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2003 ROK GENERA¸A W¸ADYS¸AWA SIKORSKIEGO

Uchwa∏a
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 stycznia 2003 r.
w sprawie og∏oszenia
roku 2003 rokiem W∏adys∏awa Sikorskiego
W 60. rocznic´ Êmierci W∏adys∏awa Sikorskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
pragnàc uczciç pami´ç i podkreÊliç zas∏ugi dla Ojczyzny tego wielkiego Polaka, m´˝a
stanu i genera∏a – og∏asza rok 2003 rokiem W∏adys∏awa Sikorskiego.
Honorowy patronat nad obchodami 60. rocznicy Êmierci Genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego
objà∏ Premier Ràdu RP Leszek Miller
Do Komitetu Honorowego zaproszeni zostali
Leszek Miller
Tomasz Na∏´cz
Kazimierz Kutz
Jerzy Szmajdziƒski
W∏odzimierz Cimoszewicz
Krystyna ¸ybacka
Jan Turski
Marek Siwiec
Czes∏aw Piàtas
S∏awoj Leszek G∏ódê
W∏adys∏aw Bartoszewski
Bronis∏aw Komorowski
Stanis∏aw Janas
Grzegorz Lato
Andrzej Stelmachowski
Ryszard Kaczorowski
Edward Szczepanik
Jacek Majchrowski
Ryszard Dembiƒski
Józef Garliƒski
Mieczys∏aw Jarkowski
Andrzej Morawicz
Jan Mokrzycki
Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki
Jan Nowak-Jezioraƒski
Wac∏aw Szklarski
Jerzy Woêniak
Józef Smaczny
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– Prezes Rady Ministrów, przewodniczàcy
– Wicemarsza∏ek Sejmu RP
– Wicemarsza∏ek Senatu RP
– Minister Obrony Narodowej
– Minister Spraw Zagranicznych
– Minister Edukacji Narodowej i Sportu
– Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
– Szef Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego
– Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
– Biskup Polowy Wojska Polskiego
– Przewodniczàcy Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
– Pose∏ Platformy Obywatelskiej, by∏y Minister Obrony Narodowej
– Pose∏ Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przewodniczàcy Sejmowej Komisji Obrony
– Senator V Kadencji Senatu RP
– Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
– Ostatni Prezydent RP na Uchodêstwie
– Ostatni Premier Rzàdu RP na Uchodêstwie
– Prezydent m. Krakowa
– Prezes Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
– Historyk, Londyn
– Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii
– Przewodniczàcy Obchodów Roku gen. W∏adys∏awa Sikorskiego w Wielkiej Brytanii
– Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii
– Kanclerz Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari
– By∏y dyrektor Radia „Wolna Europa”, Kurier z Warszawy
– Przewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Kombatantów RP
i By∏ych Wi´êniów Politycznych
– Przewodniczàcy Rady Naczelnej Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK,
– Przewodniczàcy Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjononwanych
– Starosta Mielecki
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Wódz
i Mà˝ Stanu
1881-1943
W∏adys∏aw Eugeniusz Sikorski
urodzi∏ si´ 20 maja 1881 r.
w Tuszowie Narodowym ko∏o Mielca.
By∏ wnukiem tkacza, synem organisty
i nauczyciela szko∏y ludowej
oraz pracownicy we dworze.
Zginà∏ 4 lipca 1943 r. jako Premier
i Naczelny Wódz wojsk polskich,
przywódca narodu.
By∏ jednym z najpierwszych ˝o∏nierzy polskich tego stulecia i jednym z najwi´kszych. Wspó∏twórcà pierwszego zwiàzku wojska polskiego. Wspó∏twórcà Legionów. Budowniczym upartym si∏y zbrojnej i narodowej. W boju
˝o∏nierzem nieustraszonym. Dowódcà Êmia∏ym, zr´cznym, przytomnym, b∏yskawicznym w decyzji i dzia∏aniu; czy
dowodzi∏ paru strz´pami batalionów, czy armià z kilku dywizyj, wychodzi∏ z najci´˝szych przepraw zwyci´sko lub
obronnà r´kà. By∏ pierwszym po zakoƒczeniu wojny szefem Sztabu Generalnego, póêniej premierem, póêniej ministrem wojny; ∏àczy∏ w sobie wodza z m´˝em stanu. Zawsze z inicjatywà, z instynktownym rozpoznaniem zagro˝enia, dokona∏ wiele dla politycznego utwierdzenia granic Rzeczypospolitej i dla jej obronnoÊci, jej pozycji wÊród
narodów. (...)
Narastajàce zast´py wojska kocha∏ sercem wdzi´cznym za ich m´stwo, poÊwi´cenie, gotowoÊç ofiarnà. Wysoko nosi∏ g∏ow´ wobec obcych, dumny, ˝e takà jest znowu Polska walczàca. Mocno cierpia∏ utrat´ przewa˝nej cz´Êci wojsk przez zawalenie si´ Francji. W lot uchwyci∏ okazj´ wydobycia nowej si∏y z rosyjskich ∏agrów, wi´zieƒ,
obozów jenieckich i przymusowych miejsc zsy∏ki. Wydoby∏a si´ – literalnie wydzierana zag∏adzie – armia zmartwychwstaƒców. Niejedna ∏za zakr´ci∏a mu si´ w oku – tak zwykle suchym – gdy myÊla∏ o niej. I do niej zwracajà
si´ ostatnie s∏owa rozkazu, napisane jego r´kà. (...)
By∏ z gruntu cz∏owiekiem dobrym i ludzkim, choç bywa∏ i porywczym, i gorzkim w ci´˝kie ostatnie lata. Rad
zapomina∏ krzywdy doznane, a wyrzàdzone rad by∏ naprawiç. I w duszy nosi∏ s∏owa Mickiewicza: Ja kocham ca∏y
naród – objà∏em w ramiona wszystkie przesz∏e i przysz∏e jego pokolenia... jak przyjaciel... jak ojciec... Chc´ nim
ca∏y Êwiat zadziwiç.
Marian Kukiel
Gen. Marian Kukiel w latach 1942-1949 by∏ ministrem obrony narodowej w rzàdzie RP na uchodêstwie.
W roku 1970 opublikowa∏ w Londynie hagiograficznà biografi´ gen. Sikorskiego.
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Smierç ojca w 1885 r. sprawi∏a, ˝e syn nie
mia∏ sielskiego dzieciƒstwa, matka utrzymywa∏a rodzin´ w Hy˝nem szyciem i roznoszeniem przesy∏ek pocztowych. W∏adys∏aw poszed∏ zrazu do gimnazjum w Rzeszowie, ze
wzgl´dów materialnych musia∏ jednak przenieÊç si´ do seminarium nauczycielskiego.
Tam znalaz∏ màdrego opiekuna w osobie dyrektora Juliana Zubczewskiego i dzi´ki temu
szcz´Êliwemu przypadkowi móg∏ uzyskaç
w 1899 r. we Lwowie matur´. W 1902 r. podjà∏ studia na Wydziale Dróg i Mostów Politechniki Lwowskiej, tu sprawowa∏ pierwszà
publicznà funkcj´ prezesa Bratniej Pomocy
Studentów. M∏odemu Sikorskiemu wpojono
poczucie wartoÊci cz∏owieka, kanony demokratyzmu, przekonanie o koniecznoÊci podj´cia czynu narodowego. Lata studiów politechnicznych zaowocowa∏y ponadto wzmocnieniem pierwiastków realizmu, praktycyzmu.
Do pe∏nego szcz´Êcia zabraknie jednak Sikorskiemu intuicji w doborze i ocenie wspó∏pracowników. Przewa˝a∏a w latach póêniejszych
opinia, ˝e bywa∏ zbyt szczery i ufny wobec konkurentów, zbyt prawy w grach politycznych.
Od poczàtku niemal ∏àczy∏ Sikorski nauk´ z aktywnym udzia∏em w ˝yciu publicznym m∏odzie˝y lwowskiej. Odby∏ na ochotnika rocznà s∏u˝b´ wojskowà w armii austriackiej i w 1906 r. zosta∏ podporucznikiem rezerwy. Odkry∏ wtedy w sobie doÊç nieoczekiwanie predyspozycje dowódcze, tym bardziej
naturalnie przyjmowane przez kolegów, ˝e
wyró˝nia∏ si´ urodà, wyprostowanà sylwetkà
i zawsze podniesionà g∏owà, spojrzeniem
mocnym i jasnym. Du˝o czyta∏, choç nie
stroni∏ i od zabaw. M∏ody in˝ynier poÊlubi∏
w 1909 r. Helen´, przybranà córk´ Zubczewskich i zaczà∏ zarabiaç pieniàdze jako in˝ynier zatrudniony przez Namiestnictwo Galicji. By∏, zdaniem prof. Romana Wapiƒskiego, na najlepszej drodze do zrobienia kariery
przedsi´biorcy naftowego. Sikorski potrafi∏
zresztà tak˝e w latach póêniejszych zapewniç rodzinie niezale˝noÊç materialnà, tyle ˝e
walory wyliczane w mamonie nie sta∏y si´
dlaƒ samoistnym celem dzia∏ania.

W

1907 r. zetknà∏ si´ W∏adys∏aw Sikorski
z grupami spiskowców spod znaku Organizacji Bojowej PPS, szkoli∏ ich w zakresie
taktyki wojskowej, co mia∏o i ten skutek, ˝e
pozna∏ wówczas m.in. Józefa Pi∏sudskiego,
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R

ód Sikorskch mieszka∏ w Przeworsku od dawna. Zajmowali si´
tkactwem, zawodem niejako rodowym.
Ojciec W∏adys∏awa Tomasz nie podtrzyma∏ tradycji rodzinnych.
OpuÊci∏ Przeworsk i osiedli∏ si´ we wsi Hy˝ne ko∏o Rzeszowa. Dzi´ki uzdolnieniom muzycznym podjà∏ prac´ organisty w hy˝neƒskim
koÊciele, a potem równie˝ niewykwalifikowanego nauczyciela.
Tutaj te˝ pozna∏ swojà przysz∏à ˝on´ – Emili´ Albertowicz. Jej
matka Weronika pracowa∏a we dworze J´drzejowiczów w charakterze szafarki, czyli gospodyni domowej. Emilia pomaga∏a matce
w prowadzeniu gospodarstwa domowego u J´drzejowiczów, opiekowa∏a si´ ich dzieçmi. M∏oda panna dworu hy˝neƒskiego, Emilia, tak
w∏aÊnie okreÊlana w aktach metrykalnych, zwróci∏a na siebie uwag´
Tomasza Sikorskiego.
19 maja 1874 roku 20-letnia Emilia i 23-letni Tomasz Sikorski zawarli zwiàzek ma∏˝eƒski. M∏odzi zamieszkali najpierw w organistówce, potem w dworskim domu. Na Êwiat przysz∏y dzieci: Stanis∏aw
i Helena. Tomasz Sikorski niewykwalifikowany nauczyciel szkó∏ki parafialnej postanowi∏ uzupe∏niç swoje kwalifikacje w seminarium nauczycielskim w Rzeszowie. Po uzyskaniu pe∏nych kwalifikacji rozpoczà∏ prac´ w Gaw∏uszowicach ko∏o Mielca. Po roku przeniós∏ si´ do
Tuszowa Narodowego. Sikorscy zamieszkali w budynku szkolnym
w drewnianym domu, krytym strzechà. Drzwi na lewo z sieni prowadzi∏y do mieszkania nauczyciela, a na prawo do izb lekcyjnych.
Dom, w którym
przyszed∏ na Êwiat
W∏adys∏aw Sikorski,
szcz´Êliwie ocala∏ i stoi
po dziÊ dzieƒ.
– O tym, ˝e tu by∏ jego dom rodzinny, przez wiele lat przypomina∏a
maleƒka tabliczka. Przybita na frontowej Êcianie w 1947 roku, kiedy
to jeszcze istnia∏ pozór demokracji – powie Jerzy Rzepka prezes Towarzystwa Spo∏eczno-Kulturalnego im. W∏adys∏awa Sikorskiego
w Tuszowie Narodowym. I pami´tali ludzie.

DZIECI¡STWO

O

powiada Maria Ha∏aj, bibliotekarka z Tuszowa Narodowego: –
Nasza gminna biblioteka przechodzi∏a ró˝ne dzieje. PrzenosiliÊmy si´
z lokalu do lokalu, w∏aÊciwie z izby
do izby w prywatnych domach.
W koƒcu w 1975 roku bibliotek´
umieszczono w dawnym budynku
szkolnym, w∏aÊnie tu, gdzie urodzi∏
si´ Sikorski. Budynek by∏ w kiepskim stanie. Dach kryty gontem
przecieka∏.
Pewnego dnia przyjecha∏ jakiÊ nieznajomy. Zapyta∏, czy by∏am w Poroninie. Odpowiedzia∏am zgodnie
z prawdà, ˝e nie by∏am. A on na
to, ˝e tam Lenin ma wspaniale
muzeum, a tu wielki Polak maleƒkà tylko tabliczk´. Zrobi∏o mi si´
wstyd. Czu∏am, ˝e trzeba coÊ zroJako uczeƒ gimnazjum w Krakowie biç, ratowaç honor Tuszowa.
KOMBATANT 2003 numer specjalny

Dom rodzinny w Tuszowie. Widok obecny
fot. B. Jagie∏∏o

Najpierw pani Ha∏ajowa wyciàgn´∏a z kàta portret genera∏a w z∏otej
ramie. Portret ofiarowa∏ swego czasu urz´dowi gminy kapitan WP Jan
Bieniek urodzony w Tuszowie, ˝o∏nierz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, który walczy∏ o Tobruk, Monte Cassino, Boloni´, Mediolan, Ankon´. Pani Ha∏ajowa powiesi∏a portret w widocznym miejscu, ˝eby rzuca∏ si´ w oczy i przypomina∏ wszystkim, ˝e tu urodzi∏ si´
W∏adys∏aw Sikorski. Od tej chwili ludzie zacz´li zg∏aszaç si´ sami. Stanis∏aw Siejka, który z Tuszowa pochodzi, a w Mielcu mieszka, ofiarowa∏
wycinki prasowe o generale.
Stanis∏aw Maksoƒ, tak˝e rodak tutejszy, przekaza∏ oryginalny z w∏asnor´cznym podpisem W∏adys∏awa Sikorskiego regulamin kawalerii z 1922
roku, a Zdzis∏aw Sosnowski
z Lasocic, emeryt kolejarski,
który „strasznie Sikorskiego
czci” – mundur generalski
szyty na wzór munduru genera∏a Sikorskiego. I tak powoli przybywa∏o eksponatów. W 1988 roku biblioteka przej´∏a na w∏asnoÊç ca∏y budynek. 26 sierpnia 1990 roku dokonano uroczystego otwarcia czytelni, wypo˝yczalni i izby pami´ci.

I M¸ODOÂå

S

∏owa genera∏a Sikorskiego skierowane do ˝o∏nierzy polskich
w ZSRR, w 1941 roku, witajà wchodzàcych do izby pami´ci. „Bóg
patrzy w moje serce. Widzi i zna moje intencje oraz zamiary, które
sà czyste i rzetelne. Jedynym mym celem jest Wolna, Sprawiedliwa
i Wielka Polska. Ku tej Polsce was prowadz´ i z Bo˝à pomocà doprowadz´.” Od 1990 roku bibliotekà kieruje Renata Paterak.
– Czas robi swoje i nie ma ju˝ nikogo, kto pami´ta∏by rodzin´ Genera∏a – mówi. Zresztà Sikorscy goÊcili w Tuszowie krótko, nie zadomowili si´ na dobre.
– Ojciec Genera∏a to by∏ w´drowny ptak – dopowiada Jerzy Rzepka.
Z Tuszowa Sikorscy przenieÊli si´ do RadomyÊla nad Sanem, a stamtàd do Woli Kotowej. Tam urodzi∏a si´ najm∏odsza córka, Eugenia,
i w tym samym czasie Tomasz Sikorski zapad∏ ci´˝ko na zdrowiu.
Po krótkotrwa∏ym leczeniu we Lwowie zmar∏. W∏adys∏aw Sikorski
mia∏ wtedy cztery lata. W Hy˝nem znalaz∏a pani Emilia Sikorska
schronienie u W∏adys∏awa J´drzejowicza, który przekaza∏ wdowie
drewniany domek i kawa∏ek ogrodu na warzywa. Wdowa zarabia∏a
na utrzymanie rodziny krawiectwem. Ponadto dorabia∏a na poczcie.
Przysz∏y Genera∏ wyrasta∏ w skromnych, wr´cz ci´˝kich warunkach
materialnych. Do ukoƒczenia 12 lat chodzi∏ w Hy˝nem do szko∏y.
W tej samej szkole uczy∏ kiedyÊ jego ojciec. Dzi´ki pomocy dziedziKOMBATANT 2003 numer specjalny

Kazimierza Sosnkowskiego, Walerego S∏awka
i Mariana Kukiela. Sta∏ si´ „jednym z najpierwszych ˝o∏nierzy polskich”, wszed∏ do
kierownictwa powsta∏ego w roku nast´pnym
Zwiàzku Walki Czynnej, a od 1910 r. prezesowa∏ wydzia∏owi Zwiàzku Strzeleckiego.
I tu prowadzi∏ wyk∏ady, napisa∏ przyj´te
z uznaniem regulaminy musztry i walki piechoty. Nic wi´c dziwnego, ˝e objà∏ tak˝e stanowisko referenta spraw wojskowych
w Komisji Skonfederowanych Stronnictw
Niepodleg∏oÊciowych (KSSN).
Mo˝na wymieniaç jeszcze inne fakty
Êwiadczàce o roli, jakà póêniejszy oponent
sanacji odegra∏ w wa˝nych latach kszta∏towania si´ podstaw polskiego niepodleg∏oÊciowego czynu zbrojnego. Na lidera tego nurtu
wybi∏ si´ Józef Pi∏sudski, majàcy ju˝ doÊwiadczenia z walk rewolucyjnych, ale bez wykszta∏cenia wojskowego. Wspó∏praca Sikorskiego z Pi∏sudskim by∏a zatem wyjàtkowo
cenna dla polskich przygotowaƒ paramilitarnych w Galicji, o czym zapomnieli po latach
niektórzy apologeci Marsza∏ka. W zgodnych
wysi∏kach z myÊlà o Niepodleg∏ej wyrastali
dwaj wielcy przywódcy i wodzowie, tak bardzo jednak inni w sposobie bycia, myÊlenia
i dzia∏ania. Z jednej strony silna wola, Êmia∏e wizje Kresowiaka, umiej´tnoÊç przewidywania rozwoju sytuacji, ale tajemniczoÊç
i nieufnoÊci do ludzi, z drugiej zaÊ te˝ silna
wola, szczery demokratyzm, otwartoÊç, przesadne pewnie zabieganie o uznanie. „U Pi∏sudskiego romantyzm polityczny po∏àczony
z nadzwyczajnà zdolnoÊcià „rozgrywania sytuacji”, u Sikorskiego rozwaga i realizm polityczny” – pisa∏ o nich Jan Cia∏owicz. Dwie
wielkie indywidualnoÊci, którym dane by∏o
wspó∏pracowaç z korzyÊcià dla Rzeczypospolitej, ale i konkurowaç, nawet czyniç sobie
afronty, z zachowaniem zawsze ÊwiadomoÊci
wzajemnych mocnych i s∏abych punktów.

6 sierpnia 1914 roku Józef Pi∏sudski, marzàc o powszechnym powstaniu przeciwko
caratowi, wyruszy∏ z 1.kompanià kadrowà
do Królestwa Polskiego, a W∏adys∏aw Sikorski w ramach mobilizacji zasili∏ lojalnie armi´ austro-w´gierskà, zosta∏ jednak po kilku
dniach wyreklamowany i przyby∏ do Komendy G∏ównej Wojsk Polskich w Miechowie.
Tu opracowa∏ memoria∏ z propozycjà utworzenia Polskiego Korpusu Posi∏kowego.
W tym samym czasie fiaskiem zakoƒczy∏a si´
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ca synowie Emilii uczyli si´ w rzeszowskim gimnazjum, a córki w dobrych szko∏ach prowadzonych przez siostry zakonne.

N

19 lipca 1916.
Âwie˝o mianowany pu∏kownik Legionów

wyprawa J. Pi∏sudskiego na Kielce i Austriacy
chcieli polskie oddzia∏y w∏àczyç do pospolitego ruszenia. Uda∏o si´ jednak w wyniku intensywnych staraƒ urzeczywistniç ide´ Sikorskiego i tak powsta∏y Legiony, a patronat polityczny nad nimi przejà∏ 16 sierpnia Naczelny
Komitet Narodowy (NKN). To by∏ przyk∏ad
sukcesu wynik∏ego ze wspólnych dzia∏aƒ osób
ró˝niàcych si´ pod wieloma wzgl´dami, ale
przekonanych o celowoÊci tworzenia polskiej
si∏y zbrojnej. Sikorski da∏ wówczas kolejne
dowody swej energii i zdolnoÊci organizacyjnych, tak˝e odpornoÊci nerwowej. Nic wi´c
dziwnego, ˝e we wrzeÊniu otrzyma∏ awans na
podpu∏kownika i zosta∏ pierwszym komendantem Szko∏y Podchorà˝ych.
Zgoda trwa∏a jednak tylko rok. Józef Pi∏sudski uzna∏ s∏usznie, ˝e dalszy intensywny
werbunek do Legionów straci∏ sens i wi´cej
uwagi chcia∏ poÊwi´ciç konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Przy tej okazji
komendant „polskiego wojska” chcia∏ uwolniç si´ od kontroli NKN. Z takà zaÊ zmianà
nie godzi∏ si´ W∏adys∏aw Sikorski, bardziej
ufajàcy w realnoÊç dotychczasowych planów,
pewnie jeszcze przekonany o finalnym sukcesie paƒstw centralnych. Marzy∏a mu si´ pó∏milionowa armia polska wyros∏a z ruchu
strzeleckiego. Od lipca 1916 r. ju˝ pu∏kownik,
Sikorski nie zmieni∏ w sposób zasadniczy
swego zdania tak˝e po og∏oszeniu manifestu
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auk´ w gimnazjum W∏adys∏aw Sikorski musia∏ jednak przerwaç.
Matka za radà opiekuna przenios∏a go do 4-letniego m´skiego seminarium nauczycielskiego. Zapewne uczyni∏a tak dlatego, ˝e seminarium
zapewnia∏o uczniom stypendia i mieszkanie w internacie, a ponadto po
ukoƒczeniu nauki umo˝liwia∏o wczeÊniejsze podj´cie pracy zawodowej.
„Pewnego dnia – wspomina nauczyciel Stanis∏aw Srokowski – na poczàtku 1898 roku do seminarium przyby∏ ch∏opiec w wieku 16, 17 lat,
który bardzo szybko zwróci∏ na siebie uwag´. Przede wszystkim swojà nieprzeci´tnà urodà. Skromnie, ale starannie ubrany blondynek,
z uk∏adajàcymi si´ w pi´kne pukle w∏osami, z niebieskimi jak b∏awaty oczami, przy regularnych rysach twarzy(...).
Taktowny, skromny, cichy, zawsze uprzejmy, g∏os mia∏ cichy, a ruchy
zr´czne. Pierwszy w nauce i nie ostatni w wyczynach fizycznych. Nazywa∏ si´ W∏adys∏aw Sikorski i by∏ synem wdowy z Hy˝nego.
Ch∏opiec zwróci∏ uwag´ na siebie dyrektora seminarium Juliana
Zubczewskiego. Julian Zubczewski by∏ z wykszta∏cenia matematykiem i fizykiem, interesowa∏ si´ literaturà pi´knà i politykà spo∏ecznà.
By∏ cz∏owiekiem szlachetnym i màdrym, z natury przyjacielem ludzkoÊci, specjalnie m∏odzie˝y. Wspomina dalej Stanis∏aw Srokowski:
„Po kilku tygodniach dowiedzieliÊmy si´, ˝e Sikorski nie mieszka ju˝
w seminaryjnym internacie, ale w domu dyrektora. Zajà∏ si´ ch∏opcem jak swoim, przyjàwszy go do swojej najbli˝ej rodziny, z∏o˝onej
z ˝ony, starego ojca oraz wychowanki, mniej wi´cej dziesi´cioletniej
dziewczynki, sieroty, Helenki, którà jako niemowl´ jeszcze przed laty
wzi´li paƒstwo Zubczewscy i przez cichà adopcj´ uczynili córkà.”
Przybrana córka paƒstwa Zubczewskich zostanie w przysz∏oÊci ukochanà ˝onà, dozgonnà towarzyszkà ˝ycia W∏adys∏awa Sikorskiego.
Ubogi ch∏opiec, syn wdowy z Hy˝nego w domu opiekuna traktowany by∏ na prawach cz∏onka rodziny. Wychowywa∏ si´ w atmosferze wysokiego poziomu moralnego i jak pisze Stanis∏aw Srokowski:
„Rós∏ duchowo i urabia∏ si´ szybko na cz∏owieka prawego i odwa˝nego, uk∏adajàcego swoje ˝ycie wed∏ug zasad najlepszych, najszlachetniejszych i najgórniejszych.”
Za radà opiekuna, do którego zwraca∏ si´ wujaszku, a nawet ojcze, W∏adys∏aw Sikorski równoczeÊnie z naukà w seminarium kontynuowa∏ przygotowania do egzaminu maturalnego. Zda∏ go z wynikiem bardzo dobrym i zdecydowa∏, ˝e nauk´ b´dzie kontynuowa∏ na
Wydziale Dróg i Mostów Politechniki Lwowskiej.
„Podczas studiów na politechnice dzi´ki pracy nad sobà i niepospolitemu talentowi, wybi∏ si´ na czo∏o m∏odzie˝y akademickiej”
– pisze Józef Szczypek.

P

rzed chatà w Tuszowie, w której przyszed∏ na Êwiat Wielki Syn
biednego nauczyciela wiejskiego, popiersie Genera∏a d∏uta Tadeusza Szpunara, rzeêbiarza spod Rzeszowa. Popiersie ufundowane
przez miejscowà spo∏ecznoÊç.
– Z ma∏ej wiejskiej chaty wyszed∏ wielki cz∏owiek – taka idea
przyÊwieca∏a twórcy – mówi prezes Rzepka. Tuszowianie sà dumni
ze swojego ziomka. Rozs∏awi∏ wiosk´ na Êwiat ca∏y.
Tekst i fot. Barbara E. Jagie∏∏o
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ROK 1920
14 lipca 1920 roku wojska bolszewickie pod dowództwem marsza∏ka Michai∏a Tuchaczewskiego rozpocz´∏y ofensyw´. W jej wyniku
13 sierpnia przesz∏y Bug. Droga na Warszaw´ stan´∏a otworem.
Wódz Naczelny dà˝y∏ do spowolnienia dzia∏aƒ Tuchaczewskiego
i zaczà∏ przygotowywaç manewr znad Wieprza. Genera∏ Sikorski dowodzi∏ 5 Armià broniàcà terenów mi´dzy Narwià a Wkrà.
13 sierpnia 1920 roku, mi´dzy godz. 17 a 18 odby∏a si´ juzowa
rozmowa mi´dzy dowódcà frontu pó∏nocnego gen. Józefem Hallerem i szefem sztabu p∏k. W∏odzimierzem Zagórskim a dowódcà
5 Armii gen. W∏adys∏awem Sikorskim:*
Gen. Sikorski: W∏aÊnie wróci∏em z objazdu odcinka i na podstawie bezpoÊrednich obserwacyj chcia∏em bezwzgl´dnie prosiç o prze∏o˝enie terminu jutrzejszego na 15 [uderzenie mia∏o nastàpiç
14 sierpnia o Êwicie]. Jestem wprost zdumiony zarzàdzonem przyÊpieszeniem z dniem 14. 5-ta armja jest tak dalece nieprzygotowanà,
˝e katastrofa jest pewna. (...)
P∏k Zagórski: Panie generale, przedstawiam panu sytuacj´ i zobaczy pan, ˝e rozpocz´cie akcji w dniu jutrzejszym o brzasku konieczne. Ca∏a 3-cia i 16-ta armja bolszewicka przesz∏a dziÊ na po∏udniowy brzeg Bugu i b´dzie jutro z brzaskiem atakowaç za˝arcie
przyczó∏ek mostowy Warszawa. (...) Rozumiem zupe∏nie, ˝e uderzenie 5-tej armji w dniu 15 by∏oby bezwzgl´dnie silniejsze, ale niestety niema najmniejszej wàtpliwoÊci, ˝e b´dzie ono zbyt póêne. (...)
Gen. Sikorski: Panie pu∏kowniku, nie trzeba mnie w tym kierunku przekonywaç. Sytuacji jednak nie odwraca si´ na wojnie papierowymi rozkazami. Gdybym nawet, decydujàc si´ na zatrat´ 5-tej armji, chcia∏ rozpoczàç jutro ofensyw´, to i tak technicznie jest to niewykonalnem. Sytuacja moich oddzia∏ów jest w tej chwili nast´pujàca:
18-ta dywizja piechoty koncentruje si´ w P∏oƒsku. Grupa Baranowskiego bez amunicji, bez kuchni polowych, gdy˝ treny bojowe w tej
chwili sà dopiero w Zegrzu, le˝y bez si∏ w rejonie Wrona. Brygada syberyjska absolutnie niezdolna do akcji, nie mog∏aby w obecnej chwili obsadziç odcinka. 17-ta dywizja na odcinku Dembe-Modlin,
XVIII-ta brygada piechoty zbiera si´ zaledwie w rejonie Zegrza. Pominàwszy wszystkie braki materjalne, które sà niezwykle du˝e, prosz´ mi powiedzieç, czem ja mam jutro rozpoczàç ofensyw´. Jestem
tak pewny przegranej, ˝e absolutnie tego zadania nie móg∏bym wype∏niç. Rozumiem sytuacj´ Warszawy, ale Warszawa musi si´ przynajmniej dwie doby trzymaç, ja zaÊ podkreÊlam, ˝e przy nadludzkich
wysi∏kach b´d´ móg∏ rozpoczàç dopiero 15. (...)
P∏k Zagórski: Panie generale, prosz´ mi pozwoliç zastanowiç si´
pó∏ minuty. Panie generale, pan genera∏ Haller jest przy aparacie.
Pan genera∏ Haller uwa˝a, ˝e uderzenie w ciàgu dnia jutrzejszego
jest konieczne, ze wzgl´du jednak na materjalnà sytuacj´ 5-tej armji, pan genera∏ Haller zezwala na opóênienie terminu w ciàgu dnia
* We wszystkich tekstach archiwalnych zachowano oryginalnà pisowni´.

KOMBATANT 2003 numer specjalny

dwóch cesarzy w dniu 5 listopada tego˝ roku.
Wilhelm II i Franciszek Józef II zadeklarowali wówczas wol´ utworzenia Królestwa
Polskiego, ale bez okreÊlenia granic i stopnia
zale˝noÊci od Austro-W´gier oraz Niemiec.
Sta∏o si´ widocznym, ˝e chodzi w tym przypadku nie tyle o nowe paƒstwo, co o wykorzystanie rezerw ludzkich Królestwa Polskiego.
W∏adys∏aw Sikorski musia∏ przenieÊç si´
z Krakowa do Warszawy jako kierownik
Departamentu Wojskowego podporzàdkowanego gubernatorowi genera∏owi Hansowi
von Beseler. Pozosta∏ lojalnym wobec aktualnych w∏adz, podczas gdy Pi∏sudski nie
mia∏ ju˝ wàtpliwoÊci, ˝e Austria i Niemcy
zawiod∏y oczekiwania Polaków. Tak rozchodzi∏y si´ drogi dwóch liderów. W czerwcu
1917 r. pu∏kownik powróci∏ do Galicji pod
komend´ austriackà nie chcàc zasiliç Polskiej Si∏y Zbrojnej (Polnische Wehrmacht),
a komendant sprowokowa∏ kryzys przysi´gowy w Legionach i trafi∏ do twierdzy w Magdeburgu. Dopiero po traktacie brzeskim
w lutym 1918 r. Sikorski zaprotestowa∏ przeciwko oderwaniu Che∏mszczyzny od Królestwa Polskiego, co skoƒczy∏o si´ dla niego
internowaniem w obozie jenieckim, oskar˝eniem o zdrad´ stanu.

W

ydawaç si´ mog∏o, ˝e dysonanse powy˝sze posz∏y w niepami´ç w poczàtkach
II Rzeczypospolitej. Sikorski potwierdzi∏
umiej´tnoÊci dowódcze, bra∏ udzia∏ w walkach z Ukraiƒcami o PrzemyÊl, a nast´pnie
sprawnie operowa∏ w rejonie Lwowa.
Lepiej jeszcze da∏ si´ poznaç, kiedy z 9 Dywizjà Piechoty odnosi∏ sukcesy na Polesiu,
wiàza∏ znaczne si∏y bolszewickie, opanowywa∏ w´z∏y komunikacyjne. Za te i inne czyny awansowa∏ z dniem 1 kwietnia 1920 r.
na genera∏a podporucznika (brygady). Mia∏
opinie solidnego dowódcy i byç mo˝e dlatego Pi∏sudski bardzo liczy∏ na utrzymanie
przez Sikorskiego twierdzy brzeskiej, by zyskaç na czasie, przegrupowaç w∏asne si∏y
i powstrzymaç kontrofensyw´ marsza∏ka
Michai∏a Tuchaczewskiego rozpocz´tà
14 lipca 1920 r. Niestety, Grupa Poleska nie
mia∏a szans wype∏nienia tego zadania, nieprzyjaciel ubieg∏ jà i bez wi´kszego oporu
zajà∏ BrzeÊç, sforsowa∏ Bug. Droga do Warszawy sta∏a niemal otworem. Czy by∏ to
i skutek b∏´dów dowódcy? J. Pi∏sudski nie
mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e tak, historycy sà znacz-
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nie bardziej powÊciàgliwi w swych sàdach
i usprawiedliwiajà Sikorskiego.

Sytuacja zmienia∏a si´ w b∏yskawicznym
tempie, Wódz Naczelny dà˝y∏ do spowolnienia dzia∏ania wojsk Tuchaczewskiego
na kierunku warszawskim i zaczà∏ przygotowywaç manewr znad Wieprza. Dla osiàgni´cia zasadniczego zwrotu w wojnie nale˝a∏o broniç twardo podejÊç nad Wis∏´, jednoczeÊnie gromadzàc silne odwody do uderzenia na ty∏y wroga. Tego mogli dokonaç
tylko najlepsi genera∏owie z zaprawionymi
w bojach dywizjami. I dlatego W∏adys∏aw
Sikorski stanà∏ na czele tylko co powo∏anej
5 Armii, majàcej za zadanie obron´ rozleg∏ych terenów na zachód mi´dzy Narwià
i Wkrà. Niespodziewanie przed pozycjami
polskimi manewrowa∏y tu a˝ trzy (3., 4.
i 15.) armie bolszewickie. A jednak dowódca 5 Armii wykona∏ rozkaz J. Pi∏sudskiego
i 14 sierpnia 1920 r. rozpoczà∏ dzia∏ania zaczepne na Nasielsk oraz Ciechanów. Tak˝e
nad Wkrà zdarzy∏ si´ cud, polska kawaleria
spowodowa∏a, ˝e zamilk∏a radiostacja armijna wroga, najeêdêcy tracili cenny czas.
Dzi´ki sukcesom 5 Armii i heroicznym
walkom w rejonie Radzymina, Wódz Naczelny móg∏ perfekcyjnie wykonaç uderzenie znad Wieprza i przesàdziç losy wojny.
W pe∏ni zasadnie chwalono gen. W∏adys∏awa Sikorskiego za „spr´˝yste kierowanie
trudnà akcjà nad Wkrà”. Maciej Rataj zauwa˝y∏, ˝e ten wysi∏ek odbi∏ si´ na wyglàdzie dowódcy, ale pozosta∏ spokój w jego
zachowaniu, stanowczoÊç. Dla zachowania dyscypliny trzeba by∏o posunàç si´ do
rozstrzelania „kilkunastu ∏azików i tchórzów”. Bez zarzutu spisywa∏ si´ te˝ Sikorski
jako dowódca 3 Armii w Bitwie nad Niemnem, drugiej co do znaczeniu operacji
w 1920 r. Ona to z kolei zadecydowa∏a
o warunkach pokoju podpisanego w Rydze
18 marca 1921 r. i przebiegu polskiej granicy wschodniej. Jako ciekawostk´ warto dodaç fakt, ˝e to Sikorski „podfirmowa∏ tak
zwany bunt gen. ˚eligowskiego, który pozorujàc wy∏amanie si´ spod rozkazów dowódcy
3 Armii zajà∏ 9 paêdziernika Wilno ...”
(Olgierd Terlecki).

Po zwyci´stwach przysz∏y zaszczyty, W∏adys∏aw Sikorski z dniem 28 lutego 1921 r.
awansowa∏ na genera∏a porucznika (dywi-
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14, to znaczy: 5-ta armja przekroczy – zgrupowana do ataku w podanych w dyspozycji kierunkach – linj´ rzeki Wkry oko∏o po∏udnia,
tak, aby uderzenie mog∏o nastàpiç jeszcze 14 przed wieczorem
z osiàgni´ciem linji Popowo-Âwierszcze.
Gen. Sikorski: Prosz´ zameldowaç panu genera∏owi, ˝e zrobi´
wszystko, co w ludzkiej mocy le˝y, aby odpowiedzieç jego ˝yczeniom. Nie wiem jednak, czy i ten termin uda mi si´ osiàgnàç.
Gen. Haller: Tu genera∏ Haller. Jestem zupe∏nie pewnym, ˝e
nietylko wykonasz, generale, ca∏y plan, ale jutro b´dziemy mieli od
ciebie wiadomoÊç o dobrym rezultacie (...) Naturalnie, ˝e wola∏bym
bezwzgl´dnie jeszcze wczeÊniejsze uderzenie, i jestem przekonany,
˝e gdy jutro przed po∏udniem zorjentujesz si´ w sytuacji, ˝e to jest
mo˝liwem ze wzgl´du na zaanga˝owanie wszystkich si∏ nieprzyjacielskich w innych kierunkach, ˝e poprowadzisz uderzenie w terminy wczeÊniejsze, w ka˝dym razie musz´ byç pewny, ˝e przekroczysz
linj´ Wkry-Nowe Miasto oko∏o po∏udnia, a nie póêniej, raczej
wczeÊniej. (...)
Gen. Sikorski: Czo∏em panu genera∏owi. Sytuacj´ zupe∏nie dobrze rozumiem i prosz´ mi wierzyç, panie generale, ˝e dusz´ da∏bym
za to, ˝eby zadanie spe∏niç w ˝àdanym terminie. (...)
Gen. Haller: Dobrze, generale, 17-ta dywizja dosta∏a przecie˝
rozkaz zluzowania od ciebie na podstawie depeszy dowództwa frontu, odcinek ten obejmuje przecie˝ 1-sza armja.
Gen. Sikorski: Przepraszam pana genera∏a, by∏em ca∏y dzieƒ na
odcinku, nie wiedzia∏em o tej
zmianie.
Gen. Haller: A wi´c widzisz, ˝e i 17-tà dywizj´ masz
do dyspozycji. Tem bardziej
iÊç musz´ na wykonanie ataku, jak mo˝liwie najenergiczniej, gdy˝ spodziewam si´
prawie z matematycznà Êcis∏oÊcià, ˝e nieprzyjaciel
w kierunku Nasielsk-Dembe
i Pu∏tusk-Zegrze uderzy
wczeÊnie po po∏udniu, jak to
zwykle czyni, a w tym wypadku mo˝liwie nawet przed po∏udniem. Tak si´ na to zapatruj´ i tem bardziej musisz
zrozumieç wa˝noÊç twojej
akcji, aby choç Nasielsk
wziàç w chwili natarcia nieprzyjaciela na Dembe-Zegrze. Sytuacj´ nieprzyjaciela
na zachodzie poda ci natychmiast szef sztabu, gdy˝ ja
musz´ odejÊç, liczàc na pewno na jutrzejszy dzieƒ.
Szcz´Êç Bo˝e. CzeÊç.
KOMBATANT 2003 numer specjalny

˚O¸NIERZE!
W dniu dzisiejszym rozpoczyna si´ z dawna przez armj´
polskà i przez ca∏y Naród oczekiwana kontrofensywa nasza.
Piàtej armji przypad∏o to najszczytniejsze dziÊ zadanie,
by pierwszem uderzeniem rozpoczàç i zdecydowaç roztrzygajàcy okres polsko-rosyjskiej wojny.
˚o∏nierze, gdy w wichurze ognia ruszycie do ataku, pami´tajcie, ˝e nie tylko o wiekopomnà s∏aw´, lecz o wolnoÊç i pot´g´ naszej Ojczyzny walczycie!
Na ostrzach naszych bagnetów niesiecie dziÊ przysz∏oÊç
Polski. Sercem i myÊlà jest z Wami ca∏y Naród. Ca∏a Polska wierzy i ufa, ˝e w walce, która si´ dziÊ na Êmierç
i ˝ycie zaczyna, jeden mo˝e byç wynik: Zwyci´stwo
i triumf wojsk Rzeczypospolitej Polskiej.
Wytrwania i mocy!
Rzekoma pot´ga bolszewicka rozpadnie si´ w gruzy pod
Waszem uderzeniem. Mieczami wykujemy dawne granice Polski.
Naprzód, ˝o∏nierze!
Âmia∏o patrzcie Êmierci w oczy, bo Êmierç to s∏awa, zwyci´stwo, to przysz∏oÊç nasza!
Naprzód, a˝ do zupe∏nego zniszczenia wroga!
Niech ˝yje Polska!

Rozkaz ten gen. W∏adys∏aw Sikorski wyda∏ 14 sierpnia 1920 r.

KOMBATANT 2003 numer specjalny

zji) i zosta∏ kawalerem Orderu Chwa∏y
Wojennej Virtuti Militari. Znowu wydawa∏o
si´, ˝e Pi∏sudski wybaczy∏ mu nieporozumienie pod BrzeÊciem i chcia∏ mieç ko∏o siebie
jako genera∏a du˝ego formatu i du˝ego zaufania. Dowodem by∏o powierzenie Sikorskiemu w poczàtkach kwietnia 1921 r.,
a wi´c wkrótce po uchwaleniu Konstytucji
Marcowej, funkcji szefa Sztabu Generalnego z myÊlà o szybszym scalaniu wojsk polskich. Tego wyró˝nienia zazdroÊcili mu genera∏owie starsi wiekiem i o wi´kszym doÊwiadczeniu. Nowy Szef SG nadzorowa∏ powstanie planu mobilizacyjnego i pierwsze inwestycje obronne, wspiera∏ wysi∏ki w celu
uzyskania po˝yczek francuskich. To wówczas ujawni∏a si´ tak sympatia do tego kraju.
Nieco tajemniczym zdarzeniem by∏o powo∏anie niejawnej (wiedzieli jednak o niej Pi∏sudski i Kazimierz Sosnkowski), elitarnej organizacji oficerskiej „Honor i Ojczyzna”,
która dà˝y∏a do wzmocnienia presti˝u kadry.
Jeszcze wi´kszà satysfakcj´ zyska∏ b. dowódca 5 Armii w bardzo trudnej sytuacji dla
m∏odego paƒstwa polskiego. Oto po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza
w grudniu 1922 r. powierzono mu urzàd premiera i ministra spraw wewn´trznych, a by∏
Sikorski równie˝ wÊród kandydatów na prezydenta RP. Nale˝a∏o przede wszystkim nie
dopuÊciç do rozruchów i rozlewu krwi, przeciwdzia∏aç stanowczo anarchii, a mo˝e nawet groêbie wojny domowej. Na krótko zosta∏ wprowadzony stan wojenny, premier
straszy∏ zwolenników krwawych porachunków wyprowadzeniem pu∏ków z koszar.
Tak si´ jednak nie sta∏o, zwyci´˝y∏a demokracja. Szef rzàdu doprowadzi∏ ponadto do
uznania naszych granic wschodnich przez
mocarstwa zachodnie, dalszego zbli˝enia
polsko-francuskiego, godnie podejmowa∏
znakomitych goÊci, du˝o podró˝owa∏ po
kraju b´dàc ca∏y czas wyczulony na groêb´
wrogich Polsce dzia∏aƒ ze strony Niemiec.
Ten rzàd przetrwa∏ do maja 1923 r., a gen.
Sikorski po kilku miesiàcach wzgl´dnego
odpoczynku objà∏ bardzo wa˝ne stanowisko
Generalnego Inspektora Piechoty. Dzia∏o
si´ to wszystko ju˝ po wycofaniu si´ Józefa
Pi∏sudskiego z ˝ycia publicznego. W innym
kontekÊcie powtórzy∏a si´ wi´c sytuacja z lat
I wojny Êwiatowej, Marsza∏ek – „Ojciec
Rzeczypospolitej” pozostawi∏ swoje dzie∏o
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L ATA M I ¢ D Z Y W O J
W marcu 1923 roku ostatecznie zakoƒczy∏ si´ proces kszta∏towania granic II Rzeczypospolitej. OkreÊli∏a je decyzja Konferencji Ambasadorów. Gen. Sikorski pe∏ni∏ wówczas funkcj´ szefa rzàdu.

Przemówienie Gen. W∏. Sikorskiego przed Sejmem w dniu 16 marca 1923 r.
Wysoka Izbo!
Zabierajàc g∏os przed kilku dniami z tego miejsca w najwa˝niejszej sprawie o charakterze mi´dzynarodowym w obecnej chwili, bo w sprawie uÊwi´cenia granic Rzeczypospolitej Polskiej,
czyni∏em to z pe∏nà ufnoÊcià, do której uprawnia∏y Rzàd zabiegi przedsi´wzi´te w tym kierunku na Zachodzie, jak równie˝ z ca∏à ogl´dnoÊcià, do jakiej obowiàzywa∏a mnie wobec Wysokiego
Sejmu sama tej sprawy donios∏oÊç.
DziÊ szcz´Êliwy jestem, mogàc Wysokiemu Sejmowi zakomunikowaç, ˝e sprawa zosta∏a pomyÊlnie rozstrzygni´ta. Mocà uchwa∏y
Konferencji Ambasadorów z dn. 14 marca br. g∏ówne Mocarstwa
Sprzymierzone i Stowarzyszone uzna∏y ca∏kowicie wszystkie granice wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej, uznajàc zarazem pe∏nà
suwerennoÊç Rzeczypospolitej wzgl´dem wszelkich obj´tych tymi
granicami obszarów, bez jakichkolwiek zastrze˝eƒ, bez jakichkolwiek ograniczeƒ.
Wysoka Izbo! Znaczenie tego faktu dla Narodu i Paƒstwa jest
pierwszorz´dne. Jest to obok Traktatu Ryskiego z marca 1921 r.
i za∏atwienia sprawy GórnoÊlàskiej z paêdziernika tego˝ roku najwa˝niejszy akt mi´dzynarodowy dla Polski od chwili podpisania
Traktatu Wersalskiego. Rozstrzygni´cie powy˝sze stanowi niezb´dne uzupe∏nienie tych traktatów, stanowi uwieƒczenie dzie∏a
wskrzeszenia Polski niepodleg∏ej. (...)

i ocenia∏ coraz bardziej krytycznie zachowania w∏adz (zw∏aszcza uk∏ad
sejmowy), a genera∏ lojalnie kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç, czym nara˝a∏ si´
„samotnikowi z Sulejówka”.

W lutym 1924 r. Sikorski objà∏ tek´
ministra spraw wojskowych we wspominanym dziÊ z du˝ym sentymentem
pozaparlamentarnym rzàdzie W∏adys∏awa Grabskiego, który przeprowadzi∏ reform´ skarbowà, ukróci∏ hiperinflacj´, zamieni∏ s∏abà mark´ na silnego z∏otego. B´dàc ministrem Sikorski z∏o˝y∏ projekt nowej organizacji
naczelnych w∏adz wojskowych z wyraênym okreÊleniem kompetencji mi-
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nistra, Sztabu Generalnego i Generalnego Inspektora Si∏ Zbrojnych, zarazem Wodza Naczelnego na wypadek wojny. Istotna zmiana polega∏a
na wzmocnieniu roli ministra kosztem generalnego inspektora, co
wzburzy∏o Pi∏sudskiego. Marsza∏ek
zareagowa∏ listem w tonacji obraêliwej oceniajàc projekt jako „nieudolne naÊladownictwo instytucji francuskich z zapomnieniem radykalnej
ró˝nicy mi´dzy nami a Francjà”. Nasili∏y si´ ataki pi∏sudczyków na ministra, z Sulejówka nadesz∏o ultimatum z groêbà „wojny na no˝e”, potem
by∏y i inne brutalne objawy wrogoÊci.

4 kwietnia 1925 roku
w Warszawie zebra∏a si´
Rada Wojenna przy gabinecie ministra spraw
wojskowych W∏adys∏awa
Sikorskiego.
Podczas
uroczystego posiedzenia
zapad∏a decyzja, by z jednego spoÊród pi´tnastu
pól bitewnych ekshumowaç zw∏oki Nieznanego
˚o∏nierza i umieÊciç je
w nowo powsta∏ym Gro-

Tak definitywnie rozesz∏y si´ drogi
mi´dzy dwoma wielkimi Polakami.
Szkoda to tym wi´ksza, ˝e Sikorski
przez ca∏y czas ministrowania konsekwentnie wzmacnia∏ wojsko, unowoczeÊnia∏ je, porzàdkowa∏, powo∏a∏ te˝
Korpus Ochrony Pogranicza. Jan
Cia∏owicz uzna∏ nawet, ˝e by∏ to „z∏oty okres” dla armii w okresie dwudziestolecia mi´dzywojennego. W sierpniu 1925 r. odby∏y si´ wielkie manewry na Pomorzu i Wo∏yniu zakoƒczone
znaczàcym symbolem, ods∏oni´ciem
w Warszawie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza. Przez ca∏y ten czas minister
wzmacnia∏ sojusz z Francjà, co jednak
KOMBATANT 2003 numer specjalny

Przysz∏a wojna

ENNE

Ksià˝k´ pod tym tytu∏em genera∏ Sikorski napisa∏ w latach mi´dzywojennych. Wydana w Warszawie w roku 1934 od razu zosta∏a przet∏umaczona na j´z. francuski, rosyjski i angielski. Jak celne i przewidujàce by∏y rozwa˝ania Genera∏a, niech Êwiadczy poni˝szy fragment.
Kto by zatem, prowokujàc wojn´ przy istniejàcych wspó∏czeÊnie antagonizmach narodowych, politycznych, ekonomicznych
i socjalnych sàdzi∏, ˝e zdo∏a jà zamknàç w dowolnych, a przewidzianych przez siebie z góry granicach, ten by∏by w szalonym b∏´dzie. Przysz∏a wojna narodów, szczególnie gdyby do niej dosz∏o
w Europie, rozwin´∏aby si´ prawdopodobnie w nowy, lecz daleko
groêniejszy jak przed dwudziestu laty, kataklizm ogólnoÊwiatowy.

Grób Nieznanego ˚o∏nierza w Warszawie,
widok przedwojenny

bie Nieznanego ˚o∏nierza. G∏ównym punktem
uroczystoÊci by∏o losowanie. Dokona∏ tego
ogniomistrz 14 pal Józef Buczkowski, kawaler
Orderu Virtuti Militari. Z urny wyciàgnà∏ kartk´ z nazwà Lwów.
W Dzieƒ Zaduszny – 2 listopada 1925 roku o godz. 13 – przy wtórze dzwonów w ca∏ym
kraju, z Katedry Âw. Jana wyruszy∏ kondukt
pogrzebowy. Na szarfach i transparentach
widnia∏ napis: Umieram, aby potomni mogli
˝yç! Prochy z∏o˝ono w grobowcu pod arkadami pa∏acu Saskiego, zbudowanym wg projektu Stanis∏awa Ostrowskiego.
nie przeszkodzi∏o Pary˝owi zawarcia
w Locarno uk∏adu z Niemcami.
Jesienià 1925 r. upad∏ rzàd Grabskiego, nowym ministrem spraw wojskowych zosta∏ gen. Lucjan ˚eligowski i ten przeniós∏ W. Sikorskiego na
dowódc´ Okr´gu Korpusu we Lwowie.
Okr´gu wa˝nego, mi∏ego b. studentowi tutejszej Politechniki, ale odsuni´tego daleko od stolicy kraju. Okaza∏o
si´ to wa˝ne w maju 1926 r. podczas
przewrotu dokonanego przez Pi∏sudskiego. Sikorski nie wys∏a∏ wojsk do
Warszawy na pomoc legalnych w∏adzom, czego domaga∏ si´ ówczesny
premier Wincenty Witos. OkreÊlono
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Sikorski jako Prezes Rady Ministrów

te zachowania jako wyczekujàce ze
wskazaniem na Pi∏sudskiego, o czym
Êwiadczy∏y i póêniejsze gesty. A jednak Marsza∏ek nie zmieni∏ zdania,
w marcu nast´pnego roku odwo∏a∏
genera∏a z funkcji komendanta we
Lwowie i pozostawi∏ w dyspozycji ministra spraw wojskowych, co oznacza∏o przymusowà bezczynnoÊç.
Decyzja to by∏a okrutna dla Sikorskiego, niekorzystna dla armii. Dawny premier i minister przez 11 lat nie
b´dzie móg∏ wywieraç bezpoÊredniego wp∏ywu na losy paƒstwa. Walentyna Korpalska taki obrót sprawy t∏umaczy okolicznoÊcià, ˝e odsuni´ty

by∏ politykiem praktykiem, a nie teoretykiem, nie mia∏ jasno okreÊlonego
programu, nie potrafi∏ nale˝ycie oceniaç rzeczywistoÊci. Paradoks zaÊ polega∏ na tym, ˝e zarówno Pi∏sudski,
jak i Sikorski opowiadali si´ za
wzmocnieniem w∏adzy wykonawczej,
a ograniczeniem sejmow∏adztwa. Ten
pierwszy zaostrzy po maju 1926 r.
swój kurs, ten drugi sta∏ si´ póêniej
„znów rzecznikiem obrony parlamentaryzmu”.

Przerw´ w s∏u˝bie wykorzysta∏ W∏adys∏aw Sikorski na pisanie artyku∏ów
i ksià˝ek, nawiàzywanie lub wznawianie kontaktów z innymi osobisto-
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Êciami odsuni´tymi przez sanacj´ od udzia∏u w rzàdach, w tym z Ignacym Paderewskim i Witosem. Tak dojrza∏a koncepcja
frontu opozycyjnego, zawiàzanego w 1936 r.
w szwajcarskiej miejscowoÊci Morges, który
nie mia∏ jednak wi´kszego wp∏ywu na ˝ycie
polityczne w Polsce. Polityk pozbawiony automatycznego poparcia w∏asnej, silnej partii
musia∏ prowadziç ciàg∏e rozmowy z potencjalnymi sojusznikami, trafniej i szybciej
oceniaç uk∏ad si∏, korygowaç na bie˝àco
program dzia∏ania, odpieraç ataki z prawa
i lewa. Sikorski uchodzi∏ w Êwiecie polityków za partnera rzetelnego, konkurencyjnego w stosunku do ekipy sanacyjnej, stàd
i liczne napaÊci na jego osob´, okreÊlenia
w stylu: „dawny mistrz kokietowania prawicy przy posiadaniu zaufania lewicy, organizator prasy i reklamy”.
Jednak by∏y premier i minister wierzy∏, ˝e
w chwilach ci´˝kich dla Polski zostanie wezwany do s∏u˝by, bo przecie˝ zawsze powa˝nie traktowa∏ swe obowiàzki i obce mu by∏o
wszelkie awanturnictwo. Pisa∏, ˝e „machin´
paƒstwowà” mo˝e wprawiç we w∏aÊciwy ruch
tylko mocna i rozumna wola, energia, fachowoÊç – szkodzi zaÊ krajowi wàsko poj´te partyjniactwo. Sikorski by∏ przeciwny podtrzymywaniu polskich planów ataku na wschód,
dostrzega∏ wyraêne zagro˝enie niemieckie,
ustawicznie przypomina∏ o po˝ytkach sojuszu
z Francjà, sk∏ania∏ si´ te˝ do nawiàzania bli˝szych kontaktów z Czechos∏owacjà. Pi´tnowa∏ k∏amstwo i ob∏ud´ grup rzàdzàcych s∏owami: „Chcieli zrobiç z paƒstwa jedne wielkie koszary. A tymczasem zamienili Polsk´
w jeden wielki dom publiczny”. Nie chcia∏
jednak wyst´powaç w roli „naiwnego reformatora” gospodarki, osoby krytykujàcej
wszystkich i wszystko, stara∏ si´ w niczym nie
uchybiç presti˝owi paƒstwa. Po Êmierci J. Pi∏sudskiego nie mia∏ z∏udzeƒ, ˝e epigoni Komendanta nie podo∏ajà reformom, jakich
wymaga∏a sytuacja wewn´trzna Rzeczypospolitej, i nie zapewnià jej bezpieczeƒstwa zewn´trznego. O ich ma∏ostkowoÊci Êwiadczy∏
incydent z uczestnictwem Sikorskiego w pogrzebie Marsza∏ka. Genera∏ wys∏a∏ depesz´
kondolencyjnà do wdowy i zameldowa∏
o swej woli wzi´cia udzia∏u w uroczystoÊciach
˝a∏obnych. W odpowiedzi minister spraw
wojskowych zabroni∏ mu przybycia w mundurze i do∏àczenia do grupy genera∏ów.
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WYBU
II WOJNA Â

Pary˝, 28 wrzeÊnia 1939 r. Na
wówczas powiedzia∏:

„Obejmujàc dowództwo nad fo
wykonania obowiàzku jak najwi´k
JesteÊmy tu wszyscy, by ratowa
tego, by nie zabrak∏o wojska polsk
Nie b´dziemy tu robiç ˝adnej p
Zasadà mojà b´dzie kult komp

Odezwa do Narodu Polskiego

W tej dziejowej dla Narodu
twardym obowiàzkiem ˝o∏nierski
Rzeczypospolitej, i za jego wol
Dowództwo podlegajàcych mu si∏
W momencie tym Êlubuj´ Tob
jak i bohaterskiej Warszawy, Mo
Rzeczypospolitej, którzy spe∏nili
honor ˝o∏nierza i Polaka nakazuje

Londyn. 1941 rok. gen. W∏adys∏aw Sik
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CH¸ A
Â W I AT O W A

a godzin´ 16.00 zosta∏a zwo∏ana odprawa wy˝szych oficerów. Gen. Sikorski

ormujàcà si´ armià, oÊwiadczam, ˝e od ka˝dego oficera i ˝o∏nierza oczekuj´
kszej ofiarnoÊci.
aç honor armii polskiej, a raczej broniç go w dalszym ciàgu – bo dà˝ymy do
kiego gdy b´dà si´ wa˝y∏y losy Polski.
polityki.
petencji, a wierz´, ˝e spotkamy si´ pod has∏em „Honor i Ojczyzna”.

o wyg∏oszona 6 paêdziernika 1939 r.:

chwili, jedynie czyny, a nie s∏owa majà znaczenie. Dlatego powodowany
im podejmuj´ dzia∏anie. W pe∏nym porozumieniu z Panem Prezydentem
là stanà∏em na czele Rzàdu JednoÊci Narodowej i objà∏em Naczelne
∏ zbrojnych.
ie Narodzie Polski oraz Cieniom Poleg∏ych obroƒców Ojczyzny i wolnoÊci,
odlina, Westerplatte i Helu, a wreszcie wszystkim walecznym ˝o∏nierzom
swój najÊwi´tszy obowiàzek wobec Polski – ˝e i ja go spe∏ni´ tak, jak mi
e. Tak mi dopomó˝ Bóg. (...)

korski oraz gen. Józef Haller
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Trafnie Sikorski, w g∏ównym zarysie, przewidzia∏ charakter ewentualnych dzia∏aƒ
zbrojnych, czego przyk∏adem „Przysz∏a wojna” wydana w 1934 r., a przet∏umaczona na
kilka j´zyków, w tym równie˝ na rosyjski.
WczeÊniej (w 1928 r.) opublikowa∏ studium
z 1920 roku: „Nad Wis∏à i Wkrà”, w którym
te˝ stara∏ si´ zawrzeç wnioski z myÊlà o nowoczesnej wojnie. Wyraênie odcina∏ si´ od
popularnej wówczas maniery uwzgl´dniania
„specyfiki dzia∏aƒ w Europie wschodniej”,
co mia∏o usprawiedliwiaç zapóênienia naszej armii w rozwoju m.in. lotnictwa i broni
pancernej. Nie oznacza to jednak, ˝e i on
nie pope∏nia∏ b∏´dów w prognozowaniu
dzia∏aƒ wojennych. W ksià˝ce „Polska
i Francja w przesz∏oÊci i dobie wspó∏czesnej”
(1931 r.) przewidywa∏ szybkie tempo przygotowywania si´ Niemiec do wojny. Rok póêniej powróci∏ w cyklu artyku∏ów do zbrojeƒ
niemieckich, nie mia∏ z∏udzeƒ co do istoty
polityki zagranicznej Berlina. Honoraria autorskie stanowi∏y uzupe∏nienie pensji generalskiej, a ca∏a spuÊcizna pisarska to „bogaty spadek”, który nam zostawi∏ genera∏, nie
w pe∏ni doceniony za jego ˝ycia.
Spokój mia∏ zapewniony w posiad∏oÊci
w Parchaniu ko∏o Inowroc∏awia, gdzie nawet próbowa∏ si∏ jako ogrodnik. Pewnie jeszcze z dzieciƒstwa pozosta∏o Sikorskiemu
umi∏owanie przyrody, wsi. W posiad∏oÊci de
facto rzàdy sprawowa∏a ˝ona, wierna towarzyszka ˝ycia, s∏abego jednak zdrowia. Równie˝ mà˝ nie szuka∏ przygód poza rodzinà,
by∏ te˝ dobrym ojcem dla córki Zofii, która
w∏aÊnie w Parchaniu w 1936 r. poÊlubi∏a in˝yniera rolnika Stanis∏awa LeÊniowskiego.
Pomimo trzykrotnie z∏o˝onej oferty
Edwardowi Rydzowi-Âmig∏emu i licznych
rozmów z osobami z otoczenia Naczelnego
Wodza pozosta∏ W. Sikorski we wrzeÊniu
1939 r. genera∏em bez przydzia∏u wojskowego, mimo ˝e w warunkach wojennych si´gni´to i po du˝o starszych od niego oraz
znacznie s∏abiej przygotowanych do dowodzenia. W tej sytuacji dojrzewa∏a w nim myÊl
wyjazdu do Francji, gdzie mieli si´ spotkaç
tak˝e inni przedstawiciele opozycji. Rankiem
18 wrzeÊnia przekroczy∏ most na Czeremoszu
i wkrótce odby∏ rozmow´ z ambasadorem
Francji. Przez Bukareszt, gdzie rozpocz´∏y si´
dyskusje na temat formowania rzàdu poza
granicami Rzeczypospolitej, dotar∏ 24 wrze-

13

Ênia pociàgiem do Pary˝a. Tu bezskutecznie
lansowa∏ kandydatur´ Ignacego Paderewskiego na prezydenta, sam natomiast 28 wrzeÊnia
otrzyma∏ nominacj´ na dowódc´ polskich si∏
zbrojnych we Francji, w dwa dni póêniej od
W∏adys∏awa Raczkiewicza na premiera (zaprzysi´˝ony 1 paêdziernika), a siedem dni
póêniej objà∏ stanowisko Naczelnego Wodza.
Przewa˝a opinia, ˝e Sikorski z powodzeniem ∏àczy∏ te funkcje, „wysoko nosi∏ g∏ow´
wobec obcych, dumny, ˝e takà jest znów
Polska walczàca”, czu∏ si´ przywódcà narodu, s∏u˝y∏ rodakom swymi si∏ami i umiej´tnoÊciami nie wymagajàc w zamian czo∏obitnych ho∏dów. Dla ˝o∏nierzy na emigracji
by∏ gwarantem sensu walki, dla Polaków
um´czonych w kraju nadziejà na wyzwolenie wedle popularnego powiedzenia: „S∏oneczko wy˝ej, Sikorski bli˝ej”. Na pewno
sukcesem sta∏o si´ uznanie w∏adz polskich
we Francji przez b´dàce w stanie wojny mocarstwa zachodnie, Stany Zjednoczone
i wiele innych krajów neutralnych, a tym samym potwierdzenie ich legalnoÊci i ciàg∏oÊci. Wi´cej k∏opotów przysparza∏a premierowi i wodzowi polityka kadrowa. Sikorski
zachowywa∏, jak na ˝o∏nierza przysta∏o,
szacunek dla stopni i funkcji, a jednoczeÊnie mia∏ ÊwiadomoÊç koniecznoÊci odsuni´cia od wp∏ywów polityków skompromitowanych, obarczonych zarzutem uczestnictwa w rzàdach autorytarnych oraz zwyk∏ych nieudaczników. Nie by∏ konsekwentny w tym dziele, nie zgodzi∏ si´ na postawienie w stan oskar˝enia E. Rydza-Âmig∏ego
i cz∏onków przedwrzeÊniowego rzàdu, a niekiedy grzeszy∏ ma∏ostkowoÊcià. Przede
wszystkim dà˝y∏ do utworzenia stutysi´cznej
armii, stara∏ si´ ∏agodziç k∏opoty z jej wyposa˝eniem i zaopatrzeniem. W kraju doprowadzi∏ do zastàpienia S∏u˝by Zwyci´stwu
Polsce przez Zwiàzek Walki Zbrojnej (jednak z komendantem gen. Kazimierzem
Sosnkowskim), zwleka∏ natomiast z okreÊleniem relacji mi´dzy tà strukturà zbrojnà
a reprezentacjà si∏ politycznych. Mo˝e za
du˝o by∏o w nim dà˝eƒ do kompromisów
i wahaƒ, ale przecie˝ szwankowa∏a ∏àcznoÊç z ziemiami polskimi okupowanymi
przez Niemcy, a tym bardziej z terenami
w∏àczonymi do ZSRR; mno˝y∏y si´ problemy, zawodzili niektórzy wspó∏pracownicy.
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WÊród ˝o∏nierzy
Jako Premjer i Naczelny
Wódz – napisa∏ Ignacy
Kleszczyƒski w „Paradzie”
– gen. Sikorski wiele podró˝owa∏. Podró˝e odbywa∏ na pok∏adach bombowców, przemierzajàc przestrzenie mi´dzy Amerykà,
Anglià, Afrykà Pó∏nocnà,
Rosjà. Przeby∏ 200 godzin
lotów, konkurujàc w tej iloÊci godzin jedynie z premierem
Churchillem.
W przyjacielskiej rozmowie, premier Churchill powiedzia∏ kiedyÊ Gen. SikorLipiec 1941. Ranny litnik otrzymuje order
skiemu – ˝e Genera∏ jest jeVirtuti Militari
go najgroêniejszym konkurentem w d∏ugodystansowych lotach. (...)
W 1941 r. w listopadzie zatrzyma∏ si´ w Kairze lecàc do Rosji,
gdzie mia∏ podjàç rozmowy w sprawie utworzenia si∏ zbrojnych na
terenie Zw. Sowieckiego i uwolniç z zes∏ania i wi´zieƒ setki tysi´cy
Polaków. Wówczas walczy∏a Bryg. Karp. w Tobruku. Naczelny Wódz
wylàdowa∏ w twierdzy zwyk∏ym ˝o∏nierskim konwojem. Kilka dni
sp´dzi∏ w pierwszej linii twierdzy. Pracowa∏ nie tylko w sztabie przesiadujàc nad mapami, ale przede wszystkim przebywa∏ z ˝o∏nierzami w okopach.
By∏ ustawicznie wÊród nas. WidzieliÊmy Genera∏a nie tylko odbierajàcego defilad´, cz´Êciej s∏yszeliÊmy Go w bezpoÊredniej, serdecznej z ˝o∏nierzami rozmowie. Styka∏ si´ bowiem z ˝o∏nierzem
w sposób nieoczekiwany, niezapowiadany. Ju˝ w pierwszy dzieƒ
swego pobytu na Wschodzie odwiedza∏ ˝o∏nierskie namioty.

Szkocja 1941. W towarzystwie pary
królewskiej

Kair czerwiec 1943.
Wraz z córkà
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W niedziel´ wyszed∏ sam o Êwicie na teren jednego
z pu∏ków. Przyszed∏, gdy ˝o∏nierze spali. Poczeka∏ na pobudk´, poczem kolejno wchodzi∏ pod u∏aƒskie namioty.
Póêniej dopiero nadbieg∏ adiutant por. Ponikiewski i zameldowa∏ si´ dowódca pu∏ku. Genera∏ rozmawia∏ z u∏anami, gdy golili si´, myli, czyÊcili swe ˝o∏nierskie oprzyrzàdowanie. Wypytywa∏ si´ o przebyte lata wojny, o rodzin´. Umacnia∏ nadziej´, krzepi∏ mocnym s∏owem.
– GdzieÊcie to byli? – spyta∏ jednego z ˝o∏nierzy.
– W Tobruku, Panie Generale.
– A jak tam by∏o?
– Lepiej ni˝ tu, bo przynajmniej by∏o co robiç. Tutaj
wcià˝ czekamy. Kiedy znów pójdziemy na Niemców,
Panie Generale?
– Trzeba tylko cierpliwie czekaç – odpowiada uÊmiechajàc si´ Genera∏.
– Pójdziemy nied∏ugo wszyscy i wiele jeszcze b´dzie do
roboty.
– A gdzieÊ ty by∏? – spyta∏ m∏odego o ch∏opi´cej twarzy
u∏ana.
– W Rosji, Panie Generale. By∏o nas w obozie zes∏anych 1800, zosta∏o osiemdziesiàt.
– A rodzina gdzie?
– W Rosji... Nie wiem, czy ˝yjà...
– Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by im pomóc –
mówi Genera∏.
Genera∏ idzie do kuchni, pije herbat´, je ˝o∏nierskie
Êniadanie. I ciàgle rozmawia, wypytuje.

30 lipca 1941 r. o godz. 16.30 w Londynie uk∏ad mi´dzy rzàdem
polskim a rzàdem ZSRRR podpisali gen. W∏adys∏aw Sikorski
i ambasador ZSRR w Wielkiej Brytanii Iwan Majski.

Tajne
Rozmowa Premiera gen. W∏adys∏awa Sikorskiego
z Prezesem Rady Komisarzy Ludowych ZSRR Józefem
Stalinem odbyta na Kremlu dnia 3 grudnia 1941.
Obecni: Ambasador R.P. prof. Stanis∏aw Kot,
Komisarz Ludowy Spraw Zagranicznych
Wiaczes∏aw Mo∏otow,
Dowódca Polskich Si∏ Zbrojnych w ZSRR
gen. W∏adys∏aw Anders (t∏umaczy∏)
oraz sekretarz Mo∏otowa.
Gen. Sikorski: Jestem niezmiernie rad, ˝e mog´ powitaç jednego z rzeczywistych twórców wspó∏czesnej
historii i powinszowaç Panu Prezydentowi bohaterstwa
armii rosyjskiej w walce z Niemcami. (...)
Stalin: Dzi´kuj´ za wypowiedziane przez Pana Premiera s∏owa i jestem bardzo rad, i˝ widz´ Pana w Moskwie.
Gen. Sikorski: Rozpoczn´ od tego, ˝e nigdy nie
prowadzi∏em i nie zgadza∏em si´ z politykà, skierowanà przeciw Rosji Sowieckiej od lat dwudziestu. Wobec
tego mia∏em moralne prawo do podpisania uk∏adu,
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gen. W∏adys∏aw Sikorski i gen. W∏adys∏aw Anders

gdy˝ mo˝e on byç ukoronowaniem tez, które od dawna wyznawa∏em. Co wi´cej, mam w tej wa˝nej dla
przysz∏oÊci sprawie za sobà naród polski, jak w Kraju
tak i we wszystkich skupiskach polskich. (...) Stwierdzam wobec Pana Prezydenta, i˝ jego oÊwiadczenie
o amnestii nie jest wykonywane. Du˝o i to najcenniejszych naszych ludzi znajduje si´ jeszcze w obozach
pracy i w wi´zieniach.
Stalin: [notujàc] To jest niemo˝liwe, gdy˝ amnestia
dotyczy∏a wszystkich i wszyscy Polacy sà zwolnieni [ostatnie s∏owa kieruje do Mo∏otowa. Mo∏otow potakuje].
Gen. Anders: [podaje szczegó∏y, na ˝àdanie gen. Sikorskiego] Nie jest to zgodne z istotnym stanem rzeczy,
gdy˝ mamy najzupe∏niej Êcis∏e dane, ˝e w obozach
zwalniano najpierw ˚ydów, nast´pnie Ukraiƒców
i wreszcie s∏abszy fizycznie polski materia∏ roboczy.
Silnych zatrzymywano.
Mo∏otow: [uÊmiecha si´, potakujàc g∏owà].
Gen. Anders: Ludzie ci zupe∏nie nie rozumiejà ca∏ej
wagi naszej wspólnej sprawy, która w ten sposób ponosi niezmiernie wielki uszczerbek.
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W tej pierwszej fazie II wojny Êwiatowej
Sikorski wierzy∏, ˝e najpewniejszym atutem
Polaków b´dà bagnety. Formowa∏ zatem
z zapa∏em oddzia∏y we Francji, choç kraj ten
prowadzi∏ „dziwnà wojn´” z Niemcami, opinia publiczna wcià˝ mia∏a wàtpliwoÊci czy
„warto umieraç za Gdaƒsk”. Nale˝a∏o
wczeÊniej planowaç alternatywne rozwiàzania (tak si´ sta∏o tylko w odniesieniu do Polskiej Marynarki Wojennej i cz´Êciowo lotnictwa), nie liczyç wy∏àcznie na kapryÊnà
sojuszniczk´, jej przysz∏e sukcesy i pomoc
w odzyskaniu niepodleg∏oÊci przez Polsk´.
B∏´dem by∏o te˝ w∏àczenie si´ Wodza
Naczelnego w bezpoÊrednie dowodzenie
wojskami w drugiej dekadzie czerwca
1940 r. Mo˝e marzy∏o si´ polskiemu genera∏owi powtórzenie nad Sekwanà cudu znad
Wis∏y i Wkry? Mo˝e chcia∏ si´ sprawdziç bezpoÊrednio na polach bitewnych po tylu latach przymusowej bezczynnoÊci? Wskutek
jednak tego za póêno rozpocz´∏a si´ ewakuacja polskich oddzia∏ów do Anglii. 17 czerwca odrzuci∏ Sikorski w rozmowie z ministrem
obrony i wicepremierem rzàdu francuskiego,
marsza∏kiem Philippem Petainem propozycj´ wspólnej kapitulacji, a w dniu nast´pnym
odlecia∏ do Londynu. „By∏ przybity, ale przecie˝ nie bezradny” (W. Korpalska).
19 czerwca 1940 r. mia∏a miejsce pierwsza i niezwykle wa˝na rozmowa. Sikorskiego
z Winstonem Churchillem. Polski premier
uzyska∏ jednoznaczne oÊwiadczenie premiera Wielkiej Brytanii, ˝e jego paƒstwo b´dzie
prowadziç wojn´ z Niemcami „a˝ do ostatecznego rozstrzygni´cia” i natychmiast rozpocznie ewakuacj´ polskich ˝o∏nierzy na
wysp´. JednoczeÊnie poruszono kwesti´ stosunków polsko-radzieckich. Sikorski mia∏
oÊwiadczyç, ˝e „nie jest zwolennikiem polityki prowokujàcej Rosj´”, co by∏o rzeczywiÊcie zgodne z prawdà. Zarysowa∏a si´ mo˝liwoÊç rozpoznania sytuacji Polaków na terenach ZSRR i stworzenia tam w przysz∏oÊci
a˝ 300-tysi´cznej armii. Zapowiedê (sugestia?) tak znacznego otwarcia na wschód
k∏óci∏a si´ z nastrojami antysowieckimi
wÊród rodaków pozostajàcych na ziemiach
okupowanych i znajdujàcych si´ na przymusowej emigracji. Problem b´dzie powraca∏
w ró˝nej postaci i sprawia∏ Wodzowi Naczelnemu wcià˝ nowe trudnoÊci, momentami
dramatyczne.
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Stalin: Ci ludzie powinni iÊç pod sàd.
Gen. Anders: Tak jest.
Gen. Sikorski: Nie naszà jest rzeczà dostarczaç Rzàdowi radzieckiemu dok∏adne spisy naszych ludzi, ale pe∏ne listy majà komendanci
obozów. Mam ze sobà list´ oko∏o 4 tysi´cy oficerów, których wywieziono si∏à i którzy znajdujà si´ jeszcze obecnie w wi´zieniach i obozach pracy (...). Ci ludzie znajdujà si´ tutaj. Nikt z nich nie wróci∏.
Stalin: To jest niemo˝liwe. Oni uciekli.
Gen. Anders: Dokàd˝e˝ mogli uciec?
Stalin: No, do Mand˝urii.
Gen. Anders: To jest niemo˝liwe, ˝eby mogli uciec, tym bardziej, ˝e
z chwilà wywiezienia ich z obozów jeƒców do obozów pracy i wi´zieƒ
usta∏a zupe∏nie korespondencja ich z rodzinami. Wiem zupe∏nie dok∏adnie od oficerów, którzy ju˝ wrócili nawet z Ko∏ymy, ˝e tam znajduje si´ du˝o naszych oficerów, wymienianych nawet imiennie. (...)
Stalin: Na pewno zwolniono ich, tylko jeszcze nie przybyli.
Gen. Sikorski: Rosja jest wielka i trudnoÊci równie˝ du˝e. Mo˝e
w∏adze lokalne nie wykona∏y rozkazów. Ci co przychodzà zwolnieni
stwierdzajà, ˝e tamci wegetujà i pracujà. Gdyby ktokolwiek wydosta∏
si´ poza granice Rosji, ten na pewno zameldowa∏by si´ u mnie.
Stalin: Wiedêcie, ˝e Rzàd Radziecki nie ma najmniejszych powodów, ˝eby zatrzymaç choçby jednego Polaka; wypuÊci∏em nawet
agentów Sosnkowskiego, którzy urzàdzali na nas napady i mordowali naszych ludzi.
Gen. Anders: Jednak wp∏ywajà zeznania o ludziach dok∏adnie
nam znanych, z nazwami wi´zieƒ i numerami cel, w których sà zamkni´ci. Znam nazwy du˝ej liczby obozów, w których olbrzymia
iloÊç Polaków zosta∏a zatrzymana i musi nadal pracowaç.
Mo∏otow: MyÊmy zatrzymali tylko tych, którzy po wojnie dopuÊcili si´ zbrodni, wywo∏ywali dywersj´, zak∏adali stacje radiowe itp.
O tych wam na pewno nie b´dzie chodzi∏o.
Ambasador Kot: OczywiÊcie, ˝e nie, ale prosi∏em ju˝ wielokrotnie, ˝eby nam dano spisy tych ludzi, gdy˝ bardzo cz´sto oskar˝a si´
o to ludzi, których znam jako goràcych patriotów i którzy sà absolutnie niewinni.
Mo∏otow: [potakuje].

KOMBATANT 2003 numer specjalny

Konflikt polsko-sowiecki
Nieco faktografii: 13 kwietnia 1943 roku Niemcy og∏aszajà komunikat radiowy o znalezieniu w Katyniu grobów tysi´cy zamordowanych
oficerów polskich. Rosjanie kategorycznie zaprzeczajà, jakoby byli
sprawcami zbrodni. 17 kwietnia rzàd polski wydaje oÊwiadczenie w tej
sprawie. 23 kwietnia Rosjanie – wykorzystujàc pretekst – zrywajà stosunki dyplomatyczne.

Polska Agencja Telegraficzna donosi:
Rzàd Polski og∏osi∏ w Êrod´, dnia 28 kwietnia 1943 r. nast´pujàce oÊwiadczenie:
Rzàd Polski stwierdza stanowczo, ˝e jego
polityka zmierzajàca do przyjaznego u∏o˝enia
stosunków wzajemnych pomi´dzy Polskà a Rosjà
Sowieckà, na zasadzie integralnoÊci Paƒstwa
Polskiego i jego pe∏nej suwerennoÊci znalaz∏a
i znajduje ca∏kowite poparcie Narodu Polskiego.
Âwiadom swej odpowiedzialnoÊci wobec w∏asnego Narodu i wobec Aljantów, których
jednoÊç i solidarnoÊç Rzàd Polski uwa˝a za
kamieƒ w´gielny przysz∏ego zwyci´stwa, zwróci∏ si´ on pierwszy do Rzàdu Sowieckiego
o porozumienie wspólne, pomimo wielu tragicznych wydarzeƒ, jakie mia∏y miejsce od momentu wkroczenia wojsk sowieckich na terytorjum
Rzeczypospolitej (...)
Naród i Rzàd Polski, patrzàc w przysz∏oÊç,
apelujà w imi´ jednoÊci Sprzymierzonych oraz
w imi´ elementarnych zasad ludzkoÊci o wypuszczenie z ZSRR tysi´cy rodzin ˝o∏nierzy
Polskich si∏ zbrojnych. (...)

Prekursor idei europejskiej
Przekonanie premiera Sikorskiego o potrzebie budowy po wojnie
trwa∏ych podstaw ∏adu pokojowego na kontynencie europejskim zaowocowa∏o koncepcjà federacji polsko-czechos∏owackiej. Wokó∏
niej – w myÊl koncepcji Genera∏a – mia∏y zorganizowaç si´ kolejne
paƒstwa, tworzàc wspólnot´ bezpieczeƒstwa i wspó∏pracy. Koncepcje
te z pewnoÊcià leg∏y u podstaw myÊlenia o Europie jako jednoÊci.
3 czerwca 1942 r. Londyn. – Wspólna deklaracja rzàdów Republiki
Czechos∏owackiej i Rzeczpospolitej Polskiej.
Rzàdy polski i czechos∏owacki – czytamy w deklaracji – dostrzegajà najwy˝szà koniecznoÊç utworzenia powszechnej mi´dzynarodowej organizacji wszystkich demokratycznych i mi∏ujàcych pokój
narodów. Za jeden z g∏ównych i podstawowych celów swej polityki zagranicznej uwa˝ajà utworzenie federacji Polski i Czechos∏owacji; winna ona s∏u˝yç jako podstawa regionalnej organizacji tej
cz´Êci Europy, z którà zwiàzane sà istotne interesy Polski i Czechos∏owacji. (...)
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Ju˝ w lipcu 1940 r. spad∏y na Sikorskiego
zarzuty zdrady narodowej, zaatakowano tak˝e jego najbli˝szych wspó∏pracowników, za˝àdano rozdzielenia funkcji premiera i wodza naczelnego. Prezydent Raczkiewicz podpisa∏ nawet dymisj´ premiera, ale ostatecznie
osiàgni´to kompromis, dymisja zosta∏a wycofana, a genera∏ 5 sierpnia podpisa∏ polsko-brytyjskà umow´ wojskowà. Móg∏ liczyç na
wsparcie Anglików, gorzej by∏o ze wspó∏obywatelami, bo na przyk∏ad wywiad donosi∏
wówczas o zwi´kszonej aktywnoÊci rodzimych opozycjonistów, cywilnych i wojskowych. Sikorski zrozumia∏, ˝e w masie ˝o∏nierzy bioràcych udzia∏ w wojnie Êwiatowej polskie oddzia∏y, nawet najbardziej waleczne,
nie mogà byç wy∏àcznym argumentem
w przysz∏ych rozgrywkach o kszta∏t Europy
i Rzeczypospolitej. Z tego za∏o˝enia wynikn´∏a koncepcja integracji europejskiej, poczynajàc od federacji polsko-czechos∏owackiej. Wspólnà deklaracj´ oba paƒstwa podpisa∏y 11 listopada 1940 r., liczàc si´ z mo˝liwoÊcià kolejnych tego typu uzgodnieƒ. Jest
to interesujàcy przyczynek nie tylko do biografii polskiego premiera i naszych stosunków z po∏udniowym sàsiadem, ale tak˝e do
historii europejskich dà˝eƒ integracyjnych.
Na Wigili´ 1940 r. otrzyma∏ W∏adys∏aw
Sikorski mi∏y podarunek w postaci awansu na
genera∏a broni. W nast´pnych miesiàcach
przyb´dzie premierowi tak˝e odznaczeƒ, tytu∏ów honorowych, zaszczytnych adresów.
To tylko potwierdza∏o wysokà rang´ pierwszego wÊród Polaków, jego akceptujàcà ocen´
w oczach sojuszników. Wódz Naczelny stara∏
si´ wyciszyç niepokoje w wojsku, podsycane
zw∏aszcza przez oficerów trzymanych w rezerwie. W swych przes∏aniach do kraju zapewnia∏
zaÊ, ˝e Polska zostanie nie tylko wkrótce wyzwolona, ale i odbudowana jako paƒstwo silne, ze sprawnà w∏adzà wykonawczà, ustanowionà zgodnie z wolà narodu. Mia∏ Sikorski
wiele uroku osobistego, potrafi∏ byç czarujàcy,
przekonywaç wàtpiàcych. Niektórzy poczytywali te poczynania za dowód jego s∏aboÊci, bo
nie w pe∏ni rozumieli intencj´ premiera, który
zmierza∏ do jednoczenia wysi∏ku narodowego,
nieprowokowania osób o wygórowanych ambicjach i zawiedzionych nadziejach.
Chcia∏ premier zjednaç dla sprawy polskiej
równie˝ Stany Zjednoczone i Kanad´ oraz
uaktywniç tamtejsze Êrodowiska emigracyjne.
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Temu celowi s∏u˝yç mia∏a jego wizyta w USA
wiosnà 1941 r. Mi∏o z pewnoÊcià by∏o mu s∏uchaç na spotkaniach Êpiewu poprawionej wersji hymnu narodowego: „Marsz, marsz Sikorski, za Twoim przewodem z∏àczym si´ z narodem”. Na to wódz odpowiada∏, ˝e pójdziemy
„razem karnie i zgodnie w przysz∏oÊç ku Polsce
wolnej i sprawiedliwej. Pójdziemy i dojdziemy”. Przy ka˝dej dogodnej okazji podkreÊla∏
te˝ koniecznoÊç powrotu do dawnych granic
paƒstwa. Daleko nie wszyscy polscy politycy
w Londynie wspierali takie za∏o˝enia polityki
wewn´trznej i zewn´trznej, nie potrafili
wznieÊç si´ ponad w∏asne wizje i urazy.
22 czerwca 1941 r. Niemcy zaatakowa∏y
swego dotychczasowego sojusznika ZSRR
osiàgajàc w pierwszej fazie wojny imponujàce
sukcesy. Aliantom przyby∏ partner, któremu
trzeba by∏o udzieliç pomocy materialnej za cen´ odcià˝enia frontu zachodniego. I dla Polaków by∏ to zaskakujàcy zwrot z powodami do
radoÊci, ale równie˝ wielkimi znakami zapytania. Sikorski zgodnie z oczekiwaniami rzàdu Wielkiej Brytanii, a w opozycji do znaczàcej cz´Êci rodzimych polityków i wy˝szych dowódców, z∏o˝y∏ 30 lipca podpis pod tekstem
uk∏adu ze ZSRR. Co bardziej zaciekli przeciwnicy nigdy nie pogodzili si´ ze zmianà
orientacji wobec wschodniego sàsiada, przejÊcia od stanu wrogoÊci do sojuszu, a przy okazji z∏o˝enia ho∏du „bohaterskim narodom
Zwiàzku Sowieckiego”. Nie byli w stanie zapomnieç o genezie i nast´pstwach 17 wrzeÊnia
1939 r. Dosz∏o wi´c do tak zwanego przesilenia sierpniowego, do dymisji poda∏o si´ trzech
ministrów, w tym równie˝ gen. Sosnkowski.
Opozycja nie zaakceptowa∏a tak˝e póêniejszych objawów zbli˝enia polsko-radzieckiego,
∏àcznie z wizytà premiera w Moskwie. Tam
4 grudnia 1941 r. gen. Sikorski powiedzia∏:
„Wojna ta nauczy∏a nas, Polaków, wiele.
Tote˝ bijemy si´ zgodnie i solidarnie o Polsk´
nowà, której si∏a polegaç b´dzie na równoÊci
wszystkich jej obywateli wobec prawa, bez
wzgl´du na ras´, pochodzenie i religi´, na demokracji politycznej, spo∏ecznej i gospodarczej”. Dalej Wódz Naczelny przewidywa∏ koniecznoÊç okrzepni´cia solidarnoÊci mi´dzynarodowej i „racjonalnej federacji narodów”.

Ostatnia pod

Gibraltar. 4 lipca 1943 rok

Uk∏ad Sikorski – Majski pominà∏ kwesti´
granicy polsko-radzieckiej, nie zapowiada∏
zmian, nie potwierdza∏ jednak i ich nienaru-
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ró˝ Genera∏a
25 maja 1943 roku Wódz Naczelny odlecia∏ na Ârodkowy Wschód.
Droga wiod∏a go przez Gibraltar do Kairu. Przebywa∏ tam w dniach 2731 maja. Przeprowadzi∏ szereg rozmów z Anglikami, spotyka∏ si´ te˝ kilkakrotnie z gen. W∏adys∏awem Andersem. Omawiali m.in. spraw´ przeniesienia Armii Polskiej z Iraku do Palestyny i Egiptu. 1 czerwca odlecia∏
do Iraku. Wizytowa∏ polskie jednostki, w tym m.in. 5 Kresowà Dywizj´
Piechoty, Pu∏k U∏anów Karpackich, Dywizj´ Strzelców Karpackich i obóz
Pomocniczej S∏u˝by Kobiet. 12 czerwca by∏ ju˝ w Rabacie, a trzynastego
odlecia∏ do Bagdadu. Rozmawia∏ z dowódcami brytyjskimi i polskimi na
temat u˝ycia na froncie II Korpusu. Wówczas te˝ podpisa∏ ostatnie w swoim ˝yciu awanse i odznaczenia – dla ponad trzystu ˝o∏nierzy.
Od 17 do 27 czerwca przebywa∏ w Libanie (przez radio w Bejrucie
wyg∏osi∏ przemówienie do narodu polskiego), a 28 czerwca odlecia∏
w drog´ powrotnà znów przez Kair. 30 czerwca otrzyma∏ depesz´ od
Churchilla: „Ciesz´ si´, s∏yszàc o ogólnym sukcesie Paƒskiej wizyty. Mi∏o mi b´dzie powitaç Pana w domu” – pisa∏ premier Wielkiej Brytanii.
2 lipca – na konferencji prasowej – zapytany przez dziennikarzy
o dalsze plany powiedzia∏ „chcia∏bym wracaç do Londynu, ale có˝, kiedy mój minister ciàgnie mnie za sobà do Afryki Wschodniej”. Nast´pnego dnia prasa egipska poda∏a, ˝e Genera∏ polecia∏ do Indii. Takie zabiegi dezinformujàce by∏y w czasie wojny cz´sto stosowane.
3 lipca, o Êwicie gen. Sikorski wyda∏ ostatni rozkaz do ˝o∏nierzy polskich na Ârodkowym Wschodzie, nakazujàc odczytanie go we wszystkich jednostkach.

Ostatni rozkaz Naczelnego
Wodza genera∏a broni
W∏adys∏awa Sikorskiego
˚o∏nierze!
Po kilkutygodniowym pobycie na Ârodkowym
Wschodzie powracam do swojego zwyk∏ego m. p.
Powo∏ujà mnie tam wa˝ne wzgl´dy natury ogólno
paƒstwowej. Powo∏ujà obowiàzki, z których najwa˝niejszym jest czujna stra˝ nad interesami
Rzeczypospolitej Polskiej. Odje˝d˝am od was
spokojny. Wasza dyscyplina i wasza nieugi´ta
wobec najró˝norodniejszych trudnoÊci postawa,
wasz entuzjazm i sta∏e doskonalenie si´ w opanowywaniu nowoczesnego sprz´tu bojowego, wasz
g∏´boki patriotyzm i o˝ywiajàcy was duch ofiarnoÊci sà dla mnie najpe∏niejszà gwarancjà, ˝e
wype∏nicie wielkie zadanie, jakie wam zleci∏a
Ojczyzna. Wkrótce zmienicie swoje m. p., by
pracowaç w lepszych warunkach nad dalszym wyszkoleniem. ˚ycz´ wam dobrych wyników w tej
najwa˝niejszej dzisiaj dla ˝o∏nierza pracy.
Sikorski N. W. gen. br. 3.VII.43.
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szalnoÊci w stosunku do postanowieƒ w Rydze
w marcu 1921 r. Przyjàç nale˝y, ˝e polski premier zak∏ada∏, i˝ ten problem rozstanie rozstrzygni´ty pomyÊlnie z pomocà naszych sojuszników zachodnich. Nikt chyba zresztà
wówczas nie zdawa∏ sobie sprawy, jak potoczy
si´ dalej wojna i jak bardzo z ró˝nych powodów wzroÊnie w przysz∏ych pertraktacjach rola
Józefa Stalina. Dla Sikorskiego – takà postaw´
trzeba uznaç za w pe∏ni zasadnà – najwa˝niejszà kwestià by∏ los Polaków w Rosji, uwolnienie internowanych i wi´zionych rodaków,
a z tym wiàza∏a si´ szansa na utworzenie armii
polskiej na wschodzie. Umowa wojskowa
z 14 sierpnia przewidywa∏a sformowanie trzech
dywizji po oko∏o 10 tysi´cy ˝o∏nierzy ka˝da
i skierowanie ich na front do 1 paêdziernika.
Dowódcà nowej armii zosta∏ mianowany na
zasadzie wymuszonego kompromisu gen. W∏adys∏aw Anders, dotychczasowy wi´zieƒ sowiecki, a ambasad´ RP w ZSRR objà∏ prof. Stanis∏aw Kot, osoba bardzo bliska Sikorskiemu.
Relacjonowanie wydarzeƒ w nast´pnych
miesiàcach jest trudne ze wzgl´du na nat∏ok
faktów. Polski premier wykazywa∏ nadzwyczajnà aktywnoÊç, w koƒcu paêdziernika
1941 r. odwiedzi∏ w Tobruku Samodzielnà
Brygad´ Strzelców Karpackich, wr´cza∏ odznaczenia, pociesza∏ rannych, pyta∏ o warunki s∏u˝by i walki. Takich spotkaƒ by∏o du˝o,
zachowa∏y si´ zdj´cia wizyt wodza w ró˝nych
formacjach, w garnizonach i na pozycjach
bojowych, na okr´tach i lotniskach. Niektóre
fotografie wzruszajà, potwierdzajà ufnoÊç ˝o∏nierzy, ofiar´ jakà sk∏adali z w∏asnego ˝ycia.
Z Kairu polecia∏ gen. Sikorski do Kujbyszewa,
gdzie powita∏ m.in. gen. Andersa, i do Moskwy na wspomniane ju˝ rozmowy ze Stalinem oraz innymi dostojnikami radzieckimi.
Uzyska∏ wówczas zgod´ Kremla na cz´Êciowe
przemieszczenie wojsk polskich i sformowanie dodatkowych dywizji. Najwi´kszym chyba
jednak prze˝yciem dla wodza by∏a defilada
oddzia∏ów, podczas której widaç by∏o równie˝
maszerujàcych w ∏achmanach, ze szmatami
zamiast obuwia. Pobyt w ZSRR przekona∏
Sikorskiego, ˝e ten wielki kraj si´ obroni, choç
Niemcy podeszli pod Moskw´. JeÊli tak, to armia polska idàca od wschodu mog∏a byç bardzo przydatna w przywróceniu niepodleg∏oÊci
Rzeczypospolitej. Odmiennie oceniali sytuacj´ gen. Anders i w ogóle byli ∏agiernicy i Sybiracy, którzy chcieli jak najszybciej opuÊciç
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ziemi´ niewoli, w czym zainteresowana by∏a
z innych wzgl´dów równie˝ Wielka Brytania.

4 lipca 1943

W

kwietniu 1942 r. Sikorski stara∏ si´
w Londynie przekonaç Andersa, by nie wyprowadzaç do Iranu ca∏ej armii, bo mo˝e
ucierpieç na tym ludnoÊç cywilna, zablokowany zostanie ca∏y system pomocy. A jednak
dosz∏o do pe∏nej ewakuacji, pogarsza∏y si´ relacje z w∏adzami radzieckimi i to w sytuacji,
kiedy Armia Czerwona zbli˝a∏a si´ do granicy
wschodniej II Rzeczypospolitej. Rozumia∏ to
Wódz Naczelny i chcia∏, by zrozumieli to dowódcy Armii Krajowej, ˝e nie mo˝na prowadziç wojny na dwa fronty. Przekonywa∏ wi´c
gen. Stefana Grota-Roweckiego w depeszy
wys∏anej w lutym 1943 r.: „porozumienie
z Rosjà jest koniecznoÊcià”. A tymczasem nabra∏a na sile krytyka premiera i jego rzàdu.
Opozycja oskar˝a∏a W∏adys∏awa Sikorskiego
o prowadzenie tajnych rokowaƒ z ZSRR, do
dymisji zach´ca∏ go gen. Anders, uaktywnili
si´ tak˝e inni genera∏owie, coraz Êmielej poczynali sobie politycy z obozu narodowego.
I w tych okolicznoÊciach Berlin og∏osi∏
13 kwietnia rewelacje o odkryciu grobów
w Lasku Katyƒskim.
W∏adys∏aw Sikorski chcia∏ nadal podtrzymaç stosunki z ZSRR. Mimo to
17 kwietnia ukaza∏o si´ oÊwiadczenie rzàdu
w sprawie pomordowanych oficerów polskich. 23 kwietnia rzàd ZSRR skorzysta∏
z pretekstu i zerwa∏ stosunki dyplomatyczne
z rzàdem polskim. Odczuli to boleÊnie w nast´pnych miesiàcach ci Sybiracy, którzy nie
zdo∏ali wczeÊniej opuÊciç miejsc przymusowego pobytu. Czy móg∏ premier RP w tamtych warunkach i w takim otoczeniu zapobiec kryzysowi na linii polski Londyn
– Moskwa? By∏ przecie˝ obiektem ataków
z ró˝nych stron, do tego adresatem karzàcych gestów Churchilla. Musia∏ te˝ jak najpilniej powróciç do sprawy granicy wschodniej, komplikujàcej si´ sytuacji w kraju, nastrojów w wojsku. Nie twierdz´, ˝e te problemy go przerasta∏y, ale mia∏ coraz mniej sojuszników, traci∏ zaufanie. W tych krytycznych momentach poklask zdobywa∏y ˝àdania zmian za wszelkà cen´.
25 maja Wódz Naczelny odlecia∏ na Bliski
Wschód, by dokonaç inspekcji wojsk. Zabra∏
ze sobà w t´ trudnà podró˝ córk´ Zofi´, szefa
sztabu gen. Tadeusza Klimeckiego, innych
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Liberator – ci´˝ki, bombowy samolot strategiczny dalekiego zasi´gu. U˝ywany na
wszystkich frontach II wojny Êwiatowej przez lotnictwo brytyjskie i amerykaƒskie.

W nocy 4 lipca na pok∏adzie Liberatora, oprócz Genera∏a
Sikorskiego, by∏a jego córka, szef sztabu Naczelnego Wodza
gen. Tadeusz Klimecki oraz jeszcze siedem osób. Wed∏ug oficjalnego
komunikatu brytyjskiego przyczynà katastrofy by∏o zablokowanie si´
sterów. Pozostawiony przypadkowo przez mechanika chlebak z konserwami podczas startu przeturla∏ si´ w ogon samolotu i nieszcz´Êliwie zablokowa∏ linki sterownicze.
Czy tak by∏o rzeczywiÊcie? Wielu historyków wàtpi. Winà za spowodowanie Êmierci Sikorskiego obarczani sà Anglicy, Rosjanie,

Genera∏ Marian
Ostatnie s∏owa przy starcie samolotu na jego stopniach zwrócone
by∏y do ¸ubieƒskiego: „No, panie kapitanie, dzi´kuj´ za wszystko
i do zobaczenia za par´ dni w Londynie. Niech pan tylko nie zwleka z przyjazdem. Do widzenia i z Bogiem”. By∏o to potwierdzeniem obietnicy, aktem ostatniej i dobrej woli.

Mundur Genera∏a
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roku. Gibraltar

wy˝szych oficerów. Niektórzy przestrzegali go
przed groêbà zamachu. Spotkania z dowódcami i ˝o∏nierzami nie potwierdzi∏y tych obaw,
dosz∏o nawet do cichych umów z gen. Andersem, strony zadeklarowa∏y pe∏ne zaufanie.
Powrót przewidywa∏ krótki postój w Gibraltarze, gdzie niespodziewanie pojawi∏ si´ przelotem ambasador ZSFR Iwan Majski. Odtworzono niemal minut´ po minucie czas sp´dzony przez Sikorskiego w tym wyjàtkowym miejscu. Pozosta∏y jednak w tym opisie i bia∏e plamy, pytania bez odpowiedzi. W∏aÊciwie wszyscy sà zgodni w jednym: nie zachowano wówczas nale˝ytych Êrodków ostro˝noÊci.

4 lipca 1943 r. o 23.07 pot´˝ny Liberator
O godzinie 23.07 pot´˝ny „Liberator” wystartowa∏. 16 sekund póêniej runà∏
do morza.

a równie˝ sami Polacy. Czy kiedykolwiek dowiemy si´, jak by∏o
naprawd´? Pewne nadzieje budzà prace polsko-brytyjskiej komisji
ds. archiwów z okresu II wojny Êwiatowej. Zapewne dopiero odtajnienie dokumentów wywiadu umo˝liwi nam poznanie prawdy.

Kukiel wspomina:
Gdy „Liberator AL. 523” na kilkanaÊcie sekund po starcie,
w oczach ˝egnajàcego go Gubernatora i towarzyszàcych mu komendantów fortecy i lotniska, uderzy∏ o morze i w nim si´ zapad∏,
gdy biegli przera˝eni ku miejscu katastrofy, jakiÊ nasz lotnik bieg∏
z krzykiem rozpaczy: „To Polska stracona!”
Pó∏˝ywa po odniesionym podwójnym ciosie – utracie m´˝a i córki
– genera∏owa przez trzy dni by∏a pó∏przytomna. Czwartego mo˝e
dnia ockn´∏a si´ na tyle, ˝e przyj´∏a mnie – starego ich przyjaciela – i poleci∏a mi przyprowadziç nast´pnego dnia kolegów z rzàdu. Pó∏le˝àc na sofce mówi∏a z wysi∏kiem, ale mocnym, nieprzerwanym prawie g∏osem. Sprowadzi∏a nas, by nam powiedzieç
w imieniu M´˝a, czego od nas chcia∏. OczywiÊcie jednoÊci. Woli
zjednoczenia. Zapomnienia uraz. Stawiania sprawy polskiej powy˝ej wszystkiego, powy˝ej wszystkiego co dzieli. Dà˝enia do Polski sprawiedliwej dla wszystkich, dla ludu zw∏aszcza, ale bez
krzywdzenia w∏aÊcicieli wyzuwaniem ca∏kowitym z ojcowizny czy
rodzinnego domu. Zjednoczenia klas we wspólnym wysi∏ku walki
o Polsk´ i budowania nowej i szcz´Êliwszej. I zamilk∏a. Byli poruszeni wszyscy. G∏uche milczenie.
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AL. 523 wystartowa∏ z lotniska w Gibraltarze.
16 sekund póêniej maszyna run´∏a do morza
grzebiàc zw∏oki W∏adys∏awa Sikorskiego i pozosta∏ych pasa˝erów. Uratowa∏ si´ jedynie pilot. Powtarza si´ wcià˝ pytanie: by∏ to wypadek
czy sabota˝? Zwolennicy pierwszej wersji próbujà oceniaç post´powanie pilota, wskazujà
na usterki techniczne. Niestety, niedbale (celowo?) przeprowadzone dzia∏ania Êledcze nie
wyjaÊni∏y nawet tych wàtpliwoÊci. Obecnie
wi´kszoÊç zabierajàcych g∏os opowiada si´ za
twierdzeniem, ˝e pope∏niono zbrodni´. Komu
najbardziej zale˝a∏o na Êmierci polskiego m´˝a stanu: Niemcom czy Rosjanom? Raczej
jednak tym drugim? Czy pomocà s∏u˝yli
Anglicy wspó∏pracujàcy z obcymi wywiadami?
Na ile do tragedii mog∏y przyczyniç si´ niesnaski w kr´gach polskich? I tak mo˝na mno˝yç
pytania, a sà tak˝e ch´tni do snucia domys∏ów
bez liczenia si´ w ogóle z realiami historycznymi. Nie znamy niestety wszystkich dokumentów zwiàzanych ze Êmiercià W∏adys∏awa
Sikorskiego, co ma charakter zarzutu g∏ównie
wobec w∏adz Wielkiej Brytanii, ale powinno
si´ wszczàç poszukiwania tak˝e w archiwach
rosyjskich. Trudno uwierzyç, ˝e w 60-lecie tragedii gibraltarskiej poznamy pe∏nà prawd´,
choç wielu zabierze g∏os i na ten temat.
4 lipca 1943 r. zginà∏ „wybitny cz∏owiek, cieszàcy si´ dostatecznym presti˝em, by panowaç
nad nami´tnoÊciami swych rodaków i wystarczajàcym autorytetem na arenie mi´dzynarodowej, by musiano si´ z nim liczyç, by∏ nie do
zastàpienia” – napisa∏ Charles de Gaulle. Pozosta∏a legenda, wdzi´czna pami´ç potomnych,
nie dopowiedziane wàtpliwoÊci, zebrane fakty.
Adam DOBRO¡SKI
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GENERA¸ SIKORSKI
Or´dzie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
W∏adys∏awa Raczkiewicza

Obywatele Rzeczypospolitej!
Niezbadane wyroki Boskie dotkn´∏y nas nowym ci´˝kim doÊwiadczeniem. Prezes Rady Ministrów i Naczelny Wódz, Genera∏ Broni W∏adys∏aw Sikorski, nie ˝yje. Zginà∏ on na
posterunku podczas przelotu z Bliskiego Wschodu do Wielkiej Brytanii. Ta bolesna strata pozbawia naród polski wypróbowanego w s∏u˝bie Ojczyzny ˝o∏nierza i m´˝a stanu.
Naród Polski, wespó∏ z Narodami Sprzymierzonymi, sk∏ada codziennnie liczne i ci´˝kie
ofiary dla ostatecznego zwyci´stwa nad wrogiem. Dzisiaj, w szeregu tych, co
umierajàc w walce o wolnoÊç, prowadzà nas do nowego ˝ywota, stanà∏ Ê.p.
W∏adys∏aw Sikorski. Imieniem Rzeczypospolitej oddaj´ czeÊç Jego zas∏ugom
dla Ojczyzny.
Obywatele Rzeczypospolitej!
Wzywam Was, abyÊcie
wszyscy, gdziekolwiek jesteÊcie: w Ojczyênie, zaj´tej
przez wroga, czy na
uchodêstwie, rozrzucenie
przez zamieç wojennà po
wszystkich kontynentach,
czy w szeregach naszych Si∏
Zbrojnych, umocnili si´
w jednoÊci i wyt´˝onej pracy. Ka˝dy na swym posterunku, do chwili zwyci´stwa, które staç si´ musi dla
Ojczyzny, chwilà triumfu
SprawiedliwoÊci dziejowej!
22
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NIE ˚YJE
Uchwa∏a
Rady
Ministrów
Rada Ministrów w dniu 8 lipca 1943 r., pod
przewodnictwem premiera Miko∏ajczyka jednomyÊlnie uchwali∏a: uznajàc historyczne zas∏ugi gen. Sikorskiego w sprawie polskiej,
w Jej najci´˝szej próbie Rzàd Polski postanawia: Genera∏ Sikorski, Premier, Naczelny
Wódz dobrze zas∏u˝y∏ si´ Ojczyênie. Cia∏o, po
odzyskaniu niepodleg∏oÊci, sprowadzone b´dzie do Polski i pochowane na Wawelu.

Akcja poszukiwania zw∏ok Sikorskiego – Gibraltar
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Przemówienie
radiowe
Winstona
Churchilla
do Polaków
[wyg∏oszone 14 lipca 1943 r.
w Londynie]
„Na zaproszenie Prezydenta
i Rzàdu Polskiego, naszych goÊci
w Londynie, mówi´ te s∏owa do
wszystkich Polaków na Êwiecie,
do polskich si∏ zbrojnych w Wielkiej Brytanii i na Ârodkowym
Wschodzie, do Polaków na wygnaniu w wielu obcych krajach,
do Polaków w niemieckich obozach i Polaków zmuszanych do
pracy dla wroga.
„Parada” Dwutygodnik ilustrowany Armii Polskiej na Wschodzie, 25 lipca 1943 r.
Wraz z Wami op∏akuj´ tragicznà strat´ Waszego Premiera
i Nacz. Wodza, Gen. Sikorskiego. Zna∏em Go dobrze. By∏ to prawdziwy mà˝ stanu, ˝o∏nierz, towarzysz, sprzymierzeniec; nade wszystko by∏ to prawdziwy Polak.
Odszed∏. Wiem jednak, ˝e gdyby sta∏ u mojego boku, chcia∏by, abym to w∏aÊnie powiedzia∏, co mówi´
z g∏´bi serca. ˚o∏nierz musi ginàç, lecz Êmiercià swojà
˝ywi naród, który go wyda∏. Sikorski poleg∏. Tak w∏aÊnie musicie myÊleç o Waszym zmar∏ym Premierze
i Naczelnym Wodzu.
Pami´tajcie, ˝e dà˝y∏ do zjednoczenia wszystkich
Polaków, zjednoczenia dla jednego celu jakim jest
pokonanie i ukaranie niemieckich grabie˝ców Polski.
Dà˝y∏ równie˝ niezmordowanie do szerzej poj´tego
zjednoczenia wszystkich narodów Europy, do najÊciÊlejszej wspó∏pracy z zachodnimi i wschodnimi sprzyPogrzeb Genera∏a. UroczystoÊci w Londynie
mierzeƒcami Polski (...)

Z g∏osów prasy obcej...
„Times”
Âmierç Gen. Sikorskiego, Naczelnego Wodza Polskich Si∏ Zbrojnych, naszego polskiego Sprzymierzeƒca
i Premiera Rzàdu Polskiego jest katastrofà dla Polski
i ci´˝kà stratà dla Zjednoczonych Narodów. By∏ on
wcieleniem odwagi, ofiarnoÊci i patriotyzmu Narodu,
który jakkolwiek ulec musia∏ przewa˝ajàcym zmechanizowanym si∏om i poddany zosta∏ najokrutniejszemu
moralnemu i materjalnemu jarzmu, jakie z∏oÊliwa tyrania mog∏a wymyÊleç, nie utraci∏ nigdy wiary i odwagi.
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„Washington Post”
Obdarzony szerokim horyzontem myÊlenia, g∏´bokim i trwa∏ym instynktem demokratycznym gen. Sikorski mia∏ przed sobà jednà wizj´: – wizj´ Polski, przywróconej do ˝ycia, jako republiki demokratycznej,
w demokratycznej i sfederowanej Europie. Gen. Sikorski wspó∏pracowa∏ przy budowie przysz∏ej Europy, zarówno jako wódz Polskich Si∏ Zbrojnych, które walczy∏y i walczà bohatersko oraz jako duch przewodni Polskiego Rzàdu.
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SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII
w klasie VI szko∏y podstawowej
Temat: Genera∏ W∏adys∏aw Sikorski
– wdzi´cznoÊç i pami´ç w 60. rocznic´ Jego Êmierci.
Cele edukacyjne lekcji:
• Zapoznanie uczniów z ˝yciem i dzia∏alnoÊcià gen. W∏adys∏awa Sikorskiego,
• Doskonalenie w∏aÊciwego porozumiewania si´ uczniów w grupie,
• Kszta∏towanie wÊród uczniów umiej´tnoÊci z zakresu:
– korzystania z ró˝nych êróde∏ wiedzy,
– jasnego precyzowania argumentów i przekonywujàcych sàdów,
– czytania tekstu ze zrozumieniem,
– zestawienie wiarygodnych informacji z materia∏ów êród∏owych,
– ujmowanie wydarzeƒ w zwiàzki przyczynowo-skutkowe,
• UÊwiadomienie uczniom roli i znaczenia jednostki w ˝yciu politycznym i spo∏ecznym narodu,
Genera∏ W∏adys∏aw Sikorski 1943 r.
• Kszta∏towanie wÊród uczniów twórczego i logicznego myÊlenia historycznego,
• UÊwiadomienie uczniom roli propagandy, jej negatywnego i pozytywnego wp∏ywu na przebieg wydarzeƒ,
Metody lekcji:
• Rozmowa nauczajàca,
• Dyskusja,
• Praca pod kierunkiem (s∏owniki, encyklopedie, tekst êród∏owy),
• Burza mózgów – jako technika twórczego myÊlenia w poszukiwaniu nowych rozwiàzaƒ,
• Strategia „za i przeciw” – jako technika wysuwania argumentów oceniajàcych pozytywnie lub negatywnie dane wydarzenie historyczne,
• Mapa mentalna – mapa skojarzeƒ, analogii, porównaƒ.
Ârodki dydaktyczne:
• Materia∏ nr 1: fragment przemówienia radiowego premiera W. Brytanii Winstona Churchilla z 14 lipca 1943r.
„Wraz z Wami op∏akuj´ tragicznà strat´ Waszego Premiera i Naczelnego Wodza, gen. Sikorskiego. Zna∏em go
dobrze. By∏ to prawdziwy mà˝ stanu, ˝o∏nierz, towarzysz, sprzymierzeniec; nade wszystko by∏ to prawdziwy Polak (...)
Pami´tajcie, ˝e dà˝y∏ do zjednoczenia wszystkich Polaków, zjednoczenia dla jednego celu, jakim jest pokonanie i ukaranie niemieckich grabie˝ców Polski.
Dà˝y∏ równie˝ niezmordowanie do szerzej poj´tego zjednoczenia wszystkich narodów Europy, do najÊciÊlejszej
wspó∏pracy z zachodnimi i wschodnimi sprzymierzeƒcami Polski we wspólnych wzmaganiach z wrogiem. Wiedzia∏,
˝e w takim wspó∏dzia∏aniu le˝y najpewniejsza nadzieja szybkiego oswobodzenia Polski i jej trwa∏ej wielkoÊci.
Jego wysi∏ki i Wasze ofiary nie b´dà daremne. Bàdêcie godni Jego przyk∏adu (...)”
• Materia∏ nr 2: fragmenty ˝yciorysu gen. W∏. Sikorskiego zaczerpni´te ze s∏owników postaci historycznych,
encyklopedii, z GAZET WOJENNYCH, nr 46, wyd. P.O. Polska, Warszawa 1998 r.
• Materia∏ nr 3: wykaz literatury pomocniczej:
– Korpalska W.: W∏adys∏aw Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, wyd. Zak∏ad Narodowy im. Ossoliƒskich,
Wroc∏aw 1988 r.
– Subotkin W: Tragiczny lot gen. Sikorskiego, wyd. KAW, Szczecin 1986 r.
– Terlecki O.: Gen. Sikorski, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wroc∏aw 1983 r.
– Terlecki O.: W∏adys∏aw Sikorski, wyd. Zak∏ad Narodowy im. Ossoliƒskich, Wroc∏aw 1985 r.
– Wapiƒski R.: W∏adys∏aw Sikorski, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978 r.
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Czas przebiegu zaj´ç lekcyjnych: 1 – 2 godziny lekcyjne.
Przebieg lekcji:
• Wprowadzenie uczniów w problematyk´ zaj´ç lekcyjnych
• Metodà mapy mentalnej dokonanie przez uczniów zapisu na tablicy lekcyjnej skojarzeƒ g∏ównych faktów
i wydarzeƒ z ˝ycia i dzia∏alnoÊci W∏. Sikorskiego. Map´ mentalnà uczniowie przygotowujà, korzystajàc z materia∏u nr 2 i pomocniczych zagadnieƒ przygotowanych przez nauczyciela.
Przygotowane zagadnienia przez nauczyciela:
1. Lata dzieciƒstwa i m∏odoÊci W∏. Sikorskiego,
2. Zas∏ugi i dokonania W∏. Sikorskiego na polu wojskowym i arenie politycznej,
3. ˚ycie i dzia∏alnoÊç genera∏a na obczyênie,
• Nauczyciel metodà „burzy mózgów” i strategii „za i przeciw” próbuje wspólnie z uczniami oceniç skutki katastrofy w Gibraltarze. Propozycje wypowiedzi uczniów sà zapisywane na tablicy lekcyjnej.
• Na bazie wczeÊniej zalecanej przez nauczyciela i przeczytanej przez ucznia literaturze pomocniczej nauczyciel
razem z uczniami dokonuje analizy has∏a ˝yciowego, którym kierowa∏ si´ W∏. Sikorski: „Wszystko dla Polski”.
• Korzystajàc z materia∏u êród∏owego nr 1 nauczyciel razem z uczniami dokonuje oceny postaci W∏. Sikorskiego. W ocenie zwraca uwag´ na okreÊlenia: prawdziwy mà˝ stanu, prawdziwy Polak, niezmordowany w dà˝eniu
do zjednoczenia wszystkich narodów Europy.
• W podsumowaniu lekcji pod kierunkiem nauczyciela uczniowie zastanawiajà si´ nad koƒcowà wypowiedzià z przemówienia radiowego premiera Wielkiej Brytanii W. Churchilla „Jego wysi∏ki i Wasze ofiary nie
b´dà daremne. Bàdêcie godni jego przyk∏adu ...” i próbujà prze∏o˝yç znaczenie tych s∏ów na wspó∏czesnà im

Obraz Juliana Fa∏ata

Plakat A. Szyka

W Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy ˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego” uczestniczy corocznie kilkadziesiàt tysi´cy
uczniów. Kolebkà konkursu jest P∏ock, a jego inicjatorem miejscowe Êrodowisko kombatanckie. Na zdj´ciu: sala gimnastyczna
w Szkole Podstawowej nr 23 w P∏ocku, gdzie odbywajà si´ kolejne etapy Konkursu.

rzeczywistoÊç. Z dyskusji koƒcowej lekcji wynika temat pracy domowej: By∏ ˝o∏nierzem, politykiem i m´˝em
stanu. Jako ˝o∏nierz okaza∏ si´ niepospolitym organizatorem si∏ zbrojnych, dowódcà o wielkiej odwadze osobistej, wizjonerem i w ka˝dym celu cz∏owiekiem czynu. Oceƒ wiarygodnoÊç powy˝szych s∏ów w stosunku do
gen. W∏. Sikorskiego. Czy zas∏uguje na wdzi´cznoÊç i pami´ç Polaków?
Opracowanie:
Ewa Ksi´˝akowska, doradca metodyczny
OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli w P∏ocku

Fot. dokumentalne ze zbiorów ikonograficznych Muzeum Wojska Polskiego, mal. R. Kawecki, J. Fa∏at
Na ok∏adce: 1. Gen. W∏adys∏aw Sikorski dekoruje Krzy˝em Virtuti Militari kpt. pilota Aleksandra Gabszewicza – 1942 r.; 2., 6. Gen W∏adys∏aw Sikorski wraz
z premierem Wielkiej Brytanii Winstonem Churchillem wizytujà polskie oddzia∏y w Szkocji 23 paêdziernika 1940 r.; 3. Gen. W∏adys∏aw Sikorski i król Jerzy VI
na inspekcji 300 i 301 dyonów lotniczych 20 sierpnia 1940 r.; 4. Gen. W∏adys∏aw Sikorski z wizytà w Czechos∏owackiej Brygadzie w Anglii – 1942 r.;
5., 8. Gen. W∏adys∏aw Sikorski w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalaƒskich w Malestrit 10 kwietnia 1940 r.; 7. Gen. W∏adys∏aw Sikorski dekoruje
Krzy˝em Virtuti Militari dowódc´ armii norweskiej gen. Carla Fleischera w Szkocji 21 lipca 1941 r.; 9. Gen. W∏adys∏aw Sikorski – Minister Spraw Wojskowych – 1925 r.; 10. Gen. W∏adys∏aw Sikorski, dowódca 3 Armii w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.
fot. dokumentalne ze zbiorów ikonograficznych MWP, mal. R. Kawecki

REDAKCJA: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
KONCEPCJA I OPRACOWANIE: Bo˝ena Materska, AUTOR BIOGRAMU: prof. Adam Dobroƒski
WYDAWCA: Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. redakcji 661 87 05, fax 661 87 45, tel. centr. 661 81 11, tel. informacji 661 81 29, 661 87 40
Adres internetowy: http://www.kprm.gov.pl/UDSKIOR/
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsy∏anych materia∏ach. Materia∏y powinny byç czytelne,
podpisane pe∏nym imieniem i nazwiskiem autora oraz zawieraç jego prywatny adres, ewentualnie telefon. Artyku∏ów nie zamówionych
redakcja nie zwraca. Rubryka „Poszukujemy” jest bezp∏atna. Nak∏ad 8 tys. egz.

Cena 3,50 z∏
W prenumeracie 2,00 z∏

KOMBATANT 2003 numer specjalny

27

Ramowy program centralnych obchodów
60. rocznicy tragicznej Êmierci
Genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego
Warszawa, 7 czerwca 2003
– wr´czenie nagród laureatom Ogólnopolskiego
Konkursu Historycznego dla uczniów
„Losy ˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego”
Warszawa, 17 czerwca 2003
– Konferencja naukowa

Jedno z ostatnich zdj´ç.
Palestyna, 1943 rok

„60. rocznica Êmierci Genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego”
Kraków, 28 czerwca 2003
– uroczystoÊç z∏o˝enia wieƒców na grobie Genera∏a Sikorskiego na Wawelu
– Msza Êw. w Katedrze Wawelskiej
Warszawa, 3 lipca 2003
– uroczystoÊci z∏o˝enia wieƒców i kwiatów przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza
i popiersiem Genera∏a Sikorskiego przy ul. Tureckiej
– uroczyste posiedzenie Komitetu Honorowego w Belwederze
– wmurowanie aktu erekcyjnego pod budow´ pomnika Genera∏a
– otwarcie wystawy w Muzeum Wojska Polskiego
Londyn, 4 lipca 2003
– uroczystoÊci przed pomnikiem Genera∏a Sikorskiego, z udzia∏em
delegacji rzàdowej na czele z Prezesem Rady Ministrów RP oraz kombatantów
z Polski i Wielkiej Brytanii
– spotkanie w Ambasadzie RP w Londynie
Gibraltar, 4 lipca 2003
– nabo˝eƒstwo ˝a∏obne w intencji Genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego.

