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Wstęp 

 

      Celem, który mi przyświecał, gdy podjąłem decyzję napisania pracy magisterskiej 

traktującej o losach hubalczyków, było przybliżenie rodzajów działań zbrojnych podjętych 

przez żołnierzy mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” po jego śmierci w kwietniu 1940 r. 

Nie ma obecnie pracy naukowej poświęconej w całości tej tematyce. Moja praca nie jest 

jednak szczegółowym opisem losów wszystkich hubalczyków. Przedstawiłem typowe losy 

wojenne hubalczyków w oparciu o losy konkretnych oficerów, lub podoficerów. 

      Działalność hubalczyków dotyczyła zarówno walki poza granicami kraju, jak i w 

okupowanej Polsce. Na terenie przedwojennej II Rzeczpospolitej żołnierze „Hubala” służyli 

w partyzantce, wywiadzie AK, Ludowym Wojsku Polskim i dywersji AK. 

      O oddziale „Hubala” większość książek ukazała się w Polsce przed rokiem 1989. W 

rezultacie przemilczano niektóre fakty, m.in okres starć żołnierzy „Hubala” z Armią 

Czerwoną w wrześniu 1939 i w następnych latach. Były to przede wszystkim książki Marka 

Szymańskiego
1
 i Zygmunta Kosztyły.

2
 Bardzo cenną pozycją była praca Tadeusza Wyrwy,

3
 

która ukazała sie na Zachodzie w latach siedemdziesiątych oraz książka Jana Erdmana,
4
 który 

opisał w całości życie hubalczyka, Macieja Kalenkiewicza. Z najnowszych książek, 

poświęconych tej tematyce należy wspomnieć książkę Jana Zborowskiego,
5
 która jednak nie 

wniosła nic nowego poza poszerzeniem wiedzy na temat losów hubalczyków w ograniczeniu 

do rejonu Tomaszowa Mazowieckiego. 

      Całą pracę podzieliłem na trzy rozdziały. Podział ten wynika ze względu na obszar 

działalności hubalczyków. Pierwszy rozdział w całości poświęcony jest oddziałowi majora 

„Hubala”, czyli obejmuje okres od pierwszych dni września do czerwca 1940 r. Najwięcej 

uwagi w tym rozdziale poświęciłem samemu Henrykowi Dobrzańskiemu. Przy opisie historii 

                                                 
1
Marek Szymański: Oddział majora „Hubala”. Warszawa 1975.  

2
Zygmunt Kosztyła: Oddział Wydzielony Wojska Polskiego majora „Hubala”. Warszawa 1987.  

3
Tadeusz Wyrwa: W cieniu legendy majora „Hubala”. Warszawa 1975.   

4
Jan Erdman: Droga do Ostrej Bramy. Warszawa 1990.  

5
 Jan Zaborowski: Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze. Tomaszów Mazowiecki 2009.      
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Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. „Hubala”, oprócz książek Erdmana, 

Zaborowskiego, Kosztyły i Wyrwy, korzystałem z tekstów źródłowych zamieszczonych w 

dzienniku Hansa Franka.
6
 W ten sposób mogłem przedstawić punkt widzenia niemieckich 

dowódców na działalność tego polskiego oddziału. 

      Drugi rozdział dotyczył służby hubalczyków w armii polskiej na obczyźnie. W 

podrozdziałach dotyczących ich działalności we Francji i Wielkiej Brytanii przedstawiłem 

losy polskiego oficera na przykładzie rtm. Macieja Kalenkiewicza. Więcej uwagi poświeciłem 

temu Hubalczykowi ze względu na fakt, iż zainicjował on powstanie oddziałów 

cichociemnych. Przy opisie losów Kalenkiewicza oparłem sie przed wszystkim na książce 

Erdmana, która jest biografią tegoż oficera oraz na książkach dotyczących formacji 

cichociemnych. Kolejny podrozdział został poświęcony ppor. Zygmuntowi Morawskiemu, 

który walczył podczas II wojny światowej w rejonie Afryki Północnej. Morawski pełnił 

służbę w latach 1940-1943 w Pułku Ułanów Karpackich. Korzystałem tutaj zwłaszcza z 

pozycji pod redakcją Jana Bielatowicza
7
 oraz pracy Emila S. Mentela i Stanisława 

Radomyskiego
8
. Los tego oficera jest interesujący ze względu m.in. na okoliczności w jakich 

doszło do jego śmierci w Palestynie w 1943 r. 

      Ostatni rozdział  został poświęcony działalności hubalczyków na ziemiach polskich. 

Oparłem sie w tym przypadku na ich działalności w dywersji i w partyzantce. Wybrałem te  

dziedziny ze względu na fakt, iż właśnie w oddziałach partyzanckich i dywersyjnych znalazło 

się najwięcej hubalczyków po rozwiązaniu oddziału mjr „Hubala”. W podrozdziale 

poświęconemu dywersji opisałem losy Marka Szymańskiego, który brał udział w głównych 

akcjach Kedywu. W tym podrozdziale skorzystałem przede wszystkim z biografii tego 

oficera, napisanej przez jego żonę Cezarię Iljn-Szymńską.
9
 Z kolei losy hubalczyków w 

partyzantce oparłem na przykładzie Okręgu Nowogródzkiego, w którym dużą rolę odegrali 

Maciej Kalenkiewicz i Józef Świda. Przy opisywaniu tego okręgu posłużyłem się monografią 

Okręgu Nowogródzkiego AK autorstwa Kazimierza Krajewskiego
10

 oraz książką Kazimierza 

Ratyńskiego.
11

 Z kolei działalność Świdy i Kalenkiewicza przedstawiłem korzystając przede 

wszystkim w oparciu o  z książkę Jana Erdmana. 

                                                 
6
 Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka, t.1, Warszawa 1970.  

7
 Ułani Karpaccy. Zarys historii pułku. Red. Jan Bielatowicz. Londyn 1966.  

8
 Emil S. Mentel, Stanisław Radomyski: Pułk Ułanów Karpackich. Pruszków 1993. 

9
 Cezaria Iljin-Szymańska: Kpt. Marek Szymański „Sęp”, „Rafał”, „Czarny”. Warszawa 2003. 

10
 Kazimierz Krajewski: Na ziemi nowogródzkiej. „Nów”- Nowogródzki Okręg Armii Krajowej. Warszawa  

    1997. 
11

 Kazimierz Ratyński: Okręg ZWZ – „Nów”. Wybrane zagadnienia. Bydgoszcz 2000. 
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Rozdział I: Historia oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala.” 

 

 

 

 

1.1. Henryk Dobrzański. 

   

 

      1 września 1939 r. Niemcy hitlerowskie atakiem na Polskę rozpoczęły II wojnę światową. 

Na skutek przewagi militarnej agresora, braku wsparcia zachodnich sojuszników, agresji ze 

wschodu, dokonanej 17 września przez ZSRR, błędów popełnionych przez dowództwo 

polskie, Rzeczpospolita po ponad 20 latach znowu znikła z mapy Europy. Klęska wrześniowa 

nie oznaczała jednak złamania oporu narodu polskiego. Już w trakcie walk wrześniowych 

powstawały pierwsze oddziały partyzanckie formowane z niedobitków armii polskiej. 

Sztandarowym przykładem działalności partyzantki powrześniowej jest oddział majora 

Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Dowódca ten nie zrzucił munduru wojskowego, 

manifestując w ten sposób ciągłość istnienia państwa polskiego. Oddział „Hubala” walczył z 

okupantem niemieckim na terenie Kielecczyzny od października 1939 r. do czerwca 1940 r. 

Jednak w swej działalności „Hubal” nie był odosobniony, gdyż działał również w tym czasie 

ppłk Jerzy Dąmbrowski „Łupaszko”, znany zagończyk z 1920 r.
12

 W Nowogródzkiem  walkę 

z kolei z wojskami radzieckimi prowadził mjr Dąbrowski do czerwca 1941 r.
13

 Jednak to 

właśnie oddział mjr „Hubala” najmocniej utkwił w pamięci społeczeństwa polskiego. 

Przyczyniły się do tego w dużym stopniu odnoszone przez niego sukcesy w walce z 

okupantem, które podtrzymywały na duchu przygnębione klęską wrześniową społeczeństwo 

polskie. Kolejnym czynnikiem wpływającym na nagłośnienie historii tego oddziału było 

narodzenie się legendy postaci Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 

      Henryk Dobrzański urodził się w Jaśle 22 czerwca 1879 r. Pochodził z patriotycznej 

rodziny kultywującej rodzinne tradycje wojskowe. W 1912 r. wstąpił do organizacji 

niepodległościowej – Drużyny Strzeleckie.
14

 Podczas I wojny światowej służył w II brygadzie 

Legionów Polskich. Został wówczas odznaczony za walki na froncie wschodnim austriackim 

Medalem Wojskowym i Krzyżem Cesarza Karola. 16 lutego 1918 r., na znak protestu 

                                                 
12

 Tomasz Strzembosz: Saga o „Łupaszce” ppłk. Jerzym Dąmbrowski 1889-1941. Warszawa 1996, s. 266. 
13

 Tamże, s. 6. 
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przeciwko podpisaniu traktatu brzeskiego, II brygada Legionów J. Hallera przebiła się pod 

Rarańczą przez front austriacko- rosyjski i dostała się na teren zajęty przez wojska rosyjskie. 

Nie wszystkim oddziałom jednak udało się przebić i wśród tej grupy znalazł się również 

Henryk Dobrzański. Po rozbrojeniu przez Austriaków został umieszczony w obozie dla 

internowanych w Saldobos na Węgrzech. Dobrzańskiemu udało się jednak stamtąd uciec i 

dotrzeć do Galicji.
15

 

      W listopadzie 1918 r. Henryk Dobrzański stawił się w 2 Pułku Ułanów Wojska Polskiego 

w Krakowie. Został wówczas awansowany do stopnia plutonowego. W tym okresie brał 

udział w walkach polsko-ukraińskich pod Lwowem, Stawczanami, Basiówką. W uznaniu za 

zasługi został awansowany do stopnia podporucznika. Po zakończeniu walk o Lwów ppor. 

Dobrzański został wysłany na Śląsk jako dowódca 2 plutonu w 1 szwadronie 2 Pułku 

Szwoleżerów Rokitniańskich. Później, od  stycznia do lutego 1920 r., brał udział, wraz z 2 

Pułkiem Szwoleżerów, w przejmowaniu przez Wojsko Polskie ziemi pomorskiej. 10 lutego 

1920 r. w Pucku uczestniczył w symbolicznym akcie zaślubin z morzem. W kwietniu 1920 r. 

2 Pułk Szwoleżerów został skierowany na Ukrainę, gdzie toczyła sie wówczas wojna polsko-

bolszewicka. W czasie walk na tym obszarze 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich brał udział 

w ataku na Kaziatyn, a następnie 4 maja zdobył Białą Cerkiew. 8 maja z kolei zajął 

Szybówkę, Potok i Jenówkę. Po tych sukcesach doszło do zahamowania działań zaczepnych, 

spowodowanego kontrofensywą bolszewicką. Wówczas Dobrzański brał udział w walkach z 

armią konną Siemiona Budionnego w bitwach pod Baialajewką, Szczurowicami, 

Klekotowem, Radziechowem, Kulikowem i Komarowem. Za okres wojny polsko-

bolszewickiej Henryk Dobrzański otrzymał Order Virtuti Militari V klasy i awans do stopnia 

porucznika (1920), a później rotmistrza (1922).
16

 

      Po wojnie Henryk Dobrzański pozostał w armii i wielokrotnie reprezentował Polskę na 

międzynarodowych zawodach hippicznych.
17

 W 1927 r., w związku odnoszonymi sukcesami 

sportowymi, Dobrzański został awansowany do stopnia majora.
18

 W 1930 r. poślubił Zofię 

Zakrzeńską spokrewnioną z rodziną Hallerów. Później powiązania z rodziną Hallerów – 

przeciwników przewrotu majowego – w dużym stopniu utrudniały Dobrzańskiemu dalszą 

karierę wojskową. W końcu 1938 r. mjr Dobrzański został przeniesiony do Wołkowyska jako 

                                                                                                                                                         
14 Marek Szymański: Oddział majora „Hubala”. Warszawa 1975, s. 112-114. 
15

 Jan Zaborowski: Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze. Tomaszów Mazowiecki 2009, s. 14-15 
16

 Tamże, s. 15-17. 
17

 Marek Szymański: Oddział majora..., s. 115-116. 
18

 Jan Zaborowski: Oddział majora Hubala..., s. 17. 
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dowódca szwadronu zapasowego 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich.
19

 Na początku września 

1939 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy 110 Rezerwowego Pułku Ułanów w Wołkowysku.
20

 

    

 

 

1.2. Powstanie oddziału. 

 

 

      Część oficerów i podoficerów służących później w oddziale majora „Hubala” w 

pierwszych dniach wojny stacjonowała w Wołkowysku. W pierwszych dniach września 

napływała tu do miejscowego 3 Pułku Strzelców Konnych duża liczba rezerwistów.
21

 W 

związku z tym postanowiono utworzyć z nadwyżek mobilizacyjnych Rezerwową Brygadę 

Kawalerii „Wołkowysk”, pod dowództwem płk. Edmunda Helduta -Tarnasiewicza.
22

 W skład 

nowo powstałej brygady wchodziły: 101 Rezerwowy Pułk Ułanów pod dowództwem ppłk. 

Stanisława Żukowskiego, 110 Rezerwowy Pułk Ułanów dowodzony przez ppłk. Jerzego 

Dąmbrowskiego, którego zastępcą był mjr Henryk Dobrzański
23

 i 102 Rezerwowy Pułk 

Ułanów mjr. Jerzego Florkowskiego.
24

 W 110 i 102 pułku znaleźli się żołnierze, którzy 

później służyli w oddziale „Hubala”. W 110 pułku byli to m.in.: kpt. dypl. Maciej 

Kalenkiewicz, por. rez. Stanisław Masłowski, ppor. rez. inż. Modest Iljin i pchor. Leonard 

Gołko. Z kolei w 102 pułku: rtm. Stanisław Sołtykiewicz, ppor. rez. Feliks Karpiński, kpr. 

Józef Alicki i kpr. Roman Rodziewicz.
25

 Nowo powstałe pułki miały uzupełniać Suwalskie i 

Podlaskie Brygady Kawalerii. Z kolei obie wymienione brygady wchodziły w skład 

Samodzielnej Grupy Operacyjnej (SGO) „Narew” pod dowództwem gen. bryg. Czesława 

Młota-Fijałkowskiego, broniącej wówczas północnych terenów Rzeczpospolitej.
26

 

      Jednak pułki wchodzące w skład Rezerwowej Brygady Kawalerii „Wołkowysk”  nie 

otrzymywały rozkazu wzięcia udziału w walce. O atmosferze panującej wówczas wśród 

ułanów z Wołkowyska pisze Marek Szymański w swej książce „Odział majora „Hubala”: 

 

      Sformowane jednostki opuszczały koszary i chroniły się w pobliskich lasach, aby uniknąć 

                                                 
19

 Tamże, s. 18. 
20

 Tamże, s. 19. 
21

 Marek Szymański: Oddział majora..., s. 8.  
22

 Jan Zaborowski: Oddział majora Hubala..., s. 19. 
23

 Tamże, s. 18-19. 
24

 Marek Szymański: Oddział majora..., s. 11. 
25

 Tamże, s. 8. 
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bombardowania. Najbardziej denerwujące były dni oczekiwania na rozkaz wymarszu na front, 

na rozkaz, który nie dotarł tam nigdy. (...) 

      Wyprowadzone z koszar pułki krążyły ciągle w tym samym rejonie. Wojsko brało to z 

początku za zwykły manewr przed wejściem do boju. Po paru dniach zorientowano się jednak 

w sytuacji. Niektórzy żołnierze chcieli opuścić szeregi i pędzić w kierunku frontu, aby wziąć 

udział w walce. Od tego kroku wstrzymywały ich zapewnienia dowódców, że wkrótce wyruszą 

do boju; zresztą oni również mieli dość dreptania w miejscu. Działała ponadto groźba sądu 

polowego za dezercję. Ale rozkaz nie nadchodził. Pojawiły się zwiastuny klęski.
27

 

 

      Wobec cofania się SGO „Narew”, Rezerwowa Brygada Kawalerii „Wołkowysk” 

kierowała się w stronę północno-wschodnich obszarów Rzeczpospolitej.
28

 Jednak ze względu 

na przekroczenie granicy państwowej 17 września przez Armię Czerwoną, pułki kawalerii z 

Wołkowyska skierowały się w rejon Puszczy Grodzieńskiej.
29

 Od tego momentu polskie pułki 

miały ograniczone pole manewru: z jednej strony naciskała armia niemiecka, z drugiej siły 

radzieckie. W zaistniałej sytuacji Rezerwowa Brygada Kawalerii „Wołkowysk” otrzymała w 

rejonie Grodna rozkaz dotyczący przekroczenia granicy z Litwą i złożenia broni.
30

 Litwa, 

jako państwo neutralne, zgodnie z konwencją międzynarodową musiała internować obcych 

żołnierzy. Biorąc pod uwagę fakt, iż pułkom wchodzącym w skład brygady nie dane było 

jeszcze wziąć bezpośredniego udziału w walce, to rozkaz nie został przyjęty z entuzjazmem.
31

 

      20 września z okolic Grodna brygada skierowała się do miejscowości Hoża gdzie 

przeprawiła się na zachodni brzeg Niemna. Stamtąd dotarła do miejscowości Spoćkinie i 

ruszyła następnie w kierunku północnym.
32

 Tymczasem 110 Rezerwowy Pułk Ułanów pod 

dowództwem ppłk. Jerzego Dąmbrowskiego odłączył się od Rezerwowej Brygady Kawalerii 

„Wołkowysk” i skierował się do Puszczy Augustowskiej w celu kontynuowania walki.
33

 21 

września Rezerwowa Brygada Kawalerii „Wołkowysk” przekroczyła granicę polsko-litewską 

w rejonie Sejnów. Spod granicy jednak zawróciła grupa ułanów ze 102 pułku.
34

 Po odłączeniu 

się od brygady 110 pułk unikał posuwającej się na zachód Armii  Czerwonej.
35
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      22 września pułk zatrzymał się w Podmacharce i Małowiste. Podczas postoju w tych 

miejscowościach podpułkownik Dąmbrowski zezwalał na udanie się na Litwę proszącym o to 

oficerom.
36

 W czasie pobytu w Podmacharce do pułku dołączyła grupa ułanów ze 102 

Rezerwowego Pułku Ułanów, która zawróciła w ostatniej chwili przy granicy z Litwą. W 

grupie przybyłych podoficerów i oficerów znaleźli się: zastępca dowódcy 102 pułku rtm. 

Sołtykiewicz, por. Karpiński, pchor. Gołko, pchor. Wyszomirski, kpr. Alicki i kpr. 

Rodziewicz.
37

 O swoich pierwszych wrażeniach po przybyciu do 110 pułku wspomina kapral 

Alicki: 

 

      Oficerem, który nas przywitał był, mjr Dobrzański. Wesoły, energiczny, nie widać było 

przygnębienia. Pod adresem rządu i dowództwa rzucił kilka cierpkich aluzji. Oświadczył, że 

przyjmuje nas z otwartymi ramionami, o czym zawiadomi dowódcę pułku. Ppłk Dąmbrowski, 

w przeciwieństwie do majora, był przygnębiony. Był to już człowiek niezdolny do walki. 
38

   

 

      W trakcie marszu na południe, nad rzeką Brzozówką, koło wsi Zabiel, 3 szwadron ze 110 

pułku został zaatakowany przez sowieckie wojska pancerne i w konsekwencji doszło do jego 

rozproszenia.
39

 Początkowo ppłk Dąmbrowski zamierzał kierować się w stronę Warszawy, 

aby udzielić pomocy walczącej stolicy. Jednak 23 września, ze względu na powstałą panikę w 

pułku po rozproszeniu 3 szwadronu i pogarszający się swój stan zdrowia ppłk Dąmbrowski 

zrezygnował z planu kontynuowania walki.
40

 Dowódca 110 pułku zamierzał skierować się do 

Puszczy Augustowskiej lub Puszczy Białowieskiej, aby tam przeczekać do ofensywy 

francuskiej.
41

 W konsekwencji Dąmbrowski rozwiązał pułk i wówczas samorzutnie komendę 

objął mjr Henryk Dobrzański. Część oficerów zdecydowała się iść do niewoli lub rozejść się 

do domów. Przy nowym dowódcy pozostało około 180 ułanów, zamierzających udzielić 

pomocy wciąż walczącej Warszawie.
42

 Oto przebieg tej odprawy w 110 pułku według jednego 

z jej uczestników, ppor. rez. Witolda Krasickiego:  

 

      28 września 1939 roku staliśmy w dużym domu w Janowie, na południe od Kolna. Na 

dworze deszczyk, jest chmurno i bardzo jesiennie. Około południa oficer ordynansowy pułku 
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ppor. K. Jeleński zawiadamia mnie, że ppłk Dąmbrowski zaprasza na obiad. W dużej jadalni 

siedzi nas czterech: pułkownik, wyglądający bardzo marnie, jakby w gorączce, adiutant rtm. 

Biliński. ppor. Jeleński i ja. (...) Nagle pułkownik zabiera głos. Mówi, że rozesłał patrole we 

wszystkich kierunkach, a także żołnierzy po cywilnemu, by szukać wyjścia z matni. Jesteśmy ze  

wszech stron otoczeni, przez pierścień wojsk sowieckich. Wobec tego nie widzi innego wyjścia, 

jak rozwiązać pułk. Bolszewicy pozwolą ułanom wrócić do swoich wiosek, zaś oficerowie, 

podchorążowie, podoficerowie i ochotnicy winni starać się w małych grupkach, najlepiej po 

cywilnemu, stąd wydostać. On sam zaszyje się w lasach nad granicą litewską, usiłując robić 

dywersję na tyłach nieprzyjaciela lub będzie czekał spokojnie do wiosny. A w najgorszym 

razie przejdzie granicę litewską. (...) 

      Po obiedzie pułkownik kazał Jeleńskiemu zwołać odprawę oficerów. Zebrało się tego 

sporo: i etatowych z pułku, i przybyłych ochotników. Sala pełna. Pułkownik zawiadamia, że 

zarządza rozwiązanie pułku. Wszyscy mają małymi grupkami przedzierać się jak się da.  

      W tym momencie odzywa się stojący przy nim zastępca d-cy pułku mjr Dobrzański, że on 

podejmuje się pułk z matni wyprowadzić. Na to pułkownik powtórzył, że on pułk rozwiązał. I 

tyle tego. Nie zauważyłem, choć stałem niedaleko, by pułkownik chwytał za pistolet, by potem 

szlochał czy wybiegał z izby.
43

 

 

      Różni się ten opis przebiegu odprawy od tego, który zostawił Melchior Wańkowicz w 

swej książce „Dwie prawdy, Westerplatte – Hubalczycy” z 1974 r. Należy pamiętać, że 

Wańkowicz pisał książkę na podstawie relacji Romualda Rodziewicza. Z kolei kapral 

Rodziewicz powtórzył pisarzowi wersję otrzymaną z drugiej ręki, gdyż sam nie brał udziału 

w odprawie, która była przeznaczona tylko dla oficerów.
44

 

      23 września o zmierzchu mjr Dobrzański skierował oddział na Krasnybór, Sztabin, 

Moglince i Jaziwewo.
45

 W błotach Kanału Augustowskiego Dobrzański zdecydował 

pozostawić działo i kuchnię polową, aby nie opóźniały marszu.
46

 Następnie w rejonie 

miejscowości Woźna–Wieś zarządzono postój i wówczas doszło do reorganizacji oddziału.
47

 

Mjr Dobrzański na swego zastępcę wybrał rtm. Stanisława Sołtykiewicza. Z kolei dowódcą 

sztabu został rtm. Maciej Kalenkiewicz. Dowódcami plutonów zostali por. Feliks Karpiński, 
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por. Masłowski i ppor. Modest Iljin.
48

 Po dłuższym odpoczynku oddział rozpoczął marsz w 

kierunku Łomży.
49

 Omijano większe grupy wojsk nieprzyjaciela lub przebijano się z 

zaskoczenia przez słabsze.
50

 Do takiego starcia z siłami niemieckimi doszło podczas 

przekraczania szosy Grajewo – Osowiec oraz pod Radziłowem.
51

  

      Po dotarciu do Łomży okazało się, że próba ominięcia miasta mogłaby poważnie 

wydłużyć marsz.
52

 Major zdecydował się więc na przejście przez peryferie miasta zajętego 

przez Armię Czerwoną, a następnie po moście na rzece Narew.
53

 Szczęśliwie udało się 

oddziałowi przedostać na drugą stronę rzeki i dopiero z dość daleka wróg rozpoczął ostrzał
54

. 

Relacja tych wydarzeń została zamieszczona w Tygodniku Polskim przez Marię Pruszyńską:     

 

      [Mjr Dobrzański] prowadził nas po mistrzowsku. Szliśmy tylko nocami. Kryliśmy się we 

dni. Chłopi miejscowi prowadzili nas ścieżkami leśnymi, nie znanymi ani Niemcom, ani 

Rosjanom. 

      Weszliśmy w Łomżyńskie. Zamożne wsie, duże porządne domy, ale przede wszystkim 

prawdziwe polskie serca. Doszliśmy do przedmieścia Łomży, Piątnicy. Dano nam znać, że w 

mieście stoją czołgi sowieckie. Trzeba było przejść przez Narew. Teraz mózgiem oddziału 

okazał się kpt. Kalenkiewicz, wykładowca z Podchorążówki Saperów. Pokolenie wyrosłe zaraz 

po wywojowaniu niepodległości dawało wojsku najlepszych, najmądrzejszych. 

      Na Narwi były dwa mosty, nowy wysoki i stary niski. (...) Padł rozkaz. 

   - Na ochotnika z koni! Do walki pieszej! 

     Zeskoczyłem natychmiast. Zimno mi się robiło na myśl kręcenia się z dwoma końmi po 

oślizgłych kocich łbach wąskich uliczek. I to pod obstrzałem sowieckich czołgów! Prowadził 

nas Kalenkiewicz oraz świetny żołnierz, podoficer zawodowy Rodziewicz. 

     Na moście straży nie było. Ale czterdzieści koni idących drewnianym mostem – to jak 

grzmot. W dole rwąca głęboka rzeka. Słychać było zapuszczanie sowieckich motorów, ale 

zdążyliśmy przejść i daliśmy nura pomiędzy drzewa rosnące na łąkach. 
55

 

 

      25 września oddział dotarł do lasów Czerwonego Boru, gdzie zatrzymał się na 

wypoczynek. Następnie prze Podbiele i lasy nadleśnictwa Brok dotarł do wsi Poręba gdzie 
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zatrzymano się na krótki postój i zaopatrzono się w żywność.
56

 Dalsza trasa wiodła przez 

okolice wsi Udrzyn, gdzie doszło do przeprawy przez rzekę Bug.
57

 27 września oddział 

majora dotarł do lasu położonego między Michałowem a Krubkami pod Warszawą. W lesie 

tym zarządzono ostatni postój przed ostatnim skokiem do walczącej stolicy. Po wyruszeniu w 

kierunku Warszawy kilkakrotnie dochodziło do walk z Niemcami. W końcu, 28 września, 

oddział dotarł do majątku w Krubkach pod samą Warszawą. Jednak od właścicielki majątku, 

Zofii Arkuszewskiej, mjr Dobrzański dowiedział się, że Warszawa się poddała.
58

 Wiadomość 

ta była kolejnym ciosem dla członków oddziału, których podtrzymywała na duchu dotychczas 

możliwość udzielenia pomocy walczącej stolicy.
59

 Marek Szymański tak opisuje postawę 

Henryka Dobrzańskiego w tym dniu: 

 

      Tego tragicznego dnia, 28 września, major zarządził zbiórkę oddziału. Mówiąc o 

kapitulacji Warszawy nie potrafił ukryć wzruszenia. Jednak nie rezygnował. Oznajmił ułanom, 

że nie zdejmie munduru, dopóki starczy sił i życia, dopóki wróg nie zostanie wypędzony z 

kraju: zamierza iść na Węgry, a stamtąd do Francji, aby bić się dalej. 
60

 

 

      Oczywiste było, że walki z dwoma agresorami sama Polska nie wygra, ale nie oznaczało 

to jeszcze końca wojny światowej. Jednak koncepcja majora, dotycząca walki poza granicami 

kraju, została poparta tylko przez około 50 ułanów, a reszta oddziału rozeszła się do domów. 

      29 września wieczorem grupa pozostała przy majorze ruszyła na południe. Oddział 

posuwał się prawym brzegiem Wisły i trzymał się blisko lasów, omijając wsie i osady. 30 

września dotarł do Maciejowic i wówczas, major wydał rozkaz przeprawy na drugi brzeg 

Wisły. Zmienił więc pierwotny kierunek marszu, nie uzasadniając swej decyzji.
61

 Podczas 

przygotowywania przeprawy dowiedziano się od hrabiego Zamoyskiego, iż Niemcy do 

pobliskiego majątku Podzamcze sprowadzili część ewakuującej się z Janowa Podlaskiego 

stadniny. Pozyskano więc zatem z Podzamcza konie szlachetnej krwi, które Niemcy 

zamierzali wywieść do Rzeszy.
62

 Konie ofiarował oddziałowi dawny kolega mjr. 

Dobrzańskiego, mjr Marian Fabrycy, który był wówczas opiekunem stadniny w Podzamczu.
63
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1.3. Okres przetrwania. 

  

      1 października o świecie doszło do przeprawy przez Wisłę pod wsią Kraski Nowe. Po 

pokonaniu rzeki oddział pojawił się we wsi Kłoda na Kielecczyźnie, skąd później ruszył w 

kierunku Puszczy Kozienickiej. 2 października, w czasie pobytu we wsi Chodków, doszło do 

starcia oddziału z wojskami niemieckimi.
64

 Tak opisał tą pierwszą potyczkę oddziału na ziemi 

kieleckiej Marek Szymański:   

 

      Podczas postoju we wsi Chodków, w której żołnierze zaopatrywali się w owies dla koni, 

doszedł ich warkot samochodu. Major dał rozkaz marszu w tamtym kierunku: podzielił 

oddział na trzy grupy, sam prowadził jedną z nich. 

      W pewnej chwili spostrzeżono wielki samochód ciężarowy, który ugrzązł w piachu. Obok 

kręcili się Niemcy. Bliska odległość nie pozwoliła na spieszenie oddziału, uderzyli, więc z 

marszu. Niemcy bronili się zaciekle, gęsto ostrzeliwując nadjeżdżających ułanów. Po kilku 

minutach było już jednak po wszystkim. Tylko jeden Niemiec uszedł z życiem. Samochód 

spalono. Straty oddziału: dwóch zabitych. Zabrawszy swoich poległych na taczankę oddział 

odjechał kilka kilometrów i pochował ich w lesie razem z bronią. 
65

 

 

      Po starciu pod Chodkowem oddział ruszył w kierunku Miachałowa w lasach 

starachowickich. 3 października mjr Dobrzański z grupą ułanów, po pokonaniu szosy Radom-

Zwoleń i Iłża-Lipsko, dotarł do wsi Wólka, gdzie doszło do kolejnego starcia z Niemcami.
66

 

Szymański pisze: 

 

      Do szosy Radom-Zwoleń dojechali nocą. Mieli zamiar dostać się do lasów 

starachowickich. Major wyznaczył  orientacyjny kierunek na m. Michałów, niedaleko 

Starachowic. Do przebycia mieli jeszcze około 50 kilometrów. Po drodze natknęli się na 

biwakujących Niemców. Ominąwszy ich, oddział posuwał się dalej. Na drodze oddziału 

znalazła się wieś zajęta przez Niemców. Jedynie przez nią można się było dostać do 

najbliższego lasu. Major zdecydował się atakować.    
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      Zanim się Niemcy spostrzegli, mieli już na karkach ułanów. Dopiero po chwili, 

ochłonąwszy z wrażenia, ukryli się za budynkami, ostrzeliwując oddział. Ułanom udało się 

szczęśliwie przejechać. Por. Karpiński rzucił granat w mijany samochód pancerny. Posypały 

się pociski, nie trafiły jednak nikogo. Oddział dopadł lasu. Brakowało czterech ułanów, jeden 

koń został postrzelony. Szef oddziału, wachmistrz NN, zameldował, że jadąc ostatni widział, 

jak czterej ułani z trudem zawrócili rwące się za oddziałem konie.  

      Po paru minutach jazdy, w napotkanej gajówce, mjr Dobrzański zarządził postój. 

Wystawił silne ubezpieczenie i wysłał patrole w różne strony. Możliwy był pościg. Od miejsca 

spotkania z Niemcami oddział odskoczył tylko dwa kilometry. 

      Rtm. Sołtykiewicz, starszy wiekiem od majora żołnierz z krwi i kości, odznaczony w 

poprzedniej wojnie krzyżem Virtuti Militari, nie aprobował decyzji majora. Jego zdaniem 

trzeba było odskoczyć dalej i zastanowić się, co robić, postój był niebezpieczny. Doszło do 

kolejnego starcia słownego pomiędzy majorem a rotmistrzem: rtm. Sołtykiewicz odszedł z 

oddziału. Po jego odejściu zastępcą majora został kpt. Kalenkiewicz. 

      Z meldunków patroli wynikało, że Niemcy nie zamierzają na razie ścigać oddziału. Tak 

więc major miał rację. Ludzie i konie mogli choć trochę odpocząć po całonocnym marszu.” 
67

 

 

      Dalsza trasa oddziału wiodła w kierunku Gór Świętokrzyskich. 4 października, po 

dotarciu do szosy Starachowice-Ostrowiec Świętkorzyski, doszło do kolejnego starcia z 

oddziałem niemieckim.
68

 

      Nagle w polu widzenia czujek ukazały się samochody niemieckie. Kilka ciężarówek 

zatrzymało się na wysokości miejsca postoju oddziału. Wyszli z nich oficerowie i przez 

lornetki obserwowali las. Major cofnął czujki w głąb lasu i zastąpił je patrolami 

wzmocnionymi bronią maszynową. 

      Żołnierze niemieccy, wyskoczywszy z samochodów, skryli się w przydrożnym rowie. 

Dowodzący nimi oficer z zegarkiem w ręku wypuszczał kolejno drużyny, które początkowo szły 

kolumienkami, a następnie rozwijały się w linię, padały i skokami posuwały się naprzód. 

Spokojnie, dokładnie – zupełnie jak na ćwiczeniach. Wszystko odbywało się w ciszy, bez 

jednego strzału. Ułani patrzyli zdumieni. 

      Nadjechały jeszcze dwa samochody osobowe. Wysiedli z nich oficerowie i dołączyli do 

stojących na szosie. Posuwający się skokami niemieccy żołnierze dotarli do lasu. Były to 

prawdopodobnie ćwiczenia i tylko przypadek sprawił, że doszło do starcia. 
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      Major unikał walki. polecił więc kpt. Kalenkiewiczowi, aby nie atakował, lecz powoli 

ustępował, nie tracąc z oczu nieprzyjaciela. Był przekonany, że Niemcy nie pójdą głęboko w 

las. Jednak na wypadek starcia wydał odpowiednie rozkazy. 

      Wtem rozległy sie strzały na prawym skrzydle. Zrazu pojedyncze, a potem gęsty ogień z 

broni maszynowej. To patrol pchor. Zygmunta Morawskiego, który niedawno dołączył do 

oddziału, ostrzelał Niemców z bliskiej odległości. Wówczas major pchnął do walki pozostałe 

patrole: Iljina, Alickiego i Rodziewicza. Skoncentrowany ogień patroli, do których przyłączyła 

się również obsługa erkaemu przy majorze, przydusił Niemców do ziemi. Nie zdążyli jeszcze 

wejść do lasu. Zapadający zmrok zwiększył szanse Polaków, tym bardziej że patrol Alickiego 

zaszedł Niemców z boku. 

      Rozbłysły niemieckie rakiety. W ich świetle ułani zobaczyli kilkunastu Niemców leżących 

na przedpolu. Samochody odjechały, nastała cisza. Major był niezadowolony. Zależało mu 

bardzo na niepostrzeżonym przejściu w Góry Świętokrzyskie. Odczekali jeszcze godzinę. 

Zrobiło się zupełnie ciemno. Deszcz lał bez przerwy : droga w góry stała otworem. 
69

   

 

      W tym okresie do grupy majora dochodziły wieści o jakimś polskim oddziale kawalerii, 

który również walczył z Niemcami. Próbowano go więc odszukać, jednak ostatecznie okazało 

się, że chodzi o ich własny oddział. Do powstania całej sytuacji przyczyniła się ludność 

miejscowa, która niejednokrotnie wyolbrzymiała wieści o oddziale.
70

 Po dotarciu 5 

października do Gór Świętokrzyskich grupa kawalerzystów majora Dobrzańskiego 

zatrzymała się na dłuższy postój pod Bodzentynem.
71

 Wówczas to Henryk Dobrzański podjął 

decyzję o nieprzekraczaniu granicy i prowadzeniu dalszej walki w kraju. Decyzja dowódcy 

nie spotkała się z powszechnym entuzjazmem i przyczyniła się do częstszego opuszczania 

oddziału przez kolejne osoby.
72

 

      Tym, którzy pozostali w oddziale, major kazał wybrać sobie pseudonimy, aby uchronić 

rodziny i siebie przed represjami ze strony okupanta. Odtąd mjr Henryk Dobrzański był 

„Hubalem”, rtm. Maciej Kalenkiewicz - „Kotwiczem”, kpt. Józef Grabiński - „Pomianem”, 

por. Feliks Karpiński - „Korabem”, ppor. Modest Iljin - „Klinem”, pchor. Morawski - 

„Bemem”, kpr. R. Rodziewicz - „Romanem” itd.
73

 

      Po pobycie w Bodzentynie oddział pokonał pasmo Łysogór, Puszczę Świętokrzyską, a po 
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przekroczeniu szosy Kielce – Skarżysko - Kamienna grupa „Hubala”, licząca 36 ułanów, 

dotarła 11 października do gajówki Rosochy w lasach suchedniowskich. Dalsza trasa marszu 

wiodła przez Hutę, Kobylaki, Jóźwików, Zabrody, Szkucin, a 24 października oddział dotarł 

do Zych na kilkudniowy postój. Wówczas stan liczebny oddziału liczył zaledwie 11 ułanów.
74

 

O nastawieniu wówczas miejscowej ludności do grupy przybyłych ułanów pisze Marek 

Szymański:  

  

      Major kwaterował w gajówce Jana Barana. Miejscowi ludzie zdumieni i poruszeni 

pojawieniem się oddziału, chcieli naocznie przekonać się o istnieniu polskiego wojska. 

Przychodzili więc do gajowego pod różnymi pozorami. Przekonawszy się, że jest to 

prawdziwe Wojsko Polskie, garnęli się chętnie do pracy w konspiracji i bezinteresownie 

pomagali oddziałowi. Mieszkańcy sąsiedniej wsi Lipa: Roman Sowiński i Władysław Florczyk 

organizowali dostawy owsa. Pomagał im Mikołaj Antosik. Major chciał płacić, ale odmawiali 

przyjęcia jakiejkolwiek zapłaty. Mięso przywozili Władysław Chachuła i Józef Choiński z 

Radoszyc, a także krawiec Wacław Wilczyński, który również szył mundury hubalczykom. 
75

 

 

      Nastawienie miejscowej ludności do  grupy  ułanów było  więc zwykle bardzo serdeczne i 

podobnie było podczas pobytu w Zychach, gdzie pomagano hubalczykom jak tylko 

potrafiono. To właśnie wsparcie lokalnej ludności dla oddziału „Hubala” w dużej mierze 

przyczyniło się do jego długiej żywotności. W Zychach  pojawili się ochotnicy chętni do 

służby pod komendą majora Dobrzańskiego. Spośród licznych kandydatów wybrano tylko 

pięciu, gdyż dla pozostałych nie starczyłoby koni. Nowymi członkami oddziału zostali 

wówczas : ppor. Marek Szymański „Sęp”, kpr. Franciszek Głowacz „Lis”, st.strz. Marian 

Kaczorowski „Gruszka”, Jerzy Szkodziński „Sokół” i kobieta Marianna Cel „Tereska”, która 

została łączniczką.
76

 W tym momencie rozpoczęła się służba w oddziale „Hubala” Marka 

Szymańskiego, który później spisał dzieje oddziału w swej książce.* 

      W Zychach „Hubal” opracował wraz ze swymi oficerami plan organizacji 

konspiracyjnych jednostek wojskowych.
77

 Oto rozkaz, który wówczas został wydany w tej 

sprawie:  
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*  W 1966 r. stworzył również klub środowiskowy byłych żołnierzy „Hubalczycy” i został jego pierwszym                                    

    prezesem, a podczas kręcenia filmu „Hubal” (1975) pełnił rolę konsultanta.  
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Dowództwo                                                                                                    Nr ewidencyjny 102 

Okręgu Bojowego 

Kielce 

26 X 1939  r.  

 

Rozkaz utworzenia oddziałów kadrowych 

przez zaciąg ochotniczy do oddziałów Wojska Polskiego 

nie rozbrojonych w jesieni 1939 r. 

        

      Rozkazuję tworzyć ochotnicze oddziały Wojska Polskiego jako nieprzerwany ciąg Armii 

Rzeczypospolitej. 

     Nowozaciężni zostaną wcieleni do szeregów stojących od początku wojny na straży swego 

żołnierskiego honoru i obowiązku, szeregów, które broni ani munduru nie rzuciły i nie ustając 

ani na chwilę w pełnieniu swej zaszczytnej służby wywalczą ostateczne zwycięstwo. 

 

                                                                                              Dowódca Okręgu Bojowego Kielce                                                                  

                                                                                                               (-) „Hubal” mjr 

    Za zgodność 

(-) „Korab” por. 

 

Załączniki: 

 

1a. Sposób dokonywania zaciągu ochotniczego do oddziałów Wojska Polskiego nie 

rozbrojonych w jesieni 1939 r. 

1b.  Rota przysięgi. 

2.    Instrukcja dla dowódców ośrodków bojowych. 

3.    Instrukcja dla dowódców kadrowych drużyn strzeleckich. 

4.    Ramowy program przeszkolenia kadrowych drużyn strzeleckich. 

5.    Skład i wyposażenie kadrowych drużyn strzeleckich.
78

  

                                                                                                                                                         
77
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      Powstało wówczas wiele instrukcji organizacyjnych i szkoleniowych, ulotek i rozkazów.
79

 

Na dokumentach Henryk Dobrzański podpisywał się jako „Hubal”, Dowódca Okręgu 

Bojowego „Kielce”. Skutkiem wytężonej pracy sztabu w gajówce w Zychach było powstanie 

ośrodków bojowych w Radoszycach, Zychach, Lipce i Dziadku (obecnie Modrzewina). 

Wielkie zasługi w tej działalności oddał nauczyciel z Lipy, kpt. rez. Józef Wyrwa „Furgalski”. 

Celem całej tej pracy było przygotowanie się do wystąpienia przeciw okupantowi na 

wiosnę.
80

  

     „Hubal” stworzył również na ternie Kielecczyzny grunt pod organizację podziemną, który 

później przejęła i rozbudowała Służba Zwycięstwu Polski (SZP), czyli poprzedniczka 

Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), a następnie Armii Krajowej (AK).
81

 Major zorganizował 

wówczas sieć wywiadu na tym terenie. W tym celu został wysłany w połowie października do 

Kielc por. „Korab”. Rozwiniętą siatkę wywiadowczą w grudniu 1939 r. „Korab” przekazał 

ppłk „Andrzejowi”, zastępcy komendanta Okręgu ZWZ w Kielcach.
82

 

      W końcu października oddział opuścił Zychy i skierował się do lasów suchedniowskich. 1 

listopada dotarł do Cisownika. Wówczas, podczas postoju w tej wsi oddział został  

zaskoczony atakiem zorganizowanym przez Niemców.
83

 Oto jak opisuje tamte wydarzenia 

Marek Szymański: 

     

      Po południu ludzie wracali z kościoła. Warta obserwowała idących. W pewnej chwili 

spostrzegła posuwających się tuż za nimi Niemców. Zaalarmowała oddział strzałami z 

karabinów, niestety, nikt ich nie usłyszał. 

      Niemcy uderzyli przede wszystkim na kwaterę majora, położoną na skraju wsi. Major 

zdążył ją jednak w porę opuścić. Niemcy posuwali się dalej, rewidując kwaterę po kwaterze i 

ostrzeliwując nieustannie drogę biegnącą przez wieś. Ułani szczęśliwie dobiegli do lasu, 

stracili jednak prawie wszystkie konie. Dwa uratował Alicki, swojego i ppor. „Klina”. 

Ocalały również dwa konie patrolu pchor. Gołki, który wrócił już po starciu. 

      Żołnierze, na wypadek starcia i rozsypki, mieli zawsze podane miejsce zbiórki. Tego dnia 

nie zdążono: mimo to odnaleźli się prawie wszyscy na nowym miejscu postoju w gajówce 
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Rosochy pod Szałasami. Nie wrócili tylko plut. Zakrzewski i kpr. Suchodolski „Fronia”.
84

 

 

      Atak Niemców z 1 listopada 1939 r. spowodował rozproszenie oddziału. Dodatkowo 

stracono również prawie wszystkie konie. W gajówce Rosochy, koło wsi Szałas, hubalczycy 

odnaleźli się dopiero po paru dniach. Wówczas to podjęto dalszą pracę nad organizacją 

Okręgu Bojowego Kielce. 2 listopada został wydany dokument uzasadniający powstanie tej 

nowej organizacji. „Hubal” stwierdził w tej deklaracji ideowej, iż klęska wrześniowa nie 

oznacza złamania narodu.
85

 Świadectwem tego była pomoc jaką otrzymywał oddział od 

miejscowej ludności. Również wciąż napływający ochotnicy do oddziału świadczyli o 

niezłomności narodu polskiego. Oprócz wspomnianego wyżej dokumentu napisano również 

„Instrukcje dla dowódców kadrowych drużyn strzeleckich”, mówiącą o organizacji sieci 

drużyn złożonych ze strzelców.
86

 

      11 listopada oddział skierował się na północ, w kierunku lasów przysuskich, a następnie 

dotarł do lasów spalskich, gdzie podczas postoju w Ruskim Brodzie „Hubal” poznał 

miejscowego proboszcza, ks. E. Ptaszyńskiego. Od tamtego momentu ks. Ptaszyński wspierał 

oddział, a później został jego kapelanem.
87

 

      Podczas pobytu w lasach spalskich oddział „Hubala” znajdował się niedaleko 

rezydującego w pałacyku myśliwskim prezydenta w Spale, gen. Johannesa Blaskowitza, 

dowódcy wojsk niemieckich na wschodzie.
88

 

      W okresie od 13 do 20 listopada oddział przebywał w leśniczówce Huta w lasach 

przysuskich. Potem trasa przemarszu oddziału wiodła przez leśniczówki Dęba, Rzeczyce i 

Stefanów w pobliżu Studzianny.
89

 Wraz z pojawianiem się zimy oddział stawał się coraz 

mniej liczny, gdyż część żołnierzy i oficerów wyjeżdżała wówczas na urlopy.
90

 

      W tym okresie „Hubal” podjął decyzję o nawiązaniu kontaktu z kierownictwem SZP w 

celu przedstawienia swojego planu organizacji Okręgu Bojowego Kielce. Przyłączenie się do 

szerszej organizacji mogło zapewnić oddziałowi zaplecze w zakresie informacyjnym i 

materialnym.
91

 Dlatego więc 5 grudnia 1939 r. „Hubal” wyjechał w tym celu do Warszawy.
92

 

Przygotowania do odjazdu zorganizował leśniczy z Dęby, Eugeniusz Wróblewski, dawny 
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kawalerzysta. Oprócz majora wyruszył również rtm. „Kotwicz” z zamiarem przedostania się 

do Francji, gdzie tworzone było Wojsko Polskie. Obaj otrzymali od Wróblewskiego ubrania 

cywilne, a ”Hubal” dowód osobisty na nazwisko Chrząszczewski. Wybór nazwiska był 

celowy, gdyż miał zniechęcać Niemców do indagacji.
93

 

      W Warszawie obaj oficerowie spotkali się z komendantem i twórcą SZP gen. Michałem 

Karaszewiczem-Tokarzewskim (Torwid). „Hubal” otrzymał wówczas moralne i materialne 

wsparcie od komendanta SZP. Major nie przyjął jednak funkcji komendanta okręgu SZP w 

Kielcach, którą mu wówczas gen. Karaszewicz-Tokarzewski zaproponował, gdyż nie chciał 

rozstawać się z oddziałem. Ostatecznie postanowiono, że „Hubal” zostanie zastępcą 

komendanta okręgu w Kielcach, pozostając jednocześnie dowódcą oddziału Okręgu 

Bojowego Kielce. Gen. Karaszewicz-Tokarzewski zalecił „Hubalowi” spędzić zimę bez 

wchodzenia w potyczki z Niemcami. Główny wysiłek należało skierować na organizowaniu 

kadry, gromadzeniu broni. Komendant SZP przewidywał, iż oddział mógłby być bardzo 

potrzebny wiosną 1940 r., kiedy ruszyłaby ofensywa aliantów.
94

 Z Warszawy „Hubal” i 

„Kotwicz” skierowali się do Kielc.
95

 Kotwicz został przydzielony do pracy w okręgu SZP w 

Kielcach na okres przed wyjazdem na Zachód.
96

 Z kolei „Hubal” przybył tam w celu 

przekazania zorganizowanych placówek konspiracyjnych i nazwisk zwerbowanych ludzi. 

Jednak doszło wówczas do kłótni pomiędzy majorem a komendantem okręgu.
97

 O tych 

wydarzeniach pisze Tadeusz Wyrwa,* syn „Furgalskiego” w książce „W cieniu legendy 

majora Hubala”: 

 

      Jedzie przeto Major do Kielc, gdzie przekazuje zorganizowane placówki konspiracyjne z 

podaniem adresów Furgalskiego i Stoińskiego. Z komendantem Okręgu Kieleckiego dochodzi 

jednak do zatargu. Hubal opowiadał później Furgalskiemu przebieg tej rozmowy, której 

szczegóły zatarły mu się następnie w pamięci. Chodziło głównie o wypowiedzianą przez 
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* Tadeusz Wyrwa napisał swą książkę w oparciu o dziennik bojowy oddziału „Hubala”,  autorstwa ogn. pchor.    

   Henryka Ossowskiego „Dołęgi”. Dziennik ten został przekazany „ Fugalskiemu” przez „Hubala” w kwietniu   

   1940 r. Początkowo dziennik miał dotrzeć do matki majora Dobrzańskiego. Ostatecznie jednak major, ze  

   względu na bezpieczeństwo swej matki, rozkazał przechować go „Furgalskiemu”. W ten oto sposób dziennik  

   znalazł się w rodzinie Tadeusza Wyrwy, który w 2007 r. przekazał jego ocalałe fragmenty Muzeum Armii  

   Krajowej w Krakowie. Od 2009 r. prowadzone są prace zmierzające do odzyskania treści tego dziennika  

   bojowego oddziału. 
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Komendanta Okręgu ujemna opinię o Piłsudskim, która wyprowadziła Hubala z równowagi.
98

   

 

   

     „Hubal” odnosił się z wielkim szacunkiem i podziwem dla  Józefa Piłsudskiego. Pobyt w 

Kielcach zraził  majora do konspiracji i odbiło się to później na jego dalszej działalności.
99

 

      Po wyjeździe „Hubala” do Warszawy, dowództwo w oddziale sprawował  kpt. Grabiński 

„Pomian”. Oddział w tym okresie, zgodnie z rozkazem majora, poruszał się tylko w 

określonym rejonie, aby po powrocie mógł go szybko odszukać. Na Boże Narodzenie 

„Hubal” powrócił do oddziału i zorganizował wówczas wieczór wigilijny, na który stawili się 

również żołnierze przebywający na urlopach .
100

 

 

 

1.4. Przygotowania do walk na wiosnę 1940 r. 

 

      Po świętach oddział opuścili, z powodu złego stanu zdrowia, ppor. „Klin” i pchor. 

„Lorek”.
101

 Na początku nowego roku oddział rozpoczął okres przygotowań do wystąpienia 

na wiosnę. Patrole oddziału poszukiwały sprzętu wojskowego i broni, której niemało 

znajdowało się wówczas w lasach spalskich, gdyż tam właśnie rozbrajały się oddziały Armii 

„Prusy”.
102

 W styczniu 1940 r. oddział  poruszał się po powiatach koneckim i opoczyńskim. 

W tym okresie rozpoczął się stale wzrastający napływ ochotników. 

      31 stycznia 1940 r. oddział z Anielina skierował się na południowy-wschód w stronę 

Gałek, gdzie dotarł 2 lutego. W Gałkach Krzczonowskich rozpoczął się sześciotygodniowy 

pobyt oddziału.
103

 Ze względu na ostrą zimę dojazd do Gałek był utrudniony.  

      W tym okresie oddział przekształcił się w regularną jednostkę wojskową o nazwie  

Oddział Wydzielony Wojska Polskiego majora „Hubala”. Od tamtej pory wszystkie pisma 

wychodzące z oddziału zaopatrzone były w pieczątkę z nową nazwą. Sama nazwa została 

zaczerpnięta z terminologii wojskowej. Odział Wydzielony oznacza oddział, który jest 

wyznaczony doraźnie do wykonania konkretnego zadania. Po osiągnięciu celu, jaki oddział 

sobie wcześniej postawił, wraca on do macierzystych jednostek. Prawdopodobnie major 

planował w przyszłości wcielić oddział do polskich jednostek wojskowych, które pojawiłyby 
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się na terenie kraju.
104

 

      W Gałkach doszło do zmian w procesie przyjmowania ochotników do oddziału. Do tej 

pory przyjmowano wyłącznie ludzi, którzy odbyli służbę wojskową. Od momentu pojawienia 

w Gałkach nie przyjmowano tylko ludzi zbyt młodych lub słabych. Każdego kandydata 

przyjmował osobiście „Hubal”.
105

 W rezultacie w Gałkach liczba oddziału zwiększyła się do 

około 320 osób. Utworzono pododdziały kawalerii i piechoty.
106

 Szefem sztabu został por. 

Karpiński „Korab”, a oficerem ordynansowym plut. Rodziewicz „Roman”. Dowództwo nad 

kompanią piechoty objął kpt. Grabiński „Pomian”, a plutonami dowodzili: ppor. Kubisiak 

„Leszczyna”, ppor. W stenberg „Tchorzewski” i sierż. NN. Dowódcą szwadronu kawalerii 

został rtm. Walicki „Walbach”, a jego zastępcą plut. Alicki. Dowodzenie nad drużyną ckm 

sprawował pchor. Kuropka „Barbarycz”. Funkcje kapelana oddziału pełnił z kolei ks. 

Mucha.
107

 

      Wobec dużego napływu ochotników bardzo ważną rolę odgrywało zdobywanie broni, 

sprzętu wojskowego i mundurów. Konie pozyskiwano zabierając gospodarzom te, które 

wcześniej należały do rozbitej armii polskiej. Wypalone znaki na skórach koni świadczyły o 

wcześniejszej ich przynależności do armii. Dostawę żywności i furaż zapewniały miejscowa 

ludność, okoliczne majątki i miasto Tomaszów Mazowiecki. Pomoc otrzymywano również z 

Warszawy, za pośrednictwem łączniczek oddziału Genowefy Ruban i Ludmiły Żero.
108

 

      Od momentu przybycia oddziału Gałki zaczęły przypominać obóz wojskowy. 

Prowadzono szkolenia cywilnych ochotników, ćwiczenia polowe, wykłady teoretyczne. Dzień 

w oddziale przebiegał według regulaminu wojskowego.
109

 

 

 

1.5. Demobilizacja. 

 

      Prężnie rozwijającą się w Gałkach pracę przygotowawczą oddziału do wystąpienia na 

wiosnę, przerwał rozkaz Komendy Głównej (KG) ZWZ przysłany 13 marca 1940 r.
110

 

Oficerem, który przywiózł rozkaz mówiący o demobilizacji oddziału był ppłk dypl. Leopold 

Okulicki-Miller, wówczas komendant łódzkiego ZWZ. Wysłannik Komendy Głównej ZWZ 
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tłumaczył rozkaz obawą o ofiary wśród ludności cywilnej, której groziły represje ze strony 

niemieckiej w związku z działalnością oddziału polskiego na tym obszarze. Okulicki 

oświadczył, iż niemożliwe było istnienie partyzantki w tamtym okresie. Decyzja KG ZWZ 

okazała się wielkim zaskoczeniem, toteż wielu żołnierzy i oficerów nie kryło swojego 

rozczarowania
111

. O atmosferze panującej w tym dniu pisze Marek Szymański: 

 

      Podczas odprawy starszyzny oddziału majora jakby nie było. - Już nie jestem dowódcą – 

powiedział – decyduje tu pan pułkownik. Meldować się panu pułkownikowi. 

      Niepodobna opisać, ile w tych słowach było goryczy i rozczarowania. Tyle pracy 

organizacyjnej i szkoleniowej, tyle trudu włożonego w zaopatrzenie i wyposażenie oddziału, 

tyle ofiarności ludzi – i to wszystko na nic! Młodszym i bardziej zapalczywym żołnierzom 

wydawało się, że w tym momencie ponieśli klęskę bezkrwawą, lecz doskwierającą do żywego. 

Płk. Okulicki nie zdołał ich przekonać. Czuli, że ta decyzja jest krzywdząca, ale żaden nie 

potrafił wytłumaczyć, dlaczego. 

     Oficerowie wypowiadali się po starszeństwie. Najpierw kpt. „Pomian” zameldował swą 

gotowość włączenia się do pracy konspiracyjnej. Potem rtm. „Walbach” i ppor. „Leszczyna”. 

Por. „Korab” żądał od majora wydania rozkazu pozostania, ale major, odwrócony twarzą do 

okna, machinalnie powtarzał: „Ja tu nie rozkazuję”. Potem przyszła kolej na młodszych 

stopniem i wiekiem. Alicki wybuchnął: „Co to za komedia się tu dzieje! Kiedy trzeba się bić, 

to każą broń składać!” Rodziewicz przypomniał z wyrzutem, jak to panowie sztabowcy w 

1939 r. wiali do Rumunii, a teraz każą nam to samo czynić. Meldowali majorowi, że broni nie 

złożą i mundurów nie zdejmą. To samo powtórzyli: „Bem”, „Sęp”, „Lech”, „Dołęga”, plut. 

Kisielewski i łamiącym się ze wzruszenia głosem ks. Mucha. 

      Rosło oburzenie z powodu tego nieoczekiwanego rozkazu. Płk Okulicki usłyszał wiele 

cierpkich słów. Zanosiło się na awanturę. Nagle goniec dał znać, że od strony gajówki Huta 

nadchodzą Niemcy. Major, przed chwilą jakby nieobecny, odzyskał dawną werwę. Wydał 

rozkazy. Wszyscy wrócili do swoich pododdziałów. Zanim wyruszył patrol ułański, por. 

„Korab” i plut. Alicki pojechali w stronę zagrożonej placówki. Płk Okulicki, usłyszawszy 

meldunek, podporządkował się rozkazom majora i poprosił o broń. Dano mu karabin i 

chlebak z amunicją. Wyszli razem przed kwaterę majora, czekając na dalsze wiadomości. 

Alarm okazał się fałszywy. Postawa pułkownika ułagodziła napiętą atmosferę. Rozstali się w 
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zgodzie, choć nie przekonani.
112

 

     

      Z dziennika bojowego Ossowskiego wynika, iż hubalczycy do końca nie wiedzieli kim 

właściwie jest delegat Komendy ZWZ. Jednak sam „Hubal” nie mógł mieć żadnych 

wątpliwości, że ma do czynienia z przedstawicielem Komendy Głównej ZWZ, gdyż w innym 

wypadku nie zwołałby odprawy oficerów.
113

 

      Po przywiezieniu rozkazu przez Okulickiego liczebność oddziału zmniejszyła się do ok. 

70 ludzi, 50 żołnierzy piechoty i 20 ułanów. Oddział opuściła starsza kadra oficerska, która 

posiadała największe doświadczenie bojowe. Przy majorze pozostali młodsi oficerowie i 

żołnierze. Zdemobilizowanym hubalczykom udzieliło pomocy społeczeństwo Tomaszowa 

Mazowieckiego w postaci schronienia i ubrań cywilnych. Z kolei członkowie ZWZ 

dostarczali podrobione dowody osobiste i zajęli się wcielaniem zdemobilizowanych osób do 

konspiracji.
114

 

      O pobycie oddziału polskiego w Gałkach Niemcy dobrze wiedzieli. Jednak ze względu na 

srogą zimę nie przeprowadzali akcji zaczepnych. W marcu, gdy poprawiła się pogoda nad 

Gałkami, pojawiły się pierwsze niemieckie samoloty zwiadowcze. Niemcy wysłali wówczas 

również rozpoznanie w postaci niemieckiej piechoty, która jednak szybko się wycofała z 

przedpoli Gałek.
115

 

 

 

 

1.6. Walki pod Huciskiem i Szałasami. 

 

      14 marca 1940 r. oddział „Hubala” opuścił Gałki i dotarł do Hucisk koło Ruskiego 

Brodu.
116

 Patrole oddziału w tym czasie szczególnie zwracały uwagę na sytuację w 

Chlewiskach, gdyż tam znajdowały się skoncentrowane siły niemieckie.
117

 Informacje o 

przygotowaniach Niemców do rozprawy z polskim oddziałem znajdują sie w relacji 

niemieckiego oficera oddziału wywiadu i kontrwywiadu 372 dywizji Wehrmachtu, Heinricha 

Schreihagego, który był świadkiem tamtych wydarzeń. Relacje tą zamieścił niemiecki 
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dziennikarz G nther Elbin 3 lutego 1968 r. w dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung w 

artykule pt. „Polski jeździec na siwym koniu”. Schreihage wspomina również o 

nieporozumieniach powstałych pomiędzy Wehrmachtem a władzami SS w związku z 

planowaną akcją: 

  

      Od czasu napadu na Hutę władze niemieckie straciły całkowicie ślad polskiego oddziału. 

Śnieżna zima utrudniła nawet ruch drogowy i uniemożliwiała wszelkie poszukiwania oddziału 

„Hubala” w terenie, a tym bardziej w lesie. Dopiero pod koniec lutego nadeszły meldunki o 

rekwizycjach dokonanych przez Polaków we wsiach na wschód od Opoczna. Gdy na początku 

marca niemiecki oddział rowerzystów napotkał umundurowanych polskich kawalerzystów, 

tajna niemiecka policja wojskowa zdołała ustalić, że oddział polski kwaterował we wsi Gałki. 

Po nastaniu odwilży i poprawie warunków komunikacyjnych dowódca 650 pułku piechoty 

otrzymał rozkaz likwidacji oddziału polskiego. Akcja, która miała się odbyć przez zaskoczenie, 

przy użyciu nieznacznych tylko sił, została wyznaczona na 15 marca 1940 r. 

      W związku z tą zamierzoną akcją przeciwko oddziałowi mjr.”Hubala” wystąpiły nagle 

poważne rozbieżności pomiędzy Wehrmachtem a władzami SS. Tajna policja wojskowa, która 

została również powołana do przygotowania wspomnianej wyżej akcji, powiadomiła o niej 

służbę bezpieczeństwa (SD). 12 marca 1940 r. zjawił się u dowódcy 372 dywizji piechoty 

rzecznik SD i zażądał zaniechania wyprawy przeciwko Polakom, pod pozorem, że akcja 

przeciwko oddziałowi mjr. ”Hubala” jest sprawą polityczną podlegającą kompetencji 

dowódcy SS i policji. Ponadto zaplanowano przeprowadzenie w całym Gubernatorstwie 

równoczesnej akcji wojskowej przeciwko całemu polskiemu ruchowi oporu i akcja 

pojedynczej dywizji mogłaby plan ten poważnie utrudnić. Dowódca dywizji odpowiedział, że 

nie chce przeszkadzać policji w działaniu, ale swą własną akcję może odwołać tylko w tym 

wypadku, gdy policja szybko weźmie się do dzieła, gdyż nie może zezwolić na żadne 

zagrożenie ze strony polskiej na podległym mu terenie. Ponadto władze wojskowe muszą być 

na czas powiadomione o akcji policji. Rzecznik policji przyrzekł spełnić oba te żądania.
118

 

 

      A więc „Hubal” mógł bez przeszkód kwaterować przez kilka tygodni w Gałkach dzięki 

zmianom jakie zachodziły wówczas w niemieckiej administracji wojskowej i cywilnej oraz 

konfliktom dotyczącym kompetencji do jakich wtedy dochodziło wśród dowództwa 

niemieckiego.  
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      30 marca 1940 r. starcia patroli oddziału z wojskami niemieckimi rozpoczęły bój pod 

Huciskiem. W tym dniu hubalczycy odnieśli zwycięstwo nad liczniejszymi siłami 

przeciwnika.
119

 Oto relacja Marka Szymańskiego z decydującej fazy walk 30 marca:  

    

      W czasie walki powrócił patrol konny pchor. „Lecha”, wysłany w kierunku północnym, tj. 

w stronę Ruskiego Brodu. Z tamtej strony na razie nic nie zagrażało. Dla całkowitego jednak 

wyjaśnienia sytuacji na tyłach oddziału major wysłał jeszcze jeden patrol konny w kierunku 

południowym, w stronę Niekłania. Ppor. Szymański „Sęp”, plut. Maćkowiak i kpr. 

Stańczykowski „Pomsta” pojechali na skraj lasu pod Lelitkowem. Stamtąd roztaczał się daleki 

widok na okolicę, a zwłaszcza na drogę prowadzącą z południa. W zasięgu lornetki nic 

podejrzanego się nie działo. Wobec tego szybko zawrócili. W powrotnej drodze, nie 

dojeżdżając do Huciska, zauważyli samochody niemieckie na nie dokończonej drodze do 

Huciska. Widać było tylko ich dachy. Resztę zasłaniał gęsty zagajnik. Podjechali więc bliżej i 

stwierdzili, że w tym miejscu można niepostrzeżenie podejść aż do samej szosy. Wobec tego 

dowódca patrolu, ppor. „Sęp”, wysłał Maćkowiaka z meldunkiem do majora. Prosił też o 

dalsze rozkazy. Zostawiwszy konie w krzakach, podeszli z „Pomstą” bliżej, tam, skąd widać 

było Niemców stojących przy samochodach i rozmawiających spokojnie. Widocznie czuli się 

tu pewnie. Po 10 minutach przycwałował Alicki z resztą plutonu kawalerii. Było ich teraz 14. 

Rodziewicz, który dołączył na ochotnika (pełnił funkcję oficera ordynansowego i rozwoził 

rozkazy do walczących plutonów), Morawski, Kagankiewicz, Bobowski, Pruski, Brajer, 

Madej, Stulik, Stańczykowski, Lisiecki, Maćkowiak, Głowacz, Świda i Szymański. Nikt nie 

chciał został przy koniach. Trzeba było losować. Wypadło na pchor. Świdę „Lecha”. 

      Podzieleni na trzy grupki, zbliżyli się do skraju zagajnika, do samej szosy. Plut. 

Kagankiewicz, posuwający się na prawym skrzydle, serią z erkaemu dał sygnał do uderzenia. 

Skończył się zagajnik, można było strzelać wzdłuż szosy. Po krótkim ostrzale hubalczycy 

chcąc wypłoszyć Niemców spod samochodów, pod które się schronili, obrzucili szosę 

granatami. Niemcy uciekli do rowu po przeciwnej stronie szosy, skąd – zasłonięci 

samochodami – próbowali się bronić. Nagle od strony Skłobów nadjechał samochód osobowy. 

Jego pasażerowie chyba nic nie zauważyli, bo podjechali do stojących już samochodów i, 

dopiero gdy Alicki rzucił w nich granatem, wyskoczyli. Wśród nich jeden był w mundurze 

polskim. 

      - Nie strzelajcie! - krzyknął. - Ja Polak! 
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     - To skacz do nas! - któryś mu odkrzyknął. 

      Był lekko ranny w rękę, ale szczęśliwy, że się wyrwał Niemcom. Zadyszany, w kilku 

słowach powiedział, że szedł do oddziału już w mundurze i z własnym erkaemem, w drodze 

został złapany i tu przywieziony. Dopiero później okazało się, że był konfidentem. 

      Na szosę wybiegł Alicki ze swym niezawodnym sztucerem, a za nim Rodziewicz. Za 

Rodziewiczem Szymański i Stańczykowski, który zatrzymał się juz po drugiej stronie szosy i 

stamtąd, stojąc, strzelał jak na ćwiczeniach. W ciągu paru minut i reszta plutonu rozsypała się 

po szosie, oczyszczając ją z nieprzyjaciela, który szukał ratunku w ucieczce. 

      Wybuchy granatów na tyłach wywołały popłoch wśród Niemców. Słychać było okrzyki: 

„Halt!” i odgłosy przedzierających się przez zagajnik niemieckich żołnierzy. Z oddalonej o 

jakieś pół kilometra linii walki dobiegł okrzyk: „Hura!” To piechota ruszyła na bagnety. 

Niemcy uciekali w popłochu gęstym zagajnikiem wzdłuż szosy: w pewnym momencie odcięli 

ułanom drogę do koni. Nie trwało to jednak długo. Ułani podpaliwszy niemieckie samochody 

wrócili do Huciska. Major, słuchając meldunku Alickiego o wykonaniu zadania, był 

zachmurzony i jakby niezadowolony. Dopiero później powiedział, że spodziewał się, iż pluton 

zlikwiduje jeszcze tych uciekających. Żeby żywa noga nie uszła. Niestety, żołnierze nie mieli 

już czym, gdyż wyjechali nie zabrawszy dodatkowej amunicji, zwłaszcza do erkaemu. Nie było 

na to czasu. Toteż wystrzelawszy wszystkie magazynki Kagankiewicz nie mógł ostrzelać 

przedzierających się przez zagajnik Niemców.
120

        

     

      A o to jak w relacji Schreihagego przedstawiono walki pod Huciskiem:  

 

      Gdy w dniach następnych dowiedziano się że oddział „Hubala” opuścił 14 marca wieś 

Gałki, jednostka kontrwywiadu w Radomiu wytknęła dowództwu dywizji, że nie została o całej 

tej sprawie powiadomiona i że wszelka samodzielna działalność ze strony Wehrmachtu była 

niedopuszczalna. Kontrwywiad zakomunikował również, że nawiązał kontakt z SD i 

powiadomi dywizje o terminie rozpoczęcia akcji przeciw oddziałowi „Hubala”. Niczego 

jednak nie podjęto do końca marca. Gdy 25 marca wieczorem kawalerzyści polscy otoczyli na 

drodze żołnierzy z niemieckiego bataliony stacjonującego w Smogorzewie i żołnierze ci z 

trudem ocaleli, dowódca dywizji uzyskał od Naczelnej Komendy „Wschód” zezwolenie na 

samodzielną akcje swoich oddziałów. Dowództwo dywizji musiało jednak porozumieć się 

uprzednio z dowództwem odcinka granicznego i kontrwywiadem w Radomiu. Zrobiono to 30 
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marca 1940 r. Tego też dnia wieczorem dowiedziano się, że szef SS i policji okręgu Radom 

podjął rankiem, bez porozumienia z Wehrmachtem, akcje przeciwko oddziałowi mjr. 

„Hubala”. W akcji tej, która zakończyła się zupełnym fiaskiem, brały udział dwa bataliony 

policji. Batalion skierowany do wsi Gałki uderzył w próżnie, drugi zaś batalion napotkał 

wprawdzie przeciwnika koło wsi Hucisko, poniósł jednak straty i musiał się wycofać.
121

 

 

      O walkach pod Huciskiem pisze również ówczesny wyższy dowódca SS i policji w GG, 

SS-Obergruppenf hrer Friedrich Wilhelm Kr ger w sprawozdaniu złożonym w urzędzie 

generalnego gubernatora Hansa Franka w kwietniu 1940r.
122

  

      Kr ger pisał o siłach walczących po obu stronach: 

  

 

Zbiorczy przegląd działań bojowych  

na obszarze 

Radom-Końskie-Kielce 

30 III- 2 IV 1940 

     Na podstawie skrupulatnych dochodzeń policji bezpieczeństwa stwierdzonego na obszarze 

Radom-Końskie-Kielce istnienie dobrze zorganizowanych oddziałów pokonanej armii 

polskiej. 

     Dochodzenia stwierdziły: 

       I. Nieprzyjaciel: 

      1) Siły: dwie dobrze uzbrojone, jeszcze aktywne polskie kompanie pod dowództwem 

majora „Hubala” oraz grupa złożona z ludności cywilnej. 

      2) Uzbrojenie: broń strzelecka, duża ilość amunicji około 15 lekkich karabinów 

maszynowych i 3 ciężkie karabiny maszynowe. 

       Dowodzący całością operacji: Wyższy Dowódca Policji i SS „Wschód” SS-

Obergruppenf hrer Kr ger.  

     II. Siły własne:  

     1) Wprowadzono do działań: 8 pułk „Totenkopfverband” (3 bataliony), 11 pułk (2 

bataliony), 1 pułk kawalerii „Totenkopfverband” (5 szwadronów), 51 batalion policji, 111 
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batalion policji, 6 batalion policji, 6 batalion policji, 4 wozy pancerne policji porządkowej.
123

 

      

      W dokumencie niemieckim zawyżono liczebność oddziału „Hubala” do 2 kompani. 

Polska kompania w tych czasach liczyła ponad 400 ludzi, a niemiecka około 200. Tymczasem 

oddział hubalczyków liczył około 100 ludzi. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to polskie siły 

dysponowały 18 ręcznymi karabinami maszynowymi i jednym cekaemem. Z kolei siły 

niemieckie były liczniejsze niż jedna kompania, jak twierdzi SS-Obergruppenf hrer. Niemcy 

zaangażowali wówczas do walki więcej niż jedną kompanię. Za taką wielkością sił 

przemawia m.in. to, że w czasie walki jeszcze dowożono posiłki samochodami z Chlewisk, o 

czym informował wtedy patrol oddziału „Hubala”.
124

 A oto co pisze Kr ger  o przebiegu walk 

pod Huciskiem : 

 

     III. Działania bojowe: 

     1) rankiem 30 III 1940 r. 4 kompania 51 batalionu policji została ostrzelana z zabudowań 

wsi  Stefanów w czasie jej otaczania. Przed atakiem nieprzyjaciel wycofał się w kierunku 

pobliskiego kompleksu leśnego. 

     Straty: Dowódca 4 komp. ciężko ranny. W czasie pościgu napotkano silny ogień 

nieprzyjacielski z licznych LKM. Natarcie załamało się, gdyż siły własne były zbyt słabe do 

pokonania tego nieprzejrzystego, o gęstym podszyciu obszaru leśnego. 

     Ukształtowanie terenu, jaki i silna zawieja śnieżna nie pozwoliły na użycie własnej broni 

ciężkiej. Grupa uderzeniowa nieprzyjaciela, wprowadzona do walki na nasze tyły, 

wykorzystując pagórkowaty teren, zaatakowała wycofującą się 4 kompanię, obrzucając 

granatami ręcznymi parkujące pojazdy. Wystąpił brak amunicji. Kompania została wycofana. 

     Straty: 3 zabitych.
125

 

 

      Wyższy dowódca SS i policji w GG tłumaczy niepowodzenia Niemców zawieją śnieżną,  

gdy, według strony polskiej, walczono wówczas w piękny słoneczny dzień. 

      Straty własne Niemcy ocenili na 3 zabitych. Jednak Szymański ocenia, że zginęło ich od 

70 do 80. Z kolei miejscowa ludność twierdziła, że liczba poległych Niemców wahała się od 

80 do 200.
126

 Pod Huciskiem oddział stracił sześciu ludzi, dwóch zostało rannych, z których 
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jeden wkrótce zmarł.
127

 Zgodnie z relacją strony polskiej również żaden z hubalczyków nie 

dostał się do niewoli w dniu starcia pod Huciskiem. Brakuje zgodności jeszcze w jednym 

przypadku. Wypad hubalczyków na tyły nieprzyjaciela był skierowany przeciwko ok. 20 

Niemcom przebywającym na szosie, a nie wycofującej się kompanii, jak pisze Kruger.
128

  

      Po walce oddział z Hucisk skierował się do lasów suchedniowskich. Nowym dowódcą 

piechoty, w zamian za zasługi, został ppor. M. Szymański „Sęp”. 

      W niedzielę rano, 31 marca 1940 r., oddział dotarł do Szałasu Starego. W tym samym 

czasie w Huciskach pojawili się esesmani. Niemcy zabrali z wioski około 30 mężczyzn.
129

 Do 

drugiej akcji pacyfikacyjnej w Huciskach doszło 11 kwietnia. Schwytano około 20 mężczyzn, 

którym kazano wykopać dół, gdzie później zostali rozszarpani granatami. Okupant, nie mogąc 

sobie poradzić z oddziałem „Hubala” wyładowywał, swą frustracje na miejscowej ludności.
130

  

Działalność Niemców na terenie Kielecczyzny w tym czasie była częścią specjalnej akcji 

pacyfikacyjnej na dużą skalę, tzw. akcji A-B (Ausserordentliche Befriedungsaktion). Właśnie 

w dniu starcia pod Huciskiem, 30 marca 1940 r., władze niemieckie rozpoczęły tę akcję.
131

 

      W Szałasach major zarządził postój. Wśród żołnierzy panował dobry nastrój, odbyła się 

nawet w tym dniu zabawa z udziałem miejscowej ludności. Następnego dnia, 1 kwietnia 1940 

r., patrole oddziału nawiązały walkę z Niemcami w lesie niedaleko Szałasów. Później do starć 

doszło jeszcze pod Rogowym Słupem i Łączną.
132

 W tym dniu oddział toczył więc walki w 

trzech miejscach jednocześnie. Tak opisuje przebieg walk tego dnia Marek Szymański: 

 

      Drogą, przy której stał major z resztą oddziału, maszerowała na Szałasy niemiecka 

kolumna. Gdy Niemcy znaleźli się na wysokości miejsca postoju majora, ten – zebrawszy 

wszystkich żołnierzy, których miał przy sobie – uderzył na nich. Gwałtowność tego uderzenia 

zepchnęła ich z drogi, ale mając większe siły, rozwinęli się i rozpoczęli walkę. Wtedy major 

ściągnął straż tylną. Powiedział: „Wesprzeć lewe skrzydło. Nie bawić się w wojnę. Będą się 

trzymać mocno, uderzyć bagnetem lub obejść”. 

      Trzymali się mocno. Już  rozszedł się po linii rozkaz: „Szybciej strzelaj! Bagnet na broń!”, 

gdy z prawego skrzydła rozległ się okrzyk: „Hura!” To Morawski i Rodziewicz poderwali 

swoich. I zaraz piechurzy skoczyli naprzód. Niemcy pierzchli zbyt szybko, aby można było ich 

dogonić. Zostawili zabitych, części umundurowania, sprzęt wojskowy. Jednak straty oddziału 
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były duże – około 10 zabitych i rannych.
133

 

 

      O zmierzchu walki zostały przerwane. Rannymi zajęli się mieszkańcy Szałasu Starego, a 

oddział zebrał się w jednej z gajówek.
134

  

      Po dwóch dniach walk oddział „Hubala” nie został zniszczony przez próbujących go 

okrążyć Niemców. W tym okresie walk przeciwnik poniósł spore straty. Sprawdzili się w boju 

młodzi oficerowie i żołnierze, którzy nie mieli dotychczas zbyt wielkiego doświadczenia 

bojowego. Oto jak Schreihage przedstawił walki pod Szałasami: 

 

      Oddział mjr. „Hubala” liczący już dzięki zgłaszaniu się  ochotników paręset żołnierzy, 

wycofał się w nocy na południe, przy czym zabił 2 Niemców w miejscowości Odrowąż. 

Dowódca tej akcji, SS-Obergf hrer Katzmann, zażądał teraz od Wehrmachtu posiłków: 

samolotów i artylerii. Gdy uzależniono przysłanie tych posiłków od powierzenia całej akcji 

Wehrmachtowi, wyższy dowódca SS i policji SS-Obergruppenf hrer Kr ger odrzucił ten 

warunek i zarządził na dzień 1 IV wielką akcję przeciwko oddziałowi mjr. „Hubala”, którą 

miały podjąć wyłącznie siły SS i policji. W tym celu ściągnięto w dniu 31 marca i w ciągu 

następnej nocy 2 zmotoryzowane oddziały SS, jeden oddział kawalerii SS, 2 bataliony policji i 

zmotoryzowane jednostki żandarmerii, które utworzyły kocioł wzdłuż dróg Odrowąż-Wołów-

Krasna-Mniów-Samsonów-Jairów[?]-Zagnańsk-Suchedniów-Baranowicze. Znajdujące się w 

tym rejonie jednostki Wehrmachtu zostały postawione w stan alarmowy i wystawiły czujki, nie 

brały jednak udziału w akcji. Założenie i przeprowadzenie całej akcji ujawniło poważne braki 

w dowodzeniu i przeszkoleniu jednostek SS. Dwa frontalne ataki przeprowadzone z południa 

załamały się wśród strat własnych. W nocy z 1 na 2 kwietnia udało się mjr. „Hubalowi” 

wyrwać ze swą konnicą z niemieckiego okrążenia w kierunku na zachód i przepaść bez śladu 

w tamtejszych kompleksach leśnych. Co prawda, Niemcy wzięli sporą liczbę ludzi do niewoli, 

nie byli to jednak żołnierze regularnego oddziału  polskiego, lecz ludzie cywilni, którzy brali 

udział w walce. Straty SS i policji wyniosły od 12 do 15 zabitych. 

      Ponowna klęska i niepowodzenia w próbach zniszczenia oddziału mjr. „Hubala” 

wykazały, że mimo doskonałego uzbrojenia jednostki SS i policji miały małą tylko wartość 

wojskową. Oficerowie łącznikowi wyższego dowództwa [grupy] XXXVI i 372 d.p. informowali 

na bieżąco swych przełożonych o sytuacji, a ci z kolei przekazywali meldunki do Naczelnego 
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Dowództwa „Wschód” i Kwatery Głównej. Meldunki te i arogancki stosunek SS-manów do 

wojska doprowadziły w rezultacie do bardzo napiętej sytuacji, tym bardziej że spalenie wsi 

Gałki i Hucisko w odwet za nieudaną akcję wojskową pozostawiło bardzo przykre wrażenie. 

Pod ironiczną nazwą „Bitwa pod Kamienną” uzyskała akcja SS wątpliwą sławę. Wydarzenia 

te, których szczegóły podało również radio brytyjskie, przyczyniły się bardzo do podniesienia 

ducha wśród ludności polskiej.
135

 

 

      Według Marka Szymańskiego nie doszło do zabicia dwóch Niemców pod Odrowążem. 

Wspomniani żołnierze byli Austriakami nadzorującymi połączenia drogowe i oddział natknął 

się na nich podczas postoju.  „Hubal” po rozmowie z nimi puścił ich wolno.  

      Schreihage pisze również, że Niemcy wzięli do niewoli sporo ludności cywilnej, która 

brała udział w walce. Jednak, według strony polskiej, osoby te były schwytane w okolicznych 

wsiach i na drogach i  nie wchodziły w skład oddziału majora „Hubala”.
136

 O starciu pod 

Szałasami wspomina również w swym sprawozdaniu Kr ger: 

 

     2) W dniu 1 IV 1940 r. stwierdzono, że nieprzyjaciel wycofał się w głąb lasu, na teren 

bagnisty, o powierzchni około 200 km.  

    Okrążenia dokonały jednostki wymienione w punkcie II. 

    W czasie przeczesywania terenu w najcięższych warunkach 3 i 4 kompanie 11 pułku 

„Totenkopf” pod dowództwem SS-Standartenf hrera Diebitscha natknęły się na jądro 

polskiego oporu. 

    Podczas wielogodzinnego silnego ognia na najkrótszą odległość nieprzyjaciel pod osłoną 

nocy wycofał się na tereny bagniste, których nie można było sforsować. 

    3 i 4 kompanie zostały wycofane. 

    Straty: 2 zabitych, 2 ciężko rannych. 

    3)  W ciągu 2 IV 1940 zakończono akcję przeczesywania. Lokalne ośrodki oporu, jak i słabe 

próby wyłamania się z okrążenia były w zarodku likwidowane. Wieczorem dnia 2 IV 1940 r.  

grupa powstańcza majora „Hubala” może być uważana za zniszczoną. 

Własne straty: Policja porządkowa          3 zabitych, 6 rannych. 

Oddziały SS „Totenkopf”                         3 zabitych, 2 rannych,     

                                                   Razem   6 zabitych, 8 rannych. 
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  Straty nieprzyjaciela: Niezbicie stwierdzono: 11 zabitych, 8 rannych. 

  Przypuszczalnie straty są wyższe. Ponadto wzięto do niewoli 41 wojskowych, około 400 

cywilów, którzy częściowo brali aktywny udział w działaniach bojowych.
137

 

 

      Dokument SS-Obergruppenf hrera Kr gera w wielu aspektach różni się w zestawieniu z 

relacją Heinricha Schreihagego. M.in. w sprawozdaniu Kr ger stwierdza, iż oddział „Hubala” 

został zlikwidowany 2 kwietnia 1940 r., podczas gdy w rzeczywistości istniał do czerwca tego 

roku. Samo zaś starcie pod Szałasami zakończyło się  niepomyślnie dla Niemców, o czym 

wspomina również Schreihage. Nie wiadomo gdzie, według Kr gera, 11 pułk „Totenkopf”  

znalazł jądro polskiego oporu, gdyż walki pod Szałasami prowadzono jednocześnie w trzech 

miejscach.
138

 

      Jeśli chodzi o straty niemieckie to Szymański ocenia je na ok. 30-40 zabitych, a więc 

zdecydowanie większe niż podano w niemieckim dokumencie. Z kolei liczba poległych 

polskich żołnierzy jest bliska zaproponowanej przez Kr gera. Według Szymańskiego w tym 

dniu do niewoli niemieckiej dostało się 5 polskich żołnierzy, a nie 41 wojskowych, jak 

twierdzi Kr ger.
139

 

      Jeszcze w dniu walk pod Szałasmi Niemcy wkroczyli do Zapuścia. Okupant nie miał 

litości dla miejscowych męższczyzn, których rozstrzelano.
140

 Tego samego dnia Niemcy 

wywieźli do Radomia wszystkich męższczyzn ze wsi Stefankowo.
141

   

 

 

1.7. Obława niemiecka i starcie pod Anielinem. 

  

      W czasie krótkiego postoju w jednej z gajówek „Hubal” postanowił, że będzie się 

przedzierał z oddziałem na teren Gór Świętokrzyskich. Jednak już niedługo po wyruszeniu w  

oddział natknął się na przeczesujących teren Niemców. Okazało się, że droga w Góry 

Świętokrzyskie była dobrze obstawiona. Oddział wobec tego cofnął się do gajówki, w której 

wcześniej przebywał. Na odprawie major stwierdził, że oddział jest otoczony i postanowił 

wobec tego przebijać się na zachód. Pierwsza miała ruszyć kawaleria, a za nią piechota pod 
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dowództwem „Sępa”. 

      Jeszcze tej samej nocy ok. 20 ułanów z „Hubalem” na czele skierowało się w stronę drogi 

Odrowąż-Samsonów. Wkrótce potem podążająca za kawalerią piechota rozłączyła się z resztą 

oddziału.
142 

Podczas pokonywania szosy ułani z majorem dostali się pod ogień karabinów 

niemieckich. Stracono wówczas jednego kawalerzystę, ale udało się przebić przez jeden z 

pierścieni  okrążenia nieprzyjaciela.
143

 

      Po rozłączeniu się z grupą „Hubala” piechota, złożona z ok. 40 żołnierzy, pozostawała 

ukryta w lesie. Droga prowadząca do Gór Świętokrzyskich była dobrze pilnowana przez 

Niemców. W końcu po paru dniach ppor. „Sęp” zdecydował się na marsz w kierunku Szałasu 

Starego ze względu na głód, który dosięgnął jego grupę. Piechota dotarła więc do gajówki 

Rosochy i po krótkim postoju ruszyła w stronę szosy Odrowąż-Samsonów.
144

 

      Z kolei ułani majora w okolicach Mniowa spotkali ks. Ptaszyńskiego, który wcześniej 

opiekował się rannymi hubalczykami. Od księdza „Hubal” usłyszał o pacyfikacji wsi Hucisko 

i Gałki. Wiadomość ta była wielkim ciosem dla majora i reszty oddziału. Za tragiczny los 

mieszkańców „Hubal” obwiniał siebie, bardzo przeżył całą sytuację i zmienił się.
145

 Nie 

wyobrażał sobie, żeby wojsko mogło uciec się do mordowania ludności cywilnej, gdyż był 

żołnierzem w dawnym tradycyjnym tego słowa znaczeniu.
146

 Należy pamiętać że w tamtym 

okresie ludzie nie znali dokładnych planów okupanta. O tym, że Niemcy planowali 

zlikwidować naród polski wyszło na jaw dopiero po wojnie. Pacyfikacje przeprowadzane na 

Kielecczyźnie były częścią zbrodniczego planu hitlerowców.
147

    

      7 kwietnia pod Radoszycami do oddziału dotarł łącznik z rozkazami Komendanta 

Głównego ZWZ, ppłk. Roweckiego „Grabicy”. Na mocy rozkazów „Hubal” miał natychmiast 

rozwiązać oddział pod groźbą sądu polowego.
148

 

      Łącznik, którym był por. „Czarny” z kieleckiego obwodu ZWZ, został wysłany z 

komendy ZWZ w Końskiech do Węgrzyna Wielkiego gdzie kwaterował wówczas „Hubal”
149

. 

W niektórych książkach o tematyce związanej z majorem Dobrzańskim można znaleźć 

informacje, iż „Hubal” wydał rozkaz rozstrzelania wysłannika ZWZ. Jednak w dzienniku 

bojowym Ossowskiego nie ma nic o tym, iż „Hubal” w porywie gniewu kazał rozstrzelać por. 

„Czarnego”. Ossowski notuje jedynie, iż odpowiedź jaką „Hubal” dał wysłannikowi ZWZ 
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została przyjęta salwą śmiechu. Major odpowiedział wówczas w stylu partyzanckim:
150

      

(...) żadnych Grabców itp. nie znam i ich rozkazy mam w dupie! 
151

 

      Nie ma pewności do dzisiaj czy „Hubal” wiedział kto kryje się pod pseudonimem 

„Grabiec”. Większość autorów piszących o „Hubalu” nie podaje pseudonimu „Grabiec”, lecz 

„Grabica”. Ten drugi był jednym z pseudonimów Stefana Roweckiego, ówczesnego 

komendanta ZWZ. Jednak w dzienniku Ossowskiego pisze się jedynie o rozkazie od 

„Grabca”. W tej sytuacji, nawet gdyby „Hubal” znał pseudonim Roweckiego, mógł mieć 

wątpliwości czy rzeczywiście chodzi o niego.
152

   

      O postawie „Hubala” w tym czasie wspomniał Rowecki w meldunku z dnia 15 kwietnia 

1940 r. do gen. Sosnkowskiego. Oto paragraf tego meldunku: 

 

      W Końskich niepoczytalne wystąpienie Hubala (mjr. Do. Henryk Dobrzański), który 

dwukrotnie nie usłuchał rozkazu rozwiązania partyzantki i zainicjował wystąpienie zbrojne, 

krótkotrwałe, okupione życiem wielu chłopów, rozstrzelanych w okolicznych wioskach. 

Hubala ścigam, chcę go wysłać za granicę, w przyszłości oddam pod sąd.
153

 

 

      Podczas pobytu majora pod Radoszycami do oddziału dotarła wiadomość o 

spacyfikowaniu wsi Królewiec. Informacja ta tym bardziej zdziwiła, gdyż oddział nigdy w 

rejonie tej wsi nie stacjonował.
154

 Niemcy pojawili się w Królewcu  7  kwietnia, weszli do wsi 

i zamordowali 96 osób, a wieś spalono.
155

 Major oświadczył, że w odwecie za 

spacyfikowanie polskich wiosek, spali niemiecką wieś koło Łopuszna, do czego jednak już 

nie doszło.
156

 

      Tymczasem piechota prowadzona przez ppor. „Sępa”, po pokonaniu szosy Odrowąż-

Samsonów, skierowała się na zachód. Podczas przekraczania jednej ze wsi doszło do starcia z 

wojskami niemieckimi i w konsekwencji do rozłączenia grupy prowadzonej przez ppor. 

„Sępa”. Po rozerwaniu się piechoty na dwa plutony coraz więcej żołnierzy wracało do swych 

domów lub kierowało się w stronę lasów przysuskich. W ten sposób piechota rozbijała się na 

coraz mniejsze grupki żołnierzy. Większości udało  się wyjść z okrążenia niemieckiego.
157
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      Po opuszczeniu okolic wokół  Radoszyc oddział majora, poruszając się wzdłuż Pilicy, 

dotarł do lasów spalskich. Wówczas hubalczycy kwaterowali w szałasach, aby nie narażać 

ludności cywilnej na represje ze strony niemieckiego okupanta.
158

 28 kwietnia 1940 r. po raz 

ostatni widział się z „Hubalem” „Furgalski”, który pomagał oddziałowi w tamtym trudnym 

okresie.
159

 Oto przebieg tego spotkania zamieszczony przez syna „Furgalskiego„ - Tadeusza 

Wyrwę: 

 

      Pierwsze jego słowa, kiedy zobaczył Furgalskiego, były: „widziałeś się z matką?” Po 

przeczytaniu listu i krótkiej pogawędce, major chciał rozmawiać z Furgalskim bez świadków. 

Jak później domyślił się Furgalski, major wolał jeszcze nie ujawniać przed żołnierzami, iż 

gotów jest pójść na jak najdalsze ustępstwa, jeżeli tylko doprowadzą one do porozumienia z 

komendą Główną w Warszawie, gdzie wysłał wówczas Furgalskiego (...) 

Majorowi chodziło głównie o załagodzenie konfliktu z Komendą Z.W.Z. Powtarzał przeto 

Furgalskiemu, żeby przedstawił w Warszawie rolę, jaką oddział będzie mógł odegrać podczas 

spodziewanej ofensywy aliantów(...) Kilkakrotnie tylko z goryczą powtarzał do Furgalskiego: 

„Polacy, rozumiesz, Polacy, wydali na mnie wyrok śmierci, jak na zbrodniarza.(...) 

      Czekając na odpowiedni moment, Furgalski zapytał wprost: czy nie byłoby rozsądniej 

rozwiązać oddział? „Nie mogę - zaprotestował Hubal. Postanowiłem, że munduru nie zdejmę 

i przyrzeczenia dotrzymam.” (...) 

Furgalski powrócił jednak do najistotniejszego wówczas problemu, a mianowicie, że 

Komenda Główna zażąda niewątpliwie, podobnie jak w Kielcach, natychmiastowego 

rozwiązania oddziału. Jeżeli przeto Major chce załagodzić konflikt i współpracować z Z.W.Z., 

to należałoby poczynić pewne ustępstwa. Zaproponował przeto Furgalski, żeby w mundurach 

zostali żołnierze tylko z września, którzy tworzyliby sztab, pracujący w ukryciu dla organizacji 

podziemnej, a pozostali żołnierze zostaliby zwolnieni, tzn. przeszliby do konspiracji. Hubal 

zamyślił się, jak gdyby zmagał się ze sobą: „jeżeli nie będziemy mieli innego wyjścia, 

wówczas zgodzimy się na ten warunek – powiedział po chwilowym milczeniu.”
160

   

  

      Tymczasem Niemcy zacieśnili pierścień okrążenia w tym rejonie. 30 kwietnia pod 

Anielinem oddział został zaatakowany przez siły okupanta. Atak zaskoczył zmęczonych 
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nieustannym pościgiem Polaków.
161

 Podczas starcia zginął major „Hubal” i kpr. „Ryś”
162

. 

Niemcy stracili wówczas dwóch ludzi, w tym majora.
163

 Oto jak wspomina tamte wydarzenia 

wachm. Rodziewicz, uczestnik starcia pod Anielinem: 

   

      29 kwietnia. Jesteśmy koło Anielina. Naszymi koszarami jest mały zagajnik, w którym 

zamierzamy odpocząć kilka godzin. Wystawiamy posterunki i zapadamy w sen. Ostatnie trzy 

doby byliśmy w ruchu, uchodząc tropiącym nas Niemcom. Czuję się wykończony... 

      Strzały! A może to sen? Widzę pochylonego nad sobą majora Hubala; coś mówi. Nic nie 

rozumiem. Trzęsie mnie za ramiona. Przytomnieje i słyszę: Niemcy! Major robi skok w bok, 

coś krzyczy do Alickiego. Biegnę do konia. Siodło. Koń staje dęba. Chwytam za chlebak i z 

visem w dłoni biegnę w kierunku strzałów. Wywalam część magazynka, rzucam granat. Wokół 

zamieszanie. Strzały, wybuchy granatów, nawoływania. Jest nas kilku podążających w 

kierunku Pilicy. Kierujemy się do Wojakowskiego. W nocy dochodzą inni: jest Alicki, Lech, 

Madej, ks. Ptaszyński, Bem, i Zemsta. Od ostatniego dowiadujemy się, że gdy stał na warcie, 

wszedł nań Niemiec z obławy, przystawiając mu do piersi karabin z bagnetem. Zemsta 

wyrywa Niemcowi broń i biegnie do swoich, by ich ostrzec. Sypią sie strzały i do zagajnika 

wpadają Niemcy. Dowiadujemy się o śmierci majora Hubala, którego Niemcy znaleźli w 

zagajniku, próbując go dociągnąć rannego do pobliskiej zagrody. Zginął w polu, zakłuty 

bagnetami niemieckich żołnierzy; tłukli go kolbami swoich karabinów, kopali ciężkimi 

butami.
164

  

 

      O tamtych wydarzeniach pisze również Schreihage: 

 

      Teraz 372 d.p. w porozumieniu z dowództwem „Wschód” podjęła walkę z oddziałem mjr. 

„Hubala”. W połowie kwietnia dowiedziano się z wypowiedzi miejscowych mieszkańców, że 

część oddziału mjr. „Hubala”, która wyrwała się z okrążenia, poszła początkowo na zachód, 

a następnie, zataczając łuk, na północ – na swe dawne leże zimowe w Studziannie. Gdy 

ustalono na pewno, że Polacy tam się rzeczywiście znajdują, ruszyły 650 i 651 pułki piechoty i 

pod koniec kwietnia zbliżyły się koncentrycznie do Studzianny. Aby uniknąć ewentualnych 

zarzutów o przekroczenie kompetencji, akcję tę nazwano „ćwiczeniami pułkowymi z ostrym 
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strzelaniem”. 30 kwietnia, w godzinach rannych, nastąpiło spotkanie z nieprzyjacielem. 

Podczas wymiany ognia zginął mjr Dobrzański, trafiony w serce przy swym karabinie 

maszynowym, część jego ludzi zginęła również albo dostała się do niewoli, podczas gdy 

reszta, wśród nich przyjaciółka  majora, uszła z życiem. 

      W ten sposób zniszczony został „Specjalny Oddział Wojska Polskiego.”  
165

  

 

     Według strony polskiej w tym dniu zginęło 2 hubalczyków i nie było tam żadnej 

przyjaciółki „Hubala”.
166

 Wynik starcia pod Anielinem nie oznaczał również likwidacji 

oddziału. 

      Po potyczce hubalczykom udało się odskoczyć i uniknąć pojmania.
167

 Ciało majora  

Niemcy przewieźli do Tomaszowa Mazowieckiego. Jednak stamtąd Niemcom udało się 

wywieść „Hubala” w nieokreślone do dzisiaj miejsce.
168

 Okupant rozumiał, iż postać majora 

była dla społeczeństwa polskiego symbolem oporu  i dlatego tak bardzo postarał się o ukrycie 

jego zwłok. 

      A oto co pisze Schreihage o sytuacji po stronie niemieckiej po śmierci majora: 

 

      Ciało majora przewieziono do Tomaszowa i złożono na marach w koszarach Blaskowitza. 

Dowódca grupy XXXVI wojsk niemieckich, gen. kawalerii baron von Gienanth, położył na 

trumnie gałązkę jedliny. Obecni przy tym członkowie organizacji SD piętnowali później ten 

rycerski gest wobec bohaterskiego poległego przeciwnika, gdyż uważali to za uznanie 

„bandyty” za bohatera. Mjr Dobrzański został pochowany w lesie na północny wschód od 

Tomaszowa. W kościołach krakowskich rozdawano później ulotki, w których członkowie 

polskiego ruchu oporu zawiadamiali o śmierci majora. 

      Dowództwo 372 d.p. zameldowało otwarcie i bez osłonek o przebiegu akcji podjętej przez 

SS przeciwko oddziałowi polskiemu. Meldunki te były sprzeczne z wnioskami SS o przyznanie 

Żelaznych Krzyży niektórym uczestnikom walk. Dlatego też w lecie 1940 r. Naczelne 

Dowództwo zażądało akt dotyczących tej sprawy. Mimo niepomyślnego przebiegu akcji SS 

przyznano jednak, jak się zdaje, kilka Żelaznych Krzyży, np. ówczesnemu rotmistrzowi SS, a 

późniejszemu generałowi SS, Fegeleinnowi. 

      Generał-pułkownik Blaskowitz przeprowadził wówczas zasadnicze rozmowy z ówczesnym 

generalnym gubernatorem Frankiem, a może i władzami SS, na temat zdarzających się 
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niejednokrotnie nadużyć i niezgodnego z tradycją armii zachowania się jednostek SS. 

Dyskusje te doprowadziły do poważnej różnicy zdań i przyczyniły się do tego, że generał-

pułkownik nie brał udziału w kampanii przeciw Francji, a później przy licznych awansach 

został pominięty i nie otrzymał stopnia marszałka.
169

 

 

 

1.8. Odział Wydzielony Wojska Polskiego  po śmierci majora.  

 

    

      Śmierć dowódcy nie oznaczała likwidacji oddziału mjr. „Hubala”. Spora część 

hubalczyków, która uniknęła obławy niemieckiej, m.in. ppor. „Sęp”, wachm. „Roman”, 

wachm. Alicki, „Tereska”, ppor „Bem”, pchor. „Lech”, pchor. „Dołęga” spotkała się 4 maja 

1940 r. w Ząbkach pod Warszawą
170

. Postanowiono wówczas wydać komunikat informujący 

o śmierci majora i o dalszym istnieniu oddziału gotowego do działania. Wydanie komunikatu 

było spowodowane przede wszystkim pogłoskami o tym, że jakaś osoba, podająca się za 

zastępcę majora, werbuje ludzi do oddziału. Liczono się z tym, że mogła to być prowokacja 

niemiecka.
171

 

      Głównym problemem hubalczyków było wówczas znalezienie nowego dowódcy 

oddziału. „Hubal” w ostatnim okresie przed swą śmiercią z nikim nie dzielił się ze swymi 

planami. Wcześniej naradzał się z rtm. Kalenkiewiczem „Kotwiczem”, a potem z por. 

Karpińskim „Korabem”. Po wizycie ppłk. Okulickiego w Gałkach major decydował o 

wszystkim sam.
172

 Obecni w Ząbkach młodzi oficerowie nie czuli się na siłach by objąć 

dowództwo. O zrzuceniu mundurów i przejściu do konspiracji nikt nie chciał słyszeć. 

Ostatecznie jednak poszukiwania nowego dowódcy nie przyniosły rezultatów 
173

. Dotarcie 

wiadomości o upadku  Francji 22 czerwca 1940 r. oddalała możliwość oczekiwanej ofensywy 

aliantów. W rezultacie postanowiono rozwiązać oddział w czerwcu 1940 r.
174

 Wobec tego 

Krakowsko–Śląski Obszar ZWZ zajął się przejściem hubalczyków do konspiracji.
175

 

      Działalność hubalczyków po rozwiązaniu Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. 
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„Hubala” nie ograniczała się tylko do konspiracji. Kilku oficerów służących wcześniej w 

oddziale walczyło poza granicami kraju (Sołtykiewicz, Kalenkiewicz, Morawski). Jednak 

większość hubalczyków kontynuowała walkę z okupantem na obszarze dawnej II 

Rzeczypospolitej. Żołnierze i oficerowie związani z „Hubalem” działali w partyzantce, 

dywersji AK, wywiadzie AK, Ludowym Wojsku Polskim itd.          

      Sama koncepcja wskrzeszeni oddziału wśród hubalczyków funkcjonowała jeszcze długo 

po śmierci Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
176

 

 

      Historia oddziału Hubala, mimo wielu opracowań poświęconych tej tematyce, wciąż 

zawiera wiele kwestii do dziś niejasnych. Prawdopodobnie prace nad odtworzeniem historii 

oddziału na podstawie dziennika bojowego pchor. Ossowskiego wniosą jeszcze wiele 

cennych informacji. Do dziś również nie znamy miejsca pochówku majora Dobrzańskiego. 

Po wojnie podejmowano na dużą skalę próby poszukiwania grobu "Hubala”. Grobu  majora 

Dobrzańskiego bezskutecznie szukali również hubalczycy, a nawet Niemcy, biorący niegdyś 

udział w obławie na oddział „Hubala”. Mimo to jednak próby poszukiwań nie przyniosły 

rezultatów.  
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Rozdział II: Hubalczycy poza granicami Polski. 

 

 

 

2.1 Hubalczycy we Francji. 

 

      Po klęsce Polski we wrześniu 1939 r. Francja i Anglia nadal pozostawały w stanie wojny z 

Niemcami. Na terytorium Francji pojawiali się więc żołnierze polscy, którzy widzieli szansę 

na wyzwolenie ojczyzny w zwycięstwie mocarstw zachodnich. W czerwcu 1940 r. na froncie 

zachodnim znajdowało się ponad 80-tysięczne Wojsko Polskie.
177

 Jednak w tym okresie we 

Francji znalazło się tylko dwóch oficerów hubalczyków. Wynikało to faktu, iż oddział majora 

„Hubala” działał do czerwca 1940 r., a więc zbiegło się to z klęską Francji. 

      Jednym z oficerów był rtm. Stanisław Sołtykiewicz, który 3 października 1939 r. odszedł 

z oddziału.
178

 Po pokonaniu drogi wiodącej przez Węgry dotarł do Francji. W czerwcu 1940 r. 

został ewakuowany do Anglii. Do końca wojny pełnił służbę w I Korpusie Polski w 

Szkocji.
179

  

      Drugim hubalczykiem był rtm. Maciej Kalenkiewicz, który po przedostaniu się do Francji 

wstąpił do armii polskiej. Na Zachodzie rozwijał koncepcję łączności z Krajem. Od maja 

1940 r. pracował jako referent w sztabie gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Wraz z kpt. Janem 

Górskim był inicjatorem utworzenia formacji cichociemnych. 

 

Maciej Kalenkiewicz. 

 

      Maciej Kalenkiewicz urodził się 1 lipca 1906 r. w Pacewiczach koło Wołkowyska. W 

latach 1924-1927 uczęszczał do Oficerskiej Szkoły Inżynierii w Warszawie. Następnie od 

1931 r. do 1934 r. studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Z 

kolei w 1938 r. rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Wybuch wojny 

przerwał dalsze studia i we września 1939 r. już jako rotmistrz Kalenkiewicz został 
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skierowany do 110 Pułku Ułanów, w którym służył również mjr Henryk Dobrzański. Podczas 

służby w OWWP jako „Kotwicz” pełnił funkcję zastępcy „Hubala”.
180

 

 

Ewakuacja. 

 

      Pod koniec listopada 1939 r. rtm. Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” i „Hubal” wyruszyli do 

Warszawy. Celem „Kotwicza” było wówczas sprawdzenie wiarygodności nawoływań gen. 

Władysława Sikorskiego, wysyłanych drogą radiową z Francji. Naczelny Wódz  apelował 

wówczas przede wszystkim do lotników, członków wojsk pancernych i wojsk technicznych, o 

wstępowania do tworzonej na Zachodzie armii. Kalenkiewicz jako saper wchodził w skład 

wojsk technicznych.
181

 Po potwierdzeniu apelów w Komendzie Głównej ZWZ w Warszawie i 

ustaleniu trybu ewakuacji, „Kotwicz” rozpoczął przygotowania do wyruszenia na Zachód. Z 

Warszawy udał się do Kielc, gdzie doszło do pożegnania z „Hubalem”. Było to ostanie 

spotkanie obu oficerów.
182

 O stosunku mjr. Henryka Dobrzańskiego do rtm. Macieja 

Kalenkiewicza wspominał inny hubalczyk, Marek Szymański „Sęp” w liście do żony 

„Kotwicza”, Ireny Kalenkiewicz: 

 

      Major wysoko cenił Macieja. Sam dowódca absolutny, nie przyjmował niczyich rad i nie 

znosił uwag. Z Maciejem był w przyjaznych stosunkach i za jego radą wstąpił podczas 

przemarszu przez Ruski Bród do ks. Ptaszyńskiego, który później, w krytycznych dla oddziału 

chwilach, okazał dużą pomoc.(...) 

      W lasach spalskich, gdy przez jakiś czas zaszywaliśmy się na dzień w las i przy ognisku 

siedzieliśmy do wieczora – Maciej zawsze miał coś ciekawego do opowiedzenia. Czas się 

wtedy nie dłużył i przyjemnie było słuchać.
183

 

 

      O rtm. Kalenkieiwczu pisał również inny członek oddziału „Hubala”, Józef Wyrwa 

„Furgalski”: 

 

      W listopadzie 1939 r. opuścił oddział najlepszy oficer kpt. Kalenkiewicz, który był nie 

tylko najlepszym przyjacielem majora, ale był duszą oddziału.
184
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      Po pobycie w Kielcach rtm. Kalenkiewicz udał się do Krakowa. Tam dowiedział się o 

sposobach przedostania się z Generalnej Guberni na Słowację. Z pomocą przewodników 

przekroczył granicę w pobliżu Przełęczy Tylickiej i skierował się do Bardejowa. Następnie 

pociągiem dotarł do Preszowa. Droga na Węgry była otwarta na Słowacji dopiero po 

przejściu Preszowa. W rejonie miasta jednak znajdowało się wiele patroli żandarmerii 

słowackiej, współpracującej z Niemcami.  

      9 grudnia 1939 r. „Kotwiczowi” udało się jednak przedostać z Preszowa do Koszyc, które 

należały wówczas do Węgier. W Koszycach był zorganizowany polski punkt przerzutowy, 

który zapewniał ewakuującym sie z okupowanej ojczyzny Polakom jedzenia i bilet kolejowy 

do stolicy Węgier.
185

 W Budapeszcie rtm. Kalenkiewicz musiał zgłosić się jako kandydat na 

rekruta w Węgiersko-Polskim Towarzystwie Pomocy, które zapewniało mieszkanie, odzież i 

zasiłek na jedzenie.
186

 Ewakuacja internowanych żołnierzy w Rumunii i na Węgrzech 

przebiegała tym trudniej im dłużej trwała wojna.
187

 W Budapeszcie Kalenkiewicz przeszedł 

przez polską komórkę wywiadowczą i biuro paszportowe. Otrzymał paszport na fałszywe 

nazwisko, sugerujący przekroczony wiek poborowy.
188

 Następnie opuścił stolicę Węgier i po 

pokonaniu drogi wiodącej przez Jugosławię i Włochy dotarł do Francji.
189

 W sumie przez 

Węgry do Francji dotarło około 21 000, z Rumunii około 22 000, a z państw bałtyckich około 

6 000 polskich żołnierzy.
190

 

 

We Francji okresu „dziwnej wojny”. 

 

      Okres na froncie zachodnim między 3 września 1939 r. a rozpoczęciem przez armię 

niemiecką działań militarnych w kwietniu 1940 r. nazwano drôle de guerre (dziwna wojna). 

Państwa alianckie w tym czasie nie podejmowały działań ofensywnych, lecz przygotowywały 

się do wojny obronnej w oparciu o linię Maginota.
191

 

      Po klęsce we wrześniu 1939 r. we Francji powstał Rząd Polski na Uchodźstwie. 

Stanowisko premiera i Naczelnego Wodza objął wówczas gen. Władysław Sikorski, a od 30 
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września 1939 r. funkcję prezydenta Rzeczpospolitej sprawował Władysław Raczkiewicz.
192

 

Powołano do życia Ministerstwo Spraw Wojskowych i sztab Naczelnego Wodza z szefem 

sztabu płk. dypl. Karolem Kędziorem. Na mocy umów zawartych z Polską, rząd francuski 

musiał się wywiązać z zobowiązań dotyczących utworzenia Wojska Polskiego na terenie 

Francji. Po przybyciu do Francji gen. Sikorski przystąpił do odbudowy polskiej armii, która w 

czerwcu 1940 r. liczyła ponad 80 tysięcy oficerów i żołnierzy. Armia polska we Francji 

składała się z emigrantów i żołnierzy, którym udało się opuścić obozy internowania w 

Rumunii, na Węgrzech, Litwie i Łotwie. Ośrodek w Coëtquidan stał się centrum formowania 

się oddziałów polskich we Francji.
193

 Ośrodek dla polskich żołnierzy utworzono również w 

Parthenay w Wandei. Oprócz tego funkcjonowały obozy szkoleniowe w Angers, Ste. Cécile, 

Bollène, St. Loup-Airvault oraz w Wersalu.
194

  

      Przybycie polskich żołnierzy na Zachód nie zawsze kończyło się wcieleniem do armii. 

Wielu Polakom odmawiano udziału w powstającym wojsku we Francji ze względu na 

powiązania z przedwojennym obozem rządzącym i również tym, których uważano za 

winnych poniesionej klęski we wrześniu 1939 r.
195

 Problemów związanych z przydziałem i 

weryfikacją nie miał Maciej Kalenkiewicz, gdyż od 1 stycznia 1940 r. był słuchaczem 

oficerskiego kursu informacyjnego (aplikacyjnego) saperów w Wersalu. Z kolei od 15 marca 

1940 r. był instruktorem na tym kursie.
196

 

 

 Tworzenie łączności z Krajem. 

 

      Podziemna sieć organizacyjna w Polsce wymagała sprawnej, szybkiej i systematycznej 

łączności z Komendą Główna w Paryżu, na czele której stał gen. Kazimierz Sosnkowski.
197

 

Zbrojne ramię Polski podziemnej, Służba Zwycięstwu Polski (SZP), przekształcone później w 

Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), potrzebowało oficerów różnego rodzaju broni.
198

 Oprócz 

tego trzeba było również dostarczać do kraju broń i pieniądze.  

      Od 30 grudnia 1939 r. rtm. Maciej Kalenkiewicz wraz ze swym przyjacielem kpt. Janem 

Górskim pisali meldunki zawierające plany zorganizowania desantów spadochronowych na 

terenie okupowanej ojczyzny. Odbiorcą wysyłanych pism był ówczesny Komendant Główny 
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Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) i przewodniczący Komitetu Ministrów dla spraw Kraju, gen. 

broni Kazimierz Sosnkowski.
199

 Oto treść jednego z meldunków kpt. Górskiego i rtm. 

Kalenkiewicza z 14 lutego 1940 r.: 

 

 Kpt. inż. Górski Jan 

 Kurs inf. of. sap.                                                                                        Wersal dn. 14.II.40 r. 

 

                               Pan Generał  

                              Kazimierz Sosnkowski 

                              w Paryżu 

 

      Przedstawiam zgłoszenie grupy oficerów wychowanków Wyższej Szkoły Wojennej 

pragnących wziąć udział w desantach spadochronowych w Kraju. 

      Załączam podstawowe uzasadnienie pomysłu.    

      Melduję że wyżej wymieniona grupa posiada wystarczającą ilość oficerów fachowo 

przygotowanych do opracowania szczegółowego projektu wstępnego. Czas jakim dysponuję 

poza zajęciami służbowymi na kursie inf. of. sap. w Wersalu pozwala mi na podjęcie tej pracy. 

Pewne działy mamy już opracowane nie stanowią one całości. Dla poczynienia koniecznych 

uzupełnień musimy mieć dostęp do pewnych materiałów w M.S.Wojsk. Proszę o pozwolenie 

przejrzenia ich w ciągu kilku dni wspólnie z kapitanem Kalenkiewiczem Maciejem. 

      Jednocześnie melduję, że pierwotny projekt złożyłem w dniu 30.XII.39 r., powtórnie 

wystąpiłem z nim w dniu 21.I.40 r. i dotychczas żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. 

      Sprawa jest pilna, bo kwestia uzgodnień w M.S.Wojsk. i z władzami alianckimi wymaga co 

najmniej paru tygodni, uzyskanie zaś sprzętu, prace rozpoznawcze i uzgodnienie z władzami 

organizacji niepodległościowych w kraju oraz szkolenie wymaga czasu 2 do 3 miesięcy. 

                                                                                                            

                                                                                                         (-) M. Kalenkiewicz 

                                                                                                         (-) Jan Górski
200

 

 

      W uzasadnieniu dołączonym do meldunku Kalenkiewicz i Górski zgłosili się jako 

ochotnicy do wzięcia udziału w zrzutach desantowych na kraj w czasie ewentualnego 

powstania narodowego. Uzasadnienie zawierało charakterystykę sytuacji w ojczyźnie po 
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klęsce wrześniowej oraz pozycji politycznej Polski na świecie. Poruszono również kwestie 

zorganizowania wojsk desantowych i łączności lotniczej z okupowanym państwem. 

Kalenkiewicz i Górski stworzyli dodatkowo listę oficerów gotowych do służby w oddziałach 

spadochronowych.
201

 Autorstwa obu oficerów lub jednego z nich, były dwa opracowania: 

„Użycie lotnictwa dla łączności i transportów woskowych drogą powietrzną do Kraju oraz dla 

wsparcia powstania. Stworzenie jednostek wojsk powietrznych. Projekt.” i „Instrukcja dla 

pierwszych lotów łącznikowo-rozpoznawczych do Kraju”. Oba pisma dotyczyły 

szczegółowego podejścia do organizacji oddziałów spadochronowych i łączności z krajem.
202

  

      W tym okresie Wielka Brytania i Francja nie dysponowały wojskami desantowymi i nie 

popierały działań zmierzających w tym kierunku.
203

 Pierwsze kroki w celu stworzenia 

łączności z Polską poprzez użycie lotnictwa podjął gen. Władysław Sikorski. 28 listopada 

1939 r. wydał w tym celu rozkaz skierowany do dowódcy polskiego lotnictwa, gen. Józefa 

Zająca:
204

  

 

                                                       (Ściśle tajne-do rąk własnych) 

     1) Zorganizować do dyspozycji gen. Sosnkowskiego stałą tajną komunikację lotniczą z 

głównymi centrami okupowanego kraju (Lwów, Warszawa, Kraków, ew. jeżeli możliwe i 

Poznań). 

    2) Organizację powyższą oprzeć na sprzęcie własnym (zakupione i dostosowane do lotów 

dalekosiężnych awionetki, aparaty komunikacyjne „Lot” itp.), oraz na sprzęcie wojskowym, 

dostarczonym przez alianckie władze wojskowe, u których należy niezwłocznie wszcząć 

odpowiednie starania. 

    3) Zestawić w porozumieniu z gen. Sosnkowskim listę personelu obsługującego powyższą 

komunikację, dobranego w sposób specjalny spośród pilotów, mechaników oraz 

obserwatorów, wyćwiczonych należycie w skokach spadochronowych.  

     Personel powyższy będzie przyjęty do tajnej organizacji wojskowej i zaprzysiężony;  

dobierać należy ludzie o twardym nieugiętym charakterze, dzielnych, zdecydowanych, 

ideowych, umiejących w sposób bezwzględny dochować tajemnicy, zdolnych do odegrania 

roli emisariuszy politycznych i wojskowych. 

    4) Sprzęt i personel obliczyć tak, aby było możliwe utrzymanie łączności z Krajem z 
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punktów wymienionych raz na miesiąc.
205

 

 

      Ostatecznie jednak rozkaz gen. Sikorskiego nie został wykonany. W dowództwie 

lotnictwa polskiego zabrakło energicznego działania w zakresie omawianych kwestii 

łączności z okupowanym krajem. Dodatkowo pojawił się problem z otrzymaniem od 

Francuzów wojskowych maszyn dalekiego zasięgu.
206

 Z  dokumentu z 28 listopada 1939 r. 

wynika, iż Maciej Kalenkiewicz i Jan Górski nie byli inicjatorami stworzenia łączności z 

Polską. Jednak idee dotyczącą stworzenia w polskiej armii oddziałów 

powietrznodesantowych przypisuje się obu oficerom.
207

 Kapitanowie Górski i Kalenkiewicz 

wysyłali w tej sprawie pisma 30 grudnia, 21 stycznia i 14 lutego.
208

 Dowództwo polskie we 

Francji podjęło działania w tym kierunku na skutek zabiegów Kalenkiewicza i Górskiego 

dopiero w lutym 1940 r. Wtedy wówczas gen. Sosnkowski skierował następujące pismo do 

gen. Zająca:
209

  

 

      Przesyłam Panu Generałowi zgłoszenie grupy oficerów wychowanków WSWoj., 

pragnących wziąć udział w desantach spadochronowych w kraju. Jednocześnie proszę Pana 

Generała o umożliwienie tym oficerom przeszkolenia na kursach desantowych. 

     W przyszłości, po przeszkoleniu, reflektuję na użycie ich przed powstaniem jako 

pojedynczych kurierów desantowców, wykorzystując w tym celu w pierwszym rzędzie rajdy 

angielskie nad Polskę lub loty własnych aparatów. Na wypadek powstania przewiduję użycie 

wszystkich przeszkolonych do desantu w Polsce.
210

 

 

      Oznaczało to, iż gen. Sosnkowski jest zwolennikiem tworzenia wojsk desantowych. 

Jednak wkrótce, ze względu na utrudnienia techniczne lotnictwa polskiego, doszło do 

wstrzymania wprowadzonych w życie koncepcji Górskiego i Kalenkiewicza.
211

 Odpowiedzi 

gen. Zając udzielił dopiero 17 kwietnia 1940 r. Dowódca lotnictwa polskiego stwierdził 

wówczas, iż polskie siły powietrzne nie dysponują odpowiednim maszynami i że zadanie jest 

niezmiernie trudne.
212

 

      Na początku maja 1940 r. Kalenkiewicz i Górski zostali skierowani do pracy na kraj w 
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biurze gen. Sosnkowskiego w Hotelu Regina w Paryżu.
213

 Hotel Regina przy Palace des 

Pyramides był w latach 1939-1940 siedzibą władz naczelnych Wojska Polskiego, w tym 

sztabu Naczelnego Wodza oraz Ministerstwa Spraw Wojskowych.
214

 Ze względu na skromne 

doświadczenia polskie w desantach spadochronowych, Górski i Kalenkiewicz studiowali 

wówczas materiały wywiadowcze o organizacji niemieckich wojsk spadochronowych.
215

 

Kalenkiewicz wspominał tamten okres w liście do żony: 

 

8. V. 40 r. Paryż, pokój 500 na V piętrze Hotelu Regina 

     Służę tak wielkiemu celowi, że gdybym się dziś dowiedział o wywiezieniu Ciebie wraz z 

dziećmi w głąb Rosji – nie spóźniłbym się ani minutę do pracy i stanąłbym do niej z tą samą 

co wczoraj żarliwością. 

    Jednobym w drodze do biura Pod Twoją Obronę zmówił. 

    Wielki czuję w sobie spokój i niezachwianą wiarę.
216

 

 

      Podczas pobytu we Francji rtm. Kalenkiewicz należał do założycieli ruchu nazywanego 

„Organizacją” albo „Młodoturcy”. O przynależności hubalczyka do tego konspiracyjnego 

sprzysiężenia wspominał rtm. Klimkowski:
217

   

 

      Po rozmowach z kolegami: kpt. Maciejem Kalenkiewiczem, kpt. Janem Górskim, kpt. 

Zdzisławem Tułodzieckim, kpt. Jadźwińskim i szeregiem innych, przystąpiłem do 

organizowania „grupy młodych”. Nie wiem, kto dał nam tę nazwę, może dwójka sanacyjna, a 

może i sam gen. Sikorski, który dobrze o nas wiedział zarówno bezpośrednio ode mnie, jak i 

od swoich generałów Modelskiego i Paszkiewicza, którzy z jego ramienia często przychodzili 

na nasze zebrania. W każdym razie nazwa ta przylgnęła i z biegiem czasu stała się dość 

znana. 

      Nie tworzyliśmy żadnej organizacji, nie mieliśmy żadnego statutu czy w ogóle czegoś 

podobnego. Chodziło nam tylko o to, żeby trzymać się razem i pomagać gen. Sikorskiemu. 

      Zbieraliśmy się przeważnie u mnie w mieszkaniu przy ulicy Rivoli 178, niedaleko hotelu 

„Regina”. Na zebraniach omawialiśmy aktualną sytuację polityczną, potrzebę niesienia 

pomocy Krajowi, współpracę i pomoc, jakiej winniśmy udzielić gen. Sikorskiemu. Zebrania 
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takie były z reguły otwarte. Przychodził na nie, kto chciał.
218

 

 

      Rotmistrz Klimkowski twierdził, iż to on stworzył organizację w grudniu 1939 r. Należy 

jednak pamiętać, że biografia tego kontrowersyjnego oficera miała na celu wybielenie swej 

roli odegranej podczas II wojny światowej. Opierając się na tej relacji można stwierdzić, że 

już w Paryżu Kalenkiewicz wstąpił do organizacji w skład której wchodzili oficerowie 

zamierzający usunąć z wojska przeciwników nowoczesnej doktryny wojennej. „Młodoturcy” 

popierali gen. Sikorskiego, lecz nie oznaczało to poparcia dla całego otoczenia Naczelnego 

Wodza. Członkowie sprzysiężenia twierdzili, iż kierują się przede wszystkim dobrem 

Rzeczpospolitej.
219

   

 

Okres Blitzkriegu na Zachodzie. 

 

      10 maja 1940 r. armia niemiecka zaatakowała Belgię, Holandię, a następnie Francję. 12 

maja Maciej Kalenkiewicz został przeniesiony do Angers, gdzie przebywał wówczas rząd 

gen. Sikorskiego.
220

   

      Podczas ewakuacji rządu do Angers tylko część instytucji centralnych została 

ewakuowana. Ministerstwa Spraw Wojskowych i Sztab pozostały w Paryżu.
221

 W swym 

pamiętniku Kalenkiewicz zapisał:  

 

12. V. 40 r. Angers, Zielone Świątki 

      Pracujemy z Janem na piętrze romantycznego Chateau. Okno wychodzi na zbite kłęby 

kasztanowych wierzchołków, które majowe słońce mnóstwem sztywnych naszpikowało 

kwiatów. 

      Na krzywonogich stolikach maszyna do pisania i olbrzymia rysownica. Tu kształtują się 

nowe polskie skrzydła, które w pewnym nieprawdopodobnym dniu zaszumią nad Wami, 

Najbliżsi, a tak Dalecy. Rozniesie się po całej polskiej ziemi huk motorów: „To my 

przybywamy! Słyszycie? Jesteśmy! Nowi! Inni! Mocni! W najtęższym ogniu bezmiernej 

przetopieni tęsknoty”.
222
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      Do końca czerwca 1940 r. Kalenkiewicz i Górski stworzyli podstawowe opracowania 

sztabowe. Jednak dalszą działalność obu kapitanów przerwała klęska aliantów na froncie 

zachodnim.
223

 

     14 czerwca Niemcy zdobyli Paryż,
224

 a 17 czerwca marszałek Pétain, który stanął na czele 

rządu, poprosił o zawieszenie broni.
225

 Wobec porażki Francji, gen. Sikorski wydał rozkaz 

ewakuacji polskiej armii do Wielkiej Brytanii.
226

 22 czerwca doszło do podpisania francusko-

niemieckiego porozumienia rozejmowego, które oznaczało klęskę Francji.
227

 18 czerwca 

doszło do spotkania między gen. Sikorskim a Churchillem w sprawie ewakuacji armii 

polskiej z Francji. W konsekwencji oddziały objęte ewakuacją zgromadziły się w trzech 

większych skupiskach: w Bretanii, Wandei i w dolinie Rodanu. Anglicy skierowali do portów 

francuskich okręty: „Royal Scotsman”, „Clan Ferguson”, „Deluis”, „Arethusa”. Oprócz tego 

w ewakuacji brały udział polskie okręty. Formalnie ewakuacja trwała do 25 czerwca 1940 r. 

Praktycznie do końca wojny.
228

 

      W dniu podpisania rozejmu niemiecko-francuskiego Kalenkiewicz i Górski zamierzali 

ewakuować się w Pointe de Grave, jednak w ostatniej chwili zrezygnowali z tego zamiaru.
229

 

O tamtych wydarzeniach pisał Jan Erdman: 

 

      Górski, Jaźwiński, Kalenkiewicz znaleźli się 22 czerwca w Pointe de Grave na pokładzie 

okrętu ewakuacyjnego „Royal Scotsman”. Na nabrzeżu tłumy Francuzów wołały „Vive 

l'armistice!” i zachłystywały się wiadomościami o końcu wojny i kapitulacji Francji. 

      Maciej przypatrywał się temu z odrazą. 

   -  Zejdę z okrętu i zobaczę, czy nie uda się zrobić jakiejś wojaczki boszom. 

      Zszedł, za nim Górski. Gdzieś wykombinowali rowery, pojechali na północ, pod włos 

wszystkich ewakuujących się wojsk, wszystkich uciekinierów, wszystkich dowódców i 

dygnitarzy. 

      Jak należało oczekiwać, wojny nie wygrali. Don Kiszota i Sanczo Pansę zobaczymy 

dopiero po trzech dniach w St. Jean de Luz, a więc w pobliżu granicy hiszpańskiej. Zdążyli na 

ostatni statek ewakuacyjny.
230

  

                                                                                                                                                         
222

 Cyt. za: Jan Erdman: Droga…, s. 101. 
223

 Jędrzej Tucholski: Cichociemni, s. 5. 
224

 Janusz Piekałkiewicz: Kalendarium…, s. 259. 
225

 Tamże, s. 265. 
226

 Witold Biegański: Polskie Siły…, s. 96. 
227

 Janusz Piekałkiewicz: Kalendarium…, s. 266. 
228

 Witold Biegański: Polskie Siły…, s. 96. 
229

 Jan Erdman: Droga…, s. 101. 
230

 Cyt. za: Tamże, s. 101-102. 



52 

 

 

      Po tym kilkudniowym wypadzie Kalenkiewicz i Górski odpłynęli 25 czerwca do 

Anglii.
231

    

      We Francji Kalenkiewicz i Górski stworzyli podstawy dla utworzenia formacji 

cichociemnych. Do zainicjowania tej działalności doszło w wyniku ciągłych zabiegów w 

polskim dowództwie. Dalsze prace, związane z uruchomieniem łączności z Polską drogą 

powietrzną, były rozwijane w Wielkiej Brytanii. 
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2.2. Hubalczycy w Wielkiej Brytanii. 

 

      Po kapitulacji Francji Wielka Brytania była ostatnim niepodległym państwem 

pozostającym w stanie wojny z Niemcami i Włochami. W czasie gdy na angielskim niebie 

rozgrywała sie „Bitwa o Anglię” Maciej Kalenkiewicz kontynuował prace dotyczące użycia 

wojsk spadochronowych dla usprawnienia łączności z krajem. W uznaniu podjętych działań 

Kalenkiewicz został skierowany do sztabu Naczelnego Wodza. W końcu 1941 r. po odbyciu 

odpowiedniego szkolenia  powrócił do Polski jako cichociemny.
232

 

 

 Armia polska w Wielkiej Brytanii. 

 

      W lipcu 1940 r. na terenie Wielkiej Brytanii znajdowało sie 19 451 osób, wchodzących w 

skład polskiej armii. Wśród tej grupy znajdowało się 4 306 oficerów i 10 451 szeregowych 

wojsk lądowych oraz 986 oficerów i 3 217 szeregowych wojsk lotniczych.
233

 Podczas akcji 

ewakuacyjnej z Francji udało się przedostać na teren Wielkiej Brytanii zaledwie około 30 % 

żołnierzy Wojska Polskiego. Wynikało to z rozpoczęcia w nieodpowiednim czasie procesu 

ewakuacyjnego.
234

 Pojawił się wówczas problem ze zbyt dużą liczbą oficerów w stosunku do 

szeregowych. Ze względu na problem niedoboru polskich szeregowców utworzony we 

wrześniu 1940 r. I Korpus z niedobitków z kampanii francuskiej, pozostał do końca wojny na 

terenie Wielkiej Brytanii. Ewakuowanych z kontynentu polskich żołnierzy zazwyczaj 

lokowano w Szkocji w rejonie Biggar, Douglas i Crawford.
235

 Do Szkocji trafił Maciej 

Kalenkiewicz, który został umieszczony w obozie w okolicach Crawford.
236

 W Crawford 

umieszczono wówczas jednostki saperów, łączności i artylerii.
237

 

      Brytyjczycy planowali w razie ewentualnej inwazji niemieckiej bronić południowej części 

                                                 
232

 Jan Zaborowski: Oddział majora Hubala i jego tomaszowscy żołnierze. Tomaszów Mazowiecki 2009, s. 41. 
233

 Witold Biegański: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945. Warszawa 1990, s. 97. 
234

 Jan Erdman: Droga do Ostrej Bramy. Warszawa 1990, s. 104. 
235

 Witold Biegański: Polskie Siły…, s. 38. 
236

 Jan Erdman: Droga…, s. 105. 
237

 Witold Biegański: Polskie…, s. 38. 



54 

 

wyspy, Polacy z kolei objęli stanowiska obronne w Szkocji.
238

 W tym okresie dla polskich 

żołnierzy zorganizowano obozy namiotowe, gdyż nie występowały na terenie Szkocji 

koszary.
239

  

      W tym okresie gen. Sikorski stworzył dwie brygady strzeleckie z pełnymi stanami. 

Oprócz tego powstało pięć brygad kadrowych (szkieletowych), które posiadały zbyt dużą 

liczbę oficerów w stosunku do szeregowych.
240

 Do 1 brygady strzeleckiej, pod dowództwem 

gen. Gustawa Paszkiewicza, został przydzielony Maciej Kalenkiewicz w rejonie Biggar. 

Objął wówczas dowództwo w kompanii saperów.
241

   

      W tym okresie Górski i Kalenkiewicz spotkali dawnego wykładowcę Wyższej Szkoły 

Wojennej, do której uczęszczali przed wybuchem wojny, płk. dypl. Stanisława 

Sosabowskiego. Po ewakuacji z Francji Sosabowski pełnił funkcję dowódcy 4 brygady 

strzelców, która była jedną z brygad kadrowych (szkieletowych). W czasie pobytu w Szkocji 

obaj wychowankowie Wyższej Szkoły Wojennej nakłonili płk. Sosabowskiego, aby uzyskał 

zgodę na rozpoczęcie szkoleń spadochronowych. W ten oto sposób wkrótce po otrzymaniu 

przez niego pozwolenia, została zapoczątkowana historia polskich wojsk desantowych pod 

dowództwem płk. Sosabowskiego.
242

 

 

Kontynuacja prac dotyczących łączności z Polską. 

 

      W tym okresie Kalenkiewicz kontynuował działalność zmierzającą do stworzenia 

polskich wojsk spadochronowych. Swoje koncepcje przedstawiał podczas zebrań 

„Młodoturków”, gdzie zyskały wielu zwolenników.
243

 Organizacja „Młodoturków” po 

ewakuacji do Anglii znacznie się rozszerzyła. Zebrania odbywały się w wybranych lokalach, 

gdzie dyskutowano o tematach przygotowanych wcześniej przez kliku oficerów. Organizację 

młodych oficerów próbowały pozyskać władze wojskowe z gen. Sikorskim na czele.
244

 O 

Macieju Kalenkiewiczu wspomniał ówczesny kapitan  Aleksander Szendryk:  

 

      Naczelnym kryterium było dobro Polski. Taki charakter nadał organizacji Kalenkiewicz i 

starannie go przestrzegał. Z tego wynikała walka z niedołęstwem, z lenistwem, z sitwami, z 
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machlojkami, wymaganie od siebie i innych maksymalnego wysiłku i uczciwej roboty. Później 

to zwyrodniało, zaczęliśmy popierać swoich, co było tym łatwiejsze, że nasi ludzie byli na 

kluczowych stanowiskach szefów sztabów itd. Ale nie za czasów Macieja...Przegadaliśmy z 

nim wiele godzin. Miał wygląd biurokraty, ale jak się zaczęło rozmawiać, to widać było, że się 

w nim pali, że to pochodnia... 

      Choć moi rozmówcy reprezentowali różny poziom umysłowy i różne zawody, przez 

wszystkie wspomnienia przewija się spostrzeżenie, że Maciej był interesującym partnerem. 

Miał szeroki zakres zainteresowań i wiedzy, umiał wykrywać nieoczekiwane związki 

przyczynowe, był dowcipny, potrafił być kąśliwy, a kiedy mówił de publicis ujmował słuchaczy 

szczerością, pasją, zdecydowaniem, brakiem pozy.
245

   

 

      O „Młodoturkach” pisał również płk dypl. Leon Mitkiewicz szef sztabu Odziału II: 

 

      Specjalnie celowała w tym nastawieniu[że wsparcie transportami powietrznymi jest realne 

i możliwe] tzw. „grupa młodych” oficerów polskich na obczyźnie, należąca do wszystkich 

rodzajów broni, obejmująca także oficerów dyplomowanych; „grupa młodych” uważała 

wtedy, w latach 1939-1943, całą starszyznę wojskową, mniej więcej od stopnia 

podpułkownika w górę, za bezpośrednich sprawców klęski wrześniowej. W tej grupie młodych 

oficerów rej wodzili kapitanowie: Jan Górski, Maciej Kalenkiewicz, Zdzisław Tułodziecki, 

Antoni Jadźwiński oraz wielu innych, głownie z lotnictwa, przy minimalnej ilości 

przedstawicieli kawalerii, z wyjątkiem jednego jej niefortunnego reprezentanta – rotmistrza 

dyplomowanego Klimkowskiego, osobistego adiutanta gen. Andersa. Byli to ludzie w wieku 

przynajmniej przed 40-stką, przeważnie bardzo rozumni, inteligentni, pałający prawdziwą 

chęcią przysłużenia się Ojczyźnie w najlepszy sposób, a zarazem pełni niesłychanego tupetu, 

ale tylko wobec swoich własnych, polskich władz, bardzo gadatliwi, a raczej wygadani, i nie 

bardzo przestrzegający dyscypliny w stosunkach z przełożonymi, nie mówiąc już o starszych 

stopniem, oraz nade wszystko czyniący niebywały szum i zamieszanie w około siebie 

samych.
246

   

 

      30 lipca 1940 r. Jan Górski i Maciej Kalenkiewicz złożyli opracowanie dotyczące 

powstania wojsk spadochronowych w Wojsku Polskim. Przedstawili wówczas Polskę jako 

państwo, które mogłoby stanąć na czele ogólnoeuropejskiego powstania przeciw 
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niemieckiemu okupantowi.
247

 Jednak i ta próba wprowadzenia w życie omawianych 

koncepcji nie przyniosła większych rezultatów. W konsekwencji Kalenkiewicz i Górski 

postanowili więc zainteresować swymi poglądami bezpośrednio gen. Sikorskiego.
248

 W tym 

celu został napisany artykuł „O zdobywczą postawę polskiej polityki” autorstwa rtm. 

Kalenkiewicza. Opracowanie to powstało w wyniku dyskusji prowadzonych podczas zebrań 

„Młodoturków”. Artykuł dotyczył spraw wojskowych, gospodarczych, społecznych, ale 

głównym motywem pisma było stworzenie oddziałów spadochronowych i zorganizowanie 

powstania w Europie.
249

 

 

Praca w sztabie Naczelnego Wodza. 

 

      We wrześniu 1940 r. referat Kalenkiewicza trafił do szefa sztabu Naczelnego Wodza w 

Londynie, płk. dypl. Tadeusza Klimeckiego. W rezultacie Kalenkiewicz otrzymał rozkaz 

opracowania programu dla komórki, poświęconej oddziałom spadochronowym.
250

 Z kolei 20 

września 1940 r. doszło do spotkania rtm. Kalenkiewicza z gen. Sikorskim, za pośrednictwem 

Zofii Leśniowskej, córki Naczelnego Wodza.
251

 O tamtym dniu  Kalenkiewicz pisał: 

 

20.IX.40 r. 

      Dziś fantastyczny dzień. Wczoraj skończyłem referat o desantach. Rano niespodziany 

telefon. P. Leśniowska. Prosi na śniadanie. Po kawie kobiety dyskretnie znikają. Referuję. 

Zwyciężam na całego. Po południu robota odchodzi też już na całego.  

      Wielki  to krok naprzód, ale prawdziwe trudności dopiero czekają.  

      Co za zbieg okoliczności! Gdyby Pani Stefa nie pisała na maszynie jak k.m., nic by nie 

wyszło. 2 godziny 20 stron. Wyrwałem referat z maszyny i poleciałem nie ogolony i w 

brudnych butach taksówką. Bodaj to zarost świński-blond. 

      Cieszę się niewymownie, że oto bez żadnych krętactw i bocznych dróg – zrobione. 

Przedwczoraj pisałem do p. L. że nie potrzebuję  jej pomocy i zabraniam interwencji. 

Twierdzi, że była posłuszna. Audiencje wyjednał mój referat „O zdobywczą postawę polityki 

polskiej”. 

      Liczyłem na dziadzia Żeligowskiego, ale co bezpośrednio to bezpośrednio. (...) 
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      Tak naprawdę ocenić mój dzisiejszy sukces mógłbyś tylko ty Ojcze!
252

 

 

      Spotkanie to umożliwiło przystąpienie do formowania pierwszych polskich oddziałów 

spadochronowych i rozpoczęcie organizacji lotów do Polski.
253

 W konsekwencji 

Kalenkiewicz został przeniesiony na stałe do sztabu Naczelnego Wodza.
254

 Praca dla gen. 

Sikorskiego oznaczała przeniesienie się ze Szkocji do Londynu. Od tamtej pory pracował w 

Hotelu Rubens
255

 przy Buckingham Palace, gdzie rezydowało dowództwo Wojska Polskiego 

na Zachodzie w latach 1940-1945.
256

 

      Stolica Wielkiej Brytanii była wówczas nękana ciągłymi nalotami niemieckich 

bombowców.
257

 Nie wpłynęło to jednak znacząco na nastrój Kalenkiewicza:   

 

17.X.40 r.                                                                                                        7, Lowndes St. 

          Właściwie co tu ukrywać. Lubię wojnę. Żeby nie Ojczyzna i nie rodzina! No i czasem te 

niezawinione krzywdy są przykre. Ale co może zastąpić urok ryzyka i pełnię życia, jakie 

dotychczas żadne zjawisko na ziemi w tym stopniu co wojna nie jest w stanie wyzwolić? (...) 

          Nie jestem widać skomplikowanym ustrojem. Nie czuję rozkoszy w zmaganiu myśli, 

zwycięstwie koncepcji, niezłomności ducha. 

         Ale jestem zdrów na patrolu, albo gdy sypią się gruzy kamienic, a ja opanowawszy 

strach chodzę sobie i uśmiecham się do wysokiego policjanta. On też czuje się dobrze i 

szczerzy długie końskie zęby, jeszcze bardziej wystające niż moje. - All right.
258

  

   

 

      Od października 1940 r. był odtąd członkiem funkcjonującego w Oddziale III Sztabu 

wydziału studiów i szkolenia wojsk spadochronowych. Na czele wydziału stał ppłk dypl. 

Wilhelm Heinrich. Nowo powstała komórka miała opracować założenia łączności z krajem. 

Obejmowała zatem planowanie werbunku i szkolenia cichociemnych oraz warunki 

długodystansowych lotów do Polski.  

      Przewidywano wówczas przerzucanie do Polski oficerów łącznikowych oraz specjalistów 

do zadań bieżących. Z kolei powstanie powszechne w kraju miało być wsparte przez 

                                                 
252

 Jan Erdman: Droga…, s. 120. 
253

 Jędrzej Tucholski: Cichociemni…, s. 27. 
254

 Jan Erdman: Droga…, s. 120-121. 
255

 Tamże, s. 123. 
256

 Witold Biegański: Polskie…, s. 39. 
257

 Janusz Piekałkiewicz: Kalendarium wydarzeń II wojny światowej. Warszawa 1999, s. 316 
258

 Jan Erdman: Droga…, s. 124. 



58 

 

jednostki lotnicze i spadochronowe z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
259

 Utworzenie 

sztabu wydziału przerzutów w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza umożliwiło 

rozpoczęcie organizacji lotniczej łączności z okupowaną Polską. Na czele wydziału 

przerzutów, noszącego nazwę wydziału S, stał kpt. dypl. Jan Jaźwiński, również 

„Młodoturek” i przyjaciel Macieja Kalenkiewicza. Okres współpracy między wydziałami 

Oddziału VI a wydziałami Oddziału III wspominał ppor. Jerzy Zubrzycki:
260

 

 

      Kontakty O.VI z O.III były ustne i bezpośrednie, jako że sąsiadowaliśmy na czwartym 

piętrze Rubensa. (...) Maciej był niewątpliwie mózgiem i duszą planowania łączności lotniczej 

z Polską. Pamiętam dobrze eksperymentalne zrzuty spadochronowe, jakie przeprowadzaliśmy 

razem nocą w różnych okolicach na północny wschód od Londynu, dyskusje na temat 

sygnalizacji optycznej i radiowej, instrukcje dla placówek odbiorczych itd.
261

   

 

      Na początku października Kalenkiewicz napisał na polecenie gen. Sikorskiego „memoriał 

w sprawie wykorzystania ruchów powstańczych w Środkowej Europie jako jednego z 

czynników zwycięstwa.” Opracowanie to miało być skierowane do Winstona Churchilla, 

premiera Wielkiej Brytanii. Z kolei gen. Sikorski jako autor miał się podpisać pod 

memoriałem.
262

 Oto fragment tego pisma: 

 

      Nie jest możliwym, ani celowym zbyt szczegółowe przewidywanie w chwili obecnej 

przebiegu ostatecznej akcji zbrojnej, która zadecyduje o zwycięstwie Wielkiej Brytanii. 

      Jednym ze środków, i to bardzo poważnych, może być wzniecenie ruchów powstańczych 

na tyłach nieprzyjaciela w momencie kruszenia się jego odporności. Tę możliwość pragnę 

Panu Premierowi poddać pod rozwagę. (...) 

      Wyklucza z góry możliwość wzniecenia powstania, które by mogło zostać zgniecione. 

Powstanie raz nieudane nie daje sie powtórzyć w tym samym pokoleniu. Będzie więc ono 

musiało być ściśle zgrane z akcją zaczepną, podjętą równocześnie na innych odcinkach 

(lotnictwo, desant morski etc.). (...) 

      Orientując Pana Premiera w tej dziedzinie zamierzonych przeze mnie prac, pragnę 

znaleźć Jego poparcie w szeregu zagadnień, które sie wyłonią na tym tle na płaszczyźnie 

mojej współpracy z War Office i Air Ministry. 
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      W końcu chcę zwrócić uwagę Pana Premiera na możliwości objęcia ruchem powstańczym 

innych państw Środkowej Europy, których ośrodkiem byłaby Polska. Ruchy te wymagałyby w 

każdym razie ścisłej koordynacji.  

      Przypuszczam, że Pan Premier podzieli moje zdanie, że polskie możliwości polityczne i 

wojskowe przemawiają za skupieniem spraw tej koordynacji w Sztabie Polskich Sił Zbrojnych. 

Naród Polski, który jedyny spośród ludów Europy Środkowej podjął walkę z Niemcami, 

zachował dotychczas bezspornie najwyższy potencjał militarny. 

      Sądzę, że mogę liczyć na przychylne stanowisko Jego Ekscelencji w całości 

przedstawionego zagadnienia i wydanie odpowiednich dyrektyw podległym instytucjom, 

któreby mi ułatwiły nadanie pożądanego tempa pracom przygotowawczym. 

                                                                                                                 NACZELNY WÓDZ
263

   

 

      Gen. Sikorski po przeczytaniu całego pisma doszedł do wniosku, iż memoriał wymaga 

wielu poprawek i nie może trafić do Churchilla.
264

 Oto uwagi Naczelnego Wodza:  

 

       Szef Sztabu 

      Memoriał zbędny. Nie stawia ani jednego zagadnienia, które by nie było juz omawiane. - 

Jest niedojrzały i chaotyczny. - postulat końcowy jest juz postawiony przeze mnie. 

Organizacja komórki odnośnej w Sztabie zależy od nas – a nie od Anglików. 

7.X.1940                                                                                                                       Sikorski
265

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

      Dodatkowo zostały zamieszczone kierunki na których należałoby się oprzeć pisząc 

kolejny memoriał:    

 

      Mówiąc o tym memoriale miałem na myśli znaczenie militarne Polski w Europie 

Środkowo-wsch. stwierdzone przebiegiem obecnej wojny, -  

            organizację wojskowo-polityczną Kraju - 

            wytłumaczenie prac które prowadzimy na jego terenie -  

           lub zamierzamy podjąć dzisiaj i w końcowej fazie wojny. - 

     Zapowiedź tych ostatnich musi być opracowana w sposób bardziej dojrzały pod 

wojskowym i politycznym względem. 
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                                                                                                                                      Sikorski
266

 

 

      Niski poziom opracowania wynikał z faktu, iż Maciej Kalenkiewicz nie był jedynym 

autorem tego tekstu.
267

  Kalenkiewicz pisał: 

 

      Memoriał ten napisałem na rozkaz, mimo że oponowałem na wszystkich szczeblach.  

Zdaniem moim Anglikom należy przedstawić od razu plan duży, konkretnie uargumentowany, 

w załącznikach obliczenia i kalkulacje – aby wstępnym bojem zdobyć pozycje – nie zaś kapać 

ogólnikami. 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                            Kalenkiewicz 
268

  

    

      Pod koniec października 1940 r., w wyniku działań podjętych przez Kalenkiewicza, 

powstał pierwszy polski kurs spadochronowy w brytyjskim ośrodku w Ringway.
269

 27 

października 1940 r. rtm. Kalenkiewicz jako jeden z dwunastu oficerów został wysłany na 

kurs szkolenia spadochronowego w Ringway, koło Manchesteru.
270

 Podczas prowadzonych 

szkoleń Polacy współpracowali z Special Operations Executive (SOE), czyli  brytyjską 

organizacją odpowiadającą za działalność dywersyjną na tyłach nieprzyjaciela. Ścisła 

współpraca z SOE umożliwiała przyszłym polskim spadochroniarzom korzystanie ze 

specjalnych baz treningowych, samolotów itd.
271

 W skład szkolenia wchodziły ćwiczenia w 

tzw. „małpim gaju”, szkolenia spadochronowe, kurs strzelecki, terenoznawstwo, minerka, 

kurs dżiu-dżitsu i walk ulicznych oraz szkolenia konspiracyjne obejmujące dywersję i 

sabotaż.
272

 W część szkolenia wchodziły również zajęcia teoretyczne, obejmujące swym 

programem wojskowość, policję i administrację okupanta, strukturę organizacyjną ZWZ oraz 

wiedzę dotyczącą szyfrów i atramentów sympatycznych.
273

 Maciej Kalenkiewicz po 

ukończeniu szkolenia otrzymał odznakę spadochronową nr 006 i znak spadochronowy AK nr 

3, który był przyznawany cichociemnym.
274
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      Na 20 grudnia 1940 r. zaplanowano pierwszy przerzut skoczków do ojczyzny. W ostatniej 

chwili akcja została jednak przerwana ze względu na niespełnianie przez brytyjski 

bombowiec typu Whitley wymogów zasięgu długości lotu. Istniało bowiem 

prawdopodobieństwo, iż bombowiec nie byłby w stanie dolecieć do Anglii w drodze 

powrotnej.
275

  

      W marcu 1941 r. Jan Górski i Maciej Kalenkiewicz napisali kolejne opracowanie dla 

sztabu Naczelnego Wodza, noszące tytuł „Uderzenie powierzchniowe jako nowa forma walki 

zaczepnej”. Opracowanie dotyczyło planowanej inwazji aliantów na kontynent europejski. 

Wiele elementów zawartych w referacie było później stosowanych podczas inwazji w 

Normandii w 1944 r.
276

 

      Do pierwszego udanego zrzutu cichociemnych na teren Polski doszło w nocy z 15 na 16 

lutego 1941 r. Trzech skoczków: kpt. Stanisław Krzymowski, por. Józef Zabielski i Czesław 

Raczkowski po wylądowaniu przez pomyłkę na ternach przyłączonych do Rzeszy szczęśliwie 

dotarło do Warszawy. Był to pierwszy zrzut spadochronowy na terenie okupowanej Europy 

podczas II wojny światowej. Jednak wraz z nadejściem wiosny i wydłużania się dni, 

niemożliwe stało się odbycie całego lotu przez bombowce pod osłoną nocy. Oznaczało to 

odłożenie na jesień 1941 r. lotów do Polski.
277

 

      4 czerwca 1941 r. Kalenkiewicz złożył Naczelnemu Wodzowi memoriał „Meldunek w 

sprawie prac Sztabu N.W. związanych z przygotowaniem przyszłych działań w Kraju”, który 

wytykał sztabowi liczne błędy w organizacji szkoleń spadochronowych, lotów łączniczych z 

krajem. Meldunek Kalenkiewicza nie dotyczył gen. Sikorskiego i gen. Klimeckiego lecz ze 

względu na fakt, iż pismo było wysłane drogą służbową, narażało autora na wrogość ze strony 

przełożonych. Prawdopodobnie wpływ na powstanie memoriału miała organizacja 

„Młodoturków”, do której Kalenkiewicz wciąż należał.
278

    

      Latem 1941 r. opracowano metodę informowania ZWZ o przylocie do Polski skoczków 

spadochronowych. Polskie Radio emitowało o godzinie 13.45 odpowiednia melodię, 

sygnalizując w ten sposób planowany zrzut. Jesienią 1941 r. wznowiono zrzuty 

spadochronowe do Polski. Zmieniono jednak trasę lotu, która odtąd przebiegała przez 

terytorium okupowanej Danii. Zrezygnowano więc z niebezpiecznego przelotu nad Rzeszą, 

kosztem wydłużenia trasy.
279
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      Pod koniec 1941 r. powstał kolejny memoriał pod tytułem „Podłoże polityczne ruchów 

powstańczych w Europie Środkowej”, który nie został podpisany, ale prawdopodobnie był 

autorstwa lub współautorstwa Macieja Kalenkiewicza. Świadczy bowiem o tym 

podobieństwo memoriału do referatu Kalenkiewicza z października 1940 r. pod względem 

zawartych koncepcji. Memoriał „Podłoże polityczne ruchów powstańczych w Europie 

Środkowej” dotyczył organizacji powstania w Europie w ostatnim okresie wojny.
280

  

      25 i 28 listopada 1941 r. doszło do spotkań obu kapitanów z gen. Sikorskim. Nie są znane 

treści odbytych wówczas rozmów, ale z pewnością dotyczyły one ewentualnych lotów obu 

oficerów do Polski. Ostatecznie ustalono termin odlotu Kalenkiewicza na 27 grudnia 1941 

r.
281

 Oto protokół z odprawy Kalenkiewicza z Oddziału VI z 25 listopada 1941 r.: 

 

I. znane mi jest moje zadanie; 

II. zostałem odpowiednio wyekwipowany, ułożyłem sobie legendę na wypadek wsypy, 

zostałem pouczony o warunkach bytowania w Kraju; 

III. znane mi są adresy kontaktowe do Organizacji Wojskowej ZWZ na wypadek lądowania 

poza placówką odbiorczą; 

IV. odprawę pieniężną otrzymałem; 

V. poza tym zabieram przy sobie kwotę pieniężną. (...) 

      Stwierdzam, że zdaję sobie sprawę z ważności zachowania tajemnicy w sprawie lotów do 

Kraju  oraz w sprawie Org. Wojsk. ZWZ. (...)  

    Różne: 

   1) Otrzymałem ponadto ustne instrukcje od Naczelnego Wodza, Szefa Szatabu N.W. oraz 

Szefa O.VI. 

   2) W czasie przygotowania sie do odlotu zapoznałem się ogólnie z organizacją ZWZ. 

   Odprawę przygotował ob. Kruk, wykonał ob. Łukasz 

                                                                                                                                  

                                                                                                                     (-) Kotwicz
282

   

   

      Przed odlotem Kalenkiewicz odbył więc indywidualne spotkania z Naczelnym Wodzem, 

podczas których musiał poznać, jako emisariusz Naczelnego Wodza, zawartość przewożonej 

przez siebie poczty. Bowiem w wypadku zaginięcia wiezionej poczty, należało przekazać jej 
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treść ustnie.
283

 Przed odbyciem lotu do Kraju każdy cichociemny musiał złożyć przysięgę 

przynależności do ZWZ. Maciej Kalenkiewicz był członkiem polskiej organizacji podziemnej 

już od maja 1940 r., więc nie musiał ponownie składać tej przysięgi. Kalenkiewicz otrzymał 

dokumenty na nazwisko Tomaszewicz. W dokumencie widniała informacja o odroczeniu 

służby wojskowej z powodu wycięcia złośliwego nowotworu kostnego w stawie 

biodrowym.
284

 

      Oprócz rtm. Kalenkiewicza w locie nr 2 „Jacket” wzięli udział:  por. kaw. Marian Jurecki 

„Orawa”, por. dr Alfred Paczkowski „Wanda”, por. inż. Andrzej Świątkowski „Amurat” oraz 

dwaj kurierzy polityczni pchor. Tadeusz Chciuk „Celt” i kpr. Wiktor Strzelecki „Buka”.
285

  

      27 grudnia 1941 r. Kalenkiewicz wraz z pozostałymi cichociemnymi odleciał 

bombowcem typu Halifax z tajnego lotniska w Leconfield w kierunku Polski.
286

 W nocy z 27 

na 28 grudnia 1941 r. Kalenkiewicz wylądował z pozostałymi spadochroniarzami, na skutek 

pomyłki nawigatora, na terenach przyłączonych do Rzeszy w okolicach Łowicza.
287

 Po 

zrzucie doszło do starcia polskich skoczków z niemiecką strażą graniczną. Cichociemnym 

udało się wówczas zlikwidować niemiecki posterunek graniczny. W wyniku strzelaniny 

Kalenkiewicz został ciężko ranny. Po przedostaniu sie na teren Generalnego Gubernatorstwa 

dotarł do Warszawy.
288

  

 

 

 

 

      W czasie swojego pobytu w Wielkiej Brytanii Maciej Kalenkiewicz doczekał się 

wprowadzenia w życie koncepcji, które zapoczątkował, wraz z Janem Górskim we Francji w 

1940 r. Rozwijaniu idei łączności z Polską w dużym stopniu sprzyjała przynależność 

Kalenkiewicza do grupy „Młodoturków”. Na zebraniach tej grupy dzielił się swoimi 

poglądami, pozyskiwał chętnych do współpracy. Z kolei przeniesienie do sztabu Naczelnego 

Wodza zapewniło temu oficerowi idealne warunki do rozwijania zagadnień związanych z 

wojskami spadochronowymi. 

      Maciej Kalenkiewicz we Francji i Wielkiej Brytanii wykazał sie wielkim uporem i 

konsekwencją w dążeniu do celu. W czasie pracy w tym okresie odznaczał się dużą 
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wszechstronnością, gdyż potrafił zajmować się szerokim wachlarzem dziedzin, związanych z 

wojskami spadochronowymi. Kalenkiewicz był również wszechstronnym żołnierzem, gdyż w 

armii polskiej mógł pełnić funkcję zarówno kawalerzysty, sapera, jak i skoczka 

spadochronowego. Jako żołnierz cechował się odwagą, szybkością w podejmowaniu decyzji i 

skutecznością. Wszystkie swoje walory pokazał po wylądowaniu w Polsce po natknięciu sie 

na patrol nieniemiecki w grudniu 1941 r. Za całą akcję Kalenkiewicz został odznaczony 

Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari
289

.  

 

      Okres zrzutów cichociemnych do Polski trwał od 15 lutego 1941 r. do 28 grudnia 1944 r. 

Z 316 polskich spadochroniarzy zginęło 112, z tego 9 podczas lotu lub skoku. 221 

cichociemnych otrzymało za zasługi oddane dla Ojczyzny Order Vitruti Militari.
290
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2.3. Hubalczycy na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. 

 

 

Zygmunt Morawski. 

 

      Spośród wszystkich hubalczyków ppor. Zygmunt Morawski prowadził najdalej od granic 

ojczyzny walkę z wojskami niemieckimi. Bowiem ten 19-letni wówczas oficer od 1940 r. 

pełnił służbę w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich
291

, uczestnicząc między 

innymi w obronie Tobruku w 1941 r.
292

 W 1942 r., wraz z całym Pułkiem Ułanów 

Karpackich, zajmował stanowiska obronne na przedpolach Kairu podczas trwania bitwy pod 

El Alamein.
293

 Z kolei od jesieni 1942 r. przebywał w Iraku, gdzie Samodzielna Brygada 

Strzelców Karpackich przemianowana na 3 Dywizję Strzelców Karpackich
294

, weszła w skład 

II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa.
295

 Jednak karierę 

wojskową tego młodego oficera nieoczekiwanie przerwała śmierć 7 sierpnia 1943 r. w 

Palestynie. Jako przyczynę zgonu orzeczono wówczas samobójstwo, choć obecnie do końca 

nie wiadomo, w jakich okolicznościach zginął ppor. Zygmunt Morawski.
296

 

      Zygmunt Morawski urodził się w styczniu 1921 r. w Pruszkowie.
297

 Od 1938 r. służył w 

wojsku polskim.
298 

Do oddziału mjr. „Hubala” dotarł pod koniec 25 września 1939 r. w  

Puszczy Augustowskiej.
299

 Pomimo decyzji ZWZ o demobilizacji oddziału „Hubala” w 

marcu 1940 r. służył dalej u boku hubalczyków aż do rozwiązania Oddziału Wydzielonego 

Wojska Polskiego w czerwcu 1940 r.
300

 Później Zygmunt Morawski przebywał w Warszawie, 

skąd wraz ze swą narzeczoną Ireną Gieras wyruszył do Palestyny, gdzie formowało się 
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wówczas polskie wojsko pod dowództwem płk. Stanisława Kopańskiego.
301

 Droga 

Morawskiego na Bliski Wschód wiodła przez Węgry i Turcję.
302

 W Budapeszcie zgłosił się w 

bursie dla uchodźców jako kandydat na rekruta do służby w armii polskiej. Dzięki wsparciu 

Węgiersko-Polskiego Towarzystwa Pomocy otrzymał mieszkanie, zasiłek na jedzenie i 

odzież. Na Węgrzech, w lipcu 1940 r., ppor. Morawskiego spotkał Jan Erdman, który również 

zmierzał do Palestyny.
303

 Erdman pisał:  

 

      W bursie na placu Szervita spotkałem szczupłego chłopca, wyglądającego najwyżej na 20 

lat. Po obwąchaniu się odkryliśmy swoje karty. To Zygmunt Bem-Morawski. Po śmierci 

Hubala na polu walki (30 kwietnia 1940) i po likwidacji Oddziału Wydzielonego WP, szedł do 

Brygady Karpackiej. Drogę do Palestyny odbyliśmy razem i mieliśmy niejedną okazję do 

rozmowy o Kotwiczu.
304

 

 

      Jan Erdman wspomniał w tej relacji swojego szwagra, również hubalczyka, Macieja 

Kalenkiewicza „Kotwicza”, któremu poświęcił książkę „Droga do Ostrej Bramy”.  

      Pod koniec 1940 r. Zygmunt Morawski dotarł do polskiego obozu w Latrun w Palestynie. 

Wtedy rozpoczęła się służba ppor. Morawskiego w Dyonie Ułanów Brygady Strzelców 

Karpackich, czyli późniejszym Pułku Ułanów Karpackich.
305

 

  

 

Pułk Ułanów Karpackich. 

 

      Historia Pułku Ułanów Karpackich rozpoczęła się we Francji po klęsce wrześniowej 1939 

r. Wówczas bowiem po nabyciu doświadczeń wojny obronnej z tamtego okresu, gdzie użycie 

broni pancernej na szeroką skalę przyczyniło się w dużym stopniu do zwycięstwa Niemiec, 

początkowo zdecydowano w Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego we Francji o 

nieodtwarzaniu polskiej kawalerii konnej. Dopiero dzięki działaniom mjr. Władysława 

Bobińskiego, późniejszego dowódcy Pułku Ułanów Karpackich, doszło do zmian odnośnie 

kawalerii. Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego zdecydowało się sformować we Francji w 
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pierwszym półroczu 1940 r. cztery konno-motorowe oddziały rozpoznawcze.
306

 Natomiast w 

grudniu 1939 r. powstał plan utworzenia na Bliskim Wschodzie polskiej brygady piechoty – 

późniejszej Brygady Strzelców Karpackich.
307

 Konny Dywizjon Rozpoznawczy, miał 

wówczas wchodzić w skład Brygady. W ten sposób powstał ostatni regularny oddział konny 

w dziejach II Rzeczpospolitej.
308

 2 kwietnia 1940 r. gen. dyw. Władysław Sikorski powołał do 

życia Brygadę Strzelców Karpackich. Miejscem formowania się polskiej Brygady była Syria, 

która stanowiła wówczas francuskie terytorium mandatowe.
309

 Dowódcą Brygady został płk 

dypl. Stanisław Kopański, a dowódcą konnego Dywizjonu Rozpoznawczego – mjr 

Władysław Bobiński. Nazwa Brygady - „Karpacka”, wynikała z założenia, że w dalszym 

etapie wojny polskie wojska będą przebijać się przez Bałkany i Karpaty do Polski.
310

   

      W Syrii formowano Brygadę w obozie wojskowym na południe od Homs, na granicy 

Pustyni Syryjskiej.
311

 Od kwietnia 1940 r. do Homs przybywali polscy żołnierze i ochotnicy z 

Węgier, Rumunii, Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Z kolei pierwsza kadra oficerska przybyła 

z Francji 23 kwietnia 1940 r.
312

  Niewiele brakowało, aby wśród grupy oficerów przybyłych z 

Francji znalazł się hubalczyk, rtm. Maciej Kalenkiewicz. O powodach jakie skłaniały tego 33-

letniego wówczas oficera do wyjazdu na Bliski Wschód można przeczytać w jego 

pamiętniku:  

 

Paryż 7.IV.40 r.  

      Dziś miałem jedną z najcięższych decyzji w moim życiu. Poświęciłem sławę mołojecką, 

pustynię, step, konia, obozy przy ognisku, wiatr, legendę, fantazję i niefrasobliwość 

żołnierską. - Wszystko co kocham. Postanowiłem zostać tu i pracować dla Kraju w 

zakłamaniu, intrygach, bezwładzie, tchórzostwie i egoizmie.(...)   

 

25.IV.40 r. 

 (...) Wyszedł rozkaz Nr. 508/tj/Pers. Kupiłem hełm korkowy, zrobiłem 8-minutowe zdjęcia do 

paszportu w Galeries LaFayette. Płk. Grabowski napisał mi referencje na szefa sztabu O. R. 

Karpackiej Brygady! W moim przekonaniu nie mogłem marzyć o piękniejszym przydziale.  

      Wszystko to widać było potrzebne, aby rezygnacja moja była pełna. Bo przecież to co 
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napisałem 7.IV miało dużo patosu, ale wyjazd mój do Syrii był jedynie b. prawdopodobny. 

Dziś jestem pewnym, że gdybym milczał-w niedzielę płynąłbym już przez morze ku Wielkiej 

Przygodzie.
313

     

 

      Prawdopodobnie podobne motywy skłoniły do służby w Brygadzie Karpackiej młodszego 

od rtm.  Kalenkiewicza, ppor. Morawskiego. Jednak w tym okresie przyszły Ułan Karpacki 

przebywał jeszcze w oddziale majora „ Hubala” i o powstawaniu polskiej brygady w Syrii 

prawdopodobnie nie wiedział.     

      29 maja 1940 r. zmieniono nazwę Dywizjonu Rozpoznawczego na Dyon Ułanów Brygady 

Strzelców Karpackich. Mjr Bobiński, który doprowadził do tej zmiany, chciał nawiązać przez 

to do nazwy polskich pułków ułańskich z okresu przedwojennego.
314

 Od momentu powstania 

Dyon miał charakter kawalerii, jednak prowadzono w nim zarówno szkolenia konne, jak i 

motorowe.
315

 

 

 

W Palestynie. 

 

      Po kapitulacji Francji 19 czerwca 1940 r. armia francuska, stacjonująca w Syrii, 

opowiedziała się po stronie kolaboracyjnego rządu marszałka Pétaina w Vichy. Wobec tego 

dowódca Brygady Strzelców Karpackich płk Kopański, zgodnie z rozkazem Naczelnego 

Wodza, postanowił dalej prowadzić walkę przeciw Niemcom. W tym celu uzgodnił więc z 

Brytyjczykami warunki przejścia pod ich rozkazy w Palestynie, która była wówczas 

brytyjskim terytorium mandatowym.
316

 Od 27 czerwca do 2 lipca 1940 r. odbywała się 

ewakuacja Brygady z Syrii. Podczas wymarszu napotkano wiele utrudnień ze strony Francji i 

przez pewien okres istniała nawet groźba rozbrojenia Brygady przez armię francuską.  

      Po przybyciu do Palestyny Dyon Ułanów Brygady Strzelców Karpackich stacjonował w 

obozie w Latrun.
317

 W tym okresie w skład Dyonu wchodziły szwadrony: konny, motorowy, 

gospodarczy i nowo powstały szwadron broni towarzyszącej.
318

 

      Pod koniec 1940 r. Zygmunt Morawski dotarł do polskiej brygady w Latrun.
319

 Otrzymał 
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wówczas przydział do 3 szwadronu, wchodzącego w skład Dyonu Ułanów Brygady 

Strzelców Karpackich.
320

 Od 26 września 1940 r. szwadron broni towarzyszącej nosił nazwę 3 

szwadronu konnego. Ustalono wtedy również nazwy wszystkich szwadronów: 1 szwadron 

konny pod dowództwem rtm. Stanisława Kałusowskiego, 2 szwadron motorowy pod 

dowództwem rtm. Wiktora Zaniewskiego,
321

 3 szwadron konny
322

 pod dowództwem por. 

Antoniego Kaweckiego, szwadron dowodzenia pod dowództwem rtm. Tadeusza Płoskiego i 

szwadron gospodarczy.
323

 3 szwadron składał się z dwóch konnych plutonów liniowych i 

jednego plutonu ckm.
324

 Dowództwo nad jednym z plutonów w tym szwadronie objął ppor. 

Morawski.
325

 Jako dowódca plutonu dowodził dwiema drużynami i dodatkowo drużyną 

moździerzy na jukach i zmotoryzowanym taborem. Identycznie jak 3 szwadron był 

zorganizowany 1 szwadron. Z kolei w skład 2 szwadronu wchodził pluton motocyklistów, 

dwa plutony szturmowe i pluton armatek ppanc. Tak zorganizowany Dyon stał się jednostką 

zdolną do wykonywania samodzielnych zadań bojowych.
326

  

 

 

W Egipcie. 

 

      Po przystąpieniu Włoch do wojny 10 czerwca 1940 r. po stronie III Rzeszy, Wielka 

Brytania musiała się liczyć z możliwością agresji na Egipt z terenu włoskiej Libii. Egipt w 

tym okresie był formalnie niepodległy. Jednak Wielka Brytania nadal kontrolowała to 

państwo przede wszystkim ze względu na ważny ze strategicznego punktu widzenia kanał 

Sueski.
327

 

       13 września 1940 r. armia włoska wkroczyła do Egiptu. 16 września Włosi zdobyli Sidi 

Barrani, lecz ofensywa została wówczas przerwana.
328

 Po zajęciu Sidi Barrani Włosi znaleźli 

się ponad 450 kilometrów od Aleksandrii.
329

 

     Wobec tych zmian na froncie afrykańskim, Brytyjczycy postanowili skierować Brygadę 

Strzelców Karpackich do twierdzy Mersa Matruh oraz na kilka pozycji obronnych na 
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przedpolach Aleksandrii. 5 października 1940 r. Dyon został więc przetransportowany z 

Palestyny do Egiptu.
330

  

      W grudniu 1940 r. Brytyjczycy, po pokonaniu wojsk włoskich, wkroczyli w pogoni za 

wrogiem na teren Libii. Armia brytyjska pod dowództwem gen. Archibalda Percivala Wavella 

zajęła Bardię,
331

 Tobruk, Benghazi i dotarła do granicy Trypolitanii w lutym 1941 r.
332

  

     W tym okresie polska Brygada organizowała zaplecze i etapy na rzecz posuwającego się 

frontu, obsadzała garnizony na Pustyni Zachodniej, zbierała zdobyty sprzęt, konie, muły, osły 

porzucone przez cofających się Włochów.
333

 Brygada zajmowała się również 

konwojowaniem jeńców i przygotowywaniem dla nich obozów. W grudniu 1940 r. w 19 

obozach jenieckich pod kontrolą polskiej Brygady znajdowało się około 65 000 Włochów.
334

  

       Przez długi okres dowództwo brytyjskie nie przyznawało sprzętu motorowego 

Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich. Wynikało to wówczas z ograniczonych 

możliwości Brytyjczyków w Afryce Północnej i nie do końca jasnego stosunku rządu 

polskiego w Londynie do Włoch. Oficjalnie bowiem Polska nie była w stanie wojny z 

Włochami, gdyż żadna ze stron tego nie ogłosiła. Po klęsce wrześniowej 1939 r. polska 

ambasada dalej działała w Rzymie, a przez Italię swobodnie przedostawali się polscy 

żołnierze z Bałkanów do Francji. Dlatego więc brytyjscy dowódcy nie byli pewni czy polska 

brygada będzie walczyć z wojskami włoskimi. Ostatecznie wątpliwości co do stosunków 

polsko-włoskich rozwiał gen. Sikorski w swej instrukcji z 18 grudnia 1940 r. do gen. 

Kopańskiego, dowódcy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich:
335

       

 

      Zastrzeżenia co do faktu, że Polska nie jest formalnie w wojnie z Włochami, niesłuszne i 

niecelowe. De facto w wojnie z Włochami jesteśmy, a formalnie wypowiedzenie wojny nie ma 

żadnego znaczenia. Brygada podlega całkowicie dowództwu angielskiemu i żadnych 

zastrzeżeń co do jej użycia wysuwać nie wolno. Kwestie polityczne reguluję wyłącznie ja w 

Londynie.
336

  

 

      W rezultacie pod koniec grudnia 1940 r. Brytyjczycy zgodzili się przekształcić polską 

brygadę z  jednostki górskiej ze zwierzętami jucznymi w pełni zmotoryzowaną.
337

 Oznaczało 
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to później zamianę w Dyonie koni na sprzęt motorowy. W wyniku zmian organizacyjnych 

przeprowadzonych na przełomie 1940 i 1941 r. Brygada Strzelców Karpackich została 

rozbudowana i od tamtej pory nosiła nazwę Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.
338

 

W ramach przeprowadzanych wówczas zmian w lutym 1941 r. przeorganizowano Dyon w 

Pułk Ułanów Karpackich.
339

 Od listopada 1940 r. w Pułku funkcjonowała wyłącznie  

numeracja trzech szwadronów, rezygnując przy tym z poprzedniego nazewnictwa. Od tamtej 

pory posługiwano się nazwami: 1 szwadron, 2 szwadron, 3 szwadron i szwadron 

gospodarczy.
340

  

      Po opanowaniu Cyrenajki przez wojska brytyjskie, polska Brygada osłaniała nadmorskie 

etapy, na zachód od Aleksandrii. W lutym 1941 r. Pułk Ułanów Karpackich przebywał w 

rejonie Sidi Barrani, gdzie gromadzono pozostawiony włoski sprzęt. Oprócz tego Pułk 

ochraniał dofrontowe linie komunikacyjne brytyjskiej 8 Armii. W ramach zadań 

powierzonych Pułkowi Ułanów Karpackich, 1 szwadron znalazł się w Sidi Barrani, 2 

szwadron zajął pozycje w Buq-Buq. Oba szwadrony przebywały więc w bardzo trudnych 

warunkach Pustyni Zachodniej.
341

 Z kolei 3 szwadron, zapewne wraz z ppor. Zygmuntem 

Morawskim, zajmował pozycję w Dekheillii pod Aleksandrią. Głównym zadaniem 3 

szwadronu była wówczas opieka nad końmi z całego Pułku.
342

 

      14 lutego 1941 r. do Afryki Północnej przybył niemiecki „Afrika-Korps” pod 

dowództwem gen. Erwina Rommla.
343

 Wojska niemieckie wraz z siłami włoskimi szybko 

przystąpiły do ofensywy i w rezultacie 5 kwietnia zdobyły Bengazi, 8 kwietnia dotarły do 

Tobruku, a 12 kwietnia zdobyły Bardię. 
344

 Do lata 1941 r. front zatrzymał się w rejonie 

granicy libijsko – egipskiej. Jedynie twierdza Tobruk, na terenie Cyrenajki, nie została 

zdobyta przez wojska gen. Rommla.
345

 Afryka Północna była jednak dla Niemiec 

drugorzędnym teatrem działań wojennych. Pierwszorzędne znaczenie dla Hitlera miał 

bowiem konflikt ze ZSRR, który rozpoczął się 22 czerwca 1941 r. Z tego więc powodu gen. 

Rommel zmuszony był prowadzić działania na froncie afrykańskim w oparciu o szczupłe 

siły.
346

  

      6 kwietnia 1941 r. Niemcy zaatakowały Grecję i wówczas planowano wysłać 
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Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich na Bałkany. W ostatniej chwili jednak brytyjskie 

dowództwo zrezygnowało z zamiaru wysłania Polaków na kontynent.
347

 Alianci zdecydowali 

się nie angażować polskich oddziałów w Grecji ze względu na zagrożenie w Afryce ze strony 

armii niemiecko-włoskiej, która posuwała się w tym okresie na wschód. Brytyjczycy, 

dysponujący zmniejszonymi siłami na froncie afrykańskim, postanowili wysłać do obrony 

Aleksandrii polską brygadę, nie pozbywając się w ten sposób własnych odwodów. 
348

 

      Na początku kwietnia 1941 r. w Iraku wybuchło proniemieckie powstanie, któremu 

udzieliły wsparcia wojska państwa Vichy, stacjonujące w Syrii. Wobec tego armia brytyjska 

przystąpiła do wojny z irackimi rebeliantami i Francuzami. Przewidywano wówczas wysłanie 

Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich do Syrii. Ostatecznie jednak zrezygnowano z 

zaangażowania polskiej brygady w konflikt angielsko-francuski.
349

  

      Do czerwca 1941 r. przeprowadzono reorganizację w Pułku, która polegała na 

przekazaniu wszystkich koni dowództwu brytyjskiemu. Od tamtej pory Pułk Ułanów 

Karpackich był wyłącznie zmotoryzowany.
350

 

      Wobec ofensywy wojsk niemiecko-włoskich, rozpoczętej 25 marca 1941 r., twierdza 

Mersa Matruh, położona ok. 300 km. od Aleksandrii, odgrywała ważną rolę w planach 

obronnych Egiptu. 25 maja 1941 r. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich objęła w 

twierdzy odcinek północno-wschodni i wschodni.
351

 Pod koniec maja 1941 r. 2 szwadron 

Pułku skierował się do Mersa Matruh. Reszta Pułku, zapewne wraz z  ppor. Zygmuntem 

Morawskim, dotarła tam w połowie czerwca.
352

 Na zachód od tego miasta znajdowały się 

brytyjskie oddziały osłonowe, które w przypadku uderzenia nieprzyjaciela miały schronić się 

w twierdzy. W tym okresie Mersa Matruh pełniła rolę ważnej bazy zaopatrzeniowej wojsk 

alianckich. Pułk Ułanów Karpackich stanowił wówczas odwód Samodzielnej Brygady 

Strzelców Karpackich, która zajmowała dwie pozycje obronne w twierdzy. Ułani Karpaccy 

wykonywali w tym okresie przede wszystkim służbę wartowniczą.
353

 

      Polska Brygada przebywała w Mersa Matruh do początku lipca 1941 r., kiedy to została 

zluzowana przez część 1 Dywizji południowoafrykańskiej. Wówczas cała Brygada skierowała 

się do obozu Mersa Baggush, gdzie Pułk Ułanów Karpackich zajął pozycje wzdłuż wybrzeża 
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morskiego. 
354

  

        W tym okresie rozważano możliwość rozwiązania Pułku i sformowania na jego miejsce 

kompanii rozpoznawczej według etatu brytyjskiego. Jednak reorganizacja Pułku nie weszła w 

życie na skutek interwencji mjr. Bobińskiego na wyższym szczeblu dowództwa.
355

  

      16 sierpnia 1941 r. Pułk Ułanów Karpackich, zapewne wraz z ppor. Morawskim przybył 

do obozu przejściowego El Amiriya pod Aleksandrią. W tym obozie Ułani Karpaccy 

przebywali do 25 sierpnia i oddali wówczas cały swój ciężki sprzęt. Pułk liczył wówczas 

około 30 oficerów i 468 szeregowych. W jego skład wchodziło dowództwo pułku, szwadron 

dowodzenia, pluton łączności i trzy szwadrony. Wszystkie szwadrony składały się z pocztu 

dowódcy, drużyny gospodarczej i trzech plutonów, które z kolei dzieliły się na trzy drużyny.  

      26 sierpnia 1941 r., w całkowitej tajemnicy, ppor. Morawski musiał uczestniczyć w 

transporcie Pułku Ułanów Karpackich do portu w Aleksandrii, skąd następnie w morskim 

konwoju dopłynął do twierdzy Tobruk.
356

 

 

 

 

Obrona Tobruku. 

 

      W wyniku agresji państw Osi na Bałkanach 6 kwietnia 1941 r. gen Wavell wysłał z Afryki 

Północnej do Grecji części sił brytyjskich. Pojawiła się więc szansa przed wojskami włosko- 

niemieckimi na opanowanie Egiptu, bronionego wówczas przez osłabione liczebnie siły 

aliantów. Jednak dowództwo niemiecko-włoskie w przypadku marszu na wschód nie mogło 

pozwolić sobie na pozostawienie na tyłach swych linii twierdzy Tobruk, obsadzonej wówczas 

przez australijską 9 Dywizję. Państwa Osi nie mogły również rozdzielać i tak już niezbyt 

licznych sił niemiecko-włoskich na obleganie tobruckiej twierdzy i jednoczesne prowadzenie 

ofensywy w celu opanowania kanału Sueskiego. Wobec tego gen. Rommel musiał koniecznie 

opanować Tobruk.
357

 Oblężenie Tobruku rozpoczęło się 9 kwietnia i zakończyło się 10 

grudnia 1941 r.
358

  

        W skład formacji broniących wówczas twierdzy wchodziły: 9 australijska Dywizja 

Piechoty, brytyjska 32 Brygada Pancerna,359 hinduski 18 Pułk Kawalerii,
360

 trzy pułki artylerii 
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polowej, dwa pułki artylerii pancernej i brygada artylerii przeciwlotniczej.
361

 Siłami 

alianckimi w Tobruku, liczącymi około 36 000 żołnierzy, dowodził w tym okresie 

Australijczyk gen. Leslie J. Morshead. 

      Jeśli chodzi o oblegających, pozycje na wschodzie zajmowała włoska 25 Dywizja 

„Bolonia”, na południu 17 Dywizja „Pavia”, a na zachodzie 27 Dywizja „Brescia” wraz z 

niemieckimi 104 i 115 Pułkami Piechoty Zmotoryzowanej.
362

  

      Latem 1941 r., na prośbę rządu australijskiego, rozpoczęto proces wycofywania wojsk, 

które dotąd walczyły w Tobruku. W konsekwencji postanowiono zastąpić część 9 Dywizji 

Piechoty polską Samodzielną Brygadą Strzelców Karpackich.
363

 Po opuszczeniu portu w 

Aleksandrii Brygada Karpacka przybyła do Tobruku w celu zluzowania australijskiej 18 

Brygady Piechoty. Z kolei Pułk Ułanów Karpackich miał wówczas zluzować hinduski 18 

Pułk Kawalerii.
364

 Transport drogą morską Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich 

trwał od 22 do 29 sierpnia 1941 r. Wówczas polska brygada dotarła do Tobruku bez żadnych 

strat.
365

 

      W nocy z 27 na 28 sierpnia 1941 r. Pułk Ułanów Karpackich, jako pierwszy oddział 

Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, objął stanowiska na pierwszej linii obrony 

twierdzy. Ułani Karpaccy zajęli 6 kilometrowy odcinek obrony, luzując w ten sposób hinduski 

18 Pułk Kawalerii. Do końca października Pułk Ułanów Karpackich zajmował odcinek 

nadmorski do szosy Derny. Na południe od polskiego pułku pozycje zajmowały kompania 

szkockiego Pułku Black Watch i batalion brytyjskiego Pułku Piechoty Durham Light Infantry. 

Z kolei obszar tzw. „wyłomu” objęły 2 i 3 bataliony z Samodzielnej Brygady Strzelców 

Karpackich.
366

 Pod Tobrukiem Ułani Karpaccy cały ciężki sprzęt przejęli po hinduskim pułku 

kawalerii.
367

 Od września 1941 r. cały Pułk prowadził walkę pozycyjną na swoim 

nadmorskim odcinku. Na prawym skrzydle zaczynającym się od brzegu morza zlokalizowany 

był 2 szwadron, odcinek środkowy zajmował 1 szwadron, a pluton ppor. Morawskiego wraz z 

3 szwadronem obsadził lewe skrzydło obrony.
368

  

      W sierpniu 1941 r. 3 szwadron Pułku Ułanów Karpackich liczył 8 oficerów oraz 110 

                                                                                                                                                         
360

 Zbigniew Kwiecień: Tobruk..., s. 111 
361

 Emil S. Mentel, Stanisław Radomyski: Pułk Ułanów..., s. 38. 
362

 Walki formacji polskich…, s. 379. 
363

 Zbigniew Kwiecień: Tobruk..., s. 111 
364

 Emil S. Mentel, Stanisław Radomyski: Pułk Ułanów..., s. 39 
365

 Alianci i państwa Osi..., s. 165 
366

 Zbigniew Kwiecień: Tobruk..., s. 116 
367

 Emil S. Mentel, Stanisław Radomyski: Pułk Ułanów..., s. 39 
368

 Tamże, s. 40. 



75 

 

podoficerów i ułanów.
369

 W tym okresie obsada oficerów szwadronu, w którym służył 

Zygmunt Morawski wyglądała następująco: 

 

                                            

 

 

                                      3-szwadron 

 

Dwódca Szwadronu                     Rtm.            Kawecki Antoni 

Z-ca D-cy Szwadronu                  Por.              Pawłowski Czesław 

D-ca Pocztu D-cy Szwadronu      Plut.             Gawrych Bernard 

Dowódca Plutonu                         Ppor.            Winogrodzki Zbigniew 

      ,,             ,,                               Ppor.            Popiel Ludwik na kursie  

      ,,             ,,                               Ppor.            Mrowiec Karol na kursie 

      ,,             ,,                               Ppor.            Morawski Zygmunt    

Szef Szwadronu                            Wachm.       Januszewski Kazimierz 
370

 

 

      Do pierwszego starcia 3 szwadronu z wrogiem doszło na początku września 1941 r. Pułk 

Ułanów Karpackich w tym okresie rozbudowywał swoje stanowiska obronne, organizował 

patrole i zasadzki. W rezultacie wzmożona aktywność na polskich liniach przyczyniła się do 

skierowania 8 września potężnego ognia artyleryjskiego przez nieprzyjaciela na stanowiska 

polskiego szwadronu. W tym okresie również patrol wroga zapuścił się pod karpacką 

placówkę „Roman”. Polakom wówczas udało odeprzeć wrogi atak. W odpowiedzi na wypad 

przeciwnika rtm. Kawecki, wysłał patrol ppor. Dobrzyńskiego na teren przedpola. Do 

kolejnego starcia jednak nie doszło i dowódca 3 szwadronu zlecił wówczas ppor. 

Morawskiemu zorganizowanie zasadzki przed liniami wroga. Zygmunt Morawski wykonał 

zadanie dowódcy, jednak wobec braku kontaktu z nieprzyjacielem, musiał się wycofać.
371

 

      Do końca września 1941 r. polscy żołnierze przyzwyczajali się do warunków walki w 

twierdzy.
372

 Jednak po upływie okresu przeznaczonego na aklimatyzację Pułk Ułanów 

Karpackich otrzymał od dowództwa zadanie zorganizowania wypadu w głąb linii 

nieprzyjaciela w celu zdobycia jeńców. Dowództwu twierdzy Tobruk zależało na uzyskaniu 
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dokładnych informacji o oblegającym przeciwniku i rozpoznaniu źródeł ognia wroga.
373

 

       W nocy z 28 na 29 września wypad poza linie obleganego Tobruku zorganizował 1 

szwadron pod dowództwem rtm. S. Kałusowskiego. Wymarsz 1 szwadronu poprzedziło 

przygotowanie artyleryjskie Pułku. W odpowiedzi na ostrzał nieprzyjaciel odpowiedział 

również silnym ogniem. Wówczas mjr Bobiński odwołał szwadron Kałusowskiego z akcji, 

gdyż w tej sytuacji nie widział większych szans na powodzenie wypadu. Największą 

korzyścią z niedoszłej akcji było odsłonięcie się źródeł ognia przeciwnika.
374

  

      2 szwadron, pod dowództwem rtm. Antoniego Smodlibowskiego, w nocy z 11 na 12 

października dokonał drugiego wypadu poza linię obronne. Zrezygnowano z przygotowania 

artyleryjskiego, jednak pojmany wówczas jeniec zginął podczas próby ucieczki. W rezultacie 

2 szwadron zorganizował kolejny wypad w nocy z 12 na 13 października, który zakończył się 

zdobyciem dwóch jeńców i zlikwidowaniem punktów oporu przeciwnika. W uznaniu za tę 

akcję rtm. Smodlibowski otrzymał Order Virtuti Militari jako pierwszy w historii Pułku 

Ułanów Karpackich.
375

  

      Od 27 do 29 października 1941 r. trwało przenoszenie się Pułku Ułanów Karpackich z 

odcinka nadmorskiego na bardzo ważny odcinek obrony ze wzgórzem Ras el Medauar – tzw. 

„wyłom”. Ułani Karpaccy zluzowali na tym obszarze dwie kompanie z Samodzielnej 

Brygady Strzelców Karpackich. Szczyt wzgórza Ras el Medauar zajmowały wojska państw 

Osi, co umożliwiało im dokładny wgląd w głąb oblężonej twierdzy. Żołnierze broniący 

odcinka „wyłom” byli zazwyczaj zmieniani po siedmiu dniach, ze względu na wyjątkowo 

trudne warunki panujące na tym terenie.
376

 O sytuacji panującej na „wyłomie” pisał gen. 

Kopański: 

 

      Dalej na południe znajdował się pododocinek Medauar, zwany zwykle „wyłomem” 

(„salient”). Jak już wspominałem, wyłomu tego w pasie zewnętrznym umocnień obronnych 

twierdzy dokonali Niemcy w natarciach majowych. Zajęli oni 16 stałych gniazd oporu na 

wzgórzu Medauar (209) i jego południowo-wschodnim i północno-zachodnim stoku. 

Przypuszczamy, że uniemożliwienie Niemcom większego rozszerzenia wyłomu wstrzymało 

dalszy ich ruch w głąb. 

     Osobiście przywiązywałem największą wagę do utrzymania tych „narożników” wyłomu, 
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jak nazywałem grupę gniazd oporu, stanowiących jego boki. Pomiędzy tymi narożnikami 

znajdowały się bardzo improwizowane stanowiska obronne, odległe zaledwie od 80 do 800 

metrów od panujących na nimi terenowo umocnień przeciwnika. W dzień dojście obrońców do 

pierwszej linii było niemożliwe na rozciągłości pododcinka. Stanowiska na wyłomie były to 

właściwie wąskie i płytkie szczeliny, w których nie było można nieraz nawet usiąść lub 

uklęknąć. Czasem były to tylko małe, ułożone z kamieni przedpiersia. 

       Wydaje mi się, że Australijczycy nie ulepszyli stanowisk, gdyż: miały one nieraz skalne 

podłoże; zwykle kompanie na wyłomie luzowano niemal co tydzień, po czym zwykle mogły one 

liczyć, że już nie wrócą na to samo miejsce.  

      Przedpole pełne min i pułapek oraz pokryte nie pogrzebanymi trupami obu stron prawie 

nie było przez chwilowych obrońców rozpoznane.  

     Na wyłomie istniał zwyczaj dwugodzinnego zawieszania broni, rozpoczynającego się od 

zapadnięcia zmroku. W tym czasie obie strony nie strzelały do siebie i żołnierze wychodzili ze 

swych szczelin. Wtedy zaopatrywano ich w żywność, którą gotowano na tyłach, w amunicję, 

wodę itp. Zakończenie przerwy Niemcy zwykli byli oznajmiać serią pocisków świetlnych, 

wystrzeliwaną w górę.  

     Innym zwyczajem było wywieszanie flagi Czerwonego Krzyża, aby umożliwić ewakuację 

rannych. Nie strzelano wówczas do miejsca, gdzie była wywieszona flaga, oraz pozwalano na 

dojście noszowych, a nawet wozów sanitarnych.  

     Sprzęt uzbrojenia pierwszej linii był bardzo liczny i stanowił mozaikę typów. Były tam na 

przykład ckm Bren, Spandau, Breda, Schwarzlose, Fiat i inne.(...) 

     Dziwne wydawało mi się tolerowanie wieczornego zawieszenia broni z Niemcami przez 

Australijczyków. Jakakolwiek ugoda z nimi była dla nas trudna do przyjęcia ze względów 

psychicznych wobec nienawiści do Niemców, najeźdźców naszego kraju, stosujących 

barbarzyńskie metody postępowania wobec narodu polskiego.(...) 

    Ponieważ dojście do pierwszej linii na wyłomie było możliwe tylko w ciągu dwóch godzin 

zawieszenia broni, korzystałem przeważnie ze wszystkich nocy księżycowych, gdy widoczność 

na pustyni była dobra, aby poznać warunki walki i życia sześciu kompanii pierwszej linii, 

zapewniających obronę wyłomu. Zdarzało mi się widzieć sylwetki Niemców na odległości od 

kilkudziesięciu do paruset metrów. 

     Od razu się zorientowałem podczas tych moich nocnych „wycieczek”, że bez 

dwugodzinnego zawieszenia broni kompanie obsadzające stanowiska na wyłomie umarłyby z 

głodu i pragnienia. Poza tym nie mogłyby one walczyć skutkiem braku amunicji. Również 

tylko w ciągu tych dwóch godzin można było ulepszać odziedziczone po Australijczykach, 
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niezmiernie prymitywne stanowiska oraz rozpoznawać i zaminować przedpole. 

     Zwyczaj zawieszenia broni utrzymaliśmy. 
377

 

         

       

      Podczas pobytu ppor. Morawskiego na „wyłomie” Ułani Karpaccy dalej stosowali 

dwugodzinny rozejm, jednak zrezygnowano ze zwyczaju wywieszania flagi Czerwonego 

Krzyża. O powodach, które wpłynęły na podjęcie tej decyzji pisze gen. Kopański: 

 

      Z przywileju dotyczącego ewakuacji rannych Brygada stopniowo przestała korzystać. Jak 

wspomniałem, stanowiska nasze leżały o wiele niżej niż umocnienia przeciwnika i należało 

stosować wszelkie środki ostrożności, aby przeciwnik, korzystający z lepszych warunków 

obserwacji, nie mógł ich dokładnie rozpoznać. Wywieszanie flagi z Czerwonym Krzyżem 

zdradzało wyraźnie miejsca naszych gniazd oporu. W stosunkowo krótkim czasie każde 

gniazdo drużynowe zostało zaopatrzone w materiał opatrunkowy i improwizowanego 

sanitariusza, by ranny mógł bez groźby dla życia dotrwać bez ewakuacji do zmroku. Niemcy 

natomiast, a następnie Włosi do końca w pełni stosowali zwyczaj wywieszania flagi. 

Pozwalało nam to na rozpoznawanie ich stanowisk, skuteczne ich niszczenie i zadawanie 

przeciwnikowi znacznych strat.
378

 

 

      Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich przebywała najdłużej na „wyłomie” spośród 

wszystkich oddziałów alianckich stacjonujących w twierdzy. Z kolei sam Pułk Ułanów 

Karpackich na tym odcinku obrony Tobruku przebywał przez 43 dni, od 29 października do 

10 grudnia 1941 r., czyli do momentu przybycia brytyjskiej odsieczy.
379

 O okolicznościach, 

które wpłynęły na ustanowienie przesz Ułanów Karpackich tego rekordu wspominał gen. 

Kopański: 

 

      Nowy dowódca twierdzy zapytał mnie, jak długo będą mogli żołnierze Brygady Karpackiej 

pozostawać na wyłomie, gdyż wobec prawdopodobieństwa wyruszenia ofensywy 8 armii w 

początku listopada, byłoby mu trudno dokonywać przegrupowań na kilka dni przed 

uwolnieniem twierdzy przez odsiecz. Wyjaśniłem mu, że rekordowy czas na wyłomie, 

osiągnięty przez Australijczyków, wynosił 4 tygodnie; że Polacy mogliby wytrzymać o tydzień 
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dłużej, jeśli tego wymagają okoliczności operacyjne. Zaznaczyłem jednak, że jest to 

maksimum czasu trwania, do którego mogę się zobowiązać. Nie mogłem wówczas nawet 

przypuszczać, że skutkiem odłożenia terminu rozpoczęcia ofensywy, a następnie jej powolnego 

posuwania się, żołnierze karpaccy ustalą rekord 10-tygodniowego pobytu na wyłomie. Nikt też 

z nich na pewno Medauru do końca życia nie zapomni.
380

 

 

       W listopadzie 1941 r. pozycje pomiędzy dywizjami „Brescia” i „Pavia” zajęła dywizja 

„Torento”, a południowy odcinek z kolei obsadzili Niemcy.
381

 Z kolei pozycje na wzgórzu 

Ras el Medauar, naprzeciw Ułanów Karpackich, od 29 października 1941 r., zajmował pułk 

włoskich bersalierów.
382

  

       W nocy z 13 na 14 listopada do Tobruku przybył gen. Władysław Sikorski.
383

 Naczelny 

Wódz, podczas około 36 godzinnego pobytu w twierdzy,
384

 przebywał  w otoczeniu gen. 

Kopańskiego i innych dowódców alianckich, nadawał odznaczenia i inspekcjonował polskie 

oddziały. Gen. Sikorski odwiedził w tym czasie również Pułk Ułanów Karpackich, który 

bronił „wyłomu”.
385

 Wspominał o tym gen. Kopański:  

 

      Następnie w rejonie karpackiego pułku ułanów Naczelny Wódz udekorował Orderem 

Virtuti Militari rtm. Smodlibowskiego. Odbyło się to zaraz za umocnieniami pierwszej linii. 

Niepokoiłem się poważnie o bezpieczeństwo generała. Wszędzie Naczelny Wódz sam 

przypinał Krzyż Walecznych najbardziej zasłużonym żołnierzom.
386

   

 

      Wizyta Naczelnego Wodza wywarła ogromne wrażenie na Polakach broniących tobruckiej 

twierdzy. O odczuciach w związku z pobytem gen. Sikorskiego, pisał jeden z uczestników 

walk w Tobruku, Piotr Medyna:    

 

     Dla nas, kilu tysięcy Polaków, oderwanych od rodzin i kraju zagubionych gdzieś w Afryce, 

podczas tej zawieruchy wojennej, generał Sikorski był kimś więcej niż tylko wodzem. 

Szeregowi i młodsi oficerowie, ta podstawowa masa żołnierska widzieli w Sikorskim 

uosobienie Polski. Niezachwianie wierzyliśmy, że wyprowadzi on nasze sprawy z zakrętu 
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dziejowego na równe drogi.
387

 

       

        

   

      15 listopada 1941 r. wojska państw Osi zajęły pozycje do planowanego szturmu na 

Tobruk.
388

 Przewidywano wówczas, iż w przeddzień i w pierwszym dniu ataku, włoska 

Dywizja „Brescia” przeprowadzi demonstracyjny atak przy wsparciu ostrzału artyleryjskiego 

skierowanego na zachodni odcinek linii obronnych Tobruku, który wówczas zajmowała 

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich. Działania wojsk włoskich miały wprowadzić w 

błąd aliantów, co do głównego kierunku szturmu. Bowiem pierwszego dnia planowanej 

operacji wojska Rommla miały uderzyć na południowo-wschodni odcinek obrony twierdzy.
389

    

      O ataku wojsk niemiecko-włoskich, planowanym na 21 listopada 1941 r., dobrze 

wiedziało dowództwo brytyjskie. Dlatego więc 18 listopada ruszyła ofensywa „Crusader”, 

uprzedzając w ten sposób ruch wojsk gen. Rommla.
390

 Odsiecz aliantów, mająca na celu 

odblokowanie oblężonego Tobruku
391

 i przejęcie kontroli nad Cyrenajką
392

, wpłynęła na 

rezygnację wojsk niemiecko-włoskich z zamierzonego szturmu.
393

 

      Państwa Osi przypuszczały wówczas, iż wywiad brytyjski zdobył niemiecką mapę z 

planowanymi kierunkami ataku i datą działań. W rzeczywistości jednak alianci wiedzieli o 

planowanych ruchach przeciwnika dzięki pracy brytyjskich kryptologów z Blechley Park, 

którzy po przechwyceniu niemieckich radiowych depesz, rozszyfrowali je następnie za 

pomocą specjalnej maszyny o nazwie „ULTRA”. Po otrzymaniu informacji o 

przygotowaniach nieprzyjaciela do szturmu na Tobruk, wywiad brytyjski wymyślił historię o 

odnalezieniu mapy, aby wróg nie domyślił się, co było prawdziwym źródłem informacji.
394

  

        W planach operacji „Crusader” przewidziany był również udział Samodzielnej Brygady 

Strzelców Karpackich. 21 listopada 1941 r. polska Brygada natarła bowiem na pozycje 

nieprzyjaciela w kierunku Tobruk-Derna. W razie potrzeby, do akcji miał być włączony 

również Pułk Ułanów Karpackich.
395

 Z kolei 8 grudnia 1941 r. Brygada Karpacka otrzymała 

rozkaz zdobycia wzgórza Medauuar i zorganizowania grupy pościgowej w kierunku 
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Acromy.
396

 

      W nocy z 9 na 10 grudnia polska Brygada rozpoczęła atak na linie nieprzyjaciela 

rozmieszczone na wgórzach „Medauuar”, „White Knoll” i „Twin Pimples”.
397

 W wyniku 

ofensywy brytyjskiej pod Sidi Rezegh i ataku piechoty Samodzielnej Brygady Strzelców 

Karpackich na Medauar doszło w nocy z 9 na 10 grudnia 1941 r. do wycofania się Włochów z 

rejonu wzgórza.
398

 Do 10 grudnia państwa Osi wycofały się i zrezygnowały z oblegania 

Tobruku od strony zachodniej.
399

 

      Wówczas Pułk Ułanów Karpackich, zapewne wraz z ppor. Morawskim, zorganizował 

pościg za wycofującym się nieprzyjacielem. W czasie pościgu jeden z podjazdów, pod 

dowództwem ppor. Zbigniewa Wołyńskiego, zdobył 10 grudnia 1941 r. Acromę. Następnie 

podjazd ppor. Wołyńskiego dotarł aż pod Gazelę, gdzie zakończono pościg.
400

 Tego samego 

dnia mjr Babiński, zgodnie z otrzymanymi rozkazami, przekazał zajętą Acromę brytyjskiemu 

Pułkowi Kawalerii z 16 Brygady. Po opuszczeniu Acromy Ułani Karpaccy skierowali się na 

swoje poprzednie pozycje na Medaurze.
401

  

      W ten sposób dobiegł końca ponad trzymiesięczny pobyt ppor. Morawskiego i 

Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Tobruku.
402

 Pułk przebywał w twierdzy 

tobruckiej 116 dni. W tym okresie Pułk stracił 14 żołnierzy, a 65 zostało rannych.
403

 Po ponad 

trzymiesięcznym pobycie w twierdzy ppor. Morawski, podobnie jak reszta Ułanów 

Karpackich, mógł uważać się za „Szczura Tobruku”. Określeniem „Szczury Tobruku” 

propaganda niemiecka ochrzciła alianckich obrońców twierdzy. Paradoksalnie okazało się, iż 

obraźliwe w założeniu miano, stało się powodem do dumy dla noszących je aliantów.
404

  

       W czasie pobytu w Tobruku Zygmunt Morawski wysłał list do Leoni Pappe, siostry mjr. 

Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. W ten sposób Leonia Pappe dowiedziała się o losach i 

śmierci swojego brata.
405

  

      19 grudnia 1941 r. Pułk Ułanów Karpackich wyruszył z Tobruku
406

 do Mersa Matruh, a 

stamtąd koleją do obozu El Khatathba, znajdującego się 50 kilometrów na północ od Kairu.
407
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El Alamein. 

 

      Po opuszczeniu Tobruku Pułk Ułanów Karpackich stacjonował w Egipcie. Z kolei 18 

grudnia 1941 r. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, już bez Ułanów Karpackich, 

odniosła zwycięstwo nad wojskami włoskimi w bitwie pod El Gazalą,
408

 a od 31 grudnia 

1941 r. do 2 stycznia 1942 r. pułk artylerii z Brygady Karpackiej, pod dowództwem ppłk. S. 

Gliwicza, brał udział w zdobyciu twierdzy Bardia.
409

  

      4 lutego 1942 r. Pułk Ułanów Karpackich przybył do obozu Mena Camp pod piramidami 

Gizeh. Wówczas cały Pułk na okres szkolenia bezpośrednio podlegał dowódcy Wojska 

Polskiego na Środkowym Wschodzie, gen. Józefowi Zającowi. Już pod koniec grudnia 1941 

r. powstał przy Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Abbassia szwadron szkolny Pułku 

Ułanów Karpackich, pod dowództwem por. Jana Porzeckiego. Ten szwadron miał na celu 

przeszkolenie przyszłych instruktorów w dziedzinie działań pancerno-motorowych. W 

rezultacie przeszkolono wówczas 67 przyszłych instruktorów,
410

 wśród których zapewne 

znalazł się ppor. Morawski.  

      5 kwietnia 1942 r. Pułk odwiedził gen. Władysław Anders, który wówczas stał na czele 

Armii Polskiej w Związku Radzieckim.
411

   

      Od kwietnia 1942 r. oficerowie i podoficerowie Pułku pełnili rolę instruktorów klasy 

kawalerii w Szkole Podchorążych Rezerwy, funkcjonującej przy dowództwie Samodzielnej 

Brygady Strzelców Karpackich pod Aleksandrią.
412

  

       W styczniu 1942 r. wojska niemieckie i włoskie dotarły do linii Gazali, gdzie zatrzymał 

się front.
413

 Z kolei 26 maja 1942 r., w wyniku kolejnej ofensywy, państwa Osi zajęły Gazalę, 

Bir Hakeim,
414

 a od 18 czerwca wojska gen. Rommla po raz kolejny oblegały Tobruk, który 

został zdobyty 21 czerwca 1942 r.
415

  

      Wobec postępów sił przeciwnika, wojska alianckie wycofały się na linię obronną 
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pomiędzy depresją Quattara a brzegiem Morza Śródziemnego, niedaleko El Alamein.
416

 1 

lipca 1942 r. wojska niemieckie i włoskie uderzyły na pozycje obronne wojsk alianckich w 

tym rejonie. Wówczas pochód wojsk państw Osi został zatrzymany i rozpoczęła się jedna z 

najważniejszych bitew podczas wojny w Afryce Północnej.
417

  

      W tym okresie Pułk Ułanów Karpackich ubezpieczał obóz Mena Camp za pomocą 

samochodów pancernych. W razie potrzeby Ułani Karpaccy mieli uczestniczyć w obronie 

Nilu i wysadzić tamy na rzece, aby zalać przedpole, uniemożliwiając w ten sposób marsz 

nieprzyjacielowi.
418

 Od 2 lipca 1942 r. polski pułk wchodził w skład brytyjskiej 10 Dywizji 

Pancernej i organizował pozycje obronne wokół zapór na Nilu w Delta Barrage, na północ od 

Kairu. Oprócz tego Pułk Ułanów Karpackich patrolował w tym rejonie przedpole.
419

  

      3 szwadron, zapewne z Zygmuntem Morawskim, otrzymał zadanie obrony mostów i 

zapór na Nilu. Nowym dowódcą 3 szwadronu w tym okresie był rtm. Stanisław Stryjewski,
420

 

gdyż rtm. Kawecki, który należał do najstarszych oficerów pułku, odszedł 2 sierpnia 1942 r. 

na stanowisko oficera placu w Kairze.
421

   

      Pod koniec sierpnia 1942 r. w skład Pułku wchodziło 598 oficerów i szeregowych. Ułani 

Karpaccy w tym okresie dysponowali jednym szwadronem samochodów pancernych i dwoma 

plutonami czołgów.
422

  

      Od 31 sierpnia do 2 września 1942 r. wojska alianckie powstrzymywały silną ofensywę 

wojsk państw Osi i wówczas doszło do ustabilizowania się frontu pod El Alamein.
423

 Z kolei 

23 października 1942 r. ruszyła ofensywa aliantów pod dowództwem gen. Bernarda 

Montgomery’ego
424

 i wówczas wojska Rommla zostały rozbite i zmuszone do wycofania 

się.
425

 Rozpoczął się wtedy odwrót sił niemieckich w kierunku Tunezji.
426

  

 

 

W Armii gen. Andersa. 

 

      Po ataku Niemiec na ZSRR, doszło do podpisania umowy polsko-radzieckiej w lipcu 
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1941 r., na mocy której została umożliwiona ewakuacja żołnierzy polskich z ZSRR na 

Środkowy Wschód.
427

 W celu zorganizowania wówczas sprawnej ewakuacji został powołany 

25 września 1941 r. na stanowisko dowódcy Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie 

gen. Józef Zając.
428

 Część ewakuowanych żołnierzy planowano wówczas wcielić do 

Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, aby umożliwić jej rozbudowę.
429

 

      12 września 1942 r. gen. Władysław Sikorski utworzył Armię Polską na Wschodzie pod 

dowództwem gen. Władysława Andersa.. Polska armia liczyła w połowie września 1942 r. 68 

tys. oficerów i szeregowych i przebywała wówczas w rejonie Khanaqin i Quizil-Ribat.
430

 

Jednak w wyniku dezercji i panującej w Iraku malarii, stan liczebny polskiej Armii znacznie 

spadał. Ze względu na bardzo wysokie temperatury i licznie występujące komary, roznoszące 

malarię, warunki bytowe w Iraku były bardzo ciężkie.
431

  

        Od 3 września 1941 r. w armii gen. Andersa przebywał ppłk Marian Morawski, ojciec 

ppor. Zygmunta Morawskiego. Marian Morawski 2 października 1939 r. w Janowie 

Lubelskim trafił do niewoli radzieckiej. Początkowo przebywał w obozie w Juchnowie, a 

następnie w więzieniu w Putywlu. Od 18 czerwca 1940 r. ppłk Morawski był jeńcem w 

obozie w Griazowcu.
432

 Wraz z garstką innych oficerów uniknął tragicznego losu polskich 

jeńców wojennych przetrzymywanych w ZSRR. Jesienią 1940 r. władze radzieckie 

próbowały stworzyć polską dywizję spośród ocalałych polskich żołnierzy i oficerów 

przetrzymywanych w obozach jenieckich na terenie ZSRR. Po upadku Francji i pogorszeniu 

się stosunków niemiecko-radzieckich, Józef Stalin planował wykorzystać polską armię w 

razie ewentualnego konfliktu z Niemcami.
433

 W tym celu siedmiu polskich wyższych 

oficerów, wśród których znajdował się ppłk Marian Morawski, przeniesiono w październiku 

1940 r. na Łubiankę, a następnie do Małachówki.
434

 Władze radzieckie zdecydowały 

wówczas o postawieniu na czele grupy polskich oficerów ppłk. Zygmunta Berlinga.
435

 Z kolei 

ppłk. Morawski został oddzielony od reszty oficerów ze względu na treść swojego memoriału 

do Józefa Stalina.
436

 O sytuacji powstałej po wysłaniu pisma ppłk Morawskiego do Stalina, 

wspomniał Zygmunt Berling: 
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      Tymczasem Morawski zakończył swój przerabiany wielokrotnie memoriał do Stalina i, nie 

wtajemniczając nikogo w jego treść, przekazał go przez oficera łącznikowego. (...) 

     Nie było wątpliwości, że zachorował. Wybuchła zresztą za kilka dni awantura. Przyjechał 

Kondratik i silnie poruszony zapytał, czy my wszyscy znamy treść listu Morawskiego do 

Stalina i czy się z nim solidaryzujemy. Kiedy dowiedział się, jak wyglądała sprawa, 

oświadczył, że Morawski nie może z nami pozostać i musi wyjechać. Żadnych bliższych 

wyjaśnień nie chciał dać, lecz odsyłał nas do Morawskiego, który zbywał pytania tajemniczą 

miną i wzruszeniem ramion. W niezwykle - powiedziałbym - radosnym nastroju żegnał nas, z 

pobłażliwym uśmiechem młodszych stopniem poklepał po ramieniu i pojechał. Po jego 

wyjeździe okazało się, że zwierzył się jednemu z kolegów - z uroczystym zastrzeżeniem 

tajemnicy – że w memoriale proponował utworzenie rządu polskiego w ZSRR spośród 

„wydajuszczichsia wojennoplennych” i podejmował się taki rząd sformować.  

      Niedługo potem dowiedzieliśmy się, że wrócił do Griazowca. Był później w armii Andersa. 

Zmarł w Iranie. Był rzeczywiście chory.
437

 

 

        Działalność ppłk. Morawskiego w ZSRR miała znaczący wpływ na późniejszy los tego 

oficera w Wojsku Polskim. W tym okresie w Armii Polskiej w ZSRR działało wielu agentów 

NKWD i zapewne ppłk Morawski musiał budzić podejrzenia po przybyciu do armii gen. 

Andersa. Ostatecznie ppłk Morawski trafił do polskiego więzienia wojskowego w Palestynie. 

Spośród pięciu oficerów, którzy przebywali w Małachówce i dotarli później do Armii Polskiej 

na Wschodzie, tylko mjr Józef Lis służył w II Korpusie Polskim.
438

 

      Tymczasem 6 października 1942 r. Pułk Ułanów Karpackich, wraz z Zygmuntem 

Morawskim, został skierowany do Suezu, a stamtąd przez Zatokę Perską dotarł do Iraku, 

gdzie dołączył do organizowanej Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa. 

Ułani Karpaccy przebywali od listopada 1942 r. w rejonie irackich miejscowości Quizil-Ribat 

i Khanaqin.
439

 Jesienią 1942 r. w Iraku musiało zatem dojść do spotkania ppor. Zygmunta 

Morawskiego z ojcem ppłk. Marianem Morawskim po trzech latachś rozłąki. 

      Od 12 października 1942 r. Pułk Ułanów Karpackich wchodził w skład 3 Dywizji 

Strzelców Karpackich, która została utworzona z Samodzielnej Brygady Strzelców 
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Karpackich. W nowej jednostce wojskowej pułk pełnił rolę oddziału rozpoznawczego.
440

  

      W tym okresie rozpoczęła się koncentracja polskich pułków kawalerii w Quizil-Ribat, 

która miała na celu przeprowadzenie szkolenia motorowo-pancernego. Oprócz Pułku Ułanów 

Karpackich w Quizil-Ribat znajdowały się również: 12 Pułk Ułanów Podolskich i 15 Pułk 

Ułanów Poznańskich. Ułani Karpaccy, zapewne wraz z ppor. Morawskim, pełnili wówczas 

rolę instruktorów podczas prowadzonych szkoleń.
441

  

       Na początku 1943 r. na strukturę całej Armii Polskiej na Wschodzie składały się: 

dowództwo armii, 3 Dywizja Strzelców Karpackich, 5 Kresowa Dywizja Piechoty, 2 brygada 

czołgów, Armijna Grupa Artylerii, rezerwowa 7 dywizja piechoty, armijny batalion saperów, 

armijny batalion łączności, etapy armii, służby kwatermistrzowskie i Pomocnicza Służba 

Kobiet.
442

  

       3 maja 1943 r. dowódca Pułku Ułanów Karpackich, mjr Władysław Bobiński, został 

awansowany na podpułkownika, a jego zastępca, rtm. Stanisław Wyskota Zakrzewski, na 

majora.
443

 Od 26 maja 1943 r. ppłk Bobiński pełnił funkcję oficera do specjalnych zleceń 

dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie. W zaistniałej sytuacji nowym dowódcą Pułku został 

mjr Zakrzewski.
444

  

       Po zakończeniu koncentracji kawalerii w Quizil-Ribat 15 maja 1943 r., 12 Pułk Ułanów 

Podolskich wszedł w skład 3 Dywizji Strzelców Karpackich, 15 Pułk Ułanów Poznańskich  w 

skład 5 Kresowej Dywizji Piechoty, a Pułk Ułanów Karpackich dalej pełnił funkcję pułku 

rozpoznawczego przy dowództwie Armii Polskiej na Wschodzie.
445

 18 i 19 maja 1943 r. 

przetransportowano cały Pułk do Baba Gur-Gur, leżącego niedaleko Kirkuku. Głównym 

zadaniem Ułanów Karpackich na tym obszarze było wówczas patrolowanie pól naftowych i 

rafinerii.
446

  

        1 czerwca 1943 r. gen. Sikorski rozpoczął inspekcję Armii Polskiej na Wschodzie. 

Naczelny Wódz odwiedził wówczas Pułk Ułanów Karpackich podczas przeprowadzanych 

ćwiczeń pokazowych z udziałem 3 szwadronu, w którym służył ppor. Morawski.
447

 Gen. 

Sikorski podczas pobytu na Środkowym Wschodzie nakłonił dowództwo brytyjskie do 

przeniesienia Armii Polskiej z Iraku na tereny Palestyny i Syrii, gdzie warunki bytowe dla 

                                                 
440

 Ułani Karpaccy..., s. 147. 
441

 Emil S. Mentel, Stanisław Radomyski: Pułk Ułanów..., s. 50. 
442

 Alianci i państwa Osi..., s. 84. 
443

 Emil S. Mentel, Stanisław Radomyski: Pułk Ułanów..., s. 50. 
444

 Ułani Karpaccy..., s. 154. 
445

 Emil S. Mentel, Stanisław Radomyski: Pułk Ułanów..., s. 50. 
446

 Tamże, s. 51. 
447

 Ułani Karpaccy..., s. 154. 



87 

 

żołnierzy przedstawiały się o wiele korzystniej.
448

 Wizyta na Bliskim Wschodzie była ostatnią 

w życiu Naczelnego Wodza, gdyż 4 lipca 1943 r., podczas drogi powrotnej do Londynu, 

zginął w Gibraltarze.
449

 

        W lipcu 1943 r. Armię Polską na Wschodzie przekształcono w II Korpus Polski pod 

dowództwem gen. dyw. Władysława Andersa. Oprócz 3 Dywizji Strzelców Karpackich w 

skład II Korpusu wchodziły również: 5 Kresowa Dywizja Piechoty, 2 Brygada Czołgów, 2 

Grupa Artylerii oraz oddziały armijne korpuśne i armijne.
450

 

      7 sierpnia 1943 r. ppor. Zygmunt Morawski zmarł w hotelu King David w Jerozolimie. W 

chwili śmierci miał 22 lata.
451

 Po wojnie przypuszczano, że ppor. Morawski popełnił 

samobójstwo na skutek powstałej nagonki na jego osobę.
452

 O Zygmuncie Morawskim pisał 

Piotr Medyna, który również służył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich: 

 

      Byli tam uciekinierzy z obozów jenieckich i z obozów internowanych, byli też przybysze z 

Chin, Niemiec, Afryki północnej i z Francji po jej upadku. Wielu, tak jak ja, uciekło z kraju. 

Między innymi było kilku, którzy wyjechali z Polski przed paru tygodniami, po rozbiciu 

partyzanckiego oddziału majora Hubal-Dobrzańskiego. Oddział ten nie złożył i walczył dalej 

z Niemcami, operując w rejonie Gór Świętokrzyskich. Legenda zaczęła otaczać hubalczyków 

jeszcze przed moim wyjazdem z Polski. Później jednak zginął w potyczce dowódca, mjr 

„Hubal”, który był duszą oddziału; padło tez wielu jego żołnierzy, a reszta poszła w rozsypkę. 

Dwóch podporuczników i jeden podchorąży przedostali się z kraju do Palestyny. Byli to 

podporucznicy Lichota i Witwicki oraz  pchor. Morawski. Wszyscy oni wkrótce dostali 

przydział do brygady. W następnych latach Lichota i Witwicki wyjechali do Anglii z zamiarem 

wstąpienia do lotnictwa, zaś pchor. Morawski, mianowany podporucznikiem w Karpackim 

Pułku Ułanów, na tle prowadzonej przeciw niemu nagonki odebrał sobie życie w hotelu „King 

Dawid” w Jerozolimie.
453

    

 

       Zygmunt Morawski awans na podporucznika otrzymał jeszcze w oddziale mjr. „Hubala” 

w grudniu 1939 r.
454

 Z kolei nie są znane w Oddziale Wydzielonym Wojska Polskiego 

nazwiska dwóch oficerów wymienionych w książce Piotra Medyny. 
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       Również wiązano śmierć ppor. Morawskiego z konfliktem, do jakiego miało dojść między 

jego ojcem, ppłk. Marianem Morawskim, a gen. Andersem. O losie ppłk Morawskiego 

wspomniano w gazecie Żołnierz Wolności z 1946 r.: 

 

  (...) ppłk. Morawskiego otruto skrytobójczo w Kairze, gdzie zgłosił się do płk. Kinstlera po 

dokumenty jazdy, pokazując zgodę ówczesnego min. obrony narodowej Kukiela na powrót do 

Polski. 

      Ppłk Morawski był dwukrotnie ofiarą Andersa. W roku 1943 doprowadzony został do 

samobójstwa syn jego Zygmunt, nieustraszony partyzant oddziału „Hubala” z roku 1939-

1940, kawaler orderu Virtuti Militari, uosobienie młodzieńczego zapału i woli służenia 

Polsce.
455

 

 

     Zygmunt Morawski nigdy nie został odznaczony orderem Virtuti Militari. Z kolei według 

Zygmunta Berlinga ppłk Marian Morawski zmarł na skutek długoletniej choroby w Iranie, a 

nie z powodu otrucia w Egipcie, jak pisano w Żołnierzu Wolności. Istnieje 

prawdopodobieństwo, iż ppor. Morawski mógł być zamieszany w konflikt między gen. 

Andersem a swoim ojcem, jednak brak dowodów na to, aby dowódca II Korpusu Polskiego 

miał wpływ na śmierć tego młodego oficera.  

     Obecnie można również przypuszczać, iż Zygmunt Morawski mógł być zamieszany w 

tzw. sprawę rtm. Klimkowskiego. Rotmistrz Jerzy Klimkowski w Armii Polskiej na 

Wschodzie pełnił funkcję adiutanta gen. Andersa. Jednak drogi obu oficerów rozeszły się w 

1943 r.,
456

 gdy pojawiły się przypuszczenia, iż Klimkowski współpracuje z NKWD.
457

 

Klimkowski stał również na czele sprzysiężenia młodych oficerów krytykujących politykę 

gen. Sikorskiego.
458

 Informacje o sytuacji wewnątrz wojska polskiego dotarły do Londynu. W 

obawie przed możliwością buntu w Armii Polskiej na Wschodzie Naczelny Wódz udał się w 

podróż inspekcyjną na Bliski Wschód w czerwcu 1943 r.
459

 Do buntu nie doszło, jednak gen. 

Anders postanowił odsunąć kłopotliwego adiutanta. W rezultacie Klimkowskiego uwięziono 

na okres dwóch lat.
460

* 
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      Z tzw. sprawą Klimkowskiego był bezpośrednio związany Pułk Ułanów Karpackich w 

czasie pobytu w Iraku w 1943 r.
461

 Adiutant gen. Andersa dowodził wówczas 12 Pułkiem 

Ułanów Podolskich.
462

 Wspólne manewry obu pułków kawalerii w Quizil-Ribat sprzyjały 

prowadzeniu agitacji przez Klimkowskiego w Pułku Ułanów Karpackich. Wówczas wśród 

oficerów współpracujących z Klimkowskim mógł znaleźć się ppor. Morawski. O działalności 

Klimkowskiego pisał Stanisław Kopański: 

   

      Na podstawie relacji oficerów dywizji, odkomenderowanych czasowo do armii, do 

dowództwa brytyjskiego Paiforce w Bagdadzie i innych, odniosłem wrażenie, że istnieją 

pewne grupy oficerów, odmawiających zaufania rządowi gen. Sikorskiego w Londynie. 

     Uporczywie powtarzała się pogłoska, że rtm. Klimkowski był inspiratorem jednej z tych 

grup. Oficer ten, jako adiutant dowódcy armii, mieszkał z generałem i przebywał z nim stale. 

Generał Anders darzył go dużym zaufaniem, co się objawiało nawet w formie zwracania się 

generała do Klimkowskiego. Był on równocześnie, mimo niskiego stopnia wojskowego, 

dowódcą 12 pułku ułanów podolskich.               

      Trzy pułki ułanów: karpacki, 12 i 15, stały razem w bezpośrednim sąsiedztwie dowództwa 

armii. Stanowiły one zgrupowanie dla celów wyszkolenia, którym kierował dowódca pułku 

ułanów karpackich, mjr Bobiński. Pułki 12 i 15 miały bardzo dobry i młody element 

żołnierski. Całe zgrupowanie wyróżniało się porządkiem i dyscypliną. Słyszałem, że 12 pułk 

ułanów miał najbogatsze kasyno i urządzał częste przyjęcia. 

      Klimkowski, według mojej opinii, był półinteligentem, pewnym siebie i aroganckim, o 

wybujałej ambicji. Być może, że podłoże jego poczynań było ideowe. Słyszałem potem, że rtm. 

Klimkowski jeszcze w 1939 i 1940 roku był wykorzystywany przez gen. Modelskiego i prof. 

Kota. Jego ówczesne „deklaracje” polityczne zmierzały w kierunku obalenia rządu 

londyńskiego, który sprzedaje Polskę Rosji i Anglosasom przez swą bierność i powolność. 

Znajdowały one pewien oddźwięk u młodych ludzi. Wyraźnego programu politycznego, poza 

uchwyceniem władzy w swoje ręce, grupa ta bodaj nie miała. Rozeszła się pogłoska, być może 

bezpodstawna, że rtm. Klimkowski przygotowuje zamach na Naczelnego Wodza czy też „pucz 

polityczny”. 

      Stosunek gen. Andersa do rządu Sikorskiego był w wielu wypadkach krytyczny, z czym 

generał nie krył się wobec dowódców. Nigdy jednak nie objawiał on go w tak ostrej i 
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prymitywnej formie jak Klimkowski. Stosunek ten znajdował oddźwięk u pewnej ilości 

wyższych oficerów, przybyłych z Rosji. Nie rozpowszechnił się natomiast nigdy na masę 

żołnierską, na ogół mało uświadomioną, bierną i posłuszną, wierzącą dowódcy armii, który 

uratował ją wyprowadzając z Rosji. Masa ta była antysowiecka, poza tym nie miała ona 

oblicza politycznego.
463
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Rozdział III: Hubalczycy w okupowanej Polsce. 

 

 

 

 

 

 

3.1. Hubalczycy w Kedywie. 

 

      Od końca 1942 r. akcje dywersyjne AK były wykonywane przed Kierownictwo Dywersji 

(Kedyw). W wielu ważnych akcjach dla polskiego podziemia brał udział hubalczyk, Marek 

Szymański. Jako saper był predysponowany do działalności dywersyjnej, którą prowadził od 

jesieni 1942 r. do początku 1944 r. 

 

Marek Szymański. 

 

      Marek Szymański urodził się 25 kwietnia 1915 r. w Końskich.
464

 W latach 1927-1930 

przebywał w Korpusie Kadetów w Chełmnie. Od 1936 r. do 1937 r. uczęszczał do Szkoły 

Podchorążych Rezerwy Saperów, a od 1937 r. do 1939 r. był słuchaczem Szkoły 

Podchorążych Saperów w Warszawie. We wrześniu 1939 r., w stopniu podporucznika, służył 

w Armii „Łódź”. Po powrocie do rodzinnych Końskich wstąpił do oddziału mjr. „Hubala”. Po 

walkach pod Huciskiem (30.III.1940) został dowódcą piechoty w oddziale. Po likwidacji 

OWWP pełnił działalność konspiracyjną w ZWZ w Koralinie, pod Warszawą, do wiosny 

1941 r. Od lipca 1941 r. służył w wojskowym wywiadzie ZWZ, na Wileńszczyźnie. W 

sierpniu 1942 r., ze względu na wielką wsypę, musiał opuścić Wileńszczyznę i powrócić do 

Warszawy. W stolicy dystryktu warszawskiego rozpoczął działalność w Kedywie.
465

 

 

Kedyw. 

 

      Pod koniec 1941 r. Stefan Rowecki powołał grupę dywersyjną „Wachlarz”. Przed nowo 

powstałą grupą postawiono dwa cele – prowadzenie  akcji sabotażowo-dywersyjnych oraz 
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stworzenie osłony dla powstania narodowego, które miało wybuchnąć pod koniec wojny, 

przed wycofującą się z frontu wschodniego pobitą armią niemiecką.
466

 Ostatecznie jednak 

„Wachlarz” nie spełnił pokładanych w nim nadziei i został rozwiązany pod koniec 1942 r.
467

 

      Inną polską organizacją o charakterze dywersyjnym był Związek Odwetu (ZO), który 

wykonywał zadania sabotażowe, zbrojne akcje dywersyjne oraz akcje odwetowe.
468

 

      Z połączenia Związku Odwetu i „Wachlarza” powstało w listopadzie 1942 r. 

Kierownictwo Dywersji KG AK (Kedyw). Na czele Kedywu stanął płk. piech. Emil Fieldorf 

(„Maj”, „Nil”).
469

 Na terenie obszarów i okręgów AK powstawały komórki sztabowe 

Kedywu.
470

 Do głównych zadań Kedywu należały akcje mające na celu pozyskanie broni i 

pieniędzy.
471

 Za prowadzenie walki czynnej odpowiedzialne były oddziały dyspozycyjne: 

„Motor 30” (później noszący nazwę „Sztuka 90”, „Deska 81”, „Broda 53”), kompania „Agat” 

(później „Pegaz”) i Oddział Specjalny „Anatol”.
472

 Marek Szymański służył w Oddziale 

Specjalnym (OS) „Sęk”, który wchodził w skład „Motoru 30”. „Motor 30” został utworzony 

w sierpniu 1942 r. i funkcjonował wówczas w obrębie Związku Odwetu. Na czele „Motoru 

30” do grudnia 1943 r. stał mjr Kiwerski, skąd później odszedł do Okręgu Wołyń AK.
473

 

Oprócz OS „Sęk” w skład „Motoru 30” wchodziły również: OS „Jerzy”, OS „ Andrzej” oraz 

OS „ Jana”- „Osjan”. OS „Sęk” (później noszący nazwę „Pola”) dowodził od lutego 1943 r. 

rtm. Tomasz Zan „Sęk”, następnie kpt. piech. Zdzisław Pacak – Kuźmirski „ Andrzej”, a od 

maja 1943 r. por. Roman Kiźny „Pola”.
474

 Sekcja bojowa (patrol) każdego oddziału 

dyspozycyjnego składała się z 3 do 6 ludzi. Ewentualne w razie potrzeby sekcje były łączone 

i tworzyły grupy, zespoły.
475

   

 

Okres szkolenia. 

 

      W końcu sierpnia 1942 r. na Żoliborzu Marek Szymański spotkał się z mjr. dypl. Janem 

Wojciechem Kiwerskim „Dyrektorem”, dowódcą „Motoru 30”. Szymański otrzymał wówczas 

zgodę na działalność dywersyjną i po złożeniu przysięgi przyjął pseudonim „Czarny”. Od 
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jesieni 1942 r. uczęszczał na kurs dywersyjny.
476

 O szkoleniu na kursie i pierwszych zajęciach 

praktycznych Szymański wspominał w swojej biografii: 

 

      Któregoś dnia na takim wykładzie zjawił się jako wykładowca Stanisław Kotkowicz, 

kolega z rocznika Kajtka (Białego). Był to skoczek spadochronowy z Anglii, dopiero co 

zrzucony w Polsce. Miał pseudonim Crown, był specjalistą środków walki dywersyjnej. Od 

niego dowiedzieliśmy się o różnego rodzaju zapalnikach, bombach, materiałach bombowych, 

granatach i broni. Poza tym były wykłady z kolejnictwa, z zakresu zniszczeń, taktyki 

dywersyjnej. Równolegle z wykładami były zajęcia praktyczne, podczas których 

wypróbowaliśmy różne materiały wybuchowe i środki walki dywersyjnej. Przygotowywaliśmy 

również akcje dywersyjne, które miały być uderzeniem na oddział warty gestapowskiej na 

Pawiaku, w czasie jej przejazdu (zmiany), bestialsko wykańczającej więźniów. Ta akcja nie 

doszła do skutku, gdyż Niemcy zmienili trasę przejazdu. Później w naszej grupie specjalista 

od precyzyjnych urządzeń elektrycznych pchor. Podkowa (Jan Popowski) przygotował ładunki 

wybuchowe w różnych opakowaniach, jak walizka, paczka itp. do rozłożenia ich w 

pomieszczeniach niemieckich w Kielcach i Radomiu. Akcja ta nie doszła do skutku odwołana 

przez dowództwo i ładunki trzeba było rozładować. Później w ostatni dzień grudnia 1941*, w 

sylwester, nasza grupa czekała na rogu ul. Towarowej i Srebrnej na niemiecki ładunek 

kalichlorku, który miał tamtędy przejeżdżać. Samochód nie przyjechał.
477

  

 

Akcje dywersyjne.  

 

      Zimą 1943 r. grupa, do której należał „Czarny”, dokonała rozpoznania możliwości 

zniszczenia torów, przepustów i mostów na liniach kolejowych na terenie Ostlandu. 

Szymańskiemu przypadł wówczas do rozpoznania rejon Białegostoku. Wyniki 

przeprowadzonych rozpoznań były potem wykorzystywane do konkretnych akcji.
478

 

      Pierwszą akcją dywersyjną Szymańskiego, która doszła do skutku, było odbicie więźniów 

w Celestynowie. Taką akcję przygotował w maju 1943 r. oddział dyspozycyjny „Motor 30”, 

w skład którego wchodziło kilka grup dywersyjnych, w tym również grupa OS „Sęk”, do 

której należał Marek Szymański.
479

 W sumie w akcji wzięły 44 członków Kedywu. Całą akcją 
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dowodził kpt. Krukowski „Mietek”, zastępca mjr. dypl. Kiwerskiego „Dyrektora”. Główna 

rola podczas operacji przypadła baonowi „Zośka”. Z kolei siedmioosobowa grupa „Sęka” 

odpowiadała za opanowanie parowozu. Do akcji doszło w nocy z 19 na 20 maja 1943 r. na 

stacji Celestynów.
480

 Szymański wspominał:  

 

      Na razie zadanie polegało na sterroryzowaniu obsługi parowozu, aby pociąg w czasie 

akcji nie ruszył, a także na pilnowaniu pierwszego wagonu, w którym zawsze jeździli Niemcy. 

Gdy pociąg podjechał na stację, część z nas podeszła do parowozu, część w pobliże 

pierwszego wagonu. Ja z Andrzejem weszliśmy do parowozu. Było tam dwóch ludzi z obsługi 

– maszynista z pomocnikiem. Byli tam Polacy. Kazaliśmy im stać spokojnie i nie ruszać się 

dopóki nie dam im znać, że mogą ruszyć. W tym czasie grupa Zośki atakowała wagon z 

więźniami na końcu pociągu. Gdy na końcu pociągu rozległy się strzały, wtedy z pierwszego 

wagonu i z któregoż ze środka wagonu pociągu też padły strzały. To strzelali Niemcy nie 

wychodząc z pociągu. Trafiony został Crown i Jan, obaj śmiertelnie ranni. Jan leżał między 

parowozem i pierwszym wagonem. Biały krzyknął do mnie, żebym mu pomógł odnieść Jana 

na bok. Zszedłem z parowozu. Maszynista i pomocnik stali spokojnie. Jan i Crown, zawiezieni 

osobowym samochodem do Szpitala Pańskiego, zmarli. Szpital nie mógł ich przyjąć, był już 

dzień i zmarli, zostawieni pod szpitalem. Niedługo już byłem na parowozie, bo za chwilę mnie 

odwołali. Akcja była skończona. Więźniowie wszyscy odbici, nikt z nich nie był ranny ani 

zabity. Niemcy z obstawy wagonu byli zabici (5 czy 6 osób).    

      Odbitych 45-ciu więźniów i uczestników akcji załadowaliśmy na samochody. 

Dojechaliśmy do Wawra i tam samochody poszły inną, boczną drogą a my pieszo do pętli 

tramwajowej. Był ranek, widno, 21 maja 1943. Spieszyliśmy się, aby jak najprędzej być po 

drugiej stronie Wisły, bo przypuszczaliśmy, że Niemcy, dowiedziawszy się o tej akcji będą 

kontrolować na mostach. Przejechaliśmy z Kajtkiem przez most Poniatowskiego tramwajem i 

do mieszkania – Kajtek na Wilczą a ja na Puławską. 

      W tym czasie zmieniałem ciągle miejsce pobytu – u ciotki, u Kajtka na Wilczej, na 

Puławskiej. Dokumenty miałem: zaświadczenie z Karolina jako pomocnik ogrodnika i lipną 

kennkartę.
481

  

 

      W nocy z 19 na 20 maja zginęło dwóch członków Kedywu i 4 Niemców. Akcja pod 

Celestynowem doprowadziła do uwolnienia 49 więźniów politycznych i należała do 
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największych tego typu akcji przeprowadzanych przez AK.
482

  

      Po akcji pod Celestynowem Marek Szymański co trzy miesiące lub częściej brał udział w 

akcjach dywersyjnych. Następna akcja Szymańskiego polegała na przewiezieniu angielskiej 

broni ze zrzutu w lesie pod Mordami do Rembertowa.
483

  

      Później wziął udział w operacji, która polegała na wysadzeniu mostu kolejowego pod 

Łukowem.
484

 Szymański wspominał: 

 

      Spotkaliśmy się wieczorem przy szosie za Łukowem, tam wyładowaliśmy wszystkie 

materiały, zabraliśmy je i poszliśmy do mostu. Przed mostem odbyła się krótka odprawa, by 

przypomnieć co kto ma robić. Potem Podkowa i Gieniec poprowadzili na most. Most nie był 

strzeżony. Pakietowanie trwało bardzo krótko, tym bardziej, że mieliśmy angielski plastik 

(materiał wybuchowy) w formie pałeczek i nie wymagał on mocowania, sam się przyklejał do 

żelaza. Ja łączyłem węzły odpowiednie do poszczególnych ładunków, zakładałem zapalniki i 

miałem odpalić. Zając (Zygmunt Górka – Grabowski) rozciągał linę i przygotowywał 

zapalarkę. Po przygotowaniu do wysadzenia wszyscy zeszli z mostu na bok a ja z Zygmuntem 

odeszliśmy torem około 200 metrów od mostu. Ponieważ prowizoryczna zapalarka – zestaw 

kilkunastu bateryjek kieszonkowych – nie dała wyniku po włączeniu, odpalanie nastąpiło 

dopiero, gdy pociągnąłem przewody elektryczne, do których przymocowany był zapalnik 

pociągowy jako asekuracja zapalnika elektrycznego. Nastąpił wybuch. Noc była ciemna, 

błysnął ogień, cholerny huk i dym. Szybko odeszliśmy do lasu niedaleko szosy, tam zabraliśmy 

broń z teczki i ja poszedłem na umówione miejsce około 1 km w lesie przy szosie, gdzie miał 

czekać na nas Kitajec – samochód.
485

 

 

      12 sierpnia 1943 r. Marek Szymański wziął udział w akcji „Góral”, zwanej również „akcją 

na 100 milionów”. Operacja ta należała do największych akcji przeciw okupantowi 

niemieckiemu w Europie podczas II wojny światowej.
486

 Cała akcja trwała około dwu i pół 

minuty,
487

 jednak przygotowania zajęły ponad rok.
488

 Koncepcja uzyskania środków 

finansowych w wyniku akcji bojowej pojawiła się w KG AK wiosną 1942 r. Przewidywano 

wówczas skierowanie do tego zadania oddziału specjalnego KG AK „Osa”, przemianowanej 
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w marcu 1943 r. na „Kosę”. Planowano zaatakować transport pieniędzy, wyjeżdżający z 

warszawskiego Banku Emisyjnego (Polskiego), znajdującego się przy ul. Bielańskiej. 

Informacje o datach transportów dostarczało kilku pracowników Banku Emisyjnego, którzy 

byli członkami AK. Za przygotowania do „akcji Góral”, trwające do wiosny 1943 r., 

odpowiadał mjr Jan Kiwerski „Lipiński”. W czerwcu 1943 r. doszło do aresztowania 

kilkunastu członków „Kosy” w kościele św. Aleksandra, podczas ślubu ppor. Mieczysława 

Uniejewskiego „Marynarza”. Wówczas obawiano się, że do akcji nie dojdzie w przypadku 

kolejnych aresztowań. Do nowych dekonspiracji jednak nie doszło i postanowiono włączyć 

do akcji część oddziału „Pola”, pod dowództwem por. Roman Kiźnego „Pola”, i ocalałych 

członków „Kosy”.
489

 W sierpniu 1943 r. dowódcą akcji został por. „Pola”.
490

  

      12 sierpnia na ulicy Senatorskiej, przed placem Zamkowym, doszło do ataku na transport 

pieniędzy.
491

 Podczas akcji grupa „Poli” ostrzelała samochód z pieniędzmi, członkowie 

„Kosy” opanowali pojazd, a żołnierze z Grup Szturmowych osłaniali akcję.
492

 W operacji 

były zaangażowane czterdzieści trzy osoby,
493

w tym ppor. Marek Szymański „Czarny”. 

Szymański wspominał: 

 

      Akcja Góral. Do akcji odbicia pieniędzy przewożonych przez Niemców z Banku Polskiego 

na ul. Bielańskiej do Krakowa, przygotowywaliśmy się kilka tygodni. Najpierw trzeba było 

dokładnie zapoznać się z trasą transportu pieniędzy z Banku na dworzec Wschodni, potem 

trzeba było zaobserwować jaka jest eskorta transportu i ustalić czy trasa przejazdu jest 

zawsze ta sama. Od tego zależało miejsce uderzenia. 

 

      Akcję te przygotowywała inna grupa dywersyjna a mianowicie „Osa – Kosa”. Grupa ta 

została bardzo osłabiona na skutek aresztowania kilkunastu jej członków w kościele na placu 

Trzech Krzyży w czasie ślubu jednego z członków. Wobec tego naszej grupie Sęka 

przydzielono zadanie uderzenia. Brała w tym udział cała nasza grupa około 30 osób a także 

kilku ocalałych z Osy – Kosy. Oni utrzymywali też łączność z bankiem. Kiedy obserwacje były 

już zakończone przystąpiono do ustalenia miejsca akcji. Miejscem tym był odcinek ul. 

Senatorskiej, przewidziana była fikcyjna reperacja prawej jezdni ul. Miodowej i zagrodzenie 

tej jezdni. W ustalonym dniu akcji wszyscy byli już na miejscach odpowiednio wcześniej przed 
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przyjazdem transportu. W celu skuteczniejszego ataku na tym odcinku ul. Senatorskiej stał 

nasz Kitajec a w nim ukryci steniści – chłopcy ze stenami. Rano tego dnia przejechałem 

Kitajcem z kierowcą Milą (Stanisław Matych) trasą odwrotu po akcji ze zdobytymi 

pieniędzmi. Ustalone było, że odbity samochód z pieniędzmi poprowadzi Mila, ja zaś po akcji 

będę pilotem dla kierowcy naszego samochodu – Kitajca, którym - za samochodem z 

pieniędzmi – mieli jechać chłopcy z zespołu atakującego. Akcja trwała bardzo krótko, niecałe 

dwie i pół minuty. Gdy samochód z pieniędzmi zbliżył się do naszego Kitajca, zagrodził mu 

drogę uprzednio przygotowany wózek z pakami, samochód z pieniędzmi zatrzymał się (była to 

duża ciężarówka wzięta z zakładu Oczyszczania Miasta), wtedy dowódca akcji, por. Pola 

(Roman Kizny) dał znak do ataku. Steniści z Kitajca ostrzelali żandarmów siedzących na 

pieniądzach, zaś zespół Białego ostrzelał jadący za ciężarówką osobowy samochód z eskortą. 

W czasie akcji wraz z zespołem Białego likwidowałem eskortę transportu. Po chwili 

skoczyłem do szoferki Kitajca i usiadłem za kierownicą, bo umówiony kierowca nie zjawił się. 

Po akcji ruszył naprzód samochód z pieniędzmi, na który wsiadło kilku naszych atakujących – 

a który prowadził Mila – a za nim Kitajec z resztą naszej grupy. W czasie akcji obstawione 

były najbliższe skrzyżowania ulic i plac Zamkowy przez ubezpieczonych chłopców z batalionu 

Zośka. Obydwa samochody bez przeszkód dojechały do gospodarstwa ogrodniczego 

niedaleko cmentarza wolskiego, gdzie złożone zostały worki z pieniędzmi. Ciężarówkę, na 

której były pieniądze, odprowadził zaraz Mila i gdzieś na Woli zostawił ją w jakiejś bocznej 

uliczce, zaś wszyscy biorący udział w akcji rozeszli się. Przy pieniądzach zostali chłopcy z 

Osy – Kosy, których wieczorem miała zmienić nasza grupa. Ja z Kajtkiem odprowadziliśmy 

Kitajca do garażu na Wolskiej koło ul. Syreny. Wieczorem przyszło nas kilku, zmieniliśmy 

chłopców z Osy – Kosy. Przenieśliśmy worki z pieniędzmi z dołów, gdzie leżały przysypane 

liśćmi, do szklarni. Na drugi dzień rano pieniądze przepakowaliśmy do skrzynek i do zwykłych 

worków (były bowiem w bankowych) razem z warzywami, w skrzynkach na pieniądzach leżały 

też warzywa. Potem przyjechał platformą kapitan Krzyś (Emil Kumor) i zabrał cały ładunek. 

Jako obstawa przyjechali z nim Podkowa (Jan Popowski) i Pokrzywa (Mietek Żabicki). Na 

tym akcja została zakończona.  

 

      W lipcu tego roku (1943) awansowałem na porucznika a w sierpniu tegoż roku za akcję 

Góral otrzymałem drugi Krzyż Walecznych.
494
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      Podczas starcia na ul. Senatorskiej rannych zostało dwóch członków Kedywu, zginęło 

trzech pracowników banku a kolejnych czterech zostało rannych. Niemcy stracili dziewięciu 

ludzi, którzy zginęli na miejscu lub zostali ciężko ranni. Akcja „Góral” zakończyła się 

sukcesem i umożliwiła pozyskanie 106 milionów złotych oraz dodatkowo pewną liczbę 

ostmarek i marek niemieckich.
495

  

      W odpowiedzi na operację Kedywu z 12 sierpnia 1943 r. Niemcy otoczyli kordonem 

policyjnym miejsce napadu i rozpoczęli przesłuchiwania pracowników Banku Emisyjnego. 

Następnie włączono do śledztwa Gestapo z Krakowa. 26 sierpnia 1943 r. ukazało się 

niemieckie obwieszczenie proponujące 5 milionów złotych za wskazanie miejsca ukrytych 

pieniędzy i 1 milion złotych za wskazanie odpowiedzialnych za akcję. Ostatecznie niemieckie 

śledztwo nie przyniosło rezultatów.
496

  

      Organizacja „Wawer” na niemieckie obwieszczenia odpowiedziała pismami, 

przyklejonymi do afiszy okupanta,
497

 o treści: 

 

      Dziesięć milionów dajemy każdemu, kto wskaże następny taki transport.
498

  

 

      AK nie miała problemów z rozprowadzeniem pieniędzy, gdyż wcześniej działali w banku 

członkowie konspiracji, którzy dezorganizowali skarbiec i w konsekwencji władze niemieckie 

nie były w stanie wydzielić serii, które posiadałyby banknoty tylko z napadu.
499

  

      Kolejna akcja, w której Marek Szymański wziął udział, polegała na likwidacji strażnic 

niemieckich na granicy Generalnej Guberni i Ostlandu. W operacji wzięły udział trzy grupy z 

„Motoru 30”: „Jana”, „Szary” i „Poli”, w której służył por. Szymański. Całością dowodził 

kpt. Andrzejewski „Jan”.
500

 Szymański wspominał: 

    

      Niedaleko strażnicy zatrzymaliśmy się. Poszło tylko rozpoznanie. Po powrocie 

rozpoznania jeszcze krótka odprawa. Jan powiedział co kto ma robić. Nasza grupa wystawiła 

dwa zespoły atakujące, jeden Białego – Kajtka, drugi Czarnego – mój. Strażnica mieściła się 

w sporym budynku drewnianym, ogrodzonym płotem z drutu kolczastego. Do budynku tego 

prowadziła brama i obok niej furtka. Koło bramy stał wartownik. Na bramę uderzyła grupa 

Jana, zatrzymali wartownika a bramę rozerwali granatem. Ja ze swoim zespołem pilnowałem 
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drugiej strony budynku. Gdy atak się zaczął, moja grupa ostrzelała budynek a potem 

weszliśmy do środka. Niemcy, którzy zostali przy życiu – zabitych było kilku – ratowali się  

ucieczką. Była noc sierpniowa, ciemna, niektórzy zdołali uciec. Budynek strażnicy 

podpaliliśmy. Powrót nastąpił tą samą drogą, którą przyszliśmy. Rano była jeszcze godzina 

policyjna więc przeczekaliśmy w lesie, by po kilka osób przejść do stacji Zacisze i kolejką do 

Warszawy.
501

  

 

      Następna akcja dywersyjna Marka Szymańskiego polegała na ewakuacji wytwórni 

pistoletów maszynowych z ul. Bednarskiej w Warszawie. Do akcji doszło ze względu na 

zagrożenie wytwórni. Ewakuowano wówczas w ciągu jednego dnia część pistoletów, 

narzędzia i stoły warsztatowe do garażu grupy na Woli, a później do lokalu na Czerniakowie.  

      Nie doszły do skutku akcje z udziałem Marka Szymańskiego, polegające na odbiciu 

więźniów w Jaktorowie i Milanówku. Do pierwszej akcji nie doszło, gdyż nie przybył pociąg 

z więźniarką.
502

 Druga z kolei akcja nie została wykonana prawdopodobnie z powodu błędu 

jednego z uczestników operacji.          

      Marek Szymański wszedł również w skład grupy dywersyjnej, która zlikwidowała 

niemiecką firmę fotograficzną „Fotorys”, mieszczącą się na ul. Marszałkowskiej w 

Warszawie. Powodem akcji był fakt, iż firma „Fotorys” wykonywała na zlecenie Gestapo 

zdjęcia uliczne Polakom. 

      Ostatnia akcja dywersyjna por. Szymańskiego dotyczyła zorganizowania zamachu na 

niemieckich urzędników dystryktu warszawskiego pod Aninem.
503

 Pod koniec 1943 r. 

wywiad AK ustalił, że gubernator dystryktu warszawskiego Fischer organizował polowania w 

rejonie Mińska Mazowieckiego. Oprócz gubernatora pojawiali się tam również komendant 

urzędu Sipo dr Hahn, dowódca SS i policji gen. Franz Kutschera oraz inni dygnitarze 

warszawskiej policji.
504

 Pojawiła sie więc przed Kedywem możliwość zlikwidowania osób 

odpowiadających za kierowanie akcją eksterminacyjną w Warszawie. Wykonanie zadania 

powierzono batalionowi OS „Jerzy”, kompanii „Sawicz” i kompanii „Poli”. Dowódcą akcji 

został por. Bronisław Gruna „Szyba”. Planowano zorganizować zasadzkę na drodze między 

Warszawą a Mińskiem Mazowieckim, podczas powrotu Niemców z polowania.
505

 W celu 

zatrzymania wozów przeciągnięto stalową linę ukośnie do szosy i umocowano ją do drzewa 
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oraz słupa telegraficznego. Później okazało się, że ta koncepcja była błędna. Akcja 

„Polowanie” rozpoczęła się 8 stycznia 1944 r.
506

 Szymański wspominał: 

 

      W akcji polowanie pod Wawrem na wyższych urzędników dystryktu warszawskiego, 

wracających z polowania pod Mińskiem. Oprócz naszej grupy brała udział jeszcze jedna 

(która – dziś nie pamiętam). W styczniu 1944 r. zebraliśmy się po południu w Zaciszu, skąd o 

zmroku wyruszyliśmy do lasu przy szosie koło Wawra – Anina. Tam, podzieleni na małe grupki 

po dwóch, zostaliśmy rozstawieni wzdłuż szosy. Założenie było takie, że do przejeżdżających 

samochodów niemieckich steniści mieli strzelać a chłopcy (żołnierze) mieli rzucać granaty. Ja 

byłem stenistą. Od strony Mińska byli obserwatorzy, którzy latarkami mieli dać znać, gdy 

rozpoznana kolumna niemiecka przejedzie koło nich. Pokazały się niemieckie samochody, 

wszystkie zespoły na miejscach otworzyły na nie ogień. Samochody jechały bardzo szybko a 

zespoły były bardzo blisko szosy w rowie, więc skuteczność ognia była niewielka. Później 

dopiero dowiedzieliśmy się, że jeden samochód był zniszczony a inne postrzelone. Do 

Warszawy wróciliśmy cało.
507

 

  

 

      Operacja nie została wykonana, gdyż kolumnie niemieckich samochodów udało się 

wyrwać z zasadzki. Stalowa lina, która miała zatrzymać pojazdy, odwinęła się pod wpływem 

uderzenia pierwszego samochodu.
508

 Jednak w wyniku starcia w tym dniu, został ranny szef 

Schupo, Krieger, którego nogę poddano później amputacji, oraz szef aprowizacji dystryktu 

warszawskiego Krecker i siedmiu innych Niemców. Z kolei pięć samochodów dygnitarzy 

niemieckich, ostrzelanych podczas akcji, zostało trwale uszkodzonych. Odpowiedzią 

niemiecką na akcje Kedywu było obwieszczenie z 14 stycznia 1944 r., mówiące o 

rozstrzelaniu dwustu Polaków za 10 napadów dokonanych na okupanta między 31 grudnia 

1943 r. a 9 stycznia 1944 r.
509

 W obwieszczeniu napisano: 

    

      Dalszego planowo przygotowanego, a o szczególnie niskim i tchórzliwym sposobie 

świadczącego napadu zamierzano dokonać w dniu 8 stycznia 1944 r. u bram m. Warszawy. 

Jak dotychczas stwierdzić zdołano, próbowali członkowie PZP przy jednej z ulic na granicy 
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miasta przeciągnąć wzdłuż ulicy druciane liny i ostrzeliwali nadchodzące wozy i auto z 

karabinów maszynowych, obrzucając je jednocześnie ręcznymi granatami. Podczas tego, o 

specjalnym tchórzostwie i podstępnie świadczącym zamachu zostało czterech Niemców 

ranionych.
510

 

 

      Ton obwieszczenia świadczył o tym jakie wrażenie zrobiła na okupancie akcja 

„Polowanie”. Liczba rannych podana przez Niemców nie jest zgodna z wersją strony polskiej, 

gdyż prawdopodobnie celowo zaniżono straty. 

 

      W sumie od grudnia 1939 r. do lipca 1944 r. ZWZ-AK dokonała w sumie około 730 607 

akcji sabotażowych w przemyśle wojennym okupanta.
511

 Od stycznia 1941 r. do 29 czerwca 

1944 r. zniszczono około 6 930 niemieckich parowozów, wykolejono 732 transporty, 

uszkodzono 19 058 wagonów kolejowych, zniszczono 4 326 samochodów wojskowych, 

wysadzono 38 mostów kolejowych, dokonano 25 145 innych akcji sabotażu i 5 733 zamachy 

na Niemców.
512

  

      Por. Marek Szynański w okresie od maja 1943 r. do stycznia 1944 r. wziął udział w ośmiu 

akcjach dywersyjnych, które doszły do skutku. Brał udział w czołowych operacjach Kedywu 

(akcja pod Celestynowem, akcja „Góral” oraz akcja „Polowanie”), podczas których wzorowo 

wykonywał swoje zadania. W rezultacie, w czasie pełnienia służby w Kedywie, otrzymał 

awans do stopnia porucznika w lipcu 1943 r. i został odznaczony Krzyżem Walecznych za 

operację „Góral”.  

      W marcu 1944 r. Marek Szymański wraz całą grupą „Poli” wyjechał na Wołyń, gdzie 

wszedł w skład 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.
513
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      Oprócz Marka Szymańskiego spośród hubalczyków w dywersji działali również: 

 

 

 - Kpt. Józef Bolesław Grabiński „Pomian” (1907-1942), który po demobilizacji oddziału mjr. 

„Hubala” objął funkcje Komendanta Miasta Łódź, a następnie szefa Inspektoratu Łódzkiego 

ZWZ-AK „Barka”. Grabiński przyczynił się do rozbudowy sieci Związku Odwetu. Zmarł 17 

lipca 1942 po aresztowaniu przez Gestapo.
514

  

 

 

 - Ppor. Władysław Ośko „Kolejarz”. Po okresie walk oddziału mjr. „Hubala” w lasach 

suchedniowskich dotarł na Lubelszczyznę, gdzie w 1943 r. we wsi Szczuczki w powiecie 

puławskim zorganizował oddział Kedywu. Ze swym oddziałem dokonał wielu akcji 

dywersyjnych. Zginął w nocy z 17 na 18 czerwca 1943 r. we wsi Wólka Łubkowska, podczas 

jednej z  akcji.
515

  

 

 

 - Ppor. Jerzy Stasiołek „Wojciech”. Po opuszczeniu oddziału „Hubala” 13 marca 1940 r. objął 

funkcję oficera ds. dywersji w Obwodzie Tomaszowskim ZWZ. Później objął stanowisko 

zastępcy kierownictwa Kedywu. Został zamordowany przez niemieckich żandarmów w lutym 

1943 r. 

 

 

 - Zygmunt Jan Stasiołek „Zyga”(1915-1943). Podobnie jak brat, Jerzy Stasiołek, również był 

oficerem ds. dywersji. Po aresztowaniu przez żandarmerię niemiecką został rozstrzelany 16 

marca 1943 r. w Lubochni.
516

  

 

 

 - Plut. Marian Tarkowski. Po odniesieniu ran w dniu 30 marca 1940 r. już nie udało mu się 

powrócić do oddziału mjr. „Hubala”. W maju 1943 r. stworzył oddział partyzancki „Trojan” 

na ternie łódzkiego Kedywu.
517

 Odział „Trojan” dokonał kilkunastu akcji dywersyjnych. Od 

15 września 1942 r. oddział Tarkowskiego nosił nazwę I Plutonu Partyzanckiego 25 Pułku 
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Piechoty AK, którą otrzymał od Komendy Obwodu AK Łódź w uznaniu za prowadzoną 

działalność. 26 września doszło do podziału w oddziale. Na skutek nie odpowiadania na 

wezwania Komendy Obwodu AK w Opocznie Tarkowski został uznany za dezertera
518

 i w 

konsekwencji wykonano na nim wyrok śmierci w grudniu 1943 r.
519

     

 

 

- Eugeniusz Kazimierz Brzeski (1912-1943). Opuścił OWWP  po demobilizacji z 13 marca 

1940 r. Od wiosny 1942 r. służył w tomaszowskim oddziale dywersyjno-partyzanckim 

„Mścicel”. 30 stycznia 1943 r. został aresztowany prze żandarmerię. Zmarł 15 marca 1943 r. 

zamordowany przez Niemców.
520
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3.2. Hubalczycy w Okręgu Nowogródzkim Armii Krajowej. 

 

 

 

  

      Oddział majora „Hubala” był jedną z formacji wojskowych, który zapoczątkował 

partyzantkę na terenie okupowanej Polski podczas II wojny światowej. Spora część 

hubalczyków, po zlikwidowaniu Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. „Hubala” 

kontynuowała walkę zbrojną przeciwko okupantowi w innych oddziałach. Wśród oficerów 

zaangażowanych w partyzantkę znaleźli się por. Józef Świda „Lech” i mjr Maciej 

Kalenkiewicz „Kotwicz”. Obu oficerów łączyły więzy krwi, gdyż byli braćmi ciotecznymi. 

Fakt, iż działali na obszarze Okręgu Nowogródek, nie był przypadkowy, bowiem „Kotwicz” i 

„Lech” pochodzili z Kresów Wschodnich i znali realia życia na tych terenach oraz miejscową 

ludność. Wydarzenia z lat 1943-1944 na terenie Okręgu miały ogromny wpływ na życie obu 

oficerów. 

 

Powstanie Okręgu Nowogródzkiego 

 

      Na skutek działalności NKWD polskie podziemie długo nie potrafiło stworzyć silnej 

siatki konspiracyjnej na ternie Okręgu Nowogródek.
521

 Efektywność radzieckiego okupanta 

wynikała z faktu, iż NKWD posiadało rozbudowaną siatkę agenturalną w miejscowym 

środowisku.
522

  

     Twórcą Okręgu Nowogródek był mjr Jan Szulski vel Janusz Szlaski „Prawdzic”, 

„Borsuk”, który pełnił funkcję Komendanta Okręgu od października 1941 r.
523

 Podczas 

tworzenia Okręgu oparto się na polskiej administracji z okresu przedwojennego. W strukturze 

polskiego państwa podziemnego obszar odpowiadał kilku województwom, okręg jednemu 

województwu, powiat oznaczał obwód, kilka gmin lub wsi tworzyło rejon, a placówką 

określano miejsce przebywania jednostki konspiracyjnej.
524

 Tereny II RP objęte okupacją 

radziecką dzieliły się na obszary: Białystok nr II, Lwów nr III i samodzielny Okręg Wilno-

„Wiano”. Okręg Nowogródek - „Lotnisko”, „Kurki”, „Nów”, „L”, „Las”, „Grzyb” podlegał 
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Obszarowi nr II Białystok - „Bekas”, „Czapla”, „Księżyc”.
525

  

      Północna część Okręgu, w której Polacy stanowili większość wśród miejscowej ludności, 

obejmowała prawy brzeg Niemna. Jednak obszary położone na południe od Niemna zostały 

opanowane przez partyzantkę radziecką. W rezultacie polskie oddziały musiały prowadzić 

walkę zarówno z Niemcami jak i bolszewikami.
526

  

      Od stycznia 1942 r. siedzibą dowództwa Okręgu Nowogródek była Lida.
527

 Okręg 

Nowogródek nie otrzymywał zaopatrzenia w postaci alianckich zrzutów, gdyż ZSRR nie 

wydał zgody państwom zachodnim na korzystanie ze swych lotnisk. Z kolei transport z 

Generalnego Gubernatorstwa nie spełniał oczekiwanych rezultatów, gdyż granica była dobrze 

strzeżona. Sytuacja ta zmuszała polską partyzantkę do oparcia się głównie na zaopatrzeniu 

zdobytym na nieprzyjacielu.
528

  

 

Batalion Zaniemeński  

 

      Jednym z problemów występujących w Okręgu była niewielka liczba kadry oficerskiej i 

podoficerskiej. Stan taki wynikał z przeprowadzonych podczas okupacji radzieckiej 

aresztowań i deportacji. Problem ten dotyczył przede wszystkim południowej części 

województwa nowogródzkiego, gdzie Polacy stanowili mniejszość. W konsekwencji Okręg 

musiał rozbudowywać kadry dowódcze w oparciu o oficerów z innych rejonów Polski.
529

 

Wśród oficerów przerzuconych z zachodu Polski znaleźli się Józef Świda i Maciej 

Kalenkiewicz. Do wysłania „Lecha” na kresy przyczynił się mjr Kalenkiewicz, który polecił 

swego brata ciotecznego ówczesnemu szefowi sztabu Okręgu Nowogródek kpt. Stanisławowi 

Sędziakowi „Warcie”, podczas odprawy w Warszawie pod koniec czerwca 1943 r.
530

 Sędziak 

wspominał:  

 

      Tak jak zawsze w oddziale III operacyjnym spotkałem sie z majorem „Kotwiczem” 

Kalenkiewiczem. (...) „Kotwicz” wierzył, że moc moralna naszych ludzi przyniesie nam i 

Polsce ostateczne zwycięstwo. Był sam wzorem tej mocy i wszędzie chciał ją budować. Żył 

nadzwyczaj skromnie, teraz w Warszawie i później, gdy w styczniu 1944 r. znalazł się na 

terenie naszego Okręgu. Walczył ze mną, a później z „Ragnerem” o sposób życia 
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żołnierskiego. Jako wzór żołnierza walczącego, stale wskazywał nam partyzantkę radziecką. 

(...) 

      Wartości moralne, jakie reprezentował mjr „Kotwicz” [sprawiały], że był przyjacielem 

nas wszystkich. Choć nie wierzyłem w 50% w to, w co on wierzył, to jest w naszych 

sojuszników, politykę i polityków, uważałem go za swego najserdeczniejszego kolegę. (...) 

     [Kotwicz wystąpił z propozycją] skierowania do nas kilku oficerów spalonych na terenie 

Generalnego Gubernatorstwa. Przyjąłem ją z radością, gdyż przy tym braku kadry, jaki 

odczuwał nasz Okręg, każdy nowy oficer i podoficer przydzielony do nas witany był omal nie 

z entuzjazmem.  

      Moja radość była tym większa, że „Kotwicz” rekomendował mi ich jako doskonałych 

dowódców. Por. „Lech” był w latach 1939-1940 u majora „Hubala” (Dobrzańskiego) w 

partyzantce na terenie Gór Świętokrzyskich, por. „Kubuś”, przyjaciel por. „Lecha”, był 

oficerem dzielnym i rozważnym, ppor. „Bartek” był rzutki i inteligentny. Spotkałem się więc z 

por. „Lechem” następnego dnia na Żoliborzu i skontaktowałem go z naszą bazą. Wszyscy 

wyżej wymienieni jeszcze przed moim powrotem do Lidy znaleźli się na terenie naszego 

Okręgu.
531

 

 

      W rzeczywistości „Lech” przebywał w oddziale mjr. „Hubala” od stycznia 1940 r., a nie 

od 1939 r. Według Józefa Świdy nie doszło również do spotkania na Żoliborzu wspomnianego 

przez Sędziaka. „Lech” miał meldować się w tamtym okresie płk. Edwardowi Godlewskiemu 

„Izabelce”, który pełnił funkcję dowódcy Obszaru Białystok II.
532

 Z kolei mjr „Kotwicz” 

pojawił się na terenie Okręgu Nowogródek w lutym, a nie w styczniu 1944 r.
533

     

      Józef Świda urodził sie w 1916 r. w Hlewinie na Kresach Wschodnich.
534

 Ukończył 

podchorążówkę rezerwy kawalerii w Grudziądzu, a następnie do 1939 r. studiował w Szkole 

Rolniczej w Cieszynie. We wrześniu 1939 r. służył jak wachmistrz podchorąży w 25 pułku 

ułanów. Po otoczeniu przez wojska niemieckie na Lubelszczyźnie grupy gen. Andersa, 

obejmującej 25 pułk ułanów,
535

 Józef Świda wziął udział w udanej szarży ułańskiej pod 

Krasnobrodem. Za dokonane zasługi we wrześniu 1939 r. została odznaczony Krzyżem 

Walecznych. Ze względu na odniesione rany przez okres dwóch miesięcy przebywał w 

powiecie miechowskim ukryty u swego kuzyna. Później w drodze na Węgry dowiedział się w 
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lasach spalskich o istnieniu OWWP mjr. „Hubala”, do którego wstąpił 1 stycznia 1940 r. U 

„Hubala” służył jako zastępca dowódcy plutonu kawalerii do 25 czerwca 1940 r., a więc do 

likwidacji oddziału. Później wstąpił do wywiadu ZWZ.
536

 Od jesieni 1941 r. dowodził 

placówką wywiadowczą w Mińsku Litewskim,
537

 gdzie zbierał informacje o wojskach 

niemieckich, zgrupowanych na froncie wschodnim.
538

 Na placówce w Mińsku Litewskim 

pracowała łączniczka Genowefa Ruban, która również była związana z oddziałem mjr. 

„Hubala”. W uznaniu za działalność wywiadowczą Świda został awansowany do stopnia 

porucznika i otrzymał po raz drugi Krzyż Walecznych. W kwietniu 1943 r. został aresztowany 

przez Gestapo, jednak ze względu na brak dowodów przeciw niemu, został przekazany 

Saugumie, czyli litewskiej policji politycznej. Po opuszczeniu więzienia udał się do 

Warszawy, skąd został później skierowany do Okręgu Nowogródzkiego.
539

  

      W lipcu 1943 r. por. „Lech” został dowódcą Batalionu Zaniemeńskiego, który wchodził w 

skład Obwodu „Bór”.
540

 Obszar działalności batalionu por. Świdy obejmował powiat lidzki, w 

którym większość stanowiła ludność pochodzenia polskiego.
541

  

      Początkowo przewidywano, że Batalion Zaniemeński będzie prowadził walkę przeciw 

okupantowi niemieckiemu we współpracy z partyzantką radziecką. Planowano wówczas 

stworzenie bazy w Puszczy Lipiczańskiej, w celu zawarcia porozumienia z Sowietami. 

Jednak partyzanci radzieccy, działający w Szczuczyńskiej Strefie Zgrupowania, otrzymali w 

czerwcu 1943 r. rozkaz rozpracowania i zlikwidowania oddziałów polskich.
542

 W rejonie 

Okręgu Nowogródzkiego oddziały radzieckie skupiały się głównie w Puszczy Nalibockiej, 

Puszczy Lipiczańskiej i Puszczy Rudnickiej.
543

  

      Batalion Zaniemeński powstał z połączenia oddziałów z Szczuczyna, Lidy i Stołpców. 

Natomiast w lipcu 1943 r. do Batalionu zostały wcielone oddziały ppor. Czesława 

Zajączkowskiego „Ragnera” oraz ppor. Jana Borysewicza „Krysi”. Pod koniec lipca 1943 r. 

Batalion liczył około 300 ludzi. Adiutantem „Lecha” został por. Kazimierz Popkowski 

„Michał”, oficerem BIP i do zleceń specjalnych por. Wojciech Stypuła „Bartek”, 1 kompanią 

dowodził ppor. Tadeusz Brykczyński „Kubuś”, 2 kompanią ppor. „Ragner”, a 3 kompanią 

„Krysia”. Kompaniom „Krysi” i „Kubusia” powierzono patrolowanie prawego brzegu 
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Niemna, ze względu na zapuszczanie się w te rejony wrogiej partyzantki radzieckiej.
544

 

Równocześnie 1 kompania toczyła walki z wojskami niemieckim, na tym obszarze.
545

  

      W lipcu 1943 r. Niemcy rozpoczęli operację „Hermann”, która miała na celu zniszczenie 

partyzantki radzieckiej w Puszczy Nalibockiej. Na tym terenie działały również polskie 

oddziały, które omal nie zostały zlikwidowane ze względu na postawę sowietów.
546

 Szlaski 

pisał: 

 

      Obława niemiecka wykazał perfidię sowiecką. Mimo uzgodnionego planu, w którym 

Sowieci mieli na obydwóch skrzydłach polskich oddziałów stawiać opór Niemcom, nie 

zawiadamiając nikogo, po cichu wycofali się i pozwolili Niemcom oskrzydlić oddziały polskie, 

chowając się za Polaków i unikając walki z Niemcami. Oddziały nasze, po dość krwawych 

walkach, oderwały się od Niemców i po rozdzieleniu się na małe grupy, przez bagna puszczy, 

wycofały się. Straty poniosły dość duże a mianowicie: około 25 zabitych, około 40 rannych i 

około 100 zaginionych.
547

 

 

      We wrześniu 1943 r. Niemcy rozpoczęli kolejną obławę na terenie obejmującym Puszczę 

Lipiczańską, powiaty Szczuczyn, Lida, Nowogródek i Słonim. W związku z tym Batalion 

Zaniemeński otrzymał rozkaz wycofania się  na północ, w rejon Puszczy Rudnickiej. Podczas 

wychodzenia z oblężenia batalion Świdy prowadził na terenie Okręgu Wileńskiego 

dodatkowo potyczki z oddziałami litewskimi.
548

  

      O zapuszczeniu się Batalionu Zaniemeńskiego w okolice Wilna wspomniano w meldunku 

Kedywu Okręgu Nowogródek dotyczącego okresu od 8 września do 8 października 1943 r.:
549

  

 

      W czasie rajdu na teren Wileńszczyzny, który przypadkowo wypadł w okresie represji w 

Wilnie(rozstrzelanie 10 Polaków z prof. Pelczarem na czele, branka zakładników), batalion 

dotarł do m. Czarny Bór (20 km na płd. od Wilna), przeprowadzając szereg egzekucji na 

wrogach Narodu Polskiego. Podczas tej wyprawy w utarczkach zostało zabitych 22 

żandarmów lit[ewskich], 8 żand[armów] niem[ieckich], 40 bolszewików. Batalion wycofał się 

z terenu Wileńszczyzny d. 18.9. br.  
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      Pojawienie się naszego batalionu na Wileńszczyźnie napełniło przerażeniem Litwinów i 

Niemców, którzy zaczęli gremialnie uciekać, zabierając najcenniejsze rzeczy i swe rodziny – 

na teren Litwy Kowieńskiej. Stan Batalionu Zaniemeńskiego rozdmuchano do 8000, 

tłumacząc, że celem wyprawy jest Wilno, by odbić zakładników i pomścić rozstrzelanych 

Polaków. (...) Jednocześnie melduję, że oddziały partyzanckie własną swoją odwagą, 

bitnością i brawurą, oraz ludzkim i sprawiedliwym postępowaniem względem ludności 

miejscowej, wyrobiły sobie uznanie nawet u ludności wrogiej względem Po[laków]. Oddziały 

bolszewickie uciekają w panice przy pojawieniu się <<białych>>
550

.     

 

      18 września 1943 r., w związku z zakończeniem blokady Puszczy Lipiczańskiej, Batalion 

„Lecha” powrócił na swe wcześniejsze pozycje w Okręgu Nowogródzkim.
551

 Podczas marszu 

w kierunku Dokudowa nad Niemnem oddział „Lecha” stoczył zwycięską potyczkę z 

wojskami niemieckimi w okolicach miejscowości Berdówka. Do kolejnego starcia, nie 

okupionego żadnymi stratami własnymi, doszło z partyzantami radzieckimi w rejonie 

Dokudowa.  

      W październiku 1943 r. Batalion Zaniemeński liczył już około 440 partyzantów, ze 

względu na przypływ żołnierzy z terenów obejmujących lewy brzeg Niemna. W wyniku 

trudności związanych z ukryciem licznego batalionu w Puszczy Lipiczańskiej, „Lech 

próbował założyć obóz w Puszczy Nackiej. Jednak 23 października doszło do krwawego 

starcia z wojskami niemieckimi w Pasiekach i w konsekwencji Batalion Zaniemeński został 

zmuszony do powrotu do Puszczy Lipiczańskiej.
552

  

      W październiku doszło do podporządkowania się 1 kompanii VIII ze Zgrupowania 

Uderzeniowych Batalionów Kadrowych (UBK) batalionowi por. Józefa Świdy. UBK ppor. 

Bolesława Piaseckiego „Sablewskiego” wywodziły się z Konfederacji Narodu. Od 15 lipca 

1943 r. UBK wchodziły w skład AK.  

      Batalion Zaniemeński prowadził walkę z partyzantką radziecką, używając nazwy 

Oddziału Samoobrony miejscowej ludności, a w starciach z okupantem niemieckim polscy 

partyzanci podszywali się pod bolszewików.
553

 Takie postępowanie chroniło miejscową 

ludność polską przed szukającymi odwetu wrogami AK. O Batalionie Józefa Świdy 

wspominał gen. Tadeusz Bór-Komorowski, stojący na czele AK, w meldunku na 1 marca 

1944 r.: 
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      W Okręgu na pierwsze miejsce pracy wysunęła się samoobrona przed wrogą partyzantką 

sowiecką i bandami żydowsko-komunistycznymi. W tym celu nasze oddziały zostały 

zmobilizowane i ugrupowane w trzech baonach: baony 77 pp. - Zaniemeński i UBK, 

działające na prawym brzegu Niemna; baon 78 pp., Stołpecki, w rej. Stołpce.  

     Dnia 19.XI.43 pododdział baonu Zaniemeńskiego stoczył w rej. Żołudek całodzienną walkę 

z partyzantka sowiecką w sile ok. 1500 ludzi. Oddział sowiecki zmuszony został do przeprawy 

na drugi brzeg Niemna. Straty sowieckie w zabitych, utopionych i rannych – ok. 200 ludzi, 

oraz cały tabor i sporo uzbrojenia. Straty własne: 2 zabitych, 1 w niewoli i kilku rannych. 

     Baon Zaniemeński i UBK działały też częściowo na lewym brzegu rzeki. W rezultacie rej. 

Lidy, Szczuczyna, Wołożyna płn. część Obwodu Nowogródek zostały oczyszczone z band 

sowieckich.
554

 

 

      Starcie z 19 listopada 1943 r., o którym wspominał gen. Bór-Komorowski, nosi nazwę 

bitwy pod Mociewiczami i była to największa akcja Batalionu Zaniemeńskiego w tamtym 

miesiącu.
555

    

      W sumie na terenie Okręgu Nowogródzkiego od 1 stycznia 1942 r. do końca lipca 1944 r. 

oddziały polskie stoczyły 102 potyczki z okupantem niemieckim i 83 z partyzantami 

radzieckimi lub bandami.
556

 

      W grudniu 1943 r. Niemcy, za pośrednictwem sołtysa z Niecieczy, wysunęli propozycję 

Batalionowi „Lecha” wsparcia bronią, która miała być użyta przeciw bolszewikom. Pierwszą 

taką propozycję Niemcy przedstawili juz w czerwcu 1943 r.
557

 Według Józefa Świdy sprawa 

oferty niemieckiej była omawiana z „Borsukiem” w Wigilię 1943 r. Wówczas Komendant 

Okręgu miał wydać zgodę na nawiązanie kontaktu z Niemcami w celu dozbrojenia się.
558

 

Świda wspominał: 

 

      W połowie grudnia sołtys z Niecieczy przyniósł list, pozostawiony u niego przez Niemców. 

List był po niemiecku. Sztab Grupy Operacyjnej „Mińsk”, obserwując moje walki z 

partyzantką sowiecką, wyrażał gotowość dostarczenia oddziałowi potrzebnej broni i amunicji. 

Odpowiedź mam przekazać tą samą drogą. 
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       Początkowo chciałem propozycję zignorować, potem jednak postanowiłem naradzić się z 

komendantem okręgu ppłk. Szlaskim. 

      Okazja nadarzyła się wkrótce: komendant zapowiedział się na Wigilię, 24 grudnia. Nie 

pamiętam, gdzieśmy wtedy obozowali. Szlaski przywiózł mi awans na rotmistrza i proponował 

wystąpienie o odznaczenie mnie krzyżem Virtuti Militari. Odmówiłem. 

      Po wilii spędzonej w serdecznym nastroju zostaliśmy w izbie sami. Kpt. „Andrzej” 

(nazwiska nie znam, był u mnie tylko kilka tygodni) i adiutant ppor. „Michał” (Kazimierz 

Bobkowski) poszli do sąsiedniej izby na spoczynek. Wtedy pokazałem Szlaskiemu list 

Niemców i zaproponowałem, żeby podjąć tę grę, traktując ją jako podstęp wojenny. 

Zwróciłem uwagę, że plan „Burza” obarcza Okręg Nowogródzki poważnymi zadaniami, a 

stały dopływ ochotników wymaga wielkiej ilości uzbrojenia. Kiedy będziemy mieli broń, od 

nas tylko zależy, przeciw komu ją użyjemy. 

      Początkowo Szlaski opierał się. Nie chciał wyrazić zgody, obawiając się ryzyka i 

konsekwencji dla siebie. powiedziałem wtedy, że wzmocnienie militarnej siły okręgu na 

rozgrywkę końcową uważam za zadanie pierwszoplanowe i wobec tego – jeśli się zgodzi – 

przyrzekam: 

    a) Broń i amunicja, uzyskana tą drogą, będzie nie dla mnie, ale w całości do jego 

dyspozycji, do dyspozycji okręgu. Nie mam ambicji ani kwalifikacji na dowodzenie większą 

jednostką (dywizja?). Jako dowódcę jej widzę wyłącznie komendanta okręgu. 

   b) W razie ujawnienia przez Niemców zawartej umowy, upoważniam ppłk. Szlaskiego do 

ogłoszenia, że jest to prywatna moja sprawka. Wobec tego będzie mógł usunąć mnie z okręgu 

i obciążyć wszelkimi konsekwencjami. 

      Obawialiśmy się niedyskrecji propagandy niemieckiej, a nie wzięliśmy pod uwagę 

plotkarskiego nastroju w łonie naszego okręgu, no i tego, że przecież rzecz ukryć się nie da, 

bo o umowie muszę zawiadomić moich podkomendnych. 

   c) Jeśli pułkownik zgodzi się na prowadzenie tej gry, daję słowo honoru, że nikt nigdy o jego 

zgodzie się nie dowie.  

      Szlaski raz jeszcze rozważył całą sprawę. „Wobec powyższych argumentów wyrażam moją 

zgodę. Rób pan! Tylko nie jedź pan sam do nich na spotkanie, bo można nie wrócić”.
559
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      30 grudnia 1943 r. i 4 stycznia 1944 r. odbyły się rozmowy z niemieckimi oficerami. 

Podjęto wówczas decyzję o lokalnym zawieszeniu broni pomiędzy walczącymi stronami.
560

 O 

spotkaniu z Niemcami w Lidzie pisał Świda: 

 

      Nie pojechałem sam. Zabrałem „Bartka” z BIP-u (nazwiska nie znam), dziennikarza czy 

może publicystę, wychowanka Uniwersytetu Jagiellońskiego, biegle mówiącego po niemiecku. 

Był moim tłumaczem. 

      Pojechaliśmy konno. W umówionym miejscu czekał na nas niemiecki samochód wojskowy. 

Zawiózł do Lidy, jednego z gmachów w zespole koszarowym. Na środku dużej sali stał stół 

nakryty przepisowym zielonym suknem. Oczekiwało nas dwóch wyższych oficerów 

(pułkowników chyba) ze sztabu Grupy Operacyjnej „Mińsk” w otoczeniu miejscowych 

oficerów wojska i policji; był także kwatermistrz Gebiet Lida. Byłem w mundurze, z bronią 

boczną i granatem za pasem, ale bez oznak. 

      Oficer, który nas spotkał, zaproponował pozostawienie broni w szatni. „Mamy taki 

zwyczaj, że do obrad siadamy bez broni”– powiedział. „A ja – odparłem – mam taki zwyczaj, 

że z bronią nigdy się nie rozstaję”. 

      Trochę zamieszania wynikło kiedy oświadczyłem, że przyjechałem na rozmowy z 

Wehrmachtem i nie będę pertraktował w obecności policji i służby bezpieczeństwa. 

Przewodniczący taktownie załatwił sprawę: coś poszeptał i SS i policja się wyniosła. 

      Po powitaniu przez przewodniczącego zabrałem głos, żeby uprzedzić, że nie reprezentuję 

żadnej grupy narodowościowej, żadnej partii, żadnej organizacji konspiracyjnej. Biję 

bolszewików na własną rękę i po to potrzebuję broni. Potem przedstawiłem przygotowane z 

góry zapotrzebowanie na broń amunicję na stan co najmniej trzech batalionów. W pierwszym 

rzucie chciałem dostać broń maszynową ciężką, granatniki i moździerz oraz amunicję, w 

następnym – broń przeciwpancerną. 

      Jak skończyłem wyliczanie (Niemcy od razu się zastrzegli, że ppanców na razie dostarczyć 

nie mogą), przewodniczący zauważył: „Cały czas stawia pan żądania, a nic pan nie mówi, co 

w zamian obiecuje”. 

      Odpowiedziałem, że nic nie obiecuję poza tym, że będę nadal bił bolszewików i w okresie 

otrzymywania broni nie podejmę żadnej zaczepnej akcji przeciwko Niemcom. Ale uprzedzam: 

jeśli wiadomość o naszej umowie zostanie przez Niemców ogłoszona, porozumienie 

natychmiast i automatycznie zostaje zerwane. 
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      Taki był przebieg rozmów w Lidzie.  

      Jeszcze przed wyjazdem wtajemniczyłem w swoje plany „Ragnara”, „Michała”, 

„Bartka” i „Zycha”. Po powrocie odbyłem osobiste rozmowy z wszystkimi dowódcami 

batalionów, również z „Sablewskim”. Nie zgłosił żadnych zastrzeżeń czy sprzeciwów. 

Oczywiście, nikomu nie mówiłem o zgodzie komendanta Szlaskiego.
561

 

 

      Do marca 1944 r. Batalion Józefa Świdy otrzymał od wojsk niemieckich 5 transportów 

amunicji i broni.
562

 Według żołnierzy „Lecha” dostarczono wówczas kilka ckm i granatników, 

około 300 karabinów oraz dużą ilość amunicji.
563

 Układ zawarty przez „Lecha” zapewniał 

Batalionowi Zaniemeńskiemu korzystne warunki do przezimowania, umożliwiał wzrost 

oddziału i chronił miejscową ludność przed represjami ze strony okupanta.
564

 Wkrótce jednak 

potem za zawarcie układu z Niemcami „Lech” został skazany na karę śmierci przez 

Wojskowy Sąd Specjalny (WSS).
565

 Do zapadnięcia takiego wyroku przyczynił się w dużej 

mierze konflikt pomiędzy rtm. Świdą a Szlaskim. Sędziak pisał: 

 

      W połowie stycznia 1944 r. „Lech” (...) ujawnił powody swego dziwnego ociągania się, 

jeśli chodziło o walkę z Niemcami w ciężkich dla nas miesiącach grudniu 1943 i styczniu 

1944. Śmierć przyjaciela por. „Kubusia”, wiadomości o likwidacji I batalionu 78 pp. AK w 

Puszczy Rudnickiej przez partyzantkę radziecką, nieprzyjazne zachowanie się oddziałów 

partyzantki radzieckiej, rozsiadłej na lewym brzegu Niemna – nurtowały głęboko i w 

konsekwencji doprowadziły do obłędnej decyzji, grożącej rebelią. „Lech” postanowił zmienić 

front w stosunku do zarządzeń Komendy Głównej oraz Komendy Okręgu i nie tylko nie 

respektować nakazu współpracy z partyzantką sowiecką, ale uznać ją za wroga miejscowej 

ludności. 

      O słuszności swej decyzji chciał przekonać Komendę Okręgu siłą. Pierwszą jego ofiarą 

padł inspektor baranowicki kpt. Andrzej „Józef” Wierzbicki. Przyprowadził on 20.I.1944 na 

teren rotmistrza „Lecha” 20-osobową grupę spalonych w Inspektoracie Baranowickim ludzi. 

„Lech” zaprosił go na rozmowę, która miała charakter polityczny. Usłyszawszy beznadziejne 

koncepcje rotmistrza „Lecha”, „Józef”, oficer nieprzeciętnej inteligencji, z miejsca oblał go 

zimną wodą. Rozwścieczony „Lech” kazał go aresztować. Ale kpt. „Józef” był za sprytny, aby 
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siedzieć w areszcie. Po trzech dniach zjawił się u mnie w Lidzie.
566

 

 

      78 pp AK został zlikwidowany w Puszczy Nalibockiej, a nie Puszczy Rudnickiej, jak 

podawał Sędziak. Szlaski również pisał w tej sprawie: 

 

      [Lech] chcąc uchwycić władze w swoje ręce, zaczął robić zasadzki na mnie i na oficerów 

Komendy Okręgu. Udało mu się pochwycić Inspektora Południe (Baranowicze), który jechał 

na odprawę do Komendy Okręgu, kpt. „Józefa”, którego przetrzymał pod strażą kilka dni , 

ofiarowując mu różne funkcje, by współpracował z nim. trafił jednak na człowieka twardego, 

który mówił mu prawdę w oczy, więc w końcu go uwolnił. Kpt. „Józef” po uwolnieniu 

zameldował się u mnie i złożył meldunek o postępowaniu „Lecha”.
567

 

 

      Różnią się te dwie relacje od siebie w kilku aspektach, pomimo tego, że są autorstwa 

oficerów reprezentujących to samo stanowisko. Z kolei inną wersję wydarzeń przedstawił 

Świda: 

 

      W czasie wojny, a zwłaszcza podczas półrocznej partyzantki na Nowogródczyźnie, 

przekonałem się, że teoria gen. Sosnkowskiego o dwóch wrogach jest trafna. Pomimo 

wszystkich umów wojskowych i politycznych, Sowiety dążyły systematycznie do osłabienia 

Polski. 

      Od września 1939 roku do końca wojny biłem sie z Niemcami. Od czasu 

odkomenderowania na kresy walczyłem również z bandami, a także z partyzantką sowiecką, 

ponieważ nie życzliwie odnosiła sie do ludności polskiej i grabiła jej dobytek. Wypełniałem w 

ten sposób rozkaz o zaprowadzeniu na tych terenach porządku, rozkaz z moją oceną sytuacji i 

z moim instynktem. 

      W początkach 1944 roku stanęliśmy przed dodatkowym zadaniem: mieliśmy na kresach 

przeprowadzić „Burzę” czyli operację dywersyjną przeciw cofającej się armii niemieckiej. 

Cel: ułatwienie pochodu sowieckiego, a jednocześnie wykazanie lojalności w stosunku do 

wschodniego sąsiada. 

      Nie miałem żadnych zastrzeżeń co do zaostrzenia walki z Niemcami, natomiast... Nie 

mogłem wykrzesać w sobie entuzjazmu dla współpracy z Armią Czerwoną – po rozbrojeniu 

Baonu Stołpeckiego. Zagadnienie przerastało moje siły, piętrzyło się nad głową jak olbrzymia 
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skała. Potrzebowałem rozumnej rady, żeby znaleźć wyjście z sytuacji, która wydawała mi się 

absurdalna: miałem demonstrować życzliwość i przyjaźń w stosunku do strony, która zerwała 

stosunki dyplomatyczne z Rzeczpospolitą, Armii Krajowej na kresach wypowiedziała 

bezwzględną walkę i nie tylko dążyła do pozbawienia Polski ziemi, na której sie urodziłem, ale 

także do  pozbawienia nas życia. 

      Tymczasem od komendy Okręgu Nowogródzkiego otrzymałem rozkaz nawiązania 

współpracy z partyzantką sowiecką i niewchodzenia w żadne porozumienia z Niemcami. 

Szukając pomocy i rady, przetrzymałem u siebie kpt. Józefa, zatrzymałem w charakterze 

„półprzymusowych gości” Ligęzę i Zbigniewa, współpracowników BIP-u. Dwukrotnie chyba 

pisałem do Prawdzica, prosząc o rozmowę. Ostatecznie – był to przecież mój dowódca, 

łączyły nas dobre stosunki, wydawało mi się więc, że powinien zdobyć się na coś więcej niż 

mechaniczne przekazywanie rozkazów centrali. Ale listy pozostały bez odpowiedzi.
568

 

 

      Rozkaz, o którym wspomniał Świda, został wydany w Warszawie przed wyjazdem do 

Okręgu przez płk Edwarda Godlewskiego „Izabelkę”.
569

  

      Drogi pomiędzy Szlaskim a Świdą rozeszły się, gdy ten ostatni odmówił wykonania 

rozkazu, dotyczącego współpracy z partyzantką radziecką. Stąd zapewne przypuszczenia 

Szlaskiego, iż rtm. Świda próbował objąć władzę w Okręgu Nowogródzkim.
570

 Józef Świda 

pisał:  

 

      Wiadomość o transportach i porozumieniu z Niemcami rozeszła się szybko po całym 

okręgu. Plotka przesadzała i wyolbrzymiała rzeczywistość. 

      Szlaski zaczął sie czuć nieswojo. Pojechał do Warszawy, do Komendy Głównej, żeby 

wyczuć nastroje. Były zdecydowane: o żadnych porozumieniach z Niemcami nie mogło być 

mowy. Wobec tego postanowił zmienić kurs i odciąć się ode mnie. Pomawiał mnie nie tylko o 

samowolę z Niemcami, ale także o chęć zajęcia jego stanowiska, czyli – jak to mawiał – 

„zamach stanu”. To nonsens. Jeśli szukałem Szlaskiego, jeśli szukałem kontaktu z innymi 

oficerami komendy okręgowej, to nie po to, aby ją opanować, ale żeby skontrolować własne 

przekonanie, że Sowiety nie są żadnym naszym sprzymierzeńcem, ale oczywistym wrogiem, 

którego należy zwalczać na równi z Niemcami. 

      Przypuszczam, że Szlaski piętnując mnie jako buntownika zabezpieczał się wobec swoich 
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przełożonych, gdyż obawiał się, że pod naciskiem złamię dane słowo i ujawnię, że działałem 

za jego zgodą. Bał się tego tym więcej, że obecni w sąsiedniej izbie „Andrzej„ i „Michał” 

mogli słyszeć naszą rozmowę (tak istotnie było) i dać świadectwo prawdzie. Wszystko to 

doprowadziło do tego, że im bardziej go poszukiwałem – tym staranniej się ukrywał i mnie 

unikał. Mało tego: zaczął akcję izolowania mnie jak zadżumionego i zakazał komunikowania 

się ze mną. Prawdopodobnie wskutek tego w lutym 1944 roku odszedł ze zgrupowania w nocy 

i bez zawiadomienia mnie UBK. 

      Nie wiedziałem, co robić. Brałem po uwagę wymarsz na zachód – z początku do Puszczy 

Białowieskiej, a potem może w Karpaty? Wypadki potoczyły się inaczej. Komenda okręgu 

powołując się na autorytet Komendy Głównej wydała rozkaz zawierający dwa punkty. 

Pierwszy polecał natychmiast przerwać zwalczanie bolszewików i nawiązać współpracę z 

partyzantką sowiecką. Drugi nakazywał zerwanie wszelkich porozumień z Niemcami. 

      Ten drugi punkt – jeśli tego wymagała wyższa polityka – gotów byłem zaakceptować. Pod 

żadnym natomiast pozorem nie mogłem pogodzić się ze współpracą z oddziałami sowieckimi. 

Dla mnie było jasne, że to samobójstwo. Czerwone oddziały powrócą, zaleją teren, nasi 

oficerowie przy okazji „przyjacielskich rozmów” zostaną uwięzieni, a żołnierze wcieleni do 

czerwonej partyzantki. A najgorszy los czeka ludność pozbawioną naszej opieki. Dlatego nie 

wahałem się ani chwili: odmówiłem na piśmie wykonania rozkazu. 

      To postawiło mnie w obliczu specjalnego sądu wojskowego. Stawiłem sie nań 

dobrowolnie.
571

 

 

      Od natychmiastowego wykonania wyroku „Lech” został uratowany dzięki 

wstawiennictwu Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”, który został wysłany przez Komendę 

Główną AK do Okręgu Nowogródzkiego w związku ze sprawą rtm. Świdy.
572

 Jeszcze przed 

rozprawą sądową Świda pisał do „Kotwicza”: 

 

 

      Braciszku Drogi.                                                                                                 dn. 16/I – 44 

  

      Chciałbym się bardzo zobaczyć z Tobą, ale w tej chwili jest to zupełnie niemożliwe; a tyle 

spraw ważnych mam do omówienia. Jeżeli zgłosi sie do Ciebie Bartek, to wyjaśni Ci wiele i 

dopomóż mu jak tylko będziesz mógł. Gdyby doszły do Ciebie jakieś złe wiadomości o mnie, to 
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pamiętaj jedno, że honoru nie splamiłem; ponieważ nikt tego nie chciał, wziąłem 

odpowiedzialność całkowitą na siebie i spełniając obowiązek do końca robiłem tak jak 

uważałem, że w tej chwili robić muszę. Wiele będzie dla Ciebie rzeczy niejasnych, ale żeby 

zrozumieć, trzeba się w tym „kołocie” obracać i dlatego nie myśl o mnie źle i jeżeli trzeba 

będzie przekaż tę opinię reszcie rodziny. Nie masz pojęcia jak ciężko i jak coraz więcej 

goryczy się zbiera – czasem wydaje się, że więcej niż człowiek może wytrzymać. Jednak 

człowiek to takie bydlę, że wszystko wytrzyma. 

      Całuję Cię mocno i wszystkich Twoich 

 

                                                                                                   ( – ) Lech
573

 

      Proces przeciw Józefowi Świdzie wspominał Szlaski: 

 

      Po przyjeździe nas obu [Kotwicza i Szlaskiego] do Okręgu „Kotwicz” wezwał „Lecha”. 

Ja ze swej strony powołałem sąd polowy w składzie: przewodniczący por. „Sablewski”, 

asesorowie por. „Ostoja” i por. „Ponury”, oskarżyciel kpt. „Warta”. Sąd po rozpatrzeniu 

sprawy wydał wyrok śmierci. „Kotwicz” na zasadzie swoich pełnomocnictw przeprowadził 

dodatkową klauzulę do wyroku, że wykonanie wyroku zostaje zawieszone do końca wojny, z 

prawem rehabilitacji. Dziwiłem się bardzo tej klauzuli, bo za mniejsze przewinienia karano 

śmiercią i to natychmiast wyrok wykonywano. Dopiero po jakimś dłuższym czasie, i to w 

Warszawie, dowiedziałem się, że „Kotwicz” jest bliskim kuzynem (bratem ciotecznym) 

„Lecha”.
574

 

 

      Rozprawę wspominał również jeden z sędziów ppor. Bojomir Tworzyański „Ostoja”: 

 

      Rozprawa trwała półtorej godziny. Oskarżał Warta (Sędziak), obrońcy ani świadków nie 

było. Nie było zresztą potrzeby: Lech przyznał się do niesubordynacji, do niewykonania 

rozkazu. W ostatnim słowie powiedział, że wie, jaki jest za to wymiar kary: śmierć przez 

rozstrzelanie. Taki też wyrok wydaliśmy jednomyślnie w tajnym głosowaniu. 

      Przy odczytywaniu wyroku Lech ani drgnął, jakby nic sobie z tego nie robił. Widocznie 

miał życie zagwarantowane. 

      Potem Kotwicz na zasadzie swych pełnomocnictw od Komendy Głównej wyrok zatwierdził 

z uzupełnieniem w tym duchu, że wykonanie odracza się do zakończenia wojny, z prawem do 
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rehabilitacji na polu walki na innym terenie.
575

 

 

      Tworzyański zasugerował, iż Kalenkiewicz dopuścił się nepotyzmu. Należy jednak 

pamiętać, że „Lech” i „Kotwicz” nie kontaktowali się przed procesem sądowym. Nie mógł 

zatem Kalenkiewicz zapewnić swojego brata o wyniku rozprawy.
576

 

      Od grudnia 1943 r. 1 kompania i 2 kompania „Ragnera” nosiły nazwę Pierwszego 

batalionu 77 Pułku Piechoty AK (I/77 pp AK). W styczniu jednak wyłączono z tego batalionu 

2 kompanię „Ragnera”, która przekształciła się w Czwarty Batalion 77 Pułku Piechoty AK 

(IV/77 pp AK). Z kolei 3 kompania „Krysi” otrzymała nazwę Czwartej Kompanii Drugiego 

Batalionu 77 Pułku Piechoty AK (4 II/77 pp AK) i była uważana za oddział samodzielny. Od 

stycznia 1943 r. 1 kompania VIII UBK nosiła miano Trzeciego Batalionu 77 Pułku Piechoty 

AK (III/77 pp AK). Zaistniałe zmiany były możliwe dzięki decyzji KG AK o nadawaniu nazw 

i numerów przedwojennych oddziałów Wojska Polskiego tym oddziałom partyzanckim, które 

zasłużyły się walce z wrogiem.
577

 

 

 Zgrupowanie Południe. 

 

      Oddziały wchodzące w skład Batalionu Zaniemeńskiego utworzyły zimą 1944 r. 

Zgrupowanie Południe (I/77 pp AK i IV/77 pp AK). Komendantem nowo powstałej formacji 

wojskowej był rtm. Józef Świda do marca 1944 r. Stanowisko po „Lechu” objął później mjr 

„Kotwicz”.
578

 Zgrupowanie Południe na objętym po Batalionie Zaniemeńskim obszarze 

zwalczało partyzantkę radziecką, która dokonywała wypadów w tamte rejony.
579

 O sytuacji 

zaistniałej po objęciu dowództwa przez „Kotwicza” wspominał Sędziak:   

 

      Teren na południowy zachód od Lidy aż po rzekę Lebiodę przypominał olbrzymi obóz 

wojskowy. Szkoliło się wszystko: saperzy, szoferzy, łączność, strzelcy, celowniczowie, zwiad 

kawaleryjski i cykliści. Wroga trzeba było szukać na lewym brzegu Niemna. Była nią tak 

zwana Ruska Oswoboditelskaja Narodna Armia w skrócie zwana RONA oraz ROA. Oddziały 

jej przeznaczone do walki z partyzantką radziecką słynęły przede wszystkim z niebywałego 

okrucieństwa w stosunku do miejscowej ludności. Major „Kotwicz” (Kalenkiewicz) swymi 
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oddziałami robił wypady na lewy brzeg Niemna.
580

 

 

      Oddziały RONA, z którymi toczył walki „Kotwicz”, tworzyły formacje wojskową 

złożoną z byłych obywateli ZSRR. RONA dowodził były oficer radziecki, Mieczysław 

Kamiński, który współpracował z armią niemiecką. Podobny charakter pełniła ROA (Ruskaja 

Oswoboditelskaja Narodna Armia) pod dowództwem byłego radzieckiego generała 

Własowa.
581

 

      Zgrupowanie mjr. Kalenkiewicza składało się z I/77 pp AK, IV/77/pp AK, VIII/77 pp AK 

„Bohdanka”, dwóch kompanii saperów por. „Bosaka” i ppor. „Żala” oraz kompanii lotniczej 

ppor. Stanisłwa Dźwinela „Dzwona”. W skład sztabu Zgrupowania „Kotwicza wchodzili: 

adiutant ppor. Kazimierz Popkowski „Michał”, oficer oświatowy i BIP pchor. Henryk 

Nikicicz „Orwid”, oficer informacyjny kpt. Mieczysław Ostrowski „Kartacz”, dowódca 

żandarmerii plut./sier. Kazimierz  Murowicki „Narcyz”, „Mir”.
582

 

      O warunkach życia w Zgrupowaniu Południowym wspominał pracownik BIP-u, 

„Zbigniew”: 

 

      Atmosfera i obyczaje w sztabie mjra Kotwicza były całkowicie odmienne od tych, jakie 

znaliśmy z innych oddziałów partyzanckich. Oficerowie, którzy juz kilkanaście miesięcy albo i 

więcej strawili w warunkach partyzanckich, sarkali niemal otwarcie na surowy, niemal 

zakonny tryb życia w sztabie mjra Kotwicza. Pracy mieli dużo, snu mało, jedzenia dostatnie 

ale skromne, o wiele skromniejsze niż w przeciętnych oddziałach partyzanckich. Wódki, a 

raczej samogonu, do stołu nie podawano. Surowy regulamin dotyczył także kontaktów z 

kobietami w oddziale, i spośród ludności miejscowej. Ani miłostek, ani popijania. 

      Mjr Kotwicz w najtrudniejszych warunkach próbował realizować ideał rycerza-zakonnika, 

partyzanta, żołnierza idei.
583

 

 

      W czerwcu 1944 r. mjr Kalenkiewicz postanowił pomóc I/78 pp AK i 27 pułkowi ułanów, 

zamierzającym wziąć udział w operacji „Ostra Brama”, opuścić Puszczę Nalibocką. 

„Kotwicz” stworzył w tym celu specjalny oddział o nazwie „Bagatelka” .
584

 24 czerwca 1944 

r. „Bagatelka” stoczyła bój z niemieckim oddziałem pod wsią Dyndiliszki. W wyniku starcia 
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Polacy stracili siedmiu żołnierzy, a wśród dziesięciu rannych znalazł się również mjr 

Kalenkiewicz.
585

 Kpr. „Brodiaga”, świadek tamtej bitwy, wspominał: 

 

      Biegniemy skrajem lasu. Ckm-y biją w nasze olchy. Kpt. Sawa uniósł sie, żeby przeleźć 

przez wykrot i od razu dostał postrzał w rękę. Wziąłem go pod ramię, wyprowadzam. Szukam 

dowództwa i lekarza.  

      U nas panika. Niemcy i podległa im formacja ukraińska weszli klinem między czatę a 

nasze siły główne. Konie taborowe w popłochu. Kotwicz objeżdża konno wszystkie fronty, ma 

krew na rękawie. 

      Spotyka kpt. Zycha, którego kompania cofa się bezładnie.  

    – Panie  kapitanie – woła – niech pan uporządkuje ten bałagan!  

      Podchodzimy do Niemna, tam walą do nas bolszewicy. Dopiero w Zbójsku strzały umilkły. 

      Wchodzimy do chałupy. Jest lekarz. Ogląda ranę Kotwicza, kręci głową. Amputacja 

przedramienia? Kotwicz nie chce słyszeć o tym. Jest wzburzony, wściekły. Wychodzi na 

podwórze i opieprza żołnierzy. Wszystkich kto tam stał. Oficerów też. Że stracili zimną krew, 

zapomnieli o zasadach walki, uciekali, nie próbowali stawiać oporu, wstrzymać napór 

nieprzyjaciela.
586

 

  

      Oddział musiał się wycofać do Zbójska, a następnie skierował się na północ wzdłuż rzeki 

Gawia. 25 czerwca we wsi Linki Małe batalion odparł atak partyzantki radzieckiej. Po 

przekroczeniu linii kolejowych Lida-Mołodeczno oddział „Kotwicza” zorganizował zasadzkę 

w rejonie majątku Kwiatkowce. Kolumna niemiecka, złożona z 30 ciężarówek, 2 

samochodów pancernych i 80 żołnierzy, dotarła na ten obszar 26 czerwca z zamiarem 

ewakuacji majątku Żemłosław. Podczas ataku „Bagatelki” nieoczekiwanie Niemcy zaszli 

polskich partyzantów od tyłu i w konsekwencji „Kotwicz” był zmuszony zorganizować 

odwrót. Strona polska straciła w tym dniu jednego żołnierza, a kilku zostało rannych.
587

 Szer. 

„Jurek” wspominał: 

 

      Byłem przydzielony do osłony rannych. Mieliśmy ich siedmiu – wśród nich Kotwicza i 

Sawę, a do osłony dwunastu. Kiedy doleciały nas odgłosy bitwy, od razu zorientowaliśmy się, 

że walka rozwija się inaczej niż przewidywaliśmy. 
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      Samochody niemieckie stanęły, żołnierze rozwinęli się w tyralierę i zaszli zasadzkę od tyłu. 

Czyżby znowu zdrada? 

      Major, bardzo blady, z gorączką, upierał się, że musi jechać i zobaczyć, co się dzieje. 

Wbrew perswazjom Sawy wsiadł na konia, pojechał w stronę bitwy i pomógł naszym wycofać 

się z okrążenia z niewielkimi stratami (jeden zabity). Niemcom uszkodziliśmy trzy ciężarówki. 

      Kiedy usłyszeliśmy, że nadciąga jakieś wojsko, byliśmy – my, osłona – bardzo 

zaniepokojeni. Pożyczyłem lornetkę od kapitana Sawy i sprawdziłem, że to nasi. Major jechał 

konno, podtrzymywany z obu stron przez jeźdźców. Walił się z siodła.  

      Wieczorem przy opatrunku słyszałem doktora – taki młody z czarną brodą – jak mówił: 

   – Nie można zwlekać... Gangrena... Amputacja konieczna...
588

 

 

      Po starciu pod Kwiatkowcami ciężko ranny mjr Kalenkiewicz został wysłany do szpitala 

Okręgu Wilno, a oddział „Bagatelka” został rozwiązany.
589

 W czerwcu 1944 r. Zgrupowania 

Południowe pod dowództwem „Kotwicza” było najliczniejszą tego typu jednostką na terenie 

Okręgu Nowogródzkiego i liczyło około 1 890 partyzantów.
590

 W Całym Okręgu w tym 

okresie działało około 6 000 żołnierzy.
591

 Jednak partyzantka radziecka posiadała aż 

trzykrotną przewagę w stosunku do AK na tym terenie. Różnica ta wynikała przede 

wszystkim z represji radzieckich i niemieckich dokonanych w latach 1939-1944 na ludności 

polskiej. W skład oddziałów polskich wchodzili również przedstawiciele innych narodowości. 

Taki stan rzeczy wynikał przeważnie z charakteru działalności AK, która broniła miejscową 

ludność przed okupantem niemieckim, bandami i partyzantką radziecką.
592

 

 

 

 

 

Operacja „Ostra Brama”. 

   

      Od 24 marca 1944 r. Obszar nr II Białystok, w skład którego wchodził Okręg 

Nowogródek, był rozwiązany. W rezultacie Okręg „Prawdzica” podlegał od tamtej pory 

bezpośrednio KG AK w Warszawie. W zaistniałej sytuacji Aleksander Krzyżanowski „Wilk”, 
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komendant Okręgu Wileńskiego, próbował doprowadzić do podporządkowania Okręgu 

„Nów” swojemu okręgowi.  

      Maciej Kalenkiewicz podjął działania zmierzające do opanowania Wilna przy pomocy 

wojsk z Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego. Cała operacja otrzymała kryptonim „Ostra 

Brama”. O planach „Kotwicza”, który popierał również koncepcję podporządkowania Okręgu 

„Nów” Krzyżanowskiemu, nie wiedział „Prawdzic”. Założenia operacji „Ostra Brama” mjr 

Kalenkiewicz przedstawił w Dowództwie Komendy Okręgu Wileńskiego na przełomie marca 

i kwietnia 1944 r.
593

 

      KG AK w Warszawie zatwierdziła plan opanowania Wilna i zdecydowała się 

podporządkować Okręg Nowogródzki „Wilkowi”. Postanowiono również odwołać ppłk 

„Prawdzica” i kpt. „Wartę” z dotychczasowych stanowisk. Na czele Okręgu Nowogródek 

stanął wówczas ppłk dypl. cc Adam Szydłowski „Poleszuk”.
594

  

      22 czerwca 1944 r. ruszyła ofensywa radziecka na froncie wschodnim pod kryptonimem 

„Bagration”.
595

 Na skutek postępów Armii Czerwonej w marszu na zachód, zdecydowano 

rozpocząć operację „Ostra Brama” w nocy z 6 na 7 lipca 1944 r., czyli wcześniej niż 

planowano. Podczas przygotowań do natarcia polskie dowództwo nie ustrzegło się błędów 

taktycznych. Nie rozpoznano dobrze obrony niemieckiej, nie doszło do uderzenia ze 

wszystkich planowanych kierunków, gdyż część oddziałów nie dotarła pod Wilno.
596

 

Połączone okręgi zgromadziły pod Wilnem oddziały liczące około 4 000 żołnierzy. Obrona 

niemiecka miasta dysponowała około 17 500 żołnierzami, 60 czołgami i działami 

przeciwpancernymi oraz 50  opancerzonymi wozami.
597

  

      Jeszcze 7 lipca do Wilna dotarły wojska radzieckie, które po połączeniu z polskimi 

oddziałami, opanowały miasto do 13 lipca.
598

 Po zdobyciu Wilna władze radzieckie wyraziły 

zgodę na utworzenie z oddziałów AK samodzielnego korpusu, który zostałby włączony do 

walk na froncie.
599

 Jednak 17 lipca w Boguszach sowieci aresztowali część polskich oficerów 

z Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, wraz z komendantem „Wilkiem”.
600

 ZSRR nie 

zamierzał tolerować na Kresach polskich oddziałów, dążących do przyłączenia tych terenów 

do Polski.  
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      Tymczasem mjr Kalenkiewicz, który opuścił szpital dopiero 9 lipca 1944 r.
601

, uniknął 

aresztowania na odprawie oficerów w Boguszach. Ppor. „Lancet”, uczestnik tamtych 

wydarzeń, wspominał: 

 

      Po przybyciu na miejsce zaparkowaliśmy wóz w obejściu jednej z chałup, a sami 

poszliśmy na skrzyżowanie traktu z drogą polną, gdzie juz stała grupa naszych oficerów z mjr. 

Dąbkiem i wciąż przybywali uczestnicy odprawy. Jako jeden z ostatnich przyjechał mjr 

„Kotwicz”. 

      Gdy minęła wyznaczona godzina spotkania, mjr „Kotwicz” głośno oświadczył, że nie 

będzie czekał dłużej i wraca do swego wojska. Wsiadł do samochodu i odjechał.
602

 

 

      W zaistniałej sytuacji jeszcze 17 lipca 1944 r. mjr Kalenkiewicz skierował I, III, V i VI 

bataliony w kierunku Puszczy Rudnickiej. Pozostałe bataliony (II, IV, VII) ruszyły pod 

samodzielnym dowództwem.
603

 Od 18 lipca samoloty radzieckie obserwowały wycofujące się 

polskie oddziały oraz rozrzucały ulotki nakłaniające do złożenia broni. Oto treść tych ulotek: 

 

      Zatrzymać natychmiast marsz, zawrócić. Przejść przez punkt przejściowy m. Gudełki. 

Złożyć broń. W przeciwnym wypadku zostaniecie zniszczeni.
604

 

 

      Wojska radzieckie, które blokowały marsz AK, dokonały rozbrojenia IV batalionu i części 

I oraz VIII. W sumie, według strony radzieckiej, do 20 lipca 1944 r. rozbrojono około 6 000 

żołnierzy, wśród których było około 650 oficerów i podoficerów.
605

 Po dotarciu do Puszczy 

Rudnickiej oddziały polskie wybierały różne rozwiązania - kierowały się na zachód lub do 

wsi Gudełki, część rozeszła się do domów, inne kierowały się na obszar wcześniejszej 

działalności przed operacją „Ostra Brama”, a z pozostałego wojska Maciej Kalenkiewicz 

stworzył oddział pod dowództwem kpt. „Bustromiaka”.
606

 W Puszczy Rudnickiej „Kotwicz” 

zorganizował zasadzkę na zbliżające się wojska sowieckie. Kpt. Stanisław Szabunia „Licho” 

wspominał: 

 

      Wyznaczył znowu moją kompanię. No dobrze – myślę sobie – ale gdzie są inni dowódcy, 
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gdzie inne wojsko? 

      Bolszewików słychać było z daleka. Hałas, chrzęst, łamanie gałęzi, przedzieranie się, od 

czasu do czasu strzał. Tak właśnie posuwa się niezdyscyplinowane wojsko. 

      Wybrałem trzy drużyny. (Jak za dużo ludzi w zasadzce, to istnieje niebezpieczeństwo, że 

swoich podziurawią.) Resztę podzieliłem na patrole: pierwszy poszedł 20 m i zatrzymał się, 

drugi minął go i wysunął się o 50 m, następny poszedł jeszcze dalej naprzód, i tak dalej. 

Ciągle zmieniali się miejscami i meldowali mi swoje obserwacje. (...) 

      Plan był taki: dopuścić ich blisko, obrzucić granatami, a gdyby to nie wystarczyło, patrole 

otworzą ogień flankowy. 

      Siedzimy cicho. Oni idą. Słychać rozkazy: 

    - Zachadi! Poskoriej! 

      Napięcie wrasta. Erkaemista ziewa z nerwów. Kiedy doszli na 15 metrów, rozkaz: 

„Skok!”. Dwadzieścia granatów – łubudu! Zatrzymali się, potem uciekają. Prawie się nie 

bronili. Poleciłem patrolom na prawym skrzydle ostrzelać ich i trochę pogonić. Kiedy 

doszliśmy do gęstych zarośli, zatrzymałem naszych, kazałem postrzelać skoncentrowanym 

ogniem, a potem przerwać. Wolałem nie ryzykować zapuszczania się w gęstwinę. 

      Siły sowieckie oceniam na jedną kompanię. Widziałem tylko 50-60 bojców, bo nie mogli 

się rozwinąć, ale było ich znacznie więcej. Mieli pepesze, granaty i rkm-y Diegtiariowa. 

Zabitych było 15, może 20. Rannych nie widzieliśmy.
607

 

 

      W Puszczy Rudnickiej oddziały Kotwicza stopniały z około 1 000 do około 100 żołnierzy 

na skutek opuszczania wojska.
608

 

      5 sierpnia 1944 r. kpt. „Sędziak” „Warta” przekazał dowództwo nad Okręgiem 

„Kotwiczowi”. Kalenkiewicz planował, po objęciu funkcji komendanta, utrzymać zbrojną 

partyzantkę na terenie swojego okręgu, podporządkowanego Okręgowi Wilno.
609

 Oto treść 

depeszy „Kotwicza” do KG AK z 11 sierpnia 1944 r. : 

 

      Postawa ludności nadal świetna, niemal całkowity sabotaż sowieckiego poboru. Kurs 

sowietów łagodny. Oceniam, że jedynym powodem tego jest chwilowy brak sił. Nakazuję 

jawną polską postawę mas i przygotowuję je do zdecydowanego oporu, do powszechnej walki 

zbrojnej włącznie. Wszelkie wystąpienia zbrojne jedynie jako samoobrona lub na rozkaz... Na 
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ten moment konieczne jest przygotować do przerzucenia drogą lotniczą... trzeba zapewnić 

lądowanie swoimi siłami dla maszyn lekkich na lądowiskach leśnych, dla ciężkich na 

zapasowych.
610

 

 

      Nie do końca treść depeszy Kalenkiewicza była zgodna z rzeczywistą sytuacją, gdyż w 

sierpniu 1944 r., według strony radzieckiej, zostało zabitych 268 członków AK a 57 osób 

dostało się do niewoli.
611

 Walkę przeciwko polskiemu podziemiu NKWD opierało na 

ogromnej siatce agentów. Od lipca 1944 r. na terenie B.S.R.R. NKWD zwerbowało do 

współpracy 4 385 osób.
612

 

      11 sierpnia 1944 Kalenkiewicz został wyznaczony przez KG AK na komendanta 

podokręgu „Grzyb” i równocześnie otrzymał awans na podpułkownika:
613

 

 

Nr. 483/vv                                                                                                         nadana 18.8.44 

                                                                                                                     odczytana 10.1.45 

Wanda 1 to 20 de 09                        Grzyb – Kotwicz                       Nr. 483 dnia 13.8. Znicz. 

    1) wyznaczam pana na stanowisko Komendanta Podokręgu Grzyb oraz z dniem 18.8.44 

mianuję ppłk. 

    2) Na waszą 7 – wykluczcie z waszych planów zrzuty lotnicze. Są niemożliwe. Jeśli macie 

warunki szukajcie pomocy w sprzęcie radiowym w Jagodzie i Sarnie.* Na pomoc naszą 

możecie liczyć dopiero po wejściu bolszewików do Warszawy.
614

 

 

      21 sierpnia 1944 r. pod Surkontami połączone oddziały „Kotwicza” i „Bustromiaka” 

stoczyły bitwę z wojskami NKWD. Polskie oddziały liczyły od 70 do 80 żołnierzy, spośród 

których poległo 36, a rannych z kolei sowieci dobijali w czasie bitwy. Walka zakończyła sie 

zwycięstwem NKWD, okupionym dużymi startami. Wśród poległych znalazł się Maciej 

Kalenkiewicz.
615

 Sanitariuszka Teresa, która przeżyła bitwę pod Surkontami, wspominała;  

     

      Wyciągnęli z rowu, dali 4 metalowe puszki z taśmami do km, i ja te jaszczyki niosłam za 
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nimi. A oni robili obchód pola bitwy. Naszych rannych, wszystkich: lekko rannych i ciężko 

rannych, żyjących i nieżyjących, przebijali bagnetem. Wszystkich! 

      Pamiętam twarz kapitana Hatraka... Miał złotą szczękę, patrzył przytomnie, patrzył tak, 

jakby jemu było mnie żal. Widziałam to po jego oczach. Sołdat pchnął go bagnetem w bok. 

Hatrak zęby wyszczerzył, a on go w brzuch, w pierś, kilka razy. 

      Obok twarzą w dół leżała Gienka. Nie żyła. Potrącił ją nogą, przewrócił na wznak, chciał 

też przebić, ale oficer zawołał: „Nie trogaj!”. Poszli dalej.
616

 

 

      Bolszewicy dobijali rannych w odwecie z poniesione duże straty, które według kpt. 

„Warty” wyniosły około 132 zabitych.
617

 

      Po bitwie pod Surkontami na czele podokręgu nowogródzkiego stanął „Warta”, który 

pełnił tę funkcję do listopada 1944 r. „Warta” doprowadził do ewakuacji wielu 

zdekonspirowanych ludzi na zachodnie ziemie Polski. 19 stycznia 1945 r. została rozwiązana 

AK i do października 1945 r. przebiegał proces demobilizacji na tym terenie. Jednak polscy 

partyzanci prowadzili walkę przeciw NKWD na tym obszarze jeszcze do 1953 r.
618

  

 

       

      Ppłk Maciej Kalenkiewicz został pochowany z pozostałymi żołnierzami w mogile pod 

Surkontami.
619

 Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy i Krzyżem 

Armii Krajowej.
620

  

 

 

      Rtm. Józef Świda po zapadnięciu wyroku sądu wojennego otrzymał rozkaz, wydany przez 

Komendę Główną, dotyczący ocenienia stanu przygotowań do wybuchu Powstania 

Warszawskiego dzielnic Mokotów i Wola. Świda, noszący w tamtym okresie pseudonim 

„Kmicic”, w złożonym memoriale stwierdził brak gotowości wspomnianych dzielnic 

warszawskich do powstania, ze względu na słaby stan uzbrojenia. 29 sierpnia 1944 r. 

„Kmicic” wyjechał z Warszawy do Okręgu Kraków, gdzie dowodził jednym z oddziałów 

partyzanckich.
621

 Na Słowacji próbował bezskutecznie stworzyć oddziały partyzanckie 

złożone ze Słowaków. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Krakowa w przebraniu 
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funkcjonariusza NKWD doprowadził do uwolnienia jednego z  cichociemnych z siedziby 

krakowskiego UB. Później przedostał sie do Włoch i wstąpił do 2 Korpusu gen. Andersa.
622

 

Po wojnie zamieszkał w Stanach Zjednoczonych.
623
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Zakończenie 

 

 

      Przez oddział majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w okresie od września 1939 r. do 

czerwca 1940 r. przewinęło się ponad trzystu oficerów, podoficerów i żołnierzy. Większość 

hubalczyków po opuszczeniu oddziału mjr. Hubala, bądź po jego likwidacji, zasiliła szeregi 

ZWZ-AK. W czasie demobilizacji z 13 marca 1940 r. zdecydowana większość starej kadry 

oficerskiej opuściła OWWP, a przy majorze Henryku Dobrzańskim pozostali wówczas przede 

wszystkim młodzi oficerowie. Hubalczycy, którzy wówczas dostosowali się do rozkazu KG 

ZWZ, obejmowali zazwyczaj stanowiska kierownicze w strukturach ZWZ-AK. Wśród tych 

hubalczyków znaleźli się wówczas m.in.: por./rtm. Karpiński, rtm. Walicki, kpt./mjr 

Grabiński. Jednak żaden z wymieniowych oficerów nie dożył końca wojny, gdyż w wyniku 

dekonspiracji wszyscy dostali się w ręce okupanta.  

      Niewielu oficerów hubalczyków uczestniczyło podczas II wojny światowej w walkach 

poza granicami Polski. We Francji, gdzie liczba wojska polskiego wyniosła około 80 tys., 

znalazło sie zaledwie dwóch oficerów, służących wcześniej w oddziale mjr. „Hubala”. 

Wynikało to z faktu, iż OWWP funkcjonował jeszcze do czerwca 1940 r., a więc do okresu, 

gdy walki na froncie zachodnim dobiegały końca. We Francji znaleźli się wówczas 

rotmistrzowie Stanisław Sołtykiewicz i Maciej Kalenkieiwcz. Sołtykiewicz opuścił oddział 

jeszcze w październiku 1940 r. w konsekwencji konfliktu, do jakiego doszło między nim a 

majorem „Hubalem”. Kalenkiewicz wyruszył do Francji w grudniu 1940 r. w związku z 

apelami gen. Sikorskiego, wzywającymi do emigracji na zachód polskich oficerów wojsk 

technicznych. 

      Maciej Kalenkiewicz, oprócz podstawowych obowiązków służbowych, prowadził 

również działalność, która doprowadziła do powstania oddziałów cichociemnych w Wielkiej 

Brytanii. Ten hubalczyk jest bowiem uważany za inicjatora tej formacji. Kalenkiewicz jest 

również autorem wielu referatów dotyczących zorganizowania powstań narodowych w 

okupowanej Europie, wspieranych przez jednostki spadochronowe. Innym hubalczykiem, 

który służył w armii polskiej na obczyźnie był ppor. Zygmunt Morawski. Oficer ten, służąc w 

latach 1940-1943 w SBSK, a następnie w 3 Dywizji Karpackiej, brał udział m.in. w obronie 

Tobruku w 1941 r. Jednaka karierę tego młodego oficera przerwała śmierć w 1943 r. w 

niejasnych do dziś okolicznościach. 
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      Zdecydowana większość hubalczyków w latach 1940-1945 przebywała na terenie Polski. 

Niektórym dane było dowodzić oddziałami partyzanckimi. Do działalności partyzanckiej 

powrócili m.in. por./rtm. Józef Świda i mjr/ppłk. Maciej Kalenkiewicz. Szczególnie Świda 

okazał się wybitnym dowódcą w warunkach partyzanckich. Jednak ten oficer często 

podejmował decyzje, które nie zawsze były zgodne z planami jego zwierzchników. W 

rezultacie musiał opuścić miejsce swej dotychczasowej działalności. Oddział po nim objął  

Kalenkiewicz, który był autorem  planu „Ostra Brama”. Operacja ta nie zakończyła się jednak 

pełnym sukcesem, gdyż nie udało się wyzwolić Wilna przed przybyciem Armii Czerwonej. 

Wynikało to przede wszystkim z szybszej ofensywy sowietów niż przewidywano i błędów 

popełnionych przez polskie dowództwo podczas ataku na Wilno. Błędy te jednak nie 

obarczają Kalenkiewicza, który w czasie operacji „Ostra Brama” przebywał w szpitalu, po 

amputacji ręki. Wielu hubalczyków prowadziło również działalność dywersyjną na terenie 

okupowanej Polski. W czołowych operacjach Kedywu (akcja pod Celestynowem, akcja 

„Góral” oraz akcja „Polowanie”), brał udział ppor./por. Marek Szymański. W wywiadzie 

ZWZ-AK nie zabrakło również hubalczyków. Znaleźli sie wśród nich m.in. Marek 

Szymański, Roman Rodziewicz, Józef Alicki. Największe jednak sukcesy w pracy 

wywiadowczej odnotował Józef Świda, który od jesieni 1941 r. dowodził placówką 

wywiadowczą w Mińsku Litewskim na zapleczu frontu wschodniego. W 1942 r. został 

awansowany do stopnia porucznika i otrzymał Krzyż Walecznych. Niektórzy hubalczycy 

służyli w Ludowym Wojsku Polskim oraz brali udział w Powstaniu Warszawskim. Marek 

Szymański jako powstaniec warszawski dowodził plutonem w batalionie „Czata 49” i brał 

udział w walkach na Woli i Czerniakowie.  

      Jednakże sporo hubalczyków nie doczekało końca wojny. Wielu zginęło w katowniach 

gestapo, trafiło do obozów koncentracyjnych, z których powróciło niewielu. Cześć została 

aresztowana na skutek działalności konfidentów i volksdeutschów niedługo po rozwiązaniu 

OWWP. Dotyczyło to przede wszystkim żołnierzy, którzy pochodzili z rejonów działalności 

oddziału mjr. „Hubala”. Niektórzy hubalczycy z tych regionów próbowali opuszczać rodzinne 

rejony, kontynuując walkę przeciw okupantowi w innej części kraju. Nierzadko zdarzało się 

również, iż hubalczycy w obawie przed rozpoznaniem wyjeżdżali na roboty do Niemiec. 

      Historia oddziału Hubala i losów hubalczyków wciąż w kryje w sobie wiele kwestii do 

dziś niejasnych. Być może w przyszłości doczekamy sie opracowania w całości 

poświęconego historii żołnierzy jednego z pierwszych oddziałów partyzanckich podczas II 

wojny światowej w Europie.  
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