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Sa�mo�dziel�na� Bry�ga�da� Strzel�ców� Kar�pac�kich� by�ła� jed�nost�ką
Pol�skich� Sił� Zbroj�nych,� któ�ra� na kar�tach� hi�sto�rii II woj�ny
świa�to�wej� za�pi�sa�ła� się� zło�ty�mi� zgło�ska�mi.� Sfor�mo�wa�na

2 kwiet�nia 1940�r.�z ini�cja�ty�wy�Na�czel�ne�go�Wo�dza�gen.�Wła�dy�sła�-
wa�Si�kor�skie�go� ja�ko�Bry�ga�da�Strzel�ców�Kar�pac�kich�przy fran�cu�-
skiej�Ar�mii�Le�wan�tu�by�ła�for�ma�cją�cał�ko�wi�cie�ochot�ni�czą.�Utwo�-
rzo�no� ją�przede�wszyst�kim�z ewa�ku�owa�nych� z te�re�nów�Ru�mu�nii
i Wę�gier�żoł�nie�rzy�pol�skich.�Na�dowódcę�brygady�Naczelny�Wódz
wyznaczył�płk.�dypl.�Stanisława�Kopańskiego,�absolwenta�L’École
Supérieure�de�Guerre�(we�wrześniu�1939�r.�piastował�funkcję�szefa
Oddziału� III� Operacyjnego� Sztabu�Głównego�Wojska� Polskiego,
a następnie� szefa� Oddziału� Operacyjnego� Sztabu� Naczelnego� Wodza),� awansowanego
później�do�stopnia�generała�brygady.�Szeregi�brygady�zasilili�Polacy�przedzierający�się�na
Bliski�Wschód�z�zajętej�przez�Niemców�Francji,�a�także�okupowanego�kraju,�uciekinierzy
z�niemieckich�obozów�jenieckich�oraz�francuskiej�Legii�Cudzoziemskiej.�Do bry�ga�dy�tra�fi�li
na�wet�rodacy�z Bra�zy�lii,�Ar�gen�ty�ny,�Sta�nów�Zjed�no�czo�nych,�Man�dżu�rii�i Per�sji,�przy czym
nie�któ�rzy�z nich�nie�tyl�ko�nie�uro�dzi�li�się�w Pol�sce,�ale�i ni�gdy�nie�wi�dzie�li�pol�skiej�zie�mi.
Po�kapitulacji�Francji�Brygada�Strzelców�Karpackich�wyszła�z�Syrii�z�bronią�w ręku,�bez
skazy�na�żołnierskiej� czci� i� honorze.�Zre�or�ga�ni�zo�wa�na� i prze�mia�no�wa�na�na Samo�dziel�ną
Bry�ga�dę� Strzel�ców� Kar�pac�kich� wzię�ła� udział� w wal�kach� z ar�mia�mi� Włoch� i Nie�miec
w Afry�ce�Pół�noc�nej.
SBSK�by�ła�je�dy�ną�lą�do�wą�re�gu�lar�ną�for�ma�cją�PSZ,�któ�ra�pro�wa�dzi�ła�dzia�ła�nia�bo�jo�we

po upad�ku�Fran�cji.�W ma�ju 1941�r.�Bry�ga�da�Kar�pac�ka�we�szła�w skład�za�ło�gi�twier�dzy�Mer�-
sa�Ma�truh,�ma�ją�cej�sta�no�wić�ostat�ni�punkt�opo�ru�wojsk�sprzy�mie�rzo�nych�na dro�dze�od�dzia�-
łów� wło�skich� i nie�miec�kich� ude�rza�ją�cych� w kie�run�ku� Ka�na�łu� Su�eskie�go.� Li�nie� obro�ny
twier�dzy�od po�łu�dnia�i wscho�du�by�ły�w ca�ło�ści�dzie�łem�pol�skich�żoł�nie�rzy.�
Do�najważniejszych�czynów�bojowych�SBSK�niewątpliwie�należy�udział�w�obronie

twierdzy�Tobruk�w� okresie� od� sierpnia� do� grudnia� 1941� r.� Utrzymanie� twierdzy� było
kluczowe�z�punktu�widzenia�możliwości�obrony�Egiptu.�Za�ło�ga�twier�dzy�w cią�gu�ośmiu
mie�się�cy�ob�lę�że�nia�wią�za�ła w bo�ju�kil�ka�dy�wi�zji�wło�skich�i puł�ków�nie�miec�kich,�prze�ci�-
na�jąc� przy tym� nie�przy�ja�ciel�skie� li�nie� za�opa�trze�nio�we.� Bry�ga�dzie� po�wie�rzo�no
zabezpieczenie� naj�trud�niej�sze�go� odcin�ka,� tzw.� wy�ło�mu� ze� wzgó�rzem� Ras� el�Me�dau�ar
(wzgó�rze 209),�któ�re�od�dzia�ły�nie�miec�kie�zdo�by�ły�w ma�ju�1941 r.�Od�le�głość�sta�no�wisk
bo�jo�wych�od li�nii�nie�przy�ja�ciel�skich�u stóp�Ras�el�Me�dau�ar�wy�no�si�ła�w nie�któ�rych�miej�-
scach� mniej� niż 200 m.� Po�la�cy� w obro�nie� To�bru�ku� wsła�wi�li� się� słu�żbą� pa�tro�lo�wą
na przed�po�lu�oraz�wy�pa�da�mi�na wy�su�nię�te�sta�no�wi�ska�nie�przy�ja�cie�la,�w efek�cie�któ�rych
m.in.� po�zy�ska�no� in�for�ma�cje� o przy�go�to�wy�wa�nym�na�tar�ciu� na twier�dzę,� co�w zna�czą�cy
spo�sób�wpły�nę�ło�na ter�min�roz�po�czę�cia�ofen�sy�wy�bry�tyj�skiej 8 Armii.
Sła�wę� Po�la�ków� ja�ko� do�sko�na�łych� żoł�nie�rzy� po�twier�dził� udział� Bry�ga�dy� Kar�pac�kiej

w pro�wa�dzo�nych�w cią�gu 1942� r.�dzia�ła�niach�bo�jo�wych,�w bi�twach�pod Ain�el�Gha�za�la,
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w zdo�by�ciu�Bar�dii� i oku�pa�cji�Cy�re�naj�ki.�War�to�zwró�cić�uwa�gę�na fakt,�że�Kar�pac�ki�Pułk
Uła�nów�był�je�dy�ną�pol�ską�for�ma�cją,�któ�ra�uczest�ni�czy�ła�w dzia�ła�niach�bo�jo�wych�w Egip�cie
w okre�sie�pierw�szej�bi�twy�pod El�Ala�me�in�w lip�cu 1942�r.�W dniu 3�ma�ja 1943�r.�prze�kształ�-
co�no� SBSK�w 3�Dy�wi�zję� Strzel�ców�Kar�pac�kich,� sta�no�wią�cą� trzon� 2 Kor�pu�su� Pol�skie�go
dowo�dzo�ne�go� przez� gen.�Wła�dy�sła�wa�An�der�sa.� Pierw�szym� do�wód�cą 3�DSK� zo�stał� gen.
bryg.�Sta�ni�sław�Ko�pań�ski.
Cha�rak�te�ry�zu�jąc�Bry�ga�dę�Kar�pac�ką,�war�to�przy�to�czyć�sło�wa�Mie�czy�sła�wa�Młot�ka,�sze�-

fa�Wy�dzia�łu�Oświa�ty�SBSK�i zna�ko�mi�te�go�znaw�cy�jej�dzie�jów:�„Pró�żno�jest�szu�kać�w hi�-
sto�rii�Woj�ska�Pol�skie�go�for�ma�cji�ta�kiej,�ja�ką�by�ła�Sa�mo�dziel�na�Bry�ga�da�Strzel�ców�Kar�pac�-
kich.�Mo�że�pod nie�któ�ry�mi�wzglę�da�mi�przy�po�mi�na�pierw�szą�bry�ga�dę�le�gio�nów�z pierw�szej
woj�ny�świa�to�wej.�Ja�ko�for�ma�cja�nie�mia�ła�żad�nej�tra�dy�cji�przed�wo�jen�nej,�tra�dy�cję�tę�stwo�-
rzy�ła�sa�ma,�sa�ma�też�zdo�ła�ła�ukształ�to�wać�wła�sny,�od�mien�ny�od przed�wo�jen�ne�go�typ�żoł�-
nie�rza� o wy�raź�nym� po�czu�ciu� du�my� na�ro�do�wej� i bry�ga�do�wej� i od�por�ne�go� na wpły�wy
zewnętrz�ne.�Żoł�nie�rza�bry�ga�dy�ce�cho�wa�ło�wiel�kie�po�czu�cie�obo�wiąz�ku,�go�to�wość�do po�-
świę�ceń,�ko�le�żeń�stwo,�przed�się�bior�czość,�ju�nac�ka�fan�ta�zja,�nie�chęć�do dys�cy�pli�ny�for�mal�-
nej�i zro�zu�mie�nie�dla�dys�cy�pli�ny�we�wnętrz�nej”1.
Bry�tyj�ski� etat�wo�jen�ny�SBSK�prze�wi�dy�wał 308�ofi�ce�rów� i 4881� sze�re�go�wych,� jed�nak

do wy�peł�nie�nia�eta�tów�bra�ko�wa�ło 369�sze�re�gow�ców.�W jed�nost�kach�wy�dzie�lo�nych�ze�sta�nu
bry�ga�dy,�tj.�w Ośrod�ku�Za�pa�so�wym�i Le�gii�Ofi�cer�skiej,�słu�żbę�peł�ni�ło�łącz�nie�ok. 1200�żoł�-
nie�rzy,�w tym�po�nad 700�ofi�ce�rów.�Skład�oso�bo�wy�SBSK�był�za�sad�ni�czo�ró�żny�od in�nych
od�dzia�łów�PSZ.�W sen�sie�te�ry�to�rial�nym�żoł�nie�rze�Bry�ga�dy�Kar�pac�kiej�re�pre�zen�to�wa�li�ca�ły
kraj,�przy czym�niemal 50�proc.�ochot�ni�ków�da�ły�wo�je�wódz�twa�po�łu�dnio�we:�kra�kow�skie
i lwow�skie.�Na trze�cim�miej�scu�wy�mie�nić�na�le�ży�wo�je�wódz�two�war�szaw�skie.�Przed�sta�wi�-
cie�le�Po�lo�nii�oraz�oso�by�prze�dzie�ra�ją�ce�się�do Bry�ga�dy�Kar�pac�kiej�na wła�sną�rękę�liczyli
łącz�nie�ok. 30�proc.�jej�sta�nu�oso�bo�we�go.�Bli�sko 30�proc.�żoł�nie�rzy�po�sia�da�ło�wy�kształ�ce�-
nie�wy�ższe�lub�śred�nie,�na�to�miast�szko�łę�po�wszech�ną�ukoń�czy�ło�po�nad 50�proc.�Oko�ło 1000
żoł�nie�rzy�SBSK�sta�no�wi�li�przed�sta�wi�cie�le�in�te�li�gen�cji,�za�wo�dów�wol�nych,�urzęd�ni�cy�pań�-
stwo�wi.�Stan�rze�mieśl�ni�czy�re�pre�zen�to�wa�ny�był�przez�po�nad 1400�żoł�nie�rzy,�ok. 400�by�ło
rol�ni�ka�mi�i ty�luż�ro�bot�ni�ka�mi,�gru�pę�nie�co�po�nad 300�osób�two�rzy�li�żoł�nie�rze�nie�po�sia�da�ją�-
cy� jesz�cze� okre�ślo�ne�go� za�wo�du� – w więk�szo�ści� ucznio�wie� i ab�sol�wen�ci� szkół� śred�nich.
Wśród�żoł�nie�rzy�SBSK�wy�zna�nio�wo�do�mi�no�wa�li�ka�to�li�cy,�nie�wiel�ka�część�re�pre�zen�to�wa�ła
wy�zna�nie�pra�wo�sław�ne�i ewan�ge�lic�kie,�a ok. 50�osób�– mo�jże�szo�we2.
Bry�ga�da�Kar�pac�ka�sta�no�wi�ła�nie�zwy�kle�wa�żny�ośro�dek�emi�gra�cyj�ne�go�ży�cia�kul�tu�ral�ne�-

go.�Mie�czy�sław�Mło�tek,�cha�rak�te�ry�zu�jąc�bry�ga�dę,�pod�kre�ślił,�że�„mia�ła�w swych�sze�re�gach
po�etów,�pi�sa�rzy,�ar�ty�stów�sce�nicz�nych�i na�ukow�ców�o zna�nych�w Pol�sce�na�zwi�skach,�mogła
więc�stwo�rzyć�– i stwo�rzy�ła�– wła�sną�li�te�ra�tu�rę�o cha�rak�te�ry�stycz�nych�mo�ty�wach�i na�stro�-
jach�wschod�nich�i pu�styn�nych,�te�atr�i war�to�ścio�wą,�nie�sub�wen�cjo�no�wa�ną�pra�sę�żoł�nier�ską.
W gra�ni�cach�swych�mo�żli�wo�ści�pro�pa�go�wa�ła�kul�tu�rę�pol�ską�w ta�kich�dzie�dzi�nach�jak�mu�-
zy�ka� i pieśń� pol�ska� oraz� sport.� Bry�ga�do�wa� je�de�nast�ka� pił�kar�ska�mia�ła� opi�nie� naj�lep�szej
w Egip�cie�i przy�spo�rzy�ła�bar�wom�pol�skim�nie�ma�ło�sym�pa�tii�i chwa�ły”3.�Wart�od�no�to�wa�nia

1 M.�Mło�tek,�Krót�ki�za�rys�hi�sto�rii�Bry�ga�dy�Strzel�ców�Kar�pac�kich�1940–1942.�Short�Hi�sto�ry�of�Po�lish�Car�-
pa�thian�Bri�ga�de 1940–1942,�Lon�dyn 1985,�s. 44.

2 Ibi�dem,�s. 3, 44�i nn.;�K.�Grzy�bow�ski,�Ob�li�cze�Bry�ga�dy�Kar�pac�kiej�[w:]�Sa�mo�dziel�na�Bry�ga�da Strzel�ców
Kar�pac�kich�w dzie�się�cio�le�cie� jej�po�wsta�nia.�Zbio�ro�wa�pra�ca�hi�sto�rycz�na�i li�te�rac�ka�żoł�nie�rzy�S.B.S.K.,� red.
J. Bie�la�to�wicz�i M.�Mło�tek,�Lon�dyn 1951,�s. 139–142; Z.�Pi�che�ta,�Sa�mo�dziel�na�Bry�ga�da�Strzel�ców�Kar�pac�-
kich 2 IV 1940–2 V 1942.�Spis�żoł�nie�rzy,�b.d.,�b.m.,�s. IV–IX.

3 M.�Mło�tek,�Krót�ki�za�rys�hi�sto�rii�Bry�ga�dy�Strzel�ców�Kar�pac�kich…,�s. 44�i nn.
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jest� fakt�zor�ga�ni�zo�wa�nia�pod�le�głe�go�sze�fo�wi�Wy�dzia�łu�Oświa�ty�SBSK�dzia�łu� ra�dio�we�go,
któ�ry� od 15� stycz�nia 1942� r.� nada�wał� au�dy�cje�w ję�zy�ku� pol�skim� na an�te�nie�Ra�dia�Ka�ir.
Audy�cje�te�by�ły�re�trans�mi�to�wa�ne�przez�BBC4.
SBSK�mi�mo�swo�jej�wy�jąt�ko�wo�ści�i zna�cze�nia�nie�do�cze�ka�ła�się�jak�do�tąd�ob�szer�nej�mo�-

no�gra�fii�na�uko�wej.�Ni�gdy�ta�kże�nie�uka�zał�się�ża�den�więk�szy�zbiór�ma�te�ria�łów�iko�no�gra�-
ficz�nych.�Tę�po�wa�żną�lu�kę�w znacznym�stop�niu�wy�peł�nia�al�bum�Ta�de�usza�Krząst�ka�To�bruk.
Pa�miąt�ki� Chwa�ły� Kar�pat�czy�ków.� The� So�uve�nirs� of� the� Car�pa�thians’� Glo�ry,� wy�da�ny
w 2010 r.� przez� war�szaw�skie� Wy�daw�nic�two� Hi�sto�rycz�ne� Vi�part.� Pu�bli�ka�cja� uka�za�ła� się
w języ�kach�pol�skim�i an�giel�skim,�co�da�je�szan�sę�do�tar�cia�do szer�sze�go�gro�na�czy�tel�ni�ków
i ba�da�czy.�
Zwra�ca�uwa�gę�sta�ran�ność�i bo�gac�two�sza�ty�gra�ficz�nej�al�bu�mu,�któ�ra�jest�dziełem�kie�ru�-

ją�cego�wy�daw�nic�twem�Vi�part�Sta�ni�sława�Zie�liń�skiego.�Mo�tyw�prze�wodni�stanowi�pa�miąt�-
ko�wa� od�zna�ka� SBSK� – słyn�na� „to�bruc�ka� ga�pa”.� Opu�bli�ko�wa�ne� fo�to�gra�fie� i do�ku�men�ty
pocho�dzą� ze� zbio�rów�Cen�tral�ne�go�Ar�chi�wum�Woj�sko�we�go, 1.� Dru�ży�ny�Har�ce�rek� „Ró�że
Pusty�ni�im.�Obroń�ców�To�bru�ku”�w Ska�wi�nie�oraz�osób�pry�wat�nych,�w tym�To�bruk�czy�ków
– Mie�czy�sła�wa�He�ro�da,�Sta�ni�sła�wa�Ju�ry�i To�ma�sza�Skrzyń�skie�go.�Nie�mal�wszyst�kie�fo�to�-
gra�fie�i do�ku�men�ty�za�pre�zen�to�wa�ne�zo�sta�ły�po raz�pierw�szy.
Al�bum�otwie�ra�cy�tat�z prze�mó�wie�nia�Pre�zy�den�ta�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej�Le�cha�Ka�-

czyń�skie�go�z�9�li�sto�pa�da 2007�r.�po�świę�co�ne�go�po�trze�bie�za�cho�wa�nia�pa�mię�ci�o tych,�któ�-
rzy�wal�czy�li�o nie�pod�le�głą�Pol�skę�w ro�ku 1918,�w woj�nie�z bol�sze�wi�ka�mi�w 1920�r.,�na fron�-
tach II woj�ny� świa�to�wej� oraz�w ró�żnych� for�mach� sta�wili� opór� ko�mu�ni�zmo�wi� po 1945 r.
Frag�ment�prze�mó�wie�nia�do�peł�nia�ją�skie�ro�wa�ne�do pre�zy�den�ta�Le�cha�Ka�czyń�skie�go�po�dzię�-
ko�wa�nia�au�to�ra�oraz�wy�daw�cy�za po�moc�w przy�go�to�wa�niu�al�bu�mu.�Los�spra�wił,�że�pa�tro�-
nu�ją�cy�pu�bli�ka�cji�za�rów�no�Pre�zy�dent�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej�Lech�Ka�czyń�ski,�jak�i Kie�-
row�nik� Urzę�du� ds.� Kom�ba�tan�tów� i Osób� Re�pre�sjo�no�wa�nych� mi�ni�ster� Ja�nusz� Krup�ski
zgi�nę�li 10� kwiet�nia 2010� r.� w ka�ta�stro�fie� lot�ni�czej� pod Smo�leń�skiem,�w dro�dze� na uro�-
czysto�ści� upa�mięt�nia�ją�ce� ofi�ce�rów� pol�skich� po�mor�do�wa�nych� przez� So�wie�tów� w 1940 r.
w Ka�ty�niu.
Książkę� opa�trzył� ob�szer�nym� sło�wem� wstęp�nym�Mar�sza�łek� Sej�mu� Rze�czy�po�spo�li�tej

Pol�skiej� Bro�ni�sław� Ko�mo�row�ski,� obec�ny� pre�zy�dent� RP.� Przy�ta�cza�jąc� na po�cząt�ku
fragment�wy�da�ne�go�9�li�sto�pa�da 1941�r.�roz�ka�zu�Na�czel�ne�go�Wo�dza�PSZ,�w któ�rym�gen.
Wła�dy�sław�Si�kor�ski�okre�ślił�żoł�nie�rzy�SBSK�bro�nią�cych�twier�dzy�To�bruk�„Per�łą�Na�ro�du
Pol�skie�go”5,�mar�sza�łek�przed�sta�wił�na�stęp�nie�dzie�je�Bry�ga�dy�Kar�pac�kiej,�za�zna�cza�jąc�jej
zna�cze�nie�mi�li�tar�ne,�mo�ral�ne�i kul�tu�ro�twór�cze.�Pod�kre�ślił�ta�kże�wagę�al�bu�mu,�w któ�rym
opu�bli�ko�wa�no� wi�ze�run�ki� przed�mio�tów� ze�bra�nych� ja�ko� de�po�zy�ty� po�le�głych� żoł�nie�rzy
SBSK,�prze�ka�za�nych�w 2003�r.�przez�Mi�ni�ster�stwo�Woj�ny�Wiel�kiej�Bry�ta�nii�i prze�cho�wy�-
wa�nych�obec�nie�w Cen�tral�nym�Ar�chi�wum�Woj�sko�wym.�Mar�sza�łek�sejmu�zaakcentował,
że�na kar�tach�al�bu�mu�przy�wró�co�no�hi�sto�rii�imio�na�i po�sta�cie�po�le�głych�żoł�nie�rzy,�co�sta�-
no�wi�o szcze�gól�nej�je�go�war�to�ści�me�ry�to�rycz�nej,�na�to�miast�je�go�kom�po�zy�cja�– o war�to�-
ści�ar�ty�stycz�nej.

4 Idem,�Kul�tu�ra,�oświa�ta�i sport�w SBSK�[w:]�Sa�mo�dziel�na�Bry�ga�da Strzel�ców�Kar�pac�kich�w dzie�się�cio�le�-
cie�jej�po�wsta�nia…,�s. 136�i nn.;�zob.�ta�kże:�J.�Ję�drzej�czak,�Mó�wi�Pol�skie�Ra�dio�Ka�ir,�„Ar�chi�wum�Emi�gra�cji.
Stu�dia�– Szki�ce�– Do�ku�men�ty”,�z. 4,�To�ruń 2001,�s. 7–28.

5 Tu�taj�za�kradł�się�drobny�błąd,�po�nie�waż�roz�kaz�ten�nie�mógł�zo�stać�wy�da�ny�– jak�po�da�no�– w To�bru�ku,
w któ�rym�Na�czel�ny�Wódz�prze�by�wał�w dniach 13–14 XI 1941�r.�Ob�szer�ne�frag�men�ty�roz�ka�zu�Na�czel�ne�go
Wo�dza� z 9 XI 1941� r.� cy�tu�je� w swo�ich� wspo�mnie�niach� gen.� Sta�ni�sław� Ko�pań�ski,�Wspo�mnie�nia� wo�jen�ne
1939–1946,�Lon�dyn 1972,�s. 145;�frag�men�ty�roz�ka�zu�opu�bli�ko�wa�no�ta�kże�w al�bu�mie�(s. 27, 32–33).
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Wzru�sza�ją�cym�sło�wem�do czy�tel�ni�ków�po�prze�dzi�li� al�bum� ta�kże�To�bruk�czy�cy�– Sta�ni�-
sław�Ju�ra,� szkol�ny�ko�le�ga�Ka�ro�la�Woj�ty�ły�– Je�go�Świą�to�bli�wo�ści� Ja�na�Paw�ła II,� żoł�nierz
1 Ba�ta�lio�nu�Strzel�ców�Kar�pac�kich,�pi�lot 304�Dy�wi�zjo�nu�Bom�bo�we�go�Zie�mi�Ślą�skiej;�Mie�-
czy�sław�He�rod,�bo�ha�ter�ski�uczest�nik�bi�twy�pszczyń�skiej�we�wrze�śniu 1939�r.,�ar�ty�le�rzy�sta
w Kar�pac�kim�Puł�ku�Ar�ty�le�rii,� uczest�nik�bi�twy�o Mon�te�Cas�si�no�oraz�To�masz�Skrzyń�ski,
ma�tu�rzy�sta 1939�r.,�Ułan�Kar�pac�ki,�uczest�nik�bi�twy�o Mon�te�Cas�si�no�i ope�ra�cji�an�koń�skiej.
To�bruk�czy�cy�pod�kre�śli�li�zna�cze�nie�przy�wró�ce�nia�pa�mię�ci�po�le�głych�bo�ha�te�rów�walk�na Pu�-
sty�ni�Li�bij�skiej,�któ�rzy�spo�czę�li�w miej�scach�od�le�głych�i nie�do�stęp�nych�dla�ich�naj�bli�ższych,
wie�lu� z nich� po�cho�dzi�ło� bo�wiem� z Kre�sów�Wschod�nich II Rze�czy�po�spo�li�tej�wcie�lo�nych
po II woj�nie�świa�to�wej�do Związku�Sowieckiego.
Album�można�podzielić�na�dwa�działy�–�opisowy�i�ilustracyjny.�Dział�opi�so�wy,�zło�żo�ny

z sied�miu�pierw�szych�roz�dzia�łów,�otwie�ra�frag�ment�po�świę�co�ny�mi�li�tar�ne�mu�i mo�ral�ne�mu
zna�cze�niu� obro�ny� twier�dzy� To�bruk.� Roz�dział� „Sa�mo�dziel�na� Bry�ga�da� Strzel�ców� Kar�pac�-
kich”�za�wie�ra�pod�sta�wo�we�in�for�ma�cje�do�ty�czą�ce�ge�ne�zy�i po�li�tycz�ne�go�kon�tek�stu�utwo�rze�-
nia�Bry�ga�dy�Kar�pac�kiej,�jej�struk�tu�ry�w okre�sie�sy�ryj�skim�oraz�zna�cze�nia�ja�ko�emi�gra�cyj�-
ne�go�ośrod�ka�kul�tu�ral�ne�go,�ja�kie�za�czy�na�ła�zy�ski�wać�nie�omal�od pierw�szych�dni�swo�je�go
ist�nie�nia.�Ko�lej�ny�– „Kar�pac�ka�Bry�ga�da�na fron�cie�z Bry�tyj�czy�ka�mi”�– do�ty�czy�lo�sów�bry�-
ga�dy�po ka�pi�tu�la�cji�Fran�cji,�od przej�ścia�do Pa�le�sty�ny,� re�or�ga�ni�za�cji�w ce�lu�do�pa�so�wa�nia
for�ma�cji� do struk�tu�ry� ar�mii� bry�tyj�skiej,� szko�le�nia� i udzia�łu� w dzia�ła�niach� bo�jo�wych,� aż
do przy�go�to�wa�nia�do prze�rzu�ce�nia�SBSK�do ob�lę�żo�nej�twier�dzy�To�bruk.�Wbrew�ty�tu�ło�wi
roz�dział� „Bo�je�o To�bruk”�od�no�si� się�nie� tyl�ko�do dzia�łań�SBSK�w obro�nie� twier�dzy,� ale
także�do�bi�twy�pod Ain�el�Gha�za�la�i zdo�by�cia�Bar�dii.�W koń�co�wej�je�go�czę�ści�umiesz�czo�-
no�da�ne�sta�ty�stycz�ne�sta�nu�oso�bo�we�go�i sprzę�to�we�go�w okre�sie�obro�ny�To�bru�ku,�bi�lans�strat
oso�bo�wych�w kam�pa�nii�li�bij�skiej,�ze�sta�wie�nia�zdo�by�tych�od�zna�czeń�oraz�cy�ta�ty�z roz�ka�zów
Na�czel�ne�go�Wo�dza�z li�sto�pa�da 1941�r.
Od�ręb�ną� ca�łość� two�rzą� trzy�ostat�nie� roz�dzia�ły� czę�ści� opi�so�wej:� „3�Dy�wi�zja�Strzel�ców

Kar�pac�kich�– hi�sto�ria�i tra�dy�cje 1942–2009”,�„Pułk�Uła�nów�Kar�pac�kich�– hi�sto�ria�i tra�dy�-
cje”�oraz�„Ge�ne�rał�dy�wi�zji�Sta�ni�sław�Ko�pań�ski�(1895–1976)”.�Sta�no�wią�one�w isto�cie�osob�-
ne�ar�ty�ku�ły�dotyczące�te�ma�ty�ki�sy�gna�li�zo�wa�nej�w ty�tu�łach,�na�to�miast�ja�ko�ca�łość�do�peł�niają
za�ry�so�wa�ny�wcze�śniej�ob�raz�bry�ga�dy,�do�ty�ka�jąc�tak�wa�żnych�te�ma�tów�jak�prze�kształ�ce�nie
SBSK�w 3�DSK,�czy�przy�bli�ża�jąc�po�stać�do�wód�cy�bry�ga�dy.�Nie�zwy�kle�istot�ny�jest�roz�dział
po�świę�co�ny�Puł�ko�wi�Uła�nów�Kar�pac�kich,�wy�ró�żnia�ją�ce�mu�się�na�wet�na tle�tak�eli�tar�nej�for�-
ma�cji�jak�SBSK.�Pułk�Uła�nów�Kar�pac�kich�był�je�dy�ną�pol�ską�jed�nost�ką�ka�wa�le�ryj�ską�utwo�-
rzo�ną�na emi�gra�cji,�któ�ra�nie�mia�ła�tra�dy�cji�przed�wrze�śnio�wych.�Był�też�ostat�nim�w woj�-
skach II Rze�czy�po�spo�li�tej� re�gu�lar�nym� kon�nym� od�dzia�łem,� zmo�to�ry�zo�wa�nym� do�pie�ro
w czerw�cu 1941�r.6

Man�ka�men�tem�czę�ści�opi�so�wej�al�bu�mu�jest�brak�apa�ra�tu�kry�tycz�ne�go.�Niedopatrzenie�to
jest�szcze�gól�nie�uciążliwe�w przy�pad�ku�roz�dzia�łów�po�świę�co�nych 3�DSK,�Puł�ko�wi�Ułanów
Kar�pac�kich� oraz� gen.� Sta�ni�sła�wo�wi� Ko�pań�skie�mu.� W� rozdziale� dotyczącym� gen.
Kopańskiego�brakuje�niestety�istotnej�informacji�o�pozbawieniu�go�polskiego�obywatelstwa
przez�podporządkowany�Związkowi�Sowieckiemu�Tymczasowy�Rząd�Jedności�Narodowej
we� wrześniu� 1946� r.� Szykany� te� dotknęły� w� sumie� 76� wyższych� oficerów� PSZ,� którzy
wstąpili�do�Polskiego�Korpusu�Przysposobienia�i�Rozmieszczenia,�w�tym�gen.�Władysława
Andersa.
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6 Na te�mat�hi�sto�rii� i dzia�łań�Puł�ku�Uła�nów�Kar�pac�kich�zob.:�Uła�ni�Kar�pac�cy.�Za�rys�hi�sto�rii�puł�ku,� red.
J. Bie�la�to�wicz,�Lon�dyn 1966;�E.S.�Men�tel,�S.�Ra�do�my�ski,�Pułk�Uła�nów�Kar�pac�kich.�Przez�Kar�pa�ty�na�wie�wa�li,
Kar�pac�ki�mi�ich�na�zwa�li…,�Prusz�ków 1993.�



Część�ilu�stra�cyj�na�al�bu�mu�dzie�li�się�na te�ma�tycz�ne�roz�dzia�ły,�a w ich�ra�mach�na pod�roz�-
dzia�ły.�Roz�dział� „Dro�gi� żoł�nie�rzy� pol�skich� na Bli�ski�Wschód”�po�prze�dzo�ny� jest� krót�kim
wpro�wa�dze�niem� za�wie�ra�ją�cym� in�for�ma�cje� o roz�mo�wach� po�mię�dzy� Rzą�dem� Pol�skim
na Uchodź�stwie� a stro�ną� fran�cu�ską� na� temat� utwo�rze�nia� pol�skiej� jed�nost�ki� woj�sko�wej
przy Ar�mii�Le�wan�tu�w Sy�rii.�Fo�to�gra�fie�po�gru�po�wa�no�w ra�mach�pod�roz�dzia�łów�uka�zu�ją�-
cych�żoł�nie�rzy�w obo�zach�in�ter�no�wa�nia�na Wę�grzech�i w Ru�mu�nii�oraz�pod�czas�prób�prze�-
do�sta�nia�się�przez�Gre�cję�i Ju�go�sła�wię�na Bli�ski�Wschód.�Brak�podpisów�pod�fotografiami
nie� pozwala� stwierdzić,� z� czyich� zbiorów� one� pochodzą� –� niestety� problem� ten� dotyczy
większości�rozdziałów�albumu.�Być�mo�że�zwią�za�ne�są�one�z oso�bą�Ada�ma�Da�lec�kie�go,�żoł�-
nie�rza 1�Batalionu� Strzel�ców�Kar�pac�kich,� któ�re�go� ko�re�spon�den�cja� z obo�zu� in�ter�no�wa�nia
na Wę�grzech�zo�sta�ła�za�miesz�czo�na�w al�bu�mie.�Roz�dział�za�my�ka�dro�bia�zgo�wo�przy�go�to�wa�-
na�map�ka�przedstawiająca� stre�fy� in�ter�no�wa�nia�woj�sko�wych� i uchodź�ców�cy�wil�nych�oraz
dro�gi�żoł�nie�rzy�na Bli�ski�Wschód,�do Homs�oraz�do An�glii.
Ko�lej�ny�roz�dział�za�wie�ra�pod�sta�wo�we�in�for�ma�cje�na te�mat�utwo�rze�nia�Bry�ga�dy�Strzel�-

ców�Kar�pac�kich�w Sy�rii.�Za�miesz�czo�no�w nim�do�ku�men�ty�oma�wia�ją�ce�za�war�cie�po�ro�zu�-
mie�nia� pol�sko�-fran�cu�skie�go�w spra�wie� po�wo�ła�nia�Ar�mii� Pol�skiej� na Bli�skim�Wscho�dzie
oraz�umo�wy�pol�sko�-bry�tyj�skiej�do�ty�czą�cej�or�ga�ni�za�cji�pol�skich�od�dzia�łów�na te�re�nie�An�glii.
Za�miesz�czo�ne� fo�to�gra�fie� uka�zu�ją� wi�zy�ty� wy�ższych� ofi�ce�rów� fran�cu�skich� – w tym� gen.
Char�les’a de�Gaul�le�(s. 82)�– w Bry�ga�dzie�Kar�pac�kiej.�Jed�ny�mi�z naj�bar�dziej�in�te�re�su�ją�cych
są�zdję�cia�po�ka�zu�ją�ce 14�ochot�ni�ków,�któ�rzy�przy�by�li�do bry�ga�dy�z Har�bi�na�w Man�dżu�rii.
W ko�lej�nych�dwóch�pod�roz�dzia�łach�za�war�to�sche�mat�or�ga�ni�za�cyj�ny�SBSK,�fo�to�gra�fie�czę�-
ści�ka�dry�ofi�cer�skiej�oraz�zdję�cia�pa�miąt�ko�we�strzel�ców�kar�pac�kich�w Homs.
Roz�dział�„W obo�zie�szko�le�nio�wym�w La�trun”�otwie�ra�wpro�wa�dze�nie�przy�bli�ża�ją�ce�oko�-

licz�no�ści,�w któ�rych�Bry�ga�da�Strzel�ców�Kar�pac�kich�opu�ści�ła�Sy�rię�i prze�szła�do Pa�le�sty�ny.
Fo�to�gra�fie�prezentują�żoł�nie�rzy�bry�ga�dy�pod�czas�wi�zyt�wy�ższych�ofi�ce�rów�bry�tyj�skich�oraz
ćwi�czeń�w La�trun.�Uwa�gę�zwra�ca�ją�zdję�cia�przed�sta�wia�ją�ce�m.in.�Je�rze�go�i Hen�ry�ka�Gie�-
droy�ciów,�żoł�nie�rzy�SBSK�(s. 92)�oraz�uro�czy�sto�ści�Świę�ta�Żoł�nie�rza 15�sierp�nia 1940 r.
(s. 98–99).�Cie�płe�uczu�cia�bu�dzą�fo�to�gra�fie,�na któ�rych�uwiecz�nio�no�trud,�ja�ki�wkła�da�li�żoł�-
nie�rze�bry�ga�dy�w zor�ga�ni�zo�wa�nie�świąt�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia�w 1940�r.�(s. 100).
Wy�jąt�ko�wo�atrak�cyj�ny�jest�roz�dział�po�świę�co�ny�Puł�ko�wi�Uła�nów�Kar�pac�kich,�za�wie�ra�ją�-

cy� fo�to�gra�fie� m.in.� ka�dry� ofi�cer�skiej� Dy�wi�zjo�nu� Uła�nów� Bry�ga�dy� Strzel�ców� Kar�pac�kich
i Puł�ku�Uła�nów�Kar�pac�kich�SBSK�oraz�sa�mych�uła�nów�pod�czas�ćwi�czeń�ka�wa�le�ryj�skich,
a ta�kże�po prze�zbro�je�niu�puł�ku�w broń�pan�cer�ną.�Warto�jednakże�zwrócić�uwagę�na�fakt,�że
omyłkowo� wśród� fotografii� przedstawiających� Ułanów� Karpackich� znalazło� się� konne
zdjęcie�kpr.�Mieczysława�Heroda,�podoficera�Karpackiego�Pułku�Artylerii�(s.�105),�współ�-
autora� słowa�wstępnego� skierowanego� do� czytelników� albumu.�W�osobnym�podrozdziale
zebrano�zdjęcia�przedstawiające�Pułk�Ułanów�Karpackich�obozujący�pod�Aleksandrią.
For�mę�pod�roz�dzia�łów�ma�ją�na�stęp�ne�czę�ści�al�bu�mu�po�świę�co�ne�Kar�pac�kie�mu�Puł�ko�wi

Ar�ty�le�rii,� Kar�pac�kie�mu� Dy�wi�zjo�no�wi�Ar�ty�le�rii� Prze�ciw�pan�cer�nej� oraz� Le�gii� Ofi�cer�skiej.
Pod�roz�dzia�ły�do�ty�czą�ce�ar�ty�le�rzy�stów�nie�zo�sta�ły�po�prze�dzo�ne�wpro�wa�dze�niem,�nie�mniej
re�kom�pen�sa�tę�sta�no�wią�nie�licz�ne,�ale�nie�zwy�kle�in�te�re�su�ją�ce�fo�to�gra�fie�ukazujące�do�wód�-
ców�od�dzia�łów�oraz�sprzęt�ar�ty�le�ryj�ski.�Roz�cza�ro�wu�je�na�to�miast�część�do�ty�czą�ca�Le�gii�Ofi�-
cer�skiej,�na któ�rą�skła�da�się�wy�łącz�nie�krót�ka�in�for�ma�cja�do�ty�czą�ca�tej�wyjątkowej�for�ma�-
cji�(s. 114).
Dalsze� podrozdziały� poświęcone� zostały� szeroko� pojętej� tematyce� dnia� codziennego

żołnierzy�Brygady�Karpackiej,�m.in.�prasie,�kulturze� i� sportowi,�pracy�duszpasterskiej�na
linii�frontu�pod�Aleksandrią�czy�na�przedpolach�Tobruku,�a�także�pielgrzymkom�do�Jero�zo�limy.
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Ciekawe�są�zdjęcia�żołnierzy�SBSK�wykonujących�pozornie�błahe�czynności:�urzą�dza�nie
obozu,�obiad�w�polowej�stołówce,�czyszczenie�broni�(s.�115).�Podrozdział�„Na�przedpolach
Tobruku”� opatrzony� został� odrębnym�wstępem.� Prasę� frontową� reprezentują� reprodukcje
stron� z� różnych� numerów� zasłużonego� czasopisma� Służby� Transportowej� SBSK� „Za
kierownicą�w�Tobruku”�oraz�dwutygodnika�„Nasze�Drogi”� (s.�116–117),�zamkniętego�na
polecenie� gen.�Władysława� Sikorskiego� z� powodu� publikowania� w� nim� artykułów� jego
przeciwników�politycznych7.�Zwracają�uwagę�fotografie�słynnej�orkiestry�brygady,�drużyny
piłki�nożnej�oraz�cieszącego�się�nie�mniejszą�sławą�zespołu�estradowego�(s.�119).�Wartość
samą�w�sobie�posiadają�zdjęcia�związane�z�pełnieniem�posługi�duszpasterskiej.�Szczególne
wrażenie� robią� fotografie� przedstawiające�msze� św.� cele�bro�wane�w� trudnych�warunkach
polowych�w�tobruckich�jaskiniach,�w�tym�na�odcinku�obrony�tzw.�wyłomu�u�stóp�wzgórza
Ras�el�Medauar�(s.�120–122).�
Po�prze�dzo�ny�krót�kim�wstę�pem�roz�dział�„Obro�na�To�bru�ku”�za�wie�ra�fo�to�gra�fie�uka�zu�ją�ce

nie�tyl�ko�żoł�nie�rzy�Bry�ga�dy�Kar�pac�kiej,�ale�i sprzy�mie�rzo�nych�– do�wód�ców�cze�skich,�bry�-
tyj�skich,�żoł�nie�rzy�au�stra�lij�skich.�Kil�ka�zdjęć�przed�sta�wia�też�wi�zy�tę�w To�bru�ku�Na�czel�ne�-
go�Wo�dza�gen.�Wła�dy�sła�wa�Si�kor�skie�go�(s. 133, 136).�Po�dob�na�jest�ta�kże�te�ma�ty�ka�pod�roz�-
dzia�łów� „Szczu�ry� To�bru�ku”� oraz� „Bo�je� pod El� Gha�za�lą� i Bar�dią”.� Zwra�ca�ją� uwa�gę
fo�to�gra�fie� pre�zen�tu�ją�ce� za�ma�sko�wa�ne� sta�no�wi�ska� Puł�ku� Uła�nów� Kar�pac�kich� w To�bru�ku
(s. 139)�oraz�broń�zdo�by�tą�przez�SBSK�w bi�twie�pod Ain�el�Gha�za�la�(s. 140).
Cha�rak�ter�pod�su�mo�wu�ją�cy�ma�ją� roz�dzia�ły� „Szlak�bo�jo�wy�Kar�pat�czy�ków 1941–1945”,

„Z Ira�ku�pod Mon�te�Cas�si�no”�oraz�„Bi�twa�o An�ko�nę”.�Ubo�gie�w fo�to�gra�fie,�za�wie�rają�jed�-
nak�wni�kli�wie�opra�co�wa�ne�map�ki�przedstawiające�szlak�bo�jo�wy�i naj�wa�żniej�sze�dzia�ła�nia
zbrojne 3�DSK.
Ko�lej�ne�dwa�roz�dzia�ły�uka�zu�ją�syl�wet�ki�po�szcze�gól�nych�żoł�nie�rzy.�Roz�dzia�ły�te�na�le�ży

trak�to�wać�ja�ko�swe�go�ro�dza�ju�zarys�te�ma�tu,�po�nie�waż�wska�za�nie�naj�dziel�niej�szych�z dziel�-
nych�i sław�nych�To�bruk�czy�ków�oraz�opisanie�ich�syl�we�tek�wy�ma�ga�ło�by�opra�co�wa�nia�osob�-
ne�go�al�bu�mu.�Wy�bór,�któ�re�go�do�ko�nał�au�tor,�na�le�ży�oce�nić�jed�nak�bar�dzo�wy�so�ko�– bez�dy�-
sku�syj�nie� do gro�na� bo�ha�te�rów� za�li�czyć� na�le�ży� Mie�czy�sła�wa� Biał�kie�wi�cza,� Adol�fa
Bo�cheń�skie�go,�Wła�dy�sła�wa�Dre�li�cha�rza,�Ka�ro�la�Fan�slau,�Sta�ni�sła�wa�Ku�char�czy�ka,�Mie�czy�-
sła�wa� Sa�wic�kie�go,� Szcze�pa�na�Woł�ko�wi�cza� i�An�to�nie�go� Smo�lib�dow�skie�go.�Gro�no�wy�bit�-
nych�To�bruk�czy�ków� rów�nież� god�nie� re�pre�zen�tu�ją� po�sta�ci� ks.� Jó�ze�fa� Joń�ca,� Je�rze�go�Gie�-
droy�cia,� Mie�czy�sła�wa� Pru�szyń�skie�go,� Zyg�mun�ta� Lu�dwi�ka� Od�ro�wąż�-Za�wadz�kie�go.
Za�bra�kło� w roz�dzia�le� choć�by� krót�kich� bio�gra�mów� pro�fe�so�rów� Wła�dy�sła�wa� Gór�skie�go
i Mie�czy�sła�wa�Sas�-Skow�roń�skie�go.� Po�cze�sne�miej�sce�w gro�nie� sław�nych�To�bruk�czy�ków
zaj�mo�wać�mu�si�bli�ski�ich�ser�cu�Ma�rian�He�mar,�au�tor�nieoficjalnego�hym�nu�Bry�ga�dy�Kar�-
pac�kiej.�Wy�jąt�ko�wą�war�tość�ma�opu�bli�ko�wa�na�w roz�dzia�le�fo�to�gra�fia�przed�sta�wia�ją�ca�ar�ty�-
stów�pod�czas�pra�wy�ko�na�nia�„Kar�pac�kiej�Bry�ga�dy”�3�ma�ja 1941�r.�w La�trun�(s. 152).
Roz�dział� „Uro�czy�ste� prze�ka�za�nie� de�po�zy�tów�Kar�pat�czy�ków”�otwie�ra� za�pew�ne�naj�bar�-

dziej�po�ru�sza�ją�cą�część�al�bu�mu.�Opi�sa�no�w niej�oko�licz�no�ści�zgro�ma�dze�nia�w Ar�chi�wum
Mi�ni�ster�stwa�Woj�ny�Wiel�kiej�Bry�ta�nii 1724�prze�ka�za�nych�w czerw�cu 2003�r.�do Pol�ski�de�-
po�zy�tów�po�le�głych�żoł�nie�rzy�SBSK�i 2 Kor�pu�su�Pol�skie�go.�Po�nad�to�na prze�szło 50�stro�nach
al�bu�mu�za�pre�zen�to�wa�no�pa�miąt�ki�po po�le�głych�Ka�rpat�czy�kach.�Po�gru�po�wa�ne�zo�sta�ły�rze�-
czo�wo�i te�ma�tycz�nie�(„Pa�miąt�ki�z Ka�iru�i Alek�san�drii”,�„Kar�pat�czy�cy�w kon�tak�tach�z lud�-
no�ścią� arab�ską”,� „Zdję�cia� z ostat�niej� wi�zy�ty� gen.� Si�kor�skie�go� na Bli�skim�Wscho�dzie”,
„Zdję�cia�gen.�W.�Si�kor�skie�go�w de�po�zy�tach�po�le�głych”,�„Kró�lew�ska�pa�ra�i pre�mier�przy po�-

7 Zob.�S.�Ko�pań�ski,�op.�cit.,�s. 144, 146.
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le�głym�Kar�pat�czy�ku”,� „Fo�to�gra�fie� ro�dzin�po�le�głych�Kar�pat�czy�ków”,�„Pa�miąt�ki� ze� słu�żby
wWoj�sku�Pol�skim”,�„Pa�miąt�ki�z Zie�mi�Świę�tej�po�le�głych�Kar�pat�czy�ków”,�„Ma�don�ny�z de�-
po�zy�tów� po�le�głych�Kar�pat�czy�ków”)� lub� po�wią�za�no� je� z kon�kret�ny�mi� żoł�nie�rza�mi� SBSK
– Wła�dy�sła�wem�Dre�li�cha�rzem,�Wła�dy�sła�wem�Da�lec�kim,�An�to�nim�Ka�zi�mier�czy�kiem,�Ada�-
mem�Ka�ro�lem�Da�lec�kim,�Alek�san�drem�To�ma�szew�skim,� Sta�ni�sła�wem�Pu�zio,�Grze�go�rzem
Min�kie�wi�czem,�Wła�dy�sła�wem�Ferdyszynem,� Fran�cisz�kiem�Muriasem,� Zyg�mun�tem�Kun�-
cem,� Cze�sła�wem� Dra�bi�kiem� (tu� m.in.� wzru�sza�ją�cy� list� Dra�bi�ka,� któ�ry� ni�gdy� nie� do�tarł
do mat�ki�– s. 207),�Fer�dy�nan�dem�Ciast�ko,�Aloj�zym�Ło�bo�dą,�Zyg�mun�tem�Mi�chal�skim,�Ma�-
ria�nem�Ka�cza�ną�oraz�Adol�fem�Bo�cheń�skim.�Roz�dział�za�my�ka�ją�zdję�cia�z po�grze�bu�Adol�fa
Bo�cheń�skie�go�w Lo�re�to�w 1944�r.�Wła�śnie�do tej�czę�ści�al�bu�mu�na�wią�zu�ją�sło�wa�To�bruk�-
czy�ków�– Ta�de�usza� Ju�ry,�Mie�czy�sła�wa�He�ro�da� i To�ma�sza�Skrzyń�skie�go:� „Nikt� z nas�nie
przy�pusz�czał,�że�cen�ne�pa�miąt�ki�po po�le�głych�na�szych�ko�le�gach�od�da�dzą�Pol�sce�An�gli�cy
i ktoś�je�przy�wró�ci�pa�mię�ci�hi�sto�rii.�[…]�Świa�tło�dzien�ne�uj�rza�ły�sta�re�fo�to�gra�fie�sprzed�woj�-
ny.�Są�na nich�po�le�gli�ko�le�dzy�wśród�naj�bli�ższej�ro�dzi�ny,�wśród�żoł�nie�rzy�Woj�ska�Pol�skie�-
go,�w obo�zach�in�ter�no�wa�nia�na Wę�grzech�i w Ru�mu�nii,�w dro�dze�do Homs.�Ta�de�usz�[Krzą�-
stek]� przy�wró�cił� pa�mię�ci� dro�go�cen�ne� li�sty,� no�tat�ni�ki,� ka�len�da�rzy�ki,� pięk�ne� fo�to�gra�fie
uka�zu�ją�ce�Świę�to�Żoł�nie�rza�w La�trun�w 1940�r.,�msze�po�lo�we�z oł�ta�rza�mi�zło�żo�ny�mi�z dział
i ar�mat,�ka�ra�bi�nów�strzel�ców�kar�pac�kich,�jeźdź�ców�i ko�ni�ostat�nie�go�puł�ku�kon�ne�go�re�gu�-
lar�nych�sił II Rze�czy�po�spo�li�tej.�Al�bum,�w któ�rym�za�war�te�są�te�zdję�cia,�jest�wiel�ką�kro�ni�ką
żoł�nier�skie�go�lo�su�kar�pac�kie�go�żoł�nie�rza,�je�go�ży�cia�i wal�ki,�ostat�nich�chwil�wie�lu�To�bruk�-
czy�ków” (s. 14).
In�te�gral�ną�część�al�bu�mu�sta�no�wi�roz�dział�„Ży�ją�w na�szej�pa�mię�ci”,�w któ�rym�opu�bli�ko�-

wa�no�m.in.�fo�to�gra�fie�na�grob�ków�żoł�nie�rzy�SBSK�na cmen�ta�rzu�w To�bru�ku�(s. 220–227).
W krót�kim� wpro�wa�dze�niu� za�war�to� pod�sta�wo�we� in�for�ma�cje� do�ty�czą�ce� licz�by� po�le�głych
i miej�sca�ich�po�chów�ku,�uka�za�no�po�nad�to�cmen�tarz�żoł�nie�rzy�alianc�kich�w To�bru�ku�– kwa�-
te�rę�Cze�chów�i kwa�te�rę�bry�tyj�ską,�cmen�tarz�żoł�nie�rzy�fran�cu�skich�oraz�cmen�tarz�nie�miec�ki
w To�bru�ku.�Osob�ny�pod�roz�dział�po�świę�co�no�miej�scom�po�chów�ku�To�bruk�czy�ków�w Pol�sce.
Ca�łość�wień�czy�zbiór�fo�to�gra�fii�przed�sta�wia�ją�cych�po�stać�i po�grzeb�Kar�pat�czy�ka�Mie�czy�-
sła�wa�Biał�kie�wi�cza�(s. 236�i nn.).
Ostat�ni� roz�dział� al�bu�mu� trak�tu�je� o prze�ka�za�niu� tra�dy�cji� for�ma�cji� PSZ� po�szcze�gól�nym

jed�nost�kom�Woj�ska�Pol�skie�go�w la�tach�dzie�więć�dzie�sią�tych.�Za�wie�ra�on�fo�to�gra�fie�przed�-
sta�wia�ją�ce�uczest�ni�ków�spo�tkań�kom�ba�tanc�kich,�uro�czy�sto�ści�prze�ka�za�nia�sztan�da�rów,�sa�le
pa�mię�ci�w jed�nost�kach�woj�sko�wych.�Zwra�ca�ją�uwa�gę�zdję�cia�sztan�daru�oraz�przy�bli�ża�ją�ce
sym�bo�li�kę 1�Dru�ży�ny�Har�ce�rek�„Ró�że�Pu�sty�ni�im.�Obroń�ców�To�bru�ku”�ze�Ska�wi�ny.�Wiel�-
ką�war�tość�ma�ją�pod�roz�dzia�ły�w ca�ło�ści�po�świę�co�ne�po�sta�ciom�po�szcze�gól�nych�Kar�pat�czy�-
ków� i To�bruk�czy�ków,� jak�Kar�pat�czy�ka�Ry�szar�da�Ka�czo�row�skie�go,� ostat�nie�go� pre�zy�den�ta
Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej�na Uchodź�stwie,�To�bruk�czy�ków�– Szcze�pa�na�Stan�czy�kie�wi�cza,
Sta�ni�sła�wa�Ju�ry,�Mie�czy�sła�wa�Sa�wic�kie�go,�Lu�do�mi�ra�Je�wa�siń�skie�go,�Ja�na�An�to�ni�ka,�To�ma�-
sza�Skrzyń�skie�go,�Jó�ze�fa�Ple�ba�na,�Sta�ni�sła�wa�Mrosz�czu�ka,�Jó�ze�fa�Li�sto�sia,�An�to�nie�go�Lip�-
ki,�Mie�czy�sła�wa�He�ro�da,�Wła�dy�sła�wa�Foi.
Koń�co�we� pod�roz�dzia�ły� al�bu�mu� ma�ją� cha�rak�ter� fo�to�re�por�ta�ży� z uro�czy�sto�ści� i im�prez

zwią�za�nych�z 65.�rocz�ni�cą�za�koń�cze�nia�bi�twy�o To�bruk�przy�pa�da�ją�cą�w 2006�r.,�sym�po�zjum
w Cen�tral�nej� Bi�blio�te�ce� Woj�sko�wej 8� kwiet�nia 2008� r.,� od�sło�nię�ciem� i po�świę�ce�niem
na Cmen�ta�rzu� Po�wąz�kow�skim� w War�sza�wie� ta�bli�cy� upa�mięt�nia�ją�cej� gen.� Sta�ni�sła�wa
Kopań�skie�go 9�kwiet�nia 2008�r.,�wi�zy�tą�au�to�ra�al�bu�mu�w Li�bii�w 2007�r.,�m.in.�w Mu�zeum
Hi�sto�rii�To�bru�ku�zlo�ka�li�zo�wa�nym�w daw�nym�ko�ście�le�pw.�św.�Je�rze�go.�Ostat�ni�fo�to�re�por�taż
za�wie�ra�fo�to�gra�fie�po�zo�sta�ło�ści�miast�sta�ro�żyt�ne�go�Imperium�Rzymskiego.
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Za�strze�że�nia�bu�dzi�spo�sób�opracowania�bi�blio�gra�fii�te�ma�tu.�Ze�sta�wie�nie�bi�blio�gra�ficz�ne
bi�lin�gwal�ne�go�wy�daw�nic�twa,�ja�kim�jest�al�bum�To�bruk.�Pa�miąt�ki�chwa�ły�Kar�pat�czy�ków.�The
So�uve�nirs�of�the�Car�pa�thians’�Glo�ry,�ad�re�so�wa�ne�go�prze�cież�ta�kże�do czy�tel�ni�ków�nie�zna�-
ją�cych�ję�zy�ka�pol�skie�go,�po�win�no�za�wie�rać�wię�cej�pozycji�literatury�obcojęzycznej.�Z pew�-
no�ścią�błę�dem�jest�po�mi�nię�cie�pu�bli�ka�cji�au�tor�stwa�Mie�czy�sła�wa�Młot�ka�Krót�ki za�rys�hi�sto�-
rii� Bry�ga�dy� Strzel�ców� Kar�pac�kich� 1940–1942.� Short� Hi�sto�ry� of� Po�lish� Car�pa�thian
Bri�ga�de 1940–1942,�Lon�dyn 1985,�mimo�że�zestawienie�bibliograficzne�wymienia�pom�ni�-
ko�we�dzieło�tego�autora�Trzecia�Dywizja�Strzelców�Karpackich,�przekręcając�nazwisko�do
formy�Młotka�zamiast�Młotek.�Dla�przej�rzy�sto�ści�bi�blio�gra�fia�po�win�na�zo�stać�przed�sta�wio�-
na�w spo�sób�umo�żli�wia�ją�cy�od�ró�żnie�nie�opra�co�wań�na�uko�wych,�wspo�mnień� i cza�so�pism
– w przy�pad�ku�tych�ostat�nich�zdu�mie�nie�bu�dzi�nieuwzględnienie�„Ku�wol�nej�Pol�sce”,�cza�-
so�pi�sma�żoł�nie�rzy�SBSK�wy�da�wa�ne�go�od 1940�r.,�tym�bardziej�że�w�albumie�opublikowano
okładki�numeru�89�(507)�z�1991�r.�i�97�(515)�z�1999�r.�(pismo�wydawane�w Londynie�od
1948�r.)�(s.�143).�Bibliografia�tematu�powinna�być�znacz�nie�ob�szer�niej�sza�niż�za�pre�zen�to�-
wa�na�przez�au�to�ra�albu�mu.�Dość�wspo�mnieć�opra�co�wa�nie�Wło�dzi�mie�rza M.�Drze�wie�niec�-
kie�go�Sa�mo�dziel�na�Bry�ga�da�Strzel�ców�Kar�pac�kich�i 3 Dy�wi�zja�Strzel�ców�Kar�pac�kich�w li�-
te�ra�tu�rze� i pra�sie.� Bi�blio�gra�fia,� Buf�fa�lo–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,
stanowiącej�wyjątkowy�zbiór�relacji�żołnierzy�2�Kor�pu�su�Polskiego,�spośród�których�wielu
służyło�w�SBSK.�Bi�blio�gra�fia� te�ma�tu� za�pro�po�no�wa�na�przez�au�to�ra� jest�w isto�cie� jedynie
wy�bo�rem�za�wie�ra�ją�cym� in�for�ma�cje� o bar�dzo�war�to�ścio�wych�opra�co�wa�niach�do�ty�czą�cych
SBSK.
Pod�su�mo�wu�jąc,� na�le�ży� stwier�dzić,� że� oce�na� al�bu�mu� au�tor�stwa� Ta�de�usza� Krząst�ka

Tobruk.�Pa�miąt�ki�chwa�ły�Kar�pat�czy�ków.�The�So�uve�nirs�of�the�Car�pa�thians’�Glo�ry wy�pa�da
do�brze.�Za�pre�zen�to�wa�ne�ma�te�ria�ły�ar�chi�wal�ne�ma�ją�cha�rak�ter�wręcz�uni�ka�to�wy,�także�auto�-
ro�wi�opra�co�wa�nia�gra�ficz�ne�go�al�bu�mu�Sta�ni�sła�wo�wi�Zie�liń�skie�mu�na�le�żą�się�sło�wa�naj�wyż�-
sze�go�uzna�nia.�Uwa�gi�kry�tycz�ne�skie�ro�wa�ne�pod ad�re�sem�książki�nie�mo�gą�wpły�nąć�na jej
wy�so�ką�oce�nę.�Au�tor�pracy�jest�bar�dzo�do�brze�przy�go�to�wa�ny�do pi�sa�nia�o Bry�ga�dzie�Kar�-
pac�kiej,�re�cen�zo�wa�ne�wy�daw�nic�two�nie�jest�prze�cież�pierw�szą�pu�bli�ka�cją,�któ�rą�przy�go�to�-
wał�na ten�te�mat�i na�le�ży�mieć�na�dzie�ję,�że�nie�ostat�nią,�po�nie�waż�SBSK�wciąż�cze�ka�na po�-
wa�żną�mo�no�gra�fię�na�uko�wą.�Al�bum�To�bruk.�Pa�miąt�ki�chwa�ły�Kar�pat�czy�ków.�The�So�uve�nirs
of� the�Car�pa�thians’�Glo�ry�uznać�na�le�ży�za po�zy�cję�obo�wiąz�ko�wą�w bi�blio�tecz�ce�ka�żde�go
ba�da�cza�zaj�mu�ją�ce�go�się�Bry�ga�dą�Kar�pac�ką.

Ra�fał�Dyrcz
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