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SŁOWO OD AUTORA 
Najpierw była Szkocja - gdzie polskie czołgi psułf kami':?ne .murki osła

niające pola przy szosach. D rogi były w~kie - tam, w teJ Szkocji. Kierowcy mó
wili, że gdy zacznie się inwazja, będziemy jeździli po szerokich, równych szosach 
francuskich . I sprawdziło się! 

W sierpniu 1944 zobaczyliśmy drogowskaz : CAEN - FALAISE: 32 KM" . 
Czol~i weszły na pola, zaczęły bić się i szarżować polskie pułki pancerne ni
czym dawna husaria. Niedaleko Falaise w.wosiło się wzgórze nr 262, które gen~ 
rał Macz k nazwał „Maczugą" . T arn 1. D ywizj Paoc rna wytrzymała ałą furię 

dwóch niemieckich korpusów S.S. - Niemcy chcieli się rozpaczliwie wyrwał 
z worka, który zamknęła 1. Dywizja. Sam H itler wydał rozkaz, aby rozbić Wzgó
rze nr 262. Bito się więc na śmierć i życie, nawet na bagnety i .. . noże . Ta „Ma
czuga" otrzymał a zaraz po bitwie historyczną nazwę: „Psie Pole" ze względu na 
pogrom wojsk niemieckich . Polacy wzięli do niewoli 5.000 j ńców, m. in . kilku 
generałów i 14-0 oficerów S.S. Na „Maczudze" została Boża Męka . Pamiętam, że 

pociski uszkodziły krzyż, jednak figura Ukrzyżowanego została nietknięta. Wi
dz i ałem wtedy Jezusa patrzącego w niebo, jak gdyby chciał wszystko co ię działo 
na ziemi pokazał Bogu ... Odmówiłem wówczas modlitwę przy krzyżu. Wszędzie 
wokoło jęcz li r ani. 

W dalszym marszu zwycięstwa zaczęły rosnąć, jedne po drugich, jak grzyby 
po deszczu. Zdobyliśmy Abbeville, St. Omer, a potem mieszały się wciąż kwiaty 
z krwią . Witały nas wszędzie dzwony. Przebyliśmy Francję i Belgię . \V/ Holandii 
powitał nas szał radości, szczególnie gdyśmy zdobyli Br ę ! Po drogach widniały 
napisy: „DZLęKUJEMY W AM, POLACY!" . 

Przejechaliśmy wielki szmat drogi. Ze Szkocji, przez Francję, Belgię i Holan
dię. Wierzyliśmy, że 1. Dywizja Pancerna wejdzie w końcu do arszawy. Mi
nęli ' my granicę N iemiec. I właśnie wtedy jako korespondent wojenny 1. D ywizji 
nagrałem dla „Polskiego Radia" w Londynie wywi d z płk. Stanisławem Koszut
skim, dowódcą 2. pułku pancernego, który mi opowiedział następujące wzrusza
jąc wydarzeni : 

„Otrzymałem wiadomość, że na terenie Niemiec blisko granicy holender
skiej znajduje się bóz koncent racyjny, gdzie są Polacy. Trzeba był działać szyb
ko bo N iemcy mogli zacząć ewakuację obozu. W chwili tej wszystki sz adrony 
pułku były w akcji, wspieraj ąc naszą piechotę. Miałem do dyspozycji tylko jeden 
czołg i cztery „scout-cary". Nie namyślałem się jednak długo. Dałem rozkaz: „Je
dziemy!" . 

Było nas razem dwunastu ludzi. Wjechaliśmy na ziemię niczyją. Gdzie 
i w jakiej sile możemy spotkał wroga, nie wiedzieliśmy . Nie znaliśmy również 
siły załogi obozu. Szliśmy „z ogni m", prując z karabinów maszyn wych po wszel
kich podejrzanych krzakach i zabudowaniach. Gdzieś z lasku dostaliśmy boczny 
ogień z karabinu maszynow go. 

Po dziesięciu kilometrach tej jazdy po nieznanym terenie zarysow ły s ię przed 
nami wieżyczki obozu. Otworzyliśmy silny ogień d tych wartowniczych wieży
czek. Nie było czasu do namysłu. Czołg na pełnym gazie runął na bramę obozu, 
rozbijając ją w drzazgi. Okazało się, że był to bóz . .. OBERLANGEN" . 

RYSZARD KIERSNOWSKJ 
b. korespondent wo;enny 
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OBERLA GEN 
REPORTAŻ SCENICZNY W TRZECH CZĘŚCIACH 

R:ec= d=ieje się w obo::ie jenieckim kobiet-żołnierzy AK 
na wiosnę 1945 roku 

K MEND NTKA - - - - - HELENA KITAJEW/CZ 
M GDA - - - - - - - - MARYNA BUCHWALDOWA 

INA - - - - - - - - - DANUTA M ICHNIEW ICZ 
DANUTA, pieśniarka DANUTA REUTT 
J A aktorka - JOANNA REWKOWSKA 
HA KA - - - - - - - - HAN A WĄSIKóWNA 
LULA - - - - - - - - - lvf ARTA SMOLJŃSKA 
JU LA - - - LULA KOWA LSKA 
MARZE A - - - - - MAŁGORZATA PRAGŁOWSKA 
ZOSIA - - - - - - - ZOFIA TRE ZKóWNA 
OFICER 1. DYWIZJI - - - - WITOLD SCHEJBAL 
żOŁ lERZ - - - - - - - FELIKS STAWIŃSKI 

Oprawa plasty zna : Opracowanie muzy zne : 
JADWIG i FELIKS BERNARD CZAPLI KI 
MA ' JASZKIEWI ZO\VIE 

Swiatła i ef ek : 
FELIKS STA \VI , SKI 

Inscenizacja i reżyseria : 
L OP LO KIBLA OWSKJ 

PIOSENKI AK i OBOZOWE 
Piosenka: „Samotna została stolica" napisana w obozie przez Zofię Kasprzycką. 

Po drugim akcie „ ntermedium" - „Piosenki w raz wskie" Mariana Hemara. 



„Bo chłopcy jadą z; wielką paradą, 

będzie zabawa, będzie bal, 
bo przyszli oni z pancernej broni. 
zabrali serce i poszli w dal •.. " 

* 
DZIENNIK żOŁNIERZA 1. DYWIZJI PANCERNEJ 

Ho/,a,ndia., piątelc, 20 J..-wietnia 1945 r. 

„Prezydent Rzeczypospolitej polecił ministrowi Obrony Narodowej wyrazić h-en.. 
1\faczkowi głębokie uczucie radości z jakim dowiedział się o oswobodzeniu przez 1. Dy
wizję Pancerną obozu Polek-żołDierzy Armii Krajowej''. 

* 
FRAGl\IE- ' T LISTU DO PŁK. S. KOSZUTSKIEGO W 30. ROCZN'ICĘ WYZWOLE lA: 

„Dla nas zobaczenie żołnierzy polskich, umundurowanych. uzbrojonych, zmotory
zowanych było szczęściem, na które czekałycśmy przez pięć lat Kraju i 6 miesięcy 
w niewoli. Przyszliście jako zwycięzcy, przywitaliście n.as jak bracia, troszczyli się 
o nas jak prawdziwi towarzysze broni!" 

* 
FRAGMENT LISTU PLK. S. KOSZUTSKIEGO, PRZESLANEGO Z SAO PAULO 
Z BRAZYLII na uroczystość 30-lecia uwolnienia obozu „Oberlangen": 

„ .. . Dla nBB, b. żołnierzy 2 pułku pancernego uwolni nie Was. towarzyszy broni, 
z niewoli, jest częścią naszej historii nigdy nie zapomnianą i również chyba jednym 
z najsilniejszych przeżyć naszych walk. Takim, które :lOstaje na uwsze, dzięki cale· 
mu zbiegowi okoliczności, jakie temu zdarzeniu towarzyszyły, emocji, jaką wspólnie 
z Wami przeżyliśmy, oraz dzięki przyjaźni nawiązanej przez 2 pułk z Armią Krajową, 
której Wy byłyście reprezentantami ... " 

* 
Doprawdy w głowie się nie m1e ci 

Jak dziwne losy dał nam Bóg, 
Zaledwie wczoraj tylko . . • wieści 
Przynosił armat huk. 

Zaledwie wczoraj los nas złościł 
I beznadziejnie wlókł się czas, 
Dzisiaj nucimy już z radości: 
Nasi uwolnili nasi 

Już przeminęły niewoli dni. 
Nad Oberlangen dumny orzeł lśni, 
Sztandar powiewa, z serc wesoły wstaje śpiew, 
Już jestem wolna I ... Już ni jestem KGF. 

Doprawdy w głowie się nie mieści, 
Jak dziwne losy dał nam Bóg, 
Wszystko się dzieje jak w powieści, 
Przed nami tysiąc dróg I 

Gdziekolwiek życie wieść nas będzie 
I jakąkolwiek dolę da, 
Miłe na zawsze i wszędzie 
Jest wspomnienie tego dnia ... 

Oberlangen, 1i! 1..-wietnia 1945 roku. 
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