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Powstanie Warszawskie od dziesi¹tków lat
kszta³tuje nasz stosunek do przesz³oœci, a w wielu wypadkach tak¿e do aktualnej rzeczywistoœci. Walka o pamiêæ Powstania przez wiele lat
by³a czynnikiem mobilizuj¹cym do sprzeciwu
wobec komunistycznej dyktatury. Doœwiadczenie heroicznego zrywu, ale i tragedii zag³ady
stolicy wspó³kszta³towa³o œwiadomoœæ osób zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ opozycyjn¹. Bohaterstwo i poœwiêcenie powstañców pozostawa³y
(i pozostaj¹ nadal) niedoœcignionym wzorem
s³u¿by OjczyŸnie.
Na emigracji kultywowano pamiêæ o Powstaniu, toczono jednoczeœnie gor¹cy spór o zasadnoœæ decyzji o jego wybuchu. Debata ta rych³o
przys³oni³a wczeœniejsz¹, dotycz¹c¹ przyczyn
klêski militarnej w 1939 roku. Echa tego sporu
powracaj¹ do dziœ. Dyskusja taka nie jest niczym z³ym, pod warunkiem, ¿e nie prowadzi do
kwestionowania heroizmu powstañców.
Po 1989 roku wydawa³o siê przez jakiœ czas, ¿e
Powstanie zosta³o przes³oniête przez póŸniejsze
wydarzenia, a w szczególnoœci kolejne zrywy przeciwko systemowi komunistycznemu. Wraz z

Ju¿ od kilku lat Instytut
Pamiêci Narodowej 1 sierpnia
podejmuje dzia³ania na rzecz
godnego uczczenia kolejnych
rocznic Powstania Warszawskiego, nie tylko w Warszawie,
ale te¿ w innych miejscowoœciach Polski. Pragniemy w ten
sposób przypomnieæ, ¿e Powstanie by³o walk¹ o niepodleg³oœæ ca³ej Polski i wszystkich Polaków. W walkach
zbrojnych na ulicach stolicy
brali udzia³ i ginêli za wolnoœæ
obywatele Polski z niemal
wszystkich regionów okupowanego kraju, w tym z Kielecczyzny.
Integraln¹ czêœci¹ Powstania by³a akcja „Burza” i marsz
oddzia³ów zbrojnych Armii
Krajowej i innych organizacji
niepodleg³oœciowych na pomoc
walcz¹cym w stolicy z ró¿nych
stron Polski, w tym z po³udnia
kraju: z ziemi krakowskiej,
rzeszowskiej, lwowskiej, z Kie-

lecczyzny i Lubelszczyzny.
By³y, po obu stronach przecinaj¹cego Polskê frontu, zwalczane przez wojska niemieckie
i sowieckie. Mimo pocz¹tkowych ogromnych sukcesów powstañczych i mêstwa polskich
¿o³nierzy nasza wola odzyskania wolnoœci i suwerennoœci
okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
Determinacja obu totalitarnych potêg, w 1944 roku ponownie – tak jak w 1939 roku –
ukierunkowana na likwidacjê
Rzeczypospolitej Polskiej, unicestwi³a nasze marzenie o niepodleg³oœci. Dlatego jesteœmy
winni pamiêæ tym wszystkim,
którzy w Powstaniu walczyli i
polegli.
Dzisiaj, po 70 latach, kiedy
dalej toczymy spór o sens Powstania, winniœmy, chyl¹c
g³owy przed bohaterami, mieæ
œwiadomoœæ, ¿e ¿aden naród
nie ma prawa mówiæ o wolnoœci, je¿eli nie podj¹³ wysi³ku, by

j¹ zachowaæ. My takie prawo
mamy.
W Warszawie 1 sierpnia
o godzinie 17 zawyj¹ syreny. Dlatego zwracam siê z
proœb¹ o w³¹czenie na
jedn¹ minutê syren w tym
dniu o godzinie 17 równie¿ w miejscowoœciach
naszego regionu. Niech
bêd¹ apelem do mieszkañców o chwilê zadumy
nad heroizmem i ofiar¹
naszych przodków w walce o wolnoœæ Rzeczypospolitej.
Gdziekolwiek bêdziesz,
zatrzymaj siê. To bêdzie
Twój ho³d z³o¿ony tym
wszystkim, którzy w 1944
roku podjêli walkê o woln¹
Polskê i ponieœli najwiêksz¹ ofiarê.
Leszek Bukowski
Naczelnik Delegatury
Instytut Pamiêci
Narodowej w Kielcach

Fot. Joachim Joachimczyk „Joachim”, ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Powstanie
Warszawskie dziœ

Do mieszkañców województwa
œwiêtokrzyskiego

otwarciem w 2004 roku Muzeum Powstania Warszawskiego nast¹pi³a jednak prawdziwa eksplozja pamiêci. Jest to niew¹tpliwie zas³uga nowoczesnej formy muzeum, ale jednoczeœnie œwiadectwo niezaspokojonej wczeœniej potrzeby spo³ecznej
– potrzeby posiadania w przesz³oœci punktu odniesienia, wydarzenia, które w sposób jednoznaczny i
czytelny uto¿samia te wartoœci, które i dzisiaj pozostaj¹ dla nas wa¿ne.
Dziœ, po up³ywie 70 lat od wybuchu Powstania, na nowo musimy zadaæ sobie pytanie, co ono
dla nas oznacza. Jest to pytanie, na które odpowiedzieæ winniœmy jako wspólnota, ale tak¿e indywidualnie. Obserwuj¹c tysi¹ce m³odych ludzi, urodzonych ju¿ w wolnej Polsce, zafascynowanych Powstaniem, wpisuj¹cych na swój sposób jego pamiêæ we w³asn¹ wspó³czesnoœæ, nie
mam w¹tpliwoœci, ¿e nadal jest to pamiêæ ¿ywa i
inspiruj¹ca. Wielka ofiara, z³o¿ona 70 lat temu,
po raz kolejny przynosi owoce.
Doktor £ukasz Kamiñski
Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej

Nieznani ch³opcy przy barykadzie na rogu ulic Chmielnej i Nowego Œwiatu w
Œródmieœciu Pó³nocnym, Warszawa sierpieñ 1944 roku.
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Po 70 latach od Powstania
Warszawskiego walka cywilnych mieszkañców i ¿o³nierzy
Armii Krajowej w p³on¹cej
stolicy znana jest dobrze szerokiemu gronu sympatyków
historii. Dzisiaj Polacy pamiêtaj¹ o godzinie „W”. Ka¿dego
roku w dniu 1 sierpnia o godzinie 17 zatrzymuje siê ruch
pieszy i samochodowy w miastach i wsiach w ca³ym kraju,
wyj¹ syreny i klaksony aut.
Nasze myœli kieruj¹ siê wówczas ku Warszawie i przypominamy sobie o ofierze jej
mieszkañców, z³o¿onej na
o³tarzu Ojczyzny.
Pamiêtaj¹c o Powstaniu
Sierpniowym, jak nazywano
ten zryw w latach 1944–1945,
nie mo¿emy zapomnieæ, ¿e o
godzinie „W” polscy ¿o³nierze
na terenie ca³ego okupowanego kraju toczyli walkê z niemieckim okupantem.
Jednoczeœnie, na znacznych obszarach Rzeczypospolitej Polskiej operowa³y ju¿ w
tym czasie liczne oddzia³y Armii Czerwonej. Na teren Kielecczyzny wojska radzieckie
wkroczy³y w pierwszych tygodniach sierpnia 1944 roku,
zajmuj¹c okolice Sandomierza. Poza prowadzonymi
wówczas dzia³aniami militarnymi, okres lata 1944 roku to
tak¿e pocz¹tek ofensywy politycznej komunistów na zajmowanych terenach. W oparciu o ca³kowicie dyspozycyjny
wobec w³adz radzieckich Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego rozpoczêto odtwarzanie w³adz oraz administracji pañstwowej i terenowej. Uprzywilejowanymi w
tym procesie byli przedstawiciele Polskiej Partii Robotniczej oraz œrodowiska sprzyjaj¹ce komunistom, zwalczano natomiast wp³ywy wszelkich „przeciwników politycznych”.
Dowództwo Armii Krajowej chc¹c daæ odpór komunistycznej propagandzie o „staniu ¿o³nierzy AK z broni¹ u
nogi”, zdecydowa³o na wydanie rozkazu o rozpoczêciu bezpoœrednich przygotowañ do
operacji pod kryptonimem
„Burza”. Nazwane tak zosta³o
powstanie zbrojne, które
mia³o byæ prowadzone strefowo we wszystkich obszarach i
okrêgach AK, zaczynaj¹c od
Kresów Wschodnich. Celem
jawnego wyst¹pienia jednostek Si³ Zbrojnych w Kraju
by³o przeprowadzenie akcji
wyprzedzaj¹cej dzia³ania komunistów. ¯o³nierze otrzymali rozkaz, by pokonaæ oddzia³y niemieckie na lokalnych odcinkach walki, zaj¹æ
poszczególne miasta i miejscowoœci, ustanowiæ cywiln¹
administracjê i przyj¹æ – jako
gospodarze – wkraczaj¹cych
od wschodu Rosjan. Na Kie-

lecczyŸnie AK dodatkowo
mia³a przej¹æ bez zniszczenia
przeprawy na Wiœle, a tak¿e
ochroniæ linie kolejowe i
zak³ady zbrojeniowe w Skar¿ysku-Kamiennej i Starachowicach.
W tym celu ju¿ od wiosny
1944 roku trwa³y w ca³ym
kraju dzia³ania zmierzaj¹ce
do odtworzenia Si³ Zbrojnych
w Kraju. W Okrêgu Radomsko-Kieleckim AK kryptonim
„Rolnik” i „Jod³a” zdecydowano o sformowaniu oddzia³ów
partyzanckich, które otrzyma³y nazwy nawi¹zuj¹ce tradycj¹ do jednostek Wojska
Polskiego, stacjonuj¹cych
przed II wojn¹ œwiatow¹ na
KielecczyŸnie. W ten sposób
w Górach Œwiêtokrzyskich
odtworzona zosta³a 2. Dywizja Piechoty Legionów AK, w
sk³ad której wesz³y: 2. pu³k
piechoty Legionów AK, 3.
pu³k piechoty Legionów AK,
4. pu³k piechoty Legionów AK
(pocz¹tkowo wyznaczony do
zdobycia Kielc). Na czele 2.
Dywizji Piechoty Legionów
AK stan¹³ pp³k Antoni
¯ó³kiewski „Lin” – dotychczasowy inspektor sandomierski
AK. Dowództwo nad pu³kami
objêli kolejno: 2. – major/podpu³kownik Antoni Wiktorowski „Kruk”, 3. – kapitan Stanis³aw Poreda „Œwi¹tek” i 4. –
major Józef W³odarczyk „Wyrwa”.
W rejonie Czêstochowy
(równie¿ wchodz¹cym w
sk³ad Okrêgu Radomsko-Kieleckiego AK) sformowana zosta³a 7. Dywizja
Piechoty AK pod dowództwem pu³kownika dyplomowanego Karola Gwido-Kawiñskiego „Czes³awa”, inspektora czêstochowskiego
AK. W sk³ad 7. Dywizji Piechoty AK wesz³y: 27. pu³k
piechoty AK majora Franciszka Polkowskiego „Korsaka” i 74. pu³k piechoty AK
majora Hipolita Œwiderskiego „Jura”.
Poza zgrupowaniami dywizyjnymi, na terenie Inspektoratu Radomskiego AK sformowano samodzielnie operuj¹ce 72. pu³k piechoty AK
majora Wac³awa Wiziñskiego
„Stefana” i I batalion 172.
pu³ku piechoty AK kapitana
Romana Siwka „Heleny”,
które mia³y staæ siê zal¹¿kami odtwarzanej 28. Dywizji
Piechoty AK.
W stanie zal¹¿kowym by³y
wówczas: i³¿ecki pu³k piechoty AK porucznika Wincentego
Tomasika „Potoka”, jêdrzejowski pu³k piechoty AK kapitana Kacpra Niemirowskiego „Mira” i œwiêtokrzyski
pu³k piechoty AK podpu³kownika Romana Piechowskiego
„Roberta”. Pu³ki te mia³y stanowiæ zacz¹tki Brygad Kieleckiej i Radomskiej AK, pla-

nowanych do sformowania w
tzw. drugim rzucie.
Wszystkie sformowane
jednostki pierwszego rzutu, a
tak¿e dowodzony przez majora Rudolfa Majewskiego „Romana”, „Leœniaka” 25. pu³k
piechoty AK z Inspektoratu
Piotrkowskiego AK, stworzy³y Korpus Kielecki Armii
Krajowej. Na jego czele stan¹³
Komendant Okrêgu Radomsko-Kieleckiego AK p³k Jan
Zientarski „Ein”. Warto nadmieniæ, ¿e podczas II wojny
œwiatowej powsta³y tylko dwa
tak du¿e zwi¹zki taktyczne w
AK – ten opisywany powy¿ej
oraz Korpus Warszawski AK,
sformowany we wrzeœniu
1944 roku w walcz¹cej stolicy.
W przeddzieñ wybuchu
Powstania Warszawskiego,
17 lipca 1944 roku Komendant Okrêgu Radomsko-Kieleckiego AK wyda³ rozkaz organizacyjny numer 1/44, w
którym zarz¹dzi³ na terenie
okrêgu pogotowie bojowe
przed akcj¹ o kryptonimie
„Deszcz” (by³ to lokalny kryptonim ogólnopolskiej operacji
nosz¹cej kryptonim „Burza”).
Tydzieñ póŸniej, 25 lipca 1944
roku decyzja ta zosta³a zatwierdzona w Warszawie na
odprawie w Komendzie
G³ównej AK.
Przygotowania i mobilizacja do bezpoœredniej walki z
Niemcami by³y ju¿ zaawansowane, gdy radiostacje donios³y na Kielecczyznê informacje, ¿e na ulicach Warszawy rozpoczê³y siê walki. Komendant G³ówny AK genera³
dywizji Tadeusz Komorowski
„Bór” wyda³ pu³kownikowi
Janowi Zientarskiemu „Einowi” rozkaz rozpoczêcia operacji „Burza” na podleg³ym mu
obszarze.
Do wszystkich inspektoratów i obwodów przekazany
zosta³ rozkaz o akcji mobilizacyjnej i kierowaniu ¿o³nierzy
pozostaj¹cych dotychczas w
konspiracji, do wspomnianych powy¿ej pu³ków. Czas
na uzupe³nianie stanów osobowych by³ krótki. Pomimo
tego, ¿o³nierze 2. pu³ku piechoty Legionów AK w pierwszych dniach sierpnia
przyst¹pili do pierwszych
otwartych walk z wojskami
niemieckimi. Celem akcji by³o
zwi¹zanie walk¹ oddzia³ów
niemieckich tak, aby u³atwiæ
przeprawê przez Wis³ê jednostkom Armii Czerwonej,
których zadaniem by³o zdobycie przyczó³ków mostowych
na zachodnim brzegu rzeki.
Po starciach ogniowych w
rejonie Sandomierza i Staszowa, w zwi¹zku z tocz¹cymi siê
dalej walkami w Warszawie,
nadesz³y kolejne rozkazy. Komendant Okrêgu Radomsko-Kieleckiego AK 15 sierpnia 1944 roku – w dniu œwiêta

Wojska Polskiego – wyda³ komendê do koncentracji oddzia³ów partyzanckich AK w
lasach w rejonie Przysuchy.
Celem zgrupowania by³o
przyst¹pienie do nowej akcji
nosz¹cej kryptonim „Zemsta”.
Du¿a jednostka mia³a dotrzeæ
do stolicy, a nastêpnie wesprzeæ w walce powstañców.
Na wyznaczone miejsce zbiórki uda³y siê jednostki
wchodz¹ce w sk³ad 2. Dywizji
Piechoty Legionów AK, 7. Dywizji Piechoty AK oraz inne
pomniejsze plutony i kompanie, zmobilizowane w poszczególnych obwodach
(osobne miejsce koncentracji
w rejonie Opoczna przewidziane by³o dla 25. pu³ku piechoty AK).
Warto wspomnieæ, ¿e na
pomoc Powstaniu Warszawskiemu szli nie tylko doroœli
¿o³nierze. W leœnych oddzia³ach równie¿ walczyli
m³odzi ludzie. Jednym z nich
by³ kapral Henryk F¹fara
„Sokolik”, ¿o³nierz 4. pu³ku
piechoty Legionów AK. Ju¿ w
1943 r., rozpocz¹³ swoj¹
s³u¿bê wojskow¹ w szeregach
Gwardii Ludowej, a nastêpnie Zgrupowañ Partyzanckich AK „Ponury”. W chwili
marszu na koncentracjê mia³
15 lat i ju¿ ponad rok frontowego doœwiadczenia, a tak¿e
udzia³ w kilkunastu bezpoœrednich walkach z Niemcami.
W wyznaczone rejony koncentracji oddzia³y 2. Dywizji
Piechoty Legionów AK i 7.
Dywizji Piechoty AK dotar³y
pomiêdzy 20 a 23 sierpnia
1944 roku. Jak poda³ szef
sztabu korpusu podpu³kownik dyplomowany Wojciech
Borzobohaty „Wojan”, w jednym miejscu zgromadzono
oko³o 5100 ¿o³nierzy. W celu
rozpoznania brodów i przepraw mostowych przez rzekê
Pilicê i mo¿liwoœci przedarcia
siê na Warszawê, w kierunku
pó³nocnym zosta³y wys³ane
oddzia³y rozpoznawcze z I batalionu 3. pu³ku piechoty Legionów AK. Dowódcy jednostek zwiadowczych swoje zadanie wykonali bardzo dobrze. Niestety wieœci, które
stale nadsy³ali do sztabu korpusu by³y niepokoj¹ce.
Nim dokonano rozpoznania terenu na wyznaczonym
kierunku marszu, w rejonie
koncentracji korpusu dosz³o
do staræ z oddzia³ami niemieckimi. Pod Antoniowem,
pomiêdzy Chlewiskami a
Niek³aniem Wielkim, 21
sierpnia 1944 roku walkê z
Kozakami, niemieck¹ zmotoryzowan¹ ¿andarmeri¹ i oddzia³ami Wehrmachtu stoczyli ¿o³nierze z 4. pu³ku piechoty Legionów AK. Pomimo
zwyciêstwa partyzantów, potyczka nie mia³a strategicz-
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nego znaczenia dla podejmowanych dalszych dzia³añ.
Ju¿ 23 sierpnia 1944 roku
dowódca korpusu wyda³ rozkaz zmieniaj¹cy dotychczasowe zadania dla poszczególnych oddzia³ów. Powodem
by³y informacje, które dostarczy³y oddzia³y zwiadowcze
zza Pilicy. W podjêciu dalszego marszu na pomoc
walcz¹cej Warszawie du¿¹
przeszkodê stanowi³o uwarunkowanie terenu. Pierwszym powa¿nym problemem
by³a rw¹ca rzeka Pilica. Nie
mo¿na by³o pokonaæ jej
wp³aw. Brakowa³o tak¿e brodów umo¿liwiaj¹cych bezpieczn¹ przeprawê dla kilku
tysiêcy ¿o³nierzy. Wszystkie
mosty na Pilicy by³y obsadzone i strze¿one przez Niemców.
Gdyby jednak uda³o siê pokonaæ rzekê, na pó³noc od jej linii
rozpoœciera³ siê teren otwarty,
pozbawiony kompleksów leœnych. W tej sytuacji du¿e oddzia³y w marszu nara¿one
by³yby na szybkie rozpoznanie i dekonspiracjê, ataki lotnictwa niemieckiego, a tak¿e
bezpoœrednie walki z wrogiem, silnie skoncentrowanym wokó³ Warszawy.
Dowódca korpusu pu³kownik „Ein” zdawa³ sobie tak¿e
sprawê, ¿e czêœæ zmobilizowanych do akcji „Burza” ¿o³nierzy nie by³a wystarczaj¹co
„ostrzelana” i obyta z wojennym rzemios³em. Byli to
cz³onkowie konspiracji, którzy pomimo szkolenia, dotychczas nie mieli do czynienia z bezpoœredni¹ walk¹ z
Niemcami. Ponadto brakowa³o odpowiedniej iloœci broni
przeciwpancernej, a tak¿e
broni osobistej dla ¿o³nierzy.
Nie by³o w ogóle broni przeciwlotniczej i broni ciê¿kiej
(dzia³, haubic). Gdyby w tej
sytuacji uda³o siê Korpusowi
Kieleckiemu AK dotrzeæ na
przedpola stolicy, prawdopodobnie jednostka by³aby
zdziesi¹tkowana i niezdatna
do okazania wymiernej pomocy w powstaniu.
Po naradach drog¹ radiow¹, 27 sierpnia 1944 roku
komendant g³ówny AK genera³ dywizji Tadeusz Komorowski „Bór” zatwierdzi³ rozkaz pu³kownika Jana Zientarskiego „Eina” wstrzymuj¹cy dalszy marsz korpusu
na pomoc Warszawie. W tej
sytuacji by³a to decyzja
s³uszna, podyktowana taktycznymi mo¿liwoœciami i
uwarunkowaniami pola walki. Pomimo niezadowolenia
szeregowych ¿o³nierzy i objawów buntu, rozs¹dek dowódcy pozwoli³ kilku tysi¹com
¿o³nierzy ocaliæ ¿ycie lub tragediê dostania siê do niewoli i
pobytu w niemieckich obozach jenieckich lub koncentracyjnych.

Wraz z rozkazem o zatrzymaniu marszu na Warszawê,
wydano polecenie rozformowania Korpusu Kieleckiego
AK. Zwi¹zki dywizyjne, poszczególne pu³ki i mniejsze
oddzia³y otrzyma³y przydzia³
nowych miejsc, do których
mia³y siê przedostaæ. W ten
sposób, po nieudanej akcji
„Zemsta”, rozpoczê³a siê
ostatnia faza walk ¿o³nierzy
Okrêgu Radomsko-Kieleckiego AK, nazywana okresem
„po Burzy”.
7. Dywizja Piechoty AK
powróci³a w rejon Czêstochowy i Radomska, gdzie po kapitulacji Powstania Warszawskiego przedostali siê
cz³onkowie Komendy G³ównej AK. Natomiast 2. Dywizja Piechoty Legionów AK
przesz³a szlakiem od Koñskich w rejon Kielc i dalej
na po³udnie w kierunku Jêdrzejowa i W³oszczowy. Oddzia³y partyzanckie AK a¿ do
listopada 1944 r. walczy³y z
niemieckimi jednostkami
wyznaczonymi do pacyfikacji
terenów przyfrontowych.
Szlak bojowy ¿o³nierzy AK
wyznacza³y kolejne bitwy i
potyczki a¿ do listopada 1944
roku.
Do pozostaj¹cych w polu i
odpieraj¹cych ci¹g³e niemieckie ataki oddzia³ów leœnych,
po kapitulacji Powstania
Warszawskiego w dniu 3 paŸdziernika 1944 roku, do³¹czali tak¿e byli powstañcy. Byli to
¿o³nierze, którzy trafili do niemieckich obozów dla cywilów
lub zdo³ali uciec z transportów wioz¹cych jeñców wojennych w g³¹b III Rzeszy. Jednym z nich by³ porucznik Stanis³aw Jan Sabat „Korner”,
„Jarz¹bek”. Walczy³ w szeregach 1. plutonu 3. kompanii
Zgrupowania AK „Bartkiewicz” na Woli, a nastêpnie w
Œródmieœciu Pó³nocnym. Po
kapitulacji Powstania uciek³
z transportu jeñców. Dotar³ w
Góry Œwiêtokrzyskie, gdzie
walczy³ dalej w szeregach I
batalionu 2. pu³ku piechoty
Legionów AK. Takich przypadków by³o znacznie wiêcej.
Powstañcy podejmuj¹cy
dalsz¹ walkê w szeregach oddzia³ów partyzanckich byli
³¹cznikiem pomiêdzy zburzon¹ i spalon¹ Warszaw¹, a
reszt¹ kraju. Przekazywali
bezpoœrednio i niemal „na ¿ywo” historiê dramatycznych
63 dni walk o stolicê. Ju¿
wówczas, w 1944 r. rozpowszechniali w Polsce pamiêæ
o Bohaterach Powstania
Warszawskiego i znaczeniu
tego zrywu, który by³ bitw¹
nie tylko o stolicê, ale o woln¹
Polskê.
Doktor Marek Jedynak
Delegatura Instytutu
Pamiêci Narodowej
w Kielcach
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W pi¹tek w Kielcach 27. Pieœniobranie
„Warszawskie dzieci posz³y w bój”
Niebawem minie piêæ lat
odk¹d po raz pierwszy kielczanie, licznie pomimo niesprzyjaj¹cej aury zgromadzeni na
placu Artystów w Kielcach, dali sobie i innym dowód, ¿e obchody narodowych œwi¹t nie
musz¹ byæ wy³¹cznie „wielkim,
patriotycznym obowi¹zkiem”.
By³o to w 2009 roku, przy
okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.
Ze sceny pop³ynê³y wtedy pieœni u³añskie i legionowe,
¿o³nierskie i partyzanckie, entuzjastycznie podchwycone
przez licznych, zmarzniêtych
nieco i zmokniêtych goœci, którymi byli wówczas przede
wszystkim przyjaciele i znajomi organizatorów. Niektórzy z
przyby³ych œpiewali je po raz
pierwszy od czasów szkolnych
akademii. Inni z zapa³em nabierali w p³uca powietrza
orientuj¹c siê po chwili, ¿e z
ka¿dej pieœni znaj¹ zaledwie
po kilka pierwszych s³ów. Jeszcze inni ze zdziwieniem dostrzegali ³zy w oczach swoich
towarzyszy, a i sami nierzadko
ocierali „mg³ê na okularach”,
odkrywaj¹c, ¿e s³owa tak dobrze – zdawa³oby siê – znanych
utworów, wci¹¿ s¹ ¿ywe i
budz¹ zaskakuj¹co wiele
wzruszeñ.
Reasumuj¹c, okaza³o siê,
¿e mimo tego, co zwyk³o nam
siê kojarzyæ z t¹ pe³n¹ powagi
dat¹, Œwiêto Niepodleg³oœci
mo¿e staæ siê œwiêtem radosnym, nieomal rodzinnym,
³¹cz¹cym pokolenia, stanowi¹cym okazjê do przekazania najm³odszym szacunku do
narodowych treœci w sposób
tak rzadko ju¿ dziœ funkcjonuj¹cy – osobiœcie, ale tak¿e
aktywnie, poprzez wspólne
dzia³anie. Jednoczeœnie zadzia³a³a magia wspólnego
œpiewu – tej, wydawa³oby siê,
chwilowej i ulotnej harmonii,
której oddzia³ywanie przekracza jednak granice piêciolinii i
przenosi siê na codzienne ¿ycie.
Fakt wspólnego œpiewania
tak bardzo spodoba³ siê kielczanom, wywo³a³ tak wiele
wzruszeñ i emocji, zmobilizowa³ do dzia³ania tak rozleg³y
kr¹g osób, ¿e nie sposób by³o
nie pomyœleæ o kontynuacji tej
idei, nie tylko w odniesieniu do
œwi¹t narodowych, ale tak¿e
przy innych okazjach, niegdyœ
nierozerwalnie ³¹cz¹cych siê ze
œpiewem.
Powsta³a nazwa „Pieœniobrania” kojarz¹ca siê z obfitoœci¹, bo istotnie, ogromna
jest iloœæ muzycznych skarbów
w koszyku narodowej spuœcizny. Trzeba jednak te skarby
wydobyæ, opracowaæ w formie
œpiewnika, zdobyæ na wydanie
tych œpiewników œrodki. Trzeba zorganizowaæ scenê, zjednaæ sobie akompaniatora i dyrygenta, wybranych piosenek
nauczyæ siê na wielu próbach,
tak by móc nauczaæ innych.
Ide¹ Pieœniobrañ, od samego
pocz¹tku, by³a bowiem tak¿e
edukacja – oprócz pieœni znanych w œpiewnikach znalaz³y
siê wiêc tak¿e zapomniane,
oprócz ³atwych – trudniejsze.
Nie dziwi wiêc, ¿e do
wszystkich tych dzia³añ potrzebny by³ ca³y sztab osób,

chc¹cych poœwiêciæ masê prywatnego czasu i zaanga¿owania. Osoby te, stan¹wszy pewnego razu wobec pilnej koniecznoœci sformalizowania
swoich poczynañ i znalezienia
dla nich adekwatnej nazwy,
utworzy³y Stowarzyszenie „A
nam siê chce!”. Na nic by³yby
jednak najgorêtsze chêci, gdyby nie pomoc profesjonalnych
muzyków. Od samego
pocz¹tku stowarzyszenie
mog³o liczyæ na równie spontaniczn¹ i spo³eczn¹ pomoc Chóru Kameralnego Fermata, a
szczególnie jej dyrygenta – pani Ewy Robak – charyzmatycznej, obdarzonej nieskoñczon¹
cierpliwoœci¹ i optymizmem
nauczycielki, niezmordowanie
powtarzaj¹cej z rosn¹c¹ rzesz¹
Pieœniobiorców kolejne zawi³e
frazy i zwrotki.
Ten spontaniczny, oddolny
ruch spo³eczny, jakim sta³o siê
Pieœniobranie, nie umkn¹³
uwadze instytucji na co dzieñ
zajmuj¹cych siê dzia³alnoœci¹
na podobnej niwie – z biegiem
czasu Stowarzyszenie „A nam
siê chce!” mog³o liczyæ na coraz
wiêksz¹ pomoc ze strony takich podmiotów jak Oœrodek
Myœli Patriotycznej i Obywatelskiej, Muzeum Historii
Kielc czy Delegatura Instytutu
Pamiêci Narodowej w Kielcach. Tak¿e urzêdy na trwa³e
wpisa³y wspólne œpiewania
kielczan w kalendarze oficjalnych, rocznicowych obchodów.
Od tamtej pory odby³o siê
ju¿ dwadzieœcia szeœæ Pieœniobrañ. Wiele z nich bazowa³o na okazjach tradycyjnie
zwi¹zanych ze œpiewem jak
wspólne kolêdowanie – byæ
mo¿e to jeden z ostatnich kultywowanych przez nas zwyczajów wspólnego muzykowania. Inne jednak by³y
pocz¹tkowo dla pieœniobraniowych goœci sporym zaskoczeniem, jak majowe obchody
rocznicy uchwalenia Konstytucji. Obfitoœæ unikalnych,
przepiêknych pieœni z tego
okresu sugeruje, ¿e œpiewanie
z okazji majowego œwiêta by³o
niegdyœ powszechne. Dziœ
ma³o kto kojarzy nawet najbardziej znane wówczas tytu³y.
By³y Pieœniobrania tematyczne: letnie, ¿eglarskie, taneczne. Z okazji rocznicy œmierci
Jacka Kaczmarskiego odby³o
siê niezwykle wzruszaj¹ce Pieœniobranie „Pamiêtajcie Wy o
mnie”. Cztery razy œpiewaliœmy w okolicy dnia œw. Walentego o mi³oœci – w rytmie przedwojennych szlagierów z filmów, rewii i operetek. Organizatorom wyda³o siê celowe odœwie¿enie nawet naszego
podrêcznego zasobu piosenek
biesiadnych, bo i polskie, znane niegdyœ w œwiecie, biesiady
obchodz¹ siê obecnie bez œpiewu, a zwi¹zane z nimi piosenki
odchodz¹ w zapomnienie.
Wszystkie zorganizowane
dot¹d Pieœniobrania cieszy³y
siê wzruszaj¹cym zainteresowaniem rosn¹cej rzeszy
sta³ych bywalców, nierzadko
przerastaj¹c oczekiwania organizatorów. Do wystêpu na
scenie i pe³nienia zaszczytnej
roli Pieœniodawców zg³asza³y
siê zespo³y i soliœci, œpiewali

przedszkolacy, uczniowie i studenci, chóry parafialne i aktorzy kieleckiego teatru. Wystêpowali z nami znani kieleccy
twórcy i wykonawcy – Renata
Drozd, Marek Tercz, Bronis³aw Opa³ko.
Jednoczeœnie, w miarê poznawania pieœni narodowych,
nurt Pieœniobrañ poœwiêconych tej tematyce rozrós³ siê i
wzbogaci³. Œpiewaliœmy piosenki Szarych Szeregów,
utwory emigracyjne, pieœni
poœwiêcone mniej znanym powstaniom, partyzanckie, w
tym tak¿e te zwi¹zane z naszym regionem. Nierzadko
wykonywaliœmy piosenki

wspó³czesne, w ró¿ny sposób
interpretuj¹ce ideê patriotyzmu. Staraliœmy siê tak¿e
zawsze o umieszczanie w
œpiewnikach utworów nawi¹zuj¹cych do ludzkiego wymiaru wojny, bêd¹cych zachêt¹ do refleksji i przestrog¹.
Bowiem jakkolwiek piêknie
nie œpiewalibyœmy o tym „jak
to na wojence ³adnie”, pozostanie ona przede wszystkim
brzemiennym w dalekosiê¿ne
skutki z³em i klêsk¹ naszych
idea³ów.
Nadchodz¹ce 27. Pieœniobranie „Warszawskie dzieci posz³y
w bój”, przygotowane we
wspó³pracy z Delegatur¹ Insty-

tutu Pamiêci Narodowej w Kielcach, bêdzie poœwiêcone w
ca³oœci Powstaniu Warszawskiemu. Zaœpiewamy pieœni,
które towarzyszy³y powstañcom
dodaj¹c im otuchy w walce, ale
tak¿e piosenki z ¿ycia codziennego okupowanej Warszawy.
Bêd¹ równie¿ utwory oparte na
tekstach powstañczych poetów,
wreszcie piosenki wspó³czesne –
bêd¹ce refleksj¹ nad powstaniem, lecz tak¿e nad sensem
wojny w ogóle. Wiele z tych przepiêknych utworów jest zupe³nie
nieznanych, wiele zapomnianych, wiele z nich nie jest z Powstaniem Warszawskim kojarzonych.

27. Pieœniobranie „Warszawskie dzieci posz³y w
bój” odbêdzie siê 1 sierpnia
o godzinie 18 w parku miejskim w Kielcach. Mimo
podnios³ej tematyki, bêdzie z pewnoœci¹ obfitowa³o w uœmiech i niespodzianki. Na jego pami¹tkê,
w rêkach uczestników pozostan¹ piêknie wydane
œpiewniki, dziêki którym,
miejmy nadziejê, w wielu
domach powstañcze piosenki zabrzmi¹ jeszcze niejeden raz.
Stowarzyszenie
„A nam siê chce!”
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Niektórzy mówi¹, ¿e dzieci w Powstaniu Warszawskim to mit. Natomiast czytaj¹c relacje ma³ych
i doros³ych powstañców przekonujemy siê, ¿e udzia³ dzieci w walkach o Warszawê mitem nie jest.
M³odzi powstañcy byli zwykle
cz³onkami Szarych Szeregów, czyli
harcerstwa okresu okupacji niemieckiej. Za³o¿enia programowe Szarych
Szeregów zamyka³y siê w haœle „Dziœ
– jutro – pojutrze”. „Dziœ” oznacza³o
bie¿¹c¹ walkê, dzia³alnoœæ konspiracyjn¹, ma³y sabota¿ i dywersjê. „Jutro” to przygotowanie otwartej walki
w powstaniu, a „pojutrze” odbudowê
wolnej polski po wojnie.
Aby zrealizowaæ zadania „pojutrze” zorganizowano nauczanie dzieci
i m³odzie¿y na tzw. tajnych kompletach. Wa¿ne by³y równie¿ dzia³ania
prowadzone w ramach akcji „M”, czyli
oddzia³ywaniu na m³odzie¿ niezrzeszon¹. Kolportowano wœród m³odych
ludzi ulotki i broszury edukacyjne
oraz biblioteczki.
Szare Szeregi pocz¹tkowo przyjmowa³y m³odzie¿ powy¿ej 17 roku ¿ycia. Jednak¿e m³odsi tak bardzo lgnêli
do harcerstwa, ¿e postanowiono strukturê rozszerzyæ. Pod koniec 1942 roku

na do ludnoœci polskiej, polegaj¹ca na
pisaniu na murach, kolportowaniu
ulotek, czy pod³¹czaniu siê do megafonów niemieckich. Druga – akcja „N” –
to dzia³ania propagandowe skierowane do Niemców, polegaj¹ca na podrzucaniu dezinformuj¹cych gazetek i ulotek. Trzeci¹ by³ Wywiad-Informacja
Szarych Szeregów (WISS), czyli akcja
polegaj¹ca na obserwacji niemieckich
wojsk i ich ruchów. Dru¿yny „BS”
przechodzi³y równie¿ szkolenie bojowe, cz³onkowie dostawali przydzia³
do poszczególnych oddzia³ów, g³ównie
jako ³¹cznicy.
Najstarsz¹ grup¹ by³y „Grupy
Szturmowe”, zrzeszaj¹ce tych, którzy
ukoñczyli 17 rok ¿ycia. ¯o³nierze „GS”
prowadzili dzia³ania dywersyjne, czyli wysadzanie mostów, poci¹gów, prowadzili akcje odbijania wiêŸniów, wykonywali wyroki na Niemcach lub na
osobach kolaboruj¹cych. Organizowano dla nich równie¿ rozmaite kursy, na przyk³ad saperskie, motorowe,

Warszawie – odesz³a 17 lat temu. Nale¿a³a do pokolenia, które wczesne
dzieciñstwo prze¿y³o w tragicznych
czasach wojny. Ró¿a bardzo prze¿y³a
œmieræ taty, który w 1943 roku zosta³
zabity przez gestapo. Mia³a osiem lat,
gdy w czasie powstania wysz³yœmy z
pal¹cego siê domu przy ul. Kredytowej 16. Dosz³yœmy do ul. Moniuszki
9/11. W piwnicach tego budynku mieœci³ siê powstañczy szpital. Ró¿a by³a
zawsze bardzo uparta – koniecznie
chcia³a pomagaæ… I pomaga³a w
szpitalu polowym kompanii AK
„Koszta”. Znana by³a jako sanitariuszka Ró¿yczka. Ró¿yczka prze¿y³a
wojnê, mieszka³a we Francji a¿ do
swojej œmierci 29 paŸdziernika 1989
roku.
Wojnê i powstanie prze¿y³ równie¿ jeden z najm³odszych ¿o³nierzy
Armii Krajowej odznaczony Orderem
Wojennym Virtuti Militari – Jerzy
Bartnik „Magik”. Jego rodzina pielêgnowa³a tradycje patriotyczne. Ojciec

go”. Na prze³omie lat 1943/1944 by³
kurierem AK do Florencji. Po wielkich perypetiach wróci³ do Warszawy
9 kwietnia 1944 roku. Od 1 sierpnia
1944 roku s³u¿y³ w 3. plutonie 1.
kompanii batalionu „Parasol” w
Zgrupowaniu AK „Rados³aw”. Z batalionem AK „Parasol” walczy³ miêdzy innymi o Pa³acyk Michla. By³
œwiadkiem „narodzin” piosenki
„Pa³acyk Michla”: w Pa³acyku Michla w du¿ej sali na podwy¿szeniu
sta³ fortepian i Ziutek gra³ na nim i
mówi: – Mam dla Was now¹ piosenkê, tak siê zaczê³a piosenka: Pa³acyk
Michla, ¯ytnia, Wola. Ktoœ znalaz³
butelkê wina, jak dziœ pamiêtam i
ka¿dy z oddzia³u dosta³ szklaneczkê
wina, a ja nie. Powiedzieli: „Nie, gówniarze nie dostaj¹!”. Ja siê strasznie
zez³oœci³em: „¯eby siê biæ, to jestem, a
jak z wami siê bawiæ, to nie!”. Myœmy
œpiewali, ale ¿eby jakieœ tañce by³y,
to absolutnie tego nie by³o. By³o weso³o…

ków Stalagu XI B, w którym siê znajdowa³, dziêki wujowi, admira³owi Korytowskiemu trafi³ do Wielkiej Brytanii, gdzie zdoby³ wykszta³cenie in¿ynierskie. Do Polski powróci³ w 1995
roku i osiad³ na sta³e. Zmar³ 13 grudnia 2011 roku.
Jerzy Bartnik „Magik” to
najm³odszy, obok Stanis³awa Schoen-Wolskiego „Imka”, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Obaj
mieli wówczas po 14 lat. Stanis³aw
Schoen-Wolski s³u¿y³ w stopniu bombardiera, jako strzelec wyborowy w
Grupie Artyleryjskiej AK „Granat” na
Mokotowie. Podczas walk na rogu ul.
Dolnej i Konduktorskiej zniszczy³
granatem niemieckie gniazdo karabinu maszynowego, trzymaj¹ce w szachu atakuj¹cych, otwieraj¹c drogê powstañcom z Mokotowa do Œródmieœcia. Tym zas³u¿y³ na najwy¿sze odznaczenie wojskowe. Jego kolega, Jerzy Turzewski „Karwowski” tak opowiada³ o „Imku”: Cudowna postaæ, cu-

pu³kownik zadzwoni³ do naszego dowódcy i powiedzia³: „Dajê ci ch³opaka
z Powstania Warszawskiego, jak zginie, to ci powyrywam nogi, nie powiem z czego”. Z 1 Dywizj¹ Pancern¹
bra³ udzia³ w walkach w Wilhejmshaven. Dos³u¿y³ siê stopnia kaprala i
zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych. Po wojnie wróci³ do Polski, by³
represjonowany za przynale¿noœæ do
AK i Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Nastêpnie wiele lat pracowa³ jako dziennikarz, zmar³ 21 marca 2005
roku.
Wœród ma³ych powstañców, którzy prze¿yli wojnê by³ równie¿ Kazimierz Mikos „Ba¿ant”. W chwili wybuchu wojny mia³ 9 lat i przebywa³ u
dziadka we wsi Skowieszyn pod
Pu³awami. W 1941 roku ojczym zabra³ go do Warszawy. Podczas wojny
szmuglowa³ paczki z ¿ywnoœci¹ i innymi produktami. Pewnego dnia, obca dziewczyna poprosi³a go, aby swoj¹
drog¹ przenosi³ równie¿ jej paczki. Po

Powstañcy rozmawiaj¹cy z m³odym ³¹cznikiem
kapralem Witoldem Modelskim „Warszawiakiem”,
„Wicusiem”, Warszawa sierpieñ 1944 rok. Fot. Joachim Joachimczyk „Joachim”, ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.

Ró¿yczka GoŸdziewska, sanitariuszka w szpitalu
polowym kompanii AK „Koszta”, Warszawa, ulica
Moniuszki 11, I dekada sierpnia 1944 roku. Fot. Eugeniusz Lokajski „Brok”, ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.
podzielono dzieci i m³odzie¿ na trzy
grupy. Pierwsza – „Zawiszacy” – obejmowa³a dzieci w wieku 12–14 lat.
Dzieci te by³y przygotowywane nie do
walki, a do s³u¿by pomocniczej, na
któr¹ sk³ada³y siê ³¹cznoœæ i ratownictwo. Jednoczeœnie dzieci uczy³y siê na
tajnych kompletach. To w³aœnie „Zawiszacy” zorganizowali 4 sierpnia
1944 roku Harcersk¹ Pocztê Polow¹,
której pocztowcy w ci¹gu ca³ego powstania przenieœli przesz³o 200 000 listów.
Kolejn¹ grup¹ wiekow¹ by³y „Bojowe Szko³y” zrzeszaj¹ce m³odzie¿ w
wieku 15–17 lat. M³odzie¿ „BS” szkolona by³a do trzech rodzajów zadañ.
Pierwszym z nich by³ ma³y sabota¿,
czyli akcja propagandowa skierowa-

ale i kursy podchor¹¿ych i dowódców
kompanii. W Powstaniu Warszawskim cz³onkowie „GS” zostali sformowani w batalionie AK „Zoœka” i batalionie AK „Parasol”.
Wielu
ma³ych
¿o³nierzy
walcz¹cych podczas powstania znamy z fotografii lub kronik powstañczych, znamy ich z imienia i nazwiska, jak np. ma³¹, uœmiechniêt¹
dziewczynkê, z ogromn¹ kokard¹
wpiêt¹ we w³osy i z opask¹ Czerwonego Krzy¿a na ramieniu. To oœmioletnia Ró¿yczka GoŸdziewska. Jej siostra Zofia tak j¹ wspomina³a w „Gazecie Sto³ecznej” numer 260 z 7 listopada 2006 roku: Moja m³odsza siostra
urodzi³a siê 31 marca 1936 roku w

Jedna z pu³apek dzieciñstwa polega na tym, ¿e nie
trzeba rozumieæ, by czuæ. Kiedy rozum zdolny jest
poj¹æ, co siê wydarzy³o, rany w sercu
s¹ ju¿ zbyt g³êbokie.
Carlos Luis Zafon, Cieñ wiatru

Kazimierz Mikos (w bia³ej koszuli) podczas budowy
barykady w poprzek ulicy Jasnej - zdjêcie ze zbiorów
Filmoteki Narodowej.
by³ oficerem I Brygady Legionów, odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oœci,
Krzy¿em Walecznych i za dzia³alnoœæ
w Gdyni Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Jerzy Bartnik wspomina³: Ca³a rodzina
ojca nale¿a³a do Legionów. Mam zdjêcia, […] jego trzej bracia, wszyscy z ojcem, w mundurach oficerów I Brygady Legionów z roku 1920. Wiêc pochodzê z patriotycznej polskiej rodziny.
Moja matka te¿ by³a patriotk¹, jej rodzina to byli zawodowi wojskowi, oficerowie, wiêc od ma³ego moim marzeniem by³o, ¿eby dorównaæ ojcu, mieæ
takie jak on odznaczenia, a mo¿e jeszcze w dodatku byæ ciê¿ko rannym. Rodziców straci³ wczeœnie, ojciec zosta³
rozstrzelany w listopadzie 1939 roku
w lasach piaœnickich, mama zosta³a
aresztowana 8 lipca 1943 roku, wywieziona nastêpnie do niemieckiego
obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu, gdzie zosta³a zamordowana w
lutym 1944 roku.
Jerzy Bartnik, jako trzynastolatek, od sierpnia 1943 roku do stycznia 1944 roku s³u¿y³ w Zgrupowaniach Partyzanckich AK „Ponury”
pod dowództwem „cichociemnego”
porucznika Jana Piwnika „Ponure-

Na Starym Mieœcie w batalionie
NOW–AK „Gustaw”, w Oddziale Specjalnym „Juliusz” by³ dowódc¹ sekcji
³¹czników i „butelkarzy”. Swoj¹ odwagê pokaza³ w bardzo wielu akcjach,
m.in. w obronie placu Zamkowego,
kiedy przyczyni³ siê do zatrzymania
„goliata”, czyli samobie¿nej, zdalnie
sterowanego transportera ³adunków
wybuchowych. W walce o budynek
Pañstwowej Wytwórni Papierów
Wartoœciowych zosta³ ranny i straci³
oko. Po operacji, jak sam wspomina³,
przebudzi³ siê, napi³ wody i uciek³ ze
szpitala polowego, odnalaz³ swój batalion i walczy³ w Œródmieœciu. Za
mêstwo zosta³ odznaczony Krzy¿em
Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti
Militari, który wrêczy³ mu 23 wrzeœnia 1944 roku Komendant G³ówny
AK genera³ dywizji Tadeusz Komorowski „Bór”.
We wrzeœniu 1944 roku „Magik”
otrzyma³ awans na stopieñ kaprala.
Walczy³ do ostatniego dnia powstania. Pójœcie do niewoli nakaza³ mu dowódca, poniewa¿ „Magik” mia³ gangrenê i jedynym ratunkiem dla niego
by³o pójœcie do niewoli i dostanie do
szpitala. Po wyzwoleniu przez Angli-

Cia³o Wojciecha Zalewskiego „Or³a Bia³ego”, niesione przez ¿o³nierza AK – zdjêcie ze zbiorów Filmoteki Narodowej.
downy cz³owiek, który bardzo du¿o w
swoim ¿yciu prze¿y³ i te¿ mia³ ró¿ne
chwile. Jak szed³ do Powstania, to
mówi do swojej matki: „Ty wiesz,
gdzie bêdê. Wiesz wszystko o mnie, no
to ¿egnamy siê”. A matka mówi do
niego: „Zdejmij marynarkê, to ci zaszyjê kieszeñ, bo ci amunicja wypada
z kieszeni”.
Po powstaniu trafi³ do niewoli,
sk¹d uciek³ w 1945 roku. Przedosta³
siê na teren Holandii i zosta³ ¿o³nierzem 1 Dywizji Pancernej. Jerzy Turzewski tak to relacjonowa³: Jak siê
dowiedzieli, ¿e jest ch³opak z Powstania Warszawskiego, to natychmiast
zawieŸli go do pu³kownika, a ten mu
mówi: „Siadaj i opowiadaj, dzieñ po
dniu”. A kucharzowi: „Masz mu daæ,
tylko ¿eby mu nie zaszkodzi³o, bo
pewnie jest g³odny”. No i opowiada³.
Wróci³, a tam wyskakuj¹ wszyscy:
„Coœ ty narozrabia³! Coœ ty narozrabia³!”. – „Nic nie narozrabia³em. Dosta³em ¿arcie, powiedzia³em o Powstaniu i pyta³ mnie siê, czy chcê byæ
u niego, czy w tej „czujce”, co nas wyzwoli³a. Powiedzia³em, ¿e w „czujce”,
no to przyjecha³em, widzicie. Przecie¿
milicj¹ przyjecha³em”. – „Tak, ale

jakimœ czasie zorientowa³ siê, ¿e przenosi paczki dla Armii Krajowej. Trzeciego dnia Powstania Warszawskiego
znalaz³ magazynek od pistoletu maszynowego Sten albo B³yskawica. Odda³ go powstañcowi i od niego dowiedzia³ siê, ¿e aby zg³osiæ siê do powstania, musi pójœæ na ul. Tward¹ 40. Tam
nie odnalaz³ jednak dowództwa Zgrupowania AK „Chrobry II”. Jego siedziba przeniesiona zosta³a na ulicê
Sienn¹, gdzie zosta³ skierowany. Tam
podporucznik Ryszard Kupczyk „Ryœ”
przyj¹³ go jako ³¹cznika do 4. kompanii szturmowej. Przybra³ pseudonim
„Ba¿ant”, poniewa¿ gdy pierwszy raz
zobaczy³ z bliska ba¿anta, ten spodoba³ mu siê od razu, gdy¿ by³ niedu¿y
jak Kazimierz, który mimo swoich 14
lat wygl¹da³ na 12, poniewa¿, jak sam
wspomina³, jego ojczym go g³odzi³. Jako ³¹cznik m.in. donosi³ obiady do
drugiej linii. Z uwagi na m³ody wiek
jego udzia³ w powstaniu by³ zagro¿ony. Wspomina³: po jakimœ czasie, chyba po tygodniu, by³ kolega,
który mieszka³ na czwartym piêtrze,
na mojej klatce, poszed³ do rodziny i
powiedzia³, ¿e jestem w Powstaniu.
Przybieg³ ojczym i chcia³, ¿ebym wró-
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ci³. Zacz¹³em p³akaæ i powiedzia³em,
¿e nie. Powiedzia³em oficerowi: „To
jest ojczym, który mnie ci¹gle bije i
jak mnie zwolnicie, to pójdê do innego
oddzia³u. Ju¿ jako ¿o³nierz, to ³atwo
znajdê miejsce”. Oficer jak to us³ysza³,
to zapyta³ tego kolegê, czy to prawda.
Kolega mówi: „Niestety, prawda”. Oficer odes³a³ ojczyma, nawet obszed³ siê
z nim dosyæ obcesowo.
Kazimierz Mikos pracowa³ równie¿ przy budowie barykad. Podczas
przebicia ze Starówki do Œródmieœcia
cudem unikn¹³ œmierci pod bomb¹
zrzucon¹ przez niemieckiego Junkersa Ju-87 „Stuka”. Do niewoli wychodzi³ z cywilami, jednak wyró¿nia³ siê
spoœród nich wygl¹dem i niemiecki
¿o³nierz przeniós³ go do grupy powstañców. Po Powstaniu Warszawskim znalaz³ siê w Chemnitz, gdzie
pracowa³ w fabryce. Po wyzwoleniu
przez Amerykanów 15 kwietnia 1945
roku po raz drugi cudownie ocala³
wraz z koleg¹ spod ostrza³u angielskiego myœliwca Spitfire. Po latach
pytany jak to by³o mo¿liwe mówi³:
mnie siê wydaje, ¿e anio³ bieg³ przede
mn¹ i rozpostar³ skrzyd³a. I myœmy
siê za tymi skrzyd³ami ukryli…
Wielu ma³ych bohaterów nie
prze¿y³o Powstania Warszawskiego.
Jednym z nich by³ Witold Modelski
„Warszawiak”, „Wicuœ”. Plutonowy
podchor¹¿y Jerzy Dargiel „Henryk”,
dowódca 4. plutonu 1. kompanii batalionu AK „Parasol” mówi³, ¿e jego rodzice zginêli w pierwszych dniach Powstania, a Witold drugiego dnia
do³¹czy³ do oddzia³u. Sam zdoby³ broñ
wynosz¹c j¹ spod czo³gu. By³ osobistym ³¹cznikiem Stanis³awa Leopolda „Rafa³a”, dowódcy 1. kompanii batalionu AK „Parasol”. Z kolei inne

wzbudzi³ podziw starszych kolegów,
natomiast 15 sierpnia sobie tylko
znanymi œcie¿kami wyprowadzi³ z
okr¹¿enia swój pluton. Za te wyczyny
mia³ byæ zg³oszony przez dowódcê II
batalionu Zgrupowania AK „Chrobry
II” kapitana Wac³awa Zagórskiego
„Lecha Grzybowskiego” do odznaczenia Krzy¿em Walecznych. Nie zosta³
odznaczony, 6 dni póŸniej poleg³ na ul.
Ciep³ej. Spod ostrza³u jego cia³o wyci¹gnêli starsi powstañcy. Jego pogrzeb odby³ siê przy ulicy Ceglanej 3,
ze wszelkimi nale¿nymi honorami.
Cia³o poleg³ego do grobu sk³adali jego
m³odzi koledzy, a ceremoniê pogrzebow¹ prowadzi³ ks. mjr W³adys³aw
Zb³owski „Struœ”.
Jednym z m³odszych, poleg³ych
powstañców by³ Marek S³omczyñski
„Bimbo”. Jego mama Helena
S³omczyñska „Magdalena” by³a lekarzem w batalionie AK „Chrobry I”.
„Bimbo” przenosi³ lekarstwa i opatrunki. 22 sierpnia 1944 roku zosta³
ciê¿ko ranny, prawdopodobnie na ulicy D³ugiej. Zmar³ na rêkach matki.
To tylko kilku spoœród moich najwiêkszych, a wszak najmniejszych
Bohaterów Powstania Warszawskiego.
Ingmar Bergman powiedzia³ kiedyœ: Przywilejem dzieciñstwa jest poruszaæ siê bez przeszkód miêdzy magi¹ i owsiank¹, miêdzy bezgranicznym strachem i galopuj¹c¹ radoœci¹.
Dla ma³ych powstañców ich dzieciñstwo nie by³o magiczne, by³o brutalne
i okrutne. Wielu nie zna³o smaku ani
owsianki, ani innych rarytasów. Znali
za to g³ód, têsknotê za bliskimi i cierpienie. Dzieci w Powstaniu i w oddzia³ach partyzanckich czêsto nie
przyznawa³y siê do rzeczywistego
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70. rocznica Powstania Warszawskiego 1944
- program wszystkich uroczystoœci w Kielcach
31 lipca – kino Fenomen (Wojewódzki
Dom Kultury) – godzina 18 – pi¹te spotkanie z
cyklu „Historia w filmie” zainauguruje tegoroczne obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Kielcach. Obejrzymy
filmy „Kana³” i „Pierœcionek z or³em w koronie”, oba w re¿yserii Andrzeja Wajdy.
1 sierpnia – po oficjalnych uroczystoœciach zapraszamy do parku miejskiego w
Kielcach na godzinê 18 na 27. Pieœniobranie
„Warszawskie dzieci posz³y w bój”. W Pieœniobraniu weŸmie udzia³ kilka chórów, które
pomog¹ publicznoœci zaœpiewaæ piosenki powstañcze. 27. Pieœniobranie „Warszawskie
dzieci posz³y w bój”, przygotowane przez Stowarzyszenie „Anam siê chce” we wspó³pracy z
delegatur¹ Instytutu Pamiêci Narodowej w
Kielcach, bêdzie poœwiêcone w ca³oœci Powstaniu Warszawskiemu. Zaœpiewamy pieœni,
które towarzyszy³y powstañcom dodaj¹c im
otuchy w walce, ale tak¿e piosenki z ¿ycia codziennego okupowanej Warszawy. Bêd¹ równie¿ utwory oparte na tekstach powstañczych

poetów, wreszcie piosenki wspó³czesne –
bêd¹ce refleksj¹ nad powstaniem, lecz tak¿e
nad sensem wojny w ogóle. Wiele z tych przepiêknych utworów jest zupe³nie nieznanych,
wiele zapomnianych, wiele z nich nie jest z Powstaniem Warszawskim kojarzonych. 27. Pieœniobranie „Warszawskie dzieci posz³y w bój”
odbêdzie siê w pi¹tek 1 sierpnia o godzinie 18
w parku miejskim w Kielcach. Mimo podnios³ej tematyki, bêdzie z pewnoœci¹ obfitowa³o w uœmiech i niespodzianki. Na jego pami¹tkê, w rêkach uczestników pozostan¹
piêknie wydane œpiewniki, dziêki którym,
miejmy nadziejê, w wielu domach powstañcze
piosenki zabrzmi¹ jeszcze niejeden raz.
2 sierpnia – kino Moskwa – godzina 16 –
projekcja filmu „Miasto Ruin” oraz debata
„Czas zrozumieæ Powstanie Warszawskie”. W
debacie wezm¹ udzia³ profesor Jan ¯aryn,
doktor Maciej Korkuæ (Instytut Pamiêci Narodowej), Maciej Podbielkowski (Muzeum Powstania Warszawskiego), prowadzenie Dorota Koczwañska-Kalita (Instytut Pamiêci Na-

rodowej). Podczas spotkania prezentowane
bêd¹ relacje œwiadków tamtych wydarzeñ.
Zwieñczeniem spotkania bêdzie specjalny pokaz filmu „Powstanie Warszawskie” (godzina
18, wstêp wolny). W kinie Moskwa od 28 lipca
do 3 sierpnia mo¿na ogl¹daæ wystawê „Dni
Powstania – Warszawa 1944”.
3 sierpnia – ulice centrum Kielc „opanuj¹” powstañcy. Od godziny 12 na ulicach
miasta spotkamy patrole, zachêcaj¹ce do
udzia³u w widowisku historycznym z cyklu
„Gloria Victis – Godni Pamiêci” – „Powstanie
Warszawskie”. Widowisko rozpocznie siê na
kieleckim placu Wolnoœci o godzinie 17.
Bêdziemy mogli zobaczyæ sceny z ¿ycia codziennego okupowanej Warszawy, ale i akcje
aresztowañ, ³apanki, czy „ma³y sabota¿”. Nastêpnie znajdziemy siê w centrum walk powstañców o Warszawê, obejrzymy zdobycie
barykad, zrzuty, nalot i wiele innych.

Serdecznie zapraszamy!
Delegatura Instytutu Pamiêci
Narodowej w Kielcach

M³odzi ³¹cznicy graj¹cy w warcaby, Warszawa 13
sierpnia 1944 roku. Zdjêcie Joachim Joachimczyk
„Joachim”, ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.
Ÿród³a mówi¹, ¿e jego ojciec walczy³ w
partyzantce, a on uciek³ mamie w
pierwszych dniach i do³¹czy³ do powstañców. Jako ³¹cznik batalionu AK
„Gozdawa” dotar³ z wiadomoœci¹ do
kompanii saperów, od czego zale¿a³
los reduty Banku Polskiego. Za wykonanie tego zadania, 23 sierpnia 1944
roku zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych oraz awansowany zosta³ do
stopnia kaprala. Przeprowadzi³ równie¿ ostatni¹ grupê „Parasola” ze Starego Miasta do Nowego Œwiatu. Poleg³ 20 wrzeœnia 1944 roku podczas
obrony budynków numer 10 i 6 przy
ulicy Wilanowskiej. Po wojnie ekshumowany i pochowany na Pow¹zkach
Wojskowych w Warszawie, w Kwaterach Wojennych Batalionu AK „Parasol”.
Nie prze¿y³ równie¿ Wojciech Zalewski „Orze³ Bia³y”, „Wojtuœ” – jedenastoletni ³¹cznik grupy szturmowej
starszego sier¿anta Jana Kretera
„Grzesia” ze Zgrupowania AK „Chrobry II”. W tym oddziale s³u¿y³ od
pierwszych chwil Powstania. 2 sierpnia przedosta³ siê do Dworca G³ównego, sk¹d wróci³ ze szczegó³owym meldunkiem o si³ach niemieckich, czym

wieku. Chcia³y pokazaæ swoj¹ odwagê
i patriotyzm. Szczêœciem by³o otrzymanie upragnionej, bia³o-czerwonej
opaski. Dzieci by³y ³¹cznikami, „butelkarzami”, sanitariuszami, pracowa³y przy budowie barykad. Czy dotyka³ ich bezgraniczny strach? Z ca³¹
pewnoœci¹ tak, choæ nierzadko górowa³a nad nim dzieciêca brawura. Czy
mieli w sobie galopuj¹c¹ radoœæ? Dzieciêca radoœæ wybucha w rozmaitych
momentach, zarówno podczas wojny
jak i pokoju. Mo¿e to by³y jakieœ
wyg³upy ch³opców pracuj¹cych przy
barykadzie, jak na fotografii na pierwszej stronie. Chwil¹ radoœci by³y spektakle teatrów kukie³kowych, gra w
warcaby, czy inna zabawa w przerwie
miêdzy obowi¹zkami ¿o³nierskimi.
Nie oceniajmy dziœ Powstania
Warszawskiego. Chwil¹ zadumy
wspomnijmy Bohaterów Powstania
1944 roku i zróbmy wszystko, aby
dzieci spêdza³y dzieciñstwo na placach zabaw, a nie placach bitew.

Agnieszka SZCZERBA
Delegatura Instytut
Pamiêci Narodowej
w Kielcach

Redaktor numeru: doktor Marek Jedynak (Delegatura Instytut Pamiêci Narodowej w Kielcach). Sk³ad i ³amanie Adam Golonka (Echo Dnia)
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W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 1944 roku – rozpocz¹³ siê
kolejny sezon operacyjny ze
zrzutami do Polski o kryptonimie „Odwet”. Lotnicy, startuj¹cy wówczas z lotniska
Campo Casale we w³oskim
Brindisi, nie wiedzieli o walkach w stolicy. Informacja o powstaniu dotar³a do nich nastêpnego dnia. Do lotów nad
Warszawê wyznaczono brytyjskie za³ogi 240. Skrzyd³a RAF
(Royal Air Force) oraz
po³udniowoafrykañskie z 2.
Skrzyd³a SAAF (South African
Air Force). Najwiêkszy wk³ad
w pomoc Warszawie mieli jednak Polacy ze 1586. Eskadry
do zadañ specjalnych, dowodzonej przez mjr. nawigatora
Eugeniusza Arciuszkiewicza.
Pierwszy lot do Warszawy
zaplanowano na 4 sierpnia
1944 roku. Genera³ John Slessor, szef sztabu RAF na obszar
œródziemnomorski, wstrzyma³
jednak start z powodu z³ej pogody. Zezwoli³ natomiast wykonaæ zrzuty na placówki w
po³udniowej Polsce. Czêœæ polskich za³óg, w tajemnicy przed
Brytyjczykami, polecia³a równie¿ z zaopatrzeniem dla Warszawy. Tego samego dnia komendant g³ówny Armii Krajowej gen. dyw. Tadeusz Komorowski „Bór” depeszowa³:
¯¹dam kategorycznie pomocy
w amunicji i broni ppanc. natychmiast i w dniach nastêpnych. Czeka nas walka co najmniej kilkudniowa i musimy
byæ ca³y czas zaopatrywani.
My postawiliœmy wszystko na
utrzymanie stolicy – zdob¹dŸcie siê na wysi³ek.
Slessor nie widzia³ sensu
organizowania zrzutów dla
polskiej stolicy, zw³aszcza w sytuacji, gdy Armia Czerwona
by³a blisko miasta i powinna
przyjœæ mu z pomoc¹. Opowiada³ siê za wywarciem presji na
Józefa Stalina, by udzieli³
wsparcia Warszawie. Z drugiej
strony, sam by³ pod silnym naciskiem polskiego rz¹du w
Londynie oraz premiera Winstona Churchilla, który mia³
œwiadomoœæ koniecznoœci podjêcia dzia³añ sojuszniczych.
Brytyjczycy znieœli zakaz lotów
do Warszawy 8 sierpnia z zastrze¿eniem, ¿e zadania te
mog¹ wykonywaæ jedynie polscy ochotnicy. Pomoc dla powstania w pierwszych dniach
mia³a ogromne znaczenie ze
wzglêdu na koniecznoœæ utrzymania przez oddzia³y Armii
Krajowej zajêtych dzielnic
miasta oraz mo¿liwoœæ wykorzystania braku dostatecznej
obrony przeciwlotniczej, której
Niemcy nie byli w stanie tak
szybko zorganizowaæ. Poza
wsparciem militarnym, zrzuty
mia³y dla Polaków równie¿ du¿e znaczenie moralne.
Odleg³oœæ z W³och do Warszawy by³a krótsza ni¿ z Wielkiej Brytanii o nieca³e 500 kilometrów, jednak trasa wiod³a w
wiêkszej czêœci nad terytorium
kontrolowanym przez wroga.
Latano wy³¹cznie w nocy na
brytyjskich Halifaxach oraz
amerykañskich Liberatorach.
Jeden bombowiec zabiera³
oko³o dwóch ton ³adunku – zazwyczaj 12 wodoodpornych zasobników. Oprócz leków i ¿yw-

noœci mog³o siê w nich znaleŸæ
50 pistoletów maszynowych
Sten, ponad 350000 sztuk
amunicji i 2 ciê¿kie karabiny
maszynowe. Oznacza³o to, ¿e
zrzut z 10 maszyn by³by wystarczaj¹cy do wyposa¿enia
ca³ego batalionu. Za³ogi liczy³y
7-8 osób. Lot trwa³ w sumie
oko³o 10 godzin, samoloty pokonywa³y blisko 2800 kilometrów.
Trasa z Brindisi wiod³a nad
pogranicze albañsko-jugos³owiañskie, dalej na pó³noc
w kierunku na Nowy Sad, Budapeszt i Kraków. Z relacji pilotów wynika, ¿e od Kielc lub
Pilicy kierowali siê ju¿ na ³unê
p³on¹cego miasta. Nawigator
Roman Chmiel wspomina³:
Widzieliœmy Warszawê, jak siê
pali³a w wielu miejscach.
Straszny widok. Naprawdê –
straszny. Szliœmy bardzo nisko, oœwietlani reflektorami,
które jednak nie mog³y ca³y
czas trzymaæ nas w sto¿ku, bo
raz po raz wpadaliœmy w cieñ,
rzucany przez wy¿ej po³o¿one
czêœci miasta. Pra³a do nas artyleria i karabiny maszynowe.
Widzieliœmy jak smugi pocisków zamykaj¹ siê ponad samolotem. Lecieliœmy nad
Wis³¹ poni¿ej poziomu mostów,
nad którymi pilot przeci¹ga³
maszynê i znów schodziliœmy
w dó³.
Relacja dotyczy mostu Poniatowskiego i kolejowego,
gdy¿ na wysokoœci mostu Kierbedzia (w tym miejscu obecnie
znajduje
siê
most
Œl¹sko-D¹browski), za³ogi
skrêca³y w lewo nad Stare
Miasto, nastêpnie szuka³y
znaków œwietlnych na placu
Krasiñskich i tam wykonywa³y zrzuty. Operowanie
bombowcem wa¿¹cym 30 ton,
tu¿ nad dachami kamienic,
wœród dymu i p³omieni, w
œwietle reflektorów, pod
ostrza³em artylerii i broni
rêcznej, wymaga³o du¿ego
kunsztu, ale tak¿e odwagi.
Wielu lotników wykaza³o siê
prawdziwym heroizmem. Nale¿a³a do nich za³oga kpt. pil.
Zbigniewa Szostaka – oficera,
bêd¹cego wzorem walecznoœci i kole¿eñstwa. Ten warszawiak, znaj¹cy na pamiêæ
wszystkie ulice swojego miasta, udziela³ kolegom cennych rad dotycz¹cych topografii stolicy. Nad placem
Krasiñskich ogranicza³ prêdkoœæ do niezbêdnego minimum, z brawur¹ i poœwiêceniem dokonywa³ precyzyjnych zrzutów.
W pierwszych dwóch tygodniach powstania latali do
Warszawy wy³¹cznie Polacy.
Dziennik „The Scotsman” 10
sierpnia 1944 roku donosi³:
Trzecia bitwa o Warszawê toczy siê bez udzia³u aliantów i
bez materialnej pomocy, której
mo¿na by³o oczekiwaæ. Sytuacja jest rozpaczliwa, ale nie
beznadziejna. Mieszkañcy
Warszawy maj¹ racjê, kiedy
pytaj¹: gdzie s¹ nasi przyjaciele? Trzy dni póŸniej polscy
¿o³nierze 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej stacjonuj¹cej w Stanford, odmówili
przyjêcia posi³ku. Traktowali
ten gest jako wstêp do g³odówki protestacyjnej wobec bezczynnoœci i braku decyzji o

Dwa dni póŸniej Ward ponownie pisa³ do Londynu: W
tych dniach w Warszawie toczy
siê bitwa, jakiej charakter chyba trudno zrozumieæ narodowi
brytyjskiemu. To bitwa, w której czynny udzia³ bierze tak
ludnoœæ cywilna, jak i AK […]
To wojna totalna. Przez minione dwadzieœcia cztery dni lini¹
frontu jest ka¿da ulica miasta.
Nieprzyjacielskie moŸdzierze,
artyleria i lotnictwo zbieraj¹
obfite ¿niwo wœród ludnoœci.
Dziêki raportom porucznika Warda rz¹d brytyjski mia³
pe³n¹ œwiadomoœæ sytuacji, w
jakiej znajdowa³a siê Warszawa. Churchill nalega³ na Roosevelta, by samoloty alianckie
l¹dowa³y po stronie radzieckiej, nie zwa¿aj¹c na zakaz.
Prezydent USA nie by³ jednak
sk³onny zaostrzaæ stosunków
ze Stalinem. Liczy³ przede
wszystkim na przyst¹pienie
ZSRR do wojny z Japoni¹, a
sprawê Polski traktowa³ marginalnie.

sobniki by³y pozbawione spadochronów i wiêksza czêœæ zawartoœci zosta³a rozbita po
uderzeniu o ziemiê. 14 wrzeœnia, Naczelny Wódz Polskich
Si³ Zbrojnych, gen. broni Kazimierz Sosnkowski nada³ 1586.
Eskadrze tytu³ „Obroñców
Warszawy”. W tym samym
czasie gen. Sosnkowski otwarcie zarzuca³ Brytyjczykom, ¿e
nie pomagali stolicy Polski z
takim zaanga¿owaniem, z jakim Polacy bronili Londynu. W
odpowiedzi dziennik „Evening
Standard” okreœli³ go mianem
„nieprzydatnego przyjaciela” i
domaga³ siê dymisji genera³a z
funkcji Naczelnego Wodza.
Brytyjska opinia publiczna
wyraŸnie odwraca³a siê od poparcia dla Polski.
Dzieñ 18 wrzeœnia 1944 roku by³ jednym z tych, które
szczególnie zapad³y w pamiêæ
powstañcom i ludnoœci cywilnej walcz¹cego miasta. Po godzinie 12 uwagê wszystkich
zwróci³ huk nadlatuj¹cych sa-

Fot. Pawe³ Grzesik

wys³aniu ich z pomoc¹ Warszawie. W³¹czenie siê do walki
w stolicy uznawali za g³ówny
cel istnienia brygady.
Osobista interwencja premiera Churchilla doprowadzi³a do zorganizowania lotów
za³óg brytyjskich i po³udniowoafrykañskich z Brindisi –
13/14 i 14/15 sierpnia. Pierwszej nocy polecia³o 31 maszyn,
z czego 8 zosta³o zestrzelonych.
Noc¹ 14/15 sierpnia straty by³y
równie¿ wysokie – wynios³y
31%. W drodze powrotnej poleg³a ca³a za³oga kapitana Zbigniewa Szostaka. Zginê³o równie¿ wielu lotników po³udniowoafrykañskich. Genera³ Tadeusz Komorowski „Bór” depeszowa³: Wysi³ek waszego lotnictwa umo¿liwi³ nam dalsz¹
walkê. Walcz¹ca Warszawa œle
bohaterskim lotnikom s³owa
podziêki i uznania. Przed poleg³ymi za³ogami chylimy
czo³a. Z powodu strat, Slessor
wstrzyma³ loty, co spotka³o siê
z ostr¹ reakcj¹ polskiego rz¹du
w Londynie. Brytyjczycy pozwolili wiêc znów lataæ jedynie
Polakom, ochotnikom.
Od 16 sierpnia 1944 roku
Moskwa oficjalnie nie wyra¿a³a zgody na l¹dowanie
alianckich samolotów na terenach zajêtych przez Armiê
Czerwon¹. Churchill okreœli³
ten fakt jako „epizod o g³êbokim i dalekosiê¿nym znaczeniu”. Czêœæ historyków uznaje
te s³owa za pocz¹tek zimnej
wojny. Churchill oraz prezydent Stanów Zjednoczonych
Franklin Delano Roosevelt 20
sierpnia depeszowali do Stalina: Zastanawiamy siê nad reakcj¹ œwiatowej opinii publicznej, gdy walcz¹cy z nazistami
powstañcy zostan¹ pozostawieni sami sobie. Uwa¿amy, ¿e
wszyscy trzej powinniœmy
uczyniæ wszystko, co w naszej
mocy, by uratowaæ tylu polskich patriotów, ilu siê tylko
da. Liczymy, ¿e wesprzecie polskich patriotów z Warszawy
natychmiastowymi zrzutami
zaopatrzenia i amunicji – chyba, ¿e zgodzi siê Pan
niezw³ocznie wesprzeæ w tym
zadaniu nasze samoloty? Wyra¿amy nadziejê, ¿e siê Pan na
to zgodzi. Poœpiech jest tu
wyj¹tkowo wa¿ny.
W odpowiedzi Stalin okreœli³ ¿o³nierzy Armii Krajowej
mianem „kryminalistów”. 22
sierpnia porucznik John Ward
– brytyjski pilot RAF i uczestnik powstania – depeszowa³ z
Warszawy do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Londynie: Brak skutecznej pomocy, z wyj¹tkiem kilku zrzutów
samolotowych,
stanowi
g³ówn¹ przyczynê, dla której
Warszawa sta³a siê oblê¿onym
miastem, a Armia Krajowa zosta³a zmuszona do zajêcia pozycji obronnych […] Armia sowiecka przez kilka ostatnich
dni znów stoi bezczynnie u
bram Warszawy. Prze³amanie
impasu i przezwyciê¿enie
trudnoœci nie jest mo¿liwe bez
pokaŸnych zrzutów broni i
amunicji. Przed³u¿anie obecnego stadium prowadzi do
ca³kowitego starcia Warszawy
z powierzchni ziemi. Na przestrzeni dziewiêtnastu dni spalono lub zburzono siedemdziesi¹t procent domów w mieœcie.
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Koœció³ Œwiêtej Anny w Warszawie – tablice epitafijne poœwiêcone lotnikom nios¹cym pomoc Powstaniu Warszawskiemu.
Od 17 sierpnia do
pocz¹tków wrzeœnia 1944 roku
nad Warszawê latali wy³¹cznie
Polacy. W pierwszym miesi¹cu
powstania poleg³o 26 za³óg.
Dziêki interwencji polskiego
rz¹du, alianci wys³ali 1 wrzeœnia samoloty ze zrzutami nad
Puszczê Kampinosk¹ oraz
Okrêg Radomsko-Kielecki AK.
Dziesiêæ dni póŸniej nad stolic¹
pojawi³y siê pierwsze samoloty
radzieckie. Nastêpnego dnia,
po miesi¹cu rozmów dyplomatycznych, Stalin zgodzi³ siê na
amerykañskie loty wahad³owe
z Wielkiej Brytanii. Po dokonaniu zrzutów, maszyny mia³y lecieæ do baz na Ukrainie – w
Po³tawie i Mirgorodzie – uzupe³niaæ paliwo, amunicjê i w
drodze powrotnej bombardowaæ cele w Niemczech.
W nocy z 13/14 wrzeœnia
mia³y miejsce pierwsze zrzuty
radzieckie w Warszawie. Za-

molotów, a nastêpnie widok setek spadochronów. Wœród powszechnej radoœci warszawiacy byli przekonani, ¿e obserwuj¹ desant si³ sprzymierzonych. Szybko okaza³o siê, ¿e s¹
to jedynie zasobniki. Zosta³y
zrzucone w ramach operacji
„Frantic 8”, w której bra³y
udzia³ amerykañskie lataj¹ce
fortece – 107 bombowców B-17
z 8 Floty. By³y ochraniane
przez trzy eskadry 355. Grupy
Myœliwskiej – ³¹cznie 154 myœliwce typu Mustang.
Maszyny przylecia³y z Wielkiej Brytanii tras¹ d³u¿sz¹ od
tej z Brindisi, ale w mniejszym
stopniu prowadz¹c¹ nad wrogim terytorium. W ci¹gu kilku
minut bombowce zrzuci³y
³¹cznie 1284 zasobniki. Zawartoœæ by³a imponuj¹ca: blisko
3000 pistoletów maszynowych
Sten i 400 rêcznych karabinów
maszynowych, 102 Piaty, po-

nad 7000 granatów, 10 min,
ponad 7 ton plastyku i 3 tony
lontów. Oprócz amunicji w
kontenerach znajdowa³y siê
tak¿e leki i ¿ywnoœæ. Ten ³adunek, o ogromnym znaczeniu
dla powstañców, zosta³ jednak
zrzucony z du¿ej wysokoœci i na
spadochronach bez opóŸniaczy.
Wiêkszoœæ spad³a na dzielnice
kontrolowane przez Niemców,
do Wis³y lub na Pragê, zajêt¹
przez Armiê Czerwon¹. Jedynie 25% trafi³o do celu. Podczas
tej dziennej akcji Amerykanie
stracili tylko jedn¹ maszynê
wraz z za³og¹, drugi bombowiec – uszkodzony – wyl¹dowa³ w Brzeœciu. Pozosta³e 105
fortec dolecia³o bezpiecznie na
lotniska w Po³tawie i Mirgorodzie.
Premier Stanis³aw Miko³ajczyk i Churchill zabiegali
u Stalina o zorganizowanie 28
wrzeœnia 1944 roku nastêpnej
operacji „Frantic”. Zgody jednak nie by³o. Kolejn¹ próbê
wyznaczono na 1 paŸdziernika. Ze wzglêdu na z³¹ pogodê,
prze³o¿ono akcjê na 3 paŸdziernika. Dzieñ wczeœniej upad³o
powstanie. Miko³ajczyk prosi³
wówczas Amerykanów o zrzuty na teren Okrêgu Radomsko-Kieleckiego AK. Odmówili, gdy¿ Armia Czerwona zamknê³a ju¿ bazy ko³o Po³tawy.
Od 8 sierpnia do 22 wrzeœnia 1944 roku odby³o siê 186
lotów. Pomoc aliancka dotyczy³a czterech wypraw – z
13/14, 14/15 sierpnia, oraz z
10/11 wrzeœnia i 18 wrzeœnia –
amerykañska. Poleg³o oko³o
200 lotników z 36 za³óg (16 polskich oraz 20 brytyjskich i
po³udniowoafrykañskich). Jedynie 7 samolotów zestrzelono
nad Warszaw¹. Wiêkszoœæ maszyn zosta³a zniszczona w okolicach Tarnowa i Bochni, gdzie
zni¿ano lot, aby odszukaæ
punkty topograficzne. Dowództwo brytyjskie nie poddawa³o tego faktu analizie, nie
zmienia³o trasy, a jednoczeœnie
du¿ymi stratami usprawiedliwia³o decyzje o zawieszaniu
zrzutów. Powstañcze miasto
by³o te¿ w zasiêgu Amerykanów, którzy latali z Wielkiej
Brytanii nad Niemcy, a w przypadku uszkodzenia maszyn
l¹dowali w Szwecji. Z pewnoœci¹ równie¿ przerzucenie do
polskiej stolicy doskonale wyszkolonych ¿o³nierzy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej przynios³oby du¿e
wsparcie walcz¹cym oddzia³om. Trudno oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e dzia³ania dowództwa alianckiego dyktowane by³y raczej presj¹ polskiego rz¹du i brytyjskiego
premiera ni¿ chêci¹ realnej
odsieczy dla osamotnionej
Warszawy.
Ofiara lotników nie zosta³a
zapomniana. Oprócz Polaków,
pomoc powstañcom i ludnoœci
cywilnej nieœli Anglicy, Kanadyjczycy, Po³udniowoafrykañczycy, Australijczycy, Nowozelandczycy i Amerykanie.
Ho³dem dla nich jest wyj¹tkowe miejsce pamiêci w warszawskim koœciele Œwiêtej Anny przy Krakowskim Przedmieœciu.
Pawe³ GRZESIK
Dzia³ Historii Muzeum
Narodowego w Kielcach

Kuryer Kielecki
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W lipcu 1944 roku w
zwi¹zku z szybkim rozwojem dzia³añ wojennych na
froncie wschodnim (sforsowanie przez oddzia³y Armii
Czerwonej Bugu i Sanu,
zbli¿enia siê ich do linii
Wis³y) Komenda G³ówna AK
wyda³a rozkazy i instrukcje
o zadaniach Okrêgu Radomsko-Kieleckiego kryptonim
„Jod³a” w okresie realizacji
planu „Burza” i powstania
ogólnonarodowego. W ramach Planu Odtworzenia Si³
Zbrojnych, opracowanego na
wypadek mobilizacji do powstania powszechnego, formowane oddzia³y AK mia³y
nawi¹zywaæ do numerów i
nazw pu³ków, dywizji Wojska Polskiego stacjonuj¹cych w danym rejonie w
okresie miêdzywojennym.
25 lipca 1944 roku dowódca Okrêgu Radomsko-Kieleckiego AK pu³kownik Jan
Zientarski „Mieczys³aw” wyda³ rozkaz nakazuj¹cy sformowanie trzech dywizji: 2.
DP Legionów AK (Inspektoraty AK Sandomierz i Kielce), 28. DP AK ( Inspektoraty AK Radom i Starachowice), 7. DP AK (Inspektorat
AK Czêstochowa) oraz
trzech zgrupowañ brygadowych: Brygady Kieleckiej,
Radomskiej, Czêstochowskiej.
W sk³ad zgrupowania 2.
DP Legionów AK (któr¹ dowodzi³ podpu³kownik Antoni ¯ó³kiewski ,,Lin”) wesz³y:
2. pp Leg. AK – dowódca major/podpu³kownik Antoni
Wiktorowski „Kruk”, 3. pp
Leg. AK – dowódca kapitan
Stanis³aw Poreda „Œwi¹tek”,
4. pp Leg. AK – dowódca major Józef W³odarczyk „Wyrwa”.
Formowanie 4. pp Leg.
AK w Inspektoracie AK
Kielce rozpoczê³o siê na
pocz¹tku sierpnia 1944 r.
Ka¿dy z batalionów organizowany by³ oddzielnie. I batalion, w sk³ad którego
wszed³ oddzia³ partyzancki
„Wybranieckich” (jako 1

kompania) ppor. Mariana
So³tysiaka „Barabasza” oraz
dwie kompanie zmobilizowane z placówek ze wschodniej czêœci Obwodu AK Kielce i w Obwodzie AK Busko-Zdrój, zosta³ sformowany w Niwkach Daleszyckich.
Miejscem koncentracji by³
by³y tartak niemiecki, w którym znajdowa³o siê piêæ baraków (w tym kuchnia parowa) oraz hala. Zajêto tak¿e
zabudowania pobliskiej leœniczówki. II batalion formowany by³ w rejonie Kostom³otów, a III batalion –
sformowany dopiero pod koniec sierpnia 1944 r. równie¿
w Niwkach Daleszyckich.
Kadrê dowódcz¹ pu³ku
tworzyli: dowódca – mjr Józef W³odarczyk „Wyrwa”
(dotychczasowy komendant
Obwodu AK Kielce), szef
sztabu i oficer operacyjny –
kpt. Mieczys³aw Drewicz
„Urban”, szef ³¹cznoœci – por.
Józef Kundera „Orlik”, kwatermistrz – chor. Zdzis³aw
Wydra „Zagórski”, dowódca I
batalionu – por. Maksymilian Lorenz „Katarzyna”, dowódca II batalionu – kpt.
W³adys³aw Czaja „Eustachy”, dowódca III batalionu
– mjr Eugeniusz Siwoch
„Piotr”.
Stan pu³ku wynosi³: w
momencie sformowania
1477 ¿o³nierzy. Po dwóch tygodniach wzrós³ do 1584, a
pod koniec wrzeœnia liczy³
932.
Dowódca pu³ku 7 sierpnia
1944 r. opracowa³ rozkaz
przewidywanego uderzenia
na Kielce, w którym czytamy: G³ównym celem Kieleckiej Dywizji Piechoty w akcji
„Deszcz” jest zajêcie i utrzymanie miasta Kielce, uprzedzaj¹c oddzia³y sowieckie.
Zajêcie Kielc odbywaæ siê bêdzie: a) w wypadku natarcia
oddzia³ów niemieckich na
Kielce – oddzia³y w³asne atakuj¹ jednoczeœnie Kielce w
porozumieniu z dowódc¹ sowieckim, b) w wypadku masowych represji i mordów na

Polakach w Kielcach oddzia³y w³asne atakuj¹ natychmiast, bez wzglêdu na
odleg³oœæ od Kielc oddzia³ów
sowieckich. Do ataku na
Kielce jednak nie dosz³o ze
wzglêdu m.in. na wzmocnienie si³ garnizonu niemieckiego.
W dniu 10 sierpnia
komendant Okrêgu Radomsko-Kieleckiego AK p³k Jan
Zientarski „Mieczys³aw” i
mjr dypl. Wojciech Borzobohaty „Wojan” przeprowadzili
inspekcjê 4. pp Leg. AK. Podczas wizyty odznaczyli kilkunastu oficerów i podoficerów Krzy¿ami Walecznych i
Krzy¿ami Zas³ugi z Mieczami. Na uzbrojeniu pu³ku w
tym dniu by³y m.in. 4 ciê¿kie
karabiny maszynowe, 21
rêczne karabiny maszynowe, ponad 90 pistoletów maszynowych, 250 karabinów i
oko³o 300 granatów.
W dniach 3–15 sierpnia
pododdzia³y pu³ku przeprowadzi³y wypady bojowe,
m.in. 3 sierpnia kompania
„Wybranieckich”
we
wspó³dzia³aniu z 2. batalionem Brygady Armii Ludowej „Grunwald” rozbi³a grupê hitlerowców, przyby³ych
celem pacyfikacji wsi Sieraków. W wyniku walki zginê³o 22 Niemców.
7 sierpnia ta sama kompania rozbi³a przyby³¹ do
Daleszyc kompaniê saperów
Wehrmachtu. Niemcy stracili 13 ¿o³nierzy. Partyzanci
zdobyli 3 samochody, 4 granatniki, 3 lekkie karabiny
maszynowe, 5 karabinów,
du¿e iloœci sprzêtu saperskiego, przy stratach
w³asnych 3 rannych.
W dniu 14 sierpnia 1944
r. Komendant G³ówny AK
wys³a³ do komendanta
Okrêgu ,,Jod³a” depeszê nakazuj¹c¹ przerwanie akcji
,,Deszcz” i podjêcie akcji ,,Zemsta”, która polega³a na
œci¹gniêciu wszystkich zmobilizowanych i uzbrojonych
oddzia³ów AK na pomoc powstañcom warszawskim. Na

terenie okrêgu mia³y pozostaæ jedynie oddzia³y odbioru zrzutów, Wojskowa
S³u¿ba Ochrony Powstania
oraz jednostki drugorzutowe.
Wykonuj¹c akcjê ,,Zemsta” komendant Okrêgu
,,Jod³a” zarz¹dzi³ koncentracjê zmobilizowanych oddzia³ów w dniu 21 sierpnia
1944 r. w lasach przysuskich, gdzie utworzono Korpus Kielecki AK, sk³adaj¹cy
siê z 2. DP Leg. AK, 7. DP AK
i 72. pp AK – ogó³em 5100
¿o³nierzy. Wymieniony korpus mia³ wyruszyæ na pomoc
powstaniu. Szanse dotarcia
Korpusu Kieleckiego AK do
Warszawy by³y ma³e, ze
wzglêdu na forsowanie Pilicy, pokonanie stukilometrowego otwartego terenu zajêtego przez si³y niemieckie,
brak ciê¿kiej broni, pojazdów. Ponadto odejœcie oddzia³ów AK oznacza³o opuszczenie terenu i pozostawienie bezbronnej ludnoœci, administracji podziemnej oraz
oddanie w³adzy komunistom.
15 sierpnia dowódca
pu³ku otrzyma³ rozkaz wziêcia udzia³u w akcji „Zemsta”.
W zwi¹zku z tym pu³k wyruszy³ do wyznaczonego miejsca koncentracji na pó³noc
od Kielc, w lasach ko³o Zagnañska. W rejonie Sza³asu
4. pp Leg. AK ostatecznie
zorganizowa³ siê i dozbroi³;
nast¹pi³o po³¹czenie I i II batalionu. Wyposa¿ono partyzantów w kilka tysiêcy granatów produkcji konspiracyjnej (sidolówek). Nastêpnie pu³k lasami przez Sorbin
i So³tyków ruszy³ w kierunku pó³nocnym do miejscowoœci Antoniów, gdzie 21 sierpnia dosz³o do kilkugodzinnej
bitwy z oddzia³ami niemieckiej ¿andarmerii i Wehrmachtu. Partyzanci po krótkiej, ale zaciêtej walce zmusili nieprzyjaciela do opuszczenia wsi. W kilka godzin
póŸniej pod Antoniów przyby³y silne oddzia³y niemiec-

Inwentarz zespo³u archiwalnego Wojskowego S¹du
Rejonowego w Kielcach [1918] 1946–1954 [2013], wstêp:
Marek Jedynak, Robert Piwko, inwentarz opracowa³
zespó³: Iwona Czy¿yk, Marek Jedynak, Robert Piwko,
Katarzyna Polit, £ukasz Kasza, Micha³ Zawisza, Kielce–Kraków 2014
Wojskowy S¹d Rejonowy w Kielcach funkcjonowa³ na terenie
województwa kieleckiego w latach 1946-1954. By³ jedn¹ z siedemnastu tego typu placówek, powo³anych do rozpoznawania spraw
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, Urzêdu Bezpieczeñstwa,
S³u¿by Wiêziennej, ¿o³nierzy Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza oraz przede wszystkim –
osóbcywilnych,oskar¿onychoprzestêpstwaprzeciwkoPañstwu.
Jego zbrodnicza dzia³alnoœæ zosta³a udokumentowana na
kartach ponad 4000 jednostek aktowych. Akta te obecnie
znajduj¹ siê niemal w ca³oœci w archiwum Delegatury Instytutu Pamiêci Narodowej w Kielcach.
W niniejszym opracowaniu autorzy skupili siê na prezentacji g³ównych zasad funkcjonowania Wojskowego S¹du Rejonowego w Kielcach oraz dokonali analizy procesów archiwotwórczych zachodz¹cych w jego registraturze. Powsta³ w ten
sposób rzetelny przewodnik po zespole archiwalnym akt stanowi¹cych œwiadectwo tragicznych zdarzeñ minionej epoki.

kie celem rozbicia partyzantów. W wyniku ciê¿kiej bitwy
straty niemieckie wynios³y
ponad 70 zabitych i rannych.
4. pp Leg. AK straci³ 8
¿o³nierzy (w tym dowódca 2.
plutonu 1. kompanii ppor.
Czes³aw £êtowski „Górnik”)
oraz 8 rannych.
Wobec niemo¿liwoœci zrealizowania pomocy dla Powstania Warszawskiego komendant Okrêgu Radomsko-Kieleckiego AK, po konsultacji z Komendantem
G³ównym AK gen. dyw. Tadeuszem Komorowskim
„Borem” 23 sierpnia 1944 r.
podj¹³ decyzjê o rozwi¹zaniu
koncentracji i pozostaniu
ca³oœci¹ si³ na terenie okrêgu
do wykonania akcji „Burza”.
2. DP Leg. AK po rozwi¹zaniu koncentracji pomaszerowa³a na po³udnie, w
lasy po³o¿one miêdzy Koñskimi a Kielcami. 4. pp Leg.
AK zosta³ rozmieszczony w
rejonie lasów samsonowskich.
W dniu 10 wrzeœnia 1
kompania 4. pp Leg. AK
ostrzela³a na szosie Krasna Mniów niemieckie samochody wojskowe – zabito 1 Niemca, 1 raniono, zdobyto 2 samochody i kilka sztuk broni.
18 wrzeœnia w lasach fanis³awickich (leœnictwo
Smochowiec) zosta³ zaskoczony przez nieprzyjaciela
szykuj¹cy siê do wymarszu
pu³k, który mia³ siê udaæ do
nowego rejonu zeœrodkowania 2. DP Leg. AK w lasach
w³oszczowskich. Niemieckie
samochody pancerne spowodowa³y czêœciowe rozproszenie pododdzia³ów pu³ku, poleg³o 6 ¿o³nierzy, utracono
czêœciowo tabor. Rezultatem
bitwy by³o kilkugodzinne
opóŸnienie przeprawy pu³ku
przez Nidê, które odby³o siê
dopiero rano 19 wrzeœnia.
26 wrzeœnia w lesie ko³o
Radkowa 2. i 4. pp Leg. AK
stoczy³y ca³odzienny bój z
niemieckim oddzia³em pacyfikacyjnym licz¹cym oko³o
800 ¿o³nierzy. Ponawiane

kilkakrotnie przez hitlerowców ataki, os³aniane ogniem
czo³gów i dzia³ przeciwlotniczych zosta³y odparte przez
partyzantów. Straty niemieckie wynios³y 12 zabitych, straty 4. pp Leg. AK – 4
zabitych.
Odst¹pienie od planu
u¿ycia 2. DP Leg. AK w celu
zdobycia Kielc, przy równoczesnym utrzymaniu koncepcji nieanga¿owania jej
oddzia³ów do bie¿¹cych
dzia³añ dywersyjnych, postawi³o pod znakiem zapytania dalszy sens istnienia tego zgrupowania partyzanckiego. 27 wrzeœnia 1944 r.
zapad³a decyzja komendanta okrêgu o rozwi¹zaniu 2.
DP Leg. AK i czêœciowym
urlopowaniu ¿o³nierzy.
Po bitwie pod Radkowem,
w dniu 28 wrzeœnia, dowódca 4. pp Leg. AK mjr Józef
W³odarczyk „Wyrwa” otrzyma³ polecenie przejœcia z
pu³kiem do Obwodu AK
Kielce. I batalion dotar³ do
lasów na po³udnie od Daleszyc, gdzie czêœæ ¿o³nierzy
zosta³a urlopowana. Pozosta³¹ czêœæ batalionu rozmieszczono w rejonie Szczecno – Smyków – Wide³ki – Cisów. II batalion kpt. W³adys³awa Czaji „Eustachego”
przeszed³ w lasy fanis³awickie i w rejon Dobrzeszowa,
gdzie poszczególne kompanie rozdzieli³y siê w lasach
ko³omañskich, ko³o Suchedniowa i £¹cznej, w okolicach Kostom³otów.
4. pu³k piechoty Legionów AK by³ kontynuatorem
4. pu³ku piechoty Legionów
stacjonuj¹cego w okresie
miêdzywojennym w Kielcach. ¯o³nierze pu³ku w czasie operacji ,,Burza” aktywnie zwalczali si³y niemieckie, powoduj¹c liczne straty
w ludziach i sprzêcie wojskowym.
major doktor
Tadeusz BANASZEK
Komendant
Garnizonu Kielce

„I nie widzia³em ich wiêcej wœród ¿ywych…” Pacyfikacja Michniowa 12–13 lipca 1943 roku w dokumentach i relacjach, wstêp i opracowanie Tomasz
Domañski, Kraków 2013
W okresie II wojny œwiatowej wieœ kielecka doœwiadczy³a wielu aktów przemocy ze strony okupacyjnych w³adz
niemieckich: brutalnych wywózek na roboty przymusowe,
³apanek, aresztowañ, pojedynczych i zbiorowych zabójstw
oraz pacyfikacji. Szczególne nasilenie represji niemieckich
mia³o miejsce w latach 1943–1944. Niniejszy tom Ÿróde³ „I
nie widzia³em ich wiêcej wœród ¿ywych…” w opracowaniu
Tomasza Domañskiego przedstawia historiê pacyfikacji
wsi Michniów przeprowadzonej 12 i 13 lipca 1943 roku. W
tych dniach funkcjonariusze ró¿nego rodzaju niemieckich
formacji policyjnych zamordowali 204 osoby (kobiety, dzieci i mê¿czyzn). Kilkudziesiêciu z nich sp³onê³o ¿ywcem. Po
ograbieniu ca³¹ wieœ spalono. Zaprezentowane w niniejszym wydawnictwie dokumenty i relacje s¹
wstrz¹saj¹cym opisem przygotowañ, przebiegu i skutków
przeprowadzenia akcji w Michniowie widzianej z jednej
strony oczami ocalonych mieszkañców, z drugiej zaœ funkcjonariuszy policji niemieckiej.
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Organizacja oraz obchody
pierwszej rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego w
Kielcach to jedno z ciekawszych
wydarzeñ w najnowszej historii
regionu œwiêtokrzyskiego. Stanowi³y jeden z elementów ogólnopolskich obchodów rocznicowych, organizowanych w wiêkszych miastach Polski. W przypadku ówczesnego województwa kieleckiego podobne obchody zosta³y zorganizowane w
Czêstochowie.
Równolegle z organizacj¹
obchodów prowadzona by³a akcja prasowa w podleg³ych
w³adzy czasopismach. W
pierwszych dniach sierpnia
1945 roku poœwiêcono pamiêci
o powstaniu co najmniej kilka
felietonów na ³amach prasy regionalnej. ZnaleŸæ w nich mo¿na poza patetycznymi zwrotami dotycz¹cymi ofiary z³o¿onej
przez powstañców i mieszkañców Warszawy, tak¿e jawnie
wrogie wypowiedzi skierowane
wobec dowództwa AK czy te¿
przedstawicieli Rz¹du Polskiego na uchodŸstwie.
Tego typu fragmenty odpowiada³y prawdziwemu stosunkowi ówczesnych w³adz do tradycji powstania jako zrywu niepodleg³oœciowego. Jadowite i
niesprawiedliwe s¹dy o Powstaniu Warszawskim symbolizowa³y niejako ogóln¹ atmosferê, jaka panowa³a latem 1945
roku w ówczesnej Polsce.
Dzia³alnoœæ funkcjonariuszy
sowieckich oraz polskich struktur organów „bezpieczeñstwa”
w wielu miejscach kraju przybiera³a postaæ pacyfikacji prowadzonych wobec przeciwników politycznych. Na tutejszym terenie, zwalczanie tzw.
„band reakcyjnych” (g³ównie
¿o³nierzy podziemia niepodleg³oœciowego) rozpoczê³o siê
ju¿ jesieni¹ 1944 roku. Jak
wspomina³ w swoim pamiêtniku sandomierski lekarz Wincenty Sobolewski, aresztowania oraz wywózki by³y w tym
czasie powszechnie obserwowane na terenie Sandomierszczyzny. Region ten, jako pierwszy „wyzwolony”, przypomina³
raczej tereny zdobyte, na których prowadzono bezwzglêdn¹
walkê z pewn¹ czêœci¹ spo³eczeñstwa.
Na tle brutalnie prowadzonej rozgrywki, latem 1945 roku
trwa³y przygotowania do ob-

chodów tytu³owej rocznicy. W
Warszawie powo³ano zdominowany przez komunistów i ich
sympatyków Sto³eczny Komitet Obchodu Pierwszej Rocznicy Powstania Sierpniowego (jak
wówczas jeszcze nazywano Powstanie Warszawskie). Zasiadali w nim miêdzy innymi genera³ dywizji Marian Spychalski – zastêpca Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego, Stanis³aw To³wiñski – prezydent
miasta sto³ecznego Warszawy,
Wiktor Grodzicki – wiceprzewodnicz¹cy warszawskiej rady
narodowej, Jerzy Albrecht –
przedstawiciel Polskiej Partii
Robotniczej, Antoni Fija³kowski – przedstawiciel Polskiej
Partii Socjalistycznej, Wies³aw
Fija³kowski – przedstawiciel
Stronnictwa Demokratycznego
i Wincenty Cudny – przedstawiciel Stronnictwa Ludowego.
Przebieg uroczystoœci centralnych by³ szeroko rozpowszechniany. Na terenie województwa kieleckiego informacje na ten temat zamieœci³ miêdzy innymi radomsko-kielecki
„Dziennik Powszechny”. Jak
informowano, rocznicowe obchody w Warszawie rozpoczê³y
siê ju¿ w godzinach porannych
1 sierpnia 1945 roku. W warszawskich koœcio³ach odprawiono wówczas uroczyste nabo¿eñstwa ¿a³obne. Nastêpnie
w godzinach popo³udniowych
odby³y siê uroczystoœci na
cmentarzu na Pow¹zkach. W
artykule streszczono równie¿
przebieg okolicznoœciowej akademii, podczas której g³os zabrali, przedstawiciel w³adz
miejskich, pañstwowych, by³y
uczestnik powstania oraz reprezentanci Wojska Polskiego i
Armii Czerwonej. Zamieszczono równie¿ fragmenty z radiowego przemówienia, wyg³oszonego 1 sierpnia 1945 roku przez
Stefana Matuszewskiego – ówczesnego ministra informacji i
propagandy w Tymczasowym
Rz¹dzie Jednoœci Narodowej.
Organizacj¹ kieleckich obchodów zajmowali siê pracownicy Urzêdu Wojewódzkiego w
Kielcach oraz Wojewódzkiego
Urzêdu Informacji i Propagandy w Kielcach. Pierwsze zachowane informacje o czynionych
przygotowaniach pochodz¹ z
drugiej po³owy lipca 1945 roku.
Na roboczym spotkaniu, zorganizowanym w siedzibie Woje-

wódzkiego Urzêdu Informacji i
Propagandy w Kielcach, 25 lipca 1945 roku spotkali siê przedstawiciele Rejonowej Komendy
Uzupe³nieñ w Kielcach, prokuratury, stra¿y po¿arnej, Polskiej
Partii Robotniczej, Polskiej
Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego, Zwi¹zku Walki
M³odych, Wydzia³u Kultury i
Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego
w Kielcach oraz gospodarz, czyli kierownik Wydzia³u Propagandy WUIiP w Kielcach.
Uroczystoœci planowano
rozpocz¹æ 1 sierpnia 1945 roku
o godzinie 9 od ¿a³obnej mszy
œwiêtej odprawionej w katedrze
kieleckiej. Kazanie wyg³osiæ
mia³ ksi¹dz Roman Zelek (w
póŸniejszym okresie represjonowany przez komunistów). Na
mszy planowano zgromadziæ
przedstawicieli w³adz, partii,
wojska, organizacji politycznych oraz szerokie rzesze
spo³eczeñstwa miejscowego.
Kolejnym punktem uroczystoœci mia³ byæ uroczysty przemarsz na Cmentarz Stary przy
ulicy ksiêdza Piotra Œciegiennego, gdzie przy „grobie nierozpoznanego bohatera” z³o¿ony
mia³ zostaæ wieniec z szarf¹ z
napisem o treœci: „1.8.1944 –
Bohaterom powstania warszawskiego – Kielce. 1.8.1945”.
Planowano tak¿e, ¿e przemówienie w tym miejscu wyg³osi
Stanis³aw Skowroñski, dziennikarz zwi¹zany z Polsk¹ Parti¹ Socjalistyczn¹.
By³a to pierwsza czêœæ uroczystoœci oficjalnych. W godzinach wieczornych natomiast
zamierzano zorganizowaæ dodatkow¹ okolicznoœciow¹ akademiê. Impreza ta nie mia³a
mieæ charakteru otwartego.
Wstêp zarezerwowany by³ jedynie dla osób posiadaj¹cych bilety. Podczas akademii przeprowadzona mia³a zostaæ zbiórka
„na rzecz pomocy najbiedniejszym rodzinom Warszawy”.
Podczas spotkania 25 lipca
1945 roku, przedstawiciele wymienionych wczeœniej instytucji wybrali jedn¹ z sal „domu
kultury robotniczej” (prawdopodobnie obecnego budynku
Wojewódzkiego Domu Kultury
im. Józefa Pi³sudskiego w Kielcach) na lokalizacjê tej imprezy.
Akademia mia³a byæ podzielona na dwie czêœci. W pierwszej
zgromadzeni mieli wys³uchaæ
przemówieñ najwa¿niejszych

osób z lokalnych krêgów
w³adzy, w drugiej wyst¹piæ mieli tutejsi artyœci. Szczegó³y jej
przebiegu zamierzono opracowaæ podczas kolejnego spotkania 27 lipca 1945 rpku.
Zapewne w rezultacie obu
spotkañ pod koniec lipca opracowano szczegó³owy jej przebieg. Œwiadectwem tego by³ list
z 28 lipca 1945 roku rozes³any
przez majora Eugeniusza Wiœlicza-Iwañczyka – ówczesnego
wojewodê kieleckiego do ponad
60 instytucji dzia³aj¹cych w regionie. By³a to faktycznie proœba o „jak najliczniejsze”
w³¹czenie siê do udzia³u w rocznicowych obchodach. Zaproszono miêdzy innymi kierownictwo i pracowników starostwa
powiatowego, s¹du okrêgowego
i grodzkiego, w³adz wojskowych, kuratorium, inspektoratu pracy, urzêdów ziemskich,
urzêdów skarbowych, poszczególnych nadleœnictw, komórek
organizacyjnych PKP, urzêdu
pocztowego, urzêdu repatriacyjnego. Zaproszenie do udzia³u
w przygotowywanych uroczystoœciach nie ominê³o równie¿
struktur aparatu represji, dowództwa i funkcjonariuszy
Urzêdu Bezpieczeñstwa (Wojewódzkiego, Powiatowego i
Miejskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Kielcach)
oraz Milicji Obywatelskiej (Wojewódzkiej, Powiatowej i Miejskiej Komendy MO w Kielcach).
We wspomnianym piœmie
zapraszaj¹cym do udzia³u, nie
zmieni³ siê wczeœniej zaprezentowany plan uroczystoœci. Dodano jedynie informacjê o projekcie przeprowadzenia zbiórki
pieniêdzy wœród pracowników
urzêdu wojewódzkiego na zakup wieñca. Pe³na lista darczyñców wraz z pieniêdzmi trafi³a
do sekretariatu Wojewódzkiego
Urzêdu Informacji i Propagandy w Kielcach. Zebrano wówczas 1507 z³otych, a wœród darczyñców byli pracownicy Szpitala Dzieciêcego (Miejskiego) w
Kielcach oraz poszczególnych
wydzia³ów Urzêdu Wojewódzkiego w Kielcach (administracyjnego, aprowizacyjnego, budowlanego, kultury i sztuki,
ogólnego, opieki spo³ecznej,
personalnego, przemys³u, weterynaryjnego, wojskowego,
zdrowia i referatu po¿arnictwa).

31 lipca 2014

Jaki by³ przebieg omawianych obchodów? Oficjalna relacja z uroczystoœci pod tytu³em
„Kielce uczci³y pamiêæ powstañców warszawskich” zamieszczona zosta³a w numer 79
„Dziennika Powszechnego”.
Autor relacji pisa³: Kielce chc¹c
uczciæ pamiêæ bohaterów powstania warszawskiego, nie
wysila³y siê na pochody, manifestacje, liczne przemówienia,
które by³y tu nie na miejscu.
Czy¿by planowany uroczysty
przemarsz w otoczeniu pocztów
sztandarowych z katedry na
cmentarz nie odby³ siê zgodnie
z planem uroczystoœci? Wydaje
siê to doœæ prawdopodobne. Po
zestawieniu treœci dokumentów organizacyjnych z relacj¹
zamieszczon¹ w „Dzienniku
Powszechnym” mo¿na stwierdziæ, i¿ po prostu z ró¿nych powodów mieszkañcy Kielc nie
uczestniczyli masowo w tych
obchodach. Mo¿na domniemywaæ, i¿ w wiêkszoœci przypadków silniejszym od chêci zamanifestowania swojej patriotycznej postawy móg³ byæ strach
przed komunistycznymi represjami.
W dalszej czêœci przytoczonej relacji opisano przebieg
wspomnianej, popo³udniowej
akademii. Rozpoczê³a siê od
przemówienia ówczesnego prezydenta miasta, który napiêtnowa³ barbarzyñstwo Niemców podczas powstania, oddaj¹c jednoczeœnie ho³d mieszkañcom Warszawy. By³o to jedyna wyg³oszona mowa, po
której nast¹pi³a czêœæ artystyczna akademii. Na otwarcie, jako wyraz ho³du ku czci
pamiêci o powstañcach odegrana zosta³a przez Zwi¹zek Muzyków pod dyrekcj¹ Mariana
Stroiñskiego „Warszawianka”.
Nastêpnie W³odzimierz Trocki
wykona³ kompozycje Fryderyka Chopina, natomiast Stefan
Herman utwory z repertuaru
Karola Szymanowskiego. Na
zakoñczenie uroczystoœci, publicznoœæ wys³ucha³a dwóch
wierszy „Miasto” Stefana
Mi³osza oraz „¯¹damy amunicji” Zbigniewa Jasiñskiego w
interpretacji W³adys³awa Helleñskiego.
Jak wspomnia³em na
pocz¹tku, analogiczne, rocznicowe uroczystoœci odby³y siê
równie¿ w Czêstochowie (region czêstochowski do 1950 ro-

ku wchodzi³ w sk³ad województwa kieleckiego). Tam ograniczono siê jedynie do okolicznoœciowej akademii. Jej organizatorem by³ Miejski Urz¹d Informacji i Propagandy w Czêstochowie i jak pisa³a autorka relacji, by³a to „najpiêkniejsza
akademia jak¹ kiedykolwiek
widzia³a”. Atrakcjami wieczoru
by³y wspomnienia uczestnika
powstania, prezentacja kompozycji muzycznych, pieœni, poezja oraz wystêp baletu.
W przypadku obu prezentowanych uroczystoœci, mamy do
czynienia z elementami obchodów ogólnopolskich. W przypadku uroczystoœci kieleckich
trudno mówiæ o ich pe³nym sukcesie organizacyjnym. Dodatkowo, niejako symbolicznym
komentarzem do tych uroczystoœci by³y wydarzenia jakie rozegra³y siê noc¹ z 4 na 5 sierpnia 1945 roku. Dosz³o wówczas
w Kielcach do rozbicia tutejszego wiêzienia i uwolnienia ponad 350 przetrzymywanych w
nim wiêŸniów. Znaczn¹ ich czêœæ stanowili zatrzymani za
dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹,
w tym uczestnicy konspiracji z
okresu II wojny œwiatowej. Akcja by³ych ¿o³nierzy AK ukaza³a „prawdziw¹ twarz” w³adzy
komunistycznej, która zale¿nie
od potrzeb wykorzystywa³a
wszelkie dostêpne dla siebie
metody. Z jednej strony dla celów propagandowych, 1 sierpnia 1945 r. komuniœci oddali
ho³d powstañcom, jednoczeœnie
przetrzymuj¹c w takich miejscach jak kieleckie wiêzienie
¿o³nierzy Armii Krajowej oraz
przedstawicieli innych organizacji niepodleg³oœciowych.
W latach nastêpnych wraz
ze zdobywaniem pozycji hegemona politycznego przez
PPR/PZPR, organizacja tego
typu uroczystoœci sta³a siê po
prostu zbêdna. Dokonano
przebudowy kalendarza œwi¹t
pañstwowych. Rocznice, takie
jak wybuch Powstania Warszawskiego, zosta³y z niego wyrugowane. Zast¹pi³y je, hucznie obchodzone w Polsce „ludowej”, wydarzenia zwi¹zane z
histori¹ ruchu komunistycznego oraz z ludŸmi go symbolizuj¹cymi.
Robert PIWKO
Delegatura Instytut
Pamiêci Narodowej
w Kielcach

Marek Jedynak, Niezale¿ni kombatanci w PRL. Œrodowisko
Œwiêtokrzyskich Zgrupowañ Partyzanckich Armii Krajowej
„Ponury”-„Nurt” (1957–1989), Kielce-Kraków 2014.
Monografia autorstwa doktora Marka Jedynaka to pierwsze w historiografii polskiej opracowanie naukowe, które traktuje o weteranach II wojny
œwiatowej z ich perspektywy. Analizuje dzieje najstarszego i przez szereg lat jedynego zorganizowanego, autonomicznego i niezale¿nego od ZBoWiD
œrodowiska kombatanckiego w Polsce Ludowej.
Dla urzeczywistnienia celów postawionych
przez najwy¿sze w³adze polityczno-wojskowe II
Rzeczypospolitej Polskiej, grupa ta sformowa³a siê
spoœród ¿o³nierzy dwóch jednostek bojowych Armii
Krajowej: Zgrupowañ Partyzanckich AK „Ponury”
pod dowództwem cichociemnego porucznika/pu³kownika Jana Piwnika „Ponurego” (1943
rok) oraz I batalionu 2 pu³ku piechoty Legionów

AK pod dowództwem cichociemnego porucznika/majora Eugeniusza Gedymina Kaszyñskiego
„Nurta” (1944 rok). W sposób zorganizowany, lecz
nieformalny, kombatanci dzia³ali w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nieprzerwanie od
1957 do 1989 roku. Zadaniem, które postawili
przed sob¹, by³o upamiêtnienie czynu zbrojnego
Armii Krajowej w walce o niepodleg³oœæ Polski podczas II wojny œwiatowej. Wokó³ tej myœli przez ponad trzydzieœci lat skupia³o siê ¿ycie setek by³ych
partyzantów.
Poza udokumentowaniem dziejów najstarszego w Polsce krêgu weteranów AK, autor próbuje
odpowiedzieæ na kilka wa¿nych pytañ. Jaki
wp³yw na Œrodowisko „Ponury”–„Nurt” mia³a po-

lityka historyczna, funkcjonuj¹ca w PRL? Co powodowa³o, ¿e grupa by³ych ¿o³nierzy zintegrowa³a
siê, objê³a wspólny cel i przez kilkadziesi¹t lat, w
zwartym kolektywie, go realizowa³a? Jakie znaczenie mia³y miejsca, w których gromadzili siê i
dzia³ali weterani? Co ich ró¿ni³o od innych grup
kombatanckich? Wreszcie, czy obrany kierunek –
z perspektywy lat by³ w³aœciwy i jakie przyniós³
efekty? Czy Œrodowisko „Ponury”–„Nurt” zrealizowa³o zadania powierzone ¿o³nierzom rozwi¹zywanej Armii Krajowej w 1945 roku. przez Komendanta G³ównego i Radê Jednoœci Narodowej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajd¹ Pañstwo w
prezentowanej ksi¹¿ce Niezale¿ni kombatanci w
PRL.

