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Radosnych i szcz´Êliwych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia

WOJENNE WIGILIE POLAKÓW

Bóg się rodzi,
moc truchleje...
Wigilia 1939 r. przebiegała w atmosferze przygnębienia i niepokoju
o przyszłość. Zniszczone miasta i wsie, brutalność okupantów, puste miejsca
przy świątecznych stołach... Tysiące poległych, rannych i wziętych do niewoli żołnierzy, rosnąca fala aresztowań. Na wschodzie – na terenach zajętych
przez ZSRR – początek brutalnych deportacji całych rodzin na Syberię, do Kazachstanu...
Ale żadne szykany i prześladowania, żaden okupant – nie mogły przełamać siłą wielowiekowej ojczystej tradycji i przywiązania do wigilii Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnych spotkań i kolędowania przy świątecznym stole.
Tę pierwszą okupacyjną i wojenną wigilię na miarę sytuacji i możliwości
obchodzono wówczas – i przez kolejne lata – często w niepełnym rodzinnym
gronie, w obozach jenieckich, wśród rozproszonych na różnych frontowych
szlakach polskich żołnierzy, szukających w Europie dostępu do broni, na okrętach marynarki wojennej znajdujących się w tym okresie w bazach sojuszniczej Wielkiej Brytanii.
Nawet na „nieludzkiej ziemi“, w stepach Kazachstanu i mroźnej Syberii,
polscy wygnańcy gromadzili się w czasie wigilii przy skromnych wieczerzach,
pod namiastką choinki nucąc polskie kolędy.
więta Bożego Narodzenia, a z nimi wigilia, to najbardziej rodzinna uroczystość w polskich domach. Rodziny gromadzą się przy stole, by złożyć sobie życzenia
z okazji Święta Narodzenia Chrystusa. W jakże
innych warunkach przyszło świętować te wigilijne uroczystości polskim zesłańcom w dalekim
Kazachstanie.
Tak wspomina jedną z takich wigilii Zdzisław Paszkiewicz (cyt. za Zesłaniec nr 53/2012).
Przez sześć długich lat zesłania wszystkie
święta Bożego Narodzenia były jednakie. Jak
w każdy inny dzień szliśmy do pracy. Dzieci zaś
biegły z ziemianek w kolejki po chleb i zupę na
kartki. Dni świąteczne niczym nie różniły się od
pozostałych dni.
Wigilia 1941 r. wyjątkowo utkwiła mi w pamięci, gdyż był to czas nadziei na powrót z więzień i łagrów ojców i bliskich. Tamtą wigilię zapamiętałem również dlatego, ze świętowaliśmy
ją w towarowym, bydlęcym wagonie, na dalekiej
bocznicy kolejowej stacji Atbasar, w obwodzie
akmolińskim (obecna nazwa Astana). Wagon towarowy zwyczajny, jak w Związku Sowieckim,
służący do transportu więźniów i zesłańców. Po
dwóch stronach wagonu drewniane prycze z nieheblowanych desek, na środku okrągły piecyk
metalowy. Drzwi na rolkach stale w zimie przymarzały. Do ich otwierania służył żelazny –
skradziony łom. Po wielokrotnych uderzeniach
łomem w drzwi, rolki przesuwały się, co umożliwiało częściowe ich otwarcie. W takich warunkach, w czasie mroźnej zimy mieszkało pięć polskich kobiet z dziećmi. Dzieci było dziewięcioro:
najstarsze miało czternaście lat, najmłodsze były
dwie trzyletnie dziewczynki. Zima, jak to w grudniu w Kazachstanie – mróz stale w granicach
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minus 30-40 stopni i wiejący stepowy wiatr. Na
piecyku metalowym z trudem można było ustawić dwa garnki, aby coś ugotować. Kobiety kupiły na bazarze przemarzniętą na kość kapustę i gotowały ją na piecyku. Węgiel do piecyka był kradziony. W poświacie palącego się w piecyku ognia widać było oszronione lodem łby śrub w deskach wagonu. Świeciły one niczym gwiazdy na
firmamencie niebieskim. Te prawdziwe gwiazdy
były niewidoczne. W wagonie dwa małe, zamarznięte okienka, pokryte były grubą warstwą lodu. Dwa pozostałe były zabite deskami.
Kiedy kapusta ugotowała się, zeszliśmy z prycz,
okutani we wszystkie ubrania i płaszcze i zbliżyliśmy się do piecyka. Brat zapalił dwa łuczywa
wycięte z desek pryczy, by oświetlić wagon. Kobiety składały sobie i dzieciom życzenia. Nie pamiętam, żeby którakolwiek życzyła powrotu do
wolnej Polski. To było dalekie i nierealne. Wśród
życzeń i marzeń zesłańców było otrzymanie miejsca w jakiejkolwiek ziemiance oraz powrót mężów i ojców z więzień i łagrów lub choćby najmniejsza wiadomość o ich życiu. Rolę opłatka
spełniał kawałeczek chleba, łamany na drobiny.
Brat położył na skraju pryczy małą wiązkę

słomy, którą znalazł gdzieś na bazarze – miała
spełniać rolę siana pod obrusem na wigilijnym
stole. Tak zapamiętał wigilię ze swego rodzinnego domu na Wileńszczyźnie. Po zjedzeniu kapusty matki położyły się z dziećmi na pryczach.
Otuliły je, czym miały, by w nocy, w czasie snu
nie zamarzły. Tak minął wigilijny wieczór zesłańców w wagonie w Atbasarze w 1941 r.
O czym mogły myśleć te usypiające dzieci,
kobiety, matki, wywiezione w bezkresne stepy
Kazachstanu za to tylko, że były Polkami. Ojcowie tych dzieci do 1939 r. umacniali swą pracą
i służbą państwo polskie. Gdy przyszedł wrzesień 1939 r. bronili Polski przed agresorami. To
w świetle sowieckich praw było przestępstwem,
za które trzeba było ukarać deportacją ich żony
i dzieci. O jednym tylko myślały te usypiające
dzieci matki, jak utrzymać je przy życiu. Z głębi
serca błagały o to Jezusa i Ostrobramską Matkę
Miłosierdzia. Czy utrzymały je potem przy życiu?
Nie znam losów tych rodzin z wagonu. Dalsze
przemieszczenia rozdzieliły nas bezpowrotnie.
W ciągu sześciu lat zesłania w Kazachstanie naszej rodzinie zmieniano miejsca pobytu przeszło
dwadzieścia razy. Dla zesłańców polskich nadchodziły jeszcze cięższe miesiące i lata
1942-1946. Lata ciężkiej pracy, głodu,
chłodu i tyfusu, który dziesiątkował
polskie rodziny.
orocznie w latach okupacji, zesłań, obozów jenieckich, wojennej tułaczki i walk polskich żołnierzy,
na wigilijnych spotkaniach składano sobie życzenia – abyśmy w następną wigilię wieczerzali w wolnej Polsce...
S. P.
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Znasz-li ten kraj – co myÊli wciela w czyn?
Gdzie w m´˝a wzrós∏ niewieÊci ka˝dy syn?
Znasz-li ten kraj – co mimo strasznych dni,
W p´tach niewoli swej o bliskim Êwicie Êni?
W∏adys∏aw Be∏za

Rozbiory Rzeczypospolitej, dokonane w koƒcu XVIII wieku przez Rosj´, Prusy i Austri´, wymaza∏y Polsk´ z mapy
politycznej Europy. Utrata niepodleg∏oÊci by∏a najtragiczniejszym wydarzeniem w tysiàcletnich dziejach Polski.
Ziemie zabrane – tak Polacy zacz´li okreÊlaç kresy
wschodnie, Rosjanie nazywali je guberniami zachodnimi.
Dla Ukraiƒców by∏y to ziemie centralnej Ukrainy. Bia∏orusini w cz´Êci kresów dostrzegli Bia∏oruÊ, Litwini – Litw´,
a ¸otysze du˝à cz´Êç ¸otwy. Zabór pruski sk∏ada∏ si´ z wyodr´bnionych ziem: Poznaƒskiego (Wielkopolska), Prus
Zachodnich (Pomorze Gdaƒskie) oraz Warmii. Zabór austriacki z Ma∏opolski i Âlàska Cieszyƒskiego.
Naród polski nigdy nie pogodzi∏ si´ z utratà tych ziem
i podejmowa∏ walk´ o niepodleg∏oÊç.

W

historii walki o niepodleg∏oÊç kowskiego utworzono tajnà organizacj´
Legiony Polskie w 1914 r., utworzone
Polski uwieczniono daty: ● Kon- Zwiàzek Walki Czynnej przygotowujàcej ka- za zgodà Austro-W´gier pokaza∏y swà
wartoÊç bojowà w bitwach pod ¸owczówfederacja Barska (1768) ● Po- dry dowódcze do przysz∏ego powstania.
Z inicjatywy ZWC powstawa∏y kolejno kiem, pod Mo∏otkowem i Rokitnà. Ale ˝o∏wstanie KoÊciuszkowskie (1794) ● Powstanie Listopadowe (1830-1831) ● Powsta- organizacje patriotyczno-wojskowe: ● Zwià- nierz polski nie zamierza∏ przelewaç swej
nie Krakowskie (1846) ● Powstanie Wiel- zek Strzelecki i Strzelec ● Armia Polska krwi za przeÊladujàcych Polsk´ zaborców.
Przyzwolenie monarchii Austro-Wegierkopolskie i „Wiosna Ludów“ (1848) ● Po- ● Polskie Dru˝yny Strzeleckie ● Dru˝yny
wstanie Styczniowe (1863-1864) ● Re- Bartoszowe ● Polowe Dru˝yny Sokole ● Zwià- skiej na dzia∏anie Legionów umo˝liwi∏o prowolucja w 1905 r. ● Powstanie Wielkopol- zek Harcerstwa Polskiego. Wszystkie reali- wadzenie otwartej walki przeciwko najokruskie (1918-1919) ● Trzy Powstania Âlà- zowa∏y program wychowania ideowego tniejszemu zaborcy – Rosji. Dzisiaj musimy
i przygotowywa∏y kadry dla przysz∏ego woj- wspó∏pracowaç z Austrià – mówi∏ J. Pi∏sudskie (1919-1921)
Przywo∏ujàc te daty mo˝na powie- ska polskiego. Wyros∏y z nich Legiony Pol- ski – ale przyjdzie czas, kiedy upadnie Rodzieç: Wywalczyli Ci´ Polsko nasi dziado- skie stanowiàce si∏´ zbrojnà. Ukszta∏towa- sja. Wówczas musimy zmieniç orientacje
wie i pradziadowie. Wymodli∏y Ci´ Polsko ny zosta∏ równie˝ program odbudowy roz- i wystàpiç przeciwko Austrii i Nimcom.
nasze babki i matki. Wymodli∏ Ci´ nasz dartego rozbiorami kraju. Na czele ruchu
Biskup polowy Legionów W∏adys∏aw
wielki poeta – wieszcz narodowy Adam niepodleg∏oÊciowego stan´li m∏odzi bojowni- Bandurski apelowa∏: Sprawa Legionów, to
Mickiewicz w Ksi´gach narodu i pielgrzym- cy, którzy zdo∏ali porwaç za sobà m∏odzie˝.
sprawa wszystkich po polsku myÊlàcych
W odezwie do narodu Józef Pi∏sudski i czujàcych Polaków... Ustaç i zamilknàç
stwa polskiego proszàc Boga:
O wojn´ powszechnà za wolnoÊç ludów... pisa∏: Wybi∏a godzina rozstrzygajàca! Pol- muszà dotychczasowe swary.
O broƒ i or∏y narodowe...
ska przesta∏a byç niewolnicà i sama chce
rzewidywania Józefa Pi∏sudskiego
O Êmierç szcz´Êliwà na polu bitwy...
stanowiç o swoim losie, sama chce budosprawdzi∏y si´ w ca∏ej pe∏ni. LegioO grób dla koÊci naszych w ziemi naszej... waç swà przysz∏oÊç rzucajàc na szal´ wy- niÊci przelewali krew u boku sprzymierzoO niepodleg∏oÊç, ca∏oÊç i wolnoÊç Ojczyzny padków w∏asnà si∏´ or´˝nà.
nych, choç byli ˝o∏nierzami bez wolnej ojnaszej,
Bitwa pod Ostro∏´kà,
Powstanie Styczniowe – kucie broni.
Prosimy ci´ Panie!
1831 r.
W ka˝dym powstaniu pierwszym warunkiem scalajàcym
spo∏eczeƒstwo polskie by∏a walka o wolnoÊç. Podejmowano jà
we wszystkich trzech zaborach.
Wi´kszoÊç polskich ugrupowaƒ
politycznych zrodzi∏a si´ w zaborze austriackim (gdzie by∏a
wi´ksza swoboda dzia∏ania).
W 1908 r. z inspiracji Józefa
Pi∏sudskiego i Kazimierza Sosn-
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czyzny. Dlatego komendant ˝àda∏ stanowczo od Niemiec i Austrii oficjalnej deklaracji co do przysz∏ych losów Polski. Podkomendnym nakazywa∏ rozbudow´ tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), a sam
w dowód protestu we wrzeÊniu 1916 r.
z∏o˝y∏ dymisj´ z Legionów.
˚o∏nierze I i II Brygady Legionów odmówili z∏o˝enia przysi´gi na wiernoÊç cesarzom Austrii i Niemiec za co zostali internowani w Beniaminowie i Szczypiornie. Brygadier Pi∏sudski i pp∏k Sosnkowski uwi´zieni zostali w twierdzy w Magdeburgu.
Nadchodzi∏y jednak dla Polaków korzystne wieÊci. Pobita zosta∏a Rosja i odepchni´ta a˝ po swoje etnograficzne granice. Obalony zosta∏ car Miko∏aj II. Tworzy∏
si´ w Rosji I Korpus Polski pod dowództwem gen. Józefa Dowbora MuÊnickiego
oraz II Korpus Polski pod dowództwem p∏k.
Józefa Hallera. Zbli˝a∏a si´ kl´ska wszystkich trzech mocarstw zaborczych otwierajàc Polsce i Polakom drog´ do wolnoÊci.
8 stycznia 1918 r. prezydent Stanów
Zjednoczonych W. Wilson og∏osi∏ swoje
s∏ynne or´dzie do narodów Êwiata, w którym podkreÊli∏, ˝e powinno byç stworzone
niepodleg∏e paƒstwo polskie, które winno
obejmowaç ziemie zamieszkane przez ludnoÊç bezspornie polskà, mieç zapewniony
wolny i bezpieczny dost´p do morza.
7 paêdziernika 1918 r. Rada Regencyjna wyda∏a manifest do Narodu Polskiego.
Za podstaw´ niepodleg∏oÊci Polski uzna∏a
or´dzie prezydenta Woodrowa Wilsona.
esienià 1918 r. przez Niemy przetoczy∏a si´ fala rewolucyjna. Rzàd
niemiecki zwolni∏ z Magdeburga polskich
wi´êniów. Z 6 na 7 listopada 1918 r.
w Lublinie powsta∏ Rzàd Ludowy Republiki
Polskiej z Ignacym Daszyƒskim na czele,
który og∏osi∏ program radykalnych przemian spo∏ecznych. 10 listopada 1918 r.
do Warszawy powróci∏ J. Pi∏sudski, któremu (11.XI.) Rada Regencyjna przekaza∏a
w∏adz´ w paƒstwie. Na wieÊç o powrocie
J. Pi∏sudskiego – POW, studenci, harcerze obsadzili gmachy publiczne i rozbrajali
Niemców.
11 listopada 1918 r.
w Compiégne (Francja)
zosta∏o podpisane zawieszenie broni koƒczàce
I wojn´ Êwiatowà.
Nadszed∏ wreszcie czas
wybijania si´ na niepodleg∏oÊç poszczególnych regionów Polski: ● 1 listopada 1918 r. rozpocz´∏y si´
walki o Lwów ● w grudniu
1918 r. wybuch∏o zwyci´- Harcerze.
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skie Powstanie Wielkopolskie ● w grudniu
1918 r. podj´to walk´ z bolszewikami na
Miƒszczyênie, Wileƒszczyênie i Nowogródczyênie ● w styczniu 1919 r. toczono walki
na Âlàsku Cieszyƒskim z Czechami ● w kwietniu 1919 r. podj´to walk´ o polskoÊç Wilna
● w maju i czerwcu 1919 r. oswobodzono
Ko∏omyj´ i Stanis∏awów ● w sierpniu 1919 r.
wybuch∏o pierwsze powstanie na Górnym
Âlàsku oraz powstanie sejneƒskie, które
zadecydowa∏o o przynale˝noÊci do Polski
powiatów: augustowskiego, suwalskiego
i sejneƒskiego ● w styczniu 1920 r. powróci∏o do Polski Pomorze Gdaƒskie oraz
kilka gmin Prus Królewskich.
zeczpospolita Polska po 123 latach
niewoli znów powraca∏a na mapy
Êwiata jako kraj niepodleg∏y. 16 listopada
1918 r. Naczelnik Paƒstwa poinformowa∏
rzàdy ca∏ego Êwiata o powstaniu niepodleg∏ego Paƒstwa Polskiego.
Ja, Wódz Naczelny Armii Polskiej
pragn´ notyfikowaç rzàdom i narodom
wojujàcym i neutralnym istnienie Paƒstwa Polskiego Niepodleg∏ego, obejmujàcego wszystkie Ziemie Zjednoczonej
Polski...
Paƒstwo Polskie powstaje z woli
ca∏ego narodu i opiera si´ na podstawach demokratycznych. Rzàd Polski
zastàpi panowanie przemocy, która
przez sto czterdzieÊci lat cià˝y∏a nad
losami Polski – przez ustrój zbudowany na porzàdku i sprawiedliwoÊci...
Nie tylko dla Polaków, ale dla ka˝dego,
kto zna∏ wk∏ad Polski w walk´ o wolnoÊç
i post´p, powstanie niepodleg∏ego paƒstwa by∏o aktem sprawiedliwoÊci dziejowej.
Najwybitniejsi m´˝owie stanu oraz uczeni
z ca∏ego Êwiata domagali si´ od mocarstw
Europy, aby naprawi∏y zaciàgni´ty wobec
Polski d∏ug i wype∏ni∏y zobowiàzania zmazania winy, jakà pope∏ni∏y zezwalajàc na podzia∏ Polski w 1795 r. i potwierdzajàc ten
podzia∏ na Kongresie Wiedeƒskim w 1815 r.
Naród polski przez ponad wiek rozdzielony, germanizowany i rusyfikowany, wygra∏ trudnà wojn´ o ocalenie narodowe.
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Przez 123 lata niewoli zdo∏a∏ utrzymaç
wi´ê narodowà oraz silne dà˝enie do wolnoÊci i samostanowienia. WartoÊci te okaza∏y si´ silniejsze ni˝ przemoc zaborców.
Po Niepodleg∏oÊç – mówi∏ Ignacy Paderewski – si´gali nieustannie i nieustraszenie ojcowie nasi. Pokolenie za pokoleniem stawa∏o do wielkiego czynu. Ale za
Polsk´ walczyli tak˝e rycerze s∏owa, barw,
dêwi´ków, szermierze myÊli, nauki i wiedzy.
To oni przez d∏ugie lata ucisku i niedoli
krzepili nasze zbiedzone serca, hartowali
naszà wol´, doskonalili naszà narodowà dusz´. Im to zawdzi´czamy ten rozwój prawdziwy naszej mowy ojczystej...
Przed budowniczymi Odrodzonej Polski
stan´∏o bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Obok odbudowy ˝ycia gospodarczego i paƒstwowego, nale˝a∏o odpowiedzieç
jaka powinna byç nasza odrodzona ojczyzna.
Trzeba by∏o odbudowaç i ujednoliciç niemal wszystko: systemy prawne, edukacyjne, techniczne, ale przede wszystkim ÊwiadomoÊç ludzkà. Realizatorami tych trudnych zadaƒ byli ludzie wielkiego formatu:
politycy, wojskowi, odkrywcy, artyÊci, robotnicy, ch∏opi, ludzie starzy i m∏odzi.
Niepodleg∏a Polska stawa∏a si´ dla
ka˝dego Polaka spe∏nieniem jego marzeƒ
i pragnieƒ. Ich odczucia tak przedstawi∏
niegdyÊ Kazimierz Wierzyƒski:
Wymodlili jà wreszcie poeci, prorocy,
I z niewoli jak z torby wyj´li pielgrzymiej,
Patrzà w ogieƒ pisany zygzakiem po nocy:
Czy to pali si´ serce, czy to Êwit si´ dymi.
rzez wszystkie lata niewoli wpajano
poszczególnym pokoleniom Polaków, ˝e majà wobec swego Kraju d∏ug niesienia mu pomocy w potrzebie. We
wszystkich tych naukach dominowa∏ element narodowych tradycji. Tadeusz Roztworowski wyrazi∏ to s∏owami wiersza:
Ojczyzna moja jest Matkà,
Ojczyzna moja jest domem,
Jest szko∏à, pracà, modlitwà.
˚ycie potwierdzi∏o s∏usznoÊç podj´tej
wówczas dzia∏alnoÊci ideowej.
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J. Pi∏sudski wizytuje
Zwiàzek Strzelecki.
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Boles∏aw WIENIAWAD¸UGOSZOWSKI
– PIERWSZY U¸AN II RP...

P

ochodzi∏ z patriotycznej rodziny – dziad
walczy∏ w powstaniu
listopadowym, ojciec w styczniowym. Wychowa∏ si´ w Bobowie ko∏o Gorlic, gdzie
przeprowadzi∏a si´ wkrótce
rodzina D∏ugoszowskich – ojciec Boles∏aw herbu Wieniawa
i matka Józefa ze Struszkiewiczów. Nie by∏ pokornym uczniem – z miejscowych szkó∏
parokrotnie by∏ usuwany. Trafi∏ nawet do s∏ynàcego z rygoru Gimnazjum oo. Jezuitów
w Chyrowie, z którego jednak szybko uciek∏.
W 1900 r. zda∏ eksternistycznie egzamin maturalny
w Gimnazjum im. Jana D∏ugosza w Nowym Sàczu, po
czym podjà∏ studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego, które ukoƒczy∏ z wyró˝nieniem w 1906 r.
Mia∏ sta∏e kontakty ze
Êrodowiskiem artystycznym,
dzi´ki czemu pozna∏ m.in.
Kornela Makuszyƒskiego, Ta-
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deusza Miciƒskiego, Jana Kasprowicza, Stanis∏awa Przybyszewskiego, Leopolda Staffa,
Stanis∏awa Wyspiaƒskiego.
W 1906 r. poÊlubi∏ Êpiewaczk´ operowà Stefani´
Calvas, z którà wyjecha∏ do
Berlina. Studiowa∏ przez rok
w Akademii Sztuk Pi´knych,
po czym przeniós∏ si´ do Pary˝a.
W∏aÊnie w Pary˝u w∏àczy∏ si´ w dzia∏alnoÊç Zwiàzku Strzeleckiego. Spotka∏ Józefa Pi∏sudskiego. Od tej pory ich drogi wiod∏y w jednym kierunku – ku niepodleg∏oÊci Polski.
Po wybuchu I wojny Êwiatowej Boles∏aw WieniawaD∏ugoszowski przeniós∏ si´ do
Krakowa, uczestniczàc w kursie oficerskim Zwiàzku Strzeleckiego. Powo∏any do sk∏adu plutonu 1 Kompanii Kadrowej wyruszy∏ z nià z krakowskich Oleandrów do Królestwa Polskiego. Po zdobyciu
koni, zg∏osi∏ si´ do rtm. W∏adys∏awa BelinyPra˝mowskiego,
który tworzy∏ pierwszy oddzia∏ u∏anów, przekszta∏cony póêniej w 1 Pu∏k
U∏anów Legionów
Polskich tzw. Beliniaków.
Jesienià 1914 r.
zosta∏ dowódcà
1 plutonu w 1 szwadronie 1 Pu∏ku
U∏anów Legionów
Polskich uczestniczàc w latach
1914-1915 w licznych potyczkach,
m.in. pod Szyd∏ówkiem, w Czarkowej, WiÊlicà,
Szczytnikami. Za
udzia∏ w bitwie
pod Marcinkowicami, kiedy to wy-

ró˝ni∏ si´ odwagà ratujàc pluton przed
okrà˝eniem odznaczony zosta∏ Krzy˝em
Virtuti Militari.
Pe∏ni∏ w tym czasie wiele poufnych misji. W czasie jednej
z nich – dla gen. Hallera – zosta∏ aresztowany przez bolszewików
i osadzony w s∏ynnym wiezieniu „Czerezwyczajki“ na moskiewskiej ¸ubiance. Po zwolnieniu, ju˝ w Warszawie, zosta∏ osobistym adiutantem Józefa Pi∏sudskiego. Z jego polecenia od stycznia do 30 marca 1917 r., by∏ s∏uchaczem
Kursu Oficerów Sztabu Generalnego w Warszawie.
ako adiutant Pi∏sudskiego bra∏ udzia∏ w przygotowaniu wyprawy wileƒskiej w 1919 r. i kampanii kijowskiej w 1920 r. Uczestniczy∏ w Bitwie Warszawskiej.
W trakcie wojny polsko-bolszewickiej dowodzi∏ jednostkami kawalerii, m.in. pe∏ni∏
obowiàzki szefa sztabu 1 Dywizji Jazdy. Odznaczony Krzy˝em Walecznych. 11 czerwca
1920 r. zosta∏ podpu∏kownikiem kawalerii w grupie oficerów by∏ych Legionów Polskich.
W listopadzie 1921 r. Wieniawa-D∏ugoszowski rozpoczà∏ karier´ dyplomatycznà;
zosta∏ mianowany attach¯ wojskowym w Bukareszcie, wzià∏
udzia∏ w pracach nad konwencjà polsko-rumuƒskà podpisanà w kwietniu 1922 r.
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Po wycofaniu si´ Józefa
Pi∏sudskiego z ˝ycia publicznego, Wieniawa w sierpniu
1923 r. zosta∏ przeniesiony
w stan nieczynny na rok, po
czym powróci∏ do s∏u˝by
czynnej pe∏niàc kolejno obowiàzki w 19 Pu∏ku U∏anów
Wo∏yƒskich i 1 Pu∏ku Szwole˝erów Józefa Pi∏sudskiego
w Warszawie.
Po kursie w Wy˝szej
Szkole Wojennej w Warszawie awansowany na stopieƒ
pu∏kownika. Z dyplomem oficera Sztabu Generalnego, przeniesiony zosta∏ do Inspektoratu Armii nr II w Warszawie.
G∏oÊnym echem odbi∏ si´
jego pojedynek na szable z Wac∏awem Drozdowskim, sekretarzem redakcji „Gazety Warszawskiej“, za co wyrokiem
Wojskowego Sàdu Okr´gowego w Warszawie zosta∏ skazany na kar´ pi´ciu dni aresztu z zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat.
Kolejne szczeble kariery
wojskowej D∏ugoszowskiego
to stanowisko dowódcy 1 Pu∏ku Szwole˝erów Józefa Pi∏sudskiego, I oficera sztabu

By∏ jednym z licznej gromady Strzelców –
ochotników, póêniejszych legionistów, ludzi,
z których marzeƒ, determinacji i czynu zbrojnego zrodzi∏a si´ Niepodleg∏a. By∏ postacià
barwnà, kontrowersyjnà a tak˝e szczerà
i ˝yczliwà dla ludzi – taki pozosta∏ w pami´ci.
Wieniawa by∏ wszechstronnie wykszta∏cony, znany jako poeta, wolnomularz, w∏ada∏ kilkoma j´zykami. Odwa˝ny w boju, wielki mi∏oÊnik koni, pi´knych kobiet, dobrych trunków.
Krà˝y∏o o nim wiele anegdot – a to jak na koniu wjecha∏ do znanej restauracji „Adria“ mówiàc Panowie, skoƒczy∏a si´ zabawa, zaczynajà schody..., a to gdy jako lekarz w austriackim
szpitalu wojskowym aplikowa∏ ˝o∏nierzom od
p´pka w gór´ aspiryn´ – a w dó∏ rycyn´.
Po nominacji na dowódc´ 1 Pu∏ku Szwole˝erów Marsza∏ek Pi∏sudski kaza∏ pilnowaç, ˝eby ˝o∏nierze za du˝o nie pili. Na to Wieniawa
– Rozkaz Komendancie, na pewno nie b´dà wi´cej pili ode mnie. A na to Marsza∏ek – To mnie
akurat nie uspokaja... Po nominacji na genera∏a, na wizytówce napisa∏ genera∏ – by∏y pu∏kownik...
Ale nie tymi opowiastkami, nie zawsze
zgodnymi z prawdà, zas∏u˝y∏ na miano „˚o∏nierza Niepodleg∏oÊci“. Has∏o „Bóg, Honor,
Ojczyzna“ by∏o sensem jego barwnego ˝ycia
i da∏ temu wyraz s∏u˝bà w legionach, wiernoÊcià Marsza∏kowi Pi∏sudskiemu i ˝o∏nierskà
s∏u˝bà w mi´dzywojennym dwudziestoleciu.
Jego tragiczna, samobójcza Êmierç, zdaniem
wielu historyków, by∏a protestem przeciw ma∏ostkowoÊci i hipokryzji oficerów tworzàcych
rzàd na emigracji.

w Generalnym Inspektoracie
Si∏ Zbrojnych (z zachowaniem
stanowiska dowódcy 1 Pu∏ku
Szwole˝erów Józefa Pi∏sudskiego). Po krótkiej funkcji komendanta garnizonu, 25 paêdziernika 1930 r., zosta∏ dowódcà
1 Brygady Kawalerii w Warszawie i czasowo pe∏niàcym
obowiàzki dowódcy 2 Dywizji Kawalerii.
10 grudnia 1931 r. Prezydent RP Ignacy MoÊcicki awansowa∏ p∏k. Wieniaw´-D∏ugoszowskiego na genera∏a brygady ze starszeƒstwem z dniem
1 stycznia 1932 r. i 1 lokatà
w korpusie genera∏ów. Obowiàzki dowódcy 2 Dywizji Kawalerii i 1 Brygady Kawalerii
w Warszawie pe∏ni∏ przez kolejne siedem lat. W kwietniu
1937 r. w ramach przeprowadzonej reorganizacji kawalerii, zosta∏ dowódcà Dywizji
Kawalerii w Warszawie, pe∏niàcego równoczeÊnie funkcj´ genera∏a inspekcjonujàcego. 27 maja 1938 r. Prezydent
RP awansowa∏ go na genera∏a dywizji. S∏u˝b´ czynnà pe∏ni∏ do 1941 r.
W maju 1938 r. zosta∏ mianowany ambasadorem RP
w Rzymie i sprawowa∏ ten
urzàd do 13 czerwca 1940 r.
25 wrzeÊnia 1939 r. – zgodnie
z art. 24 Konstytucji kwietniowej, Prezydent RP Ignacy
MoÊcicki wyznaczy∏ go na swego nast´pc´ na wypadek opró˝nienia si´ urz´du przed zawarciem pokoju. Wieniawa powiadomiony o nominacji opuÊci∏
W∏ochy i uda∏ si´ przez Szwajcari´ do Pary˝a by objàç urzàd.
Ze wzgl´du na sprzeciw rzàdów Francji i Wielkiej Brytanii oraz W∏adys∏awa Sikorskiego wobec jego nominacji,
zrzek∏ si´ nast´pstwa na urz´dzie Prezydenta RP. Po kl´sce
Francji w 1940 r. uda∏ si´ do
Portugalii, nast´pnie wyjecha∏
do USA. W marcu 1942 r. otrzyma∏ nominacj´ na stanowisko pos∏a RP na Kubie. Trzy
miesiàce póêniej, 1 lipca 1942 r.
przed wyjazdem do Hawany,
pope∏ni∏ samobójstwo, skaczàc z tarasu na trzecim pi´trze domu, w którym mieszka∏ w Nowym Jorku. Najbar-

dziej rozpowszechnionym wyt∏umaczeniem odebrania sobie przez Wieniaw´ ˝ycia, nadal dyskutowanym przez historyków, by∏o rozgoryczenie
odsuni´ciem go przez rzàd
polski w Londynie na odleg∏à
i pozornie nieistotnà placówk´.
W 1990 r. prochy Boles∏awa Wieniawy-D∏ugoszowskiego
przeniesiono z USA na Cmentarz Rakowicki w Krakowie.
woistà spowiedzià, rozliczeniem, po˝egnaniem
z ˝yciem sta∏ si´ wiersz Wieniawy „U∏aƒska Jesieƒ...“.
Prze˝y∏em mojà wiosn´ szumnie i bogato
Dla w∏asnej przyjemnoÊci, a durniom na z∏oÊç,
W skwarze poca∏unków ubieg∏o mi lato
I szczerze powiedziawszy – mam
wszystkiego doÊç...
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A przeto jestem gotów, kiedy ch∏odnà nocà
Zapuka do mych okien zwi´d∏y klonu liÊç
Nie zapytam o nic, dlaczego i po co,
Lecz zrozumiem, ˝e mówi:
„no, czas bracie iÊç“.
Nie ˝a∏uj´ niczego, odejd´ spokojnie,
Bom z drogi mych przeznaczeƒ nie schodzàc na cal
˚y∏ z wojnà jak z kochankà, z kochankami – w wojnie
A przeto i mi∏oÊci nie b´dzie mi ˝al...
A Êmierci si´ nie boj´ – bo mi Êmierç nie dziwna
Nie s∏a∏em na nià Bogu nigdy nudnych skarg,
Wi´c kiedy z Êmiesznà kosà stanie przy mnie sztywna
W dwu s∏owach zakoƒczymy nasz ostatni targ.
A potem mnie wysoko z∏o˝à na lawecie
Za trumnà stanie biedny sierota – mój koƒ
I wy mnie szwole˝erzy do groby zniesiecie
A piechota w paradzie sprezentuje broƒ.
STEFAN JAGIELSKI
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