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Śladami maczkowców
jerzy kirszak
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ajd wyruszył 15 sierpnia 2014
roku, w święto Wojska Polskiego, z garnizonu 10. Brygady Kawalerii Pancernej
im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie. Komandorem wypraw od początku jest ich pomysłodawca – Wojciech
Krupa, emerytowany maszynista PKP, syn
podoficera 1. Dywizji Pancernej i pasjonat
historii. Logistyka spoczywa w głównej
mierze na barkach wicekomandora rajdu
Marka Nowaka.
Tegoroczny IV Międzynarodowy Motocyklowy Rajd „Śladami gąsienic Pierwszej Dywizji Pancernej gen. Stanisława
Maczka” – pod honorowym patronatem
prezesa IPN i medialnym Polskiego Radia
Rzeszów – miał szczególnie symboliczne
znaczenie. Odbywał się bowiem w siedemdziesięciolecie bitwy pod Falaise oraz
dwadzieścia lat po śmierci gen. Maczka.
Mottem motocyklistów stowarzyszenia
„Patria”, widniejącym na koszulkach

i pojazdach uczestników wyprawy, były
słowa gen. Maczka: „Jesteśmy tu po to,
by hasło »Za naszą i waszą wolność« nie
zwiędło, jak bukiet odrzuconych kwiatów”. Rozpiętość wieku uczestników tegorocznej wyprawy, w większości weteranów Rajdów Katyńskich, wahała się
od 14 do 81 lat, jednak z przewagą grupy
„czterdzieści plus”. Całe towarzystwo nastawione patriotycznie, przywykłe do niewygód, a przy tym radosne i koleżeńskie.

-czerwone wieńce i zapalaliśmy znicze
w różnych miejscach związanych z naszą
historią. Po raz pierwszy – w niemieckim
Michelstadt na grobie siedmioosobowej
załogi lancastera z polskiego 300. Dywizjonu Bombowego. Dowódcą tego samolotu, zestrzelonego w kwietniu 1944
roku, był Ukrainiec – por. pil. Aleksander
Fedorońko, którego cała rodzina oddała
życie za Polskę (ojciec został zamordowany w Katyniu, a dwaj bracia polegli
w Powstaniu Warszawskim), innym zaś
lotnikiem z tej załogi był kpr. strzelec samolotowy Janusz Dudziak, brat matki
Zbigniewa Kirszaka – seniora rajdu.

Fot. Andrzej Mierzwiński

Od plaż Normandii po Wilhelmshaven – taką trasą, w 70. rocznicę bitwy pod Falaise, śladami
1. Dywizji Pancernej, przejechało tego lata ponad trzydzieści motocykli. Uczestnicy IV Rajdu Maczka
oddali w ten sposób hołd polskim żołnierzom poległym w walkach o wyzwolenie zachodniej Europy.

Wieńce na grobach
Do Arromanches w Normandii, gdzie
6 czerwca 1944 roku rozpoczęła się inwazja aliantów i gdzie między 30 lipca
a 4 sierpnia 1944 roku lądowało przeszło
13 tys. polskich żołnierzy z 1. Dywizji
Pancernej, dotarliśmy po czterech dniach,
pokonawszy około 2 tys. km. W tym czasie na pięciu motocyklach dołączyli do
nas przyjaciele mieszkający we Francji.
Podczas tej podróży składaliśmy biało-

Fot. Andrzej Mierzwiński

64

65

W Luksemburgu złożyliśmy wieniec
na grobie amerykańskiego generała
George’a Pattona – jednego z nielicznych wyższych dowódców alianckich,
którzy dostrzegali niebezpieczeństwo sowieckie i chcieli się mu przeciwstawić.
Następnie – już we Francji – w miejscu
walk i pochówku 260 żołnierzy 1. Dywizji Grenadierów gen. Bronisława Ducha,
poległych w obronie tego kraju w 1940
roku (Lagarde, Dieuze), na grobie Fryderyka Chopina na paryskim cmentarzu
Père-Lachaise i wreszcie w Montmorency, gdzie w ciągu ostatnich przeszło 150
lat miejsce wiecznego spoczynku znalazło ponad pięciuset zasłużonych Polaków. Z pochowanych tu maczkowców
do najwybitniejszych należał ppłk Marian
Czarnecki – przedwojenny oficer 10. pułku strzelców konnych z Łańcuta i szef
sztabu 10. Brygady Kawalerii Pancernej
z okresu walk w Normandii w 1944 roku,
kawaler orderu Virtuti Militari.

Wzgórze zwane Maczugą
Z Arromanches ruszyliśmy nazajutrz
wzdłuż wybrzeża do nieodległego Courseulles na Juno Beach, miejsce lądowania
i zaciekłych walk Kanadyjczyków podczas D-Day. Spotkaliśmy się tu z mieszkającym w Normandii prof. Piotrem
Sosnkowskim, synem gen. Kazimierza
Sosnkowskiego – polskiego Naczelnego
Wodza sprzed siedemdziesięciu lat. Co
ciekawe, właśnie na tę plażę gen. Sosnkowski przypłynął motorówką z niszczyciela ORP „Błyskawica”, na którym
uczestniczył w rejsie bojowym. Po zejściu na ląd 27 czerwca 1944 roku wizy-

trzeba było jechać dalej – teraz już do obszaru działań bojowych Pierwszej Pancernej w rejonie Falaise, do Chambois. Był
20 sierpnia, dokładnie 70 lat wcześniej toczyły się tu zaciekłe walki. W Chambois
żołnierze 10. pułku dragonów nawiązali
kontakt z amerykańską 90. Dywizją Piechoty z 3. Armii gen. George’a Pattona,
zamykając pierścień okrążenia wokół
niemieckiej 7. Armii. Informuje o tym
inskrypcja na pomniku stojącym na centralnym placu miasteczka, nad którym powiewają ﬂagi brytyjska, polska, francuska,
kanadyjska i amerykańska. Zresztą ﬂagi te
były widoczne we wsiach i miasteczkach
na całym naszym szlaku w Normandii.
Kolejny dzień rajdu upłynął na objeździe okolicznych pól bitewnych z naszym
wypróbowanym przyjacielem, pasjonatem dziejów 1. Dywizji Pancernej i zarazem przewodnikiem, Kubą Wiąckiem
z Paryża. Doprowadził nas m.in. do pola,
na którym 8 sierpnia 1944 roku doszło do
dramatycznego natarcia czołgów 2. pułku pancernego. Wskazał miejsca, gdzie
były ukryte niemieckie armaty przeciwpancerne, które w krótkim czasie zniszczyły 22 polskie shermany. Zobaczyliśmy
też miejsce przeprawy dywizji przez rzekę
Dives w Jort i upamiętniający to pomnik.
Nocowaliśmy na wzgórzu, miejscu walk
wręcz polskich żołnierzy, skąd roztacza
się panoramiczny obraz pola walki. W pobliżu znajduje się muzeum bitwy – memoriał Mont Ormel. Wzgórze to – z powodu



 U góry: pomnik gen. Maczka
na Mont-Ormel w dniu
odsłonięcia; u dołu:
uczestnicy rajdu na shermanie
Pierwszej Pancernej w wyzwolonym
przez Polaków Thielt w Belgii

Fot. Andrzej Mierzwiński

 Kapitan Edward Podyma, jedyny
żyjący we Francji żołnierz 1. Dywizji
Pancernej gen. Maczka, wpisuje się
do Księgi Pamiątkowej Rajdu

tował przyczółek i odjechał na przyfrontowy odcinek do Bayeux, pierwszego
wyzwolonego miasta francuskiego. Tym
samym Naczelny Wódz stał się symbolicznie pierwszym żołnierzem Polskich
Sił Zbrojonych lądującym we Francji, ponad miesiąc przed przybyciem czołówek
1. Dywizji Pancernej.
– Pamięć narodową znajduje się w muzeach i w książkach historyków. Wy znajdujecie ją w ruchu, w życiu – powiedział
wzruszony Piotr Sosnkowski, dziękując
nam za przybycie. Po miłym spotkaniu
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charakterystycznego wyglądu na mapie
– gen. Maczek przezwał Maczugą i pod
taką nazwą przeszło ono do historii. Tu
corocznie odbywają się uroczystości upamiętniające polskie zwycięstwo.
W piątek 22 sierpnia 2014 roku rozpoczęła się ceremonia wojskowa z udziałem przedstawicieli państw, kompanii honorowej wojska francuskiego i polskiej
z 10. Brygady Kawalerii Pancernej, licznych gości, a przede wszystkim weteranów 1. Dywizji Pancernej, których przybyło już tylko niespełna dziesięciu. Z Wielkiej
Brytanii przyjechał też syn gen. Maczka
– prof. Andrzej Maczek. – Gdybym ojcu
miał powiedzieć trzydzieści lat temu o dzisiejszym wydarzeniu, to czuję, że on by
mi odpowiedział: „Synu, mów ładnie, ale
mów prawdę. Koncepcja może była moja,
ale sukces leży w dzielności i wylanej krwi
tych bohaterskich chłopców, o których nie
wolno nam nigdy zapomnieć” – powiedział profesor. Kulminacyjnym punktem
uroczystości było odsłonięcie pomnika
gen. Maczka. Stanął on blisko dotychczasowego symbolu memoriału, tj. czołgu
Sherman, na którego lewym boku widnieje napis GEN. MACZEK, na prawym
zaś MACZUGA. Nazajutrz odwiedziliśmy
cmentarz poległych żołnierzy Pierwszej
Pancernej w Urville-Langannerie przy
szosie Caen – Falaise, gdzie pochowano
615 Polaków. Wypełniając prośbę zaprzyjaźnionej z rajdem Anny Maciejowskiej-Chmielowskiej z Katowic, położyliśmy
od niej kwiaty na grobie jej ojca. Major
Jan Maciejowski, bo o nim jest mowa, po-

 Uczestnicy rajdu przed pomnikiem z nazwami miejscowości
wyzwolonych przez Polaków na cmentarzu w Lommel w Belgii

Fot. Andrzej Mierzwiński

 Paweł Ćmok przed swoim domem w Drongen w Belgii;
rozmawia z wicekomandorem rajdu Markiem Nowakiem
i Marią Kornagą

 Pomnik w Baarle-Nassau na granicy
belgijsko-holenderskiej

pularnie w dywizji zwany Maciejem, był
dowódcą 10. pułku strzelców konnych.
Poległ 20 sierpnia 1944 roku pod Chambois, pośmiertnie został odznaczony przez
Naczelnego Wodza gen. Sosnkowskiego
Złotym Krzyżem Virtuti Militari IV kl.
i awansowany do stopnia podpułkownika.

Przybyli ułani pod okna w Belgii
Po zakończeniu oficjalnych dwudniowych uroczystości oraz pożegnaniu
z kombatantami i innymi przyjaciółmi,
ruszyliśmy w dalszą drogę. Teraz posuwaliśmy się szlakiem dywizji, która po
zakończonych walkach w Normandii
i krótkim odpoczynku ruszyła do pości-

gu za nieprzyjacielem w kierunku północno-wschodnim. Na nocleg dotarliśmy
do Hesdin, miejscowości wyzwolonej
4 września 1944 roku przez pancerniaków z 24. pułku ułanów.
Następnym dniem była niedziela. Z tej
okazji ks. Marek Kiedrowicz, kapelan rajdu, odprawił polową mszę św. w Abbeville.
To właśnie tu 12 września 1939 roku odbyła się brytyjsko-francuska konferencja,
na której zadecydowano nie podejmować
ofensywy na Niemcy i przejść do działań
obronnych. Było to jednoznaczne z nieudzielaniem sojuszniczej Polsce pomocy. Polaków o tym nie poinformowano.
Stalin natomiast dzięki swoim agentom
postanowienie Najwyższej Rady Sojuszniczej poznał niemal natychmiast. Przesądziło to o jego decyzji zaatakowania Polski, co nastąpiło 17 września 1939 roku.
Dziwnym zrządzeniem losu, pięć lat po
tamtych wydarzeniach, Abbeville zostało
3 września 1944 roku wyzwolone przez
polską 1. Dywizję Pancerną. Upamiętniają
to pomniki przy Route des Polonais (Droga
Polaków) i Place du Général Maczek (plac
gen. Maczka); zostawiliśmy przy nich nasze wieńce.
Kolejny przystanek to belgijskie Ypres.
Jechaliśmy tam z wieńcem, aby złożyć
go pod tablicą, na której po ﬂamandzku,
francusku i polsku widnieje napis NA
PAMIĄTKĘ DNIA 6 WRZEŚNIA 1944
ROKU, W KTÓRYM PIERWSZA POLSKA DYWIZJA PANCERNA WKROCZYŁA DO YPRES WALCZĄC ZA
WASZĄ I NASZĄ WOLNOŚĆ, umiesz-

Fot. Jerzy Kirszak

Fot. Andrzej Mierzwiński
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 Uroczystości na cmentarzu Urville-Langanneire w Normandii

przednich rajdach, obiecywaliśmy sobie
kolejne spotkania. Odszedł nagle.

Czołgiści i spadochroniarze

Fot. Zbigniew Kirszak

czony przed wejściem do wspaniałego
średniowiecznego ratusza. Okazało się
jednak na miejscu, że tablica została zdemontowana i oddana do renowacji przed
siedemdziesiątą rocznicą wyzwolenia
miasta. Złożyliśmy kwiaty pod pustym
miejscem po tablicy. Może dotrwały tam
do ponownego jej umocowania?
Z Ypres udaliśmy się do nieodległego Thielt, w którym 8. batalion strzelców (tzw. krwawych koszul) i 24. pułk
ułanów toczyły ciężkie walki uliczne,
8 września 1944 roku wyzwalając miasteczko. Upamiętnia to pomnik wdzięczności – czołg Sherman ze znakami dywizji
oraz tablicą z historią i mapką całego jej
szlaku. Co ciekawe, gdy już po wyzwoleniu zbierano szczątki poległych w Belgii Polaków, aby pochować ich na wspólnym cmentarzu w Lommel, rada miejska
w Thielt, nie chcąc oddać swoich wyzwolicieli, nie zgodziła się na ekshumację.
Następnego dnia pojechaliśmy odwiedzić poznanych na poprzednich rajdach
weteranów Pierwszej Pancernej: Pawła
Ćmoka z 10. kompanii saperów, który jako
Ślązak został wcielony do Wehrmachtu i we
Włoszech trafił do alianckiej niewoli, z której dostał się do Pierwszej Pancernej, oraz
bohatera spod Mont Ormel, kawalera dwukrotnego Krzyża Walecznych, ówczesnego
kpr. Sylwestra Bardzińskiego. Na tę wizytę
umówiliśmy się kilka dni wcześniej w Normandii, dokąd pan Sylwester przyjeżdża
co roku. Teraz ma 96 lat i przy tym doskonałą pamięć. W dywizji był w 1. pułku
pancernym kierowcą „czołga” (jak mówi
z zachowaniem tradycyjnej odmiany). Mó-

wił m.in., że w czasie walk największym
wrogiem było zmęczenie. – Ci, którzy nie
musieli strzelać, skręcili się w wieżyczce
jak węgorz i spali, ale kierowca musiał jechać – opowiadał ze swadą. Szczególnie
wzruszający był moment powitania, gdy
motocykle z biało-czerwonymi ﬂagami zaparkowały przed posesjami naszych bohaterów, a uczestnicy rajdu na dzień dobry
odśpiewali im Przybyli ułani pod okienko. Był to także niecodzienny widok dla
Belgów, którzy w większości nie zdawali
sobie sprawy z tego, kim są ich sąsiedzi
i jak są oni ważni dla Polaków, którzy przyjechali z tak daleka, aby oddać im hołd.
Później złożyliśmy jeszcze wieniec na
grobie niedawno zmarłego Firmina Verbeke – przyjaciela Polaków od czasu, gdy
jako młodzieniec widział rannych
i umierających maczkowców w swoim przydomowym ogrodzie.
Poznaliśmy go kilka lat temu na po-

Kolejny dzień rajdu (wtorek, 26 sierpnia) był przeznaczony na objazd Bredy
i okolicznych cmentarzy. Najważniejszym punktem programu w tym dniu
była wizyta na największej polskiej nekropolii w Holandii – cmentarzu wojskowym w Bredzie, gdzie pochowano
gen. Maczka i 161 polskich żołnierzy.
Łącznie w Holandii spoczywa ponad
pięciuset polskich żołnierzy i lotników
poległych w walkach o oswobodzenie
tego kraju.
Następnego dnia odwiedziliśmy
cmentarz w Lommel. To z kolei największy polski cmentarz wojskowy
w Belgii. Spoczywa tu 257 maczkowców i lotników poległych w walkach
o wyzwolenie Belgii w 1944 roku.
Po złożeniu wieńca i krótkiej modlitwie
wróciliśmy do Holandii i udaliśmy się do Driel koło Arnhem, gdzie we wrześniu 1944 roku lądowała
1. Samodzielna Brygada
Spadochronowa pod 
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dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego. Motocykle zaparkowaliśmy na
pl. Polskim w pobliżu pomnika gen. Sosabowskiego i tablicy z nazwiskami polskich
spadochroniarzy poległych w największej
w dziejach operacji powietrzno-desantowej o kryptonimie „Market Garden”.
Kolejny dzień rajdu, ostatni w Holandii,
spędziliśmy, zwiedzając Airborne Museum w Oosterbeek w pobliżu Arnhem. Historię walk spadochroniarzy przekazuje się
tu w niezwykle atrakcyjnej formie z zastosowaniem najnowocześniejszych technik
audiowizualnych. Co ważne, także polski
wątek został należycie wyeksponowany.
Jest m.in. wystawa „Polacy w Driel”,
stoi rzeźba głowy gen. Sosabowskiego;
jest też gablota odznaczeń oraz fotografia kpt. Ludwika Zwoleńskiego, polskiego oficera łącznikowego przy brytyjskiej

1. Dywizji Powietrznodesantowej, który
dwukrotnie przepłynął wpław Ren, by nawiązać łączność z polską brygadą. Ten
wątek znany jest zresztą ze słynnego filmu
O jeden most za daleko. Później oddaliśmy hołd poległym w bitwie żołnierzom
pochowanym na alianckim cmentarzu
wojennym. Leży ich tam 1748 – w tym
1393 Brytyjczyków i 73 Polaków.
W piątek 29 sierpnia rajd dobiegał końca; pozostawał ostatni skok do niemieckiego miasta portowego Wilhelmshaven
– kolebki Kriegsmarine – którego garnizon kapitulował przed polską 1. Dywizją
Pancerną 6 maja 1945 roku. Po drodze
zahaczyliśmy jeszcze o miasteczko Haren – w latach 1945–1947 zwane Maczkowem. Wtedy działały tu polska administracja, polskie szkoły, teatry, kościół,
a ulice nosiły polskie nazwy. W tamtych

Znicze i wieńce, które uczestnicy rajdu pozostawili w przeszło dwudziestu
miejscach pamięci, zabrano samochodem użyczonym przez Instytut Pamięci
Narodowej. W muzeach, stowarzyszeniach polonijnych, harcerzom, a także
wśród uczestników rajdu rozdano około trzystu publikacji edukacyjnych, głównie
broszury o generałach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie wydane przez IPN
w serii „Patroni naszych ulic”.
Polskie Radio Rzeszów na bieżąco emitowało relacje podróżującej z rajdem
red. Marii Kornagi, a TV Trwam, której kamery towarzyszyły motocyklistom
od Arromanches do Bredy, wyświetliła we wrześniu czteroodcinkowy reportaż.
Autor serdecznie dziękuje ﬁrmom Kawasaki Probike S.A. i Modeka Polska
za umożliwienie udziału w wyprawie.
 Plaża i pozostałości sztucznego portu w Arromanches, gdzie w 1944 roku
lądowała 1. Dywizja Pancerna gen. Maczka

latach w Maczkowie znalazły schronienie tysiące Polaków, byłych robotników
przymusowych, jeńców, więźniów obozów koncentracyjnych, uciekinierów
z rządzonej przez komunistów Polski.
Ostatni wieniec złożyliśmy parę kilometrów dalej pod obeliskiem w Oberlangen, upamiętniającym żeński stalag VI C,
w którym przebywały kobiety żołnierze
Armii Krajowej, wzięte do niewoli po kapitulacji Powstania Warszawskiego. Obóz
ten 12 kwietnia 1945 roku wyzwolił patrol 2. pułku pancernego pod dowództwem
ppłk. Stanisława Koszutskiego. Uwolniono wówczas 1728 kobiet i dziewięcioro
niemowląt urodzonych już w niewoli.
Zapanował wtedy niebywały entuzjazm,
wkrótce też przez obóz przewinęły się rzesze maczkowców, z których jeden odnalazł
w obozie swą córkę, a inni siostry, znajome i krewne. Był to, jak mówili żołnierze,
najpiękniejszy dzień w historii ich dywizji.
W Wilhelmshaven nad wybrzeżem
Morza Północnego zakończyła swój szlak
bojowy 1. Dywizja Pancerna gen. Maczka. Był to też ostatni punkt naszej wyprawy, liczącej w sumie ponad 5 tys. km. Pojechaliśmy na nocleg do Bremy i stamtąd
każdy udał się w swoją stronę.
dr Jerzy Kirszak – pracownik Oddziałowego
Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu, edukator
historyczny motocyklowych Rajdów Maczka; zajmuje się
historią wojskowości i biograﬁstyką

Zeskanuj kod i obejrzyj reportaż IV MOTOCYKLOWY RAJD ŚLADAMI PIERWSZEJ DYWIZJI PANCERNEJ na pamiec.pl/rajd_maczka

Fot. Zbigniew Kirszak
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Instytut Pamięci Narodowej oraz Cinema City zapraszają do kin

Stan wojenny
w filmie
12 grudnia o 22.00 w dwudziestu kinach sieci Cinema City w całej Polsce rozpocznie się maraton
filmowy. Będzie można zobaczyć trzy obrazy, których akcja przypomina o wprowadzonym 33 lata
temu stanie wojennym: Bez końca, Popiełuszko. Wolność jest w nas i 80 milionów.

Bez końca to pierwsza wspólna produkcja reżysera Krzysztofa Kieślowskiego i scenarzysty Krzysztofa Piesiewicza.
Film powstał w 1984 roku, a więc tuż po wydarzeniach, które przedstawia. Narratorem jest Antoni Zyro –
zmarły kilka dni wcześniej prawnik, obrońca robotnika aresztowanego za zorganizowanie strajku. Postacie –
adwokaci i opozycjoniści – tworzą mozaikę postaw od uległości wobec systemu, przez ucieczkę za granicę po
bezkompromisowość.
Scenariusze kolejnych dwóch filmów, zrealizowanych niedawno (w 2009 i 2011), powstały na podstawie faktów.
Popiełuszko… Rafała Wieczyńskiego pokazuje środowisko opozycyjne skupione wokół ks. Jerzego Popiełuszki,
fenomen mszy za ojczyznę i ogrom poruszenia społecznego wywołanego zamordowaniem kapłana. Pojawia się
też sprawa śmiertelnego pobicia Grzegorza Przemyka przez milicjantów w maju 1983 roku. Choć film opowiada
w dużej mierze o zdarzeniach, które miały miejsce po oficjalnym zniesieniu stanu wojennego 22 lipca 1983 roku,
to należy pamiętać, że część przepisów wprowadzonych na przełomie lat 1981 i 1982 obowiązywała do końca lat
osiemdziesiątych.
Akcja 80 milionów Waldemara Krzystka toczy się we Wrocławiu w czasie tzw. karnawału Solidarności. Jesienią 1981
roku młodzi działacze wrocławskiej Solidarności otrzymują informację o przygotowywanej przez władze konfrontacji
siłowej. W ostatniej chwili przed zablokowaniem kont opozycji podejmują z banku związkowe pieniądze, a następnie
deponują je u abp. Henryka Gulbinowicza. Scenariusz tego sensacyjnego filmu powstał na motywach historii działaczy
dolnośląskiej Solidarności: Józefa Piniora, Władysława Frasyniuka, Tomasza Surowca i Stanisława Huskowskiego.
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