

Stosunki polsko-ukraińskie w czasie II wojny światowej w polskiej literaturze historycznej po roku 1989 to temat czternastego 
opracowania, pióra Rafała Wnuka.
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Tekst Tomasza Stryjka, będący przedostatnim artykułem, omawia niektóre aspekty zmagań o pamięć na postsowieckiej Ukra-
inie. Ostatni artykuł, pióra Marka Wierzbickiego, przedstawia postawy mieszkańców miejscowości Garbatka-Letnisko w czasie 
II wojny światowej.

Recenzowanie zacznijmy od pozytywów. Pierwszym z nich dołączona płyta z wystąpieniem prof. Strzembosza. Dzięki niej czy-
telnicy mogą uświadomić sobie, jak wyglądały wykłady T. Strzembosza. Mają również szansę na powiększenie wiedzy o informacje 
na temat badań profesora nad polskim podziemiem działającym „za pierwszego Sowieta”.

Drugim plusem jest bardzo ładne wydanie omawianej pracy i dobra jakość jedynego opublikowanego w niej zdjęcia. Fotografia 
ta przedstawia prof. Strzembosza wraz z wychowankami podczas górskiej wędrówki.

Kolejnym pozytywem są same opublikowane opracowania. Pozwalają one na powiększenie wiedzy Czytelników o kwestie, 
które są tematami tych artykułów.

Choć tutaj należy odnotować jedyny minus, jaki niżej podpisany zauważył podczas lektury recenzowanej publikacji, a miano-
wicie pojawiające się w niektórych tekstach błędy. Przykładem niech będzie data akcji oddziału Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka” 
na ukraińską wieś Dobcza, padająca w artykule M. Zajączkowskiego. Według autora miała ona miejsce 28 V 1946 r., co według 
niego ma być pewnym paradoksem historii, gdyż tego samego dnia „połączone oddziały Win i UPA walczyły z garnizonem Wojsk 
Wewnętrznych nKWD oraz rodzimą bezpieką i milicją w Hrubieszowie”1. W rzeczywistości zaś, co – oprócz wydanych już źródeł 
i publikacji – potwierdza niewykorzystywane dotychczas w badaniach doniesienie będącego na kontakcie biłgorajskiego PUBP 
„Grabowskiego”, grupa Zadzierskiego przeprowadziła ją 18 maja2.

Czwartym plusem jest przystępny styl opublikowanych artykułów. Dzięki temu mimo tego, iż są to teksty naukowe, czyta je się 
bardzo łatwo. A w niektórych wypadkach czyni z tych opracowań wciągającą lekturę.

Jest i piąty pozytyw – brak zauważonych wpadek redakcyjnych, co wbrew pozorom nie jest sprawą błahą. Czasami bywa bo-
wiem tak, że nie są od nich wolne nawet publikacje uznanych wydawnictw.

Reasumując należy stwierdzić, iż mimo pojawiających się w niektórych artykułach uchybień recenzowaną publikację należy 
uznać za udaną. Błędy te są bowiem jedynym zauważonym mankamentem, a poza tym – biorąc pod uwagę objętość omawianej 
pracy – nie ma tych uchybień merytorycznych zatrważająco dużo.

Łukasz Pasztaleniec (Janowiak)

1 M. Zajączkowski, „Drogi do porozumienia między polskim i ukraińskim podziemiem niepodległościowym w latach 1945–1947”, [w:] Od zniewolenia do wolności. Studia 
historyczne, pod red. nauk. A.F. Barana, Warszawa–Białystok 2009, s. 300.
2 Archiwum Instytutu Pamięci narodowej w Lublinie, 08/30, Akta operacyjne krypt. „Gazownia”, t. 2, Doniesienie „Grabowskiego”, Biłgoraj, 23 V 1946 r., k. 5. Warto nad-
mienić, że po złożeniu tego doniesienia jednym z zadań, które wyznaczono „Grabowskiemu” (drugie dotyczyło innej wiadomości z doniesienia) było ustalenie, gdzie po 
akcji na Dobczę wycofała się grupa „Wołyniaka” (ibidem).
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wybór i oprac. materiałów oraz komentarze K. Krajewski, T. Łabuszewski, P. Niwiński
Brygady „Łupaszki”. 5 i 6 Wileńska Brygada AK w fotografii 1943–1952
Instytut Pamięci narodowej, Oficyna Wydawnicza RyTM, Warszawa 2010,
ss. 464.
ISBn 978-83-7629-210-6
ISBn 978-83-7399-437-9

najkrótszym opisem recenzowanej publikacji może być parafraza części charakterystyki tej pracy, zamieszczonej na czwartej 
stronie okładki – album Brygady „Łupaszki” to opatrzona ogromną ilością, niekiedy wprost fantastycznych fotografii historia dzie-
więcioletnich zmagań oddziałów dowodzonych przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”, walczących z niemcami, Litwinami, 
Sowietami i ich komunistycznymi zausznikami na polach Wileńszczyzny, Białostocczyzny, Podlasia, Kaszub, Warmii i Mazur. 

Omawiana publikacja składa się ze wstępu zatytułowanego „Wileńska epopeja” oraz sześciu części prezentujących dzieje od-
działów mjr. „Łupaszki”, procesy żołnierzy tych jednostek przed komunistycznymi sądami oraz upamiętnianie działalności tych od-
działów, które miało miejsce po 1989 r.

Pierwsza część albumu, tak jak pozostałe partie, składa się z krótkiego wprowadzenia oraz ilustracji, dotyczy ponadrocznego, od 
kwietnia 1943 r. do lipca 1944 r., okresu działalności 5 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej (AK) na Wileńszczyźnie. 

Część druga odnosi się do – również ponadrocznego (sierpień 1944–wrzesień 1945) – czasu funkcjonowania 5 Brygady Wileń-
skiej na Białostocczyźnie. Podlegała ona w tym okresie Okręgowi Białystok AK, który po rozkazie gen. Leopolda Okulickiego rozwią-
zującym AK przekształcił się w organizację pod nazwą Armia Krajowa Obywateli – AKO (niekiedy określaną też jako Obywatelską 
Armię Krajową – OAK). 

Część trzecia, zatytułowana „Pomorze 1946”, zawiera informacje i fotografie dotyczące działalności 5 Brygady Wileńskiej na tere-
nie Pomorza oraz Warmii i Mazur (na tych ostatnich obszarach oddziały podlegające „Łupaszce” rozpoczęły działalność w połowie 
1946 r.). Ponadto zamieszczono tu Dziennik 4-go szwadronu 5-tej Brygady Wileńskiej za rok 1946 oraz Dziennik 4 szwadronu 5 Brygady 
Wileńskiej” za lata 1947–1948, które prowadził dowódca 4 szwadronu, Henryk Wieliczko „Lufa”. 

Część czwarta, „Podlasie 1945–1952”, tyczy się działalności oddziałów związanych z mjr. Szendzielarzem na terenie Podlasia. 
Chodzi tutaj głównie o 6 Brygadę Wileńską AK, działającą od lutego 1946 r. do roku 1952, gdy został zlikwidowany ostatni podod-
dział wywodzący się z tej jednostki. 

Część następna, nosząca tytuł „Procesy 1946–1953”, zawiera wiadomości i ilustracje odnoszące się do represji i procesów, któ-
rym podlegały osoby wywodzące się z jednostek podporządkowanych mjr. „Łupaszce” w latach, których dotyczy tytuł. Ostatnia, 
szósta, część odnosi się do podtrzymywania pamięci o Szendzielarzu i jego podkomendnych, które miało miejsce po roku 1989.

Zacznijmy od pozytywów. Jako pierwszy wymienić można sam pomysł stworzenia publikacji, która prezentowałaby zachowane 
fotografie dotyczące 5 i 6 Brygady Wileńskiej. Okazuje się bowiem, że zdjęć tych jest naprawdę bardzo dużo oraz że część tych foto-
grafii jest tak niezwykła, by wymienić zdjęcia dokumentujące przygotowywanie fotografii potrzebnych do wyrobienia fałszywych 
dokumentów dla byłych partyzantów (szerzej o innych przykładach niżej), iż idea ich opublikowania nasuwa się sama.

Pisząc o samym pomyśle wydania warto nadmienić, że bardzo dobrym posunięciem było dołączenie do omawianego albumu 
ostatniej części, przedstawiającej proces odnajdywania i odnawiania mogił poległych partyzantów, symbolicznego upamiętniania 
tych, których miejsca pochowku pozostają nieznane oraz prezentującej pomniki i tablice poświęcone Z. Szendzielarzowi i jego 
podwładnym, które powstały po 1989 r., oraz inne formy dbania o pamięć o tych osobach. Jest to fajne zwieńczenie albumu, 
a i wiedza o tych sprawach też jest przecież ważna.

Kolejną dobrą stroną jest to, że Brygady „Łupaszki” to pozycja nie tylko dla ludzi, którzy – mówiąc nieco kolokwialnie – już siedzą 
w temacie, ale też – a nawet przede wszystkim – bardzo dobra publikacja dla osób, którzy dopiero zaczynają się interesować histo-
rią 5 i 6 Brygady Wileńskiej. Dzięki tej publikacji nie tylko uzyskują podstawową wiedzę na temat dziejów tych jednostek, ale mają 
okazję zapoznać się z fotografiami dokumentującymi ich historię.

Warto tutaj dodać, że bardzo interesujące z punktu widzenia wspominanych wyżej laików mogą być, a w wielu przypadkach 
na pewno będą, dołączone do recenzowanej pozycji zapiski dotyczące działalności 4 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej, spisywane 
przez Henryka Wieliczkę „Lufę”. Co prawda, dokumenty te, które nawiasem mówiąc są świetnym źródłem wiedzy, były już publiko-
wane1, ale biorąc pod uwagę początkujących w tym temacie, ich zamieszczenie wydaje się trafnym krokiem.

W ostatniej części albumu Czytelnicy, szczególnie nie znający dziejów 5 i 6 Brygady Wileńskiej, mogą poznać i cały przebieg – 
wraz z ostatnim, „pisanym” już przez współczesnych, rozdziałem.

1 Od „Łupaszki” do „Młota” 1944–1949. Materiały źródłowe do dziejów V i VI Brygady Wileńskiej, wybór i oprac. T. Łabuszewski, K. Krajewski, Warszawa 1994.
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Do zalet publikacji należą liczne ciekawostki. Wymieńmy przykładowe:
fotografie z okresu wileńskiego, które upamiętniły odwiedziny córki Z. Szendzielarza, Barbary, w dowodzonym przez niego  —
oddziale oraz sytuację, gdy Mieczysław Kitkiewicz „Kitek”, dowódca 1 kompanii 5 Brygady Wileńskiej, gra współtowarzy-
szom walki na gitarze;
fragment albumu mówiący o przyśpiewce o por./kpt. Lechu Beynarze „nowinie”, czyli sławnym Pawle Jasienicy, stworzonej  —
po przeprowadzeniu przez patrole dowodzone przez niego kilku akcji likwidacyjnych, których celem byli konfidenci nKWD 
i UB, którzy pełnili funkcję sołtysów: „Jest tu między nami porucznik »nowina«/który za donosy sołtysów wyrzyna”;
informacja o tym, że chwilę po zrobieniu opublikowanych w albumie fotografii, na których byli żołnierze 5 Wileńskiej –  —
Tadeusz Wazgo „Majewski”, Bolesław Michulewicz „Turwid”, Leszek Krzywicki „Leszek” – uwiecznieni zostali na sopockim 
molo, mężczyźni ci zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sopocie 
za publiczne śpiewanie partyzanckich piosenek. „na szczęście – by zacytować opis z Brygad „Łupaszki” – cała przygoda 
zakończyła się pozytywnie – wyszli na wolność”;
rysunek sygnetu, który mjr. „Łupaszka” wręczał swoim żołnierzom za ofiarną służbę i męstwo na polu walki, wykonany  —
z pamięci przez jednego z odznaczonych, łącznika 5 Brygady, Stanisława Szczykno „Stacha”;
fragment zapisków dokumentujących historię 4 szwadronu:  —
12 IX [1947 r. – przyp. Ł. P.] Kol[onia] Bujały, straszny bałagan w marszu, dziwimy się, że Lech nie reaguje, uważam, że faworyzuje 
Mikrusa; ja, Pomidor, Wigo, Wilk robię składkę na litra […]

26 IX [1947 r. – przyp. Ł.P.] Kol[onia] Jagodnik pojedynek słowny Węgorza z Mikrusem. Wymyślali sobie więcej niż godzinę 
w noc, potem znów zgoda” (s. 284–285).

Wspomnieć też należy od braku dobrym opracownaiu redakcyjnym, sprawie z pozoru nieważnej, a w praktyce czasami sprawia-
jącej, że ocena niektórych pozycji „trochę” spada.

Teraz zajmijmy się uchybieniami. Pierwszym z nich, choć jest to bardziej mankamencik niż mankament, jest błędne uzupełnie-
nie wspomnianych wyżej zapisków H. Wieliczki za rok 1947 – przy miesiącach styczniu i lutym w nawiasie kwadratowym dodano 
informację, jakoby notatki te dotyczyły roku 1948.

Drugim uchybieniem jest brak choćby wzmianki o tym, że byłych żołnierzy 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK po roku 1956 nie tylko 
inwigilowano, ale że niektórzy z nich sami byli agentami i informatorami aparatu bezpieczeństwa. Przykładem tutaj może być były 
dowódca szwadronu 5 Brygady Wileńskiej w okresie „pomorskim”, por. Olgierd Christa, współpracujący z UB/SB pod pseudonimem 
„Kismet”, „Stefan”. Osoba zresztą wymykająca się jednoznacznym ocenom choćby z tego powodu, że po 1989 r. O. Christa czynnie 
zaangażował się w upamiętnianie swoich towarzyszy walki.

Kolejnym mankamentem jest brak listy publikacji na temat tytułowych brygad „Łupaszki”, z którymi powinny się zapoznać oso-
by chcące powiększyć swoją wiedzę na temat tych oddziałów. Błąd ten jest tym bardziej bolesny, że spis taki nie zająłby wiele 
miejsca.

Ostatnim mankamentem, choć to sprawa do dyskusji, jest strona graficzna recenzowanej pozycji, w przypadku albumu sprawie 
najważniejszej. W omawianej pozycji –zdaniem piszącego te słowa – nie wygląda to źle, choć niektóre fotografie mogłyby być 
ostrzejsze. Z rozmów, które odbył autor niniejszej recenzji, których tematem był między innymi omawiany album, wynika jednak, 
że niektórzy jego posiadacze mają inne – w sensie: gorsze – zdanie na ten temat.

Reasumując recenzowaną pozycję należy ocenić pozytywnie. Choćby ze względu na fakt, że dwa z czterech zauważonych man-
kamentów dotyczą drobnostek czy z tego powodu, że dla laików to naprawdę dobra publikacja na początek. Choć nie byłoby źle, 
gdyby ukazało się wydanie drugie, które uwzględniłoby uwagi dotyczące trzeciego mankamentu oraz spostrzeżenia dotyczące 
strony graficznej.

Łukasz Pasztaleniec (Janowiak)

Recenzja ukazała się pierwotnie na portalu historia.org.pl: http://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/przekrojowe-i-inne/
1816-qbrygady-upaszkiq-red-k-krajewski-t-abuszewski-p-niwiski-recenzja.html

http://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/przekrojowe-i-inne/1816-qbrygady-upaszkiq-red-k-krajewski-t-abuszewski-p-niwiski-recenzja.html
http://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/przekrojowe-i-inne/1816-qbrygady-upaszkiq-red-k-krajewski-t-abuszewski-p-niwiski-recenzja.html
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Dawid Golik
Obszar opanowany przez „leśnych”. Działania partyzanckie oraz represje aparatu bezpieczeństwa na terenie 
Ochotnicy w latach 1945–1956
Instytut Pamięci narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu, Wydawnictwo AKADe
Kraków 2010
ss. 254
ISBn: 978-83-7287-037-3

Działalność partyzancka to nie tylko oddziały, ich dowódcy i podkomendni, przeprowadzane akcje, ale też tereny, na których 
partyzantka działa. na terenach tych są zaś obszary czy miejscowości, w których – jak wynika z dokumentów i relacji – działalność 
konspiracyjna była szczególnie zauważalna. Jednym z takich miejsc jest położona w Gorcach wieś Ochotnica, „konspiracyjnym” 
epizodom z historii której swoją pracę poświęcił Dawid Golik.

Recenzowana książka składa się ze wstępu, wprowadzenia, pięciu rozdziałów, zakończenia, ośmiu aneksów, bibliografii, wykazu 
skrótów oraz indeksów – osób i pseudonimów oraz nazw geograficznych.

Rozdział pierwszy, „Koniec wojny. Ochotnica–Gorce–Podhale. Styczeń–kwiecień 1945 r.”, przybliża informacje na temat tytuło-
wej miejscowości, zamieszkującej jej ludności i położenia geograficznego Ochotnicy. Zamieszczono zostały w nim także podstawo-
we wiadomości o kampanii polskiej, okupacji niemieckiej, wkroczeniu Sowietów, a także pierwszych miesięcach „władzy ludowej” 
na tym terenie.

Rozdział drugi, „Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica” – okres działalności oddziału partyzanckiego mjr. Józefa Kurasia „Og-
nia”. Kwiecień 1945–luty 1947”, dotyczy jednego z największych zgrupowań partyzantki antykomunistycznej, dowodzonego przez 
Józefa Kurasia „Ognia”. W rozdziale tym zaprezentowane zostały wydarzenia z okresu działalności tej jednostki, które miały bezpo-
średni związek z terenem Ochotnicy lub z mieszkańcami tej miejscowości.

następny, trzeci rozdział, poświęcony jest działalności grupy partyzanckiej „Wiarusy”. Także w tej części publikacji przybliżone 
zostały epizody z historii tej jednostki związane z Ochotnicą. Poza tym w rozdziale zaprezentowane zostały informacje na temat 
zwalczania tego oddziału i sieci jego współpracowników na terenie tytułowej miejscowości.

W rozdziale IV D. Golik zajął się sprawami obiektowymi prowadzonymi przez aparat bezpieczeństwa w latach 1949–1956, któ-
rych celem było powiększenie wiedzy „bezpieki” na temat 1. pułku strzelców podhalańskich AK. Również w tej części pracy skupił 
się na zagadnieniach dotyczących Ochotnicy. Prócz tego w rozdziale IV autor poruszył kwestie dotyczące sieci agenturalnej apa-
ratu bezpieczeństwa działającej na terenie tytułowej miejscowości. Opisał przy tym szerzej sześć przykładowych osób zwerbowa-
nych do współpracy z „bezpieką”.

W ostatnim, piątym rozdziale, autor opisał – cytując „Wstęp” – działalność administracji publicznej w latach 1945–1956, ukazując 
Gminną Radę Narodową w Ochotnicy jako jeden z trybów w machinie terroru, dzięki któremu próbowano wdrożyć na terenie wsi zasady 
państwa stalinowskiego” (s. 8–9).

Do pracy załączono aneksy. Pierwszy z nich zawiera fragmenty z notatek prowadzonych przez J. Kurasia „Ognia”, które dotyczą 
Ochotnicy lub jej mieszkańców. Aneks nr 2 to fragmenty protokołów przesłuchania żołnierza grupy „Wiarusy”, Andrzeja Świdra 
„Harcerza”, w których mowa jest o mieszkańcach tytułowej miejscowości współpracujących z tym oddziałem. Aneks nr 3 i 4 to lista 
osób zatrzymanych przez aparat represji w Ochotnicy Dolnej i Górnej oraz w – tworzącej wraz z nimi gminę Ochotnica Dolna – Tyl-
manowej w okresie – odpowiednio – od kwietnia 1945 do lutego 1947 r. oraz od lutego 1947 do sierpnia 1949 r. 

Lista osób, które w latach 1945–1949 poniosły śmierć na terenie obu Ochotnic i Tylmanowej w związku z działalnością konspi-
racyjną, z wyroków organizacji podziemnych czy też w innych okolicznościach, to zawartość aneksu piątego. Trzy ostatnie aneksy 
zawierają – by znowu zacytować „Wstęp” – ceny podstawowych produktów i usług z lat 1945–1949 dla ówczesnego województwa 
krakowskiego. Wiadomości te mają w lepszy sposób zobrazować życie codzienne dla Podhalu oraz stanowić punkt odniesienia 
dla padających w monografii kwot, z którymi można spotkać się przy okazji informacji o przeprowadzanych przez partyzantów 
rekwizycjach towarów ze sklepów.

Podstawą źródłową do napisania recenzowanej monografii były dokumenty pochodzące z ośmiu archiwów, źródła pochodzące 
ze zbiorów prywatnych, relacje i wspomnienia niepublikowane i publikowane, a także opublikowane opracowania.

Ocenianie publikacji D. Golika zacznijmy od dobrych stron. Pierwszą z nich jest dość nietypowy temat, nawiasem mówiąc dzięki 
któremu w sumie można tę pracę nazwać pionierską. Dzięki podjęciu go przez Autora przybliżony został szerszemu gronu jeden 
z przykładów terenów, z którymi powojenna partyzantka była bardzo związana i na których to terenach partyzantka ta działała 
bardzo długo.

Bardzo interesujące „smaczki”, o które Czytelnicy mogą powiększyć swoją wiedzę, są kolejnym powodem, by pozytywnie oce-
niać publikację D. Golika. Przykładem tutaj może być informacja, że przedmioty zarekwirowane jednej z osób zamieszkujących 
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Ochotnicę, którą podejrzewano o „szaber” na terenie Dolnego Śląska, stały się wyposażeniem posterunku MO w tej miejscowości 
(s. 170).

Innym przykładem jest znajdująca się w monografii informacja o pobycie we wrześniu 1954 r. w Ochotnicy Karola Wojtyły: In-
nym ciekawym epizodem w historii działalności bezpieki i jej współpracowników w Ochotnicy była notatka informatora o pseudonimie 
»Patriota« z 13 września 1954 r., w którym donosi on o dość niecodziennej wizycie w Ochotnicy Górnej. „W dniu dzisiejszym na plebanie w 
Ochotnicy Dolnej na nocleg zatrzymał się ks. Wojtyło z Krakowa, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz prof. Stefan Swierzew-
ski z Katedry Katolickiego Uniwersytetu z Lublina. Swierzewski jest zięciem b. hrabiego Stadnickiego ze Szczawnicy. W dniu jutrzejszym 
mają wyjechać po uprzedniej i docelowej turystycznej drodze na Turbacz w kierunku N-Targu, skąd wyjadą do Krakowa.” W ten sposób 
udokumentowana została wizyta w Ochotnicy ks. Karola Wojtyły, przyszłego papieża Jana Pawła II, z jego przyjacielem prof. Stefanem 
Świeżawskim, znanym filozofem, w czasie wojny żołnierzem AK w Szczawnicy (s. 171).

Trzecią dobrą stroną recenzowanej monografii są załączone aneksy. Wiedza w nich zawarta dla zwykłych Czytelników może 
być źródłem ciekawych informacji, dla badaczy zaś czy osób bardziej zainteresowanych zagadnieniami omawianymi w publikacji 
udogodnieniem, które nie zmusza do siedzenia w archiwum czy bibliotece. Warto również docenić różnorodność załączonych 
materiałów, a także pewną pomysłowość Autora przy ich doborze. Autorowi niniejszego tekstu szczególnie przypadły do gustu 
zamieszczone informacje na temat cen różnych produktów. Choćby z tego powodu, że jest to jakiś punkt odniesienia dla cen także 
dla innych części Polski.

Kolejną dobrą stroną omawianej pracy jest przystępny styl D. Golika. Dzięki niemu recenzowaną monografię czyta się bardzo 
lekko.

następnym pozytywem jest strona graficzna publikacji, na którą składa się z 113 bardzo dobrej jakości ilustracji, w tym 75 foto-
grafii i 28 fotokopii map i dokumentów. Ilustracje nie są bowiem ilustracjami samymi dla siebie, lecz są starannie wkomponowaną 
w tekst ikonografią, która znakomicie dopełnia prowadzony przez D. Golika wywód. nadmienić poza tym należy, że dzięki dobrej 
jakości zamieszczonych fotokopii dokumentów te z nich, które nie zostały ze względu wielkości przycięte dla potrzeb monografii, 
mogą być używane podczas pisania innych prac. Jest to kolejne, po wspomnianych wyżej aneksach, udogodnienie, z którego mo-
gą korzystać autorzy innych prac lub osoby bardziej zainteresowane kwestiami poruszanymi przez recenzowaną monografię.

nie jest jednak wolna publikacja D. Golika od mankamentów. Pierwszym z nich jest miękka okładka, co sprawia, że przy czę-
stym używaniu, a takie może czekać tę pracę w kręgach bardziej zainteresowanych tematykę poruszaną przez Autora, oprawie tej 
trudno wróżyć długi żywot.

Drugim zauważonym uchybieniem jest to, iż w pracy nie uniknięto, nielicznych skądinąd, błędów merytorycznych, redakcyjnych 
lub uchybień związanych z niezbyt trafnym wyrażeniem przez Autora swoich myśli. Przykładem niech będzie fakt, iż D. Golik opisu-
jąc próby rozbicia zgrupowania „Ognia” nie odnotował nieudanych prób, które opisał w swojej monografii Dariusz Węgrzyn1.

Warto również odnotować uchybienia związane w trakcie sporządzania przez Autora bibliografii, w której między innymi zosta-
ły w umieszczone łącznie opracowania i wspomnienia.

Jest też jedna rzecz, której co prawda nie można odnotować jako błąd, ale warto na nią zwrócić uwagę. Jest to umieszczenie 
w publikacji „Wprowadzenia”. Zdaniem autora niniejszych słów spostrzeżenia, które D. Golik w nim zawarł, równie dobrze można 
było zamieścić we „Wstępie”.

Reasumując należy stwierdzić, iż mimo wymienionych wyżej mankamentów praca D. Golika warta jest polecenia. Choćby dlate-
go, że wymienionych wyżej uchybień łącznie nie ma dramatycznie dużo i są to mankamenty, które można poprawić w następnym 
wydaniu. Choć z powodu miękkiej oprawy końcowa ocena to tylko 7.5.

Łukasz Pasztaleniec (Janowiak)

Recenzja ukazała się pierwotnie na portalu historia.org.pl: http://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/historia-najnowsza/
1742-qobszar-opanowany-przez-lenychq-d-golik-recenzja.html

1 D. Węgrzyn, Aparat bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1956, Katowice-Kraków 20007, 
s. 275–276.

http://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/historia-najnowsza/1742-qobszar-opanowany-przez-lenychq-d-golik-recenzja.html
http://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/historia-najnowsza/1742-qobszar-opanowany-przez-lenychq-d-golik-recenzja.html
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J. Żaryn (wstęp), W.J. Muszyński, J. Mysiakowska-Muszyńska (red. nauk.)
Lista strat działaczy obozu narodowego w latach 1939–1955. Słownik biograficzny, t. 1
Instytut Pamięci narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu, Warszawa 2010,
ss. 344.
ISBn 978-83-7629-207-6

Tom pierwszy wydawnictwa Lista strat działaczy obozu narodowego w latach 1939-1955. Słownik biograficzny prezentuje biogra-
my – by zacytować fragment opisu ze strony internetowej wydawcy, czyli Instytutu Pamięci narodowej – żołnierzy i działaczy poli-
tycznych związanych z szeroko rozumianym ruchem narodowym, poległych, zmarłych lub zamordowanych przez Niemców, Sowietów 
i ich kolaborantów1.

Publikacja zawiera 182 biogramy2, każdy opatrzony odrębną bibliografią. Tworzona jest według systemu holenderskiego, tzn. 
hasła publikowane w każdym tomie umieszczane są w układzie alfabetycznym od A do Z. Autorami biogramów są: Tomasz Jan Bie-
droń, Rafał Dobrowolski, Marek Gałęzowski, Dawid Golik, Krzysztof Kaczmarski, Tomasz Kenar, Bogusław Kopka, Tomasz Marszew-
ski, Arkadiusz Meller, Jacek Misztal, Wojciech Jerzy Muszyński, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Krzysztof Osiński, Daniel Pater, 
Jacek Pawłowicz, Aleksandra Pietrowicz, Tomasz Plaskota, Rafał Sierchuła, Paweł Skibiński, Jarosław Stryjek, Ryszard Szwoch, Patryk 
Tomaszewski, Krzysztof Adam Tyszka, Adam Wątor, Michał Wenklar, norbert Wójtowicz, Leszek Żebrowski, Jan Żaryn i Jacek Żurek. 
Warto przypomnieć, że część z opublikowanych materiałów zamieszczono wcześniej w popularnonaukowej pozycji Lista strat oso-
bowych ruchu narodowego 1939–19553, aczkolwiek ze względu na charakter tamtego wydawnictwa opublikowane tam biogramy 
pozbawione były odrębnych bibliografii na rzecz wykazu podstawowej literatury przedmiotu wykorzystywanej przez autorów 
haseł. Drugą różnicą w porównaniu z wcześniejszą publikacją jest to, że w części „przeniesionych” haseł zostały poprawione błędy, 
jakie przytrafiły się autorom. Choć – o czym szerzej niżej – nie wszystkie. 

Prócz biogramów recenzowana praca zawiera wprowadzenie autorstwa J. Żaryna zatytułowane „niepokorni – Lista strat osobo-
wych ruchu narodowego 1939–1955”, notę redakcyjną autorstwa W. Muszyńskiego i J. Mysiakowskiej-Muszyńskiej, wykaz skrótów, 
spis opublikowanych haseł oraz indeks osób.

Zacznijmy od dobrych stron. Pierwszą z nich jest sam zamysł stworzenia publikacji, dzięki której Czytelnicy mają okazję powięk-
szyć swoją wiedzę o informację na temat osób związanych z ruchem narodowym – by jeszcze raz zacytować opis recenzowanej 
wydawnictwa – „poległych, zmarłych lub zamordowanych przez niemców, Sowietów i ich kolaborantów”. Chociaż należy tutaj 
odnotować również pierwszy mankament – tytuł oraz sformułowania zawarte w „nocie redakcyjnej” dotyczące klucza doboru 
przedstawianych postaci mogą mniej zorientowanych Czytelników wprowadzać w błąd. Ściślej rzecz ujmując, chodzi tutaj o to, że 
nie wszystkich członków wojennego i powojennego podziemia narodowego uznać można od razu za działaczy obozu narodowe-
go. Tytułem przykładu wymieńmy postać Adama Kusza „Adama”. „Garbatego”, żołnierza podziemia narodowego zarówno w czasie 
okupacji, jak i po wkroczeniu Sowietów, o którym – mimo takiej, a nie innej przynależności organizacyjnej – na razie nie wiadomo 
nic, co uprawniałoby do klasyfikowania go jako osoby, którą można określić działaczem narodowym. Wydaje się, że lepszym wyj-
ściem byłoby, gdyby tytuł brzmiał podobnie do tytułu wspomnianej popularnonaukowej publikacji – Lista strat osobowych ruchu 
narodowego 1939–1955. Słownik biograficzny, gdyż lepiej oddawałoby to ideę pomysłodawców, oraz gdyby w „nocie redakcyjnej” 
bardziej szczegółowo zajęto się zagadnieniem narodowych konspiratorów, tj. napisano w nim, że chodzi zarówno o narodowców 
sensu stricte, jak też o tych żołnierzy podziemia narodowego, którzy działaczami narodowymi nie byli.

Drugim pozytywem jest to, że hasła z omawianej publikacji dotyczą zarówno osób powszechnie znanych, jak na przykład Jan 
Mosdorf, jak też osób znanych mniej, jak wspomniany wyżej A. Kusz.

Trzecim zagadnieniem, które można odnotować na plus jest fakt, iż recenzowana praca, dzięki zawartym w niej wiadomościom 
oraz wskazówkom bibliograficznym jest dobrą podstawą do dalszego powiększania wiedzy i to zarówno, jeśli chodzi o ruch naro-
dowy podczas okupacji i po wojnie, jak też, jeśli idzie o losy poszczególnych osób z tym ruchem związanych. Choć należy dodać, że 
w trakcie przygotowywania pracy nie uniknięto błędów merytorycznych. By nie być gołosłownym kilka przykładów:

błędna nazwa jednej z miejscowości w biogramie wymienianego już A. Kusza (s. 181) – 18 V 1946 r. uczestniczył on w akcji  —
w Potoku Górnym, a nie w Potokach. Warto tutaj dodać, że jest to jeden z przykładów powielenia błędu z publikacji Lista 
strat osobowych ruchu narodowego 1939–19554;

1 http://ipn.gov.pl/portal/pl/229/14773/Lista_strat_dzialaczy_obozu_narodowego_w_latach_19391955_Slownik_biograficzny_to.html (dostęp 14 III 2011 r.).
2 Listę haseł można znaleźć na podanej wyżej stronie IPn.
3 Lista strat osobowych ruchu narodowego 1939–1955, wstęp J. Żaryn, red. W. Muszyński, J. Mysiakowska, Warszawa 2008.
4  Por. M. Gałęzowski, Adam Kusz (1922-1950) [w:] ibidem, s. 44.
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błędna data postrzelenia dowódcy „Adama”, Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka” – autor biogramu, Krzysztof Kaczmarski,  —
twierdzi miało to miejsce 13 XI 1946 r., podczas gdy w rzeczywistości sytuacja ta – jak można wyczytać między innymi z ra-
portu podkomendnych „Wołyniaka” na temat okoliczności śmierci Zadzierskiego, z którego korzystał K. Kaczmarski – miała 
miejsce dzień wcześniej, 12 listopada.
błędne imię Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”, podczas okupacji dowódcy oddziału partyzanckiego narodowej Orga- —
nizacji Wojskowej, które można znaleźć w biogramie dot. Anieli Życzyńskiej (s. 318) – podano w nim, że miał na imię Jan 
(nawiasem mówiąc, jest to kolejny przykład błędu przeniosionego z wydawnictwa Lista strat osobowych ruchu narodowego 
1939–19555). Co ciekawe, w indeksie osobowym imię „Ojca Jana” zostało podane już poprawnie.

należy jednak dodać, że biorąc pod uwagę objętość pracy i liczbę opublikowanych w nim haseł, zauważonych błędów nie ma 
zatrważająco dużo.

Bardzo interesujące wprowadzenie pióra J. Żaryna to kolejna dobra strona omawianej publikacji. Autorowi niniejszych słów 
najbardziej spodobała się ta część tego tekstu, która mówiła o losach działaczy narodowych po 1956 r. Z tym, że tutaj także można 
odczuć pewien niedosyt – zdaniem autora niniejszej recenzji tematyka dotycząca konspiracji wojennej i powojennej została przez 
J. Żaryna potraktowana trochę lakonicznie. Ale być może jest to tylko subiektywne odczucie.

Za kolejny pozytyw można uznać ciekawostki, o jakie Czytelnicy mogą powiększyć swoją wiedzę. Jednym z ciekawszych przy-
kładów może być informacja o torturach, których ofiarą padł żołnierz oddziału Tadeusza Gajdy „Tarzana”, Wiesław Budzik „Roland” 
– podczas przesłuchania w PUBP Tarnów przypalano mu polane benzyną nogi (s. 76).

In plus trzeba odnotować też minimalną ilość wpadek redakcyjnych, mimo iż w recenzowanym wydawnictwie się zdarzają. 
Autor niniejszych słów znalazł tylko dwa takie przypadki.

Wreszcie na koniec należy wspomnieć o bardzo ładnej stronie edytorskiej wydawnictwa – twardej okładce, dobrej jakości więk-
szości opublikowanych fotografii (na 182 biogramy zdjęcia są w 132 hasłach).

Reasumując, recenzowaną publikację uznać można za udaną. Choć z zastrzeżeniem dotyczącym tytułu oraz sprawy nazywania 
zaliczania wszystkich członków narodowego podziemia zbrojnego do grupy pod nazwą „działacze obozu narodowego”. nie jest to 
sprawa, która dyskwalifikuję tę pozycję, ale naprawdę można było ująć to lepiej.

Łukasz Pasztaleniec (Janowiak)

Recenzja ukazała się pierwotnie na portalu historia.org.pl: http://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/biografie-i-
wspomnienia/1869-qlista-strat-dziaaczy-obozuq-wj-muszyski-j-mysiakowska-muszyska-red-recenzja.html

5  Por. idem, Aniela Życzyńska (1902-1945) [w:] ibidem, s. 89.

http://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/biografie-i-wspomnienia/1869-qlista-strat-dziaaczy-obozuq-wj-muszyski-j-mysiakowska-muszyska-red-recenzja.html
http://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/biografie-i-wspomnienia/1869-qlista-strat-dziaaczy-obozuq-wj-muszyski-j-mysiakowska-muszyska-red-recenzja.html


BIuletyN DWS.org.pl28

numer 11 – wiosna 2011

Roger R. Reese 
Czerwoni Dowódcy. Korpus oficerski Armii Czerwonej
Tłum. Sławomir Kędzierski
Bellona, Warszawa 2010
s. 339
ISBn 978-83-11-11846-1

Świetna książka!
Książka Reese’a dotyczy oficerów sowieckich w latach 1918–1991, czyli w okresie istnienia Związku Sowieckiego i jest ich obra-

zem społeczno-socjologicznym. Sam autor jest historykiem zajmującym się społeczną historią Rosji sowieckiej, a w szczególności 
jej aspektami militarnymi. Reese jest autorem czterech książek i kilkunastu artykułów – wykłada w Texas A&M University1.  

Czerwoni dowódcy składają się z sześciu części, chronologicznie opowiadających o korpusie oficerskim Armii Czerwonej (So-
wieckiej):

Tworzenie korpusu oficerskiego Armii Czerwonej, 1918–1922.1. 
Lata kształtowania, 1921–1928.2. 
Rozbudowa i czystki, 1928–1939.3. 
Korpus oficerski w czasie wojny, 1939–1945.4. 
Od zakończenia wojny do epoki Breżniewa, 1946–1979.5. 
Korpus oficerski i upadek sowieckich Sił Zbrojnych, 1979–1991.6. 

Rozdziały mają podobną do siebie budowę – rozpoczynają się omówieniem danego okresu, a następnie analizowane są szcze-
gólne problemy pojawiające się przed armią sowiecką i jej korpusem oficerskim takie jak jej tożsamość, autonomia, rola partii, 
profesjonalizm, wyszkolenie, dowodzenie, nieprofesjonalne zastosowanie wojska.

Bardzo spodobała mi się jedna z metod badawczych, którą stosuje w swojej książce Reese. Chodzi mi o „portrety zbiorowe” 
oficerów, dzięki którym ma nadzieję osiągnąć odpowiednią wiedzę o „przeciętnym” (w sensie socjologicznym) oficerze sowieckim, 
np. w okresie poprzedzającym II wojnę światową są to Bohaterowie Związku Sowieckiego odznaczeni po bitwie nad Chałchyn-Goł, 
a w przypadku wojny w Afganistanie lista poległych z okręgu uljanowskiego. 

Po książce W. Bieszanowa Kadry decydują o wszystkim2 fakty przytoczone w Czerwonych dowódcach już tak nie szokują. Szczerze 
mówiąc myślałem, że Bieszanow w swojej książce pisze trochę pod tezę i odpowiednio dobiera zdarzenia dotyczące sowieckich 
oficerów, że aż tak źle z nimi być nie mogło – w sumie to pisarz-publicysta. Mimo to byłem zdumiony niektórymi zdarzeniami 
przytoczonymi przez Reese’a jak np. o przerwaniu wykładu przez Trockiego dla kursantów elitarnej akademii wojskowej po pięciu 
minutach, ponieważ cały czas pluli oni na podłogę! 

Jednym z najciekawszych aspektów omówionych w książce jest zadziwiająca kontynuacja zwyczajów armii carskiej – mimo że 
Związek Sowiecki miał być antytezą wcześniejszych rządów, społeczeństwo ukształtowane tak jak rosyjskie, przenosiło je w „nowe, 
lepsze” czasy. Jednym z przykładów było wykorzystywanie jednostek wojskowych w charakterze darmowej siły roboczej. nawet 
elitarne dywizje takie jak Tamańska wysyłały całkiem spore kontyngenty żołnierzy np. do pomocy w zbiorach. W późniejszych 
czasach rodziło to oczywiście wielką korupcję. 

Mnie najbardziej zainteresował okres poprzedzający II wojnę światową i przyczyny załamania Armii Czerwonej w 1941 r. oraz 
wpływ czystek na jej efektywność bojową. Wnioski Reese’a są niezwykle ciekawe i warte szerszego upowszechnienia. Uważa on, 
że Armia Czerwona nie była instytucjonalnie zdolna wytworzyć profesjonalnego korpusu oficerskiego. Przyczyn tego stanu rzeczy 
było wiele. 

Po pierwsze, olbrzymi wpływ partii– a chciała ona kontrolować w pełni „swoje” siły zbrojne, stąd na przykład instytucja komisa-
rzy i nieochotniczy napływ cywilnych członków partii do armii na stanowiska oficerskie. Szczególnie to ostatnie powodowało nikłą 
spoistość korpusu oficerskiego, a jego część w ogóle niezainteresowana była podnoszeniem swoich kwalifikacji, bo z niewolnika 
przecież nie ma robotnika. 

Po drugie, bardzo niski poziom kultury oraz edukacji i nie chodzi tu o wiedzę techniczną (choć ta też nie stała na średnim 
nawet poziomie), w 1934 r., zwrócono uwagę, że absolwenci uczelni wojskowych są często półanalfabetami i bardzo słabo znają 
matematykę! niska kultura osobista oraz wykształcenie skutkowało niezwykłym chamstwem, „laniem po mordach” podwładnych 
i traktowaniem ich jak bydło, brakiem szacunku dla człowieka w ogóle – a dla jego życia w szczególności, co zresztą widać wyraźnie 
w czasie II wojny światowej. 

1 http://www.tamu.edu/history/faculty/reese.htm 
2 W. Bieszanow „Kadry decydują o wszystkim”, Warszawa 2009

http://www.tamu.edu/history/faculty/reese.htm
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Po trzecie, kompletna nieumiejętność szkolenia podwładnych oficerów przez wyższe rangi (zupełnie nie zaprzątano sobie tym 
głowy) oraz całkowite zaniedbywanie szkolenia żołnierzy. Główną przyczyną tego stanu rzeczy był wg Reese’a fakt, że czerwoni 
dowódcy „przeskoczyli” pokojowy okres pracy oficera w pułku trwający 10–15 lat gdzie kształtował się on profesjonalnie, ucząc się 
podstaw swego fachu. 

Po czwarte, brak instytucjonalnych umiejętności wdrażania programów naprawczych czy restrukturyzacyjnych w siłach zbroj-
nych. Tu pojawia się zabawna historia związana z gen. Własowem, zaproszonym na grudniową naradę sztabową w 1940 r., jako 
dowódcą dywizji osiągającym najlepsze wyniki w całej Armii Czerwonej. na pytanie jak to osiągnął, padła odpowiedź, że po prostu 
realizuje instrukcje i zadania wyznaczone przez Sztab Generalny. Wydaje się, że nie było to lizusostwo tylko stwierdzenie faktu. Po 
wojnie zimowej z Finlandią najwyższe dowództwo wysyłało do jednostek wiele instrukcji, które nie były wcielane w życie właśnie 
z powodu nieumiejętności ich wdrażania przez kadrę oficerską. Czego mamy zresztą potwierdzenie w słowach Timoszenki3. 

Po piąte, gwałtowny rozrost armii i częste przenoszenie dowódców między jednostkami, czy stanowiskami – np. w 1937 r. 
ponad połowa oficerów zmieniła swe przydziały, a w poprzednich latach nie było lepiej. Skutek jest łatwy do przewidzenia – brak 
zżycia i zgrania oficerów w jednostkach, gdzie często służyli nieznajomi sobie ludzie.

A czystka w latach 1937-38? Wg Reese’a nie miała ona przypisywanego jej mitycznego wpływu na jakość sowieckiego kor-
pusu oficerskiego. A to dlatego, że Armia Czerwona była od 1921 r. „czyszczona” regularnie – najpierw z byłych oficerów carskich, 
potem trockistów, obcych agentów, potem zinowiewowco-kamieniewców, bucharinowców, pijaków itp. Ponadto w Wielkiej Czyst-
ce wcale nie zginęli najlepsi i najbłyskotliwsi dowódcy – byli oni tak samo źle wykształceni i nieprofesjonalni jak ci, którzy przeżyli. 
Autor udowadnia to na podstawie informacji o zgładzonych dowódcach korpusów – i tu znowu mamy do czynienia z „portretem 
zbiorowym”. Dość różne to ujęcie od np. książki W.J. Spahra4.

W sumie książka Reese’go to fascynujący kawałek historii wojskowości podanej w sposób dość nietypowy, gdyż z perspektywy 
instytucjonalno-socjologicznej. A w dodatku Czerwonych dowódców dobrze się czyta. Tłumacz nie zawiódł i trzeba przyznać, że 
zrobił dobrą robotę – do paru rzeczy oczywiście można się przyczepić, np. „terrorystycznych czystek” – chyba lepiej było po prostu 
użyć terminu „czystka”. Generalnie rzecz biorąc nie ma się do czego przyczepić – co na tle innych tłumaczeń Bellony wydaje się 
ewenementem. Problemem wydaje się jednak korekta – szczególnie w najważniejszym miejscu, czyli wtedy kiedy chodzi o liczby 
(np. s. 213, 234 – jeden czy jedenaście milionów, co za różnica?). Brakowało mi też ikonografii – przydałyby się zdjęcia sowieckich 
„marszałów” i „gienierałów” – zawsze lubiłem te szczere robotniczo-chłopskie twarze.  

Łukasz Przybyło (Morden)

Recenzja ukazała się pierwotnie na portalu historia.org.pl: http://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/przekrojowe-i-inne/
1400-qczerwoni-dowodcy-korpus-oficerski-armii-czerwonejq-rr-reese-recenzja.html

3 Armia Czerwona w latach 1940–41, Warszawa 2007,  s. 223–224.
4 W. J. Spahr, Dowódcy Stalina, Warszawa 2001.

http://www.historia.org.pl/index.php/recenzje/recenzje/przekrojowe-i-inne/1400-qczerwoni-dowodcy-korpus-oficerski-armii-czerwonejq-rr-reese-recenzja.html
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