ISSN 1425-8633

Nr 5 (269)
Maj 2018
MIESI¢CZNIK ZWIÑZKU KOMBATANTÓW RP I BY¸YCH WI¢èNIÓW POLITYCZNYCH

Prezydent RP Andrzej Duda
przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie
podczas uroczystoÊci 75. rocznicy powstania w gettcie.

BIA¸O-CZERWONA
NAD GRUZAMI BERLINA
To by∏a ju˝ agonia stolicy III Rzeszy –
Berlina. W ostatnich ci´˝kich walkach, na prze∏omie kwietnia i maja
uczestniczyli na ulicach miasta polscy
˝o∏nierze. Jednostki 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki szturmowa∏y najsilniej umocniony centralny
sektor Berlina, zachodnià dzielnic´
Tiergarten, przyczyniajàc si´ walnie
do zlikwidowania ostatniego pierÊcienia obrony zamykajàcego od zachodu
dost´p do Reichstagu, umocniony
kompleks budynków Politechniki, stacj´ metra Tiergarten w rejonie Bramy
Brandenburskiej.

Z

awieszenie broni 2 maja zasta∏o Polaków m.in. w rejonie parku Tiergarten.
Byli wÊród nich ˝o∏nierze 7 baterii
z 3 dywizjonu PAL. W centrum parku znajdowa∏a
si´, liczàca prawie 70 m Kolumna Zwyci´stwa,
zwieƒczona 8-metrowà figurà uskrzydlonej Nike
– upami´tniajàcà zwyci´stwo Prus nad Danià,
Austrià i w wojnie z Francjà.
Oko∏o 6.00 pi´ciu ˝o∏nierzy baterii po wysokich schodach wspi´∏o si´ na szczyt kolumny,
niosàc bia∏o-czerwonà flag´. PotykaliÊmy si´
o sploty przewodów telefonicznych, skrzynki od
amunicji i ∏uski po wystrzelonych pociskach –
opowiada∏ po latach Miko∏aj Troicki.
Plut. Otap przyznawa∏ we wspomnieniach,
˝e ba∏ si´ podczas tej w´drówki. W kilku punktach miasta bi∏a jeszcze artyleria niemiecka
i wspinajàc si´ na szczyt ze sztandarem spodziewaliÊmy si´ ciàgle ostrza∏u – mówi∏ podoficer.
Z czego uszyto polskà flag´? Wed∏ug Mierzejewskiego – z przeÊcierad∏a i czerwonej wsypy na ko∏dr´. Z kolei ppor. Troicki opowiada∏, ˝e
flaga by∏a zrobiona z prostokàtów wyci´tych ze
spadochronów, na których Niemcy zrzucali ˝ywnoÊç dla berliƒczyków. Sztandar przywiàzano
niemieckimi kablami do drzewca wyci´tego w pobliskim parku. Ch∏opcy, przypad∏o nam w udziale
zawiesiç flag´ narodu polskiego nad Berlinem –
powiedzia∏ na szczycie kolumny ppor. Troicki.
Ostatni z piàtki bohaterów, zmar∏y niedawno
kpt. Antoni Jab∏oƒski (na zdj´ciu drugi z lewej), ˝o∏nierz obchodzàcej w br. 75 lat 1 Dywizji, walczy∏
jako artylerzysta 1 PAL na ca∏ym szlaku bojowym dywizji – od Lenino do Berlina.
Jego droga do polskiej armii, nie by∏a prosta.
Tak jak wielu Polaków, wywieziony zosta∏ w g∏àb
Zwiàzku Radzieckiego, zmuszony do pracy przy
wyr´bie syberyjskiej tajgi, a na koniec wcielony

w szeregi Armii Czerwonej. Choç daleko od Polski, nigdy nie porzuci∏ marzenia o powrocie do
Ojczyzny.
Mimo staraƒ, nie zdà˝y∏ do armii gen. Andersa, jednak swoich planów nie porzuci∏. Gdy tylko
dosz∏y do niego wieÊci o tworzeniu kolejnej polskiej armii, tym razem pod dowództwem p∏k. Berlinga, natychmiast z∏o˝y∏ wniosek o przeniesienie. W polskim obozie w Sielcach nad Okà jako
radiotelegrafista, przydzielony zosta∏ do 7 baterii
1 pu∏ku artylerii lekkiej, w 1 Dywizji Piechoty im.
Tadeusza KoÊciuszki. Pierwszà bitw´ stoczy∏ pod
Lenino. Kolejne miesiàce to walki o wyzwolenie
ZamoÊcia, Lublina, Warszawy, Pomorza, Bydgoszczy, Ko∏obrzegu, forsowanie Odry, zwieƒczone udzia∏em w szturmie stolicy hitlerowskiej
III Rzeszy. Na d∏ugim szlaku bojowym, gdzie
straci∏ wielu towarzyszy broni, Antoni Jab∏oƒski
by∏ kilkakrotnie ranny. Zwieƒczeniem jego szlaku
bojowego by∏ zaszczyt zawieszenia polskiej bia∏o-czerwonej flagi na Kolumnie Zwyci´stwa
w Berlinie. Podczas powojennych spotkaƒ z kolejnymi pokoleniami koÊciuszkowców tak wspomina∏ tamte chwile: 2 maja przyszed∏ rozkaz
o przerwaniu ognia. Nasza 7 bateria armat 76 mm
dosz∏a do placu, gdzie sta∏a wysoka kolumna ze
z∏oconà figurà anio∏a na szczycie. Gdy zastanawialiÊmy si´ czy to jakiÊ koÊció∏, podszed∏ do nas
zast´pca dowódcy baterii ppor. Miko∏aj Troicki
i poinformowa∏, ˝e jest to niemiecka Kolumna
Zwyci´stwa – Siegessäule. Wtedy ktoÊ rzuci∏ pomys∏ (nie pami´tam kto), aby na kolumnie zawiesiç polskà flag´. Szybko znaleêliÊmy i zszyliÊmy dwa kawa∏ki bia∏ego i czerwonego p∏ótna.
Tak zrobionà flag´ przybiliÊmy do drzewca i pobiegliÊmy do tej imponujàcej budowli. Ja bieg∏em trzymajàc flag´! Wraz ze mnà na kolumn´ po
kilkuset kamiennych stopniach wspi´li si´: ppor.
Miko∏aj Troicki, plutonowy Kazimierz Otap, kano-

nier Eugeniusz Mierzejewski oraz kanonier Aleksander Karpowicz. Mnie przypad∏ zaszczyt zawieszenia flagi na ogromnym, bo a˝ oÊmiometrowym, b∏yszczàcym w s∏oƒcu, posàgu bogini
zwyci´stwa. I tak nad Berlinem, stolicà butnej
III Rzeszy, za∏opota∏a bia∏o-czerwona. Polskà flag´ natychmiast zauwa˝yli wszyscy i zwyci´zcy
i zwyci´˝eni. By∏a to dla nas nagroda za lata
cierpieƒ, walki i wyrzeczeƒ.
Jab∏oƒski wojn´ zakoƒczy∏ w stopniu kaprala, a po wojnie powróci∏ do rodzinnego Sura˝a
nad Narwià, gdzie zamieszka∏ i za∏o˝y∏ rodzin´.
Doczeka∏ si´ pi´ciorga dzieci, pi´tnastu wnuczàt
oraz dwudziestu trzech prawnuczàt.
Za swe dokonania w okresie wojny i pokoju
otrzyma∏ wiele odznaczeƒ, m.in. Krzyz Virtuti Militari III klasy, Krzy˝e Kawalerski, Oficerski i Komandorski OOP, Krzy˝ Walecznych, Krzy˝ Grunwaldu, Krzy˝ Lenino, medale za Warszaw´, Wa∏
Pomorski, za udzia∏ w walkach o Berlin oraz odznaczenie za zdobycie Berlina.
By∏ wzorem patriotyzmu dla m∏odzie˝y,
z którà spotyka∏ si´, opisujàc swoje prze˝ycia
i przekazujàc bogate doÊwiadczenia. Utrzymywa∏ serdeczne wi´zi ze swoimi towarzyszami
broni i ˝o∏nierzami dywizji koÊciuszkowskiej. To
na ich wniosek 9 lutego 2001 r. uhonorowano go
awansem na stopieƒ kapitana Wojska Polskiego.
W 2013 r. zosta∏ przyj´ty do utworzonego
dwa lata wczeÊniej Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina KoÊciuszkowców, kultywujàcego tradycje rozwiàzanej w 2010 r. 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza KoÊciuszki.
D∏ugà i bogatà drog´ ˝yciowà kpt. Antoni Jab∏oƒski zakoƒczy∏ w wieku 97 lat. ˚egna∏a go,
obok rodziny i w∏adz, kompania honorowa wystawiona przez 18 Bia∏ostocki Pu∏k Rozpoznawczy,
Orkiestra Reprezentacyjna Dowództwa Garnizonu
Warszawa, grupa rekonstrukcyjna „Kalina Krasnaja“ w historycznych mundurach
1 DP oraz liczne poczty sztandarowe organizacji spo∏ecznych i szkó∏.
20 lutego 2004 r. Sejm ustanowi∏ 2 maja Dniem Flagi RP. Bia∏oczerwone barwy wywodzà si´
z bieli or∏a – herbu Polski oraz bieli
Pogoni na czerwonym tle tarcz herbowych. Dzieƒ Flagi — umiejscowiony miedzy 1 a 3 maja – jest tak˝e symbolem udzia∏u Polaków
w szturmie Berlina, i to wydarzenie
by∏o tak˝e êród∏em tej daty.
pp∏k ANDRZEJ KARSKI
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MORZE,
NASZE
MORZE
PrzyszliÊmy, morze,
po ci´˝kim i krwawym
trudzie. Widzimy, ˝e
nie poszed∏ na marne
nasz trud. Przysi´gamy, ˝e ci´ nigdy nie
opuÊcimy.
Rzucajàc
pierÊcieƒ w twe fale,
bior´ z tobà Êlub, poniewa˝ tyÊ by∏o i b´dziesz zawsze nasze.
18 marca 1945 roku
s∏owa te wypowiedzia∏
polski ˝o∏nierz Franciszek Niewidziaj∏o, który
podejmujàc trud walki
z okupantem, z odleg∏ych
Kresów dotar∏ do Ba∏tyku. Nawiàzujàc do dawnej
tradycji, w morskie fale
wrzuci∏ zaÊlubinowà obràczk´.
Akt ten, w sensie symbolicznym, stanowi∏ zwieƒczenie walk o Pomorze,
które po wielu latach powróci∏o do Macierzy. Na
gruzach wysadzonej przez
niemieckich saperów latarni morskiej za∏opota∏a wtedy polska flaga,
a w eter pop∏yn´∏y dêwi´ki Mazurka Dàbrowskiego.
Ko∏obrzeg – twierdza
nie do pokonania, zdobyta
zosta∏a daninà ˝o∏nierskiej krwi. W boju o to
miasto poleg∏o 1300 polskich ˝o∏nierzy.
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roczystoÊci 73. rocznicy Walk o Ko∏obrzeg i ZaÊlubin Polski z Morzem w marcu 2018 r. zorganizowa∏a Gmina i Miasto
Ko∏obrzeg, wspó∏organizatorem by∏ Urzàd do
Spraw Kombatantów i OR. Z nielicznej ju˝ grupy
weteranów zdobywajàcych twierdz´ na rocznicowe
obchody (16-18 marca) przyjecha∏o zaledwie dziesi´ciu. W przeddzieƒ uroczystoÊci w sali konferencyjnej hotelu Skanpol News spotkali si´ z grupà organizatorów na czele z prezydentem Ko∏obrzegu
Januszem Gromkiem i pe∏nomocnikiem starosty
ko∏obrzeskiego do spraw kombatantów p∏k Zbigniewem Bejgerem. Pad∏o wiele serdecznych s∏ów,
omówiono program uroczystoÊci, a weterani otrzymali od prezydenta pi´knie wydane albumy o Ko∏obrzegu oraz Listy Gratulacyjne, w których znalaz∏y
si´ m.in. ˝yczenia satysfakcji z godnie wype∏nionego obowiàzku ˝o∏nierza walczàcego o wolnoÊç
i niepodleg∏oÊç Ojczyzny oraz podzi´kowania za
pi´knà i godnà szacunku lekcj´ patriotyzmu.
Przy Pomniku ZaÊlubin Polski z Morzem weterani
wzi´li udzia∏ w uroczystoÊci Êlubowania m∏odzie˝y
Ligi Morskiej i Rzecznej. Byli wraz z nimi m.in.
przedstawiciel UdsKiOR Magdalena Sawka, pose∏
Marek Hok, przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego Wojciech Madej, Janusz Gromek,
cz∏onek Zarzàdu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, burmistrz Pucka Anna
Pruchniewska, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt.
˝.w. Andrzej Królikowski, wnuk kaprala Franciszka
Niewidziaj∏y Roman Frankiewicz, przedstawiciele

organizacji kombatanckich i wojskowych ziemi ko∏obrzeskiej, przedstawiciele Berlina Pankow z burmistrzem Mattiasem Kohne, przedstawiciele Stowarzyszenia By∏ych Ko∏obrze˝an, delegacja Ministerstwa
Obrony Narodowej Niemiec. Licznie przyby∏a m∏odzie˝
z Ligi Morskiej i Rzecznej. UroczystoÊç uÊwietni∏y
Kompania Honorowa Wojsk Pó∏nocnych, poczty
sztandarowe oraz Orkiestra Morskiej Stra˝y Granicznej. Zebranych przy pomniku powita∏ starosta
ko∏obrzeski Tomasz Tamborski. Przy dêwi´kach
Hymnu bia∏o-czerwonà flag´ wciàgni´to na maszt.
PieÊƒ zawsze towarzyszy∏a ˝o∏nierzom, wyzwala∏a
odwag´, podrywa∏a do boju – tak pi´knie kpt. Andrzej Królikowski uzasadni∏ wniosek Ligi Morskiej
i Rzecznej oraz prezydenta Ko∏obrzegu o uhonorowanie Srebrnà Odznakà Gryfa Zachodniopomorskiego Orkiestry Morskiej Stra˝y Granicznej im. p∏k. Karola Baca w Gdaƒsku. Za dzia∏alnoÊç wychowawczà
wÊród m∏odego pokolenia Antoni Szarmach otrzyma∏ Medal za Zas∏ugi dla Ligi Morskiej i Rzecznej.
Wzruszajàcà chwilà by∏o z∏o˝enie przez m∏odych jungów, w obecnoÊci weteranów walk o Ko∏obrzeg, uroczystego Êlubowania. W rocie zapisane sà
s∏owa, ˝e sk∏adajàc ho∏d pami´ci tych, którzy
w przesz∏oÊci dla Polski na morzu walczyli i gin´li,
staç b´dà zawsze na stra˝y polskiego morza. Tak
jak 73 lata temu bia∏o-czerwona flaga zosta∏a zanurzona w falach Ba∏tyku, a wraz z nià flaga Pucka
i Ko∏obrzegu. Przy pomniku ZaÊlubin z∏o˝ono wiàzanki kwiatów. Jako pierwsi uczynili to weterani
walk o Ko∏obrzeg.

List wystosowa∏ równie˝ Szef Urz´du do
Spraw Kombatantów i OR minister Jan Józef
Kasprzyk. Odczyta∏a go Magdalena Sawka
z Departamentu UroczystoÊci Urz´du.
Kapelan garnizonu odmówi∏ modlitw´
w intencji poleg∏ych i ˝yjàcych ˝o∏nierzy, po
czym odczytano Apel Poleg∏ych i oddano salw´ honorowà. Przybyli pod Pomnik Chwa∏y
weterani, liczne delegacje, m∏odzie˝ oraz delegacje z Niemiec z∏o˝yli przy pomniku wiàzanki
kwiatów. WÊród nich by∏a wiàzanka od Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Kombatantów RP i BWP.
W hotelu New Skanpol przygotowano
wspólnà kolacj´, w trakcie której odczytano
List Gratulacyjny skierowany do prezydenta
Ko∏obrzegu, g∏ównego inicjatora rocznicowych
uroczystoÊci, wystosowany przez 23 Baz´ Lotnictwa Taktycznego w Miƒsku Mazowieckim.
Wr´czono odznaczenia. Na wniosek Zwiàzku
Inwalidów Wojennych RP medalem „Pro Memoria“ uhonorowano Mariana F. Jagie∏ko, a na
wniosek Rady Krajowej Kombatantów WP Ko∏obrzeskim Krzy˝em Kombatanckim por. Nowaka z samodzielnego batalionu ∏àcznoÊci
1 AWP – Syna Pu∏ku.
Nast´pnego dnia, w Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta, weterani wys∏uchali koncertu wojskowych piosenek
w wykonaniu uczennic Szko∏y Muzycznej, po
czym spotkali si´ z m∏odzie˝à. Spotkanie poprowadzi∏ wnuk kaprala Franciszka Niewidziaj∏y Roman Frankiewicz.
Weterani uczestniczyli te˝
w sesji naukowej z okazji setnej
rocznicy powstania Ligi Morskiej
i Rzecznej i wys∏uchali referatów
pod wspólnym tytu∏em Liga Morska i Rzeczna stra˝niczkà tradycji zaÊlubin Polski z Morzem. Dotyczy∏y one zaÊlubin z Ba∏tykiem
w 1920 i 1945 r. oraz ma∏o znanego faktu, ˝e w 2017 r. na Europejskich Dniach Dziedzictwa
w D´blinie m∏odzie˝ z∏o˝y∏a Êlubowanie na sztandar Ligi Morskiej
i Rzecznej oraz zamoczy∏a bia∏o-czerwone banderki w wiÊlanej wo-

dzie. Ten symboliczny akt nawiàzywa∏ do historycznych zaÊlubin Polski z Morzem i by∏
pierwszym od czasów przedwojennych. Nad
Wis∏à powsta∏a historia naszego narodu, Wis∏a zawsze by∏a królowà polskich rzek i jest
naszym powodem do dumy. Te symboliczne
zaÊlubiny zwiàzane by∏y z uchwa∏à Sejmu, ˝e
rok 2017 og∏oszony zosta∏ Rokiem Rzeki Wis∏y.
W trzecim dniu weterani obejrzeli widowisko batalistyczne Bój o Ko∏obrzeg. Wzi´∏o
w nim udzia∏ 400 rekonstruktorów i sprz´t bojowy sprzed 70 lat. Zapraszajàc na widowisko
prezydent Janusz Gromek powiedzia∏ – niech
wspó∏czesna rekonstrukcja tamtych marcowych walk b´dzie dla nas nie tylko ˝ywa lekcjà historii, ale wzbudzi szacunek dla ofiarnoÊci polskiego ˝o∏nierza i refleksj´ podobnà
do tej, którà wypowiedzia∏ Ignacy Jan Paderewski „Walczyç o Ojczyzn´, to najwi´kszy
obowiàzek i najwi´kszy dla Polaka zaszczyt“.
eterani doÊwiadczyli wielu wzruszeƒ,
kiedy po zakoƒczeniu rekonstrukcji
walk o Ko∏obrzeg, podchodzili do nich z podzi´kowaniami zarówno m∏odzi jak i starsi
mieszkaƒcy tego pi´knego polskiego miasta.
Obchody 73. rocznicy walk o Ko∏obrzeg,
to tak˝e imprezy towarzyszàce – XXXII Mi´dzynarodowy Bieg ZaÊlubin, VIII Regionalny
Konkurs Historyczno-Sportowy, 52. Ogólnopolski Rajd PTTK szlakiem walk 1 AWP o Ko∏obrzeg i wiele innych.

W
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Fatalna pogoda sprawi∏a, ˝e tylko kilkuosobowa delegacja uda∏a si´ z wiàzankà kwiatów pod pomnik kontradmira∏a Stanis∏awa
Mieszkowskiego, obroƒcy wybrze˝a w 1939 r.,
pierwszego polskiego kapitana portu Ko∏obrzeg i pierwszego Komendanta Oficerskiej
Szko∏y Marynarki Wojennej.
W godzinach popo∏udniowych patriotyczna uroczystoÊç z udzia∏em Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, Kompanii Zespo∏u Szkó∏ Morskich, grup rekonstrukcji historycznych i harcerzy odby∏a si´ przy Pomniku
Chwa∏y na Cmentarzu Wojennym w Zieleniewie. Meldunek do gotowoÊci do uroczystoÊci
odebra∏ i przeglàdu pododdzia∏ów dokona∏
zast´pca Szefa Sztabu Generalnego WP gen.
bryg. Jan Dziedzic. Orkiestra odegra∏a hymn
i polska flaga za∏opota∏a na maszcie. UroczystoÊç poprowadzi∏ i zebranych powita∏
p∏k Zbigniew Bejger. Szczególnie serdecznie
powita∏ uczestników walk z 3, 4 i 6 Dywizji
1 AWP. Weteranów przywita∏ równie˝ prezydent Ko∏obrzegu Janusz Gromek. Do uczestników uroczystoÊci list wystosowa∏ Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc. Napisa∏ w nim m.in., ˝e pomimo 73 lat jakie min´∏y, musimy ciàgle pami´taç i przypominaç, ˝e
to dzi´ki odwadze i poÊwieceniu walczàcych
wówczas ˝o∏nierzy 1 Armii Wojska Polskiego
ziemie nad Odrà i Ba∏tykiem sta∏y si´ cz´Êcià
paƒstwa polskiego. Jako przedstawiciel Rzàdu Rzeczpospolitej Polskiej w Województwie
Zachodniopomorskim chyl´ czo∏a przed ˝o∏nierzami 1 AWP, którzy walczyli o wyzwolenie Polski spod jarzma hitlerowskiej okupacji i przyczynili si´ do pokonania nazistowskich Niemiec. ˚o∏nierzom tym, którzy byli cz´sto ofiarami sowieckiego terroru i doÊwiadczyli pobytu
na nieludzkiej ziemi, nale˝y si´ nasze uznanie
i wdzi´cznoÊç. Krew przelana za Ojczyzn´, niezale˝nie od miejsca, ma zawsze czerwony kolor.
Czerwieƒ, która jest jednym z kolorów naszej flagi paƒstwowej zawsze symbolizuje danin´ krwi,
którà Polacy ofiarowywali Ojczyênie. ...Dzi´ki tej
daninie bia∏o-czerwone flagi ju˝ pond 70 lat mogà dumnie powiewaç nad Ko∏obrzegiem i zaÊwiadczaç o polskoÊci tego miasta.

POLSKIE SI¸Y ZBROJNE NA ZACHODZIE

5/2018
9/2016

OD NARWIKU DO WILHELMSHAVEN
Odbudowa polskiej armii we Francji rozpocz´∏a si´ bezpoÊrednio po przegranej
kampanii wrzeÊniowej 1939 r.

P

olskie Si∏y Zbrojne we Francji
by∏y organizowane i szkolone
wed∏ug koncepcji gen. W∏adys∏awa Sikorskiego, który od 30 wrzeÊnia
1939 r. pe∏ni∏ funkcj´ premiera i ministra

o uzyskanie przydzia∏u, pozostawa∏y bez
odpowiedzi.
Obóz w Rothesay zlikwidowany zosta∏
dwa lata póêniej w wyniku decyzji brytyjskiego Parlamentu.

P

spraw wojskowych, a od listopada tak˝e
Naczelnego Wodza, stajàc si´ uznanym
politycznym i wojskowym przywódcà Polaków. G∏ównie dzi´ki jego determinacji,
mimo licznych trudnoÊci, uda∏o si´ we
Francji zorganizowaç armi´ liczàcà oko∏o
82 tys. ˝o∏nierzy w si∏ach làdowych, ponadto zgromadziç 150 pilotów oraz marynark´ wojennà (oko∏o 1600 marynarzy).
Pewnym cieniem na dzia∏alnoÊci Sikorskiego, w tym okresie, po∏o˝y∏a si´ polityka kadrowa wobec cz´Êci polskich oficerów, którzy przedostali si´ do Francji.
W krótkim czasie powo∏ano specjalnà komisj´ do „zbadania ostatnich wydarzeƒ
w Polsce i ustalenia ich przyczyn“, a nast´pnie Biuro Rejestracyjne, kierowane
przez p∏k. Izydora Modelskiego. Biuro
analizowa∏o przesz∏oÊç, przebieg s∏u˝by
oficerów, dzia∏alnoÊç w okresie „sanacji“.
Cz´sto w oparciu o plotki, insynuacje
i donosy wykluczono dosyç licznà grup´
oficerów, którym obni˝ono ˝o∏d oraz zakazano opuszczaç miejsca zamieszkania
w oczekiwaniu na dalsze decyzje.
Po ewakuowaniu cz´Êci armii do Wielkiej Brytanii, wobec atmosfery nieufnoÊci,
pijaƒstwa, nieporozumieƒ, a wr´cz wrogoÊci mi´dzy cz´Êcià oficerów a wojskiem,
jaka wówczas zaistnia∏a, Sikorski zdecydowa∏ „intrygantów“ izolowaç w odosobnieniu, w obozie Rothesay na wyspie Bute, tzw. „wyspie w´˝y“. Internowani mieli
obni˝ony ˝o∏d, cenzurowano ich korespondencj´, nie mieli praktycznie ˝adnych
obowiàzków. Wi´kszoÊç oficerów nie zna∏a powodów internowania. Kierowane do
Naczelnego Wodza pisemne proÊby
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ierwsza polska formacja, jeszcze w 1940 r.,
zmierzy∏a si´ z Niemcami
pod Narwikiem – by∏a to Samodzielna Brygada Strzelców
Podhalaƒskich
wspierana
przez marynark´ wojennà.
Po agresji Niemiec na Francj´ polskie dywizje walczy∏y
mi´dzy innymi pod Lagarde,
Clos du Dubs i Montbard.
W ci´˝kich walkach
niektóre utraci∏y do 30%
stanu osobowego. ˚o∏nierze 2 Dywizji Strzelców
Pieszych, w skrajnie trudnej sytuacji przekroczyli
granic´ francusko-szwajcarskà z bronià, w szyku
zwartym. Po internowaniu
mieli stanowiç, w dogodnym momencie II wojny
Êwiatowej, odwód Naczelnego Wodza.
W wyniku ewakuacji,
po kl´sce Francji w lipcu
1940 r., na terenie Wielkiej
Brytanii znalaz∏o si´ oko∏o
28 tysi´cy polskich ˝o∏nierzy, 6,5 tysiàca personelu
lotniczego oraz w zasadzie wszyscy marynarze.
Rozpocz´∏a si´ rozbudowa Si∏ Zbrojnych,
i w wyniku kolejnych zmian organizacyjnych, w koƒcu wrzeÊnia utworzono I Korpus Polski, a w lutym 1942 r. rozpocz´to
formowanie 1 Dywizji Pancernej. Po tragicznej Êmierci w Gibraltarze gen. W∏adys∏awa Sikorskiego rozbudow´ PSZ przy
wydatnej pomocy Brytyjczyków kontynuowa∏ nowy Naczelny Dowódca, gen. Kazimierz Sosnkowski.
Warto pami´taç, ˝e rozwój organizacyjny PSZ, skupiajàcych w lipcu 1941 r.
oko∏o 22,5 tysi´cy ˝o∏nierzy, ograniczony
by∏ mo˝liwoÊcià pozyskania uzupe∏nieƒ.
Problem zosta∏ cz´Êciowo rozwiàzany po
podpisaniu uk∏adu Sikorski-Majski i utworzeniu Armii Polskiej w ZSRR, ewakuacji

do Iranu, dalszej przebudowie i utworzeniu 2 Korpusu Polskiego.
Poniewa˝ niewystarczajàce rezultaty
przynios∏a rekrutacja ochotników spoÊród
Polonii francuskiej i amerykaƒskiej, g∏ównym êród∏em uzupe∏nienia PSZ byli jeƒcy
wojenni oraz Polacy, dezerterzy z Wehrmachtu. Szacuje si´, ˝e spoÊród ponad 250
tysi´cy osób narodowoÊci polskiej, wcielonych si∏à do armii niemieckiej, oko∏o 90
tysi´cy znalaz∏o si´ w szeregach PSZ na
Zachodzie.
Tworzenie Polskich Si∏ Powietrznych
rozpocz´∏o si´ natychmiast po ewakuacji
personelu do Wielkiej Brytanii. Jako pierwsze, w lipcu 1940 r., osiàgn´∏y gotowoÊç
bojowà 300 i 301 dywizjony bombowe.

Kolejno formowano 302 i 303, a nast´pnie
306, 307 i 308 dywizjony myÊliwskie, po
czym kolejne dywizjony bombowe. Walczàc z powodzeniem w bitwie powietrznej
o Wielkà Brytani´ a nast´pnie w bombardowaniu Niemiec (i nie tylko) Polskie Si∏y
Powietrzne, liczàce pod koniec wojny prawie 15 tysi´cy ˝o∏nierzy, podlega∏y operacyjnie Royal Air Force. Polska Marynarka Wojenna, podporzàdkowana operacyjnie admiralicji brytyjskiej, dysponowa∏a pod koniec wojny jednym krà˝ownikiem (ORP „Conrad“) [, szeÊcioma niszczycielami, trzema okr´tami podwodnymi oraz szeÊcioma Êcigaczami. G∏ównym
polem dzia∏ania Marynarki Wojennej by∏y walki w obronie konwojów na Atlan-

tyku oraz patrolowanie na Morzu Âródziemnym.
W maju 1945 r., w momencie zakoƒczenia dzia∏aƒ zbrojnych w Europie, w formacjach PSZ pe∏ni∏o s∏u˝b´ prawie
195 tys. ˝o∏nierzy. Na terenie Wielkiej Brytanii w jednostkach wojsk làdowych by∏o

∏àcznie 54,2 tys. ˝o∏nierzy, ponadto ponad
6,5 tys. w Pomocniczej S∏u˝bie Kobiet.
W tym samym czasie na Pó∏wyspie Apeniƒskim stacjonowa∏ 2 Korpus Polski liczàcy prawie 60 tysi´cy ˝o∏nierzy, zaÊ w pó∏nocnych Niemczech zakoƒczy∏a swój
szlak bojowy 1 Dywizja Pancerna.
W Polskich Si∏ach Powietrznych s∏u˝y∏o (w ró˝nych
specjalnoÊciach)
oko∏o 20 tysi´cy ˝o∏nierzy,
w Marynarce Wojennej
3850 marynarzy, w tym
264 oficerów.
Zgodnie z koncepcjà,
opracowanà przez Sztab
Generalny w grudniu 1945 r.,
obowiàzkiem oficerów i ˝o∏nierzy by∏o oczekiwanie
w szeregach armii dopóki
sprawa Polski nie zostanie
do koƒca rozwiàzana. Liczono si´ z mo˝liwoÊcià
wybuchu mi´dzynarodowego konfliktu zbrojnego,
w którym PSZ wezmà
udzia∏. Przez kolejne lata
rozwa˝ano (po cz´Êci nieoficjalnie) mo˝liwoÊç rozbudowy PSZ przyjmujàc,
˝e obj´∏yby one – w pierwszym okresie – oko∏o 120
tysi´cy osób z Wielkiej
Brytanii oraz osoby wchodzàce w sk∏ad kompanii
wartowniczych w Niemczech.
Na konferencji poczdamskiej Wielka Brytania
zobowiàza∏a si´ u∏atwiç
powrót ˝o∏nierzy polskich
do kraju i w tym celu dà˝y∏a do w miar´ szybkiego
rozwiàzania kwestii PSZ.
Decyzj´ o ich rozwiàzaniu
podj´to bez udzia∏u polityków i ˝o∏nierzy zwiàzanych
z rzàdem RP w Londynie
uwzgl´dniajàc naciski
Warszawy
w sprawie repatriacji
˝o∏nierzy
a tak˝e powrotu
do kraju polskiej
floty znajdujàcej
si´ w Wielkiej Brytanii.
Po
uznaniu
przez mocarstwa
zachodnie polskiego Rzàdu Tymczasowego, Polskie
Si∏y Zbrojne pozo-

sta∏y czasowo pod dowództwem brytyjskim, zachowujàc dotychczasowy status,
niemniej podj´to dzia∏ania zmierzajàce do
ich likwidacji. Przyczynkiem do tego sta∏o
si´ wprowadzenie, rozkazem Króla Jerzego VI w lipcu 1942 r., Polskiego Korpusu
Przysposobienia i Rozmieszczenia, uznane przez wi´kszoÊç jako jedyne honorowe
rozwiàzanie dla polskich ˝o∏nierzy. Korpus
objà∏ wszystkich ch´tnych ˝o∏nierzy
Polskich Si∏ Zbrojnych, którzy s∏u˝yli w armii przed 1 czerwca 1945 r., w tym ˝o∏nierzy AK oraz by∏ych jeƒców polskich
w Niemczech. Mieli oni prawo w dowolnym terminie wróciç do Polski, emigrowaç
do innych krajów, wstàpiç do armii brytyjskiej lub podjàç prac´ zawodowà. Przez
ca∏y czas otrzymywali równie˝ nale˝ny
˝o∏d.
Dzia∏alnoÊç Korpusu zakoƒczy∏a si´
w 1949 r. Do Polski wróci∏o oko∏o 105
tysi´cy ˝o∏nierzy, pozostali udali si´ na
emigracj´ do USA, Kanady, Australii, Ameryki Po∏udniowej. Mniej liczna grupa pozosta∏a w Wielkiej Brytanii.

S

traty bojowe II Korpusu Polskiego w czterech g∏ównych
bitwach (Sangro, Monte Cassino,
Ankona, Bolonia) si´ga∏y ∏àcznie
ponad 9 tysi´cy ˝o∏nierzy, w tym
1823 poleg∏ych oraz 7138 rannych.
1 Dywizja Pancerna w toku ca∏ej
trudnej kampanii w latach 19441945 ponios∏a straty si´gajàce ponad 5,5 tysiàca ˝o∏nierzy. W samej
krwawej bitwie pod Falaise dywizja
straci∏a a˝ 25% stanu bojowego,
w tym 446 poleg∏ych, 1505 rannych
oraz 150 zaginionych. Walczàca
w operacji powietrzno-desantowej
1 Samodzielna Brygada Spadochronowa straci∏a 411 ˝o∏nierzy, w tym
80 poleg∏ych, 158 rannych i 173 zaginionych.

Â

rodowisko Polskich Si∏ Zbrojnych
na Zachodzie, dzia∏ajàce w sk∏adzie Zwiàzku Kombatantów RP i BWP,
nale˝a∏o do niedawna do najbardziej aktywnych w skali Zwiàzku. Niestety, z biegiem lat liczàce w latach dziewi´çdziesiàtych ponad 8 tysi´cy osób Êrodowisko,
z przyczyn naturalnych, stopniowo mala∏o
i dziÊ ˝yjàcy cz∏onkowie pracujà w sk∏adzie innych Êrodowisk. Niemniej pami´ç
o PSZ na Zachodzie i ich dokonaniach bojowych jest nadal w Zwiàzku chroniona
i kontynuowana.
STEFAN JAGIELSKI
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