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Od Redakcji
Wydając kolejny już siódmy Zeszyt Naukowy LOGOS VII/XI/2017 z wyjątkową i
uzasadnioną satysfakcją - witamy w gronie członków Towarzystwa Naukowego LOGOS oraz
w zespole Redakcyjnym Zeszytów Naukowych LOGOS – Panią dr. Wandę NalepęAmarantidou, długoletnią wykładowczynię w Katedrze Filologii Klasycznej, Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Debiutującą w naszym zespole artykułem pt.
,, Józef Zaremba (1731-1774) życie prywatne i działalność wojskowa”. Zwracamy uwagę, że
tytułowa postać artykułu jest mocno związana z terenem powiatu piotrkowskiego.
- Z kolei Zygmunt Rogoziński publikuje artykuł, którego nie tylko treść jest interesująca ale i
tytuł frapujący ,, Lew Lechistanu – Patronem Czarnej Dywizji”. Z tytułem tym jest związany
ogłoszony przez nas konkurs. Zawiera on trzy pytania:
1. Skąd nazwa ,, Lechistan”?
2. Dlaczego przydomek ,, Czarna”?
3. Kto aktualnie jest dowódcą ,, Czarnej Dywizji”.
Dla trzech pierwszych osób, które prześlą prawidłowe odpowiedzi na adres
szkolylogos@gmail.com Redakcja Zeszytów przyzna nagrody książkowe.
- Następnym ważnym artykułem szczególnie w obecnym okresie w którym władze
państwowe prowadzą politykę zmierzającą do respektowania prawdy historycznej – jest
opublikowanie treści Ustawy dotyczącej repatriacji. Jest ta ustawa wyrazem troski władz
państwowych o powrót do Ojczyzny tych osób, które najczęściej nie z własnej woli znalazły
się poza granicami własnego państwa.
Pan Inżynier Zygmunt Błaszczyk, były długoletni Dyrektor Delegatury Ochrony Zabytków w
Piotrkowie Tryb. publikuje artykuł pt. ,, Dwór w Skotnikach nad Pilicą”.
Jak wiadomo wieś Skotniki aktualnie znajduje się w granicach Gminy Aleksandrów, powiat
piotrkowski. Gmina ta jest znana z bardzo dobrze utrzymanych dróg i z tego, że energia
elektryczna do oświetlenia pochodzi z baterii fotowoltaicznych. Skotniki były w XVI wieku
miastem prywatnym stąd rynek i z jego narożników rozchodzące się ulice.
Poza pięknym kiedyś budynkiem dworu szlacheckiego - obronnego, którego remont w
latach 70-tych XX wieku nadzorował Pan inż. Zygmunt Błaszczyk a kierownikiem budowy był
Pan inż. Andrzej Sitarz redakcja nasza dysponuje jeszcze dodatkowymi informacjami.
Mianowicie takimi, iż po przeprowadzonym remoncie miał się tam mieścić Ośrodek
Szkoleniowo – Wypoczynkowy Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb. taką informację
otrzymały ówczesne władze Gminy Aleksandrów, tj. Zygmunt Rogoziński ówczesny
przewodniczący Gminnej Rady Narodowej i Marian Pasieczyński – wójt Gminy a także Jerzy
Ryszka – Inspektor d.s. Rady Narodowej, który nadzorował przygotowanie ,, Programu
Rozwoju Gminy Aleksandrów” .
Dodajemy, iż program ten poza remontem Dworu szlacheckiego zawierał też inne
zrealizowane zadania, tj.
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- budowa drogi nadpilicznej z Kawęczyna do Sulejowa przez Niewierszyn oraz
-.budowę mostów na rzece Czarnej w Ostrowiu i w Rożenku a także
,, wyprostowanie” drogi ze Skotnik do Jaksonka na odcinku jej przebiegu w Kukurędach.
Jak z powyższego wynika nakłady finansowe na realizację całego Programu Rozwoju Gminy
Aleksandrów były znaczne. Dużą zasługę na jego realizację poczynił Pan inż. Franciszek
Jaciubek - wicewojewoda piotrkowski.
Kiedy już remont dworu był zaawansowany okazało się , że zgodnie
z
obowiązującymi przepisami prawnymi remontowany dwór
w Skotnikach jak
i okalający go park są własnością miejscowej parafii rzymsko - katolickiej p.w. Niepokalanego
Poczęcia NMP. Wzięło się to z tego iż w 1897 r ówczesny właściciel dóbr skotnicko reczkowskich przeprowadzał porządkowanie polegające na przenoszeniu mieszkańców i ich
budynków na inne siedlisk i w ten sposób powstały nowe miejscowości, jak Nowy Reczków,
Nowy Józefów, Nowy Ojrzeń. Jednak niektóre z miejscowości razem z mieszkańcami zostały
przeniesione na teren innej parafii. W tym wypadku Parafii Skórkowice mianowicie Mały
Reczków i Papiernia spowodowało to, iż zmniejszyła się liczba parafian ( ,, dusz”) na terenie
parafii Skotniki właściciel dóbr hr. Krasiński postanowił zrekompensować stratę jaką z tego
tytułu poniosła parafia i przekazał jej budynek dworu wspomnianego wcześniej z
otaczającym parkiem. Parafia w Skotnikach będąc właścicielem wspomnianej nieruchomości
dokonała jej sprzedaży osobie prywatnej.
- Kolejnym – wyjątkowo dla nas ważnym artykułem jest ten, którego autorem jest PATRON
Szkół LOGOS płk. Antoni Rogoziński wówczas jeszcze majorem pt. 30 – lecie
,,PANCERNIAKA”. Jak wiemy żywotność naszego PATRONA spowodowała, że po zakończeniu
II wojny światowej nie mogąc (z wiadomych względów wrócić do Polski)
po
krótkim pobycie w Wielkiej Brytanii udał się razem z żoną Biancą do USA i osiadł w
Milwaukee, gdzie działał w szeregach Kongresu Polonii Amerykańskiej wydając, jako redaktor
pismo ,, Pancerniak” nawiązujące do jego walk wraz z Generałem Stanisławem Maczkiem
przy oswabadzaniu Północnej Francji, Belgii i Holandii. Artykuł ten możemy potraktować jako
zapowiedź wydania książki autorstwa Kate Murawskiej z Milwaukee, która kończy pisanie
książki pt. ,, Biografii Pułkownika Antoniego Rogozińskiego”.

Redakcja Zeszytów Naukowych
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dr Wanda Nalepa Amarantidou
Motto: Vita mortuorum in memoria vivorum posita est.
( Istnienie zmarłych zależy od pamięci ludzi żyjących ) ( M.T. Cyeron, Philippicorum liber – IX,
V,10)
Józef Zarema ( 1731-1774 ) życie prywatne i działalność wojskowa1
Znanym członkiem rodu Zarembów z gniazda dynastycznego Zaręby Kościelne był
Józef Herman Zaremba2 ( dalej cytowany jako Józef Zaremba).

Rodzice i rodzeństwo
Ojcem Józefa był Tomasz, młodszy brat Szymona Zaremby, łowczy Piotrkowski, a
matką Magdalena z Łąckich, córka Krzysztofa Łąckiego i Katarzyny z Kozierowskich, krewna
ks. Jana Kozierowskiego, biskupa Adratyńskiego.
Tomasz był również synem Kazimierza i Anny z Konopków, jego drugiej żony. Właśnie
Tomasz Zaremba był protoplastą starszej linii Zarembów: ojcem marszałka – konfederata
Józefa z rodzeństwem i dziadka Floriana, pułkownika z powstania Kościuszkowskiego z 1794
roku, synem Józefa dziedzicem Libidzy. Szymon Zaremba nie posiadał dzieci.
Ojciec Józefa wychodził wraz z Szymonem z Zarąb Kościelnych i tam mieszkał do
momentu kupna Libidzy koło Kłobucka w 1733 roku. Rodzice Józefa poślubili się w 1729 roku
z pewnością w Zarębach Kościelnych. Pierworodnym ich synem był Józef, urodzony w 1731
roku, czyli w dwa lata po ślubie.
Kwestią sporna pozostaje ustalenie miejsca urodzenia Józefa. W literaturze
przedmiotu przyjęto, że on urodził się w Libidzie, ale biorąc pod uwagę fakt zakupu tej wsi
przez ojca w 1733 roku, nie jest to możliwe. Mógł się urodzić Józef w Zarębach Kościelnych w

1

Artykuł ten ofiarowuję mojemu zmarłemu, jedynemu Bratu Świętej Pamięci Włodzimierzowi Nalepie ( ur.
11.02.1939, zm. 07.04.2017 ). „Miłość silniejsza niż śmierć”.
2
Podstawowa literatura na temat życia i działalności Józefa Zaremby: J. Kozłowska – Studnicka, Archiwum
Zarembów w zbiorze rękopisów Kórnickich, „ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, z. 5, r. 1855, s. 205-226.
Wielkopolski Słownik Biograficzny, pod red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Warszawa, Poznań 1981, s. 863-864.
PWN. Por. W. Nalepa Amarantidou, Historia generała i marszałka Koronnego Józefa Zaremby znad Luciąży, „
Ziemia Piotrkowska”, 14.04.2016, S.6. ( www.ziemiapiotrkowska.pl nr 15( 539 ) Rok XI).
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1731 roku i dwa lata później mieszkał już wraz z rodzicami w zakupionej dopiero co Libidzie
nad rzeką Czarna Oksza, na trasie Częstochowa – Wieluń.
Józef miał czworo rodzeństwa: dwóch braci: Franciszka i Wojciecha oraz dwie siostry
Annę Ignacową Nekandę Trepczynę 2 voto Maciejową Święcicką i Agnieszkę Kiedrzyńską 2
voto Jeziorkowską.3
Józef wcześnie opuścił rodzinna wieś, bo jako 10 – letni chłopiec. Gdy w 1741 roku jego
rodzice wraz z dziećmi przenieśli się do Rozprzy, gdzie przybył, jak wiadomo, trzy lata
wcześniej Szymon, najstarszy brat ojca.
Wydaje się, że ojciec Józefa przebywał także później w Libidzie, bo 19 maja 1748 roku
tam właśnie w samotności zmarł i został pochowany. Po 19 latach po śmierci męża zmarła
matka Józefa na „ ciężkie suchoty ‘’ 2 września 1767 roku w Piotrkowie.
Franciszek Zaremba, młodszy brat Józefa, był dziedzicem Gorzkowic, Szczukocic i
Krzemieniewic, być może po śmierci stryja w 1768 roku, bowiem od połowy XVIII wieku
Gorzkowice stały się własnością Zarembów, najpierw Szymona, który w 1749 roku nabył
również Gorzędów.4
W latach 1771 – 1773 Franciszek, który był cześnikiem piotrkowskim, wybudował
nowy drewniany kościół pod wezwaniem Św. Katarzyny w Gorzkowicach. Kościół był
konsekrowany w roku 1773 przez ks. Ignacego Kozierowskiego. Do kompleksu kościelnego
należała także plebania pospólnie postawiona przez Franciszka Zarembę, a naokoło
znajdowały się figury świętych ufundowane również przez niego w 1805 roku.5 Żoną
Franciszka była Barbara Trepczanka z nazwiska rodowego Nekada – Trepka z Jeżowa. Ich syn
Stanisław, urodził się w 1752 roku. W wieku 52 lat poślubił Mariannę Zawiszę, córkę
bogatego mieszkańca Mierzyna i wspólnie ufundowali ornat dla tamtejszego Kościoła. Jako
właściciel w 1799 roku Franciszek Zaremba przekazał do kościoła w Mierzynie staroświecką
monstrancję mosiężną, z wieżyczką na górze, na której znajdował się krzyż, a po bokach dwie
srebrne figurki.

3

Por. J. Kozłowska – Studnicka, op. cit. S. 215.
Por. C. Graczykowski, Moje Gorzkowice, Gorzkowice 2010, s. 50-53: Wiek XVIII i XIX. Zarembowie – właściciele
i dowódcy.
5
Por. Zabytki Sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, t.4, Warszawa 1950, s. 83. Zob. też C. Graczykowski, op.
cit. s.60.
4
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Według informacji z 1824 roku Stanisław Zaremba miał swój dwór w Szczukocicach.
Linia rodziny Stanisława Zaremby z Gorzkowic bezpotomnie wymarła w okresie
międzywojennym.6
Najmłodszym bratem Józefa był Wojciech, łowczy bełski, który pracował w kancelarii
konfederata Józefa, swego starszego brata, w latach od marca 1770 do sierpnia 1771 wraz z
J. Kitowiczem (późniejszym księdzem ) oraz z żoną Józefa z Grodzickich. Był jakby
domownikiem i do samej śmierci w 1774 roku, a także przez kilka dalszych lat nie opuszczał
wdowy po bracie, służąc jej pomocą. Nie mamy żadnych wiadomości o jego związkach
rodzinnych.

Wykształcenie

Po śmierci ojca w 1748 roku opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi Tomasza i
Magdaleny przejął stryj Szymon, Który nie miał własnych dzieci.
W chwili śmierci Tomasza Zaremby jego najstarszy syn Józef miał 17 lat. Szkołę
Powszechną rozpoczął najprawdopodobniej w Libidzie, a skończył w Rozprzy. W chwili
śmierci ojca uczył się u księży pijarów w Piotrkowie Trybunalskim, Których do Polski z Rzymu
sprowadził król Władysław IV w 1642 roku.7
W 1675 roku powstało pierwsze Kolegium Pijarskie w Piotrkowie. Prowincjał zakonu
powierzył księdzu Franciszkowi Haligowskiemu w 1673 roku stanowisko prokuratora do
przedsięwzięcia fundacji piotrkowskiej. Ks. Franciszek Haligowski zakupił w 1674 roku od
Stanisława Jaxy – Bykowskiego Kamienicę przy ulicy Dominikańskiej. Pierwszy konwikt
pijarski, powstał w 1738 roku w zabudowanej specjalnie oficynie.
Całe szkolnictwo polskie przy końcu XVII wieku było zacofane, ale od 1740 roku
następował szybki postęp w życiu społeczno – gospodarczym kraju. Młodzież szkół pijarskich

6

Por. C. Graczykowski, op. cit. s.52.
Por. Z. Bartczak, Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim 1675-2000.
Dzieje – Wychowankowie – Absolwenci, Piotrków Trybunalski 2006, s. 15-47. Seria wydawnicza Biblioteka –
Piotrków 800. t..
7
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wychowywano w duchu patriotycznym. Ona żywo reagowała na wydarzenia zachodzące w
Polsce.8
Dla wzbudzenia rywalizacji między uczniami o lepsze wyniki, dzielono klasę na dwie
części: „ pars Romana ‘’ i „ pars Graeca ‘’ ( część rzymska i część grecka ). Wyróżniającą się
grupę nagradzano pochwałami. Najlepszy uczeń otrzymywał tytuł dyktatora. Uczniowie,
zasługujący na nagrodę, wyczytywani byli ze złotej księgi, dostawali książki i laurowy wieniec
z napisem:
Któregoś się młodzieńcze raz życia sposobu
Uchwycił, ten zachowaj wiernie, aż do grobu;
Gdy wszystka młodzież nasza Twoim pójdzie torem,
Szkoły pijarskie będą wychowania wzorem.
Szczepie drogi! Gdziekolwiek będziesz przesadzony,
Pamiętaj, w której szkole dostałeś korony.

Poziom nauczania w piotrkowskiej szkole pijarskiej nie wykraczał poza program przeciętnej
wówczas szkoły średniej w Polsce.
Szkoła jednak wydała wielu wybitnych wychowanków, a wśród nich byli:9 Ks.
Stanisław Konarski ( 1700 – 1773 ), wybitny pedagog, reformator Szkół pijarskich, inicjator
reformy szkolnej Komisji Edukacji Narodowej, wraz ze starszym bratem Ks. Antonim
Franciszkiem Konarskim ( 1695 – 1778 ) oraz ze średnim bratem Ks. Ignacym Konarskim (
1698 – 1777 ), a także przedstawiciele związani z Rozprzą: Józef Herman Pawlikowski ( 1767
– 1829 ), rozprzanin, sekretarz T. Kościuszki w Insurekcji Kościuszkowskiej, pisarz polityczny
oraz Józef Zaremba – regimentarz Konfederacji barskiej.
Należy tutaj jeszcze podkreślić, że do współczesnych czasów jest to słynne z tradycji
narodowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie
Trybunalskim.

8
9

ibidem, s.46
ibidem.
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Żona i dzieci
W październiku 1761 roku Józef Zaremba mając 30 lat, ożenił się z Józefą Grodzicką,
córką zmarłego w 1768 roku Józefa, chorążego wieluńskiego Konstancji z Błeszczyńskich,
która była siostrą Kazimierza ( 1730 – 1771 ), Kajetana ( 1728 -1781 ), Jana ( 1735 – 1760 ),
Teresy ( 1741 – 1821) i Kunegundy ( 1747 – 1826 ), dziedziców dóbr Wrząca w ziemi
wieluńskiej.10
Kazimierz Grodzicki, członek konfederacji, oficer dywizji wieluńskiej Józefa Zaremby,
poległ w bitwie w czerwcu 1771 roku. Kunegunda przebywała przeważnie przy boku
Zarembiny, swej siostry, tytułowana w listach panną chorążanką, później Piotrowa
Łubieńska, podczaszyna Szadkowska, która żyła jeszcze 28 sierpnia 1824 roku ( teka 2148 ).11
Po ślubie Józef z Józefą mieszkali we Wrzącej w majątku żony, bo tam urodziły się ich
dzieci – trzech synów, których daty matka własnoręcznie zapisała w Archiwum Zarembów:12
urodzony 3 maja 1763 roku zmarły 17 marca 1806 roku. Jego żoną była Julianna z
Bierzyńskich, żyła jeszcze 1 kwietnia 1830 roku ( ta data zapisana jest przy okazji transakcji
majątkowej). Dziećmi Julianny i Floriana byli dwaj synowie: Józef – imię otrzymał po dziadku,
został dziedzicem w czwartym pokoleniu Libidzy: Tomasz, Józef, Florian, Józef – żył jeszcze w
1833 roku. Jego bratem był Edmund – podporucznik wojska polskiego, data śmierci nie jest
znana. Florian po śmierci ojca został dziedzicem Libidzy.
Trzecim synem Józefy i Józefa Zarembów był Ignacy, urodzony 8 czerwca 1764 roku.
Trzej synowie, którzy rodzili się we Wrzącej, przychodzili na świat co roku przez pierwsze trzy
lata po ślubie. Kiedy przenieśli się do Libidzy mieli jeszcze dalsze dzieci: Teodor, Ksawery,
Tadeusz i Tekla, jako ostatnie dziecko ( jedyna córka ) urodziła się już po śmierci ojca, być
może na początku 1775 roku. Dnia 18 marca 1795 roku Tekla wyszła za mąż za Kajetana
Szaniawskiego, starostę bolesławskiego, w kościele rozprzańskim, a świadkiem tego ślubu był
między innymi Florian, jej najstarszy brat ( 32 lata ).

10

Por. J. Kozłowska – Studnicka, op. cit., s. 208 -215: Teki 2082-2100 ( lata 1756-1774). Józef Zaremba 20822085. Zob. też ks. J. Kitowicz, Pamiętniki, czyli Historia Polska, tekst opr. I wstępem poprzedziła P.
Matuszewska, komentarz Z. Lewinówny, Warszawa 1971, PWN, s. 250: Ożenił się potem z Józefą Grodzicką,
chorążanką wieluńską, wielkich cnót panną.
11
ibidem, s. 215.
12
ibidem.
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Do momentu śmierci stryja Szymona Józefa nie wydawał się być majętnym, bowiem
posiadał tylko Libidzę i „coś” małego w Rozprzy. W połowie roku 1768 umarł stryj Szymona
jako bezdzietny. Z podziału majątku między 3 synami Tomasza każdemu przypadła
równowartość po 246735 złp (czyli w stałej walucie po 13710 czerwonych złotych).13
Józef był najstarszym, czyli pierworodnym, zgodnie z polskim prawem, otrzymał
jeszcze dodatkowo następujące wsie i majątki ziemskie: Białocin, Rozprza, substantia
Wyhowina, czyli Kisiele, Gomulin, Rokszyce i Bujny, a także ojcowiznę rodową z dziada
pradziada w Zarębach Kościelnych.14 Tak bardzo wzbogacony majątkiem stryja, Józef
Zaremba od 1769 roku stworzył dla swojej rodziny zupełnie inne warunki życia, bardziej
dostatne, zwłaszcza rozbudował majątek w Kisielach. Niestety, sam mało korzystał z tych
majętności, ponieważ przystępując do konfederacji barskiej w 1769 roku wybrał tułaczkę i
życie wojskowe pełne niebezpieczeństw wojennych.
Nowy majątek, jaki otrzymał w spadku po stryju Szymonie, z pewnością pomógł
Józefowi majorowi w zdobyciu jeszcze lepszej pozycji politycznej.

Służba wojskowa

Po ukończeniu Kolegium pijarskiego w Piotrkowie, stryj Szymon, bardzo poważny w
powiecie piotrkowskim, oddał Józefa w latach 1751 – 1756 na naukę do służby w carskim
regimencie konnym, gdzie został porucznikiem.
Pewnego razu podczas ćwiczeń pieszych pewnemu generałowi nie spodobał się
sposób marszu Zaremby i powiedział do niego: Wpan chodzisz jak niedźwiedź! Józef mu
odrzekł: Polacy nie są niedźwiedziami! I za taką odpowiedź wsadzono go do aresztu. Dalsze
szczegóły tego incydentu przekazał ks. Jędrzej Kitowicz15 ( 1727/1728-1804 ), historyk i
13

ibidem, s. 218-219.
ibidem. Por. Ks. J. Kitowicz, Pamiętniki… op. cit., s. 250.
15
Na temat życia i działalności księdza Jędrzeja Kitowicza, por. P. Matuszewska, Jędrzej Kitowicz ( 1728 – 1804 ),
w: Pisarze polskiego oświecenia, t.1, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Warszawa 1992, s. 262 –
279. R. Bizior, Z prywatnej korespondencji Jędrzeja Kitowicz – uwagi o cechach gatunkowych
osiemnastowiecznego listu, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria Filologia
polska, Językoznawstwo”, red. M. Lesz – Duk, 2012, z. VIII, Częstochowa 2012, s. 23-38. M. Wichowa, Związki
14
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pamiętnikarz oraz sekretarz Józefa Zaremby w konfederacji barskiej w Wielkopolsce w swym
dziele pt.: Pamiętniki, czyli Historia polska w następujących słowach:
Za tę śmiałą odpowiedź natychmiast został w areszt wzięty, który wysiedziawszy, podziękował
za służbę, i rozumiejąc się być takim podziękowaniu wolnym kawalerem, wyzwał generała na
pojedynek. Porwano go powtórnie w areszt, zamknięto w łańcuszki i podług artykułów
wojskowych osądzono na rozstrzelanie. Przez wielkie atoli instancye panów polskich, w Dreźnie
przy królu będących, otrzymał pardon, laufaps, czyli abszyt bez rekomendacyi i rozkaz
natychmiast wyjechania z Saxonii.16

Powróciwszy do stryja Szymona, który, jak wiadomo, po śmierci brata był opiekunem jego
dzieci, otrzymał Józef odpowiednią reprymendę za niestosowne zachowanie wobec generała
i postanowił przyuczyć bratanka do profesji prawniczej. Jedna Józef nie wykazywał takiego
zainteresowania zabawiał się lulką i fuzją myśliwską.17 Zdenerwowany jego zachowaniem
stryj przekazał go do regimentu porucznika. Wkrótce ta kampania udała się na Ukrainę
przeciwko hajdamakom, czyli rozbójnikom, którzy co lato bandami wychodzili z Siczy z Rosji
do Ukrainy i Podola na rabunek. W tej wyprawie Józef Zaremba bardzo się sprawdził w takiej
działalności i po krótkim czasie został mianowanym kapitanem, a także majorem nad całą
kampanią przeciwko nim skierowaną. Przez 3 lata zawsze z powodzeniem ich rozgramiał i
łapał oraz wieszał. Ta działalność wojskowa zjednała mu imię dobrego kawalera.18
Około 1760 roku powrócił do Rozprzy i wkrótce zapoznawszy się z Józefą Grodzicką
zawarł ślub w październiku 1761 roku, najprawdopodobniej we Wrzącej, w jej dziedzicznych
dobrach i tam zamieszkali po ślubie na około 5 lat, przebywając również w Libidzie i w
Rozprzy u stryja Szymona; po jego śmierci w 1768 roku przenieśli się do Kisiel, najbardziej
ulubionego jego posiadłości.
Kiedy powstała konfederacja barska Józef Zaremba przebywał najchętniej właśnie w
Kisielach.

Jędrzeja Kitowicza z Wolborzem, w: Wybrane karty z dziejów Wolborza. Materiały z konferencji naukowej z
okazji 950 – lecia miasta ( 10.X.2015) pod red. Marii Wichowej, Łódź 2016, s. 86 – 103.
16
Por. Ks. J. Kitowicz Pamiętniki op. cit. s. 249 – 250.
17
ibidem, s. 250.
18
ibidem.
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Udział w Konfederacji barskiej ( 1768 – 1772 )
Dnia 29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu zawiązała się konfederacja pod hasłami:
obrony wiary i wolności Rzeczpospolitej.
Już w opinii współcześnie żyjących na temat konfederacji barskiej pojawiły się
diametralne różne sądy: od największych pochwał, że był to pierwsze powstanie narodowe,
ratujące wolność Polski, do bezpośredniej przyczyny pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku.
Słuszne więc stanowisko w tej kwestii przyjął Andrzej Zacharski, że:
Nieporozumieniem jest upatrywać w konfederacji tylko bojowników
o wolność kraju lub przeciwnie, widzieć w nich tylko obrońców nietolerancji
religijnej i anarchii Saskiej. Bar stanowił zjawisko skomplikowane.19
Wielki chwalcą Konfederacji barskiej był francuski filozof Jan Jakub Rousseau ( 1712 –
1778 ), który podziwiał patriotyzm i bohaterstwo walczących za wolność i ojczyznę
konfederatów:
Jest rzeczą pewną, ze konfederacja barska uratowała konającą ojczyznę.
Trzeba wyryć tę epokę świętymi głosami we wszystkich polskich
sercach. Chciałbym, by na jej pamiątkę wzniesiono pomnik, by na nim
umieszczono nazwiska wszystkich konfederatów…20
Największy filozof francuskiego oświecenia, apologeta wolności, wypowiedział
powyższą pochwałę z inspiracji Michała Wielhorskiego, herbu Kierdeja ( 1730-1794 ),
pisarza politycznego, uczestnika konfederacji barskiej, wysłanego przez Generalność jako
oficjalnego przedstawiciela władz barskich przy dworze wersalskim. Właśnie z jego
inicjatywy, po nawiązaniu dobrych kontaktów z filozofem, zachęcił go do „zaprojektowania”
reformy ustroju politycznego Rzeczypospolitej. Była to jedna z ostatnich prac Jeana
Jacquesa Rousseau pt: Considerations sur le gouvernement de Pologne et reforme projetee (
w przekładzie polskim Uwagi nad rządem Polski ).
19

Por. A. Zacharski, Stanisław August polityk, Warszawa 1959, s. 86 – 87.
J.J. Rousseau, Uwagi nad rządem Polski, Kraków 1924, s. 11-12. ( w wersji oryginalnej: Jean Jacques
Rousseau, Considerations sur le gouvernement de Polgne et la reforme projetee, rękopis z lat 1770 – 1772 ).
Por. Też J. Michalski, Roussean sarmacki republikanizm. Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Warszawa
1977, Państwowe Wydawnictwo Naukowe s.31.
20
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M. Wielhorski nie odniósł we Francji sukcesu na scenie politycznej, ale

w

przypadku odniesienia zwycięstwa przez konfederację barską, mógł „zaproponować” nowym
władzom koncepcję J.J. Rousseau uzdrowienia państwa przez przywrócenie Polakom ich
naturalnego ustroju, zawartego

w wypracowanych przez przodków prawach

zwyczajowych, kładąc nacisk przede wszystkim na odpowiednie wychowanie młodzieży,
które powinno mieć narodowy charakter.
Również przywódcy Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w swym Wielkim
Manifeście z 1836 roku wskazywali na konfederację barską jako na pierwszą walkę o
niepodległość Polski.21
W historiografii polskiej dostrzegamy jednak różne pozytywne

i

negatywne oceny konfederacji barskiej przez potomnych, które szczegółowo omówił W.
Szczygielski.22
Po zawiązaniu konfederacji barskiej w lutym 1768 roku, dnia 24 marca tegoż roku na
Radzie Senatu zapadła decyzja interwencji rosyjskiej z udziałem wojsk polskich. Od kwietnia
zawiązały się nowe konfederacje wojewódzkie.
Jedną z 66 lokalnych konfederacji Korony i Litwy była konfederacja wielkopolska,
obejmująca rozległy teren złożony z czterech jednostek administracyjnych: województwo
poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie i ziemia wschowska.
Wielkopolska przez cały niemal czas konfederacji była ruchem pro królewskim.
Według W. Szczygielskiego23 Józef Zaremba, ostatni marszałek wielkopolski, pozostawał w
stałym kontakcie z królem i mimo silnego nacisku ze strony Generalności nie przyjął do
wiadomości detronizacji Stanisława Augusta, a także nie proklamował bezkrólewia (
interregnum ) i do końca zachował wierność swemu monarsze.

21

Por. Historia Polski, pod red. S. Kieniewicza, Warszawa 1957, s. 108.
Por. W. Szczygielski, op. cit., s. 5-16: Ocena konfederacji barskiej przez współczesnych. Ocena konfederacji
barskiej przez potomnych. Dotychczasowy stan badań.
23
ibidem, s. 256.
22
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W konfederacji wielkopolskiej, której jednym z głównych, najważniejszych przywódców
wojskowych był Józef Zaremba, dominował żywioł drobno szlachecki z dużym udziałem
mieszczaństwa wielkopolskiego.24
Józef Zaremba w okresie rozpoczęcia działania konfederacji barskiej przebywał z żoną
i dziećmi w majątku Kisiele. Ponieważ zobowiązał się wobec Króla i Czartoryskich, ze nie
przystąpi do żadnej konfederacji, mimo iż od 15 stycznia 1769 roku został regimentarzem,
uważnie obserwował zachodzące wydarzenia przez około pół roku. W tym czasie postanowił
przenieść w bezpieczne miejsce żonę z dziećmi do Paruszewic pod Byczną na Śląsku:
Zaremba zaś po potyczce w Piotrkowie, wpadłszy do dóbr swoich Kisiele zwanych, od dwie
mile od Piotrkowa leżących, w kilka koni i zabrawszy co prędzej żonę z dziećmi i co mógł
rzeczy na prędce, przewiózł do Szląska pod Bycznę, do wsi Parusewa, szlachcica Holl
zwanego dziedzicznej, w której taż żona Zaremby z dziećmi przez cały czas konfederacji, czas
wyjeżdżając do Polski mieszkała.25
W niedługim czasie Rosyjskie wojska pod dowództwem generała Drewicza najechały
na jego posiadłości, a szczególnie dewastacji doznały Kisiele. Po tym wydarzeniu J. Zaremba
włączył się aktywnie w działalność konfederacji.
Według W. Szczygielskiego:
…zebrani marszałkowie rozważali pomysł powierzenia dowództwa
wojska nad połączonymi wojskami Prowincji Wielkopolskiej
Józefowi Zarembie, oficerowi zawodowemu wojsk koronnych, majorowi
w regimencie Joachima Potockiego i regimentarz sieradzkiego przy
Gałeckim. Działał bez rozgłosu, ale przez kilka miesięcy dał się poznać z
dużego zmysłu organizacyjnego, gospodarności, taktu, a jednocześnie
energii i umiejętności utrzymania w karności swych oddziałów.26

24

ibidem.
Por. ks. J. Kitowicz, Pamiętniki, op. cit., s. 252.
26
Por. W. Szczygielski, op. cit., s. 257.
25
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Franciszek Sułkowski, jako pierwszy zaproponował, aby Zarembę ustanowić
komendantem tej prowincji; poparli inni marszałkowie, a marszałek krakowski Joachim
Schwarzenberg – Czerny wygłosił następującą laudację Józefa Zaremby:
Jest on dobrym synem kościoła świętego i doskonałym patriotą, a do
tego i dwojga umiejętnym ze wszech miar żołnierzem.27
Józef Zaremba, za całą ofiarną działalność w konfederacji, został w dniu 7 grudnia
1771 roku mianowany marszałkiem wielkopolskim.
Cały szlak bitew i potyczek Zaremby, przeważnie zwycięskich, można prześledzić w
szczegółowej relacji Pamiętników, czyli Historii polskiej ks. Jędrzeja Kitowicza – osobistego
sekretarza Zaremby.
Dzień 12 maja 1772 roku stał się datą upadku konfederacji barskiej i rozpuszczenia
wojska przez marszałka wielkopolskiego. W następnych dwóch dniach udał się Zaremba do
króla Stanisława Augusta do Warszawy, gdzie otrzymał nominację na generała – majora
wojsk koronnych Rzeczypospolitej.
Po upływie roku od kapitulacji Zaremby i rozproszeniu ostatnich oddziałów
partyzanckich, 14 maja 1773 roku podczas obrad Sejmu Rozbiorowego, generał – major
Zaremba, jako poseł sieradzki głosował za królem, aby Delegacja Traktatowa nie miała
pełnomocnictwa do odmiany formy rządu.28
W krótkim resume, podsumowując działalność wojskową generała – majora wojsk
koronnych, pragnę podkreślić rolę, jaką pełnił przy nim ks. Jędrzej Kitowicz – jak wiadomo –
sekretarz i kwatermistrz w sztabie Zaremby,

w okresie od 1 marca 1770 do

sierpnia 1771 roku, polski historyk, pamiętnikarz i korespondent polityczny. Sądzę, że
niejeden ważny dokument, rozkaz, czy list Zaremby, mógł być redagowany przy pomocy, lub
przez samego Kitowicza. Pamiętniki, czyli Historia polska są zapisem politycznych i
kulturalnych dziejów państwa polskiego w latach 1743 – 1798.
Osobisty stosunek twórcy tego dzieła do przedstawionych zdarzeń i postaci,
przytaczanie wielu anegdot, zamieszczanie współczesnych autorowi komentarzy, bogactwo
27

ibidem.
Por. W. Konopczyński, Krwawe dni nad Górną Wartą. Konfederacja sieradzka, łęczycka i wieluńska w latach
1768-1772, „Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1929-1930”, Łódź 1930, s. 56.
28
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języka i jego zaangażowanie przyczyniło się do tego, że Pamiętniki są wspaniałą lekturą nie
tylko historyków, ale także dla czytelników, których fascynują tego rodzaju wydarzenia
historyczne.
Drugą kwestią, której chcę poświęcić trochę więcej uwagi, to zaakcentowanie i
zarazem potępienie wielkiego okrucieństwa oficera Drewicza w stosunku do jeńców, a także
przywódców konfederacji, zwłaszcza Józefa Zaremby.
Z pomiędzy carskich oficerów, walczących z konfederatami, największą i szczególną
zaciętością i mściwością wobec rannych i ujętych jeńców, odznaczył się właśnie Johann von
Drewitz, zwany potocznie po polsku Drewiczem. Według Pamiętników, czyli Historii polskiej
ks. J. Kitowicza:
Drewicz… jako oficer dobry, ale też i rabuś nie mniejszy… wpadł do dóbr
Zaremby do Kisiel i te zrabował ( nie robiąc krzywdy chłopom ), tylko sam
dwór, w którym w jednej piwnicy wodą zalanej utaił Zaremba srebra
swoje, czterdziestą tysiącami złotych polskich… zabrał Drewicz oraz
wszystkie inne ruchomości kosztowniejsze i trzody bydła różnego
rodzaju.29
W zakończeniu tego artykułu pragnę zacytować zachowaną pieśń Jacka Kowalskiego
pt: Duet Iwana Drewicza z JW. Józefem Zarembą, Komendantem konfederacji wielkopolskiej,
świadczącą o recepcji postaci konfederata barskiego w kulturze polskiej:
Usiadł Zaremba przy starym dębie,
Bo Drewicz listy przysłał Zarembie;
Zaremba czyta – widać po minie,
Że wnet odpisze mu po łacinie.
Nie mogę spotkać się osobiście,
Zatem jedyny ratunek w liście:
Listy w rozłące są panaceum,
Czas by je wydać w Ossolineum…
W ten sposób Drewicz całe dwa lata
Poza Zarembą nie widziała świata,

29

Por. ks. J. Kitowicz, Pamiętniki, op. cit., s. 252.
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Lecz od zatrzymania stępiwszy zęby,
Zaprzestał listy słać do Zaremby.
Szwabom przekazał korespondencję;
Ci mieli niższą inteligencję,
Zaremba stracił więc motywację,
No i szlag trafił konfederację.30

Krótkie curriculum vitae Józefa Zaremby
Data urodzenia: 1731 rok w Zarembach Kościelnych.
Rodzice: Tomasz Zaremba z Zarąb Kościelnych i Magdalena z Łąckich
Rodzeństwo: czworo: dwóch braci: Franciszek i Wojciech, dwie siostry: Anna Ignacowa
Nekada Trepczyna 2 voto Maciejowa Święcicka i Agnieszka Kiedrzyńska 2 voto
Jeziorkowska.
Żona: Józefa Grodzicka, córka Józefa Grodzickiego i Konstancji z Bełszczyńskich.
Ślub: październik 1761.
Dzieci: Alojzy, urodzony 20 czerwca 1762 roku, zmarł jako dziecko, Florian urodzony 3 maja
1763 roku, zmarł 17 marca 1806 roku,
Jego żona: Julianna z Bierzyńskich
Ich dzieci: Józef (dziedzic Libidzy w czwartym pokoleniu ), Edmund, podporucznik
wojska polskiego, data śmierci nieznana, Ignacy, urodzony 8 czerwca 1764, data śmierci
nieznana.
Pozostałe dzieci Józefa i Józefy: Teodor, Ksawery, Tadeusz i jedyna córka Tekla, urodzona już
po śmierci ojca ( początek 1775 roku, ślub Tekli Zaremby z Kajetanem Szaniawskim 18 marca
1795 roku. Świadkiem miedzy innymi Florian jej najstarszy brat).

30

Tekst pieśni cytowany ze strony internetowej.
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Służba wojskowa: 1751 – 1756 w saskim regimencie konnym (wydalony za brak dyscypliny).
1757 – 1760 w regimencie podczaszego litewskiego Potockiego. Wyprawa przeciwko
hajdamakom na Ukrainie.
Udział w konfederacji barskiej: 15 stycznia 1769 roku został regimentarzem, czyli dowódcą,
od 1 marca 1770 do sierpnia 1771 powstanie sztabu Zaremby,
7 grudnia 1771 roku mianowany marszałkiem wielkopolskim,
12 maja 1772 roku otrzymał nominację od króla Stanisława Augusta na generała –
majora wojsk Koronnych Rzeczypospolitej.
Poseł sieradzki: na obrady Sejmu Rozbiorowego 14 maja 1773 roku.
Data tragicznej śmierci: 3 marca 1774 roku.
Pogrzeb: miał dwa pogrzeby: pierwszy na cmentarzu w Rozprzy, drugi bardziej uroczysty w
podziemiach Kościoła rozprzańskiego.
Datum Trepnicii die 15 mense I ulio Anno Domini 2017.
( Działo się w Trzepnicy, dnia 15 lipca Roku Pańskiego 2017 ).
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LEW LECHISTANU- Patronem Czarnej Dywizji.

12 września 2017r. minęło 334 lata od zwycięstwa wojsk sprzymierzonych dowodzonych
przez króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów – Jana III Sobieskiego pod Wiedniem nad
ogromną armią turecką ( 140-180 tysięczną dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę. Armia
Sprzymierzonych ( Polacy, Austriacy, Szwabi, Frankowie) była dowodzona przez Jana III
Sobieskiego a dowódcy poszczególnych narodowych wojsk zaakceptowali plan operacyjny
bitwy opracowany przez króla Polski. Decydujący o zwycięstwie był atak HUSARII
przeprowadzony w godzinach popołudniowych w dniu 12 września. Kiedy husaria runęła z
łoskotem skrzydeł na obóz turecki wywołując ogromny popłoch. Wojska tureckie oraz ich
wódz rzucili się do panicznej ucieczki w nurty rzeczki wiedeńki.
Zdobyto niezliczoną ilość broni, namiotów ( w tym namiot wezyra), arrasów, które na
80 wozach przesłał król do Krakowa.
Król wysłał także z namiotu wezyra dwa listy: jeden do papieża, w którym napisał:
Venimus, vidmus, Deus vicit ( ,,Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył”).
Drugi list do swej żony Marysieńki, który rozpoczynał się od słów: ,, Bóg i Pan nasz na wieki
błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu o jakiej wieki przeszłe nigdy nie
słyszały”.
Straty w ludziach po stronie tureckiej były ogromne; zginęło 20 tysięcy żołnierzy a 5 tysięcy
odniosło rany. Po stronie wojsk sprzymierzonych było 1500 zabitych i ponad 2500 rannych.
Wspominając to zwycięstwo - my Polacy winniśmy jednak dostrzegać
zachowanie się cesarza Austrii Leopolda.

m. innymi

Po bitwie wiedeńskiej nastąpiło spotkanie Jana III Sobieskiego z cesarzem Leopoldem,
które wypadło bardzo chłodno; Leopold nie zdjął kapelusza ani wówczas, kiedy miał
przedstawianego królewicza Jakuba, ani kiedy w czasie przeglądu wojska pochylały się przed
nim sztandary. Zarówno Sobieski, jak i całe rycerstwo tym zachowaniem Leopolda było
bardzo oburzone. Dlatego od tego spotkania stosunki stały się oziębłe. Dochodziło do tego,
że Austriacy odmawiali dla żołnierzy polskich prowiantu a wtedy, kiedy Ci chcieli wejść w
poszukiwaniu żywności do miasta otwierali do nich ogień!. Przeszkadzali też w wyszukiwaniu
statków celem przewozu rannych do zorganizowanego w Praszburgu szpitala. Po tych
zachowaniach pojawił się wśród żołnierzy polskich pogląd, iż cesarz niepotrzebnie otrzymał
pomoc wojskową w postaci odsieczy. Żołnierze głosili: ,, Niechby ta pycha doszczętnie
wyginęła”.
Jednak, nie można zarzucić Janowi III Sobieskiemu pomyłki w podejmowaniu decyzji o
odsieczy wiedeńskiej. Nie mógł on przewidzieć rozwoju sytuacji po 1683r.
W II połowie XVII wieku stronami konfliktu byli:
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I Rzeczpospolita Obojga Narodów
Monarchia Habsburgów
Święte Cesarstwo Rzymskie
Austria
Bawaria
Frankowie
Szwabi
Mantua
Toskania
Republika Wenecka

II

Imperium Osmańskie
Chanat Krymski
Hospodarstwo Mołdawskie
Siedmiogród
Wołoszczyzna

Czarna Dywizja, jak Pancerna pięść

Organ Prowadzący Szkoły LOGOS w Polsce doceniając rolę przykładów z przeszłości w
kształtowaniu postaw patriotycznych postanowił uczynić PATRONEM Szkół LOGOS Pułkownika Antoniego Rogozińskiego – żołnierza września 1939r., bliskiego współpracownika
i podkomendnego Generała Stanisława Maczka organizatora I Brygady Pancernej i uczestnika
walk przy wyzwalaniu północnej Francji, Belgii i Holandii, m. innymi przy wyzwalaniu Bredy.
Żołnierze Pierwszej Brygady Pancernej cały czas mieli świadomość, że walcząc zbliżają się do
Ojczyzny. Niestety uczestnicy konferencji najpierw w Jałcie a następie w Poczdamie
zadecydowali, że aż 48% terytorium Polski zostało zagarnięte przez zachłanny Związek
Sowiecki. W rezultacie wielu żołnierzy polskich walczących na Zachodzie nie mogło wrócić do
Ojczyzny. Wśród nich był też Pułkownik Antoni Rogoziński Patron Szkół LOGOS, który razem z
żoną Biancą po krótkim pobycie w Wielkiej Brytanii udał się do USA i osiadł w Milwaukee,
gdzie dożył 100 lat. Zmarł w 2012r. Natomiast Generał Stanisław Maczek spoczął na
cmentarzu w Bredzie w Holandii wśród swoich żołnierzy. O zasługach i znaczeniu roli I
Brygady Pancernej Generała Stanisława Maczka nie sposób zapomnieć. Dba o to m. innymi
Czarna Dywizja – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej w Żaganiu ze swoim dowódcąGenerałem Stanisławem Czosnkiem. Natomiast w Milwaukee w USA – znana literatka kończy
opracowywanie książki p.t. ,, Biografia Pułkownika Antoniego Rogozińskiego”.

Generał Stanisław Maczek
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Pułkownik Antoni Rogoziński

Generał Stanisław Czosnek

Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących LOGOS
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Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017r.

Przywiązując wielką wagę do realizacji we wszystkich Oddziałach Szkół LOGOS w Polsce
wskazaną przez władze oświatowe politykę historyczną zamieszczaliśmy w poszczególnych
numerach Zeszytów Naukowych LOGOS artykuły o treści ukazującej rozwój a nawet rozkwit
Rzeczpospolitej Obojga Narodów ale też upadek i niestety rozbiory dokonane przez
chciwych sąsiadów- Rosję, Prusy i Austrię. Rozbiory spowodowały przemieszczenie ludności
polskiej z terenów zaboru rosyjskiego w odległe miejsca, tj. na Syberię, do Kazachstanu itp. w
jednym z numerów Zeszytów Naukowych LOGOS przedstawiliśmy liczbę Polaków, którzy
zamieszkują w poszczególnych częściach świata. Szczególnie duża liczba naszych Rodaków
zamieszkuje tereny Rosji i w tych państwach niepodległych, które powstały po rozpadzie
ZSRR w 1991r, tj. na Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie.
Od początku istnienia Szkół LOGOS wśród słuchaczy odnotowujemy z uwagą wzrost liczby
obywateli Ukrainy ( nie tylko pochodzenia polskiego).
Po zmianie ustawy o repatriacji z dnia 7 kwietnia 2017r. zamieszczonej w Dzienniku Ustaw
z 28 kwietnia 2017r., poz.858 dokonano aktualizacji przepisów w tym zakresie. Została
zmieniona ustawa o repatriacji oraz niektórych innych ustaw.

Redakcja Zeszytów Naukowych LOGOS

Od Redakcji:

Pełna treść Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy o repatriacji
zostanie opublikowana w następnym numerze Zeszytów Naukowych LOGOS.
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jr Antoni Rogoziński

30-lecie "Pancerniaka"

(Z dziejów prasy Żołnierskiej 1 Dywizji Pancernej)
Antoni Rogoziński
(zdjęcie z czasów wojny).

Redaktor "Pancerniaka"

Dzieje polskiej prasy żołnierskiej już od września 1939 r. mają od dawna swoją literaturę, nie ma
jednak opracowanej historii prasy żołnierskiej 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka, prasy która
chlubnie spełniła swoje po słannictwo w czasie — tworzenia dywizji na gościnnej ziemi Szkocji w
latach 1942-1944, walk w pięciu krajach Europy w czasie II wojny światowej, okupacji duże połaci
leżącej w gruzach Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w latach 19451947, a po likwidacji PSZ na Zachodzie,
utrzymania łączności z b. żołnierzami dywizji, którzy osiedlili się w wielu krajach wolnego świata na
kilku kontynentach.
P rasa żo łnier ska 1 D ywi zj i Pancernej powstała, kiedy rozbitki Armii Polskiej we Francji po
k l ę s c e fr a n c u s k i e j 1 9 4 0 r o k u lądowały i zbierały się we Wielkiej Brytanii, w końcu czerwca 1940
roku.
Dzieje polskiej prasy żołnierskiej już od września 1939 r. mają od dawna swoją literaturę, nie ma
jednak opracowanej historii prasy żołnierskiej 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka, prasy która
chlubnie spełniła swoje po słannictwo w czasie — tworzenia dywizji na gościnnej ziemi Szkocji w
latach 1942-1944, walk w pięciu krajach Europy w czasie II wojny światowej, okupacji duże połaci
leżącej w gruzach Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w latach 19451947, a po likwidacji PSZ na Zachodzie,
utrzymania łączności z b. żołnierzami dywizji, którzy osiedlili się w wielu krajach wolnego świata na
kilku kontynentach.
Armia Polska odtworzona we Francji przez rząd gen. Sikorskiego po kampanii wrześniowej —
przed atakiem Hitlera na Francję 10 maja 1940 r., liczyła ok. 100 tys. żo łnierzy. Po kap itulacj i
Francji uratowało się jedynie ok. 17 tys. (razem z cywilami), którzy wylądowali w W. Brytanii. Pierwsze
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oddziały Wojska Polskiego gromadziły się w obozach pod namiotami, w rejonie Douglas, Biggar,
Peebles i Rachan.
Gen. S. Maczek pozostał jeszcze na lądzie, by ratować co mógł — co się dało — gdyż nasi 'alianci'
Francuzi usiłowali rozbrajać Polaków udających się do portów nad Atlantykiem. Ślepa wiara we
Francję ze strony polskiej — doprowadziła do sytuacji, iż zaledwie część jednostek polskich zdołała się
ewakuować do Wielkiej Brytanii.
Była to już druga kampa nia przegrana w ciągu jednego roku. Wojsko załamane, w obozach panowało bezhołowie, co powodowało obawę powstania w obozach kompleksu niższości i innych w wyniku
negatywnego traktowania Polaków przez Francuzów, w czasie całego pobytu na ziemi Francji, by
jej bronić przed Niemcami.
Były to naprawdę ciężkie czasy dla rozbitków Armii Polskiej w namiotach, nad którymi 'pła kało'
szkockie niebo bez przerwy zimnym jesiennym deszczem.
Wojska niemieckie stały gotowe z bronią u nogi nad Atlantykiem, czekając na rozkaz do inwazji
Wysp Brytyjskich. W Anglii t r wa ł a j u ż 'b i t wa l o t n i c z a ' o Wielką Brytanię
Mimo najrozmaitszych trud ności już 29 czerwca 1940 roku, a więc w kilka dni po rozlokowaniu się
wojska w obozie-Douglas;

Wstał "Dziennik Żołnierza" wydawany na powielaczu — który spełniał nie tylko rolę informatora co się
działo w innych obozach, ale także i w świecie, drżącym przed Hitlerem, a co najważniejsze był lekturą
do zabicia czasu nad rozmyślaniami — CO JUTRO?!
Przyszły wkrótce szkockie szarugi, nadeszła jesień.
Wojsko przeszło spod namiotów, w których na noc były ustawiane buty żołnierskie "na baczność", a
które wskutek roztopów — wypływały z namiotów na zewnątrz. Umieszczono żołnierzy w
miejscowościach w świetlicach przykościelnych czy szkolnych, a nawet w kościołach szkockich.
Było o wszystko o niebo lepsze od francuskich strychów nad stajniami czy pustych garażach
żołnierze spali na barłogu bez pościeli, owijając się koceni z I wojny światowej. W tym czasie
Brytyjski Korpus Ekspedycyjny—w sile 300 tys. miał wybudowane nowe baraki z bieżącą ciepłą i
zimną wodą, korty tenisowe, boiska sportowe, kantyny żołnierskie.
Dla Polaków były strychy, studnie do mycia się zimną wodą i dla "szczęśliwców" — garaże bez
szyb w oknach — za to ze szczurami. Wytłumaczenia nie było.
"Dziennik Żołnierza" już od grudnia był wydawany drukiem i stał się nieodłącznym towarzyszem żołnierzy, a który później został przemianowany na organ prasowy 1 Dywizji Pancernej jak
"Dziennik Żołnierza 1 Dywizji Pancernej" i poszedł z nami na wojnę.
W polu, początkowo wśród huku armat i wybuchów artyleryjskich, był znowu wydawany na
powielaczu, a od grudnia 1944 r. po oswobodzeniu holenderskiej Bredy przez wojska gen. S. Maczka, 29.X.1944 r., wydawany drukiem. w> .1.,500.43gzempiereW,,
a na okupacji Niemiec nakład zwiększył się do 10 tys. egzemplarzy.
Prócz "Dziennika Żołnierza" 1 Dywizja Pancerna w Niemczech wydawała pismo "Defilada" o nakładzie 25 tys. i "Informację Prasową" w kilku tysiącach nakładu.
Cała prasa żołnierska obsługiwała nie tylko "Polski Korpus Ekspedycyjny" —1 Dywizja Pancerna i
Sam. Brygada Spadochronowa na okupacji Niemiec — zaopatrywała obozy Polaków b. jeńców, więźniów
obozów koncentracyjnych i niewolniczej pracy oraz wysiedleńców, których liczba dochodziła do setek
tysięcy w obrębie Wilhelmshaven, a następnie Maczkowa, których wojna i porządki niemieckie
zawlokły na teren wroga.
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W miarę swoich możliwości 1 Dywizja Pancerna objęła stopniowo Polaków w innych strefach
okupacyjnych sąsiednich dywizji kanadyjskich, brytyjskich a nawet Stanów Zjednoczonych.
Prasa była dowożona t.zw. transportem motorowym lekkim
—na jeepach i motocyklach czasami ponad 500 mil, na ogólną przestrzeń 2,584.000 mil — czyli więcej
niż jedno okrążenie równika ziemskiego.
Kiedy po dwóch latach okupacji Niemiec ściągnięto PSZ do Wielkiej Brytanii do demobilizacji,
"Dziennik Żołnierza 1 Dywizji Pancernej" przestał wychodzić
—połączył się z "Dziennikiem Polskim" w Londynie i jako "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza", oraz
"Tydzień Polski" obsługuje całą emigrację polityczną niepodległościową i polską diasporę do dnia
dzisiejszego.
Po likwidacji PSZ na zachodzie
—tegoroczna 50-ta rocznica rozwiązania PKPR — Polskiego Kor. pusu Przysposobienia i Roz
m i e s z c z e n i a — p r z y p o m i n a i n n ą tragedię Polaków.
Na terenie Wielkiej Brytanii pozostało 116,242 b. żołnierzy PSZ na Zachodzie. Anglicy zatrudnili
z tej liczby w różnych zawodach i zajęciach — razem 86 tys. Reszta ponad 30 tys. rozpierzchła się jak stado
kuropatw po różnych kontynentach i krajach świata, stając się imigrantami. Imigracją polityczną
niepodległościową.
-

C zas p łyn ą ł n ie ub łag a nie szybko, a z nim nadchodziły słuchy o kłopotach i żalach emigrantów
z krajów osiedlenia, na warunki w jakich się znaleźli na obczyźnie. Wielu na kontraktach pracy w
małych miejscowościach
— zabitych deskami od świata, w egzotycznej Australii, czy Kanadzie "pachnącej żywicą", gdzie nie było
polskiej gazety czy radia w języku ojczystym.
Stowarzyszenie 1 Dywizji Pancernej w Chicago, jako jedno z najliczniejszych ilościowo, postanowiło
przyjść z pomocą kolegom w diasporze, aby się nie zagubili wśród obcych.
Postanowiono wydawać pismo żołnierskie jako łącznik między kolegami.
1 lipca 1968 r. ukazał się "Pancerniak" czterostronicowy o nakładzie kilkunastu egzemplarzy i
został rozesłany jako eksperyment do kolegów w Chicago i okolicy.
Poczęły napływać listy od kolegów z krajów osiedlenia i nawet od "Bacy" gen. Maczka z Edynburga
z życzeniami na przyszłość.
Początki były bardzo trudne —brak adresów . żołnierzy w świecie był jednym z głównych. Londyn
nie prowadził żadnych rejestrów czy spisów tych co wyemigrowali.
W Londynie w tym już czasie od wielu lat istniał dobrze zorganizowany Związek Łącznościowców,
przeważnie wychowanków Szkoły Inżynierii w Warszawie, Szkoły Podchorążych w Zegrzu i SPŁ w
Szkocji z lat 1942-1947 —który posiadał ok. 600 członków w tym wielu z 1 Dywizji Pancernej. Jako
członek Związku Łącznościowców dostałem adresy kolegów w 12 krajach świata — jak również
kobiet-żołnierzy PWSK i AK.
Nr. 4 "Pancerniaka" był już obszerniejszy i został rozesłany do kolegów w 12 krajach świata, jak
również do 20 Instytutów i Muzeów Polskich w tych krajach.
Na 20-lecie "Pancerniaka" jeden z kolegów, dziennikarz prasy polskiej w Londynie, b. żołnierz
dywizji w swojej recenzji napisał: "20 lat w życiu człowieka to szmat czasu. W życiu pisma żołnierskiego
to osiągnięcie".
Tak mijały i mijają lata i nasz "Pancerniak" doczekał się jubileuszu XXX-lecia swego istnienia.
Z 500 egzemplarzy nakładu w roku 1988 nakład został zmniejszony do ok. 300 egzemplarzy —ostatni
Jubileuszowy numer o 88 stronach druku i ponad 30 zdjęć, rysunków i ilustracji.
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Pomimo
odchodzenia
kolegów —
na "wieczną
wartę"
a
ostatnio jak na komendę — zapotrzebowanie na pismo jest bardzo duże, gdyż kilka lat temu —
powstał chłonny rynek w Polsce, wskutek przekazania tradycji bojowych 1 Dywizji Pancernej, 11
Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego W.P. III Rzeczypospolitej. Wszyscy dostają "Pancerniaka" bezpłatnie.
"Pancerniak" utrzymuje się z drobnych darów czytelników, i sporej grupki zamożniejszych kolegów,
których nazwiska powtarzają się w każdorazowym wydaniu naszego pisma. Na ponad czterdzieści Kół
Związku 1 Dywizji Pancernej w świecie tylko zaledwie kilka ich wspiera drobnymi datkami nasze
pismo żołnierskie, które dzięki temu utrzymało się przez tyle lat, kiedy inne pisma zasłużone na
Polonii przestały się ukazywać.
Na zakończenie chciałbym zacytować ciekawy urywek z jednego z dziesiątków os tów nadesłanych na
nasz Jubileusz XXX-lecia. — Wydawnictwo "Tygodnik Solidarności":
"Wielce Szanowny Panie Majorze!
Gdy przed wielu laty, jeszcze w czasach PRL trafił do moich rąk numer "Pancerniaka" doznałem
wzruszenia. I nie tylko, że było to pismo spoza żelaznej kurtyny, wydawane przez naszą diasporę.
Również dlatego, że bliskie memu sercu i zainteresowaniom były sprawy związane z Polskimi Siłami
Zbrojnymi walczącymi ńa Zachodzie w czasie II wojny ... Chciałbym Panu wyrazić za to moją
wdzięczność i szacunek" ...
Tak mniej więcej w stylu telegraficznym wygląda historia prasy żołnierskiej 1 Dywizji Pancernej
gen. S. Maczka i "Pancerniaka" jako spadkobiercy, który jest rozsyłany do b. żołnierzy dywizji w 12
krajach świata gdzie się osiedlili po wojnie, oraz do ponad 20 Instytutów i Muzeów polskich w
świecie, aby i tam pozostał ślad, trwalszy niż ślady gąsienic polskich czołgów w pięciu krajach
Europy, oraz by poloniki znajdowały się nie tylko na cmentarzach

Jubileuszowy „Pancerniak"
w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych, ukazał się staraniem Stowarzyszenia
Polskiej 1 Dywizji Pancernej w Chicago, kolejny numer periodyku „Pancerniak", organu tegoż związku. Pismo to
w roku bieżącym obchodzi 30- lecie swego istnienia. Aczkolwiek wydawano uprzednio, w większości powielane,
komunikaty i tym podobne publikacje, to jednak dopiero 1 lipca 1968 r. ukazał się pierwszy numer „Pancerniaka" o
czterech stronach druku. Ostatnio wydany numer liczy 88 stron. Estetycznie wydany, zawiera sporo ilustracji, zdjęć,
rysunków, wspomnień z okresu formowania 1. Dywizji Pancernej, walk stoczonych przez nią na kontynencie
europejskim i losów powojennych jej żołnierzy.
Obecnie „Pancerniak" stal się spadkobiercą prasy żołnierskiej 1. Dywizji Pancernej — jak pisze w swym
obszernym artykule wstępnym jego redaktor, mjr Antoni Rogoziński. Przypomina, że prasa żołnierska tejże Dywizji
powstała, kiedy rozbitki Armii Polskiej we Francji, po klęsce francuskiej w 1940 r., lądowały i zbierały się w W. Brytanii. Armia Polska odtworzona przez rząd gen. Sikorskiego po kampanii wrześniowej — przed atakiem Niemiec na Francję
w maju 1940 r. — li
czyła ok. 100 tys. żołnierzy. Po kapitulacji Francji uratowało się ok. 17 tys. (razem z cywilami), którzy wylądowali w
W. Brytanii. Pierwsze jednostki Wojska Polskiego gromadzily się w obozach pod namiotami na szkockich pastwiskach,
w rejonie Douglas, Biggar, Peebles i Rachan. Gen. Stanisław Maczek pozostał we Francji niemal do końca, by ratować
co się dato,' gdyż „nasi alianci Francuzi usiłowali rozbrajać Polaków " udających się do portów. Ślepa wiara ze strony
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polskiej — jak pisze redaktor „Pancerniaka" — doprowadziła do sytuacji, iż zaledwie część jednostek polskich zdołała
się ewakuować do Anglii. Obawiano się wówczas powstania w obozach wśród wojska kompleksów
„ekskuzacyjnych"— jak je określano — w tym kompleksu niższości, w wyniku negatywnego traktowania Polaków
przez Francuzów. Mimo najrozmaitszych trudności już 29 czerwca 1940 r., a więc w kilka dni po rozlokowaniu w
obozie Douglas, powstał „Dziennik Zołnierza", wy, dawany początkowo na powielaczu, a od grudnia 1940 r. drukiem. Z
biegiem czasu „Dziennik żołnierza" stał się nieodłącznym towarzyszem „pancerniaków".
Jak przypomina „Pancerniak", stacjonująca w Szkocji 1. Dywizja Pancerna w połowie maja 1944 r. przeszła do
północnej Anglii, gdzie po zakończeniu ćwiczeń przemaszerowała w rejon Aldershot. 30 lipca nastąpiło
zaokrętowanie większości jednostek dywizyjnych, a po kilkunastogodzinnej podróży 1 sierpnia 1944 r. — jak pisze
kronikarz Dywizji — „stanęliśmy nogami na normandzkiej ziemi. Tak więc po czterech latach wracaliśmy do Francji,
w której wielu z nas walczyło w 1940 r.". W obszernych wspomnieniach mowa jest o pierwszej dużej bitwie 1.
Dywizji Pancernej pod Falaise w dniach 18-21 sierpnia 1944 r., w której zginęło 385 żołnierzy Dywizji, 1002 zostało rannych, a 114 znalazło się na liście zaginionych. Ale Dywizja zamknęła „Worek Falaise", a w nim szereg jednostek
niemieckich, a następnie oswobodziła setki wiosek, miasteczek i miast Francji, Belgii i Holandii. W czasie swego
długiego marszu Dywizja chyba najbardziej zbratała się z miastem Breda, które Wyiwoliła nie Używając artylerii ciężkiej,
aby uniknąć zniszczenia tego starego grodu. Wszyscy żolnierze Dywizji zostali honorowymi obywatelami Bredy.
Generał Stanisław Maczek zmarł w Szkocji w 102 roku życia i Hzgodnie ze swym życzeniem pochowany zo- stal
właśnie na polskim cmentarzu wojskowym w Bredzie, „wśród swoich żołnierzy, którzy polegli w walkach w
Holandii. "
Z artykułu „Pancerny generał" dowiadujemy się, że tak Roosevelt jak i Churchill zapewniali, że nigdy „nie
zaprzedają" swych sojuszników, a w Karcie Atlantyckiej oświadczali, że każdy naród będzie wolny i będzie mógł
sam decydować o formie rządów w swoim kraju. Kiedyś w rozmowie z Montgomerym, głównodowodzącym 21
Grupy Armii, w skład której wchodziła I. Dywizja Pancerna, generał Maczek powiedział, iż w przekonaniu Polaków
układ jałtański byt nowym rozbiorem Polski. Na to Montgomery „śmiejąc się głośno stwierdził: Ale co tam?
Wszystko będzie w porządku! Po prostu będzie pan rosyjskim generałem". Przy innej okazji Montgomery zapytał
generala Maczka „jakim językiem mówią Polacy — po niemiecku czy po rosyjsku?". W 1959 r., w przeddzień
oficjalnej wizyty w Rosji Montgomery wystąpił w brytyjskiej telewizji i oświadczył, że w jego opinii Armia
Czerwona powinna na stałe stacjonować w Polsce! Generał Maczek przypadkowo oglądał ten program telewizji i był
wstrząśnięty brutalnością Montgomery'ego.
Jubileuszowy numer „Pancerniaka" zawiera dziesiątki życzeń przesłanych redaktorowi pisma z okazji 30lecia jego istnienia, m. in. od marszałkó w Sej mu i Senatu, różnych kól SPK, dzialaczy społecznych,
politycznych, religijnych i innych. Zawiera także listę komitetu honorowego jubileuszu oraz program
uroczystości 30-lecia, święta 1. Dywizji Pancernej i rocznicy oswobodzenia Bredy, które obchodzone będą
w Chicago 27 września 1998 roku.
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