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POWSTANIE WARSZAWSKIE
1 sierpnia – 2 paêdziernika 1944 r.

P A M I ¢ T A M Y!

POECI WALCZÑCEJ WARSZAWY
– POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
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omimo bohaterskiego oporu, jaki stawi∏a Polska we wrzeÊniu 1939 r. przeciwko
najeêdêcy niemieckiemu, kraj znalaz∏ si´
pod okupacjà. Nastàpi∏ terror i eksterminacja
polskiego narodu. Zamieniono nas w niewolników. Wróg ze szczególnà zaci´toÊcià dà˝y∏ do
zniszczenia wszelkich przejawów polskoÊci – historii i jego duchowej si∏y, polskiego ˝ycia kulturalnego poprzez zlikwidowanie szkolnictwa Êredniego i wy˝szego (areszt profesorów UJ), zamkni´cie teatrów, prasy polskiej i placówek oÊwiatowych. Ta polityka wroga spowodowa∏a reakcj´
ze strony Polaków. Narodzi∏ si´ ruch oporu. Nast´powa∏a wyjàtkowa mobilizacja i konsolidacja
wÊród spo∏eczeƒstwa. Powsta∏o Polskie Paƒstwo
Podziemne.
Szczególnej wagi nabiera∏y s∏owa poetów i pisarzy (publikowane w prasie podziemnej) wzywajàce do walki, niosàce nadziej´ i zapowiedê
lepszej przysz∏oÊci. I tu zabiera g∏os wyjàtkowe
pokolenie – urodzone ju˝ w niepodleg∏ej Polsce

cz. 1

(roczniki 1920-1922), które przejdzie do historii
jako pokolenie Kolumbów (nazwa od powieÊci
Kolumbowie – rocznik 20 Romana Bratnego ).
Wydarzeniem kulturalno-literackim w okupacyjnej Warszawie by∏o za∏o˝enie pisma Sztuka
i Naród. Pierwszy numer ukaza∏ si´ w kwietniu
1942 r. Pismo skupi∏o wokó∏ siebie prawie ca∏e
Êrodowisko m∏odych twórców. Za∏o˝ycielami
i redaktorami byli kolejno: Bronis∏aw Kopczyƒski, Wac∏aw Bojarski, Andrzej Trzebiƒski, Tadeusz Gajcy i Zdzis∏aw Stroiƒski oraz przez niespe∏na miesiàc Wojciech Mencel. ˚aden z nich
nie prze˝y∏ Powstania Warszawskiego.
Poeci „straconego pokolenia” – tak o nich mówiono, obrali drog´ walki i twórczego wysi∏ku
w s∏u˝bie dla Ojczyzny. B. Urbankowski pisze,
˝e ciàg∏a obecnoÊç Êmierci – to tajemnica wielkoÊci ich pokolenia. Faktycznie, przeros∏o ono swojà pot´gà twórczà i postawà moralnà oraz heroizmem wszystkie dotychczasowe generacje pokoleniowe. Oto krótkie biografie tych twórców.
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WOJNA POLSKO -BOLSZEWICKA 1920 r.

KLUCZEM
BY¸A BITWA
WARSZAWSKA
18 listopada 1918 r.,
r., w momencie podpisania za wieszenia broni, niemiecka armia OberOber- Ost zajmowazajmowa∏a olbrzymi obszar na wschodzie, rozciàgajàcy si´ na
przestrzeni ponad 2,5 tys. km od Zatoki Botnickiej po
Morze Azowskie.
W wyniku podpisania przez bolszewickà Rosj´
osobnego zawieszenia broni z Niemcami i Austrià
rozpocz´∏a si´ ewakuacja armii niemieckiej, co do prowadzi∏o do powstania na tych terenach swoistej
politycznej pró˝ni, wype∏nionejnej coraz aktywniej
przez Armi´ Czerwonà. Na prze∏omie 1918/1919 r.
r.
nowo utworzona przez bolsze wików Armia Zachod nia zaj´∏a Miƒsk i W ilno wchodzàc w stycznoÊç bojobojowà z oddzia∏ami polskimi. Do pierwszego starcia do sz∏o ko∏o bia∏oruskiego miasteczka Mosty,
Mosty, gdzie
wojsko polskie 14 lutego 1919 r.
r. powstrzyma∏o marsz
jednostek Frontu
Frontu Zachodniego przesuwajàcych si´
za wycofujàcymi si´ Niemcami. Data ta uznawana
jest za poczàtek wojny polsko - bolszewickiej.
Polskie przeciwnatarcie doprowadzi∏o latem do
opanowania Bia∏orusi, cz´Êci Litwy (z W ilnem) oraz
Ukrainy,
Ukrainy, a nast´pnie wspólnie z Ukraiƒcami zdobycia
w maju 1920 r.
r. Kijowa
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le losy wojny wkrótce si´ odmieni∏y.
Rozpocz´ta
przez

Armi´ Czerwonà kontrofensywa zakoƒczy∏a si´ wyparciem
Polaków z Ukrainy, kl´skà na
froncie bia∏oruskolitewskim i ca∏kowitym za∏amaniem
frontu. Nie da∏y rezultatu
podj´te
przez Brytyjczyków
mediacje, i po
wznowieniu walk
wojska M. Tuchaczewskiego dosz∏y
do przedpola Warszawy.
Wówczas to nastàpi∏a konsolidacja polskiego spo∏eczeƒstwa. Na czele rzàdu stanà∏ Wincenty Witos. Do Warszawy przyby∏a misja wojskowa brytyjsko-francuska. Przeprowadzono reorganizacj´ frontu, utworzono nowe linie obronne, w tym wzmocniono pozycje pod
Radzyminem.

Zgodnie z myÊlà przewodnià Józefa Pi∏sudskiego zak∏adano zatrzymanie nieprzyjaciela pràcego na Warszaw´ i wyprowadzenie uderzenia ze skrzyd∏a. Bitwa warszawska, której
szczegó∏y wielokrotnie opisywano, tak˝e w „Polsce Wierni”,
mimo ˝e trwa∏a tylko szeÊç dni,
sk∏ada∏a si´ z trzech oddzielnych, zsynchronizowanych ze
sobà operacji, nie liczàc poÊcigu za nieprzyjacielem, który
zakoƒczy∏ si´ 26 sierpnia.
Pierwszà operacjà by∏a
obrona przedpola Warszawy
(13-15.08.), przy czym najci´˝sze walki toczono w rejonie
Radzymina i Ossowa.
Druga operacja polega∏a
na dzia∏aniach odcià˝ajàcych,
tzw. manewru znad Wkry, przy
czym polska 5 Armia walczy∏a
z trzema armiami bolszewickimi.
Trzecià, szczególnie wa˝nà
operacjà, by∏ manewr znad Wieprza, czyli uderzenie grupy gen.
Rydza-Âmig∏ego na lewe skrzyd∏o wojsk Tuchaczewskiego.
W rezultacie „bitwy warszawskiej” zgin´∏o ponad 25 tys.
˝o∏nierzy sowieckich, dwa razy
tyle dosta∏o si´ do niewoli, pozosta∏ych internowano w Prusach Wschodnich.
Niemniej wojna nie dobieg∏a
jeszcze kresu i ci´˝kie walki

trwa∏y do jesieni, kiedy to 12 paêdziernika nastàpi∏ rozejm, a wojn´ zakoƒczy∏ traktat ryski, podpisany 18 marca 1921 r. Polska
odzyska∏a 114 tys. km2 na
wschód od tzw. Linii Curzona
oraz 4 mln ludnoÊci. Stan powy˝szy potwierdzi∏a Konferencja Ambasadorów w 1923 r.
W 2020 r., odb´dà si´ paƒstwowe obchody stulecia „bitwy warszawskiej”. W ramach
uroczystoÊci, których kulminacja ma mieç miejsce pod Ossowem, otwarty ma byç „Park
kulturowy Ossowo – pole bitwy
warszawskiej”. Prace nad koncepcjà upami´tniajàcà pole bitwy trwa∏y kilka lat i, jak wiadomo, wybrany zosta∏ skromniejszy wariant – pawilon – muzeum z makietà pola bitwy, wystaw´ zdj´ç i dokumentów,
w tym pamiàtki po ksi´dzu
Skorupce. Ponadto uporzàdkowane i wyeksponowane majà byç tereny walki.
rzebieg walk 1920 r.,
zw∏aszcza „bitwa warszawska” sta∏y si´ cz´Êcià najszczytniejszych tradycji or´˝a
polskiego i dla upami´tnienia
tych wydarzeƒ 15 sierpnia
ustanowiony zosta∏ Âwi´tem
Wojska Polskiego.
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POMNIK POLSKICH SI¸ POWIETRZNYCH W OPERACJI OVERLORD

„Symbol zwyci´stwa i nadziei”
Na poczàtku czerwca we francuskiej miejscowoÊci Plumetot ods∏oni´ty zosta∏ Pomnik Polskich Si∏ Powietrznych, upami´tniajàcy wk∏ad Polaków w ofensyw´ aliantów w Normandii w czerwcu 1944 r.
W uroczystoÊci, wpisujàcej si´ w obchody 75. rocznicy „D-Day”, udzia∏ wzià∏
Szef Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Przewodniczàcy Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych s´dzia Bogus∏aw Nizieƒski.
roczystoÊci rozpocz´∏y
si´ w koÊciele Êw. Samsona w Plumetot mszà
Êw., w której uczestniczyli – Ambasador RP we Francji Tomasz
M∏ynarski, Szef UdsKiOR, zast´pca prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej Jan Baster, a tak˝e przedstawiciele MKiDN. Obecny by∏ prefekt prowincji Calvados Laurent
Fiskus oraz mer Plumetot JeanPierre Tarlet. Na wspólnej modlitwie w intencji polskich lotników
spotkali si´ równie˝ Weterani Polskich Si∏
Powietrznych na Zachodzie, polskie, francuskie i brytyjskie delegacje wojskowe oraz
licznie zgromadzeni mieszkaƒcy.
UroczystoÊç ods∏oni´cia memoria∏u uÊwietni∏ przelot oryginalnego samolotu myÊliwskiego Spitfire z polskiego 317 Dywizjonu
MyÊliwskiego, a tak˝e okolicznoÊciowe przemówienia. List do uczestników uroczystoÊci
skierowa∏ prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz prezes IPN Jaros∏aw Szarek.
Szef Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych przypomnia∏ histori´ udzia∏u polskich lotników w walkach
w czasie II wojny Êwiatowej, wyra˝ajàc
wdzi´cznoÊç wobec tych, dzi´ki którym Pomnik Polskich Si∏ Powietrznych móg∏ stanàç
u francuskich wybrze˝y.
– Polscy Lotnicy przeszli podczas II wojny Êwiatowej bardzo d∏ugà drog´. Polacy jako pierwsi stawili czo∏a niemieckiej III Rzeszy i najd∏u˝ej trwali w walce. Ju˝ w 1940 roku, podczas bitwy o Wielkà Brytani´, polscy
piloci zaliczali si´ do grona najlepszych,
majàc na koncie rekordowà liczb´ zestrzeleƒ. Z biegiem kolejnych lat ten dorobek si´
stale powi´ksza∏. W czerwcu 1944 roku
w kluczowym dla losów tej wojny làdowaniu w Normandii uczestniczyli lotnicy dywizjonów tworzàcych 131 Skrzyd∏o Polskich
Si∏ Powietrznych – powiedzia∏ minister Kasprzyk. Ten uniwersalny symbol zwyci´stwa
i nadziei jest czytelny i rozpoznawalny na
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wszystkich kontynentach. To jasny
przekaz dla osób, które w przysz∏oÊci odwiedzà to miejsce, ˝e lotnicy uczczeni pomnikiem s∏u˝yli
dobrej sprawie. Z serca dzi´kuj´
wszystkim instytucjom i ludziom
dobrej woli, którzy przyczynili si´
do utworzenia Memoria∏u w Plumetot – zakoƒczy∏.
Nast´pnie Szef UdsKiOR, prefekt Calvados Laurent Fiskus,
przewodniczàcy Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych s´dzia
Bogus∏aw Nizieƒski oraz pan Kowalski, potomek polskiego weterana mieszkajàcy w Normandii, ods∏onili memoria∏ „Zwyci´ski Lot”.
Stalowa, 2,5-metrowa rzeêba w kszta∏cie litery V (jak „Victory”) autorstwa architekta
Alexandra Smagi symbolizuje zwyci´ski lot
polskich lotników w samolotach Spitfire
podczas walk o Normandi´. Stan´∏a ona na
placu w Plumetot – blisko miejsca, w którym
znajdowa∏o si´ làdowisko B-10, b´dàce bazà operacyjnà dla trzech dywizjonów samolotów bojowych (308. Dywizjon „Krakowski”, 302. Dywizjon „Poznaƒski”, 317. Dywizjon „Wileƒski”) podczas walk o Normandi´ w czerwcu 1944 r. Wewnàtrz litery V
umocowano trzy samoloty Spitfire LF IX na
stalowych linkach, symbolizujàce polskie
dywizjony. Na znaku rozpoznawczym RAF
wyryto po polsku, angielsku i francusku inskrypcj´ Za naszà i waszà wolnoÊç. Do
miejsca, gdzie stanà∏ pomnik, prowadzi nie-

wielka aleja, zorientowana w kierunku pla˝y làdowania „Sword Beach”.
Làdowanie aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 r. by∏o wst´pnà fazà operacji Overlord, a zarazem najwi´kszà pod wzgl´dem
u˝ytych si∏ i Êrodków operacjà desantowà
w historii wojen. Polscy piloci wykonali
podczas làdowania aliantów u wybrze˝y
Francji ok. 8000 lotów bojowych eskortujàc
sojusznicze bombowce, bombardujàc niemieckie bazy zaopatrzeniowe, zwalczajàc
samoloty Luftwaffe oraz okr´ty podwodne
wroga, a tak˝e niszczàc pociski latajàce V-1.
o inauguracji memoria∏u ppor. ¸ukasz
Zar´ba z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w D´blinie odczyta∏ apel poleg∏ych
w bitwie o Normandi´ lotników polskich.
Wieƒce oraz kwiaty z∏o˝y∏y pod pomnikiem
delegacje wojskowe i cywilne. UroczystoÊç
zakoƒczy∏o odÊpiewanie hymnów narodowych
oraz odegranie pieÊni „Bia∏e ró˝e”.
(m)
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OPERACJA „OSTRA BRAMA”
W bie˝àcym roku min´∏a 75. rocznica
operacji „Ostra Brama” jednej z kluczowych, w ramach planu „Burza”, operacji
wojskowej podj´tej przez oddzia∏y Armii
Krajowej przeciw wojskom niemieckim
w koƒcowej fazie okupacji, bezpoÊrednio
przed wkroczeniem Armii Czerwonej
w granice II RP.
ozpocz´∏a si´ praktycznie
4 stycznia 1944 r. po przekroczeniu na Wo∏yniu granic Polski – ZSRR z 1939 r. Celem „Burzy” by∏o,
przy taktycznej wspó∏pracy z Armià Czerwonà, wyzwolenie kraju i zainstalowanie na
oswobodzonych terenach legalnych polskich w∏adz.
W ramach operacji „Ostra Brama”,
z 6 na 7 lipca 1944 r., jednostki AK zgrupowane w mieÊcie i w okolicach, liczàce oko∏o
10 tys. ˝o∏nierzy, uderzy∏y na silny garnizon niemiecki i po prawie tygodniowych
walkach z udzia∏em jednostek Armii Czerwonej miasto zosta∏o wyzwolone, a na wie˝y
zamkowej za∏opota∏a bia∏o-czerwona flaga.
Dzieƒ po wyzwoleniu Wilna dowództwo 3 Frontu Bia∏oruskiego pod pozorem
uzgodnienia dalszych wspólnych dzia∏aƒ
aresztowa∏o dowódc´ operacji pp∏k. Aleksandra Krzy˝anowskiego wraz ze sztabem.
Jednostki AK zosta∏y rozbrojone, a ˝o∏nie-

R
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rze trafili do wi´zieƒ, bàdê do syberyjskich
∏agrów.
Rocznicowe obchody rozpocz´∏y si´
w sobot´, 6 lipca w Skorbucianach mszà Êw.
w intencji ˝o∏nierzy AK z okr´gów wileƒskiego i nowogródzkiego poleg∏ych w boju
o Wilno, po∏àczonà ze sk∏adaniem wieƒców
i zapaleniem zniczy na ich
kwaterze.
Po przejeêdzie do Boguszy z∏o˝ono wieƒce przed
pomnikiem upami´tniajàcym
aresztowanie Sztabu Wileƒskiego AK przez NKWD
3 Frontu Bia∏oruskiego.
G∏ówne uroczystoÊci rocznicowe rozpocz´∏y si´
7 lipca w Wilnie mszà Êw.
w koÊciele pw. Êw. Teresy
w intencji poleg∏ych ˝o∏nierzy Armii Krajowej.
Nast´pnie po nawiedzeniu obrazu Matki Boskiej
Ostrobramskiej, na cmentarzu Na Rossie, odby∏ si´ uroczysty apel pami´ci po∏àczony ze sk∏adaniem wieƒców
przed Mauzoleum Matki i Serca Syna. Ho∏d bohaterom z∏o˝yli m.in. przedstawiciele naj-

wy˝szych polskich w∏adz, Wojska Polskiego, kierownictwa Urz´du ds. Kombatantów
i OR. Zarzàd G∏ówny Zwiàzku reprezentowa∏ wiceprezes ZG Janusz Maksymowicz.
W poniedzia∏ek, w drodze powrotnej,
uczestnicy z∏o˝yli wieƒce na kwaterze poleg∏ych ˝o∏nierzy AK na Cmentarzu Kolonia
Wileƒska.
oƒcowym akcentem
dwudniowych obchodów 75. rocznicy Operacji
„Ostra Brama“ by∏a uroczysta kolacja wydana przez
Szefa UdsKiOR Jana Józefa
Kasprzyka zakoƒczona koncertem Zespo∏u PieÊni i Taƒca
J. M.
„Wileƒszczyzna”.
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TADEUSZ JANCZAR
– AKTOR, KOMBATANT
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ad ¸abà, 4 maja 1945 r., zakoƒczy∏ si´ szlak bojowy 2 Warszawskiej Dywizji im. J. H. Dàbrowskiego utworzonej w obozie sieleckim jako jednostka 1 Korpusu Polskiego
w ZSRR. Na prze∏omie lipca i sierpnia
1944 r. Dywizja walczy∏a nad Wis∏à o przyczó∏ek w rejonie Góry Pu∏awskiej, Jaroszyna i ¸´ki, po czym zaj´∏a pozycje na przyczó∏ku warecko-magnuszewskim.
Kiedy w Warszawie trwa∏o Powstanie,
pododdzia∏om Dywizji uda∏o si´ w drugiej
po∏owie wrzeÊnia sforsowaç Wis∏´ i przez
szeÊç dni utrzymaç przyczó∏ek na ˚oliborzu. W paêdzierniku Dywizja walczy∏a w rejonie ˚erania i to wtedy 4 paêdziernika trafi∏ na ochotnika do Polskiego Wojska (jak
pisze w swojej relacji) osiemnastoletni Tadeusz Janczar (rodowe nazwisko Musia∏).
Relacja przez szcz´Êliwy przypadek znalaz∏a si´ w moich r´kach i postanowi∏am jej
fragmenty opublikowaç – stanowi histori´
walk Dywizji od Warszawy do Berlina oraz
przedstawia dzieje wojennego teatru.
Aktorskie upodobania wyniós∏ Tadeusz jeszcze z dzia∏alnoÊci w Szarych Szeregach, dlatego z zadowoleniem przyjà∏
decyzj´ o przydziale do formujàcego si´
wtedy Teatru 2 Dywizji Piechoty. Przed
operacjà warszawskà dawali koncerty
w jednostkach 4, 5 i 6 pu∏ku, które rozlokowane by∏y w Aninie i Wawrze. Dywizja
forsowa∏a Wis∏´ na wysokoÊci Jab∏onny
i wkracza∏a do Warszawy w okolicy Bielan.
Pierwszy koncert, w ju˝ wyzwolonej Warszawie, odby∏ si´ na AWF na Bielanach
19 stycznia 1945 r. Dywizja pe∏ni∏a przez
jakiÊ czas chlubnà s∏u˝b´ garnizonowà
w wyzwolonej Warszawie. Nosi∏a ju˝ wtedy miano „warszawskiej”.
Droga na Wa∏ Pomorski wiod∏a przez
Jastrowie. W lutym 1945 r. wyzwolone ju˝
miasto znalaz∏o si´ w trudnym po∏o˝eniu.
Klin naszych wojsk ruszy∏ ju˝ na zachód,
a z pó∏nocy uderzy∏y silne formacje niemieckie chcàc wkroczyç do Jastrowia. Ich g∏ównym celem by∏o przebicie si´ na po∏udnie
i po∏àczenie z dzia∏ajàcymi jeszcze w tym
rejonie oddzia∏ami niemieckimi. W mieÊcie
by∏y niewielkie jednostki, redakcja gazety
wojskowej, teatr. Byli te˝ oficerowie wyzwoleni z oflagu przez nasze wojska – Leon
Kruczkowski, Zdzis∏aw Skowroƒski, Edward
Fiszer, S∏awomir Lindner, którzy póêniej
zostali w 2 Dywizji (w Jastrowie rozgrywa
si´ akcja sztuki Leona Kruczkowskiego
„Pierwszy dzieƒ wolnoÊci”).
W zaistnia∏ej sytuacji zasz∏a koniecznoÊç zorganizowania obrony na zewnàtrz
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miasta. Tadeusz zosta∏ wyznaczony przez
dowódc´ por. W. B∏ahyja do grupy zwiadowców, którzy mieli rozpoznaç przedpole naszej obrony, tzn. pojedyncze zabudowania pod lasem i las. Wyruszyli na rozpoznanie wieczorem. Podeszli pod budynki,
w których jak si´ okaza∏o nie by∏o Niemców. Kiedy zbli˝yli si´ do skraju lasu zostali zasypani ogniem z r´cznych i maszynowych karabinów. Zwiadowcy stracili ze
sobà kontakt. Tadeusz, czo∏gajàc si´ i kluczàc, dotar∏ do uprzednio
rozpoznanych zabudowaƒ,
by∏ sam, mia∏ tylko jeden
granat i zwyk∏y karabin. W nocnej ciszy raptem dobieg∏y
go niemieckie pojedyncze
s∏owa. Nie mia∏ drogi odwrotu, podczo∏ga∏ si´ bli˝ej
i przez okno wrzuci∏ jedyny
granat. Detonacja – wszystko ucich∏o. Pozwoli∏o mu to
oddaliç si´ oko∏o 400 metrów
od zabudowaƒ, ale dosta∏ si´
pod silny ostrza∏ karabinu maszynowego ze skraju lasu. Bioràc ogieƒ na siebie, jak si´
póêniej okaza∏o, umo˝liwi∏ swoim kolegom
ze zwiadu oderwanie si´ od Niemców. Jemu
te˝ uda∏o si´ przedostaç do swoich. W ciàgu nast´pnego dnia z budynków na skraju
lasu wzi´to do niewoli 36 jeƒców niemieckich, a w trakcie dalszej, trwajàcej kilkanaÊcie dni walki do niewoli dosta∏o si´ kilka
tysi´cy uzbrojonych „po z´by” Niemców.
Operacja Szczeciƒska – to walki o Dziwnowo, Kamieƒ Pomorski. Jak wspomina Tadeusz – na tym odcinku dywizyjny teatr dawa∏ ju˝ przedstawienia teatralne, cz´sto blisko od linii frontu, a czasem dla ˝o∏nierzy pierwszej linii. Grali sztuk´ „Warszawa w ogniu”.
Jej autorami byli por. Lipecki i Obolewicz.
Wystawienie sztuki wymaga∏o odpowiedniego pomieszczenia, ewentualnie skonstruowania estrady w lesie. Zdarza∏o si´, ˝e przerywano przedstawienie, bo zaczyna∏o si´ ostrzeliwanie terenu. Cz´stym goÊciem i opiekunem teatru by∏ Piotr Jaroszewicz – pe∏ni∏ obowiàzki szefa Zarzàdu Politycznego 1 AWP.
W okolicach Siekierek, w trakcie przygotowaƒ do przeprawy przez Odr´, dali dla
˝o∏nierzy w okopach kilkanaÊcie koncertów. Po kapitulacji hitlerowskich Niemiec,
14 maja, Tadeusz znalaz∏ si´ w Cottbus.
Tutaj na deskach prawdziwego teatru grali
sztuk´ „Warszawa w ogniu”. Wkrótce zostali Teatrem 1 AWP.
Na piersi Tadeusza oprócz medali Za
Warszaw´, Za Odr´, Nys´ i Ba∏tyk, Za Berlin

zawis∏ Krzy˝ Walecznych – za walki o Jastrowie. By∏ równie˝ awans na chorà˝ego.
Jako aktor amator Tadeusz zosta∏ skierowany do Centralnego Domu ˚o∏nierza,
który mieÊci∏ si´ wówczas we W∏ochach
pod Warszawà. Kierownikiem zespo∏u by∏
p∏k Teodor Rutkowski. Kiedy waha∏ si´ czy
swoje ˝ycie zwiàzaç z wojskiem i koƒczyç
studia wojskowe, czy mo˝e zostaç aktorem
z pomocà przyszed∏ gen. Piotr Jaroszewicz.
Kilku m∏odych ludzi, w tym Tadeusza, skierowa∏ do Szko∏y Dramatycznej w Warszawie
i u∏atwi∏ demobilizacj´ z wojska.
Karier´ aktorskà Tadeusza Janczara wielu z nas pami´ta. G∏´boko zapad∏a w pami´ç
g∏ówna rola w jednym z pierwszych powojennych filmów „Kana∏” i jego ostatnia przed
odejÊciem na wiecznà wart´ w serialu „Dom”,
ale niewielu z nas zna∏o go jako ˝o∏nierza –
weterana 2 WDP im. J. H. Dàbrowskiego.
Kiedy 15 stycznia 1975 r. w przededniu
30. rocznicy wyzwolenia Warszawy minister
Obrony Narodowej gen. armii Wojciech Jaruzelski na frontonie pa∏acu w Jab∏onnie ods∏ania∏ tablic´ upami´tniajàcà miejsce, z okolic
którego oddzia∏y 2 Dywizji ruszy∏y na bój
o Warszaw´, powiedzia∏ do zgromadzonych
weteranów – Zbrojny czyn polskiego ˝o∏nierza w walkach o wyzwolenie Ojczyzny na zawsze wpisany zosta∏ do Ksi´gi Narodowej
Chwa∏y. Czy aby niektórych kartek z tej ksi´E. Sadzyƒska
gi nie powyrywano?

