Tadeusz Krząstek, Tobruk. Pamiątki chwały
Karpatczyków. The Souvenirs of the Carpathians’
Glory, Warszawa 2010, ss. 292
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amodzielna Brygada Strzelców Karpackich była jednostką
Polskich Sił Zbrojnych, która na kartach historii II wojny
światowej zapisała się złotymi zgłoskami. Sformowana
2 kwietnia 1940r.z inicjatywyNaczelnegoWodzagen.WładysławaSikorskiegojakoBrygadaStrzelcówKarpackichprzy francuskiejArmiiLewantubyłaformacjącałkowicieochotniczą.Utworzono ją przede wszystkim z ewakuowanych z terenów Rumunii
i Węgierżołnierzypolskich.NadowódcębrygadyNaczelnyWódz
wyznaczyłpłk.dypl.StanisławaKopańskiego,absolwentaL’École
SupérieuredeGuerre(wewrześniu1939r.piastowałfunkcjęszefa
Oddziału III Operacyjnego Sztabu Głównego Wojska Polskiego,
a następnie szefa Oddziału Operacyjnego Sztabu Naczelnego Wodza), awansowanego
późniejdostopniagenerałabrygady.SzeregibrygadyzasililiPolacyprzedzierającysięna
BliskiWschódzzajętejprzezNiemcówFrancji,atakżeokupowanegokraju,uciekinierzy
zniemieckichobozówjenieckichorazfrancuskiejLegiiCudzoziemskiej.Do brygadytrafili
nawetrodacyz Brazylii,Argentyny,StanówZjednoczonych,Mandżuriii Persji,przy czym
niektórzyz nichnietylkonieurodzilisięw Polsce,alei nigdyniewidzielipolskiejziemi.
PokapitulacjiFrancjiBrygadaStrzelcówKarpackichwyszłazSyriizbroniąw ręku,bez
skazy na żołnierskiej czci i honorze. Zreorganizowana i przemianowana na Samodzielną
Brygadę Strzelców Karpackich wzięła udział w walkach z armiami Włoch i Niemiec
w AfrycePółnocnej.
SBSKbyłajedynąlądowąregularnąformacjąPSZ,któraprowadziładziałaniabojowe
po upadkuFrancji.W maju 1941r.BrygadaKarpackaweszław składzałogitwierdzyMersaMatruh,mającejstanowićostatnipunktoporuwojsksprzymierzonychna drodzeoddziałów włoskich i niemieckich uderzających w kierunku Kanału Sueskiego. Linie obrony
twierdzyod południai wschodubyływ całościdziełempolskichżołnierzy.
DonajważniejszychczynówbojowychSBSKniewątpliwienależyudziałwobronie
twierdzy Tobruk w okresie od sierpnia do grudnia 1941 r. Utrzymanie twierdzy było
kluczowezpunktuwidzeniamożliwościobronyEgiptu.Załogatwierdzyw ciąguośmiu
miesięcyoblężeniawiązała w bojukilkadywizjiwłoskichi pułkówniemieckich,przecinaj ąc przy tym niep rzyj ac iels kie lin ie zao pat rzen iow e. Bryg ad zie pow ier zon o
zabezpieczenie najtrudniejszego odcinka, tzw. wyłomu ze wzgórzem Ras el Medauar
(wzgórze 209),któreoddziałyniemieckiezdobyływ maju1941 r.Odległośćstanowisk
bojowychod liniinieprzyjacielskichu stópRaselMedauarwynosiław niektórychmiejscach mniej niż 200 m. Polacy w obronie Tobruku wsławili się służbą patrolową
na przedpoluorazwypadamina wysuniętestanowiskanieprzyjaciela,w efekciektórych
m.in. pozyskano informacje o przygotowywanym natarciu na twierdzę, co w znaczący
sposóbwpłynęłona terminrozpoczęciaofensywybrytyjskiej 8 Armii.
Sławę Polaków jako doskonałych żołnierzy potwierdził udział Brygady Karpackiej
w prowadzonych w ciągu 1942 r. działaniach bojowych, w bitwach pod Ain el Ghazala,
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w zdobyciuBardiii okupacjiCyrenajki.Wartozwrócićuwagęna fakt,żeKarpackiPułk
Ułanówbyłjedynąpolskąformacją,którauczestniczyław działaniachbojowychw Egipcie
w okresiepierwszejbitwypod ElAlameinw lipcu 1942r.W dniu 3maja 1943r.przekształcono SBSK w 3 Dywizję Strzelców Karpackich, stanowiącą trzon 2 Korpusu Polskiego
dowodzonego przez gen. Władysława Andersa. Pierwszym dowódcą 3 DSK został gen.
bryg.StanisławKopański.
CharakteryzującBrygadęKarpacką,wartoprzytoczyćsłowaMieczysławaMłotka,szefaWydziałuOświatySBSKi znakomitegoznawcyjejdziejów:„Próżnojestszukaćw historiiWojskaPolskiegoformacjitakiej,jakąbyłaSamodzielnaBrygadaStrzelcówKarpackich.Możepod niektórymiwzględamiprzypominapierwsząbrygadęlegionówz pierwszej
wojnyświatowej.Jakoformacjaniemiałażadnejtradycjiprzedwojennej,tradycjętęstworzyłasama,samateżzdołałaukształtowaćwłasny,odmiennyod przedwojennegotypżołnierza o wyraźnym poczuciu dumy narodowej i brygadowej i odpornego na wpływy
zewnętrzne.Żołnierzabrygadycechowałowielkiepoczucieobowiązku,gotowośćdo poświęceń,koleżeństwo,przedsiębiorczość,junackafantazja,niechęćdo dyscyplinyformalneji zrozumieniedladyscyplinywewnętrznej”1.
Brytyjski etat wojenny SBSK przewidywał 308 oficerów i 4881 szeregowych, jednak
do wypełnieniaetatówbrakowało 369szeregowców.W jednostkachwydzielonychzestanu
brygady,tj.w OśrodkuZapasowymi LegiiOficerskiej,służbępełniłołącznieok. 1200żołnierzy,w tymponad 700oficerów.SkładosobowySBSKbyłzasadniczoróżnyod innych
oddziałówPSZ.W sensieterytorialnymżołnierzeBrygadyKarpackiejreprezentowalicały
kraj, przy czym niemal 50 proc. ochotników dały województwa południowe: krakowskie
i lwowskie.Na trzecimmiejscuwymienićnależywojewództwowarszawskie.PrzedstawicielePoloniiorazosobyprzedzierającesiędo BrygadyKarpackiejna własnąrękęliczyli
łącznieok. 30proc.jejstanuosobowego.Blisko 30proc.żołnierzyposiadałowykształceniewyższelubśrednie,natomiastszkołępowszechnąukończyłoponad 50proc.Około 1000
żołnierzySBSKstanowiliprzedstawicieleinteligencji,zawodówwolnych,urzędnicypaństwowi.Stanrzemieślniczyreprezentowanybyłprzezponad 1400żołnierzy,ok. 400było
rolnikamii tylużrobotnikami,grupęniecoponad 300osóbtworzyliżołnierzenieposiadający jeszcze określonego zawodu – w większości uczniowie i absolwenci szkół średnich.
WśródżołnierzySBSKwyznaniowodominowalikatolicy,niewielkaczęśćreprezentowała
wyznanieprawosławnei ewangelickie,a ok. 50osób– mojżeszowe2.
BrygadaKarpackastanowiłaniezwykleważnyośrodekemigracyjnegożyciakulturalnego.MieczysławMłotek,charakteryzującbrygadę,podkreślił,że„miaław swychszeregach
poetów,pisarzy,artystówscenicznychi naukowcówo znanychw Polscenazwiskach,mogła
więcstworzyć– i stworzyła– własnąliteraturęo charakterystycznychmotywachi nastrojachwschodnichi pustynnych,teatri wartościową,niesubwencjonowanąprasężołnierską.
W granicachswychmożliwościpropagowałakulturępolskąw takichdziedzinachjakmuzyka i pieśń polska oraz sport. Brygadowa jedenastka piłkarska miała opinie najlepszej
w Egipciei przysporzyłabarwompolskimniemałosympatiii chwały”3.Wartodnotowania
1

M.Młotek,KrótkizaryshistoriiBrygadyStrzelcówKarpackich1940–1942.ShortHistoryofPolishCarpathianBrigade 1940–1942,Londyn 1985,s. 44.
2 Ibidem,s. 3, 44i nn.;K.Grzybowski,ObliczeBrygadyKarpackiej[w:]SamodzielnaBrygada Strzelców
Karpackichw dziesięcioleciejejpowstania.Zbiorowapracahistorycznai literackażołnierzyS.B.S.K.,red.
J. Bielatowiczi M.Młotek,Londyn 1951,s. 139–142; Z.Picheta,SamodzielnaBrygadaStrzelcówKarpackich 2 IV 1940–2 V 1942.Spisżołnierzy,b.d.,b.m.,s. IV–IX.
3 M.Młotek,KrótkizaryshistoriiBrygadyStrzelcówKarpackich…,s. 44i nn.
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jest fakt zorganizowania podległego szefowiWydziału Oświaty SBSK działu radiowego,
który od 15 stycznia 1942 r. nadawał audycje w języku polskim na antenie Radia Kair.
AudycjetebyłyretransmitowaneprzezBBC4.
SBSKmimoswojejwyjątkowościi znaczenianiedoczekałasięjakdotądobszernejmonografiinaukowej.Nigdytakżenieukazałsiężadenwiększyzbiórmateriałówikonograficznych.Tępoważnąlukęw znacznymstopniuwypełniaalbumTadeuszaKrząstkaTobruk.
Pamiątki Chwały Karpatczyków. The Souvenirs of the Carpathians’ Glory, wydany
w 2010 r. przez warszawskie Wydawnictwo Historyczne Vipart. Publikacja ukazała się
w językachpolskimi angielskim,codajeszansędotarciado szerszegogronaczytelników
i badaczy.
Zwracauwagęstarannośći bogactwoszatygraficznejalbumu,którajestdziełemkierującegowydawnictwemVipartStanisławaZielińskiego.Motywprzewodnistanowipamiątkowa odznaka SBSK – słynna „tobrucka gapa”. Opublikowane fotografie i dokumenty
pochodzą ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego, 1. Drużyny Harcerek „Róże
Pustyniim.ObrońcówTobruku”w Skawinieorazosóbprywatnych,w tymTobrukczyków
– MieczysławaHeroda,StanisławaJuryi TomaszaSkrzyńskiego.Niemalwszystkiefotografiei dokumentyzaprezentowanezostałypo razpierwszy.
Albumotwieracytatz przemówieniaPrezydentaRzeczypospolitejPolskiejLechaKaczyńskiegoz9listopada 2007r.poświęconegopotrzebiezachowaniapamięcio tych,którzywalczylio niepodległąPolskęw roku 1918,w wojniez bolszewikamiw 1920r.,na frontach II wojny światowej oraz w różnych formach stawili opór komunizmowi po 1945 r.
Fragmentprzemówieniadopełniająskierowanedo prezydentaLechaKaczyńskiegopodziękowaniaautoraorazwydawcyza pomocw przygotowaniualbumu.Lossprawił,żepatronującypublikacjizarównoPrezydentRzeczypospolitejPolskiejLechKaczyński,jaki Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Janusz Krupski
zginęli 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w drodze na uroczystości upamiętniające oficerów polskich pomordowanych przez Sowietów w 1940 r.
w Katyniu.
Książkę opatrzył obszernym słowem wstępnym Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisław Komorowski, obecny prezydent RP. Przytaczając na początku
fragmentwydanego9listopada 1941r.rozkazuNaczelnegoWodzaPSZ,w którymgen.
WładysławSikorskiokreśliłżołnierzySBSKbroniącychtwierdzyTobruk„PerłąNarodu
Polskiego”5,marszałekprzedstawiłnastępniedziejeBrygadyKarpackiej,zaznaczającjej
znaczeniemilitarne,moralnei kulturotwórcze.Podkreśliłtakżewagęalbumu,w którym
opublikowano wizerunki przedmiotów zebranych jako depozyty poległych żołnierzy
SBSK,przekazanychw 2003r.przezMinisterstwoWojnyWielkiejBrytaniii przechowywanychobecniew CentralnymArchiwumWojskowym.Marszałeksejmuzaakcentował,
żena kartachalbumuprzywróconohistoriiimionai postaciepoległychżołnierzy,costanowio szczególnejjegowartościmerytorycznej,natomiastjegokompozycja– o wartościartystycznej.
Idem,Kultura,oświatai sportw SBSK[w:]SamodzielnaBrygada StrzelcówKarpackichw dziesięcioleciejejpowstania…,s. 136i nn.;zob.także:J.Jędrzejczak,MówiPolskieRadioKair,„ArchiwumEmigracji.
Studia– Szkice– Dokumenty”,z. 4,Toruń 2001,s. 7–28.
5 Tutajzakradłsiędrobnybłąd,ponieważrozkaztenniemógłzostaćwydany– jakpodano– w Tobruku,
w którymNaczelnyWódzprzebywałw dniach 13–14 XI 1941r.ObszernefragmentyrozkazuNaczelnego
Wodza z 9 XI 1941 r. cytuje w swoich wspomnieniach gen. Stanisław Kopański, Wspomnienia wojenne
1939–1946,Londyn 1972,s. 145;fragmentyrozkazuopublikowanotakżew albumie(s. 27, 32–33).
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Wzruszającym słowem do czytelników poprzedzili album także Tobrukczycy – Stanisław Jura, szkolny kolega KarolaWojtyły – Jego Świątobliwości Jana Pawła II, żołnierz
1 BatalionuStrzelcówKarpackich,pilot 304DywizjonuBombowegoZiemiŚląskiej;MieczysławHerod,bohaterskiuczestnikbitwypszczyńskiejwewrześniu 1939r.,artylerzysta
w Karpackim PułkuArtylerii, uczestnik bitwy o Monte Cassino oraz Tomasz Skrzyński,
maturzysta 1939r.,UłanKarpacki,uczestnikbitwyo MonteCassinoi operacjiankońskiej.
Tobrukczycypodkreśliliznaczenieprzywróceniapamięcipoległychbohaterówwalkna PustyniLibijskiej,którzyspoczęliw miejscachodległychi niedostępnychdlaichnajbliższych,
wielu z nich pochodziło bowiem z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej wcielonych
po II wojnieświatowejdo ZwiązkuSowieckiego.
Albummożnapodzielićnadwadziały–opisowyiilustracyjny.Działopisowy,złożony
z siedmiupierwszychrozdziałów,otwierafragmentpoświęconymilitarnemui moralnemu
znaczeniu obrony twierdzy Tobruk. Rozdział „Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich”zawierapodstawoweinformacjedotyczącegenezyi politycznegokontekstuutworzeniaBrygadyKarpackiej,jejstrukturyw okresiesyryjskimorazznaczeniajakoemigracyjnegoośrodkakulturalnego,jakiezaczynałazyskiwaćnieomalod pierwszychdniswojego
istnienia.Kolejny– „KarpackaBrygadana fronciez Brytyjczykami”– dotyczylosówbrygady po kapitulacji Francji, od przejścia do Palestyny, reorganizacji w celu dopasowania
formacji do struktury armii brytyjskiej, szkolenia i udziału w działaniach bojowych, aż
do przygotowaniado przerzuceniaSBSKdo oblężonejtwierdzyTobruk.Wbrewtytułowi
rozdział „Boje o Tobruk” odnosi się nie tylko do działań SBSK w obronie twierdzy, ale
takżedobitwypod AinelGhazalai zdobyciaBardii.W końcowejjegoczęściumieszczonodanestatystycznestanuosobowegoi sprzętowegow okresieobronyTobruku,bilansstrat
osobowychw kampaniilibijskiej,zestawieniazdobytychodznaczeńorazcytatyz rozkazów
NaczelnegoWodzaz listopada 1941r.
Odrębną całość tworzą trzy ostatnie rozdziały części opisowej: „3 Dywizja Strzelców
Karpackich– historiai tradycje 1942–2009”,„PułkUłanówKarpackich– historiai tradycje”oraz„GenerałdywizjiStanisławKopański(1895–1976)”.Stanowiąonew istocieosobneartykułydotyczącetematykisygnalizowanejw tytułach,natomiastjakocałośćdopełniają
zarysowanywcześniejobrazbrygady,dotykająctakważnychtematówjakprzekształcenie
SBSKw 3DSK,czyprzybliżającpostaćdowódcybrygady.Niezwykleistotnyjestrozdział
poświęconyPułkowiUłanówKarpackich,wyróżniającemusięnawetna tletakelitarnejformacjijakSBSK.PułkUłanówKarpackichbyłjedynąpolskąjednostkąkawaleryjskąutworzonąna emigracji,któraniemiałatradycjiprzedwrześniowych.Byłteżostatnimw wojskach II Rzeczypospolitej regularnym konnym oddziałem, zmotoryzowanym dopiero
w czerwcu 1941r.6
Mankamentemczęściopisowejalbumujestbrakaparatukrytycznego.Niedopatrzenieto
jestszczególnieuciążliwew przypadkurozdziałówpoświęconych 3DSK,PułkowiUłanów
Karpackich oraz gen. Stanisławowi Kopańskiemu. W rozdziale dotyczącym gen.
Kopańskiegobrakujeniestetyistotnejinformacjiopozbawieniugopolskiegoobywatelstwa
przezpodporządkowanyZwiązkowiSowieckiemuTymczasowyRządJednościNarodowej
we wrześniu 1946 r. Szykany te dotknęły w sumie 76 wyższych oficerów PSZ, którzy
wstąpilidoPolskiegoKorpusuPrzysposobieniaiRozmieszczenia,wtymgen.Władysława
Andersa.
6

Na temathistoriii działańPułkuUłanówKarpackichzob.:UłaniKarpaccy.Zaryshistoriipułku,red.
J. Bielatowicz,Londyn 1966;E.S.Mentel,S.Radomyski,PułkUłanówKarpackich.PrzezKarpatynawiewali,
Karpackimiichnazwali…,Pruszków 1993.
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Częśćilustracyjnaalbumudzielisięna tematycznerozdziały,a w ichramachna podrozdziały. Rozdział „Drogi żołnierzy polskich na Bliski Wschód” poprzedzony jest krótkim
wprowadzeniem zawierającym informacje o rozmowach pomiędzy Rządem Polskim
na Uchodźstwie a stroną francuską na temat utworzenia polskiej jednostki wojskowej
przy ArmiiLewantuw Syrii.Fotografiepogrupowanow ramachpodrozdziałówukazującychżołnierzyw obozachinternowaniana Węgrzechi w RumuniiorazpodczaspróbprzedostaniasięprzezGrecjęi Jugosławięna BliskiWschód.Brakpodpisówpodfotografiami
nie pozwala stwierdzić, z czyich zbiorów one pochodzą – niestety problem ten dotyczy
większościrozdziałówalbumu.Byćmożezwiązanesąonez osobąAdamaDaleckiego,żołnierza 1 Batalionu Strzelców Karpackich, którego korespondencja z obozu internowania
na Węgrzechzostałazamieszczonaw albumie.Rozdziałzamykadrobiazgowoprzygotowana mapka przedstawiająca strefy internowania wojskowych i uchodźców cywilnych oraz
drogiżołnierzyna BliskiWschód,do Homsorazdo Anglii.
Kolejnyrozdziałzawierapodstawoweinformacjena tematutworzeniaBrygadyStrzelcówKarpackichw Syrii.Zamieszczonow nimdokumentyomawiającezawarcieporozumienia polsko-francuskiego w sprawie powołaniaArmii Polskiej na Bliskim Wschodzie
orazumowypolsko-brytyjskiejdotyczącejorganizacjipolskichoddziałówna terenieAnglii.
Zamieszczone fotografie ukazują wizyty wyższych oficerów francuskich – w tym gen.
Charles’a deGaulle(s. 82)– w BrygadzieKarpackiej.Jednymiz najbardziejinteresujących
sązdjęciapokazujące 14ochotników,którzyprzybylido brygadyz Harbinaw Mandżurii.
W kolejnychdwóchpodrozdziałachzawartoschematorganizacyjnySBSK,fotografieczęścikadryoficerskiejorazzdjęciapamiątkowestrzelcówkarpackichw Homs.
Rozdział„W obozieszkoleniowymw Latrun”otwierawprowadzenieprzybliżająceokoliczności,w którychBrygadaStrzelcówKarpackichopuściłaSyrięi przeszłado Palestyny.
Fotografieprezentujążołnierzybrygadypodczaswizytwyższychoficerówbrytyjskichoraz
ćwiczeńw Latrun.Uwagęzwracajązdjęciaprzedstawiającem.in.Jerzegoi HenrykaGiedroyciów, żołnierzy SBSK (s. 92) oraz uroczystości Święta Żołnierza 15 sierpnia 1940 r.
(s. 98–99).Ciepłeuczuciabudząfotografie,na którychuwiecznionotrud,jakiwkładaliżołnierzebrygadyw zorganizowanieświątBożegoNarodzeniaw 1940r.(s. 100).
WyjątkowoatrakcyjnyjestrozdziałpoświęconyPułkowiUłanówKarpackich,zawierający fotografie m.in. kadry oficerskiej Dywizjonu Ułanów Brygady Strzelców Karpackich
i Pułku Ułanów Karpackich SBSK oraz samych ułanów podczas ćwiczeń kawaleryjskich,
a takżepo przezbrojeniupułkuw brońpancerną.Wartojednakżezwrócićuwagęnafakt,że
omyłkowo wśród fotografii przedstawiających Ułanów Karpackich znalazło się konne
zdjęciekpr.MieczysławaHeroda,podoficeraKarpackiegoPułkuArtylerii(s.105),współautora słowa wstępnego skierowanego do czytelników albumu. W osobnym podrozdziale
zebranozdjęciaprzedstawiającePułkUłanówKarpackichobozującypodAleksandrią.
FormępodrozdziałówmająnastępneczęścialbumupoświęconeKarpackiemuPułkowi
Artylerii, Karpackiemu Dywizjonowi Artylerii Przeciwpancernej oraz Legii Oficerskiej.
Podrozdziałydotycząceartylerzystówniezostałypoprzedzonewprowadzeniem,niemniej
rekompensatęstanowiąnieliczne,aleniezwykleinteresującefotografieukazującedowódcówoddziałóworazsprzętartyleryjski.RozczarowujenatomiastczęśćdotyczącaLegiiOficerskiej,na którąskładasięwyłączniekrótkainformacjadotyczącatejwyjątkowejformacji(s. 114).
Dalsze podrozdziały poświęcone zostały szeroko pojętej tematyce dnia codziennego
żołnierzy Brygady Karpackiej, m.in. prasie, kulturze i sportowi, pracy duszpasterskiej na
liniifrontupodAleksandriączynaprzedpolachTobruku,atakżepielgrzymkomdoJerozolimy.
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CiekawesązdjęciażołnierzySBSKwykonującychpozorniebłaheczynności:urządzanie
obozu,obiadwpolowejstołówce,czyszczeniebroni(s.115).Podrozdział„Naprzedpolach
Tobruku” opatrzony został odrębnym wstępem. Prasę frontową reprezentują reprodukcje
stron z różnych numerów zasłużonego czasopisma Służby Transportowej SBSK „Za
kierownicą wTobruku” oraz dwutygodnika „Nasze Drogi” (s. 116–117), zamkniętego na
polecenie gen. Władysława Sikorskiego z powodu publikowania w nim artykułów jego
przeciwnikówpolitycznych7.Zwracająuwagęfotografiesłynnejorkiestrybrygady,drużyny
piłkinożnejorazcieszącegosięniemniejsząsławązespołuestradowego(s.119).Wartość
samąwsobieposiadajązdjęciazwiązanezpełnieniemposługiduszpasterskiej.Szczególne
wrażenie robią fotografie przedstawiające msze św. celebrowane w trudnych warunkach
polowychwtobruckichjaskiniach,wtymnaodcinkuobronytzw.wyłomuustópwzgórza
RaselMedauar(s.120–122).
Poprzedzonykrótkimwstępemrozdział„ObronaTobruku”zawierafotografieukazujące
nietylkożołnierzyBrygadyKarpackiej,alei sprzymierzonych– dowódcówczeskich,brytyjskich,żołnierzyaustralijskich.Kilkazdjęćprzedstawiateżwizytęw TobrukuNaczelnegoWodzagen.WładysławaSikorskiego(s. 133, 136).Podobnajesttakżetematykapodrozdziałów „Szczury Tobruku” oraz „Boje pod El Ghazalą i Bardią”. Zwracają uwagę
fotografie prezentujące zamaskowane stanowiska Pułku Ułanów Karpackich w Tobruku
(s. 139)orazbrońzdobytąprzezSBSKw bitwiepod AinelGhazala(s. 140).
Charakter podsumowujący mają rozdziały „Szlak bojowy Karpatczyków 1941–1945”,
„Z Irakupod MonteCassino”oraz„Bitwao Ankonę”.Ubogiew fotografie,zawierająjednakwnikliwieopracowanemapkiprzedstawiająceszlakbojowyi najważniejszedziałania
zbrojne 3DSK.
Kolejnedwarozdziałyukazująsylwetkiposzczególnychżołnierzy.Rozdziałytenależy
traktowaćjakoswegorodzajuzarystematu,ponieważwskazanienajdzielniejszychz dzielnychi sławnychTobrukczykóworazopisanieichsylwetekwymagałobyopracowaniaosobnegoalbumu.Wybór,któregodokonałautor,należyocenićjednakbardzowysoko– bezdyskusyjnie do grona bohaterów zaliczyć należy Mieczysława Białkiewicza, Adolfa
Bocheńskiego,WładysławaDrelicharza,KarolaFanslau,StanisławaKucharczyka,Mieczysława Sawickiego, Szczepana Wołkowicza iAntoniego Smolibdowskiego. Grono wybitnych Tobrukczyków również godnie reprezentują postaci ks. Józefa Jońca, Jerzego Giedroycia, Mieczysława Pruszyńskiego, Zygmunta Ludwika Odrowąż-Zawadzkiego.
Zabrakło w rozdziale choćby krótkich biogramów profesorów Władysława Górskiego
i Mieczysława Sas-Skowrońskiego. Poczesne miejsce w gronie sławnych Tobrukczyków
zajmowaćmusibliskiichsercuMarianHemar,autornieoficjalnegohymnuBrygadyKarpackiej.Wyjątkowąwartośćmaopublikowanaw rozdzialefotografiaprzedstawiającaartystówpodczasprawykonania„KarpackiejBrygady”3maja 1941r.w Latrun(s. 152).
Rozdział „Uroczyste przekazanie depozytów Karpatczyków” otwiera zapewne najbardziejporuszającączęśćalbumu.Opisanow niejokolicznościzgromadzeniaw Archiwum
MinisterstwaWojnyWielkiejBrytanii 1724przekazanychw czerwcu 2003r.do PolskidepozytówpoległychżołnierzySBSKi 2 KorpusuPolskiego.Ponadtona przeszło 50stronach
albumuzaprezentowanopamiątkipo poległychKarpatczykach.Pogrupowanezostałyrzeczowoi tematycznie(„Pamiątkiz Kairui Aleksandrii”,„Karpatczycyw kontaktachz ludnością arabską”, „Zdjęcia z ostatniej wizyty gen. Sikorskiego na Bliskim Wschodzie”,
„Zdjęciagen.W.Sikorskiegow depozytachpoległych”,„Królewskaparai premierprzy po7
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ległym Karpatczyku”, „Fotografie rodzin poległych Karpatczyków”, „Pamiątki ze służby
w WojskuPolskim”,„Pamiątkiz ZiemiŚwiętejpoległychKarpatczyków”,„Madonnyz depozytów poległych Karpatczyków”) lub powiązano je z konkretnymi żołnierzami SBSK
– WładysławemDrelicharzem,WładysławemDaleckim,AntonimKazimierczykiem,Adamem Karolem Daleckim,Aleksandrem Tomaszewskim, Stanisławem Puzio, Grzegorzem
Minkiewiczem, Władysławem Ferdyszynem, Franciszkiem Muriasem, Zygmuntem Kuncem, Czesławem Drabikiem (tu m.in. wzruszający list Drabika, który nigdy nie dotarł
do matki– s. 207),FerdynandemCiastko,AlojzymŁobodą,ZygmuntemMichalskim,MarianemKaczanąorazAdolfemBocheńskim.Rozdziałzamykajązdjęciaz pogrzebuAdolfa
Bocheńskiegow Loretow 1944r.Właśniedo tejczęścialbumunawiązująsłowaTobrukczyków – Tadeusza Jury, Mieczysława Heroda i Tomasza Skrzyńskiego: „Nikt z nas nie
przypuszczał, że cenne pamiątki po poległych naszych kolegach oddadzą PolsceAnglicy
i ktośjeprzywrócipamięcihistorii.[…]Światłodzienneujrzałystarefotografiesprzedwojny.Sąna nichpoleglikoledzywśródnajbliższejrodziny,wśródżołnierzyWojskaPolskiego,w obozachinternowaniana Węgrzechi w Rumunii,w drodzedo Homs.Tadeusz[Krząstek] przywrócił pamięci drogocenne listy, notatniki, kalendarzyki, piękne fotografie
ukazująceŚwiętoŻołnierzaw Latrunw 1940r.,mszepolowez ołtarzamizłożonymiz dział
i armat,karabinówstrzelcówkarpackich,jeźdźcówi koniostatniegopułkukonnegoregularnychsił II Rzeczypospolitej.Album,w którymzawartesątezdjęcia,jestwielkąkroniką
żołnierskiegolosukarpackiegożołnierza,jegożyciai walki,ostatnichchwilwieluTobrukczyków” (s. 14).
Integralnączęśćalbumustanowirozdział„Żyjąw naszejpamięci”,w którymopublikowanom.in.fotografienagrobkówżołnierzySBSKna cmentarzuw Tobruku(s. 220–227).
W krótkim wprowadzeniu zawarto podstawowe informacje dotyczące liczby poległych
i miejscaichpochówku,ukazanoponadtocmentarzżołnierzyalianckichw Tobruku– kwateręCzechówi kwaterębrytyjską,cmentarzżołnierzyfrancuskichorazcmentarzniemiecki
w Tobruku.OsobnypodrozdziałpoświęconomiejscompochówkuTobrukczykóww Polsce.
Całośćwieńczyzbiórfotografiiprzedstawiającychpostaći pogrzebKarpatczykaMieczysławaBiałkiewicza(s. 236i nn.).
Ostatni rozdział albumu traktuje o przekazaniu tradycji formacji PSZ poszczególnym
jednostkomWojskaPolskiegow latachdziewięćdziesiątych.Zawieraonfotografieprzedstawiająceuczestnikówspotkańkombatanckich,uroczystościprzekazaniasztandarów,sale
pamięciw jednostkachwojskowych.Zwracająuwagęzdjęciasztandaruorazprzybliżające
symbolikę 1DrużynyHarcerek„RóżePustyniim.ObrońcówTobruku”zeSkawiny.Wielkąwartośćmająpodrozdziaływ całościpoświęconepostaciomposzczególnychKarpatczyków i Tobrukczyków, jak Karpatczyka Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie,Tobrukczyków – Szczepana Stanczykiewicza,
StanisławaJury,MieczysławaSawickiego,LudomiraJewasińskiego,JanaAntonika,TomaszaSkrzyńskiego,JózefaPlebana,StanisławaMroszczuka,JózefaListosia,AntoniegoLipki,MieczysławaHeroda,WładysławaFoi.
Końcowe podrozdziały albumu mają charakter fotoreportaży z uroczystości i imprez
związanychz 65.rocznicązakończeniabitwyo Tobrukprzypadającąw 2006r.,sympozjum
w Centralnej Bibliotece Wojskowej 8 kwietnia 2008 r., odsłonięciem i poświęceniem
na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie tablicy upamiętniającej gen. Stanisława
Kopańskiego 9kwietnia 2008r.,wizytąautoraalbumuw Libiiw 2007r.,m.in.w Muzeum
HistoriiTobrukuzlokalizowanymw dawnymkościelepw.św.Jerzego.Ostatnifotoreportaż
zawierafotografiepozostałościmiaststarożytnegoImperiumRzymskiego.
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Zastrzeżeniabudzisposóbopracowaniabibliografiitematu.Zestawieniebibliograficzne
bilingwalnegowydawnictwa,jakimjestalbumTobruk.PamiątkichwałyKarpatczyków.The
SouvenirsoftheCarpathians’Glory,adresowanegoprzecieżtakżedo czytelnikównieznającychjęzykapolskiego,powinnozawieraćwięcejpozycjiliteraturyobcojęzycznej.Z pewnościąbłędemjestpominięciepublikacjiautorstwaMieczysławaMłotkaKrótki zaryshistorii Brygady Strzelców Karpackich 1940–1942. Short History of Polish Carpathian
Brigade 1940–1942,Londyn 1985,mimożezestawieniebibliograficznewymieniapomnikowedziełotegoautoraTrzeciaDywizjaStrzelcówKarpackich,przekręcającnazwiskodo
formyMłotkazamiastMłotek.Dlaprzejrzystościbibliografiapowinnazostaćprzedstawiona w sposób umożliwiający odróżnienie opracowań naukowych, wspomnień i czasopism
– w przypadkutychostatnichzdumieniebudzinieuwzględnienie„KuwolnejPolsce”,czasopismażołnierzySBSKwydawanegood 1940r.,tymbardziejżewalbumieopublikowano
okładkinumeru89(507)z1991r.i97(515)z1999r.(pismowydawanew Londynieod
1948r.)(s.143).Bibliografiatematupowinnabyćznacznieobszerniejszaniżzaprezentowanaprzezautoraalbumu.DośćwspomniećopracowanieWłodzimierza M.DrzewienieckiegoSamodzielnaBrygadaStrzelcówKarpackichi 3 DywizjaStrzelcówKarpackichw literaturze i prasie. Bibliografia, Buffalo–New York 1983. Szkoda, że w zestawieniu
bibliograficznym, które zapewne stanowić będzie istotną wskazówkę dla osób chcących
poznać bliżej dzieje Brygady Karpackiej, zabrakło miejsca dla wydanej w 1999 r.
monumentalnej pracy Śląsk pamięci Monte Cassino pod redakcją Witolda Żdanowicza,
stanowiącejwyjątkowyzbiórrelacjiżołnierzy2KorpusuPolskiego,spośródktórychwielu
służyło w SBSK. Bibliografia tematu zaproponowana przez autora jest w istocie jedynie
wyborem zawierającym informacje o bardzo wartościowych opracowaniach dotyczących
SBSK.
Podsumowując, należy stwierdzić, że ocena albumu autorstwa Tadeusza Krząstka
Tobruk.PamiątkichwałyKarpatczyków.TheSouvenirsoftheCarpathians’Glory wypada
dobrze.Zaprezentowanemateriałyarchiwalnemającharakterwręczunikatowy,takżeautorowiopracowaniagraficznegoalbumuStanisławowiZielińskiemunależąsięsłowanajwyższegouznania.Uwagikrytyczneskierowanepod adresemksiążkiniemogąwpłynąćna jej
wysokąocenę.Autorpracyjestbardzodobrzeprzygotowanydo pisaniao BrygadzieKarpackiej,recenzowanewydawnictwoniejestprzecieżpierwsząpublikacją,którąprzygotowałna tentemati należymiećnadzieję,żenieostatnią,ponieważSBSKwciążczekana poważnąmonografięnaukową.AlbumTobruk.PamiątkichwałyKarpatczyków.TheSouvenirs
oftheCarpathians’Gloryuznaćnależyza pozycjęobowiązkowąw biblioteczcekażdego
badaczazajmującegosięBrygadąKarpacką.
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