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                                               ARCHIWUM EMIGRACJI 

                           PIŁSUDCZYKOWSKIE z  elementem  narodowym 
                                                 i pseudo-narodowym

Terminu tego używam  na  określenie  przedwojennych  elit  wychowanych w innej  Polsce, z 
wieloma  kolegami  i  koleżankami  żydowskiego  pochodzenia.

Archiwum Emigracji (The Archives of Polish Emigration) – samodzielna pracownia archiwalno-
badawcza w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Archiwum
zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem wszelkiego rodzaju  archiwaliów,
księgozbiorów,  dzieł sztuki i pamiątek związanych z życiem i działalnością  polskiej emigracji w
XX wieku. Archiwum Emigracji gromadzi spuścizny ludzi pióra, wydawców, ludzi nauki i artystów
polskich  tworzących  na  świecie;  ponadto  księgozbiory,  archiwa  instytucji  społecznych,
kulturalnych  i  politycznych,  galerii  sztuki,  oficyn  wydawniczych  i  księgarskich  oraz  wszelkie
pamiątki  po  wychodźstwie  polskim  XX  wieku.Archiwum  Emigracji  –  powstało  w  1995  roku
(formalnie powołane zostało w roku 2000), w następstwie przekazania przez  Stefanię Kossowską
do Biblioteki Uniwersyteckiej archiwum londyńskiego tygodnika „Wiadomości”. 

Wiadomości – polski emigracyjny tygodnik społeczno-kulturalny wydawany w latach 1946–1981 
w Londynie, będący kontynuacją wydawanych w latach 1940–1944 „Wiadomości Polskich, 
Politycznych i Literackich”.

Założycielami  pisma  byli  Mieczysław  Grydzewski i  Antoni  Borman,  redaktorami  naczelnymi
kolejno: Mieczysław Grydzewski (oficjalnie do śmierci w 1970,  de facto do 1966, kiedy został
częściowo  sparaliżowany),  Michał  Chmielowiec (do  1974)  i  Stefania  Kossowska.  Pismo
nawiązywało do tradycji przedwojennych „Wiadomości Literackich”. Stale współpracowali z nim
m.in. Stanisław Baliński, Ferdynand Goetel, Marian Hemar, Paweł Hostowiec, Marian Kukiel, Jan
Lechoń,  Wacław Lednicki,  Józef  Łobodowski,  Rafał  Malczewski,  Józef  Mackiewicz,  Zygmunt
Nowakowski,  Adam  Pragier,  Jan  Rostworowski,  Stanisław  Stroński,  Tymon  Terlecki,  Wiktor
Weintraub, Ignacy Wieniewski, Kazimierz Wierzyński i Józef Wittlin. 

W ostatnich latach tygodnik zamieszczał prace poetów współczesnych, którzy debiutowali już po 2
wojnie światowej, m.in.: Stanisława Barańczaka, Adama Zagajewskiego, Floriana Śmiei, Bogdana
Czaykowskiego, Adama Czerniawskiego.

W latach 1958–1990 „Wiadomości” przyznawały corocznie Nagrodę Wiadomości dla najlepszej
książki wydanej na emigracji (niekoniecznie z zakresu literatury pięknej). Ufundował ją angielski
polonofil  Auberon  Herbert.  Wśród  laureatów  znaleźli  się  m.in.:  Marek  Hłasko (pierwszy
nagrodzony), prof.  Tadeusz Sulimirski,  Witold Gombrowicz,  Leopold Tyrmand,  Czesław Miłosz,
Włodzimierz  Odojewski.Archiwum  „Wiadomości”  znajduje  się  w  Archiwum  Emigracji w
Bibliotece  Uniwersyteckiej  w  Toruniu,  gdzie  znalazło  stałe  miejsce  po  czasowym  pobycie  w
pomieszczeniu  Fundacji  z  Brzezia  Lanckorońskich w  Londynie  i  zakupie  przez  Archiwum
Emigracji  na  różnych  aukcjach  zaginionych  wcześniej  listów  do  redakcji  i  z  redakcji
„Wiadomości”.

NA  PRZYKŁAD  AGENT i  LITERACKI   WYWROTOWIEC
Wiktor  Weintraub (ur.  10  kwietnia 1908 w  Zawierciu,  zm.  14  lipca 1988 w  Cambridge,
Massachusetts)  –  polski historyk  literatury  polskiej  i  dyplomata  żydowskiego pochodzenia.  W
latach 1925-1929 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1934-1937
w Warszawie, w latach 1937-1939 w Paryżu jako stypendysta naukowy rządu francuskiego.

                                                                      



W latach  1941-1942 pracownik biura prasowego Ambasady RP w  Kujbyszewie (ZSRR), po
układzie Sikorski-Majski. Ewakuowany do Iranu, następnie w Palestynie. 

W latach 1943–1945 redaktor wychodzącego w Jerozolimie dwutygodnika „W drodze”. Po wojnie
na emigracji. W latach 1945-1950 w Londynie, (m.in. redaktor The Polish Fortnightly Review). W
roku 1950 osiadł na stałe w USA. W latach 1950-1954 wykładowca, 1954-1978 profesor slawistyki
Uniwersytetu  Harvarda w  Cambridge.  Od  1971 kierował  na  Uniwersytecie  Harvarda  katedrą
polonistyki  ufundowaną  przez  A.  Jurzykowskiego.  Od  1953 członek  redakcji  Harvard  Slavic
Studies.  Publikował  w  londyńskich  Wiadomościach i  paryskiej  Kulturze.  Członek  Polskiego
Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Od 1988 członek Polskiej Akademii Nauk. Autor studiów
o  kulturze  i  literaturze  staropolskiej  (głównie  doby  renesansu i  baroku)  oraz  o  wielkich
romantykach.

INNY  AGENT
Józef Wittlin (ur. 17 sierpnia 1896 w Dmytrowie, zm. 28 lutego 1976 w Nowym Jorku) – polski 
poeta, prozaik i tłumacz żydowskiego pochodzenia Autor powieści, esejów i utworów poetyckich. 
Współpracownik Radia Wolna Europa. 

Rodzicami przyszłego pisarza byli Karol Wittlin i Elżbieta z Rosenfeldów. Urodził się 17 sierpnia
1896 roku w dzierżawionym przez nich majątku Dmytrów, leżącym niedaleko granicy  Wołynia.
Choroba matki spowodowała,  że rodzina musiała przeprowadzić się do  Lwowa, gdzie w latach
1906–1914 Józef Wittlin uczęszczał do VII gimnazjum klasycznego. Zadebiutował w tamtejszej
gazetce  młodzieżowej  "Wici"  wierszem  pt.  Prolog.  W sierpniu  1914  roku  Wittlin  wstąpił  do
ochotniczej formacji wojskowej Legion Polski; oddział ten jednak został rozwiązany ze względu na
odmowę złożenia przysięgi rządowi austriackiemu. W 1915 r. Wittlin udał się do  Wiednia, gdzie
uzyskał maturę i rozpoczął studia filozoficzne. Brał udział w bogatym życiu kulturalnym Wiednia,
nawiązał znajomość m.in. z  Rilkem i  Karlem Krausem. W 1916 r., wraz z przyjacielem Józefem
Rothem, wstąpił  do armii  austriackiej.  Przeszkolenie Wittlin  odbył  w elitarnym wiedeńskim 21
batalionie feldjegrów. Stamtąd został za rozmawianie po polsku oddelegowany karnie do Kraśnika. 

KOLEGA   Józef Roth (Joseph Roth, ur. 2 września 1894 w Brodach k. Lwowa, zm. 27 maja 1939
r. w Paryżu) – austriacki pisarz i dziennikarz żydowskiego pochodzenia.
Studiował filozofię i germanistykę we Lwowie i Wiedniu. Uczestniczył jako ochotnik w I wojnie
światowej. Roth pracował głównie dla wiedeńskich i berlińskich gazet. W latach dwudziestych był
najlepiej  opłacanym  dziennikarzem  w  Berlinie.  Z  początku  zafascynowany  był  komunizmem,
szybko  zmienił  poglądy  polityczne  jeżdżąc  do  Rosji  jako  dziennikarz.  Roth  był  monarchistą  i
wielkim zwolennikiem Cesarstwa Habsburgów. Znał język polski, a przyjaźń łączyła go z polskim
pisarzem  Józefem Wittlinem, z którym studiował na  Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1924 roku z
Lwowa pisał  o  rzekomym  pogromie dokonanym na Żydach przez  Polaków.  W 1922 poślubił
Friederike Reichler, która wkrótce zapadła na żydowską  chorobę  schizofrenię. To doprowadziło
Rotha do alkoholizmu i tarapatów finansowych. Żona pisarza leczyła się kilka lat w sanatorium.
Zginęła później z rąk nazistów.  I INNI.

W latach 1995-2008 (dzięki pomocy m.in. Stefanii Kossowskiej i Jerzego Giedroycia) Archiwum
Emigracji zgromadziło ponad 350 kolekcji  archiwalnych z całego „polskiego” świata,  stając się
najważniejszym  ośrodkiem  w  Polsce  dokumentującym  dziedzictwo  kulturalne  polskiego
wychodźstwa.  O wartości badawczej zgromadzonych w Archiwum Emigracji zbiorów  decyduje
ich różnorodność i wielkość. 

                                                                   



Wszelako,  najcenniejszym  zespołem  dokumentów  jest  archiwum  tygodnika  literackiego
„Wiadomości”  (Londyn 1946-1981),  najpopularniejszego  czasopisma  literackiego  wychodźstwa
polskiego w XX wieku. To największe i najbogatsze archiwum emigracyjne liczy ponad 60 tys.
manuskryptów  i  listów;  wśród  nich  znajdują  się  rękopisy  Władysława  Andersa,  Edwarda
Raczyńskiego, 

Kazimierza Wierzyńskiego, Józefa Mackiewicza, Józefa Czapskiego, Czesława Miłosza, Witolda
Gombrowicza,  Tymona  Terleckiego,  Jerzego  Stempowskiego,  Tadeusza  Nowakowskiego,  Jana
Lechonia, Mariana Hemara i wielu tysięcy innych.  Stefania Kossowska powierzyła opiece UMK
również meble stanowiące wyposażenie pokoju redakcyjnego tygodnika, pamiątki po redaktorach
oraz roczniki czasopism i książki.

Wśród wielu innych kolekcji instytucjonalnych Archiwum posiada dokumentację: księgarni Libella
i  Galerie  Lambert (Paryż),  Drian  Gallery (Londyn),  Teatru  „Syrena”  (Londyn),  wydawnictwa
Książnica  Polska (Glasgow),  SPK  –  Oddział  Niemcy,  Kongresu  Wolności  Kultury  (Paryż),
Księgarni  B.  Mazowieckiego  (Paryż).  Archiwa  instytucji  dopełnione  są  spuściznami,
księgozbiorami oraz zbiorami pamiątek. 

Wśród nich: Biblioteka Marii i Józefa Czapskich (Paryż); Biblioteka SPK w Coventry z bezcennym
katalogiem,  zbiór  teatraliów  emigracyjnych  –  oraz  ponad  300  kolekcji  archiwalnych  pisarzy,
dziennikarzy,  publicystów,  artystów,  ludzi  teatru  i  nauki  oraz  wybitnych  osobistości  życia
społeczno-kulturalnego wychodźstwa polskiego XX wieku, takich jak :

Konstanty Brandel, Zdzisław Broncel, Michał Chmielowiec, Edward Chudzyński, Ryszard Demel,
Janusz Eichler, Łucja Gliksman, Natan Gross, Jadwiga Harasowska, Wacław Iwaniuk, Konstanty A.
Jeleński, Jadwiga Jurkszus-Tomaszewska, Tamara Karren, Halina Korn, Stefania Kossowska, Adam
Kossowski,  Janina  Kościałkowska,  Jan  Kott,  Janusz  Kowalewski,  Irena  Krzywicka,  Jerzy  R.
Krzyżanowski,  Witold  Leitgeber,  Józef  Lewandowski,  Leo  Lipski,  Ryszard  Löw,  Krystyna
Miłotworska-Hilary,  Krzysztof  Muszkowski,  Mela  Muter,  Juliusz  Nowina-Sokolnicki,  Róża
Nowotarska,  Tadeusz Polanowski,  Janusz Poray-Biernacki,  Marta  Reszczyńska-Stypińska,  Zofia
Romanowiczowa,  Juliusz Sakowski,  Olga Scherer,  Henryk Skolimowski,  Wojciech Skalmowski,
Felicjan Sławoj Składkowski,  Władysław R. Szomański,  Stanisław Szukalski,  Wiktor Trościanko,
Leopold  Tyrmand,  Jan  Ulatowski,  Wojciech  Wasiutyński,  Tadeusz  Wittlin,  Zdzisław  Marek,
Władysław Żeleński i Marek Żuławski.

 Bezcennym uzupełnieniem tych spuścizn są dokumenty i pamiątki po mniej znanych, czy zgoła
zupełnie  nieznanych  bohaterach  wojennej  i  powojennej  emigracji  polskiej:  żołnierzach  PSZ,
czytelnikach „Wiadomości”,  Dziennika Polskiego i  książek „Kultura”, słuchaczach  BBC i  Radia
Wolna Europa, mieszkańcach „polskiego Londynu”.

W skład  Archiwum Emigracji  wchodzą  kolekcje  archiwalne  instytucji  emigracyjnych,  kolekcje
osobowe, księgozbiory historyczne i zbiór prasy emigracyjnej. Częścią Archiwum Emigracji jest też
kolekcja  sztuki  polskiej  tworzonej  na  świecie  pn.  Galeria  sztuki  polskiej  na  Obczyźnie  w XX
wieku. Zbiory Galerii zgromadzone są w Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu.

Archiwum Emigracji  prowadzi  działalność wydawniczą.  Książki  ukazują się w serii  Archiwum
Emigracji. Materiały do dziejów emigracji polskiej w XX wieku oraz w serii literackiej. Ponadto
Archiwum  wydaje  czasopismo  pn.  „Archiwum  Emigracji.  Studia,  szkice,  dokumenty”.  We
współpracy z wydawnictwem Oficyna M.J. Kucharski, Archiwum wydaje dzieła wszystkie Danuty
Mostwin.Od roku 2000 Archiwum Emigracji przyznaje nagrodę za pracę magisterską i doktorską
poświęconą emigracji  polskiej  XX wieku.  Od roku 2005 funduje  Stypendium artystyczne  Jana
Winczakiewicza na pobyt w Paryżu.  

W celu wsparcia finansowego działań Archiwum, w roku 2007, powstało Towarzystwo Przyjaciół 
Archiwum Emigracji.

                                   



   Mickiewicz w wersji eksportowej ( pochodzenie Weintrauba).

            Biografia autorstwa'' amerykańskiego badacza''

"Adam Mickiewicz. Życie romantyka" - taki tytuł nosi właśnie wydana po polsku biografia poety 
pióra amerykańskiego literaturoznawcy Romana Koropeckiego. Autor pisze, że jego celem było 
przybliżenie postaci Mickiewicza czytelnikom anglojęzycznym, nieznającym polskich realiów .
 Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej 
                                                                
Roman Koropeckyj obecnie wykładowca na University of California Los Angeles to uczeń 
Wiktora Weintrauba, polskiego  (SIC)  literaturoznawcy, który w latach 70. kierował katedrą 
polonistyki na Uniwersytecie Harvarda. Weintraub był autorem kilku prac o Mickiewiczu, m.in.
"Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza" czy "Mickiewicz - mistyczny polityk". 
Koropeckyj poszedł w ślady nauczyciela i także zajął się polskim wieszczem narodowym, stawiając
sobie za cel przybliżenie postaci Mickiewicza czytelnikom spoza polskiego kręgu kulturowego.

Pierwsza pełna biografia Mickiewicza w języku angielskim

"Niniejsza biografia została napisana z myślą o odbiorcy anglo-amerykańskim w celu 
przedstawienia polskiego wieszcza w sposób ogólnodostępny czytelnikom prawie wcale 
nieobznajomionym z Polską, a tym bardziej z jej największym poetą. Jest to poza tym pierwsza 
pełna biografia Mickiewicza napisana w języku angielskim od prawie stu lat" - pisze autor. 
Koropeckyj czuje też, że jest w bardziej komfortowej sytuacji niż wielu polskich badaczy - nie musi
brać pod uwagę kontrowersji na temat problematycznych aspektów życiorysu Mickiewicza.



 Pisze w przedmowie, że dla tych czytelników, którzy nie znają poezji Mickiewicza lub nie mają do 
niej powszechnego w Polsce emocjonalnego stosunku, dyskrecja w sprawach jego prywatnego 
życia i spory ideologiczne są bez znaczenia.

Koropeckyj nie rozstrzyga sporów wokół pochodzenia poety, nie dementuje pogłosek o 
pochodzeniu jego matki z rodziny żydowskich konwertytów - frankistów. Pisał o tym Zygmunt 
Krasiński, ale też Ksawery Branicki, który zapamiętał, że poeta często mawiał: "Mój ojciec z 
Mazurów, matka moja Majewska z wychrztów. Jestem więc na wpół Lechitą na wpół Izraelitą, i 
tem się szczycę". O żydowskim pochodzeniu Mickiewicza wspominała też Karolina Jeanisch, z 
którą Mickiewicz omal się nie ożenił podczas pobytu w Rosji. Koropeckyj pisze, że nie znalazł 
żadnych dowodów świadczących o tym, że matka poety - Barbara z Majewskich - spokrewniona 
była z frankistowskim rodem Majewskich mieszkających na Litwie. Przywołując jednak fakt, że 
Żydzi i Izrael to źródło najważniejszych motywów w mistycznych wizjach Mickiewicza, który 
ożenił się z kobietą pochodzącą z żydowskiej rodziny i próbował zorganizować legion żydowski 
podczas wojny krymskiej, Koropeckyj dopatruje się u poety "czegoś w rodzaju kompleksu 
żydowskiego człowieka, który najwyraźniej miał pewne wątpliwości co do swojego pochodzenia" - 
jak napisał.

Mickiewicz jako uczestnik europejskiego życia intelektualnego

W porównaniu z biografiami polskich autorów w książce amerykańskiego badacza Mickiewicz 
przedstawiony został nie tyle, jako polski poeta, ile jako przede wszystkim aktywny uczestnik 
europejskiego życia intelektualnego połowy XIX wieku. Koropeckyj opisuje jego kontakty z całą 
plejadą wybitnych postaci epoki - od luminarzy artystycznego świata Rosji, do znakomitości w 
Niemczech (Goethe, Schlegel, Mendelssohn), wszystkich gwiazd literackich Francji, rewolucjonisty
Mazziniego we Włoszech, do przyjaźni z Amerykanami - Jamesem Cooperem i protegowaną przez 
naszego poetę pierwszą na świecie kobietą dziennikarką Margaret Fuller. Koropeckyj przedstawia 
Mickiewicza jako poetę o sławie europejskiej, podkreśla też, że do ugruntowania jego popularności 
przyczynili się nie tyle polscy emigranci, ile przede wszystkim rosyjscy przyjaciele Mickiewicza.
Jeden z najdłuższych rozdziałów książki omawia okres zaangażowania Mickiewicza w Koło Boże, 
któremu współprzewodniczył z Andrzejem Towiańskim. 

Koropeckyj nie szczędzi tu drastycznych szczegółów, przebiegu upokarzających dla 
wszystkich członków sekty intryg i erotycznych sensacji, przyjmuje też za rzecz pewną 
podawany przez wielu polskich badaczy w wątpliwość fakt, że Mickiewicz był ojcem nieślubnego 
dziecka również należącej do kręgu Towiańczyków Ksawery Deybel.

Tajemnicze pozostają okoliczności śmierci

Koropeckyj wiele miejsca poświęca małżeństwu Mickiewicza z Celiną Szymanowską, córką 
pianistki Marii Szymanowskiej, z którą poeta przyjaźnił się w petersburskich czasach. Celina po 
śmierci matki znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, bez pieniędzy i przyjaciół. Zachęcona 
powtórzoną jej plotką o tym, że Mickiewicz pamięta ją i chciałby się z nią ożenić, wsiadła w 
dyliżans i przyjechała do niego do Paryża.
 Poeta, choć zaskoczony, zdecydował się na ślub. Po kilku latach małżeństwa okazało się, że Celina 
cierpi na chorobę umysłową, co dramatycznie wpłynęło na dalsze życie małżonków i szóstki ich 
dzieci.Tajemnicze pozostają okoliczności śmierci Mickiewicza, który zmarł nagle 26 listopada 1855
roku w Konstantynopolu, gdzie organizował legion żydowski, który miał stanąć do walki z caratem 
w wojnie krymskiej. Rano poeta poczuł się chory, a po kilku godzinach zmarł. Natychmiast 
pojawiły się pogłoski o tym, że Mickiewicz został otruty przez agentów carskiej ochrany, oskarżano
też niechętnych poecie przedstawicieli polskiej emigracji. 



Koropeckyj uważa, że Mickiewicz zmarł z powodu "infekcji wywołanej przez bakterie obecne w 
wodzie lub w pożywieniu - być może była to gwałtownie przebiegająca cholera".Praca 
Koropeckiego ukazała się po angielsku w 2008 roku; przełożona na język polski przez Małgorzatę 
Glasenapp - została właśnie wydana przez wydawnictwo WAB
http://wyborcza.pl/

                      NALEŻY  TE  WYMIESZANE  BARDZO  SPRYTNIE  Z  FAKTAMI 
                                              WYPOCINY ZDEMENTOWAĆ 
                       

Wisława Szymborska  
,, Najłatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne zachowania.'' 

Najważniejszym zarzutem stawianym Szymborskiej jest jej postawa we wczesnym okresie PRL-u[.
W okresie  stalinizmu zaliczana do  Pryszczatych, grupy młodych pisarzy przełomu lat 40. i  50.,
entuzjastycznych  propagatorów  realizmu  socjalistycznego,  którzy  za  główne  zadanie  literatury
przyjmowali  wspieranie  aparatu  władzy  w  narzucaniu  polskiemu  społeczeństwu  ustroju
komunistycznego.W lutym 1953  wraz  innymi  52  osobistościami  świata  kultury  podpisała  tzw.
Rezolucję  Związku  Literatów  Polskich  w  Krakowie  w  sprawie  procesu  krakowskiego.  Akcja
zbierania  podpisów  pod  rezolucją  była  elementem  walki  władzy  komunistycznej  z  Kościołem
Katolickim.  W  sfingowanym,  pokazowym  procesie  grupa  księży  kurii  krakowskiej  została
fałszywie oskarżona o działalność na rzecz  Stanów Zjednoczonych. Zapadłe po procesie surowe
wyroki, włącznie z trzykrotną karą śmierci, miały zademonstrować determinację władzy ludowej w
zwalczaniu  Kościoła  katolickiego w  Polsce  i  sparaliżować  działalność  wszelkich  niezależnych
wobec niej struktur. W okresie socrealizmu Szymborska tworzyła poezję wychwalającą nowy ustrój
komunistyczny (wiersze „Robotnik nasz mówi o imperialistach”, „Wstępującemu do Partii”, „Na
powitanie budowy socjalistycznego miasta”), a także utwory ku czci Lenina, Stalina czy Bieruta.
Np. w jednym z wierszy z tomiku „Dlatego żyjemy”  Lenin został przez nią nazwany „nowego
człowieczeństwa Adamem”.

DOROBIONA  SZLACHECKA  BIOGRAFIA  ŻYDÓWKI  
SZYMBORSKIEJ 

Wisława Szymborska, Maria Wisława Anna Szymborska(ur. 2 lipca 1923 na Prowencie, obecnie
część  Kórnika,  zm.  1  lutego 2012 w  Krakowie)  –  polska  poetka,  eseistka,  krytyk  literacki,
tłumaczka,  felietonistka;  członkini  oraz  założycielka  Stowarzyszenia  Pisarzy  Polskich (1989),
członkini Polskiej Akademii Umiejętności (1995), laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury
(1996), odznaczona Orderem Orła Białego (2011).

Wisława Szymborska debiutowała na łamach „Dziennika Polskiego” wierszem  Szukam słowa w
1945. W 1952 w  Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” wydała pierwszy tom poetycki  Dlatego
żyjemy, w tym samym roku została członkiem Związku Literatów Polskich. W latach 1953–1966
była kierownikiem działu poezji „Życia Literackiego”, następnie w latach 1967–1981 publikowała
tam felietony  Lektury nadobowiązkowe,  które pisała  do 2002.  W 1983 nawiązała  współpracę z
„Tygodnikiem  Powszechnym”.  Od  1988  była  członkiem  Pen  Clubu,  od  2001  była  członkiem
honorowym Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury.

Maria Wisława Anna Szymborska urodziła się na Prowencie, czyli  folwarku (obszarze dworskim,
który  wówczas  stanowił  odrębną  jednostkę  administracyjną  pomiędzy  Kórnikiem a  Bninem)
położonym na południe od zamku w Kórniku, nad Jeziorem Kórnickim w Poznańskiem. Była córką
Wincentego Szymborskiego, zarządcy dóbr hrabiego  Władysława Zamoyskiego, i  Anny Marii  z
domu Rottermund (1890–1960).



 Rodzice Szymborskiej przenieśli się w styczniu 1923 z  Zakopanego do  Kórnika, dokąd hrabia
Zamoyski  wysłał  Szymborskiego  w  celu  uporządkowania  spraw  finansowych  jego  tamtejszej
posiadłości. Po śmierci hrabiego w 1924, rodzina Szymborskich zamieszkała w Toruniu, a od 1929
w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej. 

 Wisława Szymborska uczęszczała tam początkowo do Szkoły Powszechnej im. Józefy Joteyko
przy  ul.  Podwale 6,  a  następnie  od  września  1935  do  Gimnazjum Sióstr  Urszulanek  przy  ul.
Starowiślnej 3-5.Po wybuchu II wojny światowej kontynuowała naukę na tajnych kompletach, a od
roku 1943 zaczęła  pracować jako urzędniczka  na  kolei,  by  uniknąć  wywiezienia  na  roboty do
Rzeszy.  W tym też  czasie  po  raz  pierwszy  wykonała  ilustracje  do  książki  (podręcznik  języka
angielskiego  First steps in English Jana Stanisławskiego) i zaczęła pisywać opowiadania oraz z
rzadka – wiersze. Od 1945 brała udział w życiu literackim Krakowa, do 1946 należała do  grupy
literackiej „Inaczej”.  Według  wspomnień  poetki  największe  wrażenie  wywarł  na  niej  Czesław
Miłosz.  W tym samym  roku  podjęła  studia  polonistyczne  na  Uniwersytecie  Jagiellońskim,  by
następnie przenieść się na socjologię. Studiów jednak nie ukończyła ze względu na trudną sytuację
materialną.

W kwietniu  1948  wyszła  za  mąż  za  poetę  Adama  Włodka.  Nowożeńcy  zamieszkali  w Domu
Literatów przy ul. Krupniczej 22. Niepowtarzalny klimat tego środowiska miał inspirujący wpływ
na twórczość poetki. Z mężem rozwiodła się w 1954. Od 1969 była związana z pisarzem Kornelem
Filipowiczem aż  do  jego  śmierci  w 1990  (nie  łączył  ich  jednak  nigdy  związek  małżeński  ani
wspólne  mieszkanie).W  pierwszych  latach  istnienia  Studium  Literacko-Artystycznego,
odbywającego się na UJ, prowadziła na nim warsztaty poetyckie. W 1953 sygnatariuszka Rezolucji
Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego.

W Krakowie jesienią 2009

W 1957 Szymborska  nawiązała  kontakty  z  paryską  „Kulturą”  i  Jerzym Giedroyciem.  W 1964
znalazła się wśród sygnatariuszy sfałszowanego przez władze protestu potępiającego Radio Wolna
Europa za nagłośnienie  Listu 34. W latach 1945-1966 była członkiem  PZPR. W 1975 podpisała
protestacyjny list 59, w którym czołowi polscy intelektualiści protestowali przeciwko zmianom w
konstytucji, wprowadzającym zapis o kierowniczej roli PZPR i wiecznym sojuszu z  ZSRR, a w
styczniu  1978  deklarację  założycielską  Towarzystwa  Kursów  Naukowych.Została  członkiem
komitetu poparcia  Bronisława Komorowskiego przed przyspieszonymi  wyborami prezydenckimi
2010.W listopadzie 2011 Wisława Szymborska przeszła poważną operację. Zmarła 1 lutego 2012 w
swoim domu w Krakowie w czasie snu. Informację o śmierci Szymborskiej przekazał jej sekretarz
Michał Rusinek. Pogrzeb poetki odbył się 9 lutego 2012. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Wis%C5%82awa_Szymborska_2009.10.23_(1).jpg


Zgodnie z jej wolą urna z prochami została złożona w rodzinnym grobowcu na cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie (kwatera GD rząd 10., grób numer 10). 

Pogrzeb miał charakter świecki. Ciekawe  dlaczego skoro była  katoliczką ? 

Pierwsze  wiersze  opublikowała  w  krakowskim  „Dzienniku  Polskim”,  następnie  w  „Walce”  i
„Pokoleniu”. W tych czasach Wisława Szymborska była związana ze środowiskiem akceptującym
socjalistyczną rzeczywistość.  W latach 1947-1948 była sekretarzem dwutygodnika oświatowego
„Świetlica Krakowska” i – między innymi – zajmowała się ilustracjami do książek. W 1949 roku
pierwszy tomik wierszy Szymborskiej pt.  Wiersze (według innych źródeł  Szycie sztandarów) nie
został dopuszczony do druku. Cenzura PRL stwierdziła iż „nie spełniał wymagań socjalistycznych”.
Jej debiutem książkowym był wydany w roku 1952 tomik wierszy pt. Dlatego żyjemy. Szymborska
została  przyjęta  do  Związku  Literatów Polskich.  Była  także  członkiem  Stowarzyszenia  Pisarzy
Polskich. W latach 1953-1981 była członkiem redakcji „Życia Literackiego”, gdzie od 1968 roku
prowadziła stałą rubrykę „Lektury nadobowiązkowe”, które zostały później opublikowane także w
formie książkowej. W latach 1981-1983 wchodziła w skład zespołu redakcyjnego krakowskiego
miesięcznika  „NaGłos”.  Kiedy  w  latach  80.  rozwiązane  zostało  krakowskie  „Pismo”,  swoje
„Lektury nieobowiązkowe” publikowała we wrocławskiej Odrze. 

Tu opublikowała m.in. wiersz „Kot w pustym mieszkaniu”, napisany po śmierci przyjaciela Kornela
Filipowicza.Szymborska  była  nierozerwalnie  związana  z  Krakowem  i  wielokrotnie  podkreślała
swoje przywiązanie do tego miasta.  Orędownikiem poezji  Szymborskiej w Niemczech jest  Karl
Dedecius, tłumacz literatury polskiej. W twórczości Wisławy Szymborskiej ważne miejsce zajmują
także limeryki, z tego względu zasiadała ona w Loży Limeryków, której prezesem jest jej sekretarz
Michał Rusinek. Wisława Szymborska uznawana jest również za twórczynię i propagatorkę takich
żartobliwych gatunków literackich, jak lepieje, moskaliki, odwódki i altruiki. 

Moskalik  agent  NKWD  oraz  – krótki, rymowany i dowcipny wierszyk, będący parodią 
fragmentu Poloneza Kościuszki Rajnolda Suchodolskiego z 1831 roku:

Kto powiedział, że Moskale
Są to bracia dla Lechitów,
Temu pierwszy w łeb wypalę
Przed kościołem Karmelitów.

W dwóch pierwszych wersach, zaczynając od sformułowania Kto powiedział, że ... lub podobnego,
umieszcza się jakąś opinię, najczęściej zawierającą w sobie nazwę narodu czy plemienia. W trzeciej
– groźbę dla tego, kto będzie ją wygłaszał i w czwartej – miejsce, gdzie zostanie ona zrealizowana
(zazwyczaj jest to kościół albo inny budynek kościelny). Układ rymów – abab.

Pomysł na tworzenie takich wierszyków narodził się w latach 50. XX wieku. Wisława Szymborska
pisała, że pierwszy wierszyk ułożyła ona albo poeta  Adam Włodek (jej  mąż).  Nazwa  moskaliki
miała  powstać  w  korespondencji  między  Michałem  Rusinkiem –  sekretarzem  Szymborskiej  a
Joanną Szczęsną z "Gazety Wyborczej". Po raz pierwszy informacje o moskalikach opublikowano
w  "Magazynie"  dołączanym  do  "Gazety  Wyborczej",  tam  też  później  wydrukowano  cykl
wierszyków  autorstwa  Szymborskiej,  Stanisława  Barańczaka,  Michała  Rusinka,  Mikołaja
Szymańskiego i  Probierczyka,  co  spopularyzowało  pisanie  moskalików  zarówno  wśród
czytelników, jak i innych poetów. Oprócz wymienionych autorów pisali je m.in. Edward Balcerzan,
Stanisław Balbus,  Urszula Kozioł,  Mariusz Parlicki. W 2003 roku ukazała się książka Wisławy
Szymborskiej  Rymowanki  dla  dużych  dzieci,  która  obok  limeryków i  innych  nowych  form
literackich  (m.in.  lepiejów,  odwódek ,  altruików  i  limeryków),  zawiera  także  zbiór  kilkunastu
moskalików noblistki.

LEPIEJ  to jakieś  lepiszcze  literackie,  ODWÓDKA  jakieś  może  odwrócenie  sensu i znaczenia  
oraz  uwagi,  ALTRUIK-  jakiś  zabieg  propagandowy o charakterze  naśladowczym.

                                                                        



Limeryk (ang. limerick, od miasta  Luimneach w Irlandii) — miniaturka  liryczna;  nonsensowny,
groteskowy, wierszyk o skodyfikowanej budowie:

• pięć wersów o ustalonej liczbie sylab akcentowanych (w klasycznym limeryku wersy I, II i
V liczą po trzy zestroje, a wersy III i IV – po dwa),

• układ rymów aabba,
• główne metrum: anapest lub amfibrach,
• trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby),
• nazwa geograficzna w klauzuli pierwszego wersu (podstawa rymu a).

Utwór ten, który pod względem treści jest rymowaną anegdotą, ma też zwykle stały układ narracji:

• wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie,
• zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzony jest tu drugi bohater),
• krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego,
• zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim.

W  limerykach  angielskich  absurd  wydobywa  się  niemal  wyłącznie  za  pomocą  semantyki i
pragmatyki — sensu, nie kształtu wiersza; polszczyzna, język silnie fleksyjny, dostarcza limeryście
o wiele większej palety środków językowych. Złożoność polskiej  fleksji imponuje nawet na tle
innych języków słowiańskich; są to setki wzorców koniugacyjnych i deklinacyjnych, dające niemal
nieograniczone możliwość twórcze. W tekście polskim bogactwo form  homonimicznych zachęca
do korzystania z paronomazji, zwłaszcza na końcu słowa, w strefie rymu. Wskazać więc można w
twórczości  polskich  limerystów  dodatkowe  preferencje  wersyfikacyjne  (przynajmniej  w  ujęciu
statystycznym): raczej  sylabik (popularnym formatem jest  np. 10+10+7+7+10),  wers często bez
średniówki, raczej rymy żeńskie (w angielskim głównie męskie) i różne od gramatycznych. 

Groteska i absurd tworzone są za pomocą licznych zabiegów stylistycznych, głównie leksykalnych 
(m.in. metonimii, paronomazji, oksymoronów), fleksyjnych i słowotwórczych (częste neologizmy, 
wyrazy zdrobniałe, zgrubiałe i złożone), kalamburów.    Limeryk, którego historyczne proweniencje
sięgają prawdopodobnie XVIII-wiecznej Irlandii, wprowadził do świata literatury Edward Lear w 
ostatniej dekadzie XIX w. Gatunek ten szybko zawojował męskie kluby wiktoriańskiej Anglii, 
gdzie powodzeniem cieszyły się limeryki sprośne, pornograficzne czy bluźniercze. W Polsce 
gatunek ten wykorzystywali m.in. Julian Tuwim, Maciej Słomczyński, Wisława Szymborska, 
Stanisław Barańczak, Janusz Minkiewicz, Antoni Marianowicz, Mariusz Parlicki, Krzysztof 
Daukszewicz, Bronisław Maj, Michał Rusinek, Piotr Michałowski.

Lepiej,  inaczej  lepiuch –  krótki,  jednozdaniowy,  często  nonsensowny,  groteskowy wierszyk,
standardowo składający  się  z  dwóch  wersów.  Wynalezienie  tej  formy  przypisuje  się  Wisławie
Szymborskiej, natomiast nazwę temu gatunkowi nadał jej sekretarz Michał Rusinek. Celem lepieja
jest  ukazanie  lepszej  alternatywy od  jakiejś  możliwości  kulinarnej.  Pierwszy  wers  zaczyna  się
słowem "Lepiej",  a  drugi  "niż  lub  "niźli".  Standardowo,  każda  z  obu linijek  lepieja  zawiera  8
sylab.Robert Louis Stevenson - szkocki powieściopisarz, poeta i reportażysta podróżnik, główny
reprezentant neoromantyzmu w literaturze brytyjskiej, jest autorem takiej maksymy:

Lepiej roztrwonić zdrowie jak utracjusz, niż przemarnować jak skąpiec.Lepiej jako forma literacka
wyewoluował  do  porównywania  dwóch  opcji  niezwiązanych z  jedzeniem czy ofertą  kulinarną.
Lepieje stały się formą gry słownej i improwizacji satyryczno-poetyckiej.  W zbiorze niepoważnych
utworów Szymborskiej pt.  Błysk rewolweru  redaktorzy wprowadzają nowy podgatunek lepieja o
nazwie lepiej hotelowy.

                                                                           



WIKICYTATY  OSZUSTKI 

Koniec i początek (1993)

• Może to wszystko
dzieje się w laboratorium?
Pod jedną lampą w dzień
i miliardami w nocy? 

• Źródło: Może to wszystko

Publikacje o Szymborskiej

• Artur Sandauer, Na przykład Szymborska, w Liryka i logika, Warszawa: Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1971.

• Artur Sandauer, Pogodzona z historią, w Poeci czterech pokoleń, Kraków: Wydawnictwo 
Literackie, 1977.

• Stanisław Balbus, Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej, Kraków: 
Wydawnictwo Literackie, 1996, 1997, ISBN 83-08-02672-9.

• Małgorzata Baranowska, Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć... Szymborska i świat, 
Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996.                                                                               

• Urszula Biełous, Szymborska (publikacja w jęz. francuskim; tłum. Barbara Grzegorzewska), 
Agencja Autorska, 1974.

• Anna Bikont, Joanna Szczęsna, Wisławy Szymborskiej pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i 
sny, Prószyński i S-ka, 1997 [2 wydania], ISBN 83-7180-095-9, ISBN 83-7180-095-9; 
wydanie 3 zmienione i uzupełnione 2003, ISBN 83-7337-571-6; wydanie holenderskie pt. 
Wislawa Szymborska. Prullaria, dromen en vrienden, De Geus, 2007, ISBN 9044509670).

• Wojciech Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków: 
Wydawnictwo Literackie, 2002, ISBN 83-08-03191-9.

• Ryszard Matuszewski, Wisławy Szymborskiej dary przyjaźni i dowcipu, Oficyna 
Wydawnicza „AURIGA” 2008, ISBN ISBN 978-83-922635-8-6.

• Tadeusz Nyczek, 22 x Szymborska, Wydawnictwo a5, 1997, ISBN 83-85568-34-4; wydanie 
rozszerzone pt. Tyle naraz świata. 27 x Szymborska: Wydawnictwo a5, 2005, ISBN 83-
85568-77-8.

• Anna Bikont, Joanna Szczęsna, Wisława Szymborska (książka towarzysząca albumowi 
Wisława Szymborska, wyd. Agora SA, 2010).

• Wisława Szymborska (prawdziwe nazwisko Rottermund)

"LENIN" (na cześć W.I. Lenina)

Że w bój poprowadził krzywdzonych,
że trwałość zwycięstwu nadał,
dla nadchodzących epok
stawiając mocny fundament - 
grób, w którym leżał ten
nowego człowieczeństwa Adam,
wieńczony będzie kwiatam
z nieznanych dziś jeszcze planet. 



• Wisława Szymborska 

"TEN DZIEŃ" (na cześć J. Stalina) 

Jeszcze dzwonek, ostry dzwonek w uszach brzmi. 
Kto u progu? Z jaką wieścią, i tak wcześnie? 
Nie chcę wiedzieć. Może ciągle jestem we śnie. 
Nie podejdę, nie otworzę drzwi. 

Czy to ranek na oknami, mroźna skra 
tak oślepia, że dokoła patrzę łzami? 
Czy to zegar tak zadudnił sekundami. 
Czy to moje własne serce werbel gra? 

Póki nikt z was nie wypowie pierwszych słów, 
brak pewności jest nadzieją, towarzysze. 
Milczę. Wiedzą, że to czego nie chcę słyszeć - 
muszę czytać z pochylonych głów. 

Jaki rozkaz przekazuje nam 
na sztandarach rewolucji profil czwarty? 
- Pod sztandarem rewolucji wzmacniać warty! 
Wzmocnić warty u wszystkich bram! 

Oto Partia - ludzkości wzrok. 
Oto Partia: siła ludów i sumienie. 
Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie. 
Jego Partia rozgarnia mrok. 
Niewzruszony drukarski znak 
drżenia ręki mej piszącej nie przekaże, 
nie wykrzywi go ból, łza nie zmaże. 
A to słusznie. A to nawet lepiej tak.

Pod sztandarem rewolucji

Problem Szymborskiej to jednak nie tylko kwestia oddania się artysty w służbę 
ZBRODNICZEMU totalitaryzmowi STALINOWSKIEMU.

Chodzi też o jej nadzwyczajną GORLIWOŚĆ w tej służbie. 
Świadczy o tym choćby wiersz W. Szymborskiej, napisany po śmierci Stalina, w 
którym poetka nie tylko wyraża swą ROZPACZ, ale również wzywa do POGŁĘBIENIA 
stalinizmu:
"Pod sztandarem rewolucji wzmocnić warty
wzmocnić warty u wszystkich bram".

W tym samym wierszu, chwaląc Stalina, Szymborska pisała: 

"Oto Partia - ludzkości wzrok
Oto Partia siła ludów i sumienie?
Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie".



A przecież można było inaczej. Dała temu wyraz chociażby moja Matka 
(słowo "matka" my, Polacy, zawsze powinniśmy pisać wielką literą), która jako 
młoda dziewczyna nagabywana w pracy, by napisała do zakładowej gazetki 
ściennej, co czuje po śmierci Stalina, napisała: 

"Czuję to, co cały Naród Polski". Komuniści byli zadowoleni. Koledzy się 
śmiali i gratulowali Mamie odwagi.

Notabene nie jest to jedyny wiersz "poetki", w którym Szymborska wielbi PZPR, 
jak zresztą przystało na wieloletniego członka KOMUNISTYCZNEGO PZPR-u. 
Szymborska napisała m.in. utwór ZACHĘCAJACY młodych, by wstępowali do PZPR, 
która "rozgarnia mrok". 

• Szymborska tak przedstawia wstępną rozmowę z kandydatem: 

"Pytania brzmią ostro,
ale tak właśnie trzeba
bo wybrałeś życie komunisty
i przyszłość czeka
twoich zwycięstw".                                                                                                 

Noblistka Szymborska zapewnia też, że: 
"Partia. Należeć do niej. Z nią działać. Z nią marzyć. Z nią w planach nieulękłych.
Z nią w trosce bezsennej. Wierz mi to najpiękniejsze  co się może zdarzyć".

W czerwcu 1992 r., w czasie "nocy teczek", kiedy opozycja polityczna, ale ze 
skrzydła autentycznych interesów Polskiej Racji Stanu zażądała lustracji i 
nieujawnienia kto najbardziej ZWALCZAŁ Polaków i był sługusem Kremla, 
Szymborska wsparła Michnika, gdy ten atakował LUSTRACJĘ przeprowadzaną przez 
premiera Olszewskiego, pomagając w obaleniu jego rządu.  Michnik, po obrzuceniu 
obraźliwymi EPITETATMI zwolenników lustracji, napisał  wtedy na pierwszej stronie 
swojego BRUKOWCA GW tak: "Ale czasem język polityki okazuje się nazbyt suchy i 
płaski. Wtedy przemawia  literatura. Wisława Szymborska Wielka Dama Polskiej Literatury 
przesłała nam  swój nowy wiersz. Niechaj jego przesłanie będzie i naszym głosem w sporze 
z  nikczemnością i nienawiścią" (Michnik lustrację nazywał nienawiścią)

NOWY wiersz Szymborskiej pt. " Nienawiść" na zamówienie Michnika został 
wydrukowany w "Gazecie Wyborczej" NA PIERWSZEJ STRONIE:

Wiesława Szymborska

" Nienawiść"
Spójrzcie, jak wciąż sprawna,
jak dobrze się trzyma
w naszym stuleciu nienawiść.
Jak lekko bierze wysokie przeszkody.
Jakie to łatwe dla niej - skoczyć, dopaść.
Religia nie religia -
byle przyklęknąć na starcie.
Ojczyzna nie ojczyzna -
byle się zerwać do biegu.



Szymborska ZAWSZE służyła systemowi PROPAGANDY tzw. "socjalistycznego 
realizmu", który zmierzał do odzwierciedlenia tzw. "rzeczywistości 
społecznej" na OKREŚLONE ZAMÓWIENIE i przedstawienia jej obrazu 
tej "rzeczywistości społecznej" za pomocą zrozumiałych środków artystycznych, 
z pozycji światopoglądu KOMUNISTYCZNEGO i historycznych interesów TYCH CO 
SĄ w DANEJ CHWILI PRZY WŁADZY. 

• Czemu nie zacytowała go na tzw pogrzebie ukochanego przyjaciela wroga Polaków
jak <przyjaciela >Lanzmana> 

Tyle, że takie gówno w czasach stalinizmu pisało wielu, w tym liczni poeci "z 
dorobkiem", m.in. Tuwim, Broniewski, Gałczyński. Czemu główną winną ma być 
Szymborska, wówczas - wybaczcie to słowo - gówniara "na dorobku", którą tym 
łatwiej mogła zmamić ideologia komunistyczna?
W podtekście wyczuwam, że głównym grzechem Wisławy Szymborskiej nie jest jej 
ówczesny stosunek do stalinizmu, tylko obecny stosunek GW do jej osoby?

                                                    
Nawrocenie Wislawy Szymborskiej skasujcie 

Gość: Wojtek IP: *.sympatico.ca 30.08.04, 19:37 
• Pani Wislawa Szymborska już się nawróciła , podobno dzień po pogrzebie pana 

Milosza przyjęła ostatnie sakramenty ( w tym Sakrament Namaszczenia Chorych ) z 
rak samego Kardynała w Krakowie .Sporządziła również swój testament , według 
którego cały swój majątek  zapisała na rzecz IDF , Israel Defence Forces 
(Izraelskie Sily Zbrojne ) .  http://forum.gazeta.pl/forum/

W II  wojnie   światowej a także w  tragicznym  Powstaniu Warszawskim  poległo  wielu  
znakomitych  poetów  i literatów,  kto wie,  czyją  twórczość  ta  baba  podrabiała  !

Wisława Szymborska zadebiutowała w 1945 roku w pisemku NKWD redagowanym przez Jerzego 
Putramenta, publikując tam swoje debiutanckie wiersze stalinowsko – leninowskie. Jerzy 
Putrament, postać ogólnie znana, był jeszcze przedwojennym agentem NKWD w Polsce. 
Szymborska jest uznaną prekursorką żelbetowej komunistycznej poezji w Polsce po 1945 
roku.Wielbiła gorliwie rewolucję bolszewicką, w wyniku której wymordowano miliony niewinnych
ludzi, opowiadając poetycko o zbrodniczych awanturach w Pałacu Zimowym, właśnie na łamach 
NKWD - owskiego pisemka Jerzego Putramenta.Miała wówczas 20 lat, gdy napisała ( a  może 
tylko   zacytowała  - od  Redakcji  ) taki oto wiersz zamieszczony w owym pisemku:

„…gdy wdarli się na te schody marmurowe,
Kołowały światła złoceń jak w lichtarzach,
Dygotały ściany płowe,
Stropy płowe,
I warczało echo kroków w korytarzach.

Stary świecie, oto przyszła noc zapłaty,
Gdzie się skryjesz przed wyklętym który powstał.
Robotnicza ciężka młotem dłoń
Z sierpem już się wdrąża w twoją skroń.

I zapłacisz

Za te noce dzieci nieprzespane,
Za te matki z swoim życiem przeoranym



Za tych ojców co dla dzieci nadstawiali skroń
Z młotem sierpem ich dosięgnie
Sprawiedliwa dłoń

(…)

…więc zapadaj się jak w topiel w głąb zwierciadła,
Jazdo moru, jazdo głodu, pańska jazdo
Z każdą chwilą podobniejsza do widziadła
Kawalerio kapitału, na dno, na dno”.„… nie znam mowy ludu Turkmenii,
Myślę tylko że słowa Październik,
Trupem pana
Jak woda źródlana
Pragnącemu miłością podana.

                                                                  

Niż bardziej zwierzęcego
Niż czyste sumienie
Komsomolskie jasne słońce
Opromienia cały świat
Pozdrowienia śle dziś Polsce
Cała młodzież Kraju Ra”..

Szymborska  pisała  również  wiersze  wymierzone  w  katolicyzm,  jeden  z  nich  „Budowa  nowej
plebanii”  opowiada,  jak  księża  cynicznie  zastraszają  ludzi,  by  wyciągnąć  od  nich  pieniądze.
Zdumiewa  wyrażany  przez  laureatkę  polskiego  Nobla  pogląd  w  jej  utworach  o  rzekomej
obojętności  Polaków  wobec  zagłady  Żydów,  przecież  polskich  obywateli.  „Antysemityzm”
Polaków i antypolonizm jako żywo występuje w wierszach Szymborskiej podobnie jak w „esejach”
Jana Tomasza Grossa,

 odznaczonego w 1996 roku przez Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

I tak:

„Syn niech imię słowiańskie ma
Bo tu liczą włosy na głowie
Bo tu dzielą dobro od zła
Wedle imion i kroju powiek”.

Twórczość  Wisławy Szymborskiej,  członkini  PZPR,  partyjnej  lektorki,  to  przecież  oddanie  się
artystki  w  służbę  zbrodniczemu  totalitaryzmowi  i  jej  nadzwyczajna  gorliwość  w  tej  służbie.
Wierszy Wisławy Szymborskiej o partii, Leninie, Stalinie, profilach, np. czwartym, komunizmie,
etc. jest doprawdy ogrom. Poetce, która przez całe swoje twórcze życie napisała ok. 600 wierszy
należy postawić pytanie: „czy Pani czuje się Polką, uważając wszystkich Polaków za antysemitów,
utożsamiającą się w swojej twórczości z mordercami sowieckimi i wypełniającą „wolne chwile”
rezolucjami „zabić księży”, porównującą miłoszowy Ciemnogród, „Polak musi być świnią bo się
Polakiem urodził”, czy „…Polaków …mam w dupie”, z twórczością Juliusza Słowackiego i Adama
Mickiewicza?

Szymborska próbowała swoje wiersze usuwać z księgarń, zapominając o potędze Internetu.

W 1964 znalazła się wśród sygnatariuszy sfałszowanego przez władze protestu potępiającego Radio
Wolna Europa za nagłośnienie Listu 34. 14 marca 1964 Antoni Słonimski złożył w kancelarii 
premiera w Urzędzie Rady Ministrów dwuzdaniowy list protestacyjny przeciw cenzurze, który 
później określano, z powodu liczby sygnatariuszy, jako List 34:  



Po Inspirację pochwalającą totalitaryzm bolszewicki Szymborska sięgnęła do twórczości swojego 
pierwszego redaktora w 1945 roku enkawudzisty Jerzego Putramenta:

Jerzy Putrament –„Dziewiąty marca”

„Nasza boleść nie będzie łzawa,
Niech pomoże nam pracować dzielniej.
Niechaj szybciej wzrasta Warszawa
Niech się mnożą wiejskie spółdzielnie.

Niech w najdalsze, najuboższe wioski
Dotrze Jego pomocne słowo
Niech rozświetli rozum stalinowski
ciemnotę, nędzę wiekową.

Z Jego ludem szeregi zwieraj,
Łam trudności, odpieraj wroga!
Poprowadzi Bolesław Bierut
Naszą Polskę Stalinowską drogą”!                                                                                             

A potem już samodzielnie Wisława Szymborska:

„Pod sztandarami rewolucji wzmocnić warty
Wzmocnić warty u wszystkich bram
Oto Partia ludzkości wzrok
Oto Partia siła ludów i sumienie
Nic nie pójdzie z Jego życia w zapomnienie”.

Wstępującemu do Partii

„Pytania brzmią ostro
Ale tak właśnie trzeba
Bo wybrałeś życie komunisty
I przyszłość czeka
Twoich zwycięstw
Jeśli jak kamień w wodzie
Będzie twe czuwanie
Gdy oczy zamiast widzieć
Będą tylko patrzeć
Gdy wrząca miłość
W chłodne zmieni się sprzyjanie
Jeśli stopa przywyknie do ziemi najgładszej
Partia. Należeć do Niej
Z nią działać z nią marzyć
Z nią w planach nieulękłych
Z nią w trosce bezsennej
Wiesz mi to najpiękniejsze
Co się może zdarzyć
W czasie naszej młodości
Gwiazdy dwuramiennej”.

O Leninie

„… że w bój poprowadził krzywdzonych
nowego człowieczeństwa Adam”.



O śmierci Stalina

„Jaki ten dzień rozkaz przekazuje nam
Na sztandarach rewolucji profil czwarty?
Pod sztandarem rewolucji wzmocnić warty”!

Następne wzmocnienie wart przygotował Bronisław Komorowski 17 stycznia 2011 roku na 
Wawelu. Aleszumm

Aleksander Szumański   http://niepoprawni.pl/blog

                                                              
LITERACI KOLABORANCI SB – W LATACH 1939 – 2012 CZ. IV 

Z Polaków Literacka Nagrodę Nobla przed II wojną światową otrzymał jeszcze Władysław 
Reymont w 1924 roku.Dwukrotną laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1903 r.) i w 
dziedzinie chemii (1911 r. ) została nasza rodaczka Maria Curie Skłodowska.

LITERACI – TAJNI WSPÓŁPRACOWNICY SB – KOLABORANCI W LATACH 1939 – 2012
                                                 I W ZLP 2014 r. CZ. IV
WYKŁAD W KLUBIE GAZETY POLSKIEJ W KRAKOWIE 15 LUTEGO 2012 r. 
 
ALEKSANDER SZUMAŃSKI
 
 Po II wojnie światowej Literacką Nagrodę Nobla otrzymał Czesław Miłosz w 1980 roku, później
zaś, bo w 1996 roku nagrodę tę uzyskała Wisława Szymborska.
Przyjmując  opisane  skandale  w  Szwedzkiej  Akademii  za  fakty  mało  znane  polskiej  opinii
publicznej, należy przyjąć, że owe nagrody literackie przyznane po II wojnie światowej nie mogą
dorównywać swym prestiżem nagrodzie sienkiewiczowskiej, czy reymontowskiej.
 Z  początkiem lat  30-tych  Czesław  Miłosz  związał  się  w  Wilnie  z  komunistyczną  organizacją
młodzieży akademickiej  „Front”.  Wówczas  powstało pismo wileńskie „Słowo” z periodycznym
dodatkiem „Żagary”.
 
„Żagary”  redagowali,  pisząc  w  nich  równocześnie  felietony,  artykuły,  czy  eseje,  wyłącznie
komunistyczne,  m.in.  Jerzy  Putrament,  Czesław Miłosz,  Teodor Bujnicki,  Stefan Jędrychowski,
Jerzy Sztachelski, piewcy stalinizmu i późniejsi dygnitarze komunistyczni.
 Kierownictwu „Frontu” za udział w t. zw. Lewicy Akademickiej, będącej ekspozyturą sowieckich
służb specjalnych, wytoczono proces sądowy.
 Poza Jerzym Putramentem agentem NKWD jeszcze z przed 1939 roku i Czesławem Miłoszem, z
„Frontem” i „Żagarami” związany był Teodor Bujnicki poeta, satyryk, krytyk literacki, od początku
okupacji sowieckiej agent NKWD, członek Związku Patriotów Polskich. 
 W grudniu 1942 roku został skazany przez Trybunał Armii Krajowej – Wojskowy Sąd Apelacyjny
na karę śmierci. Wyrok został wykonany w listopadzie 1944 roku przez żołnierza AK Waldemara
Butkiewicza (pseud. „Roland”).
 I tu upada pierwszy mit w „historii literatury” o istnieniu jakiejś formacji literackiej, czy grupy
poetyckiej „Żagary”, którą miał założyć Czesław Miłosz, do odejścia w 2004 roku traktowany jako
ostatni żagarysta. Jaki żagarysta?
 Owe „Żagary” były zwykłą jaczejką bolszewicką w Wilnie z Jerzym Putramentem kremlowskim
agentem NKWD na czele.
 Okres wileński zaowocował jeszcze pracą Czesława Miłosza w radiu wileńskim, ale niedługo, 
ponieważ został zwolniony za agitki komunistyczne. M.in. powiedział, że Polskę należy przyłączyć 
do Związku Sowieckiego.



 W podobny  sposób  wypowiadał  się  niejednokrotnie,  raz  w  obecności  Zbigniewa  Herberta  w
dworku Jerzego Turowicza w Gosławicach, dodatkowo nazywając żołnierzy Polski Podziemnej AK
bandytami.  
Z  radia  wileńskiego  został  zwolniony.  Po  rozpoczęciu  wojny  niemiecko  –  sowieckiej  Czesław
Miłosz  przeniósł  się  na  Litwę,  gdzie  przyjął  obywatelstwo  litewskie.  Litwa  kolaborowała  z
hitlerowskimi Niemcami, zapewne żyło się dużo łatwiej na Litwie niż w okupowanej Polsce.
 Wraz z Jerzym Putramentem Czesław Miłosz w 1945 roku przeniósł się do Paryża obejmując w
Ambasadzie Polskiej w Paryżu funkcję atache’ kulturalnego.
 Jerzy Putrament został ambasadorem Polski Ludowej we Francji.
 Jest  rzeczą  oczywistą,  iż  takie  stanowiska  mogli  obejmować  jedynie  politrucy,  sprawdzeni
reżimowcy.
                                                            
 Czesław  Miłosz  otrzymał  Literacką  Nagrodę  Nobla  w  1980  r.  która  była  oczywistym
spektakularnym  pociągnięciem  politycznym  wymierzonym  w  polską  rację  stanu  Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej i z biegiem czasu okazała się pociągnięciem całkowicie chybionym.
 W wygłoszonym przemówieniu noblowskim Czesław Miłosz powiedział m.in. : „…język polski
jest bełkotliwy, a literatura polska nieprzetłumaczalna…”
 O Polsce tyle i tylko tyle powiedział noblista.
 Ataki na polskość i katolicyzm w twórczości Czesława Miłosza są ogólnie znane i niejednokrotnie
publikowane:
 Oszczerstwem wobec Polaków nazwał prof. Stanisław Trepka wiersz Czesława Miłosza “Campo di
Fiori”, w którym ten poeta szydzi z nas, że podczas okupacji, gdy Niemcy mordowali Żydów w
getcie warszawskim, to Polacy beztrosko, przy muzyce bawili się na karuzeli obok getta. 
 Trepka podaje fakty i to liczne, że sytuacja wyglądała odwrotnie niż podaje Miłosz, bo chociaż
karuzela należała do folksdojcza, to w czasie walk w getcie była nieczynna, a opór zbrojny getta był
możliwy dzięki zaopatrzeniu w broń przez polskie podziemie. 

Zbrodnicze marzenie Miłosza: 
„Nad tym właśnie kawałkiem Europy (POLSKA) ciąży przekleństwo , że nie ma żadnej rady . I być
może gdyby mi dano sposób wysadziłbym ten kraj w powietrze”.
(Jan Majda “Wisława Szymborska, Karol Wojtyła, Czesław Miłosz” – 2002).
 “Nieszczęsnych Polaków umiejących myśleć tylko politycznie mam w dupie” (“Zaraz po wojnie”
1998) , a nieco wcześniej (“Rodzinna Europa” 19900 prowadził wewnętrzny dyskurs:
 
” czy Polacy nie są podobni do homoseksualistów? Cechuje Polaków lekkomyślność, pijaństwo,
brak talentu”,  a  rozmyślania kwituje  zdaniem,” Polak musi  być świnią,  ponieważ się  Polakiem
urodził.”
 Noblista  drwi  również  z  polskiego  katolicyzmu  i  religijnych  świętości.  W  “Traktacie
teologicznym” (2002) pisze m.in. „przychodzę z kraju gdzie Twoje sanktuaria służą umacnianiu
narodowej ułudy i uciekaniu się pod Twoją obronę, pogańskiej bogini”. 
Należy  podać  jeszcze  materiały  niepublikowane  –  słowa  ciężko  chorego  kard.  Stefana
Wyszyńskiego prymasa Polski : 
 „Człowiek błądzić może, może popełniać różne nawet bardzo złe czyny, ale nie ma prawa o tym
pisać, upowszechniać tego i zatruwać tym duszy Narodu. Tego czynić nie wolno !
 To jest wobec Narodu zbrodnia!
 Jest  to  świadectwo  Marii  Okońskiej,  długoletniej  przełożonej  generalnej  INSTYTUTU
POMOCNIC MARYI JASNOGÓRSKIEJ MATKI KOŚCIOŁA. 
 Od 1942 r. była najbliższą współpracownicą prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.
Zbigniew  Herbert  po  słynnym  nazwaniu  przez  Czesława  Miłosza  AK-owców  bandytami  z
przyłączeniem Polski do Związku Sowieckiego napisał oto taki wiersz (nigdzie niepublikowany):

 



„ …był hybrydą w której wszystko się telepie
duch i ciało góra z dołem raz marksista raz katolik
chłop i baba a w dodatku pół Rosjanin a pół Polak
Chodasiewicz /Miłosz / pisał także prozą – żal się Boże
O dzieciństwie a to było nawet ładnie
Był jak student który czyta parę książek  ,Niedokładnie…”

http://3obieg.pl/literaci-kolaboranci-sb-w-latach-1939-2012-cz-iv

                                                                               

                                               WINCENTY  SZYMBORSKI

                   

Dyrektor Dóbr Zakopiańskich (1904-1923) i Kórnickich (1923-1925) Władysława 
hr. Zamoyskiego. Ojciec Wisławy laureatki Literackiej Nagrody im. A. Nobla 
(1996).
Wincenty Szymborski urodził się 5 kwietnia 1870 r. w miejscowości Czartki Wielkie w powiecie
sieradzkim. Jego ojciec Antoni urodził się w 1831 jako pogrobowiec – gdyż jego ojciec też Antoni
poległ w bitwie pod Grochowem. Ojciec pozostawił po sobie pamiętnik pt. „Antoni Szymborski.
Burzliwe fortuny obroty. 
Pamiętnik 1831 -1881” opublikowany w 2000 r. w Krakowie pod pilnym okiem redakcyjnym
Wisławy Szymborskiej.  I TO  WYSTARCZY.

Matka Wincentego, Stanisława też sierota po powstańcu styczniowym Eraźmie Psarskim. Poznali
się w 1868 r. po powrocie Antoniego z tułaczki światowej. Zawarli ślub a dwa lata później urodził
się Wincenty Władysław. Małżeństwo nie układało się i teściowa Natalia Psarska zabrała córkę
wraz  z  wnukiem  do  swojego  majątku  w  Czartkach  Wielkich.  Wkrótce  Stanisława  zmarła  na
gruźlicę, a sierotę Wincentego wychowywała babka. 
To ona zajęła się jego wychowaniem i wykształceniem. Maturę zdał w Kaliszu w 1889 r. Planował
studia  rolnicze  we Wrocławiu  lecz  śmierć  babki  pokrzyżowała  jego dalsze  plany  edukacyjne  i
zmusiła  go  do  poszukiwania  pracy.  Przypuszczalnie  obawa  przed  gruźlicą  była  impulsem  do
wyjazdu do Zakopanego, które było powszechnie znane z powodu słynnego kupna w 1889 r. dóbr
zakopiańskich przez Władysława hr. Zamoyskiego. Tam właśnie w sierpniu 1889 r. podjął swoją
pierwszą  pracę  jako  kancelista.  Szybko  znalazł  uznanie  u  Władysława  hr.  Zamoyskiego.  Był
lubiany przez współpracowników i kolegów, ponieważ był wesoły, pogodny i towarzyski. 



Góry i trudne warunki życia w samotności wyrobiły w nim silny i nieustępliwy charakter. Miał przy
tym szerokie zainteresowania i talenty. 

Wykazywał  zamiłowanie  do  języków  klasycznych:  greki,  łaciny.  Uwielbiał  geografię  i  często
studiował  atlasy,  mapy i  encyklopedie.  Miał  doskonałą  pamięć  i  znał  na  pamięć  całego  „Pana
Tadeusza” A. Mickiewicza. Jego talent logiczno-analityczny jest łatwy do zauważenia w licznych
świetnie  napisanych  listach.  Właśnie  swoim  zdolnościom  i  pracowitości  zawdzięczał  to,  że
Władysław hr. Zamoyski powierzył mu w 1903 r. administrowanie dobrami zakopiańskimi. 

 Najważniejszym działem gospodarczym było leśnictwo, ale zajmował się również zaopatrzeniem
Szkoły Pracy Domowej Kobiet tzw. „Fabryką Zamoyskich”, sprawami handlowymi i kontaktami z
administracją  urzędową  oraz  centralą  w  Kórniku  którą  kierował  dr  Zygmunt  Celichowski.
Administrowanie  majętnością  zakopiańską  nie  należało  do  łatwych  gdyż  przejęto  ją  w  stanie
opłakanym,  wyeksploatowanym.  We  wrześniu  1902  r.  w  Zakopanem  odbył  się  XVIII  Zjazd
Galicyjskiego  Towarzystwa Leśnego,  podczas  którego nadano Władysławowi hr.  Zamoyskiemu
członkostwo honorowe. 

Wincenty Szymborski został członkiem zwyczajnym tegoż Towarzystwa w 1910 r.  W sprawach
leśnych  konsultował  się  z  autorytetami  w  tej  dziedzinie  m.  innymi  z  prof.  Stanisławem
Sokołowskim. Okres Zakopiański Wincentego Szymborskiego to okres jego społecznych działań.
Zakopane zawdzięcza  mu takie  obiekty  jak:  Muzeum Tatrzańskie,  lokal  Towarzystwa „Sokół”,
pustelnię Brata Alberta, niektóre kościoły. W 1909 r. podpisał deklarację w sprawie Tatrzańskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pod jego administracją zelektryfikowano Zakopane. Plany
budowy  większej  elektrowni  wodnej  pokrzyżowała  I  wojna  światowa.  W latach  1911  –  1913
uczestniczył  w pracach budowlanych toru  bobslejowego w Zakopanem, otwierając  tym samym
budowę obiektów sportów zimowych. Nie był obojętny na sprawy polityczne. Pod koniec 1916
roku  w  Zakopanem  zawiązała  się  Konspiracyjna  Rada  Narodowa.  Przewodniczyli  jej  Stefan
Żeromski i Wincenty Szymborski. Dnia 31 października 1918 r. z ich inicjatywy powstała Rada
Narodowa,  która  proklamowała  Rzeczpospolitą  Zakopiańską.  Jednym z  wpływowych  działaczy
społecznych  był  Maurycy  Rottermund,  proboszcz  w  Szaflarach  (1901  –  1931)  stryj  matki
Wisławy, z którym ściśle współpracował. 

To bratanica księdza wybrała Wincentego Szymborskiego na swojego męża, o czym tak napisał w
liście do dr Zygmunta Celichowskiego…”Z powodu tych wszystkich kłopotów straciłem głowę i…
ożeniłem się.  Jeśli  jeszcze o tym Pan Doktor  nie  słyszał,  to  proszę  się  dziwić.  A było to  tak!
Podczas  inwazji  schroniła  się  do  Kuźnic  kancelaria  ks.  Kazimierza  Lubomirskiego,  w  której
pracowała dorodna panna nazwiskiem Anna Rottermundówna. Ponieważ dziewczynie zdało się, ze
po wojnie mężczyzn nie będzie, przeto postanowiła wyjść za mąż za starszego, byle tylko starą
panną nie zostawać. No i co kobieta chce to i Pan Bóg tego chce, więc dnia 17 lutego ożeniłem się.
Posagu naturalnie nie wziąłem”.

 Ona miała 28, on 47 lat. Ślubu udzielił stryj ks. Maurycy. Wesele odbyło się w Szaflarach. Jeszcze
tego samego roku urodziła się ich córka Maria Nawoja. Okres zakopiański Szymborskich skończył
się  w 1922 r.  Choroba i  śmierć  dr  Zygmunta Celichowskiego spowodowały,  że  Władysław hr.
Zamoyski podjął decyzję o przeniesieniu Wincentego Szymborskiego do Kórnika na stanowisko
dyrektora  majętności  kórnickiej.  W księdze  meldunkowej  Prowentu  zapisano,  że  Szymborscy
zamieszkali na Prowencie w gminie Bnin pow. śremski pod numerem 6. Numeracja budynków na
Prowencie nie uległa zmianie i obecnie mieści się w tym budynku Kórnicki Ośrodek Kultury. To
tutaj 2 lipca 1923 r. urodziła się przyszła Polska Noblistka. 



W  USC  w  Bninie,  dnia  3  lipca  1923  r.  pod  numerem  79  zapisano,  że  „Wincenty  Korwin
Szymborski  zamieszkały  w  Prowencie,  wyznania  katolickiego  zeznał,  że  Anna  Szymborska
urodzona  Karp  Rottermund  żona  jego,  wyznania  katolickiego  w  Prowencie  w  mieszkaniu
meldującego,  urodziła  dnia  drugiego  lipca  roku  tysiąc  dziewięćset  dwudziestego  trzeciego  po
południu o godzinie trzeciej dziecko płci żeńskiej i, że dziecku temu nadane zostało imię Maria
Wisława  Anna.  Podpis  pod tym aktem złożył  burmistrz  Bnina  W(incenty)  Flens”.  Ochrzczona
została dwa miesiące później w Kościele w Bninie p.w. Św. Wojciecha i otrzymała imiona: Maria,
Wisława,  Anna.  Rodzicami  chrzestnymi  byli:  Julia  Zaleska  z  Kórnika  i  Franciszek  Zieliński  z
Radzewa. 

 Z pobytem Szymborskiego w Kórniku wiąże się sfinalizowanie aktu donacyjnego Zamoyskich i
stworzenie Fundacji „Zakłady Kórnickie” w jego ostatecznej formie. Jak sam wspomina w liście,
był świadkiem jej powstawania od pierwszego zamysłu aż do ostatecznych aktów prawnych. Po
śmierci  Jadwigi  hr.  Zamoyskiej  3  października  1923  r.  zorganizował  jej  pogrzeb.  Po  śmierci
Władysława  hr.  Zamoyskiego  w  dniu  4  października  1924  r.  też  organizował  uroczystość
pogrzebową.  Przygotował  i  wygłosił  mowę  pogrzebową  przy  trumnie  zmarłego.  Opublikował
wiersz  jemu  poświęcony  w miesięczniku  „Mucha”.  W latach  późniejszych  pracował  nad  jego
biografią. 

Zarząd  Fundacji  „Zakłady  Kórnickie”  funkcję  Naczelnika  Fundacji  powierzył  Antoniemu
Pacyńskiemu a wieloletniego Szymborskiego wysłał  w wieku 55 lat  na emeryturę.  W umowie
napisano, że do końca życia będzie otrzymywał emeryturę w wysokości 300 złotych. W styczniu
1926  r.  Szymborscy  opuścili  Kórnik  i  zamieszkali  w  Toruniu.  Wincenty  Szymborski  starał  się
utrzymywać kontakty z Fundacją. Bezkrytycznie i bezgranicznie wierzył w dobre intencje zarządu
Fundacji. W 1930 r. Szymborscy przenieśli się do Krakowa i zamieszkali przy ul. Radziwiłłowskiej
29, we własnej realności. 

W dowodzie osobistym wystawionym 24.09.1930 r. wpisano, że jest emerytowanym urzędnikiem,
jest  średniego wzrostu,  ma owalną  twarz,  niebieskie  oczy i  blond włosy,  chociaż  na zdjęciach
widzimy go łysego. W 1932 r Zarząd Fundacji „Zakłady Kórnickie” poprzez Naczelnika Antoniego
Pacyńskiego  zaproponował  mu  rezygnację  z  połowy  należnej  mu  emerytury.  W  okresie
poprzedzającym  tę  propozycję  przez  wiele  miesięcy  zalegano  z  wypłatą  jego  emerytury.
Pozostający w trudnej sytuacji finansowej oraz rodzinnej spowodowanej chorobą żony zgodził się
w 1933 r.  na  tę  propozycję.  To go bardzo zaniepokoiło i  dnia  20.03.1933 napisał  testament,  z
którego  wynika  w jak  trudnej  sytuacji  materialnej  się  znalazł  ze  swoją  rodziną.  Rezygnacja  z
połowy emerytury  była  nierozważna,  a  jego następstwem w 1936 r.  była  zuchwała  propozycja
całkowitej rezygnacji z emerytury. Gdy na tę propozycję zaprotestował zawieszono mu wypłacanie
emerytury. 

Wincenty Szymborski nie przeżył tej oczywistej niesprawiedliwości. Zmarł nagle w Krakowie, dnia
9 września 1936 r.  w wieku 66 lat.  Spoczywa na cmentarzu Rakowickim. Nikt  z  Fundacji  nie
przybył na jego pogrzeb. Zrozpaczona i schorowana żona pozostała z dwoma córkami, bez środków
do życia.  O pomoc zwróciła  się do sądu i  po kilku latach sprawę wygrała  ale otrzymała tylko
częściową rekompensatę  pieniężną.  Do 1996 r.  Wincenty Szymborski był  postacią  zapomnianą,
dopiero Nagroda Literacka im. A. Nobla przyznana jego córce Wisławie wzbudziła zainteresowanie
jego osobą.
dr Kazimierz Krawiarz
http://www.powiatowy.pl/2013/08/szymborski-wincenty-wladyslaw-1870-1936/



Ojciec - Wincenty Szymborski, matka - Anna Maria z d. Rottermund

Wincenty Szymborski (ur. 5 kwietnia 1870 w Czartkach Wielkich, zm. 9 września 1936 w 
Krakowie) - polityk endecki, ojciec poetki Wisławy Szymborskiej, jeden ze współtwórców 
Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. W latach 1904–1922 zarządca zakopiańskich dóbr hrabiego 
Władysława Zamoyskiego, następnie do 1926 dóbr kórnickich.
Działacz społeczny, jeden ze współtwórców Muzeum Tatrzańskiego i Tatrzańskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. W 1918 wiceprzewodniczący Rady Narodowej Rzeczypospolitej 
Zakopiańskiej.

Członek Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, następnie Związku Ludowo-Narodowego.
W styczniu 1921 ożenił się z Anną Marią Rottermund (1890-1960).(za wikipedia.pl)

 Ojciec  poetki  Wincenty  Szymborski  przez  ponad trzydzieści  lat  pracował  dla  Władysława hr.
Zamoyskiego, najpierw jako zarządca Dóbr Zakopiańskich, później w Kórniku. Jeszcze trwała I
wojna,  kiedy poznał  Annę Marię  Rottermund,  bratanicę Maurycego Rottermunda,  proboszcza z
Szaflar.  Proboszcz,  podobnie  jak  Szymborski,  był  działaczem  Stronnictwa  Narodowego. 
W jednym z listów do generalnego plenipotenta hrabiego Zygmunta Celichowskiego, obok opisu
problemów związanych z przewiezieniem powalonych przez wichurę drzew do tartaku i papierni,
znajdujemy  i  bardziej  osobisty  kawałek:  

"Z powodu tych wszystkich kłopotów straciłem głowę i...  ożeniłem się. Jeśli jeszcze o tem Pan
Doktor nie słyszał, to proszę się dziwić. A było to tak! Podczas inwazji schroniła się do Kulnic
kancelarya ks. Kazimierza Lubomirskiego, w której pracowała dorodna panna nazwiskiem Anna
Rottermundówna. Ponieważ dziewczynie zdawało się, że po wojnie mężczyzn nie będzie, przeto
postanowiła wyjść za mąż za starszego, byle tylko starą panną nie zostawać. No i ponieważ co
kobieta chce, to i Pan Bóg tego chce, więc dnia 17 lutego [1917 roku] ożeniłem się. 
Posagu naturalnie nie wziąłem..." 

Ona miała lat 28, on - 47. Wesele odbyło się u stryja panny młodej w Szaflarach; jeszcze tego 
samego roku, 24 grudnia, urodziła im się córka Maria Nawojka, a sześć lat później, wkrótce po 
przeniesieniu się całej rodziny do Kórnika - Wisława. Jej matką chrzestną została Julia Zaleska, 
przełożona Szkoły Pracy Domowej Kobiet, założonej przez Zamoyskiego. Kilkanaście lat później 
do stryjecznego dziadka do Szaflar Wisława będzie jeździć na wakacje. Spotykać tam będzie swoje 
kuzynki i kuzynów, dzieci licznego rodzeństwa księdza Maurycego. Wśród nich ojca Andrzeja 
Rottermunda, obecnego dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie. Andrzej Rottermund powie 
nam, że jego ojciec zajmujący się genealogią Rottermundów doszukał się przodków od XVI wieku. 
Matka Wisławy Anna Rottermund była córką konduktora kolejowego, wnuczką oficera wojsk 
polskich z Księstwa Warszawskiego, który po powstaniu 1831 roku wyemigrował na kilka lat, a po 
powrocie do kraju osiadł w Galicji. Powstańcem był nie tylko pradziadek Wisławy Szymborskiej po
k±dzieli, ale i drugi pradziadek, po mieczu, czyli dziadek Wincentego - Antoni, który poległ w 
bitwie pod Grochowem. Jego syn - też Antoni - urodził się już po jego śmierci. Kiedy miał 17 lat, 
zaczęła się Wiosna Ludów, więc uciekł z domu do powstania poznańskiego, a potem przez wiele lat
tułał się po świecie: był w Turcji, Francji, Włoszech, USA. Wrócił do Polski, by wziąć udział w 
powstaniu styczniowym. Po jego upadku przez dwa i pół roku więziony był w Cytadeli. 

W setną rocznicę wybuchu powstania fragmenty jego pamiętników opublikowało "Życie 
Literackie" z adnotacją, że znajduje się one w archiwum prywatnym. Wisława Szymborska nie 
napisała wtedy, że to ona podała do druku pamiętniki dziadka.



 Natomiast w "Lekturach nadobowiązkowych" wspomina, że jest w posiadaniu dziennika babci 
("Pisała go mając lat szesnaście - i uczciwie mówi±c ja w jej wieku tak jasno i bezpretensjonalnie 
pisać bym nie potrafiła".). W 1926 roku Wincenty Szymborski maj±c zaledwie 56 lat przechodzi na 
emeryturę i wyjeżdża z rodziny do Torunia, skąd pięć lat później na stałe przenosi się do Krakowa. 
Tuż przed wojną w Gimnazjum Sióstr Urszulanek przy Starowielnej Wisława robi tzw. małą 
maturę. Świadectwo dojrzałości zdobyła już w czasie okupacji na tajnych kompletach. (wyj±tki z - 
ANNA BIKONT, JOANNA SZCZĘSNA, Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny - 1, Gazeta 
Wyborcza 1997/01/18-19)                                                                   

Szaflary - wzmianka o księdzu Maurycym Rottermundzie:

Następnym proboszczem w latach 1870 - 1901 był ks. Leopold Chmielowski. Za jego czasów 
dobudowano w 1885 r. pseudogotycką wieżę, w 1888 r. wieżyczkę na sygnaturkę, sprawiono nowe 
organy. Rozpoczął też budowę wikarówki. W 1878 r. powstało Bractwo Różańca Świętego. Został 
też oddany pierwszy budynek szkolny. Ks. Chmielowski jest pochowany w kaplicy na cmentarzu w 
Szaflarach. Po jego śmierci kolejnym proboszczem został ks. Maurycy Rottermund, który 
wcześniej (w latach 1892 - 1894) był w Szaflarach wikarym. Jako proboszcz dokończył budowę 
wikarówki, wyremontował i dobudował piętro plebani. Za jego czasów wybudowano przy kościele 
dwie kaplice oraz kaplicę na cmentarzu parafialnym. Z jego inicjatywy w 1914 r. postawiono krzyż 
na Ranisbergu. Spoczywa w kaplicy na szaflarskim cmentarzu.

(za   http://www.owczarnia.diecezja.pl/?
strona,menu,pol,glowna,1414,0,1414,historia_parafii,ant.html )

Na szczególną uwagę zasługuje Krzyż na wzgórzu Raniszberg, zbudowany przez mieszkańców wsi 
na pamiątkę 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem. W ostatnim czasie, krzyż został podniesiony 
ponad porastaj±cy wzgórze drzewostan oraz podświetlony. Krzyż został uroczyście poświęcony 17 
V 1914 r. przez ks. prałata i dziekana nowotarskiego Piotra Krawczyńskiego. Fundatorami byli 
parafianie szaflarscy, a inicjatorem proboszcz Szaflar ks. Maurycy Rottermund. Krzyż wykonali 
miejscowi kowale Maciej Łukaszczyk spod Lubelek w Szaflarach i Bartłomiej Jarząbek spod Buka 
w Bańskiej Niżnej. Odpowiednie sztaby winklówki sprowadzono już 12 XI 1909 r. ze składnicy 
Samuela Zinsa w Tarnowie. Ostateczna decyzja o postawieniu krzyża zapadła 3 VII 1910 r. podczas
sumy. Został on postawiony, aby uczcić 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Na krzyżu 
umieszczono napis: „w tym znaku zwyciężysz”, daty 1410-1910, kosę racławicką i dwa miecze. Na
tablicy był napis:"Za pontyfikatu papieża Piusa X, gdy cesarzem Austrii był Franciszek Józef I, 
biskupem krakowskim Adam Sapieha, za staraniem ks. proboszcza Szaflarskiego Maurycego 
Rottermunda krzyż ten postawiono na pamiątkę 500 rocznicy zwycięstwa Polaków nad Krzyżakami
pod Grunwaldem dnia 10 VII 1410 r. ". Co roku 14 IX odbywa się pielgrzymka od kościoła w 
Szaflarach pod krzyż na Ranisbergu, gdzie jest sprawowana Msza św.(za Plan Odnowy 
Miejscowości SZAFLARY na lata 2009-2017)

Działalność ks. Rottermunda

Odzyskaniu niepodległości i powstaniu II Rzeczypospolitej towarzyszyły liczne patriotyczne 
uroczystości narodowe, wiece i zgromadzenia. Wiec taki odbyt się w Szaflarach 10 listopada 1918 
r. Przedstawiciele miejscowej gminy, obejmuj±cej 8 wsi, złożyli patriotyczne ślubowanie 
"Ojczyźnie - Polsce". Wzięło w nim udział kilkaset osób. Do zebranych przemawiał rotmistrz 
Mariusz Zaruski, późniejszy generał i współtwórca Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego oraz Jan Tadeusz Dziedzic, profesor gimnazjum nowotarskiego i delegat Powiatowej 
Organizacji Narodowej w Nowym Targu.



Manifestacja ta połączona była z zawieszeniem dzwonów przed miejscowym kościołem 
parafialnym, ukrytych w czasie wojny celem uchronienia ich przed rekwizycją. Kazanie wygłosił 
ks. proboszcz Maurycy Rottermund. Odbyła się też defilada policji i straży pożarnej w liczbie 120 
mężczyzn. Ludność złożyła dar na rzecz Komitetu Powiatowej Organizacji Narodowej w kwocie 
192 koron i 48 halerzy. Pieniądze te uzyskano ze sprzedaży kokardek o barwach narodowych. 
Zajmowały się tym Ludwina Kalatówna i Agnieszka Kopińska.
Do Spółdzielni zapisało się wówczas 70 członków. 

                                                                     
Złożyli oni 1070 zł, zakupuj±c 107 udziałów po 10 zł każdy licz±c. W skład jej pierwszych władz 
weszli: Wojciech Kamiński prezes, Jędrnej Kalata-Wodniak zastępca i Wojciech Homelski skarbnik.
Pierwsi dwaj, jako urzęduj±cy, pobierali wynagrodzenie w wysokości 1 % od obrotu. Wybrano też 
radę nadzorczą w liczbie 9 osób. Jej przewodnicz±cym został ks. proboszcz Maurycy Rottermund, 
zastępca Tadeusz Palczewski - kierownik miejscowej szkoły, a członkami Jędrnej Majewski i Jan 
Kalata ze Szaflar, Piotr Staszel i Jan Szczepaniak z Maruszyny, Wojciech Mrowca z Lasku, Jędrnej 
Migiel z Bańskiej i Agnieszka Męka z Leśnicy.(Historia Szaflar. 

BARBARA SŁUSZKIEWICZ,
 III. OKRES MIĘDZYWOJENNY 1918 - 1939 
1.ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI.
 Za Plan Odnowy Miejscowości SZAFLARY na lata 2009-2017)

Działalność Szymborskiego

Impulsem bezpośrednim była informacja w czasopiśmie leśnym "Sylwan", wskazana przez 
Wincentego Szymborskiego w 1905 r., mówi±ca o założeniu naukowej stacji leśnej w Pensylwanii, 
dla której fundator oddał grunt, wybudował potrzebne budynki, wyposażył je w urządzenia 
badawcze i zapewnił fundusze na prowadzenie badań.
Leśniczowie i robotnicy wykładali corocznie kilkanaście tysięcy tzw. drzew pułapkowych i usuwali
drzewa uszkodzone przez owada. Do 1911 r. sytuacja została opanowana. Ponowny atak kornika 
nastąpił po okiściach śniegowych w 1911 i 1916 r., a także w 1920 r. Wincenty Szymborski w 
kwietniu tegoż roku pisał z Zakopanego do Zygmunta Celichowskiego:
Gdyby nie rozpaczliwe u nas stosunki aprowizacyjne i klęska kornika, nie kołatałbym do p. Doktora
i nie zaprzątałbym mu drogiego czasu. Niestety, sprawa okropnie wygląda i każdego środka muszę 
próbować, aby ratować lasy od zupełnego zniszczenia i majątek od ruiny. 
Sprawa ówczesnej inwazji kornika wymagała rzeczywiście działań na wielką skalę, bowiem w 
czerwcu tegoż roku Szymborski zawarł umowę z wojskiem, które miało mu przekazać 300 jeńców 
bolszewickich do pracy przy zwalczaniu kornika i uporządkowaniu lasów tatrzańskich.(Władysław 
Chałupka, Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu, 
http://www.idpan.poznan.pl/index.php/historia.html)

Rzeczpospolita Zakopiańska
Wyczuwając rosnące emocje społeczne i ewidentne zbliżanie się chwili dziejowej - wójt 
Zakopanego Wincenty Regiec na dzień 13 października 1918 r. zwołał w sali "Sokoła" 
zgromadzenie obywatelskie, w którym wzięło udział blisko pięćset osób. Na przewodniczącego 
wiecu wybrano Stefana Żeromskiego, a u jego boku zasiedli, jako wiceprzewodniczący - 
reprezentant endecji, zarządca dóbr Władysława Zamoyskiego Wincenty Szymborski (ojciec 
naszej Noblistki, Wisławy Szymborskiej) i reprezentuj±cy lewicę założyciel TOPR i dowódca 
nowotarskiej Polskiej Organizacji Wojskowej, Mariusz Zaruski. 



Referat przedstawiający sytuację polityczną i prognozy na przyszłość wygłosił pisarz Stanisław 
Wyrzykowski, a dziennikarz i adwokat Józef Diehl przedstawił rezolucję, która przez aklamację 
została przyjęta przez uczestników wiecu:

Wobec przyjęcia zasad pokojowych prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona przez państwa 
rozbiorowe, uważamy się odtąd za obywateli wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski. Tej Polsce 
winniśmy wierność i posłuszeństwo, mienie i krew nasz±, nie uznajemy żadnych więzów, tym 
najświętszym obowiązkom przeciwnych.

Przejęci ważnością godziny dziejowej dla wspólnego gorliwego pełnienia obowiązków wobec 
państwa polskiego   wybieramy  zarząd   organizacji narodowej, , złożony z 32 osób, polecając mu 
ułożenie programu i sposobu działalności.(Maciej Pinkwart, Restauracyjna konspiracja, 

http://www.pinkwart.pl/artykuly/Sciezki/skan41.htm)

Przewodniczącym Organizacji Narodowej został Żeromski, wiceprzewodniczącymi Franciszek 
Pawlica z PSL Piast, Mariusz Zaruski z POW i Wincenty Szymborski z endecji, a sekretarzem - 
Medard Kozłowski, również endek. ON oficjalnie nie deklarowała żadnych preferencji 
politycznych, ale większość mieli w niej przedstawiciele Narodowej Demokracji.
Przedstawiciele zakopiańskiej PPS zanegowali reprezentatywność Rady Narodowej z uwagi na 
dominację w niej endecji. W efekcie, po negocjacjach w willi "Czerwony Dwór" przy Kasprusiach 
( mieści się tam Przedszkole im. Szymanowskiego), która przez dwa tygodnie pełniła funkcję 
zakopiańskiego Belwederu - doszło do porozumienia z lewic±, której interesy reprezentowali 
Zaruski i Kazimierz Dłuski. Do Rady Narodowej dokooptowano 17 nowych członków - tak, że 
ostatecznie pierwszy w niepodległej Polsce parlament Zakopanego liczył 57 osób. 

Kierownictwo Rzeczpospolitej Zakopiańskiej stanowili Stefan Żeromski jako jej prezydent, 
Wincenty Szymborski, Mariusz Zaruski i przewodniczący Związku Górali Franciszek Pawlica jako 
jego zastępcy, Medard Kozłowski - sekretarz, Anna Augustynowiczowa - zastępca sekretarza, Józef 
Hajec i Stanisław Roj - skarbnicy, a także członkowie zarządu dr Kazimierz Dłuski, ks. Kazimierz 
Kaszelewski, Józefa Kuczewska, Wincenty Regiec i Stanisław Wyrzykowski.(Maciej Pinkwart, 
Prezydent Rzeczpospolitej Zakopiańskiej, http://www.pinkwart.pl/artykuly/Sciezki/Sciezki42.htm)

http://www.jednodniowka.pl/print.php?type=N&item_id=398



                               Karolina Rottermund, babcia Wisławy. Lata trzydzieste XX wieku.

                                                                                                                                 
PRZODKOWIE  !  



                                               

Pierwsza pełna biografia Wisławy Szymborskiej Wisława Szymborska nie była zachwycona, kiedy 
dowiedziała się, że Anna Bikont i Joanna Szczęsna piszą o niej książkę. Unikała opowieści o swoim
życiu prywatnym, uważając zwierzenia osobiste za …..coś niestosownego   !!!  

  Léonard Rettel, Roch Rupniewski, Edouard Rottermund [Leonard Rettel, Roch Rupniewski, 
Edward Rottermund]



Rotermund – polski herb szlachecki z indygenatu. Nie należy mylić go z herbem Odrowąs, 
również znanym jako Rotermund.  Opis herbu z wykorzystaniem zasad blazonowania, 
zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego.Na tarczy dzielonej w skos w polu pierwszym, 
czerwonym, kotwica srebrna w skos;W polu drugim, błękitnym, karp złoty w skos.Klejnot: karp jak
w godle, w słup, między dwoma skrzydłami orlimi czarnymi.Labry z prawej błękitne, podbite 
złotem, z lewej czerwone, podbite srebrem.Zatwierdzony Janowi i Stanisławowi Rotermundom 16 
marca 1595 (Szymański pisze o nobilitacji). Herb otrzymał pierwotnie dziad Jana i Stanisława - 
Tomasz w 1560 roku od cesarza Ferdynanda I.   Ponieważ herb Rotermund był herbem własnym, 
prawo do posługiwania się nim przysługuje tylko jednemu rodowi herbownemu  Rotermund 
(Rottermund).

  Bibliografia
• Tadeusz Gajl: Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku : ponad 4500 herbów 

szlacheckich 37 tysięcy nazwisk 55 tysięcy rodów. L&L, 2007. ISBN 978-83-60597-10-1.
Linki zewnętrzne

• Herb Rotermund i lista nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla

PODROBIONY  HERB                                                      PRAWDZIWY HERB

Karpiów  nie było w polskich rodach .

Odrowąs (Rotermund) – polski herb szlachecki z nobilitacji.Na tarczy dzielonej w słup, w polu 
prawym, błękitnym, trzy lilie złote (2 nad 1);W polu lewym, czerwonym, trzy trąby myśliwskie, 
czarne w słup.Klejnot – między dwiema parami piór strusich – z prawej złotych, z lewej błękitnych,
strzała przeszywająca usta człowieka, barwy nieznanej.Labry z prawej błękitne, podbite złotem, z 
lewej czerwone, podbite złotem.

Pochodzenie herbu Karp
Dokładnie nie wiadomo, z którego roku pochodzi ten herb. Żadna legenda na temat jego powstania 
również nie jest znana.
Herbowni  Karp, Karpienko, Tedwen, Tedwin, Tetwin, Tödwen, Zimliński
Do Polski  karpia  sprowadzono w  średniowieczu.   W Polsce karp jest gatunkiem obcym, 
sprowadzonym pomiędzy XII a XIII wiekiem, prawdopodobnie z hodowli cystersów czeskich lub 
morawskich.  
W złotym wieku Rzeczpospolita słynęła już z pokaźnej liczby stawów (więcej w ówczesnej Europie
mieli tylko Czesi) i wysokiego poziomu gospodarki rybnej. Feudalni właściciele zakładali stawy na 
nieużytkach, dzięki czemu na wsiach Śląska i zachodniej Małopolski hodowla stawowa 
prowadzona czeską metodą przesadkową (przenoszenie ryb do kolejnych stawów w miarę ich 
rozwoju) była niemal tak popularna jak uprawy zbóż.(..…)



 Gdy jednak XVII-wieczne konflikty zbrojne ogarnęły kraj, wieś zubożała, stawy zamierały. 
Barbarzyńsko spuszczano z nich wodę i wybierano ryby, by wyżywić żołnierzy. Trzeba było ponad 
stu lat, żeby opuszczone stawy znów się zarybiły.  W arcybogatym w królewskie receptury 
„Compendium Ferculorum albo zebranie potraw” Stanisław Czerniecki poświęca mu zaledwie 
osiem przepisów.   Ale powrócił w  PRL-u jako danie  wigilijne.                                

Autor: DARIUSZ PAWLICKI  

STANISŁAW  IGNACY WITKIEWICZ 

Wokół "Koliby" rośnie wiele drzew. Część z nich pewnością przyglądała się powstawaniu (w 
latach 1892-94) tego okazałego drewnianego domu. Pierwszego obiektu wzniesionemu w stylu 
nazywanym zakopiańskim, według projektu Stanisława Witkiewicza, będącego jego twórcą.
W "Kolibie" otwarto w grudniu 1993 r. Muzeum Stylu Zakopiańskiego, którego wnętrza 
zaaranżował Władysław Hasior.

Grób Stanisława Witkiewicza na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem.
Warto odwiedzić także inne jego dzieła architektoniczne w Zakopanem. Chociażby te najbardziej,
obok "Koliby", znane – kaplicę na Jaszczurówce i dom "Pod Jedlami". Kaplica jest niewielka, ale
jej  bryła  powoduje,  że  można wodzić  po  niej  wzrokiem,  poczynając  od  dwuspadowego  dachu
zwieńczonego  sygnaturką,  a  kończąc  na  otaczającym  ją  starym  lesie  świerkowym.  Nietrudno
wyobrazić sobie Stanisława Witkiewicza stojącego przed wejściem do kaplicy.                     

Uśmiechającego się lekko – zadowolonego ze swego dzieła. Patrząc również na dom "Pod Jedlami"
oczami wyobraźni  widzę,  jak po okazałych,  kamiennych schodach wchodzi  na piętro.  Puka do
drzwi. A po jakimś czasie jego sylwetka pojawia się w jednym z okien wychodzących na północ –
podziwia rozległy widok na Zakopane (wówczas jeszcze wieś), jak też łagodne szczyty, w tym
Gubałówkę. Przeszedłszy zaś na przeciwną stronę domu, spogląda Witkiewicz na panoramę Tatr.
Piękna architektura tego domu usytuowanego celowo na okazałym wzniesieniu, przyciąga uwagę.
Tak jak i panorama gór, stanowiących jego naturalne tło.

Stanisławów Witkiewiczów było dwóch
W świadomości większości ludzi istnieje tylko jeden Witkiewicz – Stanisław Ignacy Witkiewicz, 
który przyjął przydomek Witkacy; wybitny dramaturg, oryginalny malarz, teoretyk sztuki; znany 
także ze swego ekscentrycznego życia. Na powstanie jego swoistej legendy wpływ też miało 
samobójstwo, które popełnił 18 września 1939 r. na wieść o wkroczeniu do Polski, dzień wcześniej,
armii radzieckiej.
Bohaterem jednak tego szkicu będzie jego ojciec Stanisław Witkiewicz, ów drugi Witkiewicz, 
niesłusznie zapomniany.
Z rodu Witkiewiczów
Ród Witkiewiczów wywodzi się ze Żmudzi. I tam, a konkretnie w rodzinnym majątku w 
Poszawszu*, 8 maja 1851 r. urodził się Stanisław Witkiewicz. Na ukształtowanie jego 
światopoglądu wielki wpływ wywarło powstanie styczniowe. Z podziwem patrzył na 
zaangażowanie swego ojca w narodową sprawę. Ignacy Witkiewicz pełnił bowiem funkcję 
naczelnika cywilnego powiatu szawelskiego. Syn natomiast dostarczał do obozów powstańczych 
żywność, amunicję, obrok dla koni.
Po upadku powstania majątek Witkiewiczów został skonfiskowany, a Ignacego Witkiewicza 
skazano na śmierć. W wyniku starań jego żony Elwiry z Szemiotów wyrok zamieniono na zesłanie 
na Sybir. W Tomsku, gdzie został osadzony, Ignacemu towarzyszyła dobrowolnie niemal cała 
najbliższa rodzina: żona, trzy córki i dwóch synów, w tym Stanisław.



Wiosną 1868 r. Stanisław Witkiewicz wyruszył do kraju. Pragnął podjąć starania o wcześniejszy 
powrót z zesłania ojca (w tym samym roku rodzina wróciła, ale Ignacy Witkiewicz zmarł w 
drodze). Chciał też wziąć udział w kolejnym zrywie narodowym. Wychowany w tradycji 
powstańczej, był przekonany, że społeczeństwo polskie wkrótce ponownie chwyci za broń. Ale 
podczas pobytu w królestwie i Galicji stwierdził, że o kolejnym powstaniu myśli bardzo niewielu. 
Rozczarowany wyjechał na studia artystyczne do St. Petersburga, a potem do Monachium. 

  W stolicy Bawarii cierpiał niedostatek, nierzadko głodował, czuł się samotny i nieobce były mu 
myśli samobójcze. Ale też na ten czas przypadł początek jego przyjaźni z Józefem Chełmońskim, 
poznanie Adama Chmielowskiego (późniejszego brata Alberta), którego poglądy na sztukę wywarły
wielki i trwały wpływ na Witkiewicza.

Po powrocie do kraju wraz z Chełmońskim, Antonim Piotrowskim i Chmielowskim otworzyli na 
poddaszu Hotelu Europejskiego "Wielką malarnię". Warszawska publiczność, gustująca w 
tradycyjnej, uwznioślonej sztuce, odrzuciła jednak proponowane przez trzech artystów malarstwo 
realistyczne. Aby więc zarobić na utrzymanie, Stanisław Witkiewicz zajął się ilustracjami do 
czasopism i książek. Wtedy też poznał Helenę Modrzejewską, z którą złączyła go niespełniona 
miłość, nigdy niewygasła. Na początku lat 80. Witkiewicz zachorował na gruźlicę i na leczenie 
wyjechał w Alpy Tyrolskie. Po powrocie, w 1884 r., objął funkcję kierownika artystycznego 
Wędrowca, redagowanego w Warszawie.

Żona i syn
Wkrótce po objęciu posady w Wędrowcu Witkiewicz ożenił się z Marią Pietrzkiewicz, nauczycielką
muzyki. W roku 1885 przyszedł na świat Stanisław Ignacy Witkiewicz. Ponieważ Stanisław 
Witkiewicz obiecał Helenie Modrzejewskiej, że będzie matką chrzestną jego dziecka, chłopiec 
został ochrzczony dopiero sześć lat później. 

Wtedy to – w 1891 r. – wielka aktorka wróciła z zagranicznych wojaży. Warto dodać, że ojcem 
chrzestnym chłopca był słynny Jan Krzeptowski, zwany Sabałą.

Małżeństwo Witkiewiczów nie należało do udanych. Maria Witkiewiczowa, zawiedziona w miłości 
małżeńskiej, całe uczucie przelała na swe jedyne dziecko. Wychowywała je zresztą we wrogości do 
ojca. Na początkową niechęć syna do ojca wpływ miał też fakt, że Stanisław traktował potomka jak 
człowieka dorosłego – bez żadnych roztkliwień.

W późniejszych latach to Stanisław Witkiewicz zajął się wychowaniem syna. Czynił to zresztą w 
bardzo oryginalny sposób. Na przykład, jako zdecydowany przeciwnik systemu szkolnego, 
zorganizował Stasiowi lekcje w domu. Jedynie egzaminy semestralne zdawał w szkołach. Pozwalał 
również synowi czytać wszystko, na co tylko miał ochotę. Sprzyjał też rozmaitym jego 
zainteresowaniom. O tym, co to wychowanie przyniosło, przekonano się najpierw w Polsce, potem 
na świecie. O podejściu ojca do sztuki, tożsamej dla niego z życiem, świadczy, między innymi, taki 
oto fragment listu do syna (czerwiec 1905 r.): "Można jeść z głodu tanie pomyje (...), ale nie wolno 
jest pić pomyj ducha, pomyj sztuki dlatego, że tanie. Oddaj wszystko, co masz za jeden diament 
myśli i wróć bosy, oberwany, ścigany przez wierzycieli, ale nie kupuj taniej wiedzy, tandetnego 
ducha, tandetnej rozkoszy dlatego, że tania. Otrząśnij się z przygnębienia – bądź dumny, nie 
zadowalaj się byle czym ani w sztuce, ani w życiu (...)".

W innym liście do syna, będącym reakcją na jego zamiar podjęcia, w 1905 r., studiów w 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, tak napisał: "Co za szczególną mieszaniną sprzeczności jest
życie i czy koniecznie każde nowe pokolenie musi być antytezą i reakcją poprzedzającego? Więc po
to my walczyliśmy przeciwko niewoli szkolnej, przeciw stadnemu duchowi w sztuce (...) żebyście 
wy właśnie czuli się dobrze w szkolnym systemie?".

Zachowane w znacznej części, zresztą bardzo liczne, listy** Witkiewicza seniora do Witkiewicza 
juniora uzmysławiają, jak bardzo przejmował się losem syna (ten zaś listy swoje do ojca zniszczył 
po jego śmierci). Jak starał się, mimo upływu lat, wciąż nim kierować, doradzać, chronić go. Jak też
jednocześnie potrafił być, zwłaszcza w początkowym okresie, apodyktyczny.



Wszechstronny artysta

Stanisław Witkiewicz był nie tylko architektem i malarzem, ale również teoretykiem sztuki, 
krytykiem artystycznym, poetą, publicystą, projektantem przedmiotów użytkowych (w tym mebli), 
strojów, biżuterii, instrumentów muzycznych. W jednym ze swoich tekstów pisał: "Artysta musi 
być bezwzględnie szczery.                                 

To co czuje i jak czuje w (...) chwili, w której w jego umyśle powstaje obraz – to musi on 
wypowiedzieć bez żadnych zastrzeżeń, żadnych zboczeń, z całą żywiołową bezwzględnością". Do 
tego dochodziło jeszcze propagowane przez niego pojęcie prawdy artystycznej. Polegającej jednak 
nie na wiernym, fotograficznym przedstawieniu na obrazie natury. Uważał bowiem, że artysta ma 
prawo do dokonywania wyboru i przekształcania w wyobraźni elementów występujących w 
naturze. Owo przekształcanie może być jednak tylko takie, aby widz oglądający dzieło czuł, że ma 
do czynienia z czymś rzeczywistym, prawdziwym. Pojęcie prawdy artystycznej, według 
Witkiewicza, dotyczy doskonałości kształtu przedstawianych obiektów, harmonii barw, 
światłocienia. Z tym, że może ona się ograniczyć do doskonałości w przedstawieniu jednego z tych 
elementów. 

To dlatego wyraził pogląd, że można "samo światło uznać za treść obrazu". Witkiewicz był także 
wyrazicielem poglądu, że "bezwzględną wartość dzieła mierzy się tylko jego cechami 
artystycznymi". Wierny temu poglądowi zwalczał konsekwentnie wyznawany przez rodaków 
(zresztą nie tylko przez nich) prymat treści w sztuce, który zaowocował stworzeniem hierarchii 
tematów. Właśnie tej kwestii był poświęcony szkic Witkiewicza Malarstwo i krytyka u nas, 
zawierający następujący spektakularny fragment: "Z jakichkolwiek też powodów i ktokolwiek się 
smuci lub cieszy, światło rozkłada się na nim zawsze według jednej i tej samej zasady. Czy to 
będzie Zamoyski pod Byczyną, czy Kaśka zbierająca rzepę, nie przybędzie ni w pierwszym, ni w 
drugim wypadku ani jednego połysku, ani jednego cienia albo refleksu, jeżeli będą o tej samej 
porze dnia oglądani (...)". 

Wręcz policzkiem, żeby nie wyrazić się dosadniej, dla osób głoszących wyższość tematu w sztuce, 
było owo zrównanie, jako tematu malarskiego, zwycięskiego hetmana wielkiego koronnego Jana 
Zamoyskiego z Kaśką zbierającą rzepę.

Na kontrowersyjny odbiór Witkiewiczowskich poglądów na sztukę, w wielu punktach zbieżnych z 
tzw. nową sztuką, która u schyłku XIX w. kształtowała gusty estetyczne w Europie, wpływało nie 
tylko to, że polska publiczność ceniła dzieła o tematyce patriotycznej. Równie ważne było, że 
winny one być tworzone w duchu akademickim. Tymczasem w kwestii ducha akademickiego 
Witkiewicz głosił pogląd zdecydowanie przeciwny. Odrzucał bowiem ograniczenia akademickie i 
wzory pochodzące z antyku, jak też dziewiętnastowieczną konwencję odtwarzania rzeczywistości.

Tatry i Podhale
Od roku 1886 Stanisław Witkiewicz był częstym gościem w Zakopanem. A w czerwcu 1890, ze 
względu na stan zdrowia (gruźlica), zamieszkał w nim z rodziną na stałe. Tak jak wielu 
współczesnych mu polskich artystów i pisarzy, należał do wielbicieli skrawków Polski, które 
nazywały się: Tatry i Podhale. Góry, jak i tereny rozciągające się u ich stóp, były częstymi tematami
jego prac malarskich i literackich. Przykładami tych pierwszych mogą być obrazy: Wiatr halny, 
Owce we mgle, Czarny Staw – kurniawa, Widok tatrzański – gniazdo zimy, Pejzaż zimowy w 
Tatrach, Morskie Oko. Jego teksty prozatorskie związane tematycznie z Tatrami są zapisem 
aktualnych wrażeń, nastrojów, oglądanych kolorów. Utwory Witkiewicza są powszechnie uważane 
za najpiękniejsze współczesne opisy przyrody. Książka Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr, 
będąca także opisem życia górali tatrzańskich, przez kilka dziesięcioleci była swego rodzaju biblią 
Tatr. Obecnie już nie jest, ale i żadna książka nie zastąpiła jej w tej roli.



W 1891 r. ukazało się pierwsze wydanie Sztuki i krytyki u nas, analizującej stan sztuk plastycznych,
jak też krytyki sztuki na ziemiach polskich. W roku następnym, na łamach Kuriera Warszawskiego, 
Stanisław Witkiewicz opublikował cykl artykułów zatytułowanych Styl zakopiański, które miały na
celu, między innymi, nadanie charakteru rodzimego, podhalańskiego zakopiańskiej Szkole 
Przemysłu Drzewnego. Szkoła ta, kierowana przez obcokrajowców, była bowiem rozsadnikiem 
obcych wzorów, chociażby tyrolskich.

 Witkiewicz nie tylko stworzył styl zakopiański, lecz też bardzo wiele uczynił dla jego 
popularyzacji. Twierdził bowiem, że stanowi on "resztki zaginionego, dawnego, drewnianego stylu 
polskiego, że z tych resztek da się styl polski odtworzyć". W związku z popularnością tego stylu, 
pod koniec XIX w., miał bardzo wiele zamówień na projekty domów. Nie pobierał za nie 
honorariów w ogóle albo bardzo niewielkie. Propagowanie bowiem budownictwa w stylu 
zakopiańskim, jako rdzennie polskiego, traktował, jako swój obowiązek patriotyczny. 
Zdecydowanie inny punkt widzenia na tę sprawę miała jego żona zajmująca się finansami 
rodzinnymi.

Ostatnie lata życia
W 1904 r. stan zdrowia (płuca i serce) Stanisława Witkiewicza, gwałtownie się pogorszył; niemal 
nie opuszczał domu, a bardzo często również łóżka. Za namową lekarzy zdecydował się wyjechać 
na pewien czas na Południe. Pocieszeniem dla niego było to, że w tej podróży mógł mu 
towarzyszyć syn. 21 października wspomnianego roku wyruszyli do Lovranu na półwyspie Istria 
(obecnie w granicach Chorwacji), niedaleko Triestu (pierwotnie miejscem pobytu miała być mała 
wyspa na Adriatyku – Lussin Piccolo). Witkacy powrócił stamtąd do Zakopanego na początku 
stycznia 1905 r., zaś jego ojciec – w maju.

W listopadzie 1908 r., pod opieką Marii Dembowskiej, z którą był związany, i swej siostry Eugenii, 
Witkiewicz senior ponownie udał się do Lovranu. Był przekonany, że tak jak poprzedno, będzie to 
pobyt tylko kilkumiesięczny. Nie przypuszczał, że do Polski żywy już nie powróci.
Postępy gruźlicy sprawiły, że był coraz słabszy, coraz bardziej wyniszczony. Dawał mu się we znaki
także artretyzm. 

Tak więc o podróży do Zakopanego mógł już tylko marzyć. I marzył! O tym, w jakiej kondycji 
fizycznej znajdował się wówczas, świadczy np. fakt, że po 1908 r. nie powstała już żadna praca 
malarska – nie był bowiem w stanie posługiwać się pędzlem. Choroba w zaawansowanym stadium, 
w połączeniu z artretyzmem, dokonała też, dosłownego, rozstrzygnięcia swoistej rywalizacji, jaka 
w nim dotąd się odbywała. 

Do wspomnianego roku Witkiewicz-artysta rywalizował bowiem o czas z Witkiewiczem-pisarzem. 
I przez większą część życia twórczego autora Mgły wiosennej, ten pierwszy najczęściej wygrywał.

Pisanie, które stało się dla Stanisława Witkiewicza jedyną dostępną mu formą wypowiedzi, nie było
jednak, co należy podkreślić, formą zastępczą, rodzajem namiastki twórczości. Było bowiem 
traktowane jak najbardziej poważnie. Zostało zresztą przyjęte z radością, można powiedzieć, że 
wręcz z wdzięcznością. Nietrudno wyobrazić sobie, jak czułby się ten niezwykle aktywny 
intelektualnie człowiek, gdyby także możliwość pisania została mu odebrana. A o tym, czym ona 
stała się dla niego, świadczy zdanie z listu do syna (21 stycznia 1912 r.): "Marzę o dniu, w którym 
porwę za pióro". Nie zawsze bowiem, z powodów zdrowotnych, był w stanie pisać. Ale gdy było to 
możliwe, czuł się szczęśliwy. Starał się wówczas zapisać dziennie przynajmniej kilka stron. Teksty, 
które wówczas powstały (znaczna ich część zaginęła), nie dotyczyły jednak sztuki. Były to 
rozważania poświęcone polityce, sprawom społecznym, etyce. Mające, w zamierzeniu autora, 
wskazać Polakom drogę do odbudowania własnej państwowości, jak też umożliwić naprawę 
ludzkości. W lovrańskim okresie swego życia napisał też wiele listów. Była to bowiem forma 
kontaktu przede wszystkim z żoną i synem, ale także z innymi osobami, w tym z siostrą Marią.



Sprawy związane ze sztuką, krytyką artystyczną nie przestały być nigdy bliskie autorowi Sztuki i 
krytyki. Do końca jego dni członkowie rodziny, ale nie tylko oni, przesyłali do Lovranu katalogi z 
wystaw, albumy z reprodukcjami prac plastycznych. Zresztą zamierzał pisać na temat m.in. sztuki 
awangardowej. Planów tych jednak nie zrealizował. W sferze zamierzeń pozostała też praca 
poświęcona malarstwu Józefa Chełmońskiego. Ale to w Lovranie, mimo tak wielu problemów, 
udało mu się zaprojektować ostatnie swe dzieło architektoniczne – budynek Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem. I doprowadzić, za sprawą intensywnej korespondencji, do jego realizacji.

   Stan finansów Witkiewicza podczas pobytu na półwyspie Istria był opłakany. Pozbawiony 
możliwości zarobkowania utrzymywany był przez siostry i Marię Dembowską – swego anioła 
opiekuńczego. Musiał też wyrzec się wielkiego marzenia – zobaczenia syna, któremu nie był w 
stanie opłacić podróży i pobytu. A syn był w takiej samej sytuacji finansowej.

5 września 1915 r. Stanisław Witkiewicz, schorowany i tęskniący za synem, zakończył w Lovranie 
bardzo pracowite życie. Dwanaście dni później jego ciało spoczęło na cmentarzu na Pęksowym 
Brzyzku w Zakopanem. Na grobie stoi wysoki słup zwieńczony drewnianym, czterospadowym 
daszkiem – typowy żmudzki smektalis – przypominającym, skąd pochodził ten, który był, między 
innymi, twórcą stylu zakopiańskiego.

* Dwór Witkiewiczów w Poszawszu, zresztą w znakomitym stanie dotrwał do naszych czasów.
** Stanisław Witkiewicz, Listy do syna; opracowały Bożena Danej-Wojnowska i Anna Micińska, 
Warszawa: PIW, 1969, s. 835.http://www.dziennik.com/przeglad-polski/artykul/ze-zmudzi-pod-
tatry

                                                                

POLEMIKI O POWSTANIU WARSZAWSKIM  

POWSTAŃCZE  LUDOBÓJSTWO I PSYCHOZA
Przeczytałam chyba wszystkie wspomnienia o Powstaniu Warszawskim  dostępne w WBP w 
Lublinie - cała  szufladka   a może nawet  więcej rewersów. 
Niemiecki okupant był jednak dobrze przygotowany na wybuch Powstania Warszawskiego. - Jeśli 
wierzyć fragmentom wspomnień głównego dowódcy akcji likwidacji Powstania Warszawskiego, 
znano nawet godzinę rozpoczęcia Powstania. Mało tego- Niemcy jacy byli wszyscy wiedzą ale  
lojalnie uprzedzali ,żeby powstania nie wywoływać , gdyż  będą się  mścić  okrutnie. 

Jak zwykle co  roku tak i i w roku 2017  odbywała się  pompatyczna  uroczystość z okazji  
niepotrzebnego wybuchu powstania  warszawskiego , którego skutkiem było zrównanie z ziemią  
przedwojennej  antycznej Warszawy i straszliwe  ludobójstwo ludności oraz  żołnierzy Armii  
Krajowej  ,którzy także do  tego dzieła zniszczenia się  walnie  przyczynili. Nie mówi się o tym  
chyba ze względu na osoby nielicznych  żyjących jeszcze  weteranów  którzy służą za  atrapy  i 
którzy   w  roku 1944  byli dziećmi  bezkrytycznie  biorącymi udział w warszawskim  holocauście . 
Powstanie  warszawskie   miało  służyć  celom politycznym  sanacyjnej  klice  piłsudczyków 
walczących o władzę w  Komendzie  Głównej  AK , którzy  po wojnie  żyli na emigracji i  
fałszowali wspomnienia  przedstawiając  obraz  powstania w fałszywym świetle,  wybielając siebie 
samych. Na ten  temat są  liczne źródła  i  publikacje  napisane  jeszcze w  epoce  PRL-u, starannie 
pomijane  przez  koniunkturalnych  historyków  wolących  trzymać  gęby na  kłódkę  zamiast  
uczciwie się na  ten  temat wypowiedzieć, lub być może,  historycy  ci ( na przykład z IPN o  
którym  jest m



Powstanie warszawskie  cały czas  jest  przedstawiane  szablonowo jako zryw  wolnościowy oraz 
walka o stolicę i ze Stalinem ale nie jest to prawda  tylko  pewien  ugruntowany schemat  głęboko  
zakorzeniony w świadomości  Polaków,  wychowanych na  tej mitologii. Powstanie nie doczekało 
się potępienia  i  trzeba  było wreszcie  to uczynić, gdyż  cyrk medialny z rocznicą  z udziałem   
bezkrytycznych  weteranów stał się już  sztywną sztampą  i okazją do  patriotycznych przemówień .
Prawda  bowiem o powstaniu jest  bolesna,  gdyż wiąże się z  naszą  ukochaną  i bohaterską Armią  
Krajową  jak wiadomo  mordowaną  po wojnie  przez  żydokomunę . Wydaje się, że   sami  
powstańcy  mają poczucie niedowartościowania z  tego powodu  oraz  jakiś  kompleks  niższości, i 
czują się   wyróżnieni  udziałem w  uroczystościach    co  jest  bardzo przykrym widokiem, gdyż są 
to już ludzie  starzy , często schorowani nie znający być może  także  źródeł o  kulisach  powstania 
w którym się wykazywali  jako harcerze . 
                                                                       

 Niestety, byli  wykorzystani, wraz z pozostałymi  uczestnikami,   ale  trzeba także  stwierdzić,że  
powstańcza  psychoza  której podłożem  było wychowanie w  kulcie jednostki  wielkiego marszałka
Józefa  Piłsudskiego oraz   mitologii   powstańczej to  problem złożony . Warto w tym miejscu w 
skrócie  przypomnieć  podstawowe  fakty o  powstaniu warszawskim: 

1  sierpnia 2017:
Hołd powstańcom w godzinę "W" przed pomnikiem Gloria Victis na warszawskich Powązkach 
oddali przedstawiciele władz, m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło. W 
uroczystości wzięli udział weterani walk oraz tłumy warszawiaków.  Marszałek Sejmu dodał także, 
że Powstanie Warszawskie przyczyniło się do "trwałego oparcia polskości na wierze katolickiej i 
ufności wobec Opatrzności Bożej". "Jest to nasz sposób istnienia w Europie oraz pojmowania 
świata i polityki" - zaznaczył.Bohaterską obronę stolicy, którą latem 1944 r. prowadzili powstańcy 
na Mokotowie, uczczono w 73. rocznicę powstańczego zrywu. W stołecznym parku im. gen. 
Orlicz-Dreszera spotkali się m.in. weterani walk, władze stolicy i warszawiacy.
Uroczystości upamiętniające powstańcze walki na Mokotowie jak co roku odbyły się przed 
pomnikiem Mokotów Walczy 1944. Monument upamiętnia powstańców Mokotowa, żołnierzy 
Armii Krajowej pułku "Baszta" oraz innych oddziałów V obwodu 10 dywizji im. Macieja Rataja, 
walczących w dniach 1 sierpnia - 27 września 1944 r.
Wszystko na świecie przemija powoli, i pamięć o szczęściu i o tym co boli. Wszystko przemija, tak 
chce przeznaczenie. Jedno tylko zostaje - wspomnienie. I dzisiaj wspominamy wydarzenia sprzed 
73 laty, wspominamy w miejscu szczególnie ważnym dla żołnierzy pułku Armii Krajowej Baszta, 
bo w tym miejscu znajdował się największy cmentarz powstańczy w 1944 roku - przypomniał 
Eugeniusz Tyrajski "Sęk", wiceprezes środowiska pułku AK "Baszta" i innych mokotowskich 
oddziałów powstańczych.Szef MON :Dodał, że "nie było w dziejach Polski, nie było w dziejach 
Europy, ale i nie było też chyba w dziejach cywilizacji zachodniej wydarzenia porównywalnego z 
Powstaniem Warszawskim". 

POWSTANIE  CZY SMOLEŃSK 
Pięć nazwisk osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej odczytanych zostanie podczas Apelu 
Pamięci w trakcie tegorocznych obchodów wybuchu powstania warszawskiego. Decyzję podjęli 
powstańcy warszawscy wspólnie z MON. Jak podało w środę radio RMF FM, podczas spotkania z 
siedzibie MON, po złożeniu wniosku o asystę wojskową, podjęto decyzję o wymienieniu pięciu 
nazwisk osób, które zginęły pod Smoleńskiem. Będą to prezydent Lech Kaczyński, prezydent na 
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, prezes zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Czesław Cywiński oraz dwóch żołnierzy powstania - Stanisław Komornicki i 
Zbigniew Dębski.



Powstanie warszawskie było największą zbrodnią  w okupowanej przez Niemców Europie. 
1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40 - 50 tys. powstańców. Planowane na 
kilka dni, trwało z  uporem , godnym maniaka ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie 
zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były 
ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 
tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.
Generał Władysław Anders uważał powstanie warszawskie za kardynalny błąd z politycznego 
i wojskowego punktu widzenia, a z moralnego za zbrodnię, za którą odpowiedzialność ponosili jego
zdaniem dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Bór-Komorowski i jego sztab. Jan Nowak-
Jeziorański, legendarny kurier z Warszawy oraz jeden z koronnych świadków i uczestników 
powstania warszawskiego, powtarzał często, że każdy myślący Polak rozpamiętujący dzieje tego 
tak bohaterskiego, a zarazem tragicznego, naszego ostatniego wielkiego, narodowego zrywu 
powstańczego jest głęboko rozdarty wewnętrznie. 
                                                                  
Gen. Anders uważał wywołanie powstania, od samego jego wybuchu, nie tylko za głupotę, ale za 
„wyraźną zbrodnię” i „największe nieszczęście dla Polski”.

Co więcej, oceniał, że jakakolwiek akcja przeciwko Niemcom w panujących wówczas w kraju 
warunkach prowadziła tylko do „niepotrzebnego przelewu krwi polskiej”. Gen. Anders był „na 
kolanach przed walczącą Warszawą”, ale sądził, że „gen. Komorowski i szereg innych osób” winni 
stanąć przed sądem za wywołanie powstania. W jego opinii powstanie to leżało jedynie w interesie 
Niemców i bolszewików.

Anders, doświadczony żołnierz i dowódca, uważał, że powstanie nie było należycie przygotowane 
i nie miało najmniejszych szans powodzenia, a ocena sytuacji militarnej na froncie wschodnim, 
dokonana przez dowództwo Armii Krajowej pod koniec lipca 1944 r., była fałszywa, z czym trudno 
się nie zgodzić. Nie uzgodniono też powstania z aliantami zachodnimi i nie upewniono się, „jaką 
pomoc mogli dać alianci walczącej stolicy”.

Gen. Marian Kukiel, szef Ministerstwa Obrony Narodowej w latach 1943-1945, wyśmienity 
historyk wojskowości, też uważał powstanie warszawskie za nieszczęście dla Polski. Do wybuchu 
powstania doszło, jak wiemy, ponieważ Komenda Główna AK uważała, że Niemcy na froncie 
wschodnim ponieśli już ostateczną klęskę, a wejście Armii Czerwonej do stolicy było tylko kwestią 
kilku dni.Zdaniem gen. Andersa skutki i konsekwencje powstania warszawskiego były dla Polski 
fatalne, gdyż zniszczyły ośrodek dyspozycyjny w kraju, zniszczyły inteligencję i „puls walki 
o niepodległość w kraju, ułatwiając tym sowietyzację kraju”.

Zdaniem gen. Kukiela do wybuchu powstania doszło, gdyż Komenda Główna AK dokonała 21 
lipca 1944 r. zbyt optymistycznej oceny sytuacji na froncie wschodnim. Doszła bowiem 
do przekonania, że Niemcy na wschodzie doznali druzgocącej klęski oraz że Armia Czerwona 
wkrótce wejdzie do Warszawy, a następnie będzie kontynuować marsz na zachód, w związku 
z czym zarządziła stan czujności do powstania powszechnego od dnia 25 lipca, które przewidywało 
opanowanie przez AK stolicy jako głównego polskiego ośrodka życia politycznego i narodowego, 
nie przerywając przy tym operacji „Burza”. Jak wiemy, do powstania powszechnego nie doszło, 
gdyż w ostateczności powstała tylko Warszawa.

Zgodnie z relacją gen. Tadeusza Pełczyńskiego autorem tej nader optymistycznej oceny działań 
na froncie wschodnim był gen. Leopold Okulicki, zastępca szefa sztabu KG AK ds. operacyjnych. 
Nie ulega kwestii, iż gen. Okulicki był głównym orędownikiem i autorem powstania 
warszawskiego, co było dla gen. Andersa wielkim zaskoczeniem.



Zdaniem gen. Kukiela wszystkie dalsze decyzje podejmowane w kraju, które doprowadziły 
do wybuchu powstania w Warszawie, były w zasadzie wynikiem owej wadliwej oceny sytuacji 
na froncie wschodnim. Np. decyzja podjęcia walki o Warszawę 1 sierpnia 1944 r. powzięta przez 
KG AK po południu 31 lipca, na skutek meldunku płk. dypl. Antoniego Chruściela „Montera”, 
komendanta Warszawskiego Okręgu AK, o pojawieniu się czołgów sowieckich pod Pragą. Dzisiaj 
wiemy, że KG AK źle wybrała moment rozpoczęcia walki o Warszawę. Jak to trywialnie określił 
gen. Kukiel, „onipociągnęli fałszywą kartę – jokera – kiedy ostatecznie zdecydowali się działać”.

Dla gen. Kukiela „pojawienie się Rosjan w okolicach Pragi było niewystarczającym dowodem, 
że Armia Czerwona będzie w stanie przekroczyć Wisłę i zająć Warszawę”. Decyzję podjęcia boju 
o Warszawę 1 sierpnia w KG AK przeforsował, jak sam później przyznawał, gen. Okulicki. 
Tymczasem gen. Kukiel już 30 lipca doszedł do przekonania, po otrzymaniu wiadomości 
z Warszawy, że Niemcy ściągnęli pancerne posiłki do rejonu stolicy, że rosyjsko-niemiecka bitwa 
o Warszawę przeciąga się i że trzeba czekać na jej wyniki przed rozpoczęciem akcji AK.
W Warszawie natomiast sztab AK, zdaniem gen. Kukiela, „działał pod presją wypadków 
i zlekceważył przybycie niemieckich posiłków”.                                                                   
Dla gen. Kukiela niejasna była też sprawa meldunku płk. „Montera” złożonego gen. Borowi 
po południu 31 lipca 1944 r., o pojawieniu się czołgów radzieckich pod Pragą, który stał się 
bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania.
Niestety gen. Kukiel nie przekazał swej trafnej oceny sytuacji do kraju, gdyż – mimo że był 
ministrem obrony narodowej – nie mógł się komunikować bezpośrednio z dowódcą AK, nie 
posiadał bowiem do tego żadnych uprawnień. 
Było to wyłącznie domeną naczelnego wodza.

Gen. Tadeusz Pełczyński  -  jeden z tych fałszerzy- też wielokrotnie zaznaczał, że ocena sytuacji 
na froncie wschodnim miała przemożny wpływ na decyzję o wywołaniu powstania w stolicy: „Od 
sytuacji na froncie uzależniony był moment rozpoczęcia walki i zdeterminowanie elementów 
taktycznych”.Gdybym wiedział – przyznawał po wojnie gen. Pełczyński, jeden z głównych autorów
powstania warszawskiego – że Rosjanie nie wejdą i nie będą działać na korzyść Warszawy, tobym 1
sierpnia 1944 r. walki nie podejmował.

 Poczekałbym na lepszy moment, który upewniłby mnie, że Rosjanie wejdą do Warszawy 
i Niemców wykończą. „Bo myśmy mogli tylko walkę rozpocząć, my ich (Niemców – JMC) 
wykończyć nie mogliśmy – tak zarozumiali nie byliśmy”.

„Były błędy – przyznawał później gen. Pełczyński – i nie wszystko było przemyślane do końca”. 
Należało bowiem przypuszczać, że – jak ostrzegał Komendę Główną Armii Krajowej płk dypl. 
Janusz Bokszczanin – Stalin, który kierował się zawsze przede wszystkim względami politycznymi,
„będzie robił wszystko, co tylko będzie mógł, aby powstanie zakończyło się naszą klęską”.
Nie można było uzależniać ostatecznego sukcesu powstania od dobrej woli Stalina,
który już w lutym 1943 r., a więc jeszcze przed zerwaniem stosunków z rządem polskim w sprawie 
Katynia, oświadczył gen. Sikorskiemu, że nie będzie współpracował militarnie z Armią Krajową, 
rzekomo aby nie narażać polskiej ludności cywilnej na represje niemieckie. Dodawał przy tym, 
że miał zamiar tworzyć oddziały polskie przy Armii Czerwonej, które później planował zwrócić 
Polsce. 
Było więc jasne, że Stalin traktował Armię Krajową jako siłę mu wrogą jeszcze na długo 
przed wybuchem powstania warszawskiego.
Co gorsza, nasi alianci zachodni wyłączyli Armię Krajową w listopadzie 1943 r. z działań 
inwazyjnych, uważając, że jej działania w Polsce nie będą miały wpływu na planowane operacje 
anglo-amerykańskie w północnej Francji. Aliantów zachodnich interesowała głównie działalność 
wywiadowcza AK, a nie jej od dawna planowane operacje powstańcze.



Ze swej strony gen. Anders robił, co mógł, aby naczelny wódz  -  sanator , piłsudczyk i  mafioso 
legionowy generał Sosnkowski- wydał gen. Borowi-Komorowskiemu kategoryczny rozkaz 
zakazujący mu wywołania powstania w stolicy, które zdaniem dowódcy 2. Korpusu było z góry 
skazane na klęskę. Niestety gen. Sosnkowski nie wydał dowódcy AK tego rodzaju rozkazu, 
pomimo nacisków gen. Andersa, co w rezultacie doprowadziło do tragedii miasta. Nie ulega 
kwestii, że gdyby gen. Anders był naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych, to wydałby dowódcy 
AK taki rozkaz i przez to uratowałby najprawdopodobniej Warszawę i jej mieszkańców od zagłady. 

Gen. Sosnkowski był z wykształcenia inżynierem, z powołania działaczem niepodległościowym, 
a z wojskowego punktu widzenia samoukiem, który nie miał żadnego regularnego wyszkolenia 
i wykształcenia wojskowego, gdyż nigdy nie ukończył
żadnej szkoły wojskowej, ani „niższej”, ani „wyższej”. Prawie nigdy też, aż do samej kampanii 
wrześniowej, nie dowodził żadnym większym oddziałem wojskowym na froncie.Gen. Komorowski
oczekiwał od swojego naczelnego wodza wyraźnych rozkazów i dyspozycji. Twierdził też, 
że gdyby naczelny wódz zakazał walki w Warszawie, to rozkaz jego byłby wykonany. Rozkazu 
takiego jednak nie otrzymał. 
                                                                  
Gen. Komorowski oczekiwał od swojego naczelnego wodza wyraźnych rozkazów i dyspozycji. 
Twierdził też, że gdyby naczelny wódz zakazał walki w Warszawie, to rozkaz jego byłby 
wykonany. Rozkazu takiego jednak nie otrzymał. Niestety, gen. Władysław Anders miał świętą 
rację, kiedy mówił, że powstanie warszawskie było z góry skazane na straszliwą klęskę i nie miało 
najmniejszych szans powodzenia.

Ponadto na losach i przebiegu powstania fatalnie zaważyły różnego rodzaju błędy popełnione przez 
Komendę Główną AK i płk. dypl. „Montera”, komendanta Warszawskiego Okręgu, 
np. przeprowadzenie pierwszej mobilizacji okręgu 28 lipca, zmiana godziny „W” z pory nocnej 
na dzienną, niepotrzebne rozwadnianie sił, przypuszczenie 1 sierpnia szturmów na silnie obsadzone 
i ufortyfikowane obiekty niemieckie, których powstańcy w żaden sposób nie mogli zdobyć, nie 
mając ciężkiej broni.

 Całe uzbrojenie powstańców w dniu wybuchu walk składało się z siedmiu cekaemów, 60 
elkaemów, 1000 kb, 300 pm, 1700 pistoletów, 25 tys. granatów i 15 piatów. Gen. Anders mówił 
zawsze, że gdy brakuje broni, nie daje się rozkazu do walki, szczególnie gdy w grę wchodzą duże 
skupiska ludności cywilnej.

Co gorsza, blisko połowę broni strzeleckiej, jaką powstańcy posiadali 1 sierpnia 1944 r. „tworzyły 
pistolety, które jako broń krótka – osobista, w warunkach walk miejskich o umocnione gmachy, 
forty, barykady nie miała znaczenia w natarciu pododdziałów”. „Nieporozumieniem było też – 
dodaje słusznie Komorowski – liczenie na powodzenie w szturmie powstańców uzbrojonych 
jedynie w granaty”. Co mogę potwierdzić z autopsji. Powstańcy byli tylko silni duchem.
Nie ulega kwestii, iż dla Polski i Warszawy oraz jej mieszkańców byłoby o wiele lepiej, 
gdyby w drugiej połowie 1944 r. funkcję naczelnego wodza polskich sił zbrojnych piastował gen. 
Władysław Anders, a nie gen. Kazimierz Sosnkowski, który nie potrafił się zdobyć ani na zakazanie
powstania, ani na jego zaakceptowanie.

Powstanie warszawskie wybuchło w dużej mierze wbrew jego intencjom i zamiarom, od czego 
chciał go uchronić gen. Władysław Anders – co mu się niestety nie udało.
Z drugiej strony nadzieje na szybki wybuch III wojny światowej, która miała ostatecznie przynieść 
Polsce upragnioną wolność i niepodległość, na co liczyli zarówno gen. Sosnkowski, jak i gen. 
Anders, były również niebezpieczną ułudą.



Wszystko to wskazuje, w jak ciężkim położeniu znajdowała się Polska w drugiej połowie feralnego 
dla nas 1944 r., kiedy ważyły się jej losy – prawie na pół wieku.  Niemcy podawali, że�  w czasie 
powstania warszawskiego zabili lub wymordowali ok. 200 tys. Polaków – dzieci, kobiet, starców 
i mężczyzn, obrócili też stolicę Polski w perzynę. Ok. 550 tys. ludzi wypędzili ze zniszczonego 
miasta, z czego 165 tys. wywieźli na roboty w Rzeszy, a 50 tys. wysłali do obozów 
koncentracyjnych. 
Cytat :  Tytuł pochodzi od redakcji.
https://www.tygodnikprzeglad.pl/nie-tylko-glupota-ale-zbrodnia/

Prof. Jan M. Ciechanowski – żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego, po wojnie osiadły
w Londynie, autor licznych prac z zakresu historii najnowszej, wykładowca Akademii 
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Jego najważniejsza książka „Powstanie 
warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego”, która przez 13 lat nie mogła ukazać 
się w PRL, doczekała się już kilku wznowień  ale co z  tego skoro  pomijanych  i lekceważonych  
także  przez  kolejne  rządy, MON i MEN . Obecne, siódme wydanie, opublikowane przez AH 
i Bellonę, zostało znacznie rozszerzone.

WARTO  PRZECZYTAĆ    http://www.powstanie.pl/index.php?ktory=20&
W społeczeństwie ciągle żyje “mit bohaterskiego zrywu Stolicy”. Powstanie stało się legendą. Sam 
ta legendę noszę w sobie od 50 lat. 
                                                           
Wejście Rosjan zastało nas w styczniu 1945 w Piotrkowie Trybunalskim. Pamiętam jak jakieś 
wyrostki pozbierały porzucone przez Niemców karabiny, założyły sobie biało-czerwone opaski i 
zaczęli “robić Polskę”. A mnie chciało się płakać na wspomnienie, z jakim bohaterstwem zdobywali
broń Chłopcy z AK i z jakim poświeceniem tą bronią o Polskę walczyli. Gdy urządzono nam 
defiladę oddziałów Ludowego Wojska Polskiego pod dowództwem sowieckich oficerów (bo 
naszych zgładzono w Katyniu), to tłum ludzi witał ich w milczeniu. Wszyscy zdawali sobie sprawę,
że nie na takie wojsko czekaliśmy, że to wielkie oszustwo. 

Pan Jeziorański pisze, że naród polski przez 5 lat przygotowywał się do rozprawy z wrogiem, więc 
nie można było zrezygnować z podjęcia walki. Naród się przygotowywał, ale nie do powstania w 
Warszawie, z której jeszcze w lipcu wysyłano broń na prowincję. Warszawa do powstania nie była 
przygotowywana. 
Jan Sidorowicz, Montreal, sierpień 2004 (tekst edytowany w maju 2008) 
 jeansidor@engineer.com 

                POWSTANIE WARSZAWSKIE – BEZ NIEDOMÓWIEŃ
 (Artykuł polemiczny - „politycznie niepoprawny")
       
  Od ponad pól wieku pokutuje obiegowa opinia, że sprawcą tragedii Powstania był Stalin, który 
zdradził, nie udzielając Warszawie pomocy. Otóż Stalin Warszawy nie zdradził, bo niczego nie 
obiecywał. Zachował się jak należało się spodziewać – urządził drugi Katyń. 

Odpowiedź na pytanie kto był rzeczywistym sprawcą tragedii natrafia na przeszkody. W 
świadomości społeczeństwa jest to ciągle niezabliźniona rana. I dlatego wszelkie dyskusje na ten 
temat – aby nikogo nie urazić – kończą się tak zwanym “owijaniem w bawełnę”. Bohaterstwo 
żołnierzy Powstania i prześladowanie ich po wojnie spowodowało, że Powstanie weszło do 
Panteonu Pamięci Narodowej i tym samym jego dowódcy pozostają do dziś poza wszelką krytyką. 



         POWSTANIE WIDZIANE Z BLISKA (oczami 10-letniego chłopca) Mieszkaliśmy na 
Flory nr 7. Pierwszego sierpnia o 5-tej z sąsiedniego domu Flory 9 (róg Bagateli) wybiegło 98 
chłopaków z rewolwerami w ręce, aby zaatakować gmachy SS na Szucha. Tam były bunkry, zasieki
i czołgi. Rozpętała się strzelanina i zaraz do naszej piwnicy zaczęli napływać ranni. Pamiętam ich 
do dziś, jakby to było wczoraj, Układano ich na węglu lub na stole w pralni, moja mama dawała 
poduszki. Jeden miał w trzech miejscach przestrzelone lewe płuco, ale żył. Przyszedł dozorca i 
powiedział z zachwytem, że “nasi jak koty skaczą po dachach”. Ja miałem tylko 10 lat, ale 
zrozumiałem, że jest źle, bo znaczy, że nie opanowali nawet Bagateli. Ruch powstańców i 
sanitariuszek odbywał się piwnicami, przez przebite w murach otwory. Po godzinie strzelanina 
zaczęła cichnąć. 

Wtedy oficer, do którego zwracano się “panie rotmistrzu” (był to Lech Gluchowski, d-ca batalionu 
Jeleń) – zapytał moją mamę (sic!): “Czy pod 9-ką są już Niemcy?” – wykazując tym kompletny 
brak rozeznania sytuacji. Zrozumieliśmy co się dzieje i uciekliśmy na 5 piętro. Po ulicy zaczął 
jeździć niemiecki samochód, z którego przez megafon zapowiadano, że jeśli z jakiegoś domu 
padnie strzał, to wszyscy mieszkańcy będą rozstrzelani. Ale pojedyńcze już strzały padały nadal, 
choć dowódca musiał zdawać sobie sprawę, że atak się załamał, kończy się amunicja i dalsza walka
jest bez sensu. 
Z nastaniem zmroku weszli Niemcy, zabrali i rozstrzelali tylko mężczyzn, w tym dwóch synów 
dozorcy (16 i 18 lat). Nas 5-go sierpnia wyprowadzili na Szucha. Siedząc na placu na Rozdrożu 
byliśmy świadkami jak uformowali kolumnę z kobiet i popędzili je przed czołgami w kierunku 
Piusa, gdzie próbowali zdobyć powstańczą barykadę.

 Potem trzymali nas dobę bez jedzenia i picia na podwórku gestapo, gdzie leżały zwęglone zwłoki 
powstańców. Dozorczyni przebrała trzeciego 14-to letniego syna za dziewczynkę. Rozpoznali, 
zabrali i rozstrzelali. Drugiego dnia przegnali nas płonącą Marszałkowską do barykad 
powstańczych na placu Zbawiciela. Idąc Marszałkowską, w jakimś sklepie blisko Oleandrów, 
widzieliśmy stos trupów rozstrzelanych mężczyzn, a na placu Zbawiciela leżały trupy, przez które 
należało przeskakiwać. Po przeskoczeniu barykady powstańczej udaliśmy się do rodziny na Hożą 
47. 

Na tym skrawku miasta, oswobodzonym od Niemców, mimo że pociski spadały na głowę, 
panowała niepowtarzalna atmosfera jakiejś euforii. Wisiały polskie flagi, działały różne polskie 
organizacje, kolportowano prasę powstańczą. Niestety ten nastrój euforii pomału gasł, w miarę jak 
na podwórku przybywało mogił, a domy zamieniały się w sterty gruzów. 

Po powstaniu dowiedziałem się, że z atakującego Szucha batalionu Jeleń (przedwojenni ułani plus 
młody narybek) na 98 żołnierzy ocalało siedmiu. Przed wycofaniem się w nocy na Mokotów, 
zrobili jeszcze zasadzkę na Niemców wchodzących do domu Flory 5, zabijając kilku. W efekcie 
Niemcy rozstrzelali natychmiast wszystkich mieszkańców Flory 9 i Flory 5, w tym moich 9-letnich 
kolegów ze szkoły. Dobili bagnetami też wszystkich rannych i zastrzelili pozostałe z nimi 
sanitariuszki. Myśmy ocaleli przez przypadek. Już po wojnie dowiedziałem się, że w dniach 5-6 
sierpnia Niemcy przebijali się przez Wolę, torując sobie przejście do mostu Kierbedzia i mordując 
masowo mieszkańców (5 sierpnia rozstrzelali 38 tysięcy ludzi). 5-go sierpnia dowództwo przejął 
generał SS Bach-Zelewski który zauważył, że masowe rozstrzeliwania połączone z rabunkami 
odrywają żołnierzy od walki i powodują nadmierne zużycie amunicji. Rozkazał więc rozstrzeliwać 
tylko mężczyzn i młodzież męska od lat 14. Nas wygarnęli z domu 5 sierpnia, gdy obowiązywał już
nowy rozkaz. 



Okazało się też, że rejon Szucha, gdzie stacjonowało około 1500 uzbrojonych po zęby Niemców, 
atakowało z różnych stron około 500 powstańców, uzbrojonych głównie w rewolwery i granaty 
własnej produkcji. Zginęło ponad 400, w tym cała kompania, której udało się zdobyć Kasyno 
Oficerskie. Na Polu Mokotowskim zginęła Krystyna Krahelska (kompozytorka pieśni 
powstańczych). Z ulic Bagatela, Flory, Chocimska, Marszalkowska, Oleandrów, Litewska – 
Niemcy wygarnęli i rozstrzelali w ogródku jordanowskim na Bagateli i w ruinach GISZ-u ok. 3000 
mieszkańców. Taka była cena tej fanfaronady. 

To tyle wspomnień i ujawnionych potem faktów. I potem przez lata gnębiło mnie pytanie, jak 
można było dopuścić do takiego szaleństwa. Co było tego przyczyna i kto za to jest 
odpowiedzialny? 

         POWSTANIE WIDZIANE Z DALEKA (po latach) Latami śledziłem wszystkie dostępne 
mi publikacje na temat Powstania. Te krajowe były zakłamane, a nawet te w miarę obiektywne 
(Borkiewicz, Kirchmayer) posądzałem o tendencyjność. Wydania londyńskie też wydawały mi się 
nie w pełni szczere. Opis powstania przedstawiony przez Bora-Komorowskiego w jego książce 
Armia Podziemna (Londyn 1951) przypomina bardziej pamiętnik postronnego obserwatora niż 
dziennik dowódcy. 

Wreszcie zapoznałem się z opracowaniem Jana Ciechanowskiego, będącym jego pracą doktorską 
obronioną w Londynie w 1968 roku. Praca ta bazuje na setkach dokumentów źródłowych, głównie 
pochodzących z polskich zbiorów archiwalnych przechowywanych w Londynie oraz na rozmowach
Autora z żyjącymi jeszcze sprawcami dramatu. 

 Praca ta pozwoliła mi wreszcie sformułować własny pogląd na to wydarzenie, które zmieniło moje 
życie i życie wielu tysięcy Polaków. Cenne też były wyznania pułkownika Iranka-Osmeckiego, 
szefa wywiadu KG AK oraz raport kuriera Tadeusz Chciuka (“Celt”), który wrócił z Warszawy do 
Londynu na kilka dni przed wybuchem powstania. 
Tymi wnioskami chciałbym podzielić się z Czytelnikami, gdyż wydaje mi się, że emocje związane 
z tym problemem opadły, większość uczestników tych wydarzeń oraz ich najbliższe rodziny nie 
żyją i można wreszcie obalić pewne mity bez narażania się na zarzut szargania świętości 
narodowych, czy wtórowania propagandzie komunistycznej. 

Najpierw trzeba przyjrzeć się sylwetkom ludzi, którzy wpływali wtedy na rozwój wydarzeń. 

AKTORZY PIERWSZOPLANOWI:

Gen. Sikorki 
- Premier i Wódz Naczelny (do śmierci w 1943). Realista

Po podpisaniu układu Grabski- Majski wydał w listopadzie 1941 

rozkaz, że Armia Krajowa walczy z Niemcami, ale ma stawić zbrojny opór Armii 
Czerwonej, gdyby bez zezwolenia Rządu Polskiego wkroczyła na ziemie polskie. Jednak w 
marcu 1942 po spotkaniu ze Stalinem oświadczył podwładnym, że jeśli Rosjanie wkroczą 
do Polski w pościgu za Niemcami, to stawianie im oporu byłoby szaleństwem. A.K. ma 
manifestować swoja suwerenność i jednocześnie pozytywny stosunek do Rosji Sowieckiej. 
Ukrycie organizacji uważał za niemożliwe, bo niektórzy polscy oficerowie byli na usługach
NKWD. Zalecał nie szafowanie ludźmi potrzebnymi do powojennej odbudowy, która 
będzie możliwa tylko przy dobrej woli Rosji.



W grudniu 1941 przegapił jednak ostatnią szansę ułożenia się ze Stalinem w sprawie granic,
gdy ten mu zaproponował “niewielkie korekty graniczne”. Wtedy Rosja była śmiertelnie 
zagrożona, Niemcy byli pod Moskwa, prawdopodobnie Stalin zgodziłby się na pozostanie 
Lwowa, a może nawet i Wilna przy Polsce. 
Gen. Grot-Rowecki
- dowódca AK (do aresztowania w 1943). Fantasta

Wyznawał niezachwianie tylko teorie walki z dwoma wrogami. 

Snuł takie pomysły, jak żądanie podporządkowania się partyzantki sowieckiej dowództwu 
AK, a w wypadku wkraczania Rosjan – opóźnianie ich ruchu przez dywersje a następnie 
przesuniecie sił AK na Pomorze i stworzenia tam “reduty obronnej”, gdzie przybędą wojska
emigracyjne a potem i desanty anglosaskie. W długich, utrzymanych w pompatycznym 
stylu depeszach radiowych, żądał od Sikorskiego zapewnienia desantów lotniczych 
Anglosasów, nie wiedząc, że byłoby one niewykonalne choćby ze względów technicznych 
(brak samolotów o takim zasięgu). Wielu żołnierzy AK przypłaciło życiem nadawanie przez
radio takich “dezyderatów” i “memoriałów”. 
Stanisław Jankowski
- Delegat Rządu na Kraj. Nawiedzony

Według niego (memoriał przesłany do Londynu w styczniu 1944) - polskim celem 
wojennym na wschodzie jest utrzymanie granicy z 1921 roku - przy włączeniu Litwy do 
Polski i maksymalne osłabienie Rosji przez odłączenie od niej Ukrainy i Białorusi i 
powiązanie ich politycznie i wojskowo z Polska (sic!).                                                          
Stanisław Mikołajczyk
- Premier Rządu Emigracyjnego. Nieugięty. 

Polityk o silnym charakterze i zdolności przewidywania. Niestety żądano od niego 
akrobatyki niemożliwej do wykonania. Stalin jako warunek ponownego nawiązania 
stosunków dyplomatycznych (zerwanych po ujawnieniu zbrodni katyńskiej) wysuwał 
zaakceptowanie granicy wg. linii Curzona (na Bugu), w zamian za rekompensaty na 
zachodzie i usuniecie z rządu osób, które publicznie demonstrowały swój wrogi stosunek 
do Rosji (gen.Sosnkowski, ministrowie Kot i Kukiel). Na przyjęcie tych warunków nalegał 
usilnie Churchill.

 Mikołajczyk zdawał sobie sprawę jak silną ma pozycje Rosja wśród Aliantów i że 
należałoby pójść na ustępstwa, aby wytargować cokolwiek, bo inaczej Polska będzie 
całkowicie zdominowana przez Rosję, zsowietyzowana a nawet może i włączona do ZSRR.
Niestety na ustępstwa nie mógł pójść, bo wyrażając zgodę na utratę Kresów, straciłby 
wiarygodność czynników krajowych i spowodowałby ferment w wojsku, w którym 
większość żołnierzy pochodziła z Kresów. Na dobitek Alianci nie zgadzali się na ogłoszenie
przewidywanych dla Polski rekompensat na zachodzie, aby nie wzmacniać oporu Niemców.
Paradoks polegał na tym, że cały ten spór był już “musztardą po obiedzie”, bo utrata 
Kresów była już wcześniej przesadzona na konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie, tylko 
Roosvelt prosił, aby tego nie ujawniać nikomu, gdyż bał się strącić 7 milionów głosów 
Polaków w zbliżających się wyborach. 



W okresie poprzedzającym Powstanie, Mikołajczyk próbował bezskutecznie zawrzeć ze 
Stalinem porozumienie o współpracy militarnej miedzy AK i Armią Czerwoną. 
Mikołajczyk, bazując na meldunkach krajowych, przeceniał siłę militarną praktycznie 
nieuzbrojonej Armii Krajowej, a Stalin zdawał sobie sprawę, że jest to organizacja wroga 
Rosji, a jej siła militarna na tle teatru wojennego jest po prostu – żadna. 

21 lipca 1944 Mikołajczyk upoważnił czynniki krajowe do podjęcia decyzji, czy 
przeprowadzić w Warszawie powstanie, i w którym momencie. 
Gen. Sosnkowski
- Wódz Naczelny. Niezdecydowany dramaturg.

Ogólnie “był za, a nawet przeciw”. 

Nie wydawał jasnych rozkazów, lecz rodzaj sugestii. Nie wyobrażał sobie współpracy 
militarnej z Sowietami, bo to nie był sojusznik. Zdawał sobie sprawę ze słabości AK i z 
jednej strony był przeciwny powstaniu, z drugiej strony głosił: “rozpaczliwe gesty w życiu 
narodów są niekiedy nieuniknione ze względu na symbolikę polityczną tych aktów i 
znaczenie moralne dla potomności”. 

Podobnie jak Grot-Rowecki widział konieczność beznadziejnego boju pod groźbą 
odpowiedzialności przed przyszłymi pokoleniami. 

Był autorem absurdalnej Instrukcji dla AK, która mówiła, że w miarę posuwania się Rosjan,
Armia Krajowa ma występować zbrojnie przeciw Niemcom, ale z chwilą pojawienia się 
Rosjan w danej miejscowości – znowu schodzić do podziemia. Byłyby to więc czyny i 
ofiary anonimowe, a efekty przypisałaby sobie partyzancka komunistyczna. W grudniu 
1943 Sosnkowski nakazał Borowi-Komorowskiemu utworzyć nowa szkieletową kadrową 
organizację antysowiecką – szczególnie na Kresach Wschodnich. W maju 1944 wysłał do 
Polski na spadochronie płk Okulickiego (po skoku automatycznie awansował na generała) z
misją nakłonienia dowództwa AK do wywołania powstania w Warszawie.
                                                                   
 Chciał z Warszawy uczynić dramatyczna scenę, na której miał się rozegrać ostatni akt 
polsko-rosyjskiej konfrontacji i “wstrząsnąć tym sumienie świata”. W lipcu 1944 kazał 
Borowi – Komorowskiemu rozważyć możliwość ewakuowania najwartościowszych ludzi 
na zachód (opcja wybrana w styczniu 1945 przez d-ce Brygady Świętokrzyskiej NSZ) lub 
przez Słowację na Węgry (sic!). Jednocześnie łudził Bora obietnicami przysłania Polskiej 
Samodzielnej Brygady Spadochronowej, mimo że została ona już przekazana pod 
dowództwo alianckie, a przerzut jej do Polski był technicznie niewykonalny. 

A na kilka dni przed spodziewanym wybuchem powstania wyjechał na “inspekcję” do 
Włoch, umywając ręce od odpowiedzialności. Powstania ani nie nakazał, ani nie zakazał. 
Stalin
- Wiadomo. Konsekwentny rzezimieszek

Jego stosunek do Polski by jasny: określał go pakt Ribentrop- Mołotow i zbrodnia katyńska.
Stąd łatwo było zgadnąć intencje jego na przyszłość. Rząd Londyński traktował z 
nieukrywaną pogardą a Armii Krajowej zarzucał, że nie walczy z Niemcami, lecz zwalcza 
partyzantkę sowiecką. Było w tym trochę prawdy. Represje Niemieckie na ludności 
powodowały, że AK prowadziła tylko akcje sabotażowe i to w ograniczonym zakresie. W 
latach 1943-44 w lasach zrobiło się ciasno.



Często na tych samych terenach działały oddziały AK, partyzantka komunistyczna, 
ukraińska, rosyjscy spadochroniarze zrzuceni na tyły wroga i wreszcie pospolite bandy 
rabunkowe. Wszystkie czerpały środki do życia z tego samego “rezerwuaru”, jakim były 
gospodarstwa chłopskie. Dochodziło więc do zatargów a czasem i potyczek, bo trzeba było 
bronić polskiej ludności. W okręgach wileńskim i nowogrodzkim dochodziło do starć z 
partyzantką sowiecką a nawet do kontaktów z Niemcami, celem pozbycia się 
“niepożądanych gości” (Krzysztof Komorowski -Armia Krajowa, Lisiewicz – Plan Burza). 

Stąd Stalin już 1943 roku przeciwstawiał się zrzutom broni dla AK – twierdząc, że broń ta 
idzie w nieodpowiednie ręce. A podczas powstania nie zgadzał się nawet na lądowanie 
samolotów alianckich na założonej przez amerykanów bazie lotniczej w Połtawie na 
Ukrainie, które mogłyby dokonać zrzutów broni dla Warszawy, w ramach lotów 
wahadłowych. Argumentował, że “Rząd Radziecki nie chce mięć nic wspólnego z awantura
wywołaną przez kryminalistów dla osiągnięcia celów wrogich wobec Związku 
Radzieckiego”. Uprzedził też, że Armia Czerwona nie będzie tolerować w pasie działań 
frontowych żadnych oddziałów nie podporządkowanych jej dowództwu. Stanowisko 
Stalina musiało być znane KG AK przed wywołaniem Powstania. 

Churchill
- Wiadomo - Nieszczery doradca 

Z wielką siłą nalegał na Mikołajczyka, aby ten zgodził się na zmianę granic i na usunięcie z
Rządu osób wrogich Rosji, co dałoby szansę na dogadanie się ze Stalinem w sprawach 
współpracy wojskowej i administracji cywilnej na wyzwolonych terenach. Argumentował, 
że Anglia dochowuje swoich zobowiązań sojuszniczych wobec Polski, ale nigdy nie 
gwarantowała "specyficznych" granic i uprzedzał, że Anglicy nie będą bić się z Rosją o 
polskie granice. Oczywiście w tych wszystkich radach najważniejszy był interes Wielkiej 
Brytanii, honorowe wyjście z sytuacji w stosunku do zdradzanej Polski i troska, aby nie 
zrazić sobie Rosji, na której spoczywał główny ciężar wojny                                                  

Roosevelt 
- Wiadomo - Obłudnik 

Zataił, że już na konferencji w Teheranie uzgodnił ze Stalinem przebieg polskiej wschodniej
granicy, bo nie chciał utracić w wyborach 7 milionów głosów polonii. W rozmowie z 
Mikołajczykiem udawał, że popiera jego dążenia do zachowania Lwowa i Wilna, 
niepotrzebnie “utwardzając” jego stanowisko.W fazie powstania ociągał się z udzieleniem 
pomocy lotniczej a nawet z ogłoszeniem, że powstańcy są żołnierzami koalicji i przysługują
im prawa kombatanckie zgodnie z konwencją haską i genewską. Wszystko, aby nie narazić 
się Stalinowi, bo to działo się na terenie rosyjskiego teatru operacyjnego. 

W Jałcie nie wyciągnął wniosków z zachowania się Stalina podczas Powstania i uwierzył 
mu, że on chce “aby Polska była niepodległa i demokratyczna”. 

Bo Stalin był jeszcze potrzebny do rozgrywki z Japonia.



Hitler 
- Idol Narodu Niemieckiego

Na wiadomość o wybuchu powstania, rozkazał zabić wszystkich mieszkańców bez względu
na wiek i płeć a miasto spalić i zrównać z ziemią. Rozkaz ten natychmiast zaczęto 
wykonywać z niemiecką skrupulatnością a nawet nadgorliwością . 
Armia Krajowa 
- Elita Narodu - wspaniała organizacja

Już sama nazwa powodowała nieporozumienia, gdyż posiadała tylko nieliczne oddziały 
zbrojne operujące głownie w lasach. To było raczej sprzysiężenie ludzi ze wszystkich 
warstw społecznych, gotowych walczyć o Polskę wszelkimi dostępnymi środkami. Jej 
liczebność wahała się (w zależności od czasokresów oraz źródeł) od 200 do 350 tysięcy 
członków. Większość żołnierzy nie wykonywała zadań bojowych, lecz wywiadowcze i 
sabotażowe w swoich miejscach pracy, sabotując urządzenia, środki transportowe i archiwa 
wroga. Przez sama Komendę Główną przewinęło się w czasie okupacji 4500 etatowych 
pracowników, z czego ponad 1500 zginęło rozstrzelanych lub w obozach koncentracyjnych.
Armia Krajowa miała wspaniałych ludzi, pracujących w nieustannym zagrożeniu i 
prowadziła bardzo szeroki zakres działalności: 

wywiad (krajowy i zagraniczny), wysyłanie kurierów, przyjmowanie zrzutów, akcje 
sabotażowe, likwidowanie gestapowców i konfidentów, odbijanie więźniów, opieka nad 
rodzinami aresztowanych i pomordowanych, tajne podchorążówki, produkcja broni, 
propaganda (druk i kolportaż), podrabianie dokumentów, służba medyczna i 
kwatermistrzowska. W samej Warszawie posiadała kilka tysięcy lokali konspiracyjnych i 
skrzynek kontaktowych. Z pieniędzy ze zrzutów miała budżet, z którego opłacano 
pracowników pracujących wyłącznie dla organizacji, wypłacano żołd żołnierzom, 
zapomogi dla rodzin, kupowano broń, wykupywano więźniów. 

Miała tylko jeden mankament: praktycznie nie miała broni. Szczególnie w Warszawie, 
przed samym wybuchem powstania.                                                                 
Niestety wielu członków ścisłej Komendy Głównej okazała się kompletnymi ignorantami w
sprawach nowoczesnych metod prowadzenia wojny. Domagali się "zrzucenia Brygady 
Spadochronowej na Wolę" a zrzutów broni "na plac Napoleona" wzbudzając uśmiechy 
politowania dowódców alianckich. Nie docenili nawet skuteczności broni maszynowej, 
rozkazując atakować niemieckie bunkry w biały dzień t.zw. "rojem". 

ROLE DRUGOPLANOWE:
Gen. Tatar 
- Zastępca Szefa Sztabu AK – "trędowaty"
Jesienią 1943 opracował dla Dowódcy AK referat, w którym udowadniał, że cała Europa 
południowo-wschodnia dostanie się w strefę wpływów sowieckich, więc nie można 
prowadzić polityki dwóch wrogów, lecz trzeba się z Rosją ułożyć i czym wcześniej tym 
lepiej, bo uzyska się lepsze warunki zanim Rosjanie wejdą. Został uznany w sztabie za 
zdrajcę i aby nie "zarażał" tymi ideami młodszych oficerów - został wysłany w kwietniu 
1944 do Londynu. 



Płk Bokszczanin 
- Z-ca Szefa Sztabu AK - przytomny

Na odprawach poprzedzających decyzję o powstaniu przekonywał, że Rosjanie zatrzymają 
ofensywę, gdy zorientują się, że powstanie zostało wywołane przez wrogi im Rząd w 
Londynie, celem zainstalowania w stolicy podległych mu władz cywilnych. 

Ostrzegał przed przedwczesnym rozpoczęciem powstania, zanim nie pozna się intencji 
Rosjan. Radził, aby nie wydawać rozkazu do walki, zanim nie zaobserwuje się, że artyleria 
sowiecka przenosi ogień na lewy brzeg Wisły. Byłby to dowód, że przełamali opór 
niemiecki na prawym brzegu i zamierzają forsować Wisłę. Przyjęto to, jako warunek 
rozpoczęcia powstania, ale w chwili wydawania rozkazu do walki - zapomniano o tym. 
Jan Nowak- Jeziorański 
- "Kurier z Londynu" - sygnał ostrzegawczy

Gdy w lipcu 1944 wrócił z Londynu do Polski, był chyba najlepiej zorientowanym 
człowiekiem w sytuacji zarówno w Londynie jak i w Polsce. W Londynie rozmawiał z 
Mikołajczykiem i Sosnkowskim, był przyjęty przez Churchilla i ministra Edena i miał 
wystąpienie w Parlamencie Brytyjskim. 

Ostrzegał dowództwo AK, że sytuacja międzynarodowa jest taka, że Rosjanie po zajęciu 
Polski, będę w niej rządzić jak zechcą, wiec powstanie będzie walką o przegraną już 
sprawę. Że nie można liczyć na żadną pomoc militarną z zachodu i że powstanie nie 
poruszy tez opinii publicznej na Zachodzie. Uprzedził też, że Polska Brygada 
Spadochronowa nie przybędzie z pomocą, bo została już przez Aliantów przeznaczona do 
innych celów. Nie przybędzie nawet anglo-amerykańska misja obserwatorów, bo Polska 
leży w strefie działań sowieckich. 

Wspomina, że młodsi oficerowie prosili go, aby przekonał dowództwo, że powstanie to 
szaleństwo. Nie przekonał. 
"Polacy" z Komitetu Lubelskiego 
Wzywali do rozpoczęcia walki w Warszawie. A gdy powstanie wybuchło, odezwa KC PPR 
głosiła: "Banda sanacyjnych awanturników i warchołów podnosi dziś swą brudną łapę 
przeciw PKWN i przeciwko Ludowemu Wojsku Polskiemu..." A Gomułka po upadku 
powstania powiedział: "stosy trupów bohaterskich obrońców stolicy reakcja traktowała jako
drabinę, po której chciała dostać się do władzy, wbrew woli Narodu".                           
Gen. SS Von dem Bach-Zelewski 
- odpowiedzialny za pacyfikacje - Polaka-syn

Uzyskał zgodę Hitlera, aby ze względów praktycznych (oszczędność czasu i amunicji) nie 
zabijać wszystkich mieszkańców, lecz tylko mężczyzn i chłopców powyżej lat 14-tu. 
Marszał. Rokossowskij 
- D-ca Frontu Sowieckiego – Polak?!
Po przegranej bitwie pancernej 4-5 sierpnia pod Wołominem, gdy jego korpus pancerny 
został przez Niemców odrzucony - już 8 sierpnia zameldował Stalinowi, że 23 sierpnia 
będzie w stanie wznowić ofensywę celem zdobycia Warszawy (Stalin planu nie 
zatwierdził). Potem, aby przedłużyć powstanie, pozorował "desant" na Czerniakowie. Nie 
nawiązał kontaktu z dowództwem powstania, mimo że wskazano mu czynny kabel 
telefoniczny z Pragi do Śródmieścia. Po wojnie mianowany Marszałkiem Polski. 



BEZPOŚREDNI SPRAWCY
Generał Okulicki 
                                                              
Emisariusz Sosnkowskiego - zawadiaka (dziś byłby nazwany oszołomem)

Znany był w Kołach wojskowych ze swojej impulsywności i brawury. Bór-Komorowski 
wyrażał się o nim: “to jest ktoś, to jest chłopak do wypitki i do wybitki” i widział w nim 
męża opatrznościowego. Postać tragiczna. Gorący patriota, ale bez wyobraźni i poczucia 
odpowiedzialności, a dziwne, bo przeszedł w 1940-1941 przez więzienia NKWD, lecz w 
1944 ciągle nie doceniał perfidii i przebiegłości Rosjan. Zrozumiał to chyba dopiero wtedy,
gdy w 1945 został podstępnie uprowadzony do Moskwy i znalazł się znowu na Łubiance 
(gdzie po procesie 16-tu zmarł lub został zamordowany). 
Zrzucony do Polski w maju 1944 uparcie dążył do wywołania powstania. Mówił: 
“potrzebny jest czyn, tylko przez walkę można wykazać dążenie narodu do wolności i 
niepodległości”. Członków Komendy Głównej AK, którzy wyrażali obawy, posądzał o 
defetyzm i tchórzostwo. Na argumenty, że brak jest broni, odpowiadał: “lud paryski nie 
liczył ilości pałek jak ruszał na Bastylie”. Borowi-Komorowskiemu groził, że jeśli nie 
wyda rozkazu do powstania, to stanie się drugim Skrzyneckim. Cały czas parł do walki, 
namawiał członków KG, aby Borowi przedstawiali fałszywy obraz sytuacji, aby 
przyśpieszyć wydanie rozkazu.(Ciechanowski) 

Na naradach KG AK mówił: "W Warszawie mury się będą walić i krew poleje się 
strumieniami aż opinia publiczna wymusi na rządach zmianę decyzji z 
Teheranu"(zachowały się stenogramy). Aż dopiął swego. 

Jan Nowak-Jeziorański w swojej książce “Kurier z Warszawy” (wyd. Odnowa, Londyn 
1978) pisze o nim: (w przededniu powstania) “nie odczuwał wahań ani rozterki – wynikało
to z jego brawurowej natury żołnierza pędzącego do szturmu z zamkniętymi oczyma”... 
Na ostatniej odprawie przed powstaniem Bór mianował go dowódca nowej organizacji 
antysowieckiej, która miała rozpocząć działania w wypadku aresztowania przez Rosjan 
dowódców Armii Krajowej i nakazał mu wyłączyć się z akcji powstańczej i przejść do 
głębokiej konspiracji. Powiedział mu: “Jest Pan Generale naszą ostatnią nadzieją”. 
Gdy 6 sierpnia miasto płonęło, na Woli rozstrzeliwano codziennie 30 tysięcy ludzi i 
wiadomo już było, że powstanie obraca się w katastrofę – Okulicki pisał do Bora: “ należy 
zdobyć najważniejsze gmachy rządowe jak Akademię Sztabu Generalnego i ratusz i 
oflagować te budynki, aby wkraczający bolszewicy ujrzeli potęgę Państwa Polskiego”. 
 
Po upadku Powstania, jako ostatni Dowódca Armii Krajowej, napisał do prezydenta 
Raczkiewicza, że “powstanie warszawskie dobrze spełniło swoje zadanie”... 

Armie Krajowa rozwiązał w styczniu 1945
Gen. Bór-Komorowski 
- Dowódca AK - kawalerzysta

Medalista w zawodach hippicznych na olimpiadzie w Berlinie. Według opinii płk 
Bokszczanina wojskowe wiadomości i przygotowanie dowódcy AK “ograniczały się do 
umiejętności dowodzenia pułkiem kawalerii”. Nie miął żadnego doświadczenia w 
prowadzeniu walki w mieście i nie znał się na koniecznych zabezpieczeniach 
logistycznych takiej walki. Był człowiekiem słabego charakteru i ulegał wpływom takich 
osobników jak Okulicki.



 Generał Tatar wyrażał się o nim “pajac”(Ciechanowski).

Jan Nowak-Jeziorański (Kurier z Warszawy) pisze o nim: “Wbrew jakby jemu samemu 
pchały go nieustannie w górę wojenne okoliczności i dziwny polski system selekcji, 
zapewniający największe szanse temu, na którego wszyscy najłatwiej się godzą, bo 
nikomu nie przeszkadza”.                                                                                                         

Na dwa tygodnie przed wybuchem powstania Bór-Komorowski twierdził: “Przy obecnym 
stanie sił niemieckich i ich przygotowaniach polegających na rozbudowie każdego 
budynku zajmowanego przez wojsko lub urzędy w obronne fortece z bunkrami i drutem 
kolczastym – powstanie nie ma szans powodzenia”. 

Rozkaz do rozpoczęcia powstania wydal po naciskach Okulickiego i pod nieobecność 
szefa wywiadu i szefa wydziału operacyjnego, na podstawie nie sprawdzonej wiadomości 
d-cy okręgu warszawskiego, że na Pelcowiznie zauważono już czołgi sowieckie. Pół 
godziny później okazało się, że to nie były czołgi sowieckie, tylko niemieckie, 
przechodzące do kontrofensywy. Rozkaz mógł jeszcze odwołać, lecz nie zrobił tego. 
Dlaczego ? Bo pułkownik Antoni Chruściel bez porozumienia z Komendantem AK, w dniu
27 lipca samowolnie wydał rozkaz koncentracji oddziałów powstańczych na stanowiskach 
wyjściowych. Rozkaz przez Komorowskiego został odwołany, bo sytuacja na froncie była 
niejasna. Ale nastąpiła dekonspiracja całej organizacji oraz lokali konspiracyjnych. 
Nadeszły sygnały, że Niemcy zaczynają sporządzać listy osób nieobecnych w pracy w dniu
28 lipca, oraz lokali konspiracyjnych, na podstawie donosów konfidentów. To zmusiło 
Bora-Komorowskiego do wydania rozkazu do przedwczesnego podjęcia walki 1 sierpnia, 
inaczej Niemcy mieliby czas na wyłapanie większości sprzysiężonych. Byłby to wyrok 
śmierci dla żołnierzy warszawskiego okręgu Armii Krajowej. 

W pierwszych dniach Powstania, gdy ludność stolic z nadzieją oczekiwała pomocy ze 
strony Rosjan, Bór kazał rozkleić wszędzie idiotyczna odezwę, aby mieszkańcy przywitali 
wchodzących Rosjan W MILCZENIU. Nic dziwnego, że nie śpieszyli się z pomocą. 

W czasie Powstania wykazał się brakiem elementarnej wiedzy wojskowej. Żądał, aby 
przysłano Polską Brygadę Spadochronową i polskie dywizjony Mustangów, co było 
niewykonalne aż z dwóch powodów: nie zdobyto lotniska i ze względu na ograniczony 
zasięg samolotów. 14-go sierpnia wydał desperacki rozkaz, aby oddziały leśne AK “szły na
odsiecz Warszawie”. Oddziały z Kampinosu dotarły na Żoliborz, ale te z Puszczy 
Kozienickiej i Świętokrzyskiej, po wyjściu z lasów, zostały rozbite przez Niemców.. 

Człowiek przestrzegający zasad etycznych.. W przededniu powstania jego żona była w 8-
mym miesiącu ciąży. W swojej książce pisze, że mógł ją wysłać za miasto, ale stwierdził, 
że jako żona dowódcy winna dzielić los mieszkańców stolicy. Cudem ocalała wraz z 
półtorarocznym dzieckiem z rzezi na Woli. 

W przededniu kapitulacji powstania, w uznaniu zasług, został przez Prezydenta 
Raczkiewicza mianowany Wodzem Naczelnym Polskich Sił Zbrojnych... 

Zapytany przez historyków po wojnie, czy podczas Powstania doświadczył choć jednej 
chwili radości, powiedział: "Tak, gdy chłopcy z jakiegoś rozbitego sklepu przynieśli mi 
piękną parę butów kawaleryjskich". W swoich pamiętnikach gloryfikował bohaterskie 
wyczyny dwunastoletnich dzieci niszczących czołgi butelkami z benzyną. 



                                                                       

Gen.Pełczyński 
- Szef Sztabu KG AK - dyzio
Na jednej z ostatnich odpraw KG, Delegat Rządu zapytał go, co będzie, jeśli Rosjanie 
wstrzymają ofensywę. Odpowiedział : ”no to Niemcy nas wyrżną”. 
Ustalono też, że ze względu na brak broni, silnie ufortyfikowane obiekty zajmowane przez 
Niemców, jak aleja Szucha czy koszary lotników na Rakowieckiej – nie będą atakowane, 
lecz jednie izolowane, bo chodzi o opanowanie miasta. Pierwszego sierpnia w s z y s t k i e
obiekty były atakowane i mimo olbrzymich strat w ludziach ż a d e n nie został zdobyty. 
Po wojnie powiedział, że te silnie bronione obiekty były atakowane przez n i e d o p a t r z 
e n i e ... 

Do końca niczego nie zrozumiał. W 1945 roku powiedział Janowi Nowakowi-
Jeziorańskiemu (Kurier z Warszawy): “Rosjanie dosłownie lizali już Warszawę, 
musielibyśmy nie być wojskiem tylko strażą ogniową, aby się nie bić w tej sytuacji, a jak 
trzepną atomówka, to ludzie przestaną o Warszawie gadać...” 
Płk Chruściel ("Monter")
- D-ca Okręgu Warszawskiego - wywiadowca- amator

Nie zorganizował wywiadu na przedpolu walki w postaci obserwatorów zaopatrzonych w 
krótkofalówki, aby informować o postępach wojsk sowieckich. 

31-go lipca wsiadł w tramwaj i pojechał na Pragę, zobaczyć co się dzieje na rogatkach 
miasta. Dojechał do wylotu Grochowskiej i do wylotu Radzymińskiej. I baby powiedziały 
mu, że na Pelcowiznie widziano już czołgi bolszewickie. Dalej wywiad dowódcy okręgu 
nie sięgał. Z tą wiadomością, która okazała się po prostu plotką, wrócił do Bora i było to 
stanowiło kolejny argument do wydania rozkazu o początku powstania. 

Powstańców nie posiadających broni kazał uzbroić w siekiery, łomy i kilofy. 

Jeszcze przez cały sierpień, nie mając żadnych odwodów, aż do upadku Starówki snuł 
nierealne plany “kompletnego wyrzucenia Niemców z miasta”. 

Na ostatniej przed kapitulacja naradzie dowództwa AK, w dniu 28 września, będąc świeżo 
awansowany na generała oświadczył: (Zenczykowski-Samotny bój Warszawy) - “Duch 
żołnierzy jest doskonały, nasze pozycje obronne są dobre, sytuacja amunicyjna i stan broni 
jest dobry, walkę obronną możemy prowadzić stosunkowo długo...”

Płk Iranek-Osmecki 
- Szef Wywiadu KG AK - spóźnialski

Dał się przekonać Okulickiemu, że (cytuję jego wspomnienia): “musimy stoczyć w 
Warszawie bitwę, której świat nie będzie mógł zignorować, bo dostarczy to krwawego 
dowodu perfidii sowieckiej”.



 I dalej: “Jako szef wywiadu miałem obowiązek przestrzec Bora przed nieprzemyślaną 
decyzją, ale jako Polak podzielałem pogląd Okulickiego, że Warszawa nie może przejść z 
rąk niemieckich w sowieckie bez wyrażenia naszej woli zachowania niepodległości choćby
poprzez wielki krzyk buntu i rozpaczy”. 

Ostrzegał Bora, że Niemcy koncentrują na przedpolu Warszawy doborowe dywizje 
pancerne SS. Niestety, gdy dostał informacje, że dywizje te przeszły już do kontrnatarcia – 
spóźnił się na ostatnia odprawę, na której Bór wydał rozkaz rozpoczęcia nazajutrz 
powstania. 
                                                               

OKOLICZNOŚCI ŁAGODZĄCE

20 lipca był zamach na Hitlera i nieudany przewrót wojskowy – liczono, że lada dzień rozsypie się 
niemiecka dyscyplina. 

W dniach 22 do 27 lipca obserwowano w Warszawie paniczną ucieczkę Niemców. Piszący te słowa 
widział, jak niemieccy urzędnicy zamieszkali w naszym domu wyrzucali w popłochu z okien 
ubrania i materace prosto na stojący na podwórku samochód. Przez mosty ciągnęły na zachód 
kolumny wycieńczonych żołnierzy, co sprawiało wrażenie rozkładu na froncie i ucieczki. 

Na prośbę Churchilla, Stalin zgodził się przyjąć Mikołajczyka, który właśnie był w drodze do 
Moskwy. Sadzono, że może nareszcie uda mu się uzgodnić zasady choćby doraźnej współpracy 
wojskowej między AK i Armią Czerwoną. Od 26 lipca słychać było od wschodu ciągły odgłos 
kanonady artyleryjskiej. W tym czasie komunistyczna radiostacja z Lublina nadawała odezwy “do 
ludu Warszawy, aby chwycił za bron i pomógł Armii Czerwonej zdobyć miasto”. Istniało więc 
niebezpieczeństwo, że powstanie wywołają czynniki komunistyczne i one przywitają Rosjan “w 
imieniu Narodu” lub, że wybuchnie ono spontanicznie w sposób niekontrolowany. 

I tak oto udało się Rosjanom “wpędzić w maliny” dowództwo AK . 

SPLOT NIEPOROZUMIEŃ, PARADOKSÓW I ILUZJI 
Paradoksem było, że zawarcie przez Mikołajczyka porozumienia o współpracy militarnej rozbijało 
się o to, że nie chciał on i nie mógł zgodzić się na korektę naszej wschodniej granicy. A sprawa 
utraty przez Polskę swoich ziem na wschodzie była już dawno przesadzona na konferencji w 
Teheranie, lecz było to przed Rządem Polskim, na wniosek Roosvelta – ukrywane. 
Nieporozumieniem było wzajemne przecenianie swoich ról. Rząd w Londynie na podstawie 
przesadzonych meldunków przeceniał silę militarna AK, a czynniki krajowe przeceniały 
możliwości dyplomatycznego działania rządu emigracyjnego, z którym nikt się za bardzo nie liczył.
Jak słusznie napisał Jan Karski, wojnę wygrywa się siłą gospodarki i zasobów, czyli ilością 
wyprodukowanych czołgów i samolotów, a nie jakimś podziemiem, które choć wspaniale 
zorganizowane, pozostawało bez broni. 

Wydaje się, że kluczem do rozwiązania zagadki “jak mogło dojść do takiego szaleństwa” jest raport
Tadeusza Chciuka, który 26 lipca 1944 wrócił do Londynu ze swojej drugiej wyprawy do Polski 
jako kurier MSW. Cytuje wyjątki: 

“Naród polski zdaje egzamin w tej wojnie. Ale egzaminu tego nie zdają kierownicy naszego życia 
podziemnego, organizatorzy konspiracji, przywódcy polityczni i wojskowi.



 Bardzo mało mógłbym wyliczyć osób spośród kierujących naszym życiem podziemnym, które 
orientują się w wydarzeniach międzynarodowych, w światowym układzie sił i tym samym w 
naszych możliwościach. Ale i te osoby, które się orientują, odrzucają wiadomości niepomyślne, 
bazując swe poglądy, nadzieje i postępowanie na wiadomościach pomyślnych. Gdy mówiłem, że 
Rosja jest dziś potęgą, z która musimy się liczyć – odpowiadano mi, że to są jej ostatnie podrygi, że
nie ma własnej broni ani amunicji, walczy sprzętem amerykańskim i zależy od anglosaskich dostaw
żywności”. I dalej: “Prowincjonalizm naszego społeczeństwa można nazwać najczystszym 
patriotyzmem. Chodzi tu o prawdziwych z krwi i kości Polaków, t.zn. niezbyt myślących, ale 
bardzo dzielnych patriotów. 
                                                                                
Cóż wiec prostszego jak walczyć do ostatniej kropli krwi o każdą piędź ziemi polskiej, być 
bohaterem i zginąć. To, że społeczeństwo nie poszło na współprace z Niemcami, kosztowało nas już
śmierć milionów ludzi. To zaś, że będziemy bohaterami, którzy niczego się nie zrzekną – może nas 
kosztować utratę całej Polski”.(Duraczynski, Miedzy Londynem a Warszawa) 

Niestety prawdą było to, co wbijała nam przez pól wieku propaganda komunistyczna: masy 
żołnierskie AK zostały oszukane przez dowództwo. Zdecydowana większość w powstaniu widziała 
szanse odwetu na Niemcach. Tylko nieliczni zdawali sobie sprawę, że gra idzie o co innego: 
Niemcy i tak odejdą z Warszawy, chodzi o przyszły kształt Polski. Ale tylko wąskie kierownictwo 
wiedziało, że ten kształt Polski też już jest przesądzony, a powstanie ma być tylko “krzykiem 
protestu”. Żołnierze nie zdawali sobie sprawy jak wrogie są stosunki miedzy obozem londyńskim a 
sowietami. Porywając się do walki z Niemcami, nie wiedzieli, że nagroda za ich czyn będzie na 
pewno upokarzające rozbrojenie a dla wielu z nich więzienie lub sowieckie łagry i śmierć. 

A na tych, co podejmowali decyzje ciążył czynnik psychologiczny. Wiedzieli, że jeśli nie rzucą AK 
do walki z Niemcami, to potwierdzą sowieckie zarzuty bierności a nawet sympatyzowania z 
Niemcami i skończą w więzieniach NKWD. Wiedzieli, że NKWD ma ich ¨rozpracowanych¨ - zna 
ich pseudonimy, nazwiska i rysopisy. Wiec wysyłając nieuzbrojoną młodzież na bunkry i czołgi – 
świadomie lub podświadomie próbowali kupić sobie choćby chwilową nietykalność. Tego wątku 
nie znajdziemy oczywiście w żadnych wspomnieniach ani “politycznie poprawnych” 
opracowaniach historycznych, ale według mnie musiał wchodzić w rachubę. Wszyscy mają 
instynkt samozachowawczy... 

OD PLANU "BURZA" DO POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

Bór-Komorowski zmienił bezsensowna ¨Instrukcję dla AK¨ Sosnowskiego, która przewidywała, że 
AK atakuje cofających się Niemców, a z nadejściem Rosjan – schodzi znowu do podziemia. Bór 
postanowił, że AK atakuje cofające się niemieckie straże tylne, a następnie ujawnia się przed 
Rosjanami jako wojsko podległe Rządowi Polskiemu i występuje w roli gospodarza, proponując 
wspólną walkę z Niemcami. 

Ze względu na słabość sił, miała to być bardziej demonstracja polityczna niż realna pomoc 
wojskowa dla Armii Czerwonej. Działania takie, na przykład na Wołyniu, przechodziły zupełnie 
bez echa. Aby uzyskać rozgłos postanowiono zdobyć siłami AK większe miasta jak Wilno i Lwów. 
Operacje te wykonano kosztem wielkich strat w ludziach i nawiązano nawet współprace z 
dowódcami oddziałów liniowych armii sowieckiej. 
W kilka dni później oddziały AK były rozbrajane, a oficerowie aresztowani przez NKWD. 
Żołnierze mieli do wyboru Kaługe lub wcielenie do Armii Berlinga. Oficerowie – Kaługe lub 
śmierć (bo do Armii Berlinga byli nieprzydatni).Wydarzenia te nie były w stanie poruszyć opinii 
światowej. Dopominano się przysłania anglo-amerykańskich misji obserwacyjnych, ale 
bezskutecznie, bo te tereny były teatrem operacyjnym sowietów. 



Fakty te, zamiast zadziałać ostrzegawczo na dowództwo AK – wpłynęły na utwierdzenie opinii, że 
powstanie zbrojne w Warszawie będzie ostatnią szansą zaalarmowania opinii światowej, że 
Rosjanie zagarniają Polskę, nie licząc się z jej legalnymi władzami. 

Okulicki, według wspomnień Iranka-Osmeckiego, mówił: “Wilno i Lwów, te zamordowane miasta 
nie otworzyły oczu Zachodowi. Ale tym razem nasza ofiara będzie tak wielka, że będą musieli 
zmienić swoją perfidną politykę, która skazuje Polskę na nową niewolę”. 

Gdy 15 lipca podejmowano decyzje o podjęciu walki w Warszawie znane było zachowanie się 
Rosjan w Wilnie i we Lwowie. Łudzono się jednak, że będzie ono inne na ziemiach na zachód od 
linii Curzona. Ale w dniu 25 lipca Bor-Komorowski winien wiedzieć, co stało się z oddziałami AK 
na Lubelszczyźnie, które po walce z Niemcami rozbrojono a oficerów aresztowano i wywieziona do
Rosji. 

Było to wyraźne ostrzeżenie, że planowane powstanie nie może liczyć na pomoc Sowietów ani 
nawet na ich lojalną współpracę – bo uważają oni AK za wrogą im formacje. 

A pułkownik Chruściel winien wiedzieć jak niedobrze wyglądała sytuacja na froncie w dniach 28-
30 lipca w rejonie Radzymina, Tłuszcza i Wołomina, bo oddziały AK współdziałały tam z Armia 
Czerwona. Pisze o tym Tomasz Strzembosz (Rzeczpospolita Podziemna, W-wa2000, str. 290-295). 
A jeśli ci dowódcy o tym nie wiedzieli, to tym gorzej o nich świadczy. Bo potrafili przez 5 lat 
utrzymać łączność radiowa z Londynem a nie mieli łączności z własnymi oddziałami w 
decydującym momencie. 

BRAK PRZYGOTOWANIA 

Zmiana planów Burzy spowodowała, że oddziały AK w Warszawie, liczne i doskonale 
zorganizowane, były bardzo słabo uzbrojone. Jeszcze do połowy lipca broń pochodzącą ze zrzutów 
przekazywano do oddziałów leśnych. 

Według posiadanych danych, w chwili przystąpienia do walki, oddziały miały (licząc tylko 
podstawową broń piechoty): 

- 98 ręcznych karabinów maszynowych z zapasem 160 naboi na każdy 

- 604 pistoletów maszynowych z zapasem 200 naboi na każdy 

- 1386 karabinów z zapasem 170 naboi na każdy 

Ponadto posiadano 2660 rewolwerów z 20 nabojami na każdy i około 50 tysięcy granatów ręcznych
głównie własnej produkcji, tzw. "sidolówek"- będących raczej petardami. 

Oddziały t.zw. szturmowe liczyły około 30 tysięcy żołnierzy, wiec jak widać, tylko co piętnasty 
miał broń długą. Broni ciężkiej w ogóle nie było. 

Powstańcy nie tylko, że byli słabo uzbrojeni, ale nie umieli też strzelać. No bo gdzie i kiedy mieli 
się nauczyć? Jeden z powstańców wyznał mi, że w ramach szkolenia na konspiracyjnej 
podchorążówce, miał szansę tylko raz wystrzelić do tarczy podczas ćwiczeń w puszczy 
kampinoskiej. Niemieckie oddziały żandarmerii przechodziły systematyczny trening strzelecki, a 
oddziały frontowe miały za sobą 5 lat “praktyki”. Jeśli mimo to, jak w żadnej bitwie, Niemcy mieli 
więcej zabitych niż rannych, to dlatego, że powstańcy w rozpaczliwej obronie przy braku amunicji, 
dopuszczali Niemców na odległość paru metrów. 



Nie zadbano o zaopatrzenie oddziałów warszawskich w środki łączności jak radiostacje i telefony 
polowe (można było ułożyć linie telefonów polowych w kanałach). Odbiło się to fatalnie na 
dowodzeniu w czasie walki – musiano zdać się na ofiarne łączniczki, a oficerowie Komendy 
Głównej siedząc z lornetkami na dachach wysokich budynków próbowali zgadnąć, co się dzieje w 
innych dzielnicach. Bór-Komorowski (Armia Podziemna) pisze, że “dochodzące odgłosy pozwalały
mu zorientować się w przebiegu walk”. 
                                                             
Do dnia 6 sierpnia Bór nie wiedział czy są jakieś oddziały AK walczące jeszcze na Mokotowie. 
Przez brak łączności nie można było skoordynować działań. Przykład:, gdy oddziały z Kampinosu 
dotarły na cmentarz powązkowski – oddziały powstańcze już wycofały się na Stare Miasto. 

Rozporządzając pieniędzmi ze zrzutów, nie zakupiono środków opatrunkowych ani nie stworzono 
zapasów żywności. Żołnierze od pierwszych dni powstania głodowali, zdani na skromne zapasy 
mieszkańców miasta. 

BRAK PRZEWIDYWANIA 

Przed podjęciem decyzji każdy strateg wojskowy winien spojrzeć na mapę. Jak w końcu lipca 
przebiegała linia frontu? Dopiero w marcu został odblokowany Leningrad a Niemcy trzymali się 
jeszcze mocno na Łotwie i w Estonii oraz na południowej Ukrainie i w Mołdawii. Wojska, które 
podeszły klinem pod Warszawę, traciły impet po dwumiesiecznej ofensywie spod Kowla. 

Można się więc było spodziewać, że Niemcy będą zaciekle bronić linii Wisły, jako ostatniej 
naturalnej przeszkody przed granicami Rzeszy i że Rosjanie będę musieli stanąć przed 
sforsowaniem Wisły dla podciągnięcia zaopatrzenia w paliwo, żywność i amunicje. Każdy by 
stwierdził, że sytuacja jest niewyjaśniona i że Rosjanie mogą nie wejść z marszu do stolicy. 

Powstanie militarnie wymierzone przeciw Niemcom, politycznie było wymierzone przeciw 
sowietom i oni o tym dobrze wiedzieli. Jak w tej sytuacji można się było spodziewać od Rosjan 
choćby lojalnego współdziałania? Znając ich wrogi stosunek do Armii Krajowej i całego obozu 
londyńskiego należało przyjąć, jako wysoko prawdopodobne, że ze względów politycznych 
wstrzymają ofensywę. Była to dla Stalina wyjątkowa okazja, aby niemieckimi rękoma pozbyć się w
Polsce opozycji antykomunistycznej i kwiatu inteligencji. Byłoby naprawdę zdumiewające, gdyby z
takiej okazji nie skorzystał. 

Niestety, członkowie Komendy Głównej AK takiej alternatywy nie przewidywali. Nie byli to ludzie
ograniczeni, tylko jak pisze Iranek-Osmecki: “nie chcieliśmy dopuścić do naszych myśli takiej 
alternatywy, bo niszczyła nasza racje bytu”. 

“Trzeba zając miasto i utrzymać je do nadejścia Armii Czerwonej, a jeśli nie nadejdzie – umrzeć” - 
zadecydował Okulicki, wydając tym samowolnie wyrok śmierci dla 200 tysięcy mieszkańców 
stolicy. Nie pytanych, czy podzielają ten jego zapal do umierania. 

OBŁĘDNE SCENARIUSZE
Natomiast przewidywano inne pesymistyczne na ogół scenariusze wydarzeń po wejściu Rosjan, w 
zależności od ich zachowania się. I tak wymyślono: 
- Dowódca okręgu warszawskiego (płk Chruściel) pozostaje w pobliżu mostów (w założeniu, 
zdobytych przez powstańców) i ujawnia się Rosjanom jako komendant garnizonu, a Jankowski 
ujawnia się jako przedstawiciel władz cywilnych z ramienia rządu londyńskiego, czyli jako 
gospodarz. 



- Komenda Główna pozostaje na zachodnich krańcach Woli w fabryce Kamlera i obserwuje 
zachowanie się Rosjan. Jeśli Rosjanie nie aresztują komendanta okręgu, to KG ujawnia się, a 
doborowe odziały Kedywu, stanowiące osłonę KG na Woli - maszerują defilować. W wypadku 
aresztowania Chruściela – KG i oddziały Kedywu albo przechodzą do Kampinosu, (zastanawiam 
się dziś po co? 
                                                         
Przecież to zagajnik, który Rosjanie, nie liczący się ze stratami ludzkimi, mogli przeczesać w kilka 
godzin), albo zamykają się z radiostacją w murach fabryki Kamlera na Woli i bronią się tam, aby 
“wywołać światowy skandal”. Doborowe oddziały Kedywu, zgromadzone na Woli, nie zdawały 
sobie sprawy, że znalazły się tam głownie po to, aby bronić Komendę Główną AK przed 
Rosjanami. Jeszcze pod koniec Powstania Bór twierdził, że Rosjanom rozbroić się nie damy i 
będziemy się bronić w enklawie ulic Lwowska-Emilli Plater - gdzie zamierzał polec z resztką 
żołnierzy na tej ostatniej reducie. Co może świadczyć nie o patriotyzmie lecz o jego megalomanii. 

- Jeśli Rosjanie aresztują również członków KG – to wtedy pozostający w głębokiej konspiracji 
Okulicki (włączył się do powstania dopiero 15 września) – będzie miał za zadanie odbudować 
struktury dowództwa AK. Niestety nikt nie chciał dopuścić myśli, że Rosjanie W OGÓLE NIE 
WEJDĄ, gdyż wtedy pomysł powstania straciłby rację bytu. 

BRAK WIEDZY WOJSKOWEJ CZYLI PARTACKA ROBOTA

Te spekulacje spowodowały, że powstanie było już przegrane w pierwszych godzinach walki. Bo 
Komenda Główna tak była zajęta planowaniem jak “przyjąć” Rosjan, że jakby zapomniała, że 
najpierw trzeba stoczyć walkę z Niemcami. 

- Pierwszym błędem była ustalona godzina wybuchu powstania. Myślano, że o 17-tej duży ruch na 
ulicach pozwoli grupom szturmowym zbliżyć się niepostrzeżenie do bunkrów przed niemieckimi 
obiektami, obrzucić je granatami i budynki zdobyć łatwiej niż pod osłoną nocy. Niestety, efekt 
zaskoczenia zawiódł. To była za duża operacja, aby wiadomość o niej nie rozeszła się “pocztą 
pantoflową” wśród mieszkańców i nie dotarła do Niemców poprzez konfidentów. Piszący te słowa 
pamięta, że o zapowiedzi wybuchu dowiedział się o 16-tej będąc na Żurawiej u znajomych. 
Biegliśmy ulicami w kierunku domu, a gdy dotarliśmy za piętnaście piąta w rejon placu Unii – 
powstańcy już byli na punktach zbornych, ulice opustoszałe a Niemcy czekali na stanowiskach 
ogniowych. Atakujących w biały dzień powstańców, przywitali huraganowym ogniem. Efekt: mimo
ogromnych strat, dochodzących do 90% stanów oddziałów, żadnego z obiektów (atakowanych wg. 
gen. Pełczyńskiego przez p o m y ł k ę) -nie zdobyto. 

- Na skutek skróconego czasu mobilizacji, na miejsca zbiórek dotarło średnio tylko 65% 
zaprzysiężonych, a z wielu magazynów nie zdołano wydobyć broni. Tak więc do boju ruszyło tylko 
około 20 tysięcy powstańców, jedynie w 25% uzbrojonych w broń palną.

 Siły garnizonu niemieckiego oceniono na 20 tysięcy uzbrojonych “po zęby” żołnierzy, na 
dogodnych pozycjach obronnych. Ponadto na terenie miasta znalazły się czołgi pododdziałów 
niemieckich dywizji, zmierzających na front. 

- Jedyną siłą uderzeniową, jaką rozporządzała KG, były oddziały szturmowe Kedywu zgrupowania 
Radosława ( legendarne bataliony ¨Pieść¨ i ¨Miotła¨) oraz bataliony harcerskie Szarych Szeregów 
(¨Zośka¨ i ¨Parasol¨) - 2200 ludzi, w miarę dobrze uzbrojonych. Te oddziały 1 sierpni zaatakowały 
tylko drugorzędne, słabo bronione fabryczki i magazyny na Woli, stanowiąc głownie odwód i 
ubezpieczenie Kwatery Głównej w fabryce Kamlera. 



Dołączono do nich nawet w ostatniej chwili najlepiej uzbrojoną kompanię nieszczęsnego batalionu 
Jeleń, która miała zaatakować rejon Szucha. 

- W żadnych opracowaniach nie można doszukać się dokładnej relacji z przebiegu, najważniejszej 
ze względów strategicznych, walki o przyczółki mostowe po obu stronach Wisły. Wysłano tam 
pewnie oddziały tak słabo uzbrojone, że wszyscy uczestnicy zginęli. 
 Wygląda na to, że planowano głównie zdobywanie gmachów państwowych, aby je oflagować i 
pokazać, że w mieście działa już polska administracja cywilna, a zdobywanie mostów 
pozostawiono Rosjanom, aby nie wjechali za szybko do Warszawy. 

- Już po godzinie walki zapanowało poczucie klęski i kompletny chaos – przy braku łączności 
oddziały z Żoliborza wyszły w nocy do Kampinosu, gdy te z Kampinosu szły na Żoliborz. A te z 
Mokotowa i Ochoty wyszły do lasów kabackich i chojnowskich – sądząc, że powstanie w centrum 
miasta upadło. Ten odwrót też był okupiony ciężkimi stratami: pod Pęcinami zginęło 93 
powstańców. 

- Wydając rozkazy zaatakowania takich twierdz jak rejon Szucha, koszary Smigłego-Rydza na 
Chocimskiej czy koszary lotników na Rakowieckiej, dowództwo wykazało kompromitujący brak 
wiedzy wojskowej lub karygodną lekkomyślność. Ja jestem tylko plutonowym-podchorążym, ale na
studium wojskowym wbijano mi do głowy, że aby atak miął szansę powodzenia, trzeba mieć 
przewagę liczebną nad wrogiem w stosunku 2:1. Stosunek był 1 powstaniec na 3 Niemców, przy 
braku broni długiej, nie mówiąc już o broni ciężkiej. 

- Rozkaz zdobywania lotniska na Okęciu został odwołany, ale za późno – zginęło 8 oficerów i 120 
żołnierzy (Borkiewicz, Powstanie...) Łącznie pierwszego dnia walki poległo lub zostało 
rozstrzelanych 2000 powstańców a 5000 wyszło do lasów. Do dnia kapitulacji zginęło 18 tysięcy a 
20 tysięcy zostało rannych. Do niewoli wyszło 16 tysięcy. 

- Ten brak wiedzy wojskowej potwierdza rozpaczliwy rozkaz Bora wydany 14 sierpnia, przez radio,
niezaszyfrowanym tekstem, do oddziałów leśnych, aby “szły na odsiecz Warszawie”. Oddziały z 
Kampinosu zasiliły 6 sierpnia Żoliborz, gdzie zresztą okazały się mało przydatne do walki w 
mieście. Ale oddziały z puszczy kozienickiej i świętokrzyskiej po wyjściu na otwarte przestrzenie, 
zostały rozbite – Niemcy na nie już czekali. Niektórzy dowódcy odmówili wykonania rozkazu, 
doszło do sądów polowych i do rozłamów w organizacji AK. 

- Szczytem zagubienia się dowództwa była sytuacja miedzy 5 a 10 sierpnia, gdy Delegat Rządu a 
potem i płk Radosław nalegali na Bora, aby oddziały powstańcze wyszły z miasta do Kampinosu. 
Bór nie mógł się zdobyć na decyzję, a najlepsze oddziały Kedywu i Bataliony Harcerskie 
wykrwawialy się, broniąc cmentarzy jako drogi wyjścia do Kampinosu. W tym samym czasie, gdy 
powstańcy próbowali utrzymać cmentarze, Niemcy w ciągu 2 dni utorowali sobie drogę tuż obok, 
wzdłuż ulicy Wolskiej do mostu Kierbedzia i bezkarnie mordowali mieszkańców Woli (5 sierpnia – 
38 tysięcy).

 Gdyby powstańcy, zamiast tkwić na cmentarzach, zaatakowali Niemców, przecinając pobliską 
Wolską, to na pewno przeszkodziłoby to w masowych egzekucjach i dałoby czas na ewakuacje 
mieszkańców Woli do Śródmieścia. 
Oddziały Radosława w liczbie 2200 dobrze uzbrojonych żołnierzy miały wtedy nawet 2 zdobyczne 
czołgi, ale nie były w stanie jednocześnie bronić cmentarzy i atakować Niemców, posuwających się
obok ulica Wolską.



 Gdy wreszcie Bór podjął decyzję, że wyjście z miasta i pozostawienie mieszkańców na pastwę 
Niemcom byłoby niemoralne – oddziały Radosława z cmentarzy musiały wycofać się na Stare 
Miasto przez otwarte tereny byłego getta, po utracie w sumie aż 70% swoich stanów. 
Mitem jest, że Niemcy przez 63 dni nie mogli stłumić powstania. Tak jak przebili się w ciągu 2 dni 
z Woli do mostu Kierbedzia, tak mogli z powstaniem skończyć w ciągu tygodnia, rzucając do walki
jedną dywizję pancerną – o którą bezskutecznie dopominał się pacyfikujący Warszawę Von dem 
Bach-Zelenski. Wyczuli jednak, że toczy się gra polityczna i że jak długo powstanie będzie się tliło,
tak długo będzie stał wyczekująco front za Wisła. Wiec zgodnie z rozkazem Hitlera niszczyli 
systematycznie miasto, ostrzeliwując je z najcięższych dział i bombardując, ale oszczędzali już 
bardzo swoich ludzi.    
                                                                                                           
Używali do tłumienia powstania doborowych jednostek jak szkola oficerska SS z Poznania ale tez 
zbieraniny rożnych drugorzędnych batalionów jak brygada więźniów kryminalnych Dirlewanlera i 
Rosjan w służbie niemieckiej (brygada Kamińskiego, błędnie nazywana własowcami), likwidując 
kolejno polskie punkty oporu. Nie umniejsza to wcale poświecenia i bohaterstwa powstańców, 
którzy bronili się zawzięcie, zadając Niemcom duże straty. 

Była to jednak obrona straceńców wpędzonych w pułapkę, którzy woleli śmierć z bronią w 
ręku niż rozstrzelanie. 
Ale ta desperacka walka powstańców pociągała za sobą masakrę mieszkańców miasta. W czasie 
obrony Starego Miasta zginęło 30 tysięcy ludzi. 

CZY MOGŁO NIE DOJŚĆ DO TAKIEJ KATASTROFY ?

Mówi się, że w zaistniałej sytuacji w zasadzie każda decyzja musiała prowadzić do katastrofy. 
Niektórzy pisali, że gdyby Bór nie rozpoczął powstania, to wybuchłoby w jeszcze gorszym terminie
i pod jeszcze gorszym dowództwem. Nie zgadzam się z tym poglądem. Mogę się tylko zgodzić, że 
każda inna decyzja nie mogła spowodować już gorszych skutków: miasto zrównane z ziemia, 
wygubiony kwiat młodzieży, utracone skarby kultury. 

Czy było inne rozwiązanie ? Było. 

Naród poniósł już tak straszne straty w ludziach, w Katyniu, podczas okupacji i na wszystkich 
frontach, że naczelnym zadaniem polityków i dowódców wojskowych było ratowanie tych co 
pozostali, a nie szafowanie życiem Polaków jakby nas było, tak jak Rosjan, 250 milionów. 
Zrozumiał to dowódca Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Gdy ruszyła sowiecka ofensywa styczniowa,
poszedł do Niemców i powiedział: ”Wy przestajecie być naszymi wrogami, bo opuszczacie nasze 
ziemie. Pozwólcie nam odejść razem z wami, aby uratować naszą młodzież przed bolszewikami” I 
taka zgodę dostał. Wyprowadził z Polski 1500 ludzi, głownie młodzieży akademickiej. 

Co mógł zrobić Bór-Komorowski ? 

Mógł po prostu już w lipcu wydać ten rozkaz, który wydał Okulicki parę miesięcy później (pięknie 
zresztą zredagowany): rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. 
Mógł w nim wytłumaczyć żołnierzom, że Armia Krajowa przez lata okupacji wypełniła swoje 
zadanie, dokonując akcji sabotażowych i wywiadowczych, odbijając więźniów, likwidując 
kolaborantów - ale że walka z nowym okupantem skazana jest na klęskę. Dowód: w rejonie Lwowa
nigdy nie udało się stworzyć organizacji AK. Zaraz była denuncjowana przez Polaków i wszyscy 
byli aresztowani przez NKWD (jak Tokarzewski a potem Okulicki). 



Po czym należało zniszczyć wszystkie archiwa AK. Cokolwiek by się stało po wydaniu takiego 
rozkazu, nie miałoby tak tragicznych skutków jak Powstanie. Prawdopodobnie Niemcy wywieźliby 
na roboty cześć mieszkańców, ale większość by przeżyła i mogłaby po wojnie bez obaw wrócić do 
Polski, bez “czarnego biletu” jakim był udział w Powstaniu. To ocalone pokolenie na pewno 
utrudniałoby choćby biernym oporem sowietyzację kraju, przeciwstawiając się tym, co dali się 
omotać komunistycznej propagandzie. Być może niektórzy przeniknęliby do nowego aparatu 
władzy, aby storpedować jakąś akcję, kogoś ostrzec. Może w 1956 albo i wcześniej skoczyli by do 
gardła komunistom, jak zrobili to Węgrzy. Ale nawet wtedy, Rosjanie na oczach opinii światowej 
nie mogliby mordować masowo mieszkańców i zrównać z ziemią miasto. W Budapeszcie w 1956 
straty ludzkie i materialne nie stanowiły nawet 1 procenta tego, co w czasie powstania w 
Warszawie. 

Ale tych Wspaniałych Chłopców i Dziewcząt już nie było...Jest po prostu zdumiewające, jak 
dosłownie kilku ludzi, bez wyobraźni i odpowiedzialności mogło zniszczyć tak wspaniałą 
organizację jaką była Armia Krajowa, zresztą przedmiot ich dumy - i pozbawić Kraj elity. 

A co mogli zrobić ze sobą członkowie Komendy Głównej AK ? Otóż mogli ewakuować się na 
Zachód lub “wstrząsnąć sumieniem świata” popełniając zbiorowe samobójstwo, zamiast wysyłać na
pewną śmierć tysiące cudzych dzieci. 

Była jeszcze jedna szansa ograniczenia skutków katastrofy, już w czasie walki. W połowie sierpnia, 
gdy miasto płonęło a front sowiecki stał i intencje Stalina już były znane, pojawił się w Warszawie 
rosyjski kapitan wywiadu – Kaługin. Zaproponował on Borowi, aby kanałami AK poprzez Londyn 
wysłać depesze do Marszałka Stalina, że lud Warszawy prosi Go o pomoc. Przedstawił nawet 
gotowy tekst depeszy, utrzymany w hołdowniczym tonie. Bór odmówił. W kilka dni później tej 
samej treści depeszę podsunęli mu do wysłania przez Londyn dowódcy walczącyh oddzialow 
komunistycznych, rzekomo podpisana przez stronnictwa lewicowe, choć mogli ja wysłać 
bezpośrednio do Moskwy swoimi kanałami. Bór znowu odmówił, rozumiejąc, że jeśli to “wezwanie
ludu Warszawy” przejdzie przez kancelarie dyplomatyczne Foreing Office, to będzie dla światowej 
opinii jasne, że Armia Czerwona wyzwala Warszawę na prośbę ludu lub partii lewicowych , a nie 
polskiego rządu emigracyjnego. Wtedy wkraczające oddziały sowieckie byłyby zwolnione z 
rozmowy z “londyńskimi pajacami” w Warszawie. Pisze o tym szeroko Iranek-Osmecki, zgadzając 
się z Borem, że była to propozycja nie do przyjęcia. Widać tu zacietrzewienie członków Komendy 
Głównej, którzy w danej chwili nie bronili już losu żołnierzy i mieszkańców płonącego miasta, 
tylko bronili nadal swojej utopijnej koncepcji zainstalowania władzy rządu londyńskiego w 
Warszawie. 

Czasem myślę sobie, że dla uniknięcia tej tragedii zabrakło jednego trzeźwego człowieka z 
charakterem, który by w przededniu powstania poszedł do Niemców i zadenuncjował tych ludzi 
chodzących po Księżycu. Uratował by stolicę przed spaleniem i życie 200 tysiącom ludzi. 

A nasi “zachodni sojusznicy’ ześwinili się wobec nas, nie tym, że nie udzielili większej pomocy 
militarnej, bo to było technicznie trudne (stracili 35 samolotów i 330 lotników). Skandalem było to, 
że aby nie narazić się Stalinowi (wiadomo, sowiecki teatr operacyjny), przez miesiąc nie mogli się 
zdobyć na wydanie Niemcom ostrzeżenia, że powstańcy są żołnierzami koalicji i przysługują im 
prawa kombatanckie zgodnie z konwencją genewską. Do tego momentu rozstrzeliwano 
powstańców jako “bandytów”. A później rożnie bywało. 



PRÓBY USPRAWIEDLIWIENIA

Dziś spotyka się często publikacje próbujące usprawiedliwić decyzje o wywołaniu Powstania. 
Próba usprawiedliwienia przyszła też z najmniej oczekiwanej strony. Zaskoczeniem był dla mnie 
artykuł wielce szanowanego przeze mnie pana Jana Nowaka-Jeziorańskiego, jaki znalazłem w 
Tygodniku Powszechnym 

(Nr 31/1994 – Gra o Polskę). Oto próba polemiki z tezami Autora: 
Nie można twierdzić, że powstanie opóźniło o 6 miesięcy ofensywę sowiecka na Berlin i zmieniło 
na niekorzyść Rosji układ sił w Europie. 
Teatry operacji wojskowych i późniejsze strefy wpływów zostały już ustalone w Teheranie, co sam 
Jeziorański przyznaje dalej, pisząc, że wojska amerykańskie musiały zwolnić marsz a potem nawet 
wycofać się za linię demarkacyjną. Rosjanie nie musieli się śpieszyć, mieli zagwarantowany swój 
“kawałek tortu” i to alianci mogliby być w Berlinie dużo wcześniej. 

A gdyby nawet przyznać racje Jeziorańskiemu, to należałoby obarczyć przywódców powstania 
jeszcze winą o przedłużenie wojny o pół roku i śmierć kilku milionów ludzi w obozach i na 
frontach. Prawdą jest, że Rosjanie musieli przygotować się do ostatecznej ofensywy na Berlin, która
zresztą do Berlina nie dotarła, lecz ugrzęzła na Odrze. 

Pan Jeziorański pisze, że naród polski przez 5 lat przygotowywał się do rozprawy z wrogiem, więc 
nie można było zrezygnować z podjęcia walki. Naród się przygotowywał, ale nie do powstania w 
Warszawie, z której jeszcze w lipcu wysyłano broń na prowincję. Warszawa do powstania nie była 
przygotowywana. 

Dalej argumentuje, że naród polski nie po to walczył przez całą okupację, aby na końcu poddać się 
bez walki i wyjść z przetrąconym kręgosłupem. W biznesie jak ktoś zainwestuje np. 100 milionów i
widzi, że stracił już 80, a może stracić wszystko, to wycofuje się z gry nie patrząc na 
zainwestowane koszty (jak mówią Francuzi “ratuje meble”). Czesi nie mieli partyzantki, powstanie 
w Pradze zrobili im 5 maja 1945 Własowcy, (którzy zmieniając front próbowali ratować własna 
skórę) – ale oni nie czują, aby mieli przetrącony kręgosłup. 

Wątpliwym też jest, że to na skutek powstania Stalin nie uczynił z Polski sowieckiej republiki. Sam 
Jeziorański przeczy sobie, pisząc dalej, że nie zrobił tego z Polską i z innymi krajami wschodniej 
Europy, bo byłoby to bardzo źle odebrane przez komunistyczne partie na Zachodzie. 

Nie zgadzam się też z Autorem, że po powstaniu nastąpiła konsolidacja narodu i podział na MY i 
ONI. Taki podział nastąpił, ale propaganda komunistyczna trafiała na podatny grunt w 
środowiskach chłopskich i robotniczych i biorąc pod uwagę liczbę kolaborantów, aktywistów i 
ludzi ogłupionych - podział ten był bliski 50% do 50%, można więc mówić raczej o rozbiciu 
narodu. 

Już w epilogu do swojej wspaniałej i bardzo obiektywnej książki Kurier z Warszawy pan 
Jeziorański próbuje usprawiedliwić decyzję o rozpoczęciu powstania. Pisze, że pójście na ustępstwa
sowieckie dałoby komunistom legitymacje do sprawowania władzy. Otóż komuniści wcale tej 
legitymacji nie potrzebowali, najlepszy dowód, że rządzili bez niej Polską przez 55 lat. A dla opinii 
światowej stwarzali pozory legalności organizując sfałszowane lub fikcyjne “wybory”. 



Natomiast być może prawdą jest, że doświadczenie Powstania ustrzegło nas przed interwencją 
sowiecką w 1956 i 1981 roku. Sowieccy marszałkowie ostrzegali Biuro Polityczne KPZR, że 
Polacy to naród szaleńców (jeśli nie wariatów). Opinia niezbyt pochlebna, ale czasem przydatna. 

Twierdzenie, że polegli Powstańcy odnieśli dziś pogrobowe zwycięstwo, bo odzyskaliśmy 
niepodległą Rzeczpospolitą, jest tylko piękną metaforą. Tylko, gdyby Oni zobaczyli jak ta Polska, 
gwałcona przez komunistów przez 55 lat dziś wygląda – to by zapłakali. Nie o taka Polskę walczyli 
ci Wspaniali Chłopcy i Dziewczęta. W Katyniu i przez lata wojny utraciliśmy część elity narodu. W
Powstaniu straciliśmy resztę. 
I to był GWOŹDZ DO TRUMNY NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI. Bo w komunizmie panował już 
tylko negatywny dobór kadr, w myśl zasady “mierny ale wierny”. Nowa “elitę” zaczęli tworzyć 
tylko zdrajcy lub miernoty. I skutki tego odczuwamy do dziś, gdy patrzymy z jakim trudem 
odradzają się nasze nowe elity polityczne, kulturalne czy naukowe.

 Przerwano łańcuch przekazywania wartości moralnych i intelektualnych z pokolenia na pokolenie. 
Łatwiej było odbudować kamienice niż urodzić i wychować wartościowych ludzi. 

OSTATNIE REFLEKSJE

W społeczeństwie ciągle żyje “mit bohaterskiego zrywu Stolicy”. Powstanie stało się legendą. Sam 
ta legendę noszę w sobie od 50 lat. 

Wejście Rosjan zastało nas w styczniu 1945 w Piotrkowie Trybunalskim. Pamiętam jak jakieś 
wyrostki pozbierały porzucone przez Niemców karabiny, założyły sobie biało-czerwone opaski i 
zaczęli “robić Polskę”. A mnie chciało się płakać na wspomnienie, z jakim bohaterstwem zdobywali
broń Chłopcy z AK i z jakim poświeceniem tą bronią o Polskę walczyli. Gdy urządzono nam 
defiladę oddziałów Ludowego Wojska Polskiego pod dowództwem sowieckich oficerów (bo 
naszych zgładzono w Katyniu), to tłum ludzi witał ich w milczeniu. Wszyscy zdawali sobie sprawę,
że nie na takie wojsko czekaliśmy, że to wielkie oszustwo. 

I dlatego potem, w czasach najczarniejszej nocy stalinowskiej i przez cale pół wieku tego oszustwa,
myślałem sobie z satysfakcja, że dzięki Powstaniu przeżyłem chociaż 60 dni w AUTENTYCZNEJ 
Polsce, która miała wtedy powierzchnię kilkunastu kilometrów kwadratowych. Ale za jaka cenę ! 
Znam nawet takich nielicznych, co mówią, że ich walka w Powstaniu, to były najpiękniejsze chwile
w ich życiu. Ale ci liczniejsi, spaleni żywcem, przywaleni gruzami i potopieni w kanałach, już nam 
nie powiedzą, jakie to były dla nich chwile. Możemy się jednak domyślać, co myśleli o powstaniu i 
o powstańcach, bezbronni mieszkańcy w chwili przed rozstrzelaniem w ramach represji. 

Dlaczego o tym piszę ? Na moich oczach w pierwszej godzinie Powstania zginął cały batalion 
“Jeleń”. Czuje się ciągle dłużnikiem tych Chłopców, którzy porwali się do walki o Niepodległą 
Polską, a więc też o Polskę dla mnie. Nie wiedzieli, że los Polski już dawno został przesądzony, że 
ich ofiara jest nadaremna. Oni nie mają nawet swoich grobów, ale gdyby mogli powstać z trumien, 
to by zawołali głosem pełnym goryczy: KTO I PO CO NAS RZUCIŁ NA TEN OFIARNY STOS ? 
Czynię to za Nich i próbuje na to odpowiedzieć. 

Ta bolesna sprawa odzywa się we mnie, gdy widzę w telewizji uroczystości sprowadzenia urny z 
prochami Bora-Komorowskiego, czy odsłonięcia pomnika Okulickiego. Nie rozumiem, dlaczego 
społeczeństwo do tej pory nie oceniło tych ludzi. Czy robi się to dla rodzin poległych, które wolę 
wierzyć, że ich bliscy polegli za Wielka Sprawę niż, że zginęli w niepotrzebnej już bitwie ? Czy te 
uroczystości są nam niezbędne do odzyskania tożsamości narodowej? 



Napoleon zrobił jednak coś dla Francji (do dziś obowiązuje Kodeks Napoleona), ale postrzegany 
jest tam jako awanturnik i nie uświadczysz we Francji ani placu ani ulicy jego imienia. 

Gloryfikowanie osób bezpośrednio winnych masakry, to aprobowanie nieodpowiedzialności, to 
szkodliwe dla przyszłych pokoleń utrwalanie jako pozytywnych wzorców ludzi, którzy 
doprowadzili do tragedii.. Według mnie, aby nie zafałszowywać historii, trumny z prochami 
przywódców Powstania, winnych tej hekatomby ofiar, nie powinny spoczywać na Kwaterze 
Powstańców, obok grobów ich młodocianych żołnierzy, których bez broni i bez sensu wysłali na 
pewną śmierć. 
Tragedia Powstania Warszawskiego stała się lekcją i przestrogą dla społeczeństwa, które na 
szczęście zrozumiało to w październiku 1956 i w latach osiemdziesiątych. Na zakończenie zacytuję 
końcowy fragment kiążki Jan Matłachowskiego, działacza Stronnictwa Narodowego w czasie 
Powstania i na emigracji (Kulisy genezy Powstania Warszawskiego): 

"Powstanie Warszawskie to synonim polskiego heroizmu i niemieckiego barbarzyństwa. Tym 
niemniej powszechny heroizm i jego kult nie może przesłaniać problemu odpowiedzialności. Na 
tych, co szafują życiem ludzi, ich dorobkiem i zasobami kultury narodowej, ciąży wyjątkowa 
odpowiedzialność. Powstanie to wielkie historyczne wydarzenie, którego prawda powinna być 
należycie znana, aby kłamstwa o nim nie rodziły zatrutych owoców. 
 Powstanie Warszawskie rodzi nakaz podejmowania wzmożonych wysiłków nad właściwą i 
powszechną poprawą kultury politycznej narodu. Prawda o Powstaniu unaocznia skutki 
niewłaściwego mechanizmu selekcji i doboru właściwego człowieka na właściwe stanowisko. Te 
wady naszego organizmu narodowego są schorzeniami zadawnionymi, powstałymi przez 
zaniedbywanie na przestrzeni wieków i do dziś, zasad umiejętnego rządzenia się. 
Pamięć o Powstaniu winna uczyć kultu wielkości człowieka oraz kultu kompetencji i 
odpowiedzialności za życie i wartości Narodu. Czas na polską szkołę realizmu i kult rzetelnej 
kompetencji. O to wołają gruzy Warszawy i tysiące poległych, a wołają na miarę wielkości i 
powszechności bohaterstwa ujawnionego w Powstaniu" 

Jan Sidorowicz, Montreal, sierpień 2004 (tekst edytowany w maju 2008) 
Autor uprzejmie prosi, aby wszelkie uwagi krytyczne lub wyrazy oburzenia kierować na jego adres 
e-mail: jeansidor@engineer.com 

DANTE  ALIGHIERI

                                                         



JA  ZIEMIANIN 
Napis   nie jest  zmyłą.

Synonimy słowa „ziemianin” z podziałem na grupy znaczeniowe 
Najistotniejsze grupy znaczeniowe:
» ziemianin - jako istota myśląca np. mędrzec
» ziemianin - jako określenie możnego człowieka w epoce feudalizmu
» ziemianin - jako określenie właściciela dużego majątku
» ziemianin - w kontekście szlacheckim

Boska komedia (wł. Divina Commedia) – poemat włoskiego poety Dantego Alighieri, napisany w 
latach 1308–1321. Boska komedia jest syntezą średniowiecznej myśli filozoficznej, historycznej, 
teologicznej oraz panoramą świata. Jako arcydzieło literatury włoskiej, należy do klasyki światowej
i wywarła znaczny wpływ na kulturę europejską. Pierwsze wydanie drukiem Boskiej komedii, w 
języku włoskim, wyszło w 1472 r. we włoskim Foligno z warsztatu pochodzącego z Moguncji 
typografa Johannesa Numeistra. 

Poemat przedstawia wizję wędrówki poety przez zaświaty – Piekło, Czyściec i Raj. Pomysł 
wędrówki w zaświaty (zwany katabazą) Dante zaczerpnął od swoich poprzedników – motyw ten 
pojawia się w literaturze starożytnego Rzymu (bezpośrednią inspiracją Dantego była Eneida 
Wergiliusza) jak i literaturze okresu średniowiecza. Dante rozwinął ten motyw w obszerny poemat, 
czyniąc samego siebie głównym bohaterem, chociaż należy mieć świadomość, że w poemacie 
mamy do czynienia z dwoma wcieleniami Dantego – po pierwsze bohatera, który wędruje po 
zaświatach, po drugie narratora, który z perspektywy czasu opowiada historię swojej wędrówki. 

Niestety jego dzieło  zostało  sprytnie  przerobione. 
 O przynależności tego  dzieła do średniowiecza świadczy: 

1. data powstania, 
2. filozofia teocentryczna 
3. alegoryczność i symbolika 
4. magia liczb 
5. nawiązanie do Apokalipsy i innych ksiąg biblijnych

Za bramą piekła znajduje się Przedpiekle - miejsce przeznaczone dla gnuśnych, którym za życia 
równie obojętne było i dobro, i zło. Wśród nich Dante spotyka postać, która skaziła się „wielką 
odmową”, mógł to być Celestyn V, który zrezygnował z urzędu papieża, torując drogę Bonifacemu, 
który doprowadził do wygnania Dantego lub Poncjusz Piłat. Za Acherontem, przez który Charon 
przewozi dusze, zaczynają się kręgi piekielne, które mają następującą strukturę: 

• Krąg I (Pieśń IV) – Limbo, znajdują się tu dusze dzieci nieochrzczonych oraz ludzi dobrych
i sprawiedliwych, którzy nie zostali ochrzczeni. Nie doznają oni cierpienia, lecz nieustannie 
towarzyszy im uczucie tęsknoty. Wśród nich znajdują się cnotliwi poganie, mistrz poetów 
Homer, ludzie pióra: Horacy, Owidiusz, filozofowie: Sokrates, Platon, Arystoteles, 
Awicenna, Awerroes, Juliusz Cezar, a także bohaterowie mityczni: Hektor i Eneasz. 
Wszyscy oni są wykluczeni z Nieba tylko dlatego, że nie poznali Jezusa Chrystusa. 

• Krąg II (Pieśń V) – pod strażą Minosa znajdują się dusze ludzi, którzy nie potrafili 
zapanować nad zmysłami. Tutaj Dante spotyka Dydonę, Kleopatrę, Semiramidę, 
Achillesa, Tristana oraz parę kochanków Paolo Malatestę i Franceskę da Rimini. Ich 
historia była inspiracją dla wielu następców Dantego. W całym Piekle kary potępieńców 
związane są z grzechami przez nich popełnionymi na zasadzie contrapasso, tj. podobieństwa
lub przeciwieństwa. Targanych przez zmysły za życia po śmierci targa wichura. 



• Krąg III (Pieśń VI) – pod strażą Cerbera, są ci, którzy nie znali umiaru w jedzeniu i piciu. 

• Krąg IV (Pieśń VII) – skąpcy i rozrzutnicy są tu strzeżeni przez Plutona – uosobienie 
gniewu. 

• Krąg V (Pieśń VII-VIII) – znajduje się za krwawą rzeką Styks, przez którą przeprawia 
Flegiasz. Dante spotyka tu potępionych za gniew, zazdrośników, ludzi leniwych i 
pesymistów. 

• Krąg VI (Pieśń IX-XI) – dusze heretyków leżą tu w płonących grobach, wśród nich 
znajdują się między innymi Epikur i cesarz Fryderyk II, oskarżani w średniowieczu o 
zaprzeczanie idei istnienia duszy. 

• Krąg VII (Pieśń XII-XVII) – należy do piekła dolnego. Przebywają w nim dusze 
gwałtowników wobec bliźnich, siebie samych i przeciw Bogu, naturze oraz sztuce. Do 
pierwszej kategorii należą, strzeżeni przez Minotaura tyrani, jak np. Dionizjos I z Syrakuz i
mordercy, pływają oni w rzece gorącej krwi – Flegetonie. W drugim jarze tego kręgu są 
szarpani przez harpie, zamienieni w drzewa, samobójcy. W trzecim jarze ognisty deszcz 
pada na bluźnierców przeciwko Bogu. Podobna kara spotyka gwałtowników, lichwiarzy, 
sodomitów (w ostatniej grupie jest znany literat włoski i nauczyciel Dantego, Brunetto 
Latini). 

• Krąg VIII (Pieśń XVII-XXX) – miejsce strzeżone przez potwora Geriona, zwane Złymi 
Dołami, dzieli się na 10 czeluści. Rezydują tu i cierpią rozmaite męki stręczyciele, 
uwodziciele i pochlebcy, symonici (także papież Mikołaj III), wróżbici, oszuści, hipokryci, 
złodzieje, fałszywi doradcy, mąciciele i siewcy niezgody oraz fałszerze. W ósmej czeluści 
spotyka Dante m.in. żądnego wiedzy Ulissesa (Odyseusza), a także Mahometa.

• Krąg IX (Pieśń XXXII-XXXIV) – jest wielką, strzeżoną przez Gigantów studnią. Dzieli się 
na cztery strefy. Pierwsza jest przeznaczona dla zdrajców bliskich, druga dla zdrajców 
ojczyzny. Jest wśród nich hrabia Ugolino, którego historia należy do najbardziej znanych 
fragmentów poematu. W trzeciej strefie leżą pod lodem ci, którzy zawiedli zaufanie swych 
gości. W ostatniej, na dnie piekła w towarzystwie odrażającego Lucyfera cierpią zatopieni w
lodowym jeziorze o nazwie Kocyt zdrajcy swych dobroczyńców – Judasz – zdrajca Jezusa, 
oraz Brutus i Kasjusz – zdrajcy Cezara:

Z ust każdych sterczał grzesznik i jak pęki
Trawy w miętlicy na miazgę był tarty:
Te jednocześnie trzej cierpieli męki.
Skazaniec przedni, nie dość że w zażartej
Tkwił paszczy, szarpan Disowymi szpony,
Raz po raz łypał ze skóry obdarty.
Rzecze Mistrz: „Zbrodzień najsrożej męczony,
Dowiedz się, Judasz jest Iskariota;
Wewnątrz ma głowę, na zewnątrz nóg trzony”. (Pieśń XXXIV, 55 – 63). 
Dante, Boska Komedia I 34, 55–63

Czyściec  dorobiony po katolicku
Jest wzniesieniem położonym na antypodach Jerozolimy, po tarasach którego pną się pokutujące 
dusze. Stopnie Czyśćca odpowiadają porządkowi grzechów – za najcięższe pokutuje się na 
najniższych tarasach góry czyśćcowej, na której szczycie znajduje się Raj Ziemski.



 Dante wędruje na wierzchołek Czyśćca, gdzie opuszcza go Wergiliusz. Dusze, które nie zasługują 
na raj, ponieważ nie dotrzymały przysiąg i umów, będą tu przebywać do momentu odkupienia 
swojej winy. 

Boska komedia w Polsce
W Polsce Boska komedia znana była od XV wieku, około roku 1470 Jan Długosz pisząc IX księgę 
swej kroniki, pod rokiem 1321 wspomniał o śmierci Dantego: 
Poeta florencki Dante Aligheri umiera na wygnaniu w Rawennie w 56 roku życia. Ten po 
ogłoszeniu swego znakomitego, napisanego w rodzinnym włoskim języku dzieła, w którym bardzo 
ciekawie opisuje niebo, piekło i czyściec, wprowadzając bohaterów cnotliwych i zbrodniarzy, 
uchodził we Włoszech za godnego pamięci i sławnego.   
 Jan Długosz, Roczniki IX

Urodził się we Florencji w drobnoszlacheckiej rodzinie. Nazwisko Alighieri pochodzi od  Aldiger, 
które nosiła jego babka z Ferrary. Ród Dantego należał do partii gwelfów, on sam przystał do 
Białych – jednej z dwóch frakcji na jakie dzieliło się stronnictwo. W 1289 roku wziął udział w 
bitwie pod Campaldino. 

Studiował retorykę, gramatykę, filozofię, literaturę oraz teologię. Był członkiem ruchu poetyckiego 
Dolce stil novo. Znał i przyjaźnił się z wieloma jego członkami, między innymi Guido 
Cavalcantim, utrzymywał też kontakty z muzykiem Casellą i malarzem Giottem. 

O ile to jest prawda:
Około roku 1285 ożenił się z Gemmą di Manetto Donati, z którą miał troje lub czworo dzieci. 
Wcześniej przeżył nieszczęśliwą miłość. Zakochał się w Beatrycze Portinari ( brak jej danych)  po 
jej przedwczesnej śmierci w 1290 roku napisał swą pierwszą książkę, zatytułowaną Vita nuova 
(Życie nowe), w której w postaci zbioru poezji połączonych z pamiętnikiem opisuje dzieje swego 
uczucia. Książka została ukończona około 1294 roku. Swą ukochaną umieścił w Boskiej komedii – 
przeprowadza go przez Niebo. Nie ma też całkowitej pewności, że Beatrycze Portinari była 
rzeczywiście pierwowzorem postaci Beatrycze z utworów Dantego – sam poeta nigdy nie wymienił
jej nazwiska, a personalia znane są z opinii syna poety, Pietro. 

W latach 1295–1300 zaangażował się politycznie, co zostało uwieńczone powołaniem go na urząd 
priora w roku 1300( przeora )  wstąpił też do cechu lekarzy i aptekarzy, gdyż było to warunkiem 
rozpoczęcia kariery politycznej. Brał udział w zabiegach o odnowienie ligi miast gwelfickich, 
między innymi w poselstwie do papieża, który zatrzymał go jako zakładnika. Uchroniło go to od 
zemsty Czarnych, którzy zdobyli przewagę nad Białymi we Florencji. Został jednak oskarżony, 
skazany na grzywnę i dwa lata wygnania. 

Nazwa gwelfowie wywodzi się od włoskiej formy nazwiska popieranych przez nich książąt 
bawarskich Welf. Welfowie współpracowali z Państwem Kościelnym w walce przeciwko Świętemu 
Cesarstwu Rzymskiemu, a od XIII wieku byli przeciwnikami władzy cesarskiej we Włoszech. 

Dante nie zapłacił grzywny, przez co ściągnął na siebie karę dożywotniego wygnania, a w 
przypadku powrotu – spalenie na stosie. Przez resztę życia błąkał się po różnych dworach Włoch i 
rozwijał talent pisarski. Nigdy jednak nie powrócił do swojej ojczyzny, choć oferowano mu 
amnestię. Zmarł w Rawennie w nocy z 13 na 14 września, wkrótce po zakończeniu pisania Boskiej 
komedii.  Najbardziej znanym utworem Dantego jest Boska komedia, nad którą pracował od 1308 
roku aż do śmierci w 1321. 



Jako pierwszy pisał w dialekcie toskańskim.Toskania to również kraina historyczna, zwana 
początkowo Etrurią i zamieszkana przez Etrusków, podbita przez Rzymian weszła w skład 
Imperium Rzymskiego (281 p.n.e.).   Dante uważał, że utwory literackie należy pisać w językach 
narodowych, a łacinę powinno się ograniczyć do rozpraw naukowych. Dialekt toskański stał się 
podstawą dla języka włoskiego. 

Widoczna jest w Boskiej komedii fascynacja symboliką liczb, przede wszystkim liczbami 3 i 9. 
Zarówno Piekło, Czyściec, jak i Raj mają po 9 poziomów (3×3). Do Piekła, I części Boskiej 
komedii, nawiązuje związek frazeologiczny „sceny dantejskie”, oznaczający wydarzenia 
wstrząsające, straszne, budzące grozę; wyrażenie określa zazwyczaj zachowania się tłumu 
ogarniętego paniką, rozpaczą, w momencie katastrofy, kataklizmu. 

Dante wielokrotnie wypowiadał się o muzyce z wielkim entuzjazmem. Jego poezja inspirowała 
wielu kompozytorów. W XVI w. do jego poezji komponowano liczne madrygały. W XIX i XX w. 
jego liryki, a przede wszystkim Boska komedia, zainspirowały kilkadziesiąt utworów w różnych 
gatunkach, wśród nich Symfonię Dantejską Franciszka Liszta, fantazję symfoniczną Francesca da 
Rimini Piotra Czajkowskiego, poemat symfoniczny Beatrycze Feliksa Nowowiejskiego, operę 
Francesca da Rimini Sergieja Rachmaninowa, operę Gianni Schicchi Giacomo Pucciniego. Także 
w XXI wieku nie ustała fascynacja językiem staro-włoskim czego przykładem jest francuska 
piosenkarka Emma Shapplin, której twórczość: płyty Carmine Meo i Etterna, nagrane w języku 
Dantego, rozeszły się w wielomilionowych nakładach. 

                                                                            Wybitni twórcy  filmowi Bohdan Poręba   Wybitni twórcy  filmowi Bohdan Poręba                                       
                     MOJA  BITWA  O  POLSKĄ  SZABLĘ  
                           I  O  POLSKIEGO  KONIA 
                                                                                                                          

O  Hubalu  często  mówi  się,  nie  wiem,  czy  świadomie  czy  z  niewiedzy,  że  był  pierwszym
partyzantem II  wojny. Nie!  Gdyby tak było,  poddał  by się rozkazom nakazującym rozwiązanie
oddziału. Nie chciał być partyzantem. Chciał być ostatnim – a więc w razie spodziewanej wiosennej
ofensywy  pierwszym,  żołnierzem  regularnym,  ciągle  istniejącej  armii  polskiej.  Czy  to  nie
symboliczne,  że  kiedy  major  30  kwietnia  1940  roku  ginął  pod  Anielinem,  w  Norwegii,  pod
Narwikiem, lądowała już Brygada Podhalańska, która niebawem stoczyła tam sławny bój?
Symboli zresztą jest więcej. Może cała działalność majora jest wielkim symbolem walki o ciągłość
państwa, tak nie dawno odzyskanego i  tak szczodrze okupionego krwią? Może to tłumaczy tak
wściekłe ataki na Jego pamięć? 



Hubal  przy  spotkaniu  stadniny  Janowskiej  otrzymał  konia,  którego  zostawił  na  przechowanie
marszałek  Edward  Śmigły-Rydz.  Jedyne  zdanie  wypowiedziane  w  tej  scenie,  które  o  tym
informowało,  zostało  wycięte  przez  cenzurę.  Nie  uratowałem  również  słów  majora,
wypowiadanych po rozproszeniu oddziału, że jest tak zimno, bo mamy 11 listopada. I wtedy major
ma do jedenastu pozostałych żołnierzy, krzepiące, patriotyczne przemówienie. Za to przy próbach
wycinania  sekwencji  Bożego  Narodzenia  wygrałem  z  cenzurą,  przy  pomocy  ministra  obrony
Wojciecha Jaruzelskiego. Chociaż przed tym musiałem zagrozić zdjęciem z filmu mojego nazwiska.

Major  Dobrzański,  kiedy  zaczyna  się  jego  epopeja,  miał  już  za  sobą  piękny  szlak  bojowy.
Siedemnastoletni, musiał sfałszować datę urodzenia, by dostać się do Legionów. Zresztą, jak mój
ojciec.  Brał  udział  w  obronie  Lwowa  Z  wojny  bolszewickiej  wyszedł  jako  najmłodszy  major
Wojska Polskiego.           
                                                                  
Czterokrotnie był odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari. I nigdy
nie awansował. Miał twardy charakter. Może nie nadawał się do wojska w czasie pokoju? Nie umiał
„być na niby”. Zniszczył panom generałom zabawę na manewrach, skracając je o dwa dni, bowiem
jak  na  wojnie,  sforsował  rzekę  i  aresztował  sztab  przeciwnika  przy  rannym  goleniu.  Jako
kwatermistrz 4. Pułku Ułanów w Wilnie nie tolerował korupcji, odmawiając zakupu żywności w
majątku swego dowódcy. Był znany i szanowany w wojsku. Miał 22 złote, 3 srebrne i 4 brązowe
medale,  zdobyte  w  krajowych  i  międzynarodowych  zawodach  hippicznych.  Otrzymał  złotą
papierośnicę  od Księcia  Walii  z  wygrawerowana dedykacją  dla  najlepszego jeźdźca wszystkich
armii. Brał udział w olimpiadzie w Berlinie. Po wojnie w Niemczech wyszła książka o nim „Der
schimmel major”, interpretująca jego postać jako ostatniego polskiego romantyka. Jeśli już mowa o
koligacjach,  może  warto  wspomnieć,  że  spowinowacony  z  majorem  Dobrzańskim  był  mój
przyjaciel,  św. pamięci  Janusz Zakrzeński,  z którym stworzyliśmy w „Polonii  Restituta” postać
Józefa  Piłsudskiego,  którego  potem  przez  lata  z  takim  aplauzem  dublował  przy  różnych
patriotycznych okazjach. Żona Henryka Dobrzańskiego, Zofia, była z domu Zakrzeńska!

Na zawodach z jego udziałem często bywał prezydent Ignacy Mościcki z małżonką, która była
rodzoną siostrą majora. Nigdy jednak nie skorzystał z ich zaproszenia do prezydenckiej loży. Kiedy
w  ministerstwie  kultury  zaproponowano  mi  gotowy  scenariusz  Jana  Józefa  Szczepańskiego
„Szalony major”, oniemiałem ze szczęścia. Obłożyłem się lekturą. Oczywiście od dawna śledziłem
wszelkie  napaści  na  majora,  ze  strony  „szkoły  szyderców”.  Zrozumiałem też,  że  mam szansę
polemiki z „Lotną”.



Przypomniałem sobie „Hubalczyków” Melchiora Wańkowicza. Jego jędrny, sienkiewiczowski styl i
sienkiewiczowskie widzenie było porywające. W postaci majora widział współczesnego Kmicica.
Opowiadanie  było  oparte  o  dwie  relacje.  Najdłużej  walczącego  wraz  z  majorem Dobrzańskim
żołnierza – „Romana”, wachmistrza Romana Rodziewicza i zamężnej z ambasadorem w Rzymie,
drugiej siostry majora, Leonii Pappe. 
                                                         
Ale była już faktograficzna, po żołniersku oszczędna, książka dowódcy hubalowej piechoty, Marka
Szymańskiego,  pt.  „Oddział  majora  Hubala”  i  bardzo  solidna  relacja  świetnego  lubelskiego
dziennikarza, Mirosława Dereckiego, pt. „Tropem majora Hubala”. 
Ukazało  się  też  kilka  artykułów,  przede  wszystkim  Jerzego  Piórkowskiego  w  „Polityce”  i  w
kwartalniku „Polska’, biorących w obronę majora.

Miałem poczucie, iż już sam tytuł „Szalony major” ma posmak ironiczny. Dlaczego film o symbolu
polskości  ma  mieć  tytuł  obraźliwy,  ukuty  przez  Niemców? Natychmiast  skontaktowałem się  z
Markiem  Szymańskim.  Poznałem  też  jego  żonę,  siostrę  innego  oficera  oddziału,  porucznika
Modesta  Iljina.  Rannego męża przeholowała wpław przez Wisłę  w ostatnich dniach powstania.
Przez  państwa  Szymańskich,  poznałem  cały  klub  Hubalczyków.  Żyło  ich  wtedy  ponad
sześćdziesięciu. Wśród nich, idący z majorem, od Wołkowyska do śmierci, wachmistrz „Roman”
Rodziewicz,  emigrant  z  Londynu,  który  przyjeżdżał  do  Polski  na  wszystkie  uroczystości
Hubalczyków.  Żył  też  jeszcze  Henryk  Ossowski  –  adiutant  majora,  oraz  łączniczka  oddziału
Ludmiła Żero.

Ze wszystkich relacji wyłaniał się zupełnie inny obraz Hubala. Coraz bardziej upewniałem się w
przekonaniu, że major Dobrzański nie był nikim w rodzaju sugerowanego przez szyderców watażki.
Zwłaszcza, że udało mi się zdobyć kopie jego rozkazów.
Wynikało z nich, że był to bardzo pragmatycznie myślący, świetny, nowoczesny dowódca – strateg,
przygotowujący na wiosenną ofensywę aliantów, poważne uderzenie na tyłach przeciwnika. Nie
jego winą było, że ta ofensywa nigdy nie nastąpiła. Wierzyło w nią całe polskie społeczeństwo.
Powtarzano z nadzieją: „słoneczko wyżej, Sikorski bliżej”. Tą nadzieją karmił się cały polski naród,
który jak i Hubal stał się ofiarą naszej naiwnej wiary w dobrą wolę i rzetelność wobec traktatów,
naszych sojuszników. 



W swojej popremierowej recenzji Wojciech Żukrowski pisał, że w momencie rozkładu państwa, w
obliczu  słabości  kierujących,  przypadkowi  ludzie  stawali  na  czele.  I  przyrównuje  majora
Dobrzańskiego  do  innego  majora:  prezydenta  Warszawy  Stefana  Starzyńskiego.  „Major  Hubal
Dobrzański  podejmuje  się  tego,  co  było  pragnieniem  tysięcy  żołnierzy,  więcej,  setek  tysięcy
obywateli, którym nie dano broni do ręki, którzy nie dostąpili zaszczytu włożenia munduru”…

Wiedziałem już że czeka mnie poważny bój o prawdziwy film o Hubalu. O walce o ciągłość naszej
państwowości.Najpierw  z  autorem  scenariusza,  Janem  Józefem  Szczepańskim.  Myślałem
początkowo,  że  przekonam  go  argumentami  świadków  historycznych  wydarzeń.  Były  w
scenariuszu trzy sceny nadające filmowi piętno ironii, które całkowicie przeczyły faktom: scena
rozstrzelania  przez  oddział  Hubala  pierwszych  jeńców.  To  nie  tylko  gwałciło  etos  polskiego
żołnierza i oficera, który pokonanego przeciwnika nie pozwalał uśmiercić,  ale było sprzeczne z
planem  majora,  któremu  dla  budzenia  otuchy  i  nadziei  w  społeczeństwie  potrzebne  było
nagłośnienie istnienia umundurowanego żołnierza w niemieckim morzu okupowanej Polski. Także
po stronie przeciwnika. Po drugie, Szczepański wymyślił romans z chłopską łączniczką oddziału,
„Tereską”. Romans na oczach oddziału nie wchodził w grę.

 Zarówno z powodów przedziału społecznego, jak i demoralizującego wpływu na dyscyplinę. Po
trzecie  –  w  scenariuszu,  Hubal  ginął  w  szarży,  jak  powinien  ginąć  każdy  głupi  polski  ułan.
Pamiętajmy,  że  wtedy  wbijano  społeczeństwu  słowa:  „bohaterszczyzna”  i  „ułańszczyzna”  jako
najbardziej pejoratywne cechy polskiego charakteru narodowego.

 MAJOR  HUBAL

W tej  sytuacji,  otoczeni  przez  współpracujących  z  nami  żołnierzy  majora,  wraz  z  Ryszardem
Filipskim i operatorem Tadeuszem Wieżanem uznaliśmy, że podstawą filmu będzie scenopis.
We wszystkich  pisanych i  żywych świadectwach akcja  opisująca  losy  oddziału  powtarzała  się.
Postanowiliśmy sami napisać dialogi. Formalnie sprawa sama się rozwiązała. Szczepański zażądał
wycofania  jego  nazwiska  w  proteście  przeciw  obsadzeniu  Filipskiego  w  roli  tytułowej.  „Albo
Filipski,  albo  ja”  –  napisał.  Ja  odpisałem:  „Filipski”.  Jeszcze  przedtem  musiałem  podpisać
kuriozalny cyrograf, że za tak błędną obsadę biorę na siebie pełną odpowiedzialność. Tak, jakby
kiedykolwiek reżyser nie odpowiadał za obsadę aktorską! 

W międzyczasie stalinowska fałszerka historii Maria Turlejska napisała do ministra kultury protest
przeciwko powstaniu filmu. „ A po co nam taka apoteoza dworków i plebanii, po co nam ten kult
munduru?  ”  W wytwórni  ukazały  się  napisy:  „Hubal  –  Ubal”.  Podobnie,  kiedy  kręciłem film
„Polonia Restituta” o odradzaniu się Niepodległej z hekatomby I wojny światowej, pisano: „Polonia
prostytuta”.  A  Krzysztof  Teodor  Toeplitz  zapowiedział  w  tygodniku  „Świat”  klęskę  filmu.
Rozpoczął się bój o prawdę i piękno tego filmu.

Po stronie prawdy była faktografia i postawa głównego bohatera , które układały się w schemat
tragedii  antycznej,  która  zawsze  była  i  będzie  dla  mnie  najwyższym  wymiarem  człowieczej
wielkości.  Bohater,  który  wybiera  swój  los,  jest  mu  wierny  do  końca.  Aż  do  śmierci,  którą
poprzedza próba jego postawy, zwana kulminacją. W tym filmie są to zbrodnie Wehrmachtu na
niewinnej  ludności.  Kiedy podczas  dokumentacji  byliśmy z  Markiem Szymańskim w Gałkach,
gdzie  Niemcy  wymordowali  wszystkich  mężczyzn  od  7  do  70  roku  życia,  córka  ówczesnego
sołtysa,  zapytana  przeze  mnie:  „Czy  nie  ma  pretensji  do  majora?”  –  odpowiedziała:  „Przecież
Niemców  też  ubywało”.  Taka  była  prawdziwa  reakcja  ludu,  tak  sprzeczna  z  „mądrościami”
pseudointeligentów ze szkoły szyderstwa.



Po  stronie  piękna  stała  kawaleria.  I  koń.  Nawiązaliśmy  kontakt  przede  wszystkim  ze  stadem
ogierów w Bogusławicach, prowadzonym przez byłego oficera kawalerii Tadeusza Osadzińskiego.
Mieliśmy więc konie, ale nie mieliśmy kawalerii. Trzeba ją było stworzyć. W tym celu na głównego
konsultanta zaprosiłem byłego komendanta 1. Pułku Szwoleżerów Warszawy, a podczas okupacji
Komendanta Łódzkiego Okręgu Armii Krajowej, pułkownika Michała Stempkowskiego. Aktorzy
podpisując umowę na granie roli zobowiązywali się do udziału w dwumiesięcznym kursie konnej
jazdy. Ci, którzy twierdzili, że już umieją jeździć, też musieli wziąć udział w obozie, pod rygorem
skreślenia z listy wykonawców. Obóz był męką kilkugodzinnych treningów jeździeckich. Jeden z
aktorów, dla żartu, za złotówkę spuszczał spodnie, ukazując rany na siedzeniu. Ale chodziło o coś
innego: o naukę regulaminu, dyscypliny, poruszania się, raportowania.

Jednym słowem był to dwumiesięczny, skrócony kurs podchorążówki kawalerii, który przeobraził
aktorów  w  scementowany,  wzajemnie  solidarny,  przekonany  o  wykonywanej  misji  oddział.
Ogromną rolę spełnił  tu masztalerz,  były wachmistrz.  p. Gajda (niestety nie pamiętam już jego
imienia). 

Podczas zdjęć, kiedy zajeżdżaliśmy do gospody na posiłek, czyniliśmy to w mundurach, w zwartym
szyku, z żołnierskim śpiewem. Robiło to wokół nas szczególną atmosferę. Pamiętajmy, że nie tak
dawno ta ludność cierpiała ubeckie szykany za współpracę z majorem. Miało to jeszcze posmak
owocu zakazanego.
Opłaciło się to wielokrotnie, bo przecież ta ludność nam statystowała. Podczas sceny Pasterki w
Poświętnem nie musiałem prosić statystów o płacz. 

Większość z  nich  przeżywała tę  scenę po raz  drugi:  w rzeczywistości  i  w filmie.  A dzisiejszy
proboszcz nie zgadza się na umieszczenie na kościele tablicy pamięci o wejściu Hubala na pasterkę.
Wisi za to tablica poświęcona Gwardii Ludowej.
                                                          
Wróćmy  do  koni.  Czekało  je  wiele  batalistycznych  scen.  Musiały  być  do  tego  przygotowane.
Sprowadziliśmy je do wąwozu i ostrzelaliśmy i obrzuciliśmy petardami. Sprawdziły się w scenach
bojowych. Ale koń to stworzenie lękliwe. Zwłaszcza, że posiada inną niż my budowę oka. Widzi
wszystko w powiększeniu. Niestety, jednemu z tych wspaniałych zwierząt zawdzięczamy ludzką
tragedię.

Po  trudnych  scenach  batalistycznych,  bez  żadnego  wypadku,  kręciliśmy  spokojną  scenę
raportowania, gdzie oddział stał w szeregach. I nagle koń zrzucił, nie wiadomo, dlaczego jeźdźca i
usiadł na nim łamiąc mu staw biodrowy. Innych wypadków w tym ostro batalistycznym filmie, na
szczęście, nie było.

Po załamaniu się majora, kiedy dowiedział się o pacyfikacjach, zawisła nad nim śmierć. Przyjmuje
ją po żołniersku, jako konsekwencję wyboru drogi. Na ekranie, zgodnie z prawdą, ta śmierć musiała
być prosta, zwyczajna, pozbawiona patosu. Zwłaszcza, że po niej, triumfujący niemieccy żołdacy,
bezczeszczą zwłoki bohatera, wrzucając je na wóz z gnojem. Ale artystyczna przekora kazała mi
przed  ukazaniem ciała,  niesionego na  płaszczach,  gdzie  widzimy kłucia  bagnetami  i  połamane
kolbami  kości,  uczynić  z  koni  bez  jeźdźców,  anioły  śmierci,  przez  pokazanie  ich  pędu  w
zwolnionym  obrazie,  gdzie  siodła  stają  się  jakby  ich  skrzydłami.  Lubię  bardzo  ostry  realizm
przemieniać w poetycką symbolikę.



Podobnie rozegrałem śmierć bohatera w „Jarosławie Dąbrowskim”, kiedy prowadzi on konia przez
plac w Paryżu, który jest wielkim pobojowiskiem, trafia go zabłąkana kula. Dąbrowski padając nie
wypuszcza z rąk wodzy, zawisa na nich, koń ciągnie go czas jakiś po trotuarze, po czym bohater
umiera  na  obcym  bruku  a  na  niego  wali  się  i  przygniata  go  Kolumna  Zygmunta  z  Placu
Zamkowego w Warszawie. Walcząc na obcej ziemi, też umiera za Polskę.

Na zakończenie powiem, że w moim zlikwidowanym bezprawnie zespole „Profil” powstał film
„Szlachetna  krew”  Zygmunta  Malanowicza,  według  rosyjskiego  opowiadania  Kaszafutdinowa,
którego głównym bohaterem jest wspaniały sportowy rumak, doprowadzony do samobójstwa przez
nieodpowiedzialność,  niechlujność  i  okrucieństwo ludzi,  eskortujących  jego transport.  Ostatnim
kadrem filmu jest śmiertelny skok rumaka z wysokiego mostu, z wiozącego go wagonu. Jest to
symboliczna ucieczka od świata odczłowieczonych ludzi, do lepszej rzeczywistości.      
                                                 
Osobnym filmem jest moja „Siwa Legenda”. To film bardzo widowiskowy. W swym charakterze i
stylu, niemal szekspirowski. Rówieśnik „Ogniem i Mieczem”. Jego akcja również ma miejsce w
XVII wieku. Ukazuje zarysowania na organizmie Rzeczpospolitej Narodów, wywołane samowolą i
prywatą wielmożów. Wprowadziłem w ten film przestrogę Piotra Skargi, mówiącą o możliwości
upadku państwa. Tłem wydarzeń są najazdy i zajazdy, Tatarzy, wojska Rzeczpospolitej i rycerstwo
najemne. Ma miejsce zdobywanie zamku. Film ukazuje losy kniahini, która od dziecka nie potrafi
wybrać  pomiędzy  dwoma  rycerzami,  wychodzi  za  mąż  za  jednego  z  nich  i  zaraz  po  ślubie
stwierdza, że kocha tego drugiego i zamienia ich i swoje życie w piekło. Jeden z nich staje na czele
buntu chłopskiego, drugi, na czele wojsk do stłumienia tego buntu. Jeden z nich ginie w pojedynku
z byłym przyjacielem, drugi zostaje okaleczony a sama kniahini kończy obłędem. To film polsko –
białoruski,  kręcony  na  starych  kresach  Rzeczpospolitej  Narodów,  w  Kamieńcu  Podolskim,
Chocimiu.
Był moralnym triumfatorem wśród publiczności Festiwalu Filmów Polskich w Gdańsku, gdzie jury
składało się z osób co najmniej mi niechętnych: Adam Michnik, Kazimierz Kutz, Iza Cywińska, ks.
Józef Tischner. Jednak ksiądz prof. Tischner dał wywiad, w którym powiedział, że ten film przyjęty
był  bardzo dobrze przez całe  jury i  powinien być szeroko rozpowszechniany,  zwłaszcza wśród
młodzieży. 



Mimo to, a może dlatego, intryga „Gazety Wyborczej” i uległość szefa kinematografii wobec tej
redakcji sprawiły, że zaraz po jednorazowym pokazie premierowym, „Siwa legenda” zniknęła z
ekranu i pozostaje do dzisiaj nie znana polskiej publiczności.To film o międzynarodowej obsadzie.
Z  Polaków  grają  znakomita  Iwona  Katarzyna  Pawlak,  bohaterka  wyprodukowanego  w  moim
zespole „Nad Niemnem”, hitu polskich ekranów, (14 000 000 widzów tylko w kinach, nie licząc
serialu telewizyjnego), Maria Probosz, Leon Niemczyk, Józef Fryźlewicz, Michał Szewczyk. W
głównych  rolach  męskich  –  ulubieniec  rosyjskiej  publiczności  Łotysz  Iwar  Kałnynsz  i  Lembit
Ulfsek, Estończyk, laureat głównej nagrody w Wenecji za tytułową rolę Dyla Sowizdrzała w filmie
Ałłowa i Naumowa. Gra też laureat z Wenecji Genadij Garbuk za film „Dwoje”.

 „Siwa legenda” to film bardzo „koński”. Przez cały okres zdjęciowy miałem do dyspozycji 50 
koni. Pracowałem z polskimi i rosyjskimi kaskaderami. I przekonałem się, że w każdym kraju, jak i 
w Polsce, ludzie mający bliski kontakt z przyrodą i jej tak wspaniałymi reprezentantami, jakimi są 
konie, niczym się od siebie nie różnią: są szlachetni, uczciwi, odpowiedzialni i jako ludzie maja 
prawo pisania się z dużej litery. A w Polsce, gdzie koń reprezentował nie tylko piękno w obrazach 
Rodakowskiego czy Kossaków, ale i był uczestnikiem walki o niepodległość kraju, cieszy się 
szacunkiem i miłością, czego dowodem było poświęcenie się studentki ratującej życie 
zaprzyjaźnionego konia, od której zacząłem ten artykuł.
Bohdan Poręba www.owp.pl
      
                                DZIEŃ  PAMIĘCI  MAJORA  HUBALA   
                                                      30  kwietnia  2013 
     
Postać Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” jest wciąż żywa w umysłach współczesnych 
Polaków a w sposób szczególny w pamięci mieszkańców regionu opoczyńskiego. To tu, na naszej 
ziemi walczył i zginął legendarny major. Opoczyńska wieś karmiła i dawała schronienie oddziałowi
Hubala i wielu polskim partyzantom czasu II Wojny Światowej. W oddziale Hubala służyło wielu 
mieszkańców naszego powiatu. Po rozwiązaniu oddziału większość z nich znalazła się w szeregach 
Armii Krajowej i w 25 pułku piechoty AK Ziemi Piotrkowsko - Opoczyńskiej. W odwecie za 
udzielaną pomoc Hubalowi Niemcy mordowali mieszkańców wsi i palili ich gospodarstwa.

Jak co roku, w rocznicę śmierci Hubala, przy Szańcu , w miejscu w którym zginął Hubal, Powiat
Opoczyński  zorganizował  uroczyste  obchody  Dnia  Pamięci  o  majorze  Henryku  Dobrzańskim
Hubalu. Uroczystości tegoroczne rozpoczęły się od odprawienia Mszy Św. w Bazylice Matki Bożej
Świętorodzinnej w Studziannie.



Wśród zebranych na uroczystościach obecni byli: Starosta Opoczyński Marek Ksyta, Wicestarosta
Opoczyński Józef Róg, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kopania, Wicewojewoda Łódzki
Paweł  Bejda,  Przedstawiciel  Ministra  Obrony  Narodowej  ppłk  Ryszard  Najczuk,  Dowódca  25
Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim płk Adam Grela, Kustosz Tradycji i
Chwały  Oręża  Polskiego-ppłk.  Marian  Zach,  gen.  Stanisław  Burza-Karliński  –  żołnierz  Armii
Krajowej.Po  okolicznościowych  przemówieniach  starosta  i  przewodniczący  Rady  Powiatu
przekazali szable Ułanom z Lublina i Stowarzyszeniu Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska
Polskiego mjr. Hubala. 

Wręczyli także pułkownikowi Adamowi Greli obraz Matki Boskiej Hetmanki. Następnie odczytany
został Apel Pamięci a Kompania Honorowa z 25 Bdow 25 BKPow z Tomaszowa Mazowieckiego
oddała salwę Honorową. Na zakończenie uroczystości, delegacje złożyły wieńce i wiązanki przy
obelisku  upamiętniającym  postać  Majora  Hubala.  Sponsorami  tegorocznych  uroczystości  była
Cramika Paradyż i Firma Grudzeń Las Sp. z o.o. 

                                                        

              



     POŻEGNANIE   BOHDANA  PORĘBY              

Gutek  10 Luty 2014

SERDECZNE DZIĘKI TWÓRCOM  i REALIZATOROM !
Za ukazanie nagrań z pogrzebu Sp. Bohdana Poręby,
Jego ostatniej drogi z najbliższymi po POLSKIEJ ZIEMI do miejsca wiecznego odpoczynku
jego ciała w grobie WŚRÓD POLAKÓW zwykłych i prostych a nie wśród pyszałków i 
“zasłużonych inaczej” spoczywających w “alejach podłości” .
DUCH TWOJ BOHDANIE BĘDZIE ZAWSZE Z NAMI PROSTYMI ALE UCZCIWYMI 
LUDZMI,BĘDZIE WIECZNIE NAM TOWARZYSZYL,PODPOWIADAŁ i PROWADZIł 
DO ZWYCIĘSTWA DOBRA NAD ZŁEM !
WSTYD DLA TYCH,którzy kiedyś współpracowali z tym WIELKIM REŻYSEREM a nie 
pojawili się na jego pogrzebie .
WSTYD POLSKIEMU NIE-RZĄDOWI i LUDZIOM PSEUDO-KULTURY !
Wreszcie wstyd tym ,którym nie raz pomógł Bohdan Poręba a dziś zapomnieli o 
NIM,CZŁOWIEKU,który BYŁ WIELKIM POLAKIEM !
Jeszcze tylko pytania po oglądnięciu całości nagrań :
CO SIĘ DZIEJE Z POLSKĄ MŁODZIEŻĄ ,że tak mało ich WŚRÓD POLAKÓW , czy 
wszyscy wyjechali z Polski za pracą ?                                                     
GDZIE POLSKI RUCH MŁODZIEŻOWY ,DLACZEGO MILCZY NAD POLSKĄ 
NIEWOLĄ  i kolejnymi etapami zniewalania ???
I tu pozwolę sobie na nieskromny przytyk – TAK MAŁO widziałem na pogrzebie młodych 
choćby synów i córek tych staruszków (działaczy) co byli na pogrzebie – dlaczego swych 
dzieci i wnuków nie zabieracie na tak ważne choć smutne uroczystości pogrzebowe ?   
Wyobrażacie sobie własne pogrzeby ?

https://wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/09/pozegnanie-bohdana-poreby/

W sobotę25  stycznia 2014  w godzinach wieczornych nagle zmarł w swoim warszawskim 
mieszkaniu znany reżyser Bohdan Poręba podczas wizyty nomen omen zaprzyjaźnionego lekarza 
…..
      
                           



        Moja bitwa o polską szablę i polskiego konia 
                         
Kiedy zabierałem się do napisania tego artykułu,  opowiedziano mi wstrząsającą historię.  Córka
przyjaciół mojej żony,  studentka,  dowiedziała się,  że  koń, na którym w klubie,  uczyła się jako
dziecko jeździć – co oznaczało bliską z nim zażyłość,  musiała bowiem oporządzać go,  karmić,
czyścić i dbać o niego, został przeznaczony na rzeź.   Wówczas poruszyła niebo i ziemię, oddała 
swoje stypendium, na wykupienie go i przedłużenie jego życia w służbie dzieci niepełnosprawnych.
Pomyślałem,  sobie:  chyba  jednak  wieloletnia  ofensywa  o  wypranie  naszej  młodzieży  z
tradycyjnych wartości,  pali  na panewce,  skoro pojawiają  się  takie  postawy.  Nawet,  jeśli  nie  są
powszechne.  Jestem synem oficera, legionowego piechura. Jak koń wszedł w moje życie? Jako
cztero, pięciolatek, obserwowałem  z wypiekami na twarzy, defilady trzecio- majowe lub jedenasto
-listopadowe na Placu Łukiskim w rodzinnym Wilnie.               
Najpierw szli weterani  Powstania 1863 roku, w granatowych mundurach, ze  srebrnymi wyłogami.
Byli otaczani niezwykłą czcią i szacunkiem.

 Za nimi paradował stacjonujący w Wilnie czwarty pułk Ułanów Zaniemeńskich, w którym służył
major Henryk Dobrzański, przyszły „Hubal”. 
 Byłem oniemiały z zachwytu,  obserwując niemal baletowe pląsy wspaniałych rumaków, z jeszcze
wspanialszymi jeźdźcami z obnażonymi szablami i proporcami na lancach.
Potem  moją wyobraźnią zawładnął indiański i kowbojski koń, na którym jeździli Winetou i Old
Shatterhand u Karola Maya. Wreszcie przyszło ukoronowanie: „Trylogia” wielkiego Sienkiewicza.

A wraz ze Skrzetuskim, Wołodyjowskim, Kmicicem, Zagłobą mit najwspanialszej chyba wtedy w
świecie kawalerii: husarii. Za Stefana Batorego, stanowiła ona już 90 % narodowej jazdy. Szumiały
mi  jej  skrzydła  przy  tej  najcudowniejszej  z  lektur.  Żałujcie  młodzi,  że  wam nieodpowiedzialni
ludzie wykreślili dziś katechizm Polaka: „Ogniem i mieczem”, „Potop” i „Pana Wołodyjowskiego”.
To na ich bohaterach wychowywali się żołnierze Armii Krajowej,  „Zośki”, „Parasola”, „Kamieni
na szaniec”. Lotnicy bitwy o Anglię, marynarze walczący na oceanach z niemieckimi U-botami,
żołnierze spod Falaise, Tobruku, Monte Cassino i Lenino.

No i  pieśń  patriotyczna:  „To konnica  Polska,  sławne  szwoleżery,  zdobywają  szturmem wąwóz
Somosierry” , „Barwny ich strój, amaranty podpięte pod szyją, ech Boże mój, jak to polscy ułani się
biją, ziemia aż drży…” „Hej, hej ułani, malowane dzieci”, „Tam na błoniu błyszczy kwiecie, stoi
ułan na widecie”…. „Jedzie w las ułan, krew mu ciecze z ran… z konia padł na wznak, na kaliny
krzak,  a  kalina  jak  matula,  swemi  listki  mu otula,  śmiertelne  łoże”  Uczyły  miłości  Ojczyzny,
ofiarności, poświęcenia,  przekonania że nie żyje się tylko dla siebie. Bo przecież ta żołnierska,
ułańska śmierć, to za wymarzoną, wymodloną Polskę, której wtedy nie było.

Tych  pieśni  uczyłem  się  w  domu,  były  pieśniami  mego  ojca.  Śpiewałem  je  na  lekcjach
umuzykalnienia w gimnazjum. Śpiewałem je w harcerstwie. Do 1949 roku moja piąta Bydgoska
Drużyna Harcerzy co niedzielę maszerowała w zwartym szyku, z własną orkiestrą do kościoła. 
Aż  do  ogłoszenia  w  1948  odchylenia  prawicowo  nacjonalistycznego,  czyli  początku  tępienia
wszystkiego  co  polskie  i  narodowe.  Symbolem  tego  czasu  było  aresztowanie  w  1950  roku
Władysława  Gomółki,  który  przez  najzagorzalszych  stalinowców,  został  uznany  za  polskiego
nacjonalistę, bo wprawdzie chciał budować socjalizm, ale nie na wzór sowiecki.  W 1953 roku,
aresztowano   głowę polskiego kościoła,  Prymasa  Tysiąclecia  Kardynała Stefana  Wyszyńskiego,
który potrafił powiedzieć, że kocha Polskę bardziej niż własne serce. 
                                                             



Oczywiście  nie  mogła  też  przetrwać  najbardziej  polska  z  polskich,  organizacja  młodzieży  –
harcerstwo.  To na moich plecach odbywał się w 1949 roku dramat jego likwidacji, byłem bowiem
ostatnim drużynowym mojej gimnazjalnej drużyny. Do dzisiaj mam w oczach płonący na ostatnim
obozowym ognisku nasz totem: Świętego Jerzego.

To tradycja polskiego romantyzmu: narodowe posłannictwo Mickiewicza, Słowackiego, Norwida,
Wyspiańskiego, duch żołnierskich i harcerskich pieśni,  przebijały się we wszystkim, co ważne w
polskiej kulturze. Bo ta kultura była narodowo i człowieczo twórcza. To ona stworzyła pokolenie,
które w latach wojny tak wspaniale zdało egzamin z patriotyzmu i odpowiedzialności za Polskę.
Jeszcze  dziś,  jego  żyjący  przedstawiciele,  stanowią  najbardziej  świadomą  część  naszego
społeczeństwa.
Dlatego po wojnie, gdy jasną stała się zdrada naszych sprzymierzeńców, którzy za przelaną za nich
i za Polskę krew, zapłacili oddaniem nas na przeszło pół wieku w ramiona Stalina, po kilku jako
tako  spokojnych  latach,  przyszło  w  roku  1948  otwarte  uderzenie  w  polskość,  nazwane
eufemistycznie „odchyleniem prawicowo nacjonalistycznym”. To był atak na wyrosłe z polskiej
tradycji pokolenie. Na narodotwórczy  polski romantyzm. Na polską poezję, polską pieśń i  polskie
myślenie. Na przedwojenną Polskę, tę zniszczoną przez Hitlera i Stalina. I na postawę Polaków
wobec okupantów. Na polską historię a więc i na polski czyn zbrojny. Znaleźli się w literaturze ,
teatrze i filmie bardowie zwalczający tradycję. 

Powstała  szkoła  szyderców,  która  i  dziś  odradza  się  pod  dyktando  i  pod  skrzydłami
zmasonizowanej i na nowo bolszewizującej się antyeuropejskiej „Europy”. Rozpoczęto jak i dzisiaj
atak relatywizujący wszystkie polskie dokonania zbrojne, w walce o niepodległość. 

Symbolami polskiej tromtadracji, głupoty i nieodpowiedzialności ,stawały się w ich artykułach i
filmach  Somosierra, kosynierzy, Westerplatte, Powstanie Warszawskie. Pojawiły się dwa obraźliwe
pojęcia: „bohaterszczyzna” i „ułańszczyzna”. A symbolem polskiej skłonności do nieprzemyślanych
gestów „szkoła szyderców” uczyniła polskiego ułana.

Zdaniem  marszałka  Bernarda Law Montgomerego i niemieckiego dowódcy wojsk pancernych
Hansa Guderiana –  największym dowódcą  wojsk  pancernych II  wojny światowej,  był  Polak,
generał  Stanisław  Maczek.  W 1946  roku,  odebrano  mu  wraz  z  siedemdziesięcioma  pięcioma
najwybitniejszymi  wojennymi  dowódcami,  polskie  obywatelstwo.  Oskarżając  przedwojenne,
„burżuazyjne” rządy ( choć na przykład minister Obrony Narodowej, marszałek Rydz Śmigły był
chłopskim  dzieckiem),  usiłowano  wmówić  narodowi,  iż  przedwojenna  armia,  która  potrafiła
zniszczyć jedną czwartą niemieckiego uzbrojenia, składała się wyłącznie z ułanów, chociaż cała
nasza, po mobilizacji milionowa armia, posiadała tylko 11 brygad kawalerii.

    GENERAŁ  STANISŁAW  MACZEK              Znak  I Dywizji Pancernej                



 Przedwojenna Polska potrafiła olbrzymim wysiłkiem stworzyć potężny przemysł obronny – dziś w
ramach  likwidacji  zdolności  obronnej  kraju,  prawie  nie  istniejący.  Był  to  Centralny  Okręg
Przemysłowy. 
To na jego terenie działał Hubal. To świadomi politycznie i patriotycznie, inżynierowie, chłopi i
robotnicy ziemi kieleckiej zasilali oddział Hubala i współpracowali z nim, zaopatrując go w leki,
żywność i tworząc siatkę wywiadu. Hitler wiedział, że za parę lat Polska stałaby się państwem nie
do pokonania.

Mieliśmy  lepsze  od  Niemców  karabiny  maszynowe,  artylerię  przeciwlotniczą,  wspaniałe,
nowoczesne bombowce „Łosie”. Tylko w nie wystarczającej ilości. Brakowało kredytów, których
nam zachód odmawiał, by nie rozdrażniać Hitlera. W konspiracji i Powstaniu Warszawskim służyły
produkowane przez ludzi z Centralnego Okręgu Przemysłowego, świetne automaty – steny, oraz
„filipinki”, granaty ręczne. Czas wspomnieć o rozszyfrowaniu maszyny „Enigma” przez polskich
matematyków w tym przez Mariana Rejewskiego. Realizując w moim zespole „Sekret Enigmy”
reżyserowany przez powstańca warszawskiego,  Romana Wionczka,  jeszcze nie wiedziałem, ze
Rejewski  był  moim starszym kolegą  z  bydgoskiego  gimnazjum i  druhem z  Piątej  Bydgoskiej
Drużyny Harcerzy. Dziś w tym gimnazjum, dowiedziałem się na zjeździe absolwentów – nie ma w
ogóle harcerstwa! 

Dzięki „Enigmie” alianci do końca wojny znali plany sztabu hitlerowskiego, zwłaszcza w wojnie o
oceany, którymi szło wojenne zaopatrzenia dla sojuszniczej Armii Czerwonej. Na początku wojny
Goebbels  wymyślił  dla  propagandy mającej  podnieść  ducha w Wehrmachcie,  mit  o  rzekomych
szarżach polskich ułanów na czołgi. W rzeczywistości, polska kawaleria, nieoceniona zwłaszcza w
miękkim  i  podmokłym  a  więc  niedostępnym  dla  wojsk  pancernych  terenie,  szarżowała  tylko
piechotę i tabory przeciwnika.
Raz w Lasach Królewskich starła się z kawalerią niemiecką, która pierzchła w popłochu z pola
bitwy. Szarże polskiej kawalerii w 90-ciu procentach były zwycięskie. Raz tylko  w czasie II wojny,
pod Krojantami, miało miejsce przebicie się Osiemnastego Pułku Ułanów Pomorskich z Grudziądza
przez czołgi, co było jedyną szansą przy wychodzeniu z okrążenia. Polski ułan był szkolony nie
tylko do walki z konia, gdzie wykorzystywał pęd, który uniemożliwiał wrogowi ładowanie broni po
pierwszych salwach. 
                                                         
Na  tym  też  polegała  wspaniała,  przeprowadzona  przy  minimalnych  stratach,  szarża  ułanów
Kozietulskiego,  pod Somosierrą,  która spełniła  identyczną rolę  strategiczną jak Monte Cassino,
które otworzyło aliantom drogę na Rzym.

Nie przeszkodziło to  Andrzejowi Wajdzie dołączyć do szyderców, po których stronie zawsze i
wtedy i  teraz się opowiadał.  Bardem  „szkoły szyderstwa” był na przykład  Wiesław Górnicki,
który  potrafił  pisać,  że  Książę  Józef  Poniatowski,  prawdopodobnie  po  pijanemu  utopił  się  w
Elsterze, bo to malutka rzeczka! Tak,  jakby nie wiedział, że w czasie bitwy pod Lipskiem była
wezbrana powodzią. I jakby nie wiedział, że, Książę już przed bitwą, był w gorączce od dwóch
ciężkich ran a pocisk otrzymany przy forsowaniu rzeki był śmiertelny. 
Kazimierz Koźniewski, Krzysztof Teodor Toeplitz, Zygmunt Kałużyński, Jerzy Urban, Daniel
Passent,  pisali  w  podobnym  duchu.  Władza  zacierała  ręce.  W  ich  artykułach  i  filmach,
przedwojenna Polska i Jej etos, rozpadały się jak w sztuce  Emila Zygadłowicza, zatytułowanej
„Domek  z  kart”.Wajda  nie  zawahał  się   przed  zdublowaniem  w  „Lotnej”  sfałszowanej  przez
Goebbelsa kroniki wojennej, ukazującej polskich ułanów bezsilnie rąbiących szablami w stalowe
lufy nowoczesnych czołgów. 



Zdemaskował  to  reżyser  Sieński,  żołnierz  września,  który  w  swoim  pełnometrażowym  filmie
„Spojrzenie  na  wrzesień”,  polemizował  z  filmem  Jerzego Bosaka „Wrzesień,  tak  było”,  który
ukazywał jeden, zwycięski marsz hord hitlerowskich przez Polskę, bez ukazania wysiłku obronnego
i rzeczywistych strat zadawanych najeźdźcy.             

Otóż Sieński, zatrzymał klatkę filmową w scenie szarży na czołgi i ukazał, że polscy ułani w tej
kronice, to przebierańcy, którzy pod polskimi kawaleryjskimi płaszczami mieli niemieckie spodnie i
buty.  „Lotna”  Wojciecha  Żukrowskiego,  który  w  kampanii  wrześniowej  walczył  w  artylerii
konnej, była pięknym opowiadaniem o miłości ułanów do koni, którzy potrafili bardziej dbać o
swych zwierzęcych towarzyszy broni,  niż  o siebie  samych. „Lotna” to dramatyczne a zarazem
liryczne pożegnanie z koniem, które Wajda przerobił na obraz niemocy i bezsiły polskiego ułana.
Czy reżyser zadał sobie trud by się dowiedzieć, jakie straty potrafili zadawać polscy kawalerzyści
przeważającym siłom niemieckim i bolszewickim?

Ten straszny czas „odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego” przypadł na moje studia w łódzkiej
Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, w samym zenicie stalinizmu. 

A poszedłem do niej z marzeniem o zrobieniu w przyszłości filmu, według przeczytanej przeze
mnie, zaraz po zakończeniu wojny, małej książeczki, wydanej na obczyźnie: „Wrzesień żagwiący”
Melchiora  Wańkowicza.   Zawierała  ona  dwa  opowiadania  :  „Hubalczycy”  i  „Westerplatte”.
Później przymierzał się do „Hubalczyków” Czesław Petelski i zdaje się Andrzej Wajda. Ale w tym
czasie było to marzenie ściętej głowy.  Zaraz po absolutorium, które zrobiłem na przełomie tysiąc
dziewięćset  pięćdziesiątego  piątego  roku  na  szósty,  wykorzystując  zamieszanie  powstałe  przez
rewelacje Chruszczowa o zbrodniach Stalina,  zrealizowałem skromny film dokumentalny „Apel
Poległych”,  w  którym  Polacy  zobaczyli  po  raz  pierwszy  Tobruk,  Monte  Cassino  i  Powstanie
Warszawskie. 

 Nie wiem jak by to się dla mnie skończyło, ale właśnie pod wpływem wypuszczenia Kardynała
Wyszyńskiego i Gomułki z aresztu, odwołano dyrektora mojej Wytwórni Filmów Dokumentalnych,
Ritę Radkiewicz, małżonkę ministra Bezpieki.

               SAMODZIELNA  BRYGADA  STRZELCÓW  KARPACKICH TOBRUK  1941     



Po dwóch filmach fabularnych, cieszących się powodzeniem (drugi z nich,  „Drogę na Zachód”
obejrzało w kinach siedem milionów widzów), rozpocząłem wbrew radom mojego szefa, Jerzego
Bosaka,   przygotowania  do  filmu  „Daleka  jest  Droga”  według  opowiadań  Ksawerego
Pruszyńskiego.  Był  to  film  o  żołnierzach  Pierwszej  Dywizji  Pancernej  generała  Stanisława
Maczka. Przypominam, ze generał miał wtedy odebrane polskie obywatelstwo, które przywrócono
Mu dopiero  w 1971 roku.  Pracujący w moim zespole  filmowym  Krzysztof  Gradowski zwykł
mawiać: „Poręba to facet, który lubi nadziewać się na dzidy!” .Ja uważałem, że nie ma takiej ceny,
której nie warto zapłacić, za poszerzenie drogi – jak to mawiał inny mój kolega – do „amnestii dla
historii Polski
                  
Generał Maczek od początku swej kariery wojskowej, jeszcze służąc w piechocie, miał obsesję,
szybkiego przerzucania w boju swoich żołnierzy.  W tym celu,  używał wozów dwukonnych, na
które ładował żołnierzy i karabiny maszynowe. Kiedy został dowódcą brygady kawalerii, nadał jej
nazwę ,„pancernej”, gdyż na jej wyposażeniu znalazło się kilka czołgów rozpoznawczych. Kiedy
po klęsce, przechodził przez Węgry do Francji,  gdzie odtwarzano polską armię, prosto z siodła,
przesiadł  się  na  nowoczesne  angielskie  czołgi  „Cromwelle”,  ale  zachował   całą  ułańską
nomenklaturę i regulamin: szeregowiec nazywał się w jego Pierwszej Dywizji Pancernej ułanem,
starszy szeregowiec starszym ułanem, sierżant wachmistrzem, kapitan rotmistrzem . 
                                                                                                                        
Na przedramieniu i wieżycach czołgów nosili skrzydło husarskie a jeden naramiennik miał kolor
czarny,  jako  symbol  żałoby  po  koniu.  Tak  generał  Maczek  świadomie  walczył  o  przedłużenie
tradycji, jak  późniejszy mój bohater ekranowy  – Hubal. Dywizja przeszła heroiczną bojową drogę,
wyzwalając Francję, Belgię i Holandię. 

Ten  pełen  chwały  szlak,  z  rzucającymi  się  Polakom  w  ramiona,  wyzwolonymi  przez  nich
Francuzami, Belgami i Holendrami, pokazałem w moim filmie , który miał nazywać się gorzko
„Obcy” a któremu pod naciskiem cenzury musiałem zmienić tytuł na „Daleka jest droga”. Koniec
wojny zastał dywizję  w Wilhelmshaffen, w charakterze okupanta Niemiec. Mój film zaczyna się w
tym miejscu.  Co dalej?  Miała  być obiecana defilada zwycięstwa w Warszawie a  zaczął  się los
tułaczy.  Generał  Maczek,  absolwent  dwóch  fakultetów  humanistycznych  na  Uniwersytecie
Lwowskim  i  po  Akademii  Sztabu  Generalnego,  mistrz  wojny  pancernej,  zakończył  życie  w
Edynburgu  jako  barman  w  lokalu  jego  byłego  żołnierza.  Alternatywą  był  powrót  do  kraju,  z
wszystkimi tego konsekwencjami. Szef sztabu generała Maczka pułkownik Franciszek Skibiński
został szefem pancernego wyszkolenia Ludowego Wojska Polskiego. Jak generał Stefan Mossor,
gen. Jerzy Kirchmayer, jak mój przyjaciel,  as nad asy w bitwie o Wielką Brytanię  Stanisław
Skalski.  To  ich  przyjęcie  do  powojennego  wojska,  było  pretekstem  do  uwięzienia  Gomułki,
któremu  szykowano  proces,  jaki  miał  zakończyć  się  jak  w  Czechosłowacji  czy  na  Węgrzech,
wyrokiem śmierci.

W tym filmie jest scena pożegnania czołgów, odsyłanych na złom, na których dywizja przeszła
swój pełen chwały bojowy szlak. To scena o charakterze pogrzebu. Potem idą w las, by z rozpaczy
wyładować  ostatnie  magazynki  strzelając  do  drzew.  A bohater  filmu  genialnie,  grany  przez
Henryka Bąka, mówi z wyrzutem do swego dowódcy: „koni by my żywcem nie oddali”…
Za  ten  film,  zapłaciłem  sześcioma  laty  bezrobocia.  Mój  konsultant,  pułkownik  Franciszek
Skibiński, który jeszcze dzień przed kolaudacją, po obejrzeniu filmu, ściskał mnie ze wzruszeniem
przy  swoich  jeszcze  żyjących  żołnierzach,  wyparł  się  w  „Życiu  Warszawy”  tej  funkcji.(   nie
wiadomo  ,czy to  prawda  czy  była  to  manipulacja,    gen Sibiński  był kryształowym człowiekiem
- przypis  red.)  Musiał otrzymać rozkaz z góry.



 Moje  bezrobocie  ogłosił  w  tygodniku  „Świat”  Krzysztof  Teodor  Toeplitz  w  artykule
zatytułowanym  „Za  łatwy  debiut”!  Mimo  iż  był  to  mój  trzeci  film  fabularny,  po  dwóch
dochodowych  i dobrze przyjętych! Chociaż szydercy potrafili wtedy pisać, że film na który idzie
publiczność,  nie  może być  filmem dobrym! Było  to  pierwsze  bezrobocie  w moim życiu.  Dziś
przeżywam drugie,  na  razie  „tylko”  dwudziestoletnie.  Dziś  w Polsce  niepotrzebni  są  władcom
obrońcy tradycji, której mamy się wyrzec. Czy widzom jesteśmy także zbyteczni?

Ale ja nie sądzę, że miejsce w kulturze, zależy od ilości przerobionej taśmy, tylko od tego, czy jest
się  na  drodze,  którą  kultura  polska  wytacza  przez  wieki.  Czy  się  jest  z  Bogiem,  Honorem,
Ojczyzną.  Dzisiaj,  przy osiągnięciu stanu wtórnego analfabetyzmu (Główny Urząd Statystyczny
podaje,  że  przeciętny  Polak  czyta  pół  książki  rocznie!),  kultura  uznała  za  swą  powinność
dorównanie  poziomowi  odbiorcy,  ukierunkowanemu  na  zachodnie  barbarzyństwo  kulturalne.
Zrezygnowała z wysoko podniesionej poprzeczki, do której odbiorca musiał się podnosić. No, ale
taka kultura była narodotwórcza. Trzeba więc ją zniszczyć, tak jak wyrzuciło się z lektur wielkiego
Sienkiewicza  i  twórczynię  Roty.  Jak  Fundacja  Batorego  usiłowała  wyrzucić  Mickiewicza  i
Słowackiego.

Wtedy po sześciu latach udało mi się dźwignąć. I przeżyć najbardziej twórczy czas. Udało mi się
prowadzić przez ćwierć wieku zespół filmowy, który był placówką walki o kulturę narodową.W
sumie 86 polskich filmów. O najtrudniejszych, stanowiących tabu, kartach historii, albo będących
adaptacjami narodowej klasyki. Także ze sporą partią filmów dla dzieci, z „Sercem” Amicisa na
czele i serią filmów o Panu Samochodziku. To nie było łatwe w polskiej kinematografii,  której
główny  nurt  miał  zawsze  i  nadal  ma,  charakter  kosmopolityczny.  Toteż  wykorzystano  mój
ośmioletni bój o film o Katyniu „Requiem” ,by po przegranej – bo ten film musiał zrobić ktoś Inny
– odebrać mi zespół i tym samym,  warsztat pracy. 
                          
Myślę,  że  moje  dwudziestoletnie  już  milczenie,  jest  nie  tylko  moją  krzywdą.  Czekają
niezrealizowane: film i serial o Księciu Józefie „Pięć dni do wieczności”, scenariusze o Walerianie
Łukasińskim:  „  Tajny  więzień  stanu”,  „Jasna”  o  Wicie  Stwoszu,  „Ostatni  liść”  o  Henryku
Wieniawskim. Z Janem Marszałkiem pracujemy nad prawdziwym filmem o obu okupacjach na
bohaterskiej i patriotycznej ziemi łomżyńskiej a więc i o Jedwabnem. Czy nic nie mówi fakt, ze
większość oskarżonych z 1949 roku, przed procesem nieludzko torturowanych, dla wymuszenia
przyznania się do niepopełnionej zbrodni, była w ruchu oporu?  Nie sądzę, by film, który teraz
powstaje, mógł mi zagrozić. Myślę, że będzie zgodny z polityczną poprawnością. 

Obym się mylił! Może kiedyś ten film, jak i „Requiem” o katach i ofiarach Katynia powstaną?
Kiedy i Polska powróci do niepodległości? Węgry pokazały, że nigdy nie należy tracić nadziei!
Zrealizowałem jeszcze dwa filmy, w których operowałem dużą ilością koni i kawalerzystów. Były
to  „Katastrofa  w Gibraltarze  i  „Złoty  pociąg”.  Oba  ukazywały  moment  klęski  w 1939 roku i
ukazywały przekraczanie naszych wojsk przez granicę, do Rumunii i na Węgry. W obu filmach
kawaleria była ważnym elementem akcji i scenerii, ale nie odgrywała w nich roli kluczowej. Oba te
filmy były realizowane po najwspanialszym doświadczeniu mojego życia: po „Hubalu” .
                                                       
O tym filmie tak mówił w wywiadzie dla tygodnika „Film” wybitny rosyjski pisarz i scenarzysta
Jurij  Nagibin (m.  innymi  autor  scenariusza  dla  Akiro  Kurosawy „Dersu  Uzała”  i  moim  do
„Jarosława Dąbrowskiego” ): „ Nie chodzi tu o dziesiątki, czy setki Niemców, których zlikwidował
Hubal,  ale  o  to,  iż  Hubal  pokazał,  że  Polska  żyje,  że  nie  na  darmo śpiewa się  piękny Hymn,
pokazał,  że  Polska  nigdy  nie  padnie  na  kolana  przed  wrogiem,  nigdy  nie  stanie  się  krajem
niewolników. Każdy tego rodzaju zryw, jest świadectwem tego, że ludzkość nie stoczyła się jeszcze
na dno, nie została  spodlona…



Jestem dumny z kraju, który lubię, a który dał takiego człowieka. Filmy w rodzaju „Hubala”, rodzą
w takich widzach, jak ja, głęboki szacunek dla żywotności i charakteru polskiego narodu. To film
dla ludzi,  którzy zastanawiają się nad tym, jakim człowiek powinien być!… To film światowej
rangi.  Poręba  jest  jednym  z  najlepszych  polskich  reżyserów…  Pracowałem  już  z  niejednym
reżyserem radzieckim i zagranicznym, pracowałem również z Kurosawą, muszę jednak przyznać,
że  praca  z  Porębą,  dała  mi  najwięcej  satysfakcji”…Przepraszam,  nie  mogłem  oprzeć  się
zacytowaniu ostatnich słów wielkiego pisarza i filmowca. To chwila satysfakcji dla człowieka, jak
ja,  skreślonego z mapy polskiej  kultury.   Ale i  „Hubal” miał  być skreślony z polskiej  historii.
Niemcy po zbezczeszczeniu jego zwłok, pochowali go w nieznanym miejscu, by nie powstała jego
legenda. Stalinowcy również o to zadbali. Hubal, jak każdy człowiek przekraczający miarę swego
czasu, był atakowany z wielu, zdawałoby się wykluczających się stron. 

Zrozumiałe,  że  człowiek  którego  charakter  i  postawa  były  esencją  polskości,  musiał  być  nie
tolerowany przez wszystkich, dla których polskość była i jest drzazgą w oku. Oskarżali Hubala o
wszystkie  grzechy.  Oni,  którzy akceptowali  i  podjudzali  ubeckie tortury i  mordy na akowcach,
nagle zdecydowali się oskarżać go za niesubordynację wobec władz Londynu i Polski Podziemnej!
Inna sprawa, że część góry Podziemia i Londyn dawały im do tego materiał.

 Łatwo było oskarżać człowieka zaszytego w lasach, który nie wiedział o personalnych roszadach a
który  miał  akceptację  generała  Michała  Tokarzewskiego,  pierwszego  dowódcy  Służby
Zwycięstwu Polski, który mianował Hubala zastępcą Komendanta Okręgu Kieleckiego. Hubal nie
orientował  się  wówczas  w  sytuacji  na  zachodzie,  który  przecież  nigdy  nie  zamierzał  dokonać
wiosennej ofensywy, a w którą święcie wierzył Hubal i za tę wiarę zapłacił życiem, tak jak cały
naród – okupacją i pięcioletnią wojną.W Londynie, w „Oficynie Poetów i malarzy” wydano książkę
–  paszkwil,  pt.  „W cieniu  legendy  majora  Hubala”,  autorstwa  Tadeusza  Wyrwy,  oskarżającą
majora  o  wszystkie  grzechy  od  niesubordynacji,  watażkowatości  po  odpowiedzialność  za
niemieckie pacyfikacje wsi.

 Młody  Henryk Dobrzański 

Jeśli chodzi o te ostatnie, to pięknie o tym napisał Zbigniew Załuski w zapomnianej a jakże ważnej 
książce „Siedem polskich grzechów głównych”, która wtedy była jedyną, która miała odwagę 
bronić polskich świętości historycznych, przed szydercami na usługach stalinowców. Pisał o tym, 
że kiedy chuligani napadają na przechodnia i nikt mu nie śpieszy z pomocą, to za to jest 
odpowiedzialna stalinowska „szkoła szyderców”, która świadomie niszczyła sens ofiary walczącej 
Polski, a wiec i postawy odwagi, ofiarności, altruizmu. 

Pisze, że przecież Niemcy nie pacyfikowali tylko tych wsi, przez które przechodził oddział Hubala! 
I albo winien był Hitler albo Hubal! Niemcy zaczęli okupację w Polsce od masowych egzekucji w 
Wawrze i Bydgoszczy. I od rozstrzeliwania przez Wehrmacht polskich jeńców. To był szok dla 
polskiego oficera, wychowanego do walki rycerskiej, żołnierza z żołnierzem!                       

Każdy, kto prowadził wtedy bój, ratował codziennie 3000 istnień polskich, bo tylu Polaków ginęło 
dziennie z rąk okupanta. Skąd taka zaciekłość w zohydzaniu pamięci tego wzorca polskości?

                                                      



Nienapisana biografia: Bohdan Poręba
Posted by Marucha w dniu 2014-01-26 (niedziela)

Bohdan chciał kiedyś, żebym napisał Jego biografię, przegadaliśmy (i nagrali wiele
godzin, wychodząc poza tradycyjne patriotyczne tyrady kol. Poręby.
Rozmawialiśmy o pracy w teatrze (znakomitym “Popiele i diamencie” w Jego reżyserii), o
postawionym mu zarzucie “zabicia Dygata”, o tym czemu i jak śmiał się z Niego Bareja
(Bohdan nawet nie zauważył “siebie” w serialach i filmach tamtego). Książka nie powstała
przede wszystkim przez moją główną wadę jako piszącego – tak długo i szeroko robię
kwerendę, że często nie mam już siły ogarnąć to wszystko i pisać.

Problem z Bohdanem był ten sam, co z kilkoma innymi wielkimi twórcami, zwłaszcza
literackimi – Jego dzieła były głębsze i mądrzejsze od Niego, czego “Hubal” jest czołowym
przykładem. Poręba sam był perfekcjonistą techniczno-logistycznym, kochanym przez
ekipę. Mówił: “zarządzałem, że kamera tego i tego dnia ma stać pod tym kątem w tym i tym
miejscu. 

Przychodziłem i zaczynaliśmy, bo wiedziałem że kamera już tam jest”. Bohdan bardzo kochał 
Polskę, Bóg oddał mu talentem, choć poskąpił szczęścia do łajdaków rządzących naszym krajem. 
Kochał też życie, też niestety ze zmiennym szczęściem. Stworzył jednak rzeczy wielkie (nie tylko 
zresztą własne, ale także te, w których pomógł  twórcom w zespole PROFIL).

Wielką zasługą był też GRUNWALD. Jako byt realny pogrążał się w rozłamach, chaosie,
sporach ambicjonalnych, padał ofiarą świrów i zawodowych patriotów.
Jako idea był jednak kierunkiem ze wszech miar słusznym – patriotycznego, narodowego
zaangażowania po stronie Polski Ludowej. Bohdan utopijnie chciał jedności myślących, czujących 
po polsku. Za życia nie udało mu się jej uzyskać – bo pewnie nie jest ona możliwa, ani też celowa i 
potrzebna. Po śmierci – może jednak stać się jej symbolem. Poręba słysząc czy czytając o czyjejś 
działalności nigdy nie zadowalał się powierzchowną oceną, tylko pytał “Za Polską, czy przeciw 
Polsce?”. Zawsze też powtarzał zdanie, które raz przypisywano Moczarowi, raz Wileckiemu, ale 
najbardziej chyba pasuje właśnie do Bohdana: “krew przelana za Polskę ma jedną cenę!”.
Bohdan dla Polski przeżył swoje życie, płacąc swoją karierą, szczęściem, rodziną –
wszystkim, co nie ma ceny.   Konrad Rękas http://konserwatyzm.pl

Wykształcenie i twórczość zawodowa
Urodził się w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec był oficerem Legionów Polskich, a potem
Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Matka była nauczycielką. W 1945 wraz z rodziną
został repatriowany do Polski, osiadając w Bydgoszczy. W tym mieście ukończył liceum i
zdał maturę. Działał również w harcerstwie. Był m.in. drużynowym 5. Bydgoskiej Drużyny
Harcerskiej. 

W 1955 ukończył studia na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Jako reżyser zadebiutował w połowie lat 50. 
Reżyserował filmy jeszcze w trakcie studiów (m.in. film dokumentalny o niewidomych I dla nas 
słońce świeci). Jego pierwszym filmem, zrobionym po uzyskaniu dyplomu był Apel poległych, 
mający spełniać rolę epitafium dla żołnierzy polskich poległych na wszystkich frontach II wojny 
światowej, w tym w powstaniu warszawskim oraz w formacjach polskich na Zachodzie, o których 
mówienie było wcześniej zakazane. W 1957 otrzymał nagrodę Polskiej Krytyki Filmowej "Złota 
Syrenka" za film Wyspa wielkiej nadziei. W 1963 wyreżyserował film Daleka jest droga, który 
opowiadał o żołnierzach gen. Stanisława Maczka. Został wówczas na kilka lat odsunięty od 
robienia filmów. Podjął więc pracę w teatrze, w którym był m.in. reżyserem spektaklu .



Dziś do  Ciebie przyjść nie mogę złożonego z piosenek partyzanckich.

Po powrocie do robienia filmów, został autorem filmu Gniewko, syn rybaka, a w 1970 był
reżyserem filmu o buncie warszawskich hutników Prawdzie w oczy. W 1973 wyreżyserował
film Hubal o polskich partyzantach z początków II wojny światowej, za który otrzymał
liczne nagrody i wyróżnienia środowiska filmowego. Od 1975 do 1998 był kierownikiem
artystycznym Zespołu Filmowego "Profil" (faktycznie zaprzestał działalności po 1990). Od
1986 do 1989 kierował Teatrem Dramatycznym w Gdyni. W latach 1987-1989 pełnił
funkcję członka Komitetu Kinematografii. W latach 90. krótko prowadził działalność
gospodarczą, następnie przeszedł na emeryturę.

W 2005 wyreżyserował dramat Lusi Ogińskiej (poetka, żona Ryszarda Filipskiego) pt.
"Zmartwychwstanie", który był emitowany w TV Trwam, a pierwotnie wystawiony na
kongresie Samoobrony RP. Był także producentem m.in. Zamachu stanu, Nad Niemnem i
Sekretu Enigmy.Publikował m.in. w "Myśli Polskiej", "Naszym Dzienniku", Tygodniku
'"Ojczyzna'" oraz "Nowej Myśli Polskiej".
W 2010 powstał film dokumentalny Prawda, dobro i piękno. Film o Bohdanie Porębie, w
reżyserii Ksawerego Szczepanika, który opowiada o losach Bohdana Poręby. W tym samym
roku ukazał się wywiad - rzeka z Bohdanem Porębą Obronić Polskość!

Działalność polityczna
Niełatwo jest oceniać dzisiaj na kogoś, kto musiał żyć w głęboki komunizmie i jako twórca chciał 
pracować dla Polski. Jak inni znani ludzie często tylko dla pozoru i dla świętego spokoju jako bierni
członkowie, tak i Bohdan Poręba w 1969 wstąpił do PZPR. Działał w Towarzystwie Przyjaźni 
Polsko- Radzieckiej, był członkiem Patriotycznego Ruchu Ocalenia Narodowego, 
współzałożycielem i jednym z ideologów Zjednoczenia Patriotycznego "Grunwald".
Jako jeden z nielicznych głosował na ostatnim Zjeździe PZPR przeciwko rozwiązaniu tej
partii, a wcześniej popierał linię polityczną Albina Siwaka (tzw. narodowy komunizm).

 W  latach 1986-1989 był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego.

W filmie Stanisława Barei Miś parodią Poręby była postać reżysera Zagajnego (w tej roli
Janusz Zakrzeński). Także w serialach Alternatywy 4 i Zmiennicy wyśmiewano się ze
środowiska ZP „Grunwald” i samego Poręby wytykając mu antysemityzm i lojalność wobec
PRL-owskiej rzeczywistości.

W latach 90. współpracował m.in. z Andrzejem Lepperem, Stanisławem Tymińskim i gen.
Tadeuszem Wileckim, starając się powołać Blok Ludowo-Narodowy. Przed wyborami
parlamentarnymi w 1993 kierował kampanią wyborczą Samoobrony – Leppera. W
wyborach tych kandydował bez powodzenia do Sejmu z listy tego ugrupowania w
województwie bydgoskim (otrzymał 902 głosy). Następnie wraz z grupą rozłamowców z
partii Przymierze Samoobrona, współtworzył Front Narodowej Samoobrony.
Działał w krakowskim Stowarzyszeniu Nie dla Unii Europejskiej, był współproducentem i
reżyserem kontrowersyjnych (o mocnym akcencie antyniemieckim) klipów antyunijnych w
czasie przedreferendalnym.

Po 2000 związał się ze środowiskiem Bolesława Tejkowskiego, zostając członkiem zarządu
Polskiego Komitetu Słowiańskiego, wchodzącego w skład Soboru Wszechsłowiańskiego z
siedzibą w Moskwie. Był członkiem władz Stronnictwa Narodowego, a następnie prezesem
Stronnictwa Narodowego – Organizacji Politycznej Narodu. Zasiadł także we władzach Kresowego
Ruchu Patriotycznego, Stowarzyszenia Patriotycznego "Wola – Bemowo" oraz Ruchu Obrony 
Godności Narodu Polskiego.



 W wyborach w 2001 kandydował do Senatu jako kandydat niezależny, zaś w wyborach 
parlamentarnych w 2005 ponownie kandydował do Sejmu z ramienia Samoobrony RP w okręgu 
konińskim. W 2007 wstąpił do Obozu Wielkiej Polski, gdzie pełni funkcję
wiceprzewodniczącego ds. kultury narodowej. Został ponadto członkiem Polskiej
Wspólnoty Narodowej oraz honorowym członkiem Frontu Narodowo-Robotniczego. Objął
również funkcję wiceprezesa stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej.
W wyborach samorządowych w 2010 bez powodzenia kandydował do rady miasta
Warszawy z listy Polski Patriotycznej. Zmarł w Warszawie 25 stycznia 2014 roku. Miał 80 lat.
WIKIPEDIA

Fanatyk czy patriota? 125.

Kazimierz Kutz powiedział kiedyś, że gdyby rozpisać konkurs na najbardziej nielubianą postać w 
środowisku filmowym, to reżyser „Hubala” wygrałby w cuglach.
Od wielu lat Bohdan Poręba przebywa poza krwiobiegiem polskiej kultury. Dla jednych patriota i
artysta wyklęty, dla innych fanatyk, antysemita, piewca narodowego komunizmu, a przede
wszystkim symbol tego, co najgorsze w polskiej polityce powojennej. O tym jak silne emocje 
budziła w środowisku osoba Poręby niech świadczy fakt, że Stanisław Bareja wielokrotnie kpił z 
niego w swoich filmach. Koledzy nigdy nie wybaczyli mu koneksji z PRL-owską władzą i 
przynależności do niesławnego Zjednoczenia Narodowego „Grunwald”, szkalującego opozycję 
demokratyczną i tropiącego „syjonistyczne spiski”. Do historii przeszło również jego spotkanie z 
Andrzejem Czeczotem. Kiedy reżyser odmówił podania mu ręki, karykaturzysta odpowiedział:
 „I słusznie, panie Poręba, bo pan jest ch***m, a  ch*j rąk nie posiada”…http://film.wp.pl/



Luty 1945. Pomorze i Dolny Śląsk jeszcze w rękach niemieckich, wojska radzieckie klinem 
wysunięte Ku Berlinowi. Siły radzieckie i polskie szykują się do operacji pomorskiej. Pierwszy 
front białoruski rusza w kierunku Kołobrzegu i Goleniowa, drugi — na Koszalin. I Armia pod 
dowództwem gen. Popławskiego ma przełamać obronę na odcinku Wierzchowo, Żabin, Borujsko, 
obsadzonym przez jednostki korpusu SS pod dowództwem gen. von Krappe. Wojsko polskie musi 
przerwać linie niemieckie i otworzyć drogę ku morzu. Borujsko — miejscowość niewielka, 
pozornie łatwa do zdobycia, ale jar oddzielający ją od pozycji polskich ogromnie utrudnia użycie 
ciężkiego sprzętu, czołgów. Przekonała się o tym I Armia w czasie kilku bezskutecznych szturmów.
I oto nadchodzi 1 marca. 5 pułk II dywizji piechoty wspomagany przez czołgi brygady pancernej 
rozpoczyna natarcie na Borujsko. 

Obrona niemiecka jest silna, dwa kolejne ataki załamują się. Wreszcie w godzinach 
popołudniowych zapada decyzja wykorzystania grupy kawaleryjskiej. Ponownie ruszają czołgi 
i piechota i nagle zza ich osłony wypadają kawalerzyści. Jeźdźcy jak wicher przemierzają jar, 
przechodzą przez obronę niemiecką, wpadają do Borujska. Szybkość, odwaga, brawura 
kawalerzystów zaskoczyły wroga: droga na północ — otwarta.

Scena szarży kawaleryjskiej zamyka film Andrzeja Konica „Droga na front". Szarżą dowodzi 
bohater filmu, pułkownik Kaszyba. Od dzieciństwa obyty z końmi, ze sportem jeździeckim — 
nieraz w młodości podziwiał wierzchowce zwyciężające na wyścigach, pokonujące przeszkody 
na torze. Teraz udział jego koni przechyla szalę wojennego zwycięstwa. 

W filmie nie pada nazwa Borujsko, nie ma nazwisk historycznych uczestników tej bitwy ani nazw 
walczących tam oddziałów. Historia stała się inspiracją dla stworzenia wizji niezwykłej bitwy, 
w której polski żołnierz na koniu i z szablą w ręku zadecydował o zwycięstwie.

— Szarża kawalerii pod Borujskiem była ostatnią historyczną szarżą kawalerii polskiej, formacji, 
która zapisała tak piękną kartę w narodowej tradycji — mówi konsultant historyczny „Drogi 
na front", komendant Wojskowego Instytutu Historycznego pułkownik prof. dr Emil Jadziak. — 
Nie znaczy to, oczywiście, że brygada kawalerii przy I Armii przestała istnieć, po prostu nigdy już 
nie odegrała tak ważnej roli. 



Ta ostatnia szarża była na wskroś nowoczesna, wsparta przez czołgi i piechotę — zwycięstwo było 
wynikiem zorganizowanego współdziałania trzech rodzajów broni. Zdobycie Borujska to w całej 
operacji pomorskiej zaledwie epizod, choćby wobec walk o Kołobrzeg, które trwały 11 dni. 
Ale epizod doniosły; na tym odcinku frontu skupiona była główna masa wojsk hitlerowskich, 
od przebicia tego muru zależało powodzenie dalszego natarcia. Mamy tę satysfakcję, że polscy 
żołnierze walczyli we wszystkich częściach Pomorza, jak gdyby dokumentując swoją obecnością 
i przelaną krwią jego polski rodowód. Patrząc na te wydarzenia z perspektywy 30 lat wiemy, 
że przybliżyły one znacznie ostateczną klęskę III Rzeszy.
 Zdobycie Borujska zapoczątkowało zwycięski marsz naszych żołnierzy w kierunku Bałtyka, 
a potem nad Odrę — ku Łabie i Berlinowi.

Film wojenny jest chyba najpiękniejszym hołdem oddawanym wydarzeniom ostatniej wojny. 
W filmie żołnierz nie przestaje być zwykłym człowiekiem, ze swym charakterem, 
przyzwyczajeniami, zasadami. Myśli o przyszłej bitwie, ale i o rodzinie, domu, ludziach. których 
kocha. Jako historyk mam do czynienia z dokumentami z czasów wojny: rozkazami, meldunkami, 
sprawozdaniami. 
Suchymi tekstami, które relacjonują tylko fakty. Już po raz drugi współpracuję przy powstawaniu 
filmu fabularnego (pierwszy raz przy „Jarzębinie czerwonej" Ewy i Czesława Petelskich) 
i stwierdzam, że bardzo wiele z tej współpracy wynoszę. Wyobraźnia reżysera wyczarowuje 
żywych ludzi, dodaje barw faktom. Obserwując proces budowania sceny czy ujęcia wzbogacam 
własną wyobraźnię i warsztat pracownika naukowego. Przygotowuję obecnie nowe wydanie swej 
książki „Wyzwolenie Pomorza”, doświadczenia filmowe bardzo mi w tym pomagają.

Scenę bitwy zrealizowano w okolicach Drawska Pomorskiego z udziałem 500 statystów, żołnierzy 
Wojska Polskiego, 20 czołgów i około 90 jeźdźców, w tym dwunastu kaskaderów.

Autorem scenariusza „Drogi na front” jest Zbigniew Safjan, operatorem Andrzej Ramlau, produkcją
kieruje Konstanty Lewkowicz. W rolach głównych występują Leonard Pietraszak, Halina Rowicka, 
Jerzy Matałowski, Alicja Jachiewicz, Ewa Lassek i Henryk Bąk. Film powstaje w zespole 
„Iluzjon”. (ed) 

http://www.filmopedia.org/archiwum/1975/2606/8324/Szarza.html

http://www.filmopedia.org/archiwum/1975/2606/8324/Szarza.html


Zmarł 25 stycznia 2014 w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym 
w Warszawie (kwatera W-XX-1-9-2). 

Życie prywatne

Był dwukrotnie żonaty. Miał syna Macieja (ur. 1966), specjalistę ds. umundurowania w 
kinematografii polskiej i rosyjskiej (pracującego m.in. przy serialu 1920. Wojna i miłość), działacza 
partii Zmiana oraz publicystę internetowego. 

Filmografia

Reżyser

• Siwa legenda (1991) 
• Penelopy (1988) 
• Złoty pociąg (1986) 
• Katastrofa w Gibraltarze (1983) 
• Polonia Restituta (1982) – serial telewizyjny 
• Polonia Restituta (1980) – film 
• Gdzie woda czysta i trawa zielona (1977) 
• Jarosław Dąbrowski (1975) 
• Hubal (1973) 
• Prawdzie w oczy (1970) 
• Gniewko, syn rybaka (1969–1970, na podstawie scenariusza Poręby w 1977 zrealizowano 

serial Znak orła) 
• Nad Odrą (1965) 
• Daleka jest droga (1963) 
• Droga na Zachód (1961) 
• Lunatycy (1959) 
• Wyspa wielkiej nadziei (1957) 
• Apel poległych (1956) 
• I dla nas słońce świeci (1956) 
• Nord FF1 (1954)

Scenarzysta

• Prawdzie w oczy (1970) 
• Nad Odrą (1965) 
• Lunatycy (1959)
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