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W R O C Z N I C ¢ P O W S TA N I A WA R S Z AW S K I E G O

Boje o bielaƒskie lotnisko
O tym czy Powstanie w Warszawie – b´dàce kulminacjà „Planu Burza”, mia∏o uzasadnienie – militarne, polityczne, spo∏eczne – historycy dyskutujà
od lat. Padajà pytania, czy uwzgl´dniono stan
uzbrojenia, wsparcia ze strony zachodnich aliantów, sytuacj´ strategicznà na frontach?
W miar´ up∏ywu czasu, dost´pu do materia∏ów
archiwalnych, relacji dowódców powstania, uwidaczniajà si´ liczne kontrowersje i spory poprzedzajàce podj´cie decyzji o powstaniu.
W kwestii powstania brak by∏o tak˝e zgodnoÊci
poglàdów we w∏adzach rzàdu emigracyjnego
w Londynie. Zdecydowanym przeciwnikiem powstania by∏ gen. W∏adys∏aw Anders.
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widencyjnie Okr´g Warszawski,
podzielony na 6 obwodów i 2 samodzielne rejony, liczy∏ ok. 50 tys.
˝o∏nierzy. 20 wrzeÊnia 1944 r. gen. Komorowski powo∏a∏ nowa struktur´ – Warszawski Korpus w sk∏adzie trzech dywizji. Stan
uzbrojenia i wyposa˝enia by∏ niedostateczny. PoÊpiech w podj´ciu decyzji o wybuchu powstania spowodowa∏, ˝e nie wsz´dzie nadà˝ano z mobilizacjà i pobraniem
broni. W tej sytuacji do walki stan´∏o jedynie oko∏o 25 tys. uzbrojonych powstaƒców.
Brak by∏o broni ci´˝kiej i maszynowej.
Si∏y niemieckie to 16 tys. dobrze uzbrojonych i usadowionych na umocnionych pozycjach ˝o∏nierzy. Ruch na ulicach i drobne zbrojne utarczki w ciàgu dnia spowodowa∏y, ˝e ok. godz. 16.00 garnizon niemiecki zosta∏ postawiony w stan gotowoÊci i zajà∏ stanowiska bojowe.
Rozpocz´te 1 sierpnia 1944 r. powstanie trwa∏o 63 dni, do 2 paêdziernika. Przez
pierwsze pi´ç dni trwa∏y akcje zaczepne
Polaków, a póêniej, do poczàtku paêdziernika, trwa∏y walki obronne si∏ powstaƒczych.
Przy niezwyk∏ej odwadze i bohaterstwie
powstaƒców walki toczy∏y si´ na terenie
wszystkich obwodów, ze szczególnym nasileniem na Woli, Ochocie, Starówce, ˚oliborzu, Czerniakowie, gdzie na pomoc powstaƒcom ruszy∏y jednostki 3 i 6 DP z 1 AWP.
Poleg∏o 16 tys. powstaƒców a 6 tys.
zosta∏o ci´˝ko rannych. Straty ludnoÊci cywilnej – g∏ównie w wyniku masowych mordów na Woli, si´gajà 200 tys. ludzi. Zniszczonych zosta∏o ponad 42% budynków.
Sp∏on´∏o 16 bibliotek (w tym Biblioteka
Narodowa), archiwa, dzie∏a sztuki, zburzono Zamek Królewski.
Przedstawiamy dziÊ jeden z wa˝nych
wycinków walk na ˚oliborzu – KRWAWE
WALKI BATALIONU „˚UBR“ I GRUPY „KAMPINOS“ AK O LOTNISKO BIELA¡SKIE.

31 lipca 1944 r. w lokalu Komendy G∏ównej AK
przy ul. Paƒskiej na spotkaniu wy˝szych dowódców AK odby∏a si´ narada, w trakcie której Komendant Okr´gu Warszawskiego AK, p∏k Antoni ChruÊciel („Monter“) przekaza∏ (jak si´ okaza∏o póêniej
– nieprawdziwà) informacj´, ˝e na Prag´ wkraczajà
jednostki Armii Czerwonej. W tej sytuacji Komendant G∏ówny AK gen. Tadeusz Bór-Komorowski,
przy aprobacie delegata rzàdu londyƒskiego na
kraj Jana Stanis∏awa Jankowskiego, da∏ o godz.
18.00 rozkaz wszcz´cia POWSTANIA W WARSZAWIE 1 SIERPNIA O GODZ. 17.00.

Bielany stanowi∏y wówczas pó∏nocnà cz´Êç ˚oliborza. Dzielnica ˚oliborz
stanowi∏a II Obwód („˚ywiciela“) i sk∏ada∏a si´
z 4 rejonów: 1. ˚oliborz
kryptonim „˚aglowiec“,
2. Marymont „˚mija“,
3. Bielany „˚ubr“ i 4. Powàzki „˚yrafa“ oraz 9 Kompania Dywersji Bojowej
„˚niwiarz“.
Nas interesuje 3 Rejon w sile 5 zgrupowaƒ
(kompanii), którego dowódcà by∏ kpt./mjr W∏adys∏aw Jeleƒ-Nowakowski
„Serb“ – „˚ubr“.
odczas powstania
3 Rejon odpowiada∏ za ca∏y obszar pó∏nocny ˚oliborza i liczy∏ w maksymalnym momencie od 576
do 961 ˝o∏nierzy. Obwód II „˚ywiciela“
i 8 Rejon VII Obwodu „Obro˝a“ (oddzia∏y
kampinoskie) na czas powstania mia∏y
wspólne okreÊlone zadania bojowe. Godzina
„W“ obowiàzywa∏a Warszaw´ i Obwód VII
do jednoczesnego wystàpienia. Rozkaz
o wybuchu Powstania Warszawskiego zosta∏ wprawdzie przekazany do wszystkich
Obwodów 1 sierpnia, ale o ró˝nych godzinach: np. mjr „˚ubr“ pisze, ˝e o godz. 11.00
(podczas odprawy na ul. Orlej), a kpt Józef
Krzyczkowski „Szymon“ dopiero o godz.
15.00 w gajówce Opaleƒ, gdzie stacjonowa∏. A godzina „W“ zosta∏a ustalona na godz.
17.00. To przysporzy∏o wielu problemów
organizacyjnych i mobilizacyjnych (zbiórka, Êciàgni´cie oddzia∏ów na miejsce koncentracji, dostarczenie broni). Równie˝ przedwczesne starcie powstaƒców z wrogiem
(ok. 14.00) na ul. Krasiƒskiego i na ul. Suzina
mia∏o wp∏yw na gotowoÊç oddzia∏ów „˚u-
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bra“, zaj´cie pozycji wyjÊciowych oraz dostarczenie posiadanej broni.
SpoÊród wielu obiektów zajmowanych
przez Niemców, które nale˝a∏o zdobyç
w 3 Rejonie, to: koszary Wehrmachtu przy
ul. Gdaƒskiej 6 (ok. 200 ˝o∏nierzy), Szko∏a
Powszechna ul. Kolektorska 9/11 (100 ˝o∏nierzy), Szko∏a Krawiecka ul. Marymoncka
66/róg Zab∏ociƒskiej (stan za∏ogi nieznany), CIWF – Waldlager – Horstlager (kilkaset ˝o∏nierzy), w zabudowaniach ksi´˝y
Marianów (za∏oga ok. 100 ludzi), lotnisko
bielaƒskie (za∏oga 600–700 osób).
Ponadto: na Burakowie sta∏a artyleria,
na Wawrzyszewie oddzia∏y os∏ony lotniska. By∏y to pot´˝ne si∏y, z którymi przysz∏o
zmierzyç si´ ju˝ 1 sierpnia w godz. „W“.
Êród powstaƒców panowa∏ niebywa∏y entuzjazm, ˝e idà walczyç
z wrogiem. M∏odzie˝, pe∏na wiary, mi∏oÊci
i patriotyzmu, znów zaimponowa∏a swoim
zapa∏em i poÊwi´ceniem dla Ojczyzny. Miano zaskoczyç i pokonaç niemieckie umoc-
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nione punkty. Powstaniec – ochotnik, êle
uzbrojony, mia∏ zmierzyç si´ z frontowym
˝o∏nierzem uzbrojonym w najnowoczeÊniejszà broƒ. Zadanie z góry skazane na niepowodzenie, bo rzeczywiÊcie batalion „˚ubrów“ otrzyma∏ niezmiernie ci´˝kie zadanie
ju˝ na pierwszy dzieƒ walki. 1 kompania por.
Stanis∏awa Rudowicza „Brzozy“ i 4 kompania por. Mariana Redwana „Ojca Mariana“ zgodnie z planem uderzy∏y na silnie
obsadzony przez Niemców CIWF (Centralny
Instytut Wychowania Fizycznego) od strony
Marymonckiej. Tyraliera powstaƒcza jednak
szybko za∏ama∏a si´ w ogniu broni maszynowej i moêdzierzy, choç wielu ˝o∏nierzy
przedosta∏o si´ na drugà stron´ ulicy i rozpocz´∏o forsowanie siatkowego ogrodzenia,
niestety bez powodzenia. W czasie tego ataku zginà∏ dowódca 1 kompanii por. „Brzoza“'. Po jakimÊ czasie ponowiono szturm,
który równie˝ nie przyniós∏ powodzenia.
W obu tych natarciach zgin´∏o kilkudziesi´ciu powstaƒców, wielu odnios∏o rany.
Kompania por. Jerzego Terczyƒskiego
„Star˝y“ trzema plutonami atakowa∏a od
ul. PodleÊnej w kierunku obozu Waldlager.
Bez wsparcia ze strony 3 kompanii por.
„Kwarcianego“, nie byli w stanie przebyç
kilkusetmetrowego p∏askiego terenu by bezpoÊrednio zaatakowaç wroga. W ogniu broni
maszynowej z CIWF i Waldlagru natarcie
wszystkich oddzia∏ów w polowie drogi za∏ama∏o si´. Wycofali si´ te˝ ci powstaƒcy, którzy ju˝ wczeÊniej osiàgn´li lini´ lasu i przez
jakiÊ czas ukrywali si´ pod os∏onà drzew.
Tak wspomina pierwszy dzieƒ walki por.
„Kwarciany“ Jerzy Zdrodowski, który mia∏
atakowaç CIWF – Waldlager i klasztor ojców Marianów: W godzinie „W“ próbowa∏em rozpoczàç w∏aÊciwe natarcie, zgodnie
z planem, ale poza centrum Marymontu
nie mog∏em si´ ruszyç. By∏em otoczony.
To prawdziwe s∏owa, gdy˝ Niemcy mieli
przewag´ ˝o∏nierzy i pot´˝nà si∏´ ogniowà. Tak wi´c powstaƒcy 3 Rejonu – Zgrupowania „˚ubr“ po przegranych bitwach

nie wzi´li udzia∏u
w bitwie o lotnisko
bielaƒskie. Frontalny atak od po∏udnia
nie nastàpi∏, choç
w g∏ównych planach
operacyjnych zdobycie jego, ze wzgl´du na bojowo-strategiczne znaczenie
nale˝a∏o do najwa˝niejszych zadaƒ (tak
dla II Obwodu – Rejonu 3 jak i VII Obwodu „Obro˝a“ – 8 Rejonu) podczas Powstania Warszawskiego.
Zadanie spad∏o
teraz na kpt. Józefa
Krzyczkowskiego „Szymona“. Jego kampinoskie oddzia∏y mia∏y rozpoczàç walk´.
Dostarczenie rozkazu o godz. „W“ do dowódcy „Szymona“ o godz. 15.00 1 sierpnia
spowodowa∏o, ˝e nie by∏ on w stanie zebraç
wszystkich jednostek do podj´cia walki
o godz. 17.00. Na koncentracj´ dotar∏y tylko te oddzia∏y, które stacjonowa∏y w pobli˝u. Pozosta∏e, znajdujàce si´ w znacznej
odleg∏oÊci (ok. 10-15 km) dotar∏y dopiero
nocà 2 sierpnia i wzi´∏y udzia∏ w II natarciu.
Solidarnie, tak jak ca∏a Warszawa o wyznaczonej godzinie 17.00, wyruszy∏ niepe∏ny
batalion por. Janusza Langnera ps. “Janusz“ do uderzenia na lotnisko bielaƒskie.
Atakowano od strony Placówki i Wólki W´glowej. 1 Kompania por. „Zetesa“ Zygmunta
Soko∏owskiego sz∏a prawà stronà, 5 Kompania M∏odzie˝owa por. „Olszy“ Henryka
Dobaka atakowa∏a Êrodkiem, natomiast
kompania szturmowa por. Józefa Snarskiego
„Czarnego“ zabezpiecza∏a lewà stron´. ¸àcznie oko∏o 200 ˝o∏nierzy (6 niepe∏nych plutonów). 2 ckm i 2 rkm, którymi dysponowali
powstaƒcy, nie mog∏o z∏amaç linii wroga.
Przewaga Niemców – mia˝d˝àca w broni
maszynowej i ci´˝kiej; ukryci w bunkrach
byli dobrze umocnieni i mieli wglàd na

przedpole. Powstaƒcy, po wyp´dzeniu wroga z wysuni´tych stanowisk musieli zalec
na otwartej przestrzeni w nawale ogniowej
prowadzonej przez Niemców. Kiedy zabrak∏o amunicji, po dwóch godzinach prowadzonego boju oraz rosnàcych strat, powstaƒcy zacz´li wycofywaç si´ do pobliskiego zagajnika. Atak ten to Êmierç pi´ciu
ch∏opców, rannych – 12. Byli to ˝o∏nierze
Kompanii M∏odzie˝owej.
Jak wiemy, ataku 1 sierpnia przez oddzia∏y „˚ubra“ od po∏udnia na lotnisko nie
by∏o. Powstaƒcy 3 Rejonu mjr. W∏adys∏awa Nowakowskiego toczyli krwawe walki
o CIWF i Waldlager oraz inne punkty wroga ponoszàc ogromne straty. Po tych dramatycznych walkach, i na lotnisku i na Bielanach, dowódca 8 Rejonu kpt. Józef Krzyczkowski „Szymon“, dysponujàcy ok. 1950 ludêmi, nakaza∏ po raz drugi przeprowadzenie
ataku na lotnisko bielaƒskie.
o walki ruszy∏y: 1 batalion 78 pp
por. Witolda Pe∏czyƒskiego ps.
„Dêwig“ – „Witold“ ze zgrupowania Sto∏pecko-Nulibockiego oraz batalion kampinoski por. Janusza Langnera ps. „Janusz“
wspierane przez trzy szwadrony kawalerii:
wachm. Józefa Niedêwieckiego ps. „Lawina“ i ppor. Aleksandra Pietruckiego ps. „Jawor“ (obsadzili szos´ pomi´dzy M∏ocinami a Burakowem), natomiast szwadron
wachm. pchor. Narcyza Kulikowskiego „Suma“ w odleg∏oÊci 10 km od lotniska pod Pieƒkowem za ¸omiankami zamykajàc szos´ od strony Modlina.
Bataliony piechoty wspiera∏ szwadron ckm por. Jaros∏awa Gàsiewskiego ps. „Jar“ – „Grot“.
¸àcznie stan´∏o do walki 984
˝o∏nierzy.
(koniec cz. 1)
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lipcu 1944 r. 1 AWP, znajdujàca si´ w odwodzie 1 Frontu Bia∏oruskiego, wprowadzona zosta∏a do pierwszego rzutu,
kontynuujàc forsowny marsz w kierunku Wis∏y. Po nieudanych, okupionych
ci´˝kimi stratami, próbach uchwycenia
przyczó∏ków pod D´blinem i Pu∏awami,
jednostki armijne skierowane zosta∏y
do wsparcia 69 i 8 armii radzieckiej, które w tym czasie zdoby∏y ponad 30-kilo-

W po∏udnie czo∏gi brygady stan´∏y na
przeprawie przez Wis∏´ w rejonie Tarnowa.
Sytuacja by∏a ci´˝ka. Lotnictwo nieprzyjaciela bez przerwy wisia∏o nad rzekà. Tylko
w ciàgu 2 dni (9-10 sierpnia) wys∏a∏o ono
260 samolotolotów na rejon przeprawy.
Mimo to czo∏giÊci ruszyli przez most. Dwa
czo∏gi przesz∏y, pod trzecim za∏ama∏a si´
nawierzchnia. Wobec tego rozpocz´to
przeprawiaç czo∏gi motorowà barkà. Trzeba by∏o walczyç z wcià˝ pi´trzàcymi si´
trudnoÊciami.
Do zmierzchu 1 kompania
1 pu∏ku czo∏gów zdo∏a∏a jednak
stanàç na przyczó∏ku i z miejsca ruszy∏a do walki. Zaj´∏a
stanowiska bojowe w lesie w rejonie miejscowoÊci Wygoda
na wschód od Studzianek. Tutaj natkn´li si´ na polskich
czo∏gistów Niemcy, którzy po
opanowaniu Studzianek skierowali swe uderzenie na pó∏nocny-wschód w kierunku Przy-

ich walczy∏y jednak do koƒca. Wycofa∏y
si´ dopiero rankiem 11 sierpnia, gdy zabrak∏o amunicji i zgas∏a ostatnia szansa na
uratowanie maszyn. Prawie wszyscy cz∏onkowie za∏óg byli ranni. Najl˝ej ranny, plut.
Kielczyk, os∏ania∏ wycofujàcych si´ kolegów.
Równie˝ 3 kompania 1 pu∏ku czo∏gów
przesz∏a w tym dniu swój pierwszy chrzest
bojowy. Dotar∏a do wyznaczonego jej rejonu dzia∏aƒ w momencie, gdy pu∏k hitlerowski, wzmocniony 6 czo∏gami, rozwija∏
natarcie z cegielni Studzianki w kierunku
Suchej Woli i Celinowa. Czo∏giÊci polscy
poszli do ataku z marszu. Mimo przewa˝ajàcych si∏ hitlerowcy zostali odrzuceni tracàc przy tym pi´ç czo∏gów. Równie˝ Polacy drogo zap∏acili za zwyci´stwo. Zginà∏
dowódca kompanii, szeÊç czo∏gów polskich zosta∏o spalonych. Ale nieprzyjaciel
nie przeszed∏, wy∏omu nie poszerzy∏.
11 sierpnia o Êwicie Niemcy, uderzajàc
si∏ami dwóch batalionów piechoty i 10 czo∏gów, znów przeszli do ataku na Chodków.
Pod naporem przewa˝ajàcych si∏ wroga fi-
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metrowy, przyczó∏ek na lewym brzegu
Wis∏y w rejonie Magnuszewa i Kazimierza.
Niemcy doskonale zdawali sobie spraw´
ze znaczenia przyczó∏ka i rzuci∏y do walki
Êciàgni´te poÊpiesznie doborowe formacje
– dywizj´ Pancernà SS „Herman Göring”
oraz 45 dywizj´ grenadierów wsparte du˝ymi si∏ami lotnictwa bombowego.
9 sierpnia dowódcy 8 armii podporzàdkowana zosta∏a 1 Brygada Pancerna
im. Bohaterów Westerplatte, skierowana
natychmiast na po∏udniowy odcinek przyczó∏ka przeciw kontynuujàcym natarcie
niemieckim jednostkom pancernym.
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dworzyc. Walka trwa∏a do Êwitu. Pi´ciokrotnie hitlerowcy ponawiali atak i za ka˝dym razem
osadza∏ ich w miejscu celny
ogieƒ czo∏gów polskich i piechoty radzieckiej. W rezultacie
Niemcy musieli odstàpiç pozostawiajàc na placu boju zniszczony czo∏g „Tygrys”, dwie „Pantery”, dwa ciàgniki opancerzone, dwa lekkie dzia∏a, oko∏o 10
karabinów maszynowych oraz
oko∏o 170 zabitych ˝o∏nierzy.
Nast´pnego dnia hitlerowcy skierowali swe uderzenie
na miejscowoÊç Chodków.
Wraz z piechotà radzieckà poszli do kontrataku czo∏giÊci 2 kompanii 1 pu∏ku czo∏gów. 10 sierpnia walka trwa∏a od
godziny 17.00 a˝ do Êwiatu nast´pnego
dnia. Szalonym atakiem czo∏gi polskie
wdar∏y si´ do wsi niszczàc wroga ogniem
i gàsienicami. W toku walki maszyny ppor.
Tilla i ppor. Wajatyckiego wpad∏y na miny
i zosta∏y unieruchomione. Ppor. Till i mechanik kierowca sier˝. Haszcz zostali ranni.
W krótkich przerwach mi´dzy niemieckimi atakami za∏ogi usi∏owa∏y usunàç
uszkodzenia. Czasu by∏o jednak zbyt ma∏o, gdy˝ nieustannie trzeba by∏o si´ broniç
przed napierajàcymi hitlerowcami. Za∏ogi

zylierzy radzieccy wycofali si´ z wioski.
Wraz z nimi wysz∏y zdekompletowane za∏ogi uszkodzonych czo∏gów polskich. Po
opanowaniu Chodkowa nieprzyjaciel rozwinà∏ natarcie na pó∏noc. Ale tu natknà∏ si´
na zorganizowany opór piechoty radzieckiej i czo∏gistów polskich. Tej zapory hitlerowcy nie mogli z∏amaç i nie z∏amali. Tego
dnia nieprzyjaciel dwukrotnie atakowa∏ z rejonu wzgórza 132,1 dà˝àc do rozszerzenia
podstawy wy∏omu.
O nat´˝eniu walk mo˝e Êwiadczyç fakt,
˝e w tym dniu tylko jedna kompania czo∏gów
wspólnie z piechotà radzickà odpar∏a szeÊç
ataków wroga, niszczàc cztery jego czo∏gi
oraz zadajàc mu liczne straty w zabitych,
rannych i wzi´tych do niewoli ˝o∏nierzach.
Tak wi´c w wyniku walk 9-11 sierpnia wróg
zosta∏ powstrzymany. Zorganizowano silnà obron´ wokó∏ wy∏omu. Teraz chodzi∏o
o to, aby wy∏om ten zupe∏nie zlikwidowaç.
Szczególnie zaci´te walki toczy∏y si´
w rejonie Studzianek. Podnieceni alkoholem
hitlerowcy raz po raz zrywali si´ do szturmu, odrzucani znów parli do przodu.
Oto np. plut. Goldfarb czekajàc na
uzupe∏nienie paliwa w swej maszynie zosta∏ zaskoczony przez grup´ hitlerowców.
Wyszli oni z pomroki nocnej i czujàc ∏atwà
zdobycz jak wilki zacz´li zaciskaç wokó∏
czo∏gu pierÊcieƒ okrà˝enia. Goldfarb wysko-

czy∏ z wozu i przez kwadrans, granatami,
trzyma∏ Niemców w przyzwoitej odleg∏oÊci.
Szcz´Êciem koledzy us∏yszeli walk´ i przyszli mu z pomocà. Plutonowego odtransportowano na punkt sanitarny, gdzie lekarz
wyciàgnà∏ mu z cia∏a blisko 30 od∏amków.
W czasie jednego z ataków na wieÊ Studzianki wdar∏ si´ do wioski czo∏g, w którym znajdowa∏ si´ 18-letni ˝o∏nierz brygady –
radiotelegrafista kpr. Rzeszutek. Nagle pocisk z hitlerowskiego „Ferdynanda” trafi∏
w maszyn´, która a˝ unios∏a si´ od strasznego uderzenia. Kpr. Rzeszutek poczàtkowo by∏ og∏uszony. Krew sp∏ywa∏a mu
z rozbitej g∏owy na twarz i oczy nie pozwalajàc oceniç sytuacji.
W czasie jednego przeciwnatarcia czo∏g
dowodzony przez chor. Bestlera zap´dzi∏
si´ daleko naprzód w poÊcigu za wrogiem.
W pewnej chwili czo∏g stanà∏. Za∏oga zgin´∏a. Dwaj ˝o∏nierze hitlerowscy podbiegli
do czo∏gu, weszli do wn´trza maszyny usi∏ujàc jà uruchomiç i odprowadziç do swoich.
Nie uda∏o im si´.
W nocy z 13 na 14 sierpnia dwa pu∏ki
radzieckie gwa∏townym uderzeniem przerwa∏y niemiecki korytarz przywracajàc styk
mi´dzy 35 i 47 dywizjami radzieckimi.
14 sierpnia ruszy∏o natarcie radziecko-polskie na pó∏nocnym skraju przyczó∏ka.
Póênym wieczorem, 16 sierpnia, 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte rozkazem dowódcy 1 Frontu Bia∏oruskiego, marsza∏ka Rokossowskiego, prze-

sz∏a z powrotem do dyspozycji dowódcy
1 Armii WP.
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as∏ugi Brygady i miejsce bitwy uhonorowane zosta∏y napisem na jednej z tablic Grobu Nieznanego ˚o∏nierza w Warszawie Studzianki – Warka 10 VIII–12 IX 1944
oraz napisem Studzianki na zniczu Grobu
Nieznanego ˚o∏nierza w Krakowie.
W 1969 r. wieÊ otrzyma∏a nazw´ Studzianki Pancerne, a w 1978 r. odznaczona
zosta∏a Orderem Krzy˝a Grunwaldu II klasy. W herbie miejscowoÊci znajduje si´
czo∏g z husarskimi skrzyd∏ami.
UroczyÊcie obchodzono kolejne rocznice bitwy. W dziesiàtà rocznic´ wydano specjalnà kopert´ FDC upami´tniajàcà walki
na przyczó∏ku. Ze sk∏adek ˝o∏nierzy wybudowano w Studziankach Szko∏´ im. 1 Brygady
Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
z izbà pami´ci – muzeum pola bitwy.
Z udzia∏em kompanii honorowej, obchodzono 70. rocznic´ bitwy. Atrakcjà by∏y
sprowadzone z ca∏ej Polski historyczne
czo∏gi T-34. Demonstracja manewrów
w ich wykonaniu – na dawnym polu bitwy
– zrobi∏a olbrzymie wra˝enie.
Tak˝e w kolejnych latach odbywa∏y si´
na terenie Skansenu Militarnego spotkania
pod has∏em „Spotkajmy si´ na przyczó∏ku”.
Z du˝ym rozmachem, z udzia∏em zabytkowych pojazdów militarnych, licznych
grup rekonstrukcyjnych odby∏ si´ tradycyjny III Piknik po∏àczony z przeglàdem pieÊni i piosenk patriotycznych.
W bie˝àcym
roku, wójt gminy
Magnuszew Marek Drapala zwróci∏ si´ w liÊcie
otwartym – z proÊbà o pomoc w organizowanej akcji tworzenia Izby
Tradycji Patriotycznej w Skanse-

nie Militarnym w Mniszewie, poprzez upowszechnienie informacji wÊród weteranów,
grup paramilitarnych i zaprzyjaênionych
organizacji wojskowych oraz wszystkich
zainteresowanych. Majàc na uwadze pe∏nienie misji dbania o dziedzictwo narodowe, historyczne i kulturowe pragniemy –
napisa∏ – stworzyç na terenie Skansenu
Militarnego w Mniszewie Izb´ Tradycji Patriotycznej.
W Izbie b´dà prezentowane ró˝ne elementy wyposa˝enia wojskowego: fotografie, dokumenty oraz sztandary i proporce.
Zwracamy si´ z proÊbà o przekazywanie
unikalnych zbiorów do naszego muzeum
w trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego i wojskowego. Mamy zapisane
w naszej ÊwiadomoÊci, ˝e nasze dziÊ
wzi´∏o si´ z wczoraj, czyli chlubnej naszej
przesz∏oÊci.
Obecnie, Muzeum w Skansenie Militarnym w Mniszewie posiada w swoich
zbiorach wiele eksponatów, które udost´pnione sà dla zwiedzajàcych. Ka˝dy
przekazany sztandar, proporzec, dokument, zdj´cie czy inny eksponat zostanie
opisany i godnie wyeksponowany, nie trafi
do magazynu muzealnego, jak to cz´sto
bywa w du˝ych muzeach.
W ramach obchodów Jubileuszu 100. Rocznicy Niepodleg∏oÊci Polski b´dziemy
organizowaç - pisze wójt Marek Drapala –
wiele imprez zwiàzanych z historià wojskowoÊci i organizacji paramilitarnych,
na które ju˝ teraz zapraszamy. Ideà przewodnià naszej dzia∏alnoÊci jest skupienie na ludziach m∏odych i zaszczepienie
wÊród nich kultywowania polskich tradycji wojskowych i postaw patriotycznych.
Chcemy byç ogniwem które spina Êrodowisko wojskowe i cywilne we wspólnym
celu krzewienia patriotyzmu, szacunku do
tradycji, symboli narodowych, dorobku
i tradycji or´˝a polskiego oraz trudu ˝o∏nierza.
Chcemy uczyç patriotyzmu w sposób
obrazowy, ˝ywy i trwa∏y, aby m∏odzi ludzie
w przysz∏oÊci odczuwali to˝samoÊç
ze swojà Ojczyznà.
a rok, w sierpniu 2019 r.
minie 75. rocznica
bitwy. Mo˝na mieç
nadziej´, ˝e obchody walk na
przyczó∏ku odbywaç si´ b´dà z nale˝nym im szacunkiem.
MIZ
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Szar˝a...
Mimo i˝ by∏a jednym z epizodów wojny 1920 r., bitwa
pod Komarowem wesz∏a przebojem do historii i tradycji jako najwi´ksze starcie kawaleryjskie wojny polsko-bolszewickiej. Uczestniczy∏o w niej bezpoÊrednio ponad 20 tysi´cy szabel. W kulminacyjnym momencie bitwy 1 polska Dywizja Jazdy walczy∏a z dywizjami jazdy 1 Armii Konnej, które zosta∏y doszcz´tnie rozbite. Ze strony polskiej poleg∏o
ponad 300 u∏anów i 500 koni, co stanowi∏o 20% stanu bojowego dywizji.

W

czasie kiedy toczy∏y si´ ci´˝kie
walki „Bitwy Warszawskiej”,
Konarmia Siemiona Budionnego po próbach zdobycia Lwowa skierowana zosta∏a na pomoc znajdujàcemu si´ w opa∏ach Frontowi Zachodniemu Michai∏a Tuchaczewskiego.
Po drodze Budionny chcia∏ z marszu
opanowaç ZamoÊç, broniony przez 31 Pu∏k
Strzelców Kaniowskich wspomagany przez
jednostki 6 Dywizji Strzelców Siczowych.
Poczàtkowo 1 Armia sk∏ada∏a si´ z czterech dywizji i jednej samodzielnej brygady,
(ok. 30 tys. ˝o∏nierzy, 31 tys. koni), czterech pociàgów pancernych – w sumie 13
brygad, w tym oko∏o po∏owy Kozaków.
Jazda polska, o wiele s∏absza od Konnej
Armii, nie by∏a w stanie jej zatrzymaç, mog∏a jedynie opóêniaç dzia∏ania i os∏aniaç
odwrót w∏asnej piechoty, artylerii i taborów.
Ale z 1 Armii Konnej zdezerterowa∏o wielu ˝o∏nierzy, przechodzàc na stron´ polskà.
Grupy i ca∏e oddzia∏y dezerterów chcia∏y
od razu walczyç z bolszewikami, wcielano
ich do wielu pu∏ków. Póêniej sformowano
z nich brygad´ pod dowództwem kozackiego oficera esau∏a (majora) Jakowlewa.
Przewidujàc zamiar przeciwnika, dowodzàcy 3 Armià od 30 sierpnia, gen. W∏adys∏aw Sikorski postanowi∏ stoczyç bój z 1 Armià Konnà w rejonie ZamoÊcia i Komarowa.
Plan Sikorskiego przewidywa∏ zwiàzanie
g∏ównych si∏ Budionnego pod Komarowem
przez czo∏owe uderzenie grupy gen. Hallera i dwustronne oskrzydlenie si∏ami 10 Dywizji Piechoty gen. Lucjana ˚eligowskiego
z rejonu ZamoÊcia na Tyszowce oraz 2 Dywizji Piechoty Legionów p∏k. Micha∏a ˚ymierskiego z Grabowca na Miàczyn.
Dywizj´ wzmacnia∏ Batalion Szturmowy 1 Dywizji Jazdy kpt. Stanis∏awa Maczka (trzy kompanie, kilka karabinów maszynowych, podwody do przewozu wojska).
Zagro˝ona okrà˝eniem Armia Budionnego próbowa∏a wydostaç si´ z pu∏apki,
lecz drog´ zastàpi∏a im Dywizja Jazdy p∏k.
Rómmla. Pierwszy zaatakowa∏ Batalion Szt-
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urmowy kpt. Maczka,
uderzajàc spod wsi
War´˝ i wychodzàc na
ty∏y Budionnego. 7 Brygada walczy∏a z 11 Dywizjà Konarmii, uderzajàc w nià kilkakrotnie
konnymi szar˝ami. Uderzenia nie dawa∏y rezultatu ze wzgl´du na ma∏e stany pu∏ków. Krwawi∏y pu∏ki 7 Brygady, zw∏aszcza 9 pu∏k u∏anów, który straci∏ pod Komarowem szeÊciu oficerów i blisko 100 u∏anów. Kiedy wesz∏a do walki 6 Brygada, do boju ruszy∏y
kolejno – pu∏k krechowiecki i u∏ani jaz∏owieccy. Wspiera∏a je kolejnym uderzeniem
7 Brygada. Z prawej flanki wszed∏ do walki
12 pu∏k u∏anów – baterie prowadzà szybki
ogieƒ. W kilkadziesiàt sekund obraz bitwy
zmieni∏ si´. Budionnowcy wycofali si´ z pola
walki pod naporem krechowiaków i 14 pu∏ku. Konarmia by∏a w odwrocie.
o nie by∏ jednak koniec bitwy. Obie
polskie brygady mocno si´ wykrwawi∏y. Nie mo˝na by∏o liczyç na uzupe∏nienia i nie mo˝na by∏o przejÊç do odwodu.
Od strony CzeÊnik 1 Dywizj´ ubezpiecza∏
1 pu∏k u∏anów. Mi´dzy godz. 13 a 14 p∏k
Rómmel otrzyma∏ meldunek od lotników
o odwrocie g∏ównych si∏ Budionnego drogà Werbkowice – Hrubieszów, wobec czego ok. godz. 15.00 p∏k Rómmel rzuci∏ do
walki 6 Brygad´ na Niewirków, zamierzajàc odciàç odwrót 1 Armii Konnej. Uderzyli
krechowiacy i jaz∏owiacy, 12 pu∏k u∏anów
ubezpiecza∏ prawe skrzyd∏o od wsi Âniatycze. Lewe w CzeÊnikach ubezpiecza∏ dywizjon 1 pu∏ku u∏anów wraz z konnà baterià zdobytà rankiem z cz´Êcià obs∏ugi, która zamiast do niewoli posz∏a od razu do
walki po stronie polskiej.
Tymczasem ok. godz. 17.00 Budionny
podjà∏ kontruderzenie 6 Dywizjà, które powstrzyma∏a po powrocie na pole bitwy
7 Brygada Jazdy p∏k. Brzezowskiego. Powstrzymaç jà tak˝e usi∏owa∏ dywizjon kre-
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Rekonstrukcja bitwy.

chowiaków, cofajàcy si´ pod naporem kozaków. Szar˝a dwóch polskich pu∏ków –
8 i 9 nie trwa∏a d∏ugo. Przeciwnik nie podjà∏ walki. Bolszewicy przepuÊcili przez swoje
szyki u∏anów polskich i uderzyli z boków.
Przez kilka minut los walki by∏ niewiadomy.
Od ty∏u nadciàgnà∏ 8 pu∏k, potem zawróci∏
9 pu∏k. Od strony Niewirkowa przycwa∏owa∏
dywizjon krechowiaków na czele z p∏k. Rómmlem. Z formacji Kozaków coraz liczniejsze
grupki odpryskiwa∏y w ty∏, odchodzàc
w koƒcu do lasków Woli Âniatyckiej.
O zwyci´stwie zadecydowa∏a szar˝a
oddzia∏u rotmistrza Kornela Krzeczunowicza z 8 Pu∏kiem U∏anów, która w galopie
wbi∏a si´ w szeregi przeciwnika i zdoby∏a
m.in. samochód Budionnego. Brawurowa
szar˝a poderwa∏a 8 pu∏k u∏anów i szwadron
1 pu∏ku u∏anów. Po gwa∏townej walce Sowieci rozpocz´li ucieczk´ z pola bitwy.
Poniewa˝ zapada∏ zmrok, nie podj´to
poÊcigu za wrogiem, polscy ˝o∏nierze byli
przem´czeni walczàc od rana bez chwili
wytchnienia. Cz´Êç oddzia∏ów 1 Armii Konnej zdo∏a∏a si´ przebiç przez s∏abà barier´
obrony êle dowodzonej przez p∏k. ˚ymierskiego 2 Dywizji Piechoty Legionów.
i∏a bojowa 1 Armii Konnej Budionnego zosta∏a z∏amana, nie by∏a ju˝ zdolna do dzia∏aƒ ofensywnych. Po udziale w bolszewickiej inwazji na Polsk´ z 20-tysi´cznej
1 Armii Konnej pozosta∏o ok. 3 tys. ˝o∏nierzy.
Armia zosta∏a wycofana z frontu polskiego
i skierowana na front po∏udniowy.
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NA PIERWSZEJ LINII
P¸K DR HAB. RYSZARD SOBIERAJSKI
PO˚EGNANIE

lipca 2018 r., po krótkiej chorobie zmarł
Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych, wiceprzewodniczący Rady Kombatantów przy Szefie
Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych, wieloletni wykładowca w Akademii Sztabu Generalnego
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i Obrony Narodowej, płk dr
hab. Ryszard SOBIERAJSKI.
Ryszard Sobierajski urodził się 18 maja 1930 r. na
warszawskiej Pradze, dzieciństwo i młodość spędził w Rembertowie i tam zastał go wybuch wojny. Już w 1940 r. jako harcerz, w czasie nauki
szkolnej włączył się w swoistą działalność konspiracyjną, zainicjowaną przez na-

roczystoÊci pogrzebowe Prezesa
Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych p∏k. dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego rozpocz´∏y si´ mszà Êw. w koÊciele
pod wezwaniem NMP Matki Mi∏osierdzia
(Stegny) w asyÊcie pocztów sztandarowych
Zwiàzku Kombatantów RP i BWP, Zwiàzku
Inwalidów Wojennych RP, Stowarzyszenia
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ,
Zwiàzku ˚o∏nierzy WP, Stowarzyszenia Polskich Spadochroniarzy, Stowarzyszenia
Spadkobierców Kombatantów RP, Bractwa
Liderów. Przy trumnie p∏k. Sobierajskiego
stan´∏a oficerska warta honorowa.
W uroczystoÊci uczestniczy∏ Szef Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
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wanych min. Jan Józef Kasprzyk, prezesi stowarzyszeƒ kombatanckich, w tym
Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich,
Zwiàzku Rezerwistów i Weteranów
WP, Stowarzyszenia
Kombatantów Misji
Pokojowych
ONZ, Zwiàzku ˚o∏nierzy WP, kombatanci, przyjaciele
i znajomi zmar∏ego.
Po wzruszajàcej
homilii, wyg∏oszonej

uczycieli. Obserwacje, liczenie odległości, orientacja
w lesie – tak się zaczęło.
Dalsza działalność konspiracyjna – to Szare Szeregi,
– Hufiec Romb-Osa, podległy
Armii Krajowej, Rejon VII
„Obroża”. Uczestniczył w akcjach rozpoznawczo-wywiadowczych na terenie: Warszawa – Praga – Rembertów
(koszary, poligon „Pocisk”
i okolice Pragi). W składzie
patrolu zdobył trzy skrzynki
amunicji karabinowej, jedną
skrzynkę granatów ręcznych,
2 kbk „Mauser” oraz „parabellum”. W akcjach był dwa
razy ranny.
Po wojnie ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Pancernych w Poznaniu, następnie
studiował na Uniwersytecie
Poznańskim uzyskując tytuł
magistra. Wiele lat zajmował
się pracą dydaktyczną w szkolnictwie wojskowym – w Technicznej Szkole Wojsk Pancernych w Giżycku, Wyższej
Szkole Wojsk Łączności w Zegrzu, Akademii Sztabu Gene-

ralnego i Akademii Obrony
Narodowej. W Akademii
obronił pracę doktorską i habilitację. Był autorem ponad
100 publikacji naukowych,
dziesięciu książek o tematyce
historycznej – w tym o walkach rejonu Warszawa – Praga Południe, Ostrów Mazowiecka. Ostatnią jego publikacją
była
monografia
Związku Kombatantów RP
i BWP „20 Lat w Służbie Ojczyzny”.
Członek Związku od jego
powstania. Przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa ZG ZKRPiBWP. W czasie
obrad VI Kongresu wybrany
został na Prezesa Zarządu
Głównego. Pełnił również
funkcję
Przewodniczącego
Rady Krajowej Środowiska
Żołnierzy AK, był członkiem
Korpusu Walk o Niepodległość.
Uhonorowany wieloma
odznaczeniami m.in. Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

odznaczeniem zwiàzkowym – Gwiazdà Niepodleg∏oÊci. Przypomnia∏
Jego zas∏ugi i wieloletnià wspólnà prac´ s∏u˝àcà umocnieniu Zwiàzku i dobru Êrodowiska.
Jego spokój, opanowanie,
umiej´tnoÊç kompromisu korzystnie wp∏ywa∏y
na funkcjonowanie naszej,
wieloÊrodowiskowej organizacji.
– Pozostaniesz na zawsze w naszej pami´ci,
jak te˝ Twój dorobek wpisany na zawsze w tradycje
i histori´ Zwiàzku.
Po krótkiej modlitwie
pochyli∏y si´ sztandary,
rozleg∏a si´ salwa honorowa. Sygnalista odegra∏ ˝o∏nierskà melodi´
„Âpij, Kolego”. Mogi∏´
pokry∏y dziesiàtki wieƒców i wiàzanek kwiatów.
arzàd G∏ówny
ZKRPiBWP
sk∏ada podzi´kowania
wszystkim instytucjom,
zwiàzkom kombatanckim i osobom prywatnym za przygotowanie
i uczestniczenie w uroczystoÊci pogrzebowej
Êp. p∏k. dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego oraz
za nades∏ane kondolencje.
(red.)
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Fot. Krzysztof Orzechowski

przez ks. Marka Otolskiego, który odniós∏ si´ do
˝ycia i dzia∏alnoÊci spo∏ecznej zmar∏ego, g∏os zabra∏ minister Jan J. Kasprzyk.
Po z∏o˝eniu kondolencji rodzinie powiedzia∏ –
Panie Pu∏kowniku Sobierajski, Panie Prezesie, pragn´ wyraziç Panu wyrazy
szacunku i wdzi´cznoÊci
za wieloletnià s∏u˝b´ i prac´. Jako harcerz Szarych
Szeregów, ˝o∏nierz Polskiego Paƒstwa Podziemnego, dwukrotnie ranny,
wnios∏eÊ swój wk∏ad do
odzyskania przez Polsk´
WolnoÊci i Niepodleg∏oÊci. Po wojnie s∏u˝y∏eÊ jako oficer Wojska
Polskiego, naukowiec, humanista, publicysta, autor monografii, wierszy o tematyce
wojennej.
Dewizà p∏k. Sobierajskiego by∏o ∏àczyç,
nie dzieliç – krew Polaków przelana niezale˝nie od frontu ma zawsze t´ sama barw´ –
podkreÊla∏. Pe∏niàc funkcj´ prezesa najwi´kszej w Polsce organizacji kombatanckiej, umiej´tnie integrowa∏ wszystkie wchodzàce w sk∏ad Zwiàzku Ârodowiska.
Jako cz∏onek Rady Kombatanckiej przy
Szefie Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych by∏ zawsze pogodny, kompromisowy, przy czym umiej´tnie operowa∏
swojà wiedzà i broni∏ w dyskusji swoich racji. Jeszcze nieco ponad tydzieƒ temu mia∏
byç z nami w Gibraltarze, w 75. rocznic´
Êmierci gen. W∏adys∏awa Sikorskiego. Nie
zdà˝y∏.
Panie Pu∏kowniku Sobierajski, nie odszed∏eÊ na zawsze, bowiem pozostaniesz
w naszej pami´ci. B´dziesz czeka∏ na nas po
drugiej stronie.
Dzi´kuj´, Panie Pu∏kowniku. Dzi´kuj´
– Panie Prezesie – powiedzia∏ na zakoƒczenie minister Kasprzyk.
Druga cz´Êç uroczystoÊci pogrzebowej
odby∏a si´ na cmentarzu w Rembertowie,
przy grobie rodzinnym, przy pe∏nej asyÊcie
wojskowej.
Sylwetk´ i dzia∏alnoÊç zmar∏ego przybli˝y∏ zebranym cz∏onek Zarzàdu G∏ównego Józef Karbownik. W imieniu kierownictwa i cz∏onków Zwiàzku po˝egna∏ p∏k. Ryszarda Sobierajskiego wiceprezes ZG kmdr
Henryk Leopold Kalinowski, który poinformowa∏, ˝e poÊmiertnie prezes Sobierajski
zosta∏ uhonorowany nowo ustanowionym
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