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GEN. DYW. STANISŁAW WŁADYSŁAW MACZEK 

1892 – 19941 

Maciej Jabłoński 

 

 

Gen. dyw. Stanisław Władysław Maczek (1892 – 1994) 
(Fot. powojenna w mundurze gen. dywizji, z Krzyżem Komandorskim Francuskiej Legii Honorowej 

 i z Krzyżem III Kl. Orderu Wojennego Virtuti Militari - Wikipedia) 

 

W 77. Rocznicę bitwy pod Falaise nie możemy zapomnieć o dowódcy 1 Polskiej Dywizji 

Pancernej, generale Stanisławie Maczku. Stanisław Maczek ur. 31 marca 1892 w Szczercu, małym 

miasteczku pod Lwowem, zm. 11 grudnia 1994 w Edynburgu. Był wybitnym dowódcą, 

żolnierzem i oficerem. Uznawany jest za prekursora polskiej broni pancernej (obok gen. Wilhelma 

Orlik-Rueckemanna).  

Dzieciństwo i młodość 

Pochodził po mieczu ze spolszczonej rodziny chorwackiej (dziadek ze strony ojca był 

chorwackiego pochodzenia i pracował jako urzędnik we Wschodniej Galicji). Jego Ojciec Witold 

był sędzią, a matka Anna z Czernych pochodziła z ziemiańskiej rodziny Schwarzenberg-Czernych 

h. Nowina. Przodkowie Jego walczyli pod Wiedniem w 1683. Na wychowanie młodego 

Stanisława miała wpływ przede wszystkim patriotyczna atmosfera domu rodzinnego, ale także 

rodzina ze strony matki. Jego wuj dr praw Karol Czerny, znany adwokat lwowski był właścicielem 

 
1 Opracowanie stanowiło podstawę referatu M. Jabłońskiego p.t. Generał Stanisław Maczek (1892-1994) podczas 
Mini-Sympozjum dla uczczenia 77-ej rocznicy Bitwy pod Falaise i 101-ej rocznicy Bitwy Warszawskiej, w Katedrze 
pod Sosnami, Barry’s Bay, Ontario – 15.08.2021. 
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majątku w Wielkich Oczach, gdzie często przebywał Stanisław wraz ze swymi braćmi. Zarówno 

jego brat-bliźniak jak i pozostali dwaj bracia zginęli podczas działań wojennych w latach 1914-

1920. Stanisław ukończył Państwowe Gimnazjum Klasyczne w Drohobyczu, gdzie zdał maturę w 

1910 r. Następnie wstąpił na Uniwersytet Jana Kazimierza w Lwowie. Studiował filozofię pod 

kierunkiem prof. Kazimierza Twardowskiego (twórcy lwowskiej szkoły filozoficznej) i filologię 

polską u sławnych profesorów Wilhelma Bruchnalskiego i Józefa Kallenbacha. Wszedł wtedy w 

kręgi patriotycznej polskiej lwowskiej młodzieży akademickiej. Napisał pracę magisterską w 

dziedzinie filozofii o myśli polskiego filozofa i lekarza epoki nowożytnej Sebastiana Petrycego 

(1554 – 1626). Podczas studiów należał do Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej ,,Życie”. 

Odbył też pierwsze szkolenie wojskowe w ramach Związku Strzeleckiego (gdzie przyjął 

pseudonim ,,Rozłucki”). 

 

Anna Maczek z d. Czerny (1859 – 1939)  
Matka generała Stanisława Maczka (Fot. z czasów I wojny światowej – Internet) 

 

 

Sędzia dr praw Witold Maczek (1854 – 1926) 
Ojciec generała Stanisława Maczka (Fot. sprzed I wojny światowej – Internet) 
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Dr praw Karol Czerny (1863 – 1947) 

adwokat i ziemianin, wł. majątku Wielkie Oczy, wuj gen. St. Maczka – (fot. z 1908 

http://wielkieoczy.itgo.com/People/CzernyKarol.htm) 

 

Tak sam napisał o tych latach swej młodości w swoich wspomnieniach:  

Wychowała nas ta sama wielce patriotyczna i prężna atmosfera uczelni wyższych i średnich 

zakładów naukowych w Małopolsce, to samo rozczytywanie się najpierw w Sienkiewiczu, a potem 

w mistrzach ,,Młodej Polski”: Kasprowiczu, Wyspiańskim, Żeromskim i innych. I jak przez 

chorobę wieku dziecinnego przechodziliśmy wszyscy od Skrzetuskiego do Kmicica, od Judyma do 

Rozłuckiego… 

I wojna światowa 

W lipcu 1914 Stanisław Maczek został powołany do służby w armii austriackiej. Po ukończeniu 

Szkoły Oficerów Rezerwy III Korpusu, objął dowództwo plutonu w 3. Pułku Obrony Krajowej w 

Grazu. W czerwcu po specjalistycznych kursach: taktyczno-szturmowym, karabinów 

maszynowych, narciarstwa i wspinaczki wysokogórskiej w Alpach jako wyróżniający się 

absolwent o niezwykłej sprawności fizycznej swoim zmysłem taktycznym i szybkością 

reagowania – otrzymał przydział do elitarnej jednostki górskiej – 2. Pułku Cesarskich Strzelców 

Tyrolskich (2. Tiroler Kaiserjäger Regiment), gdzie był jedynym oficerem polskiego pochodzenia. 

http://wielkieoczy.itgo.com/People/CzernyKarol.htm
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Pamiątkowa naszywka Strzelców Tyrolskich (Tiroler Kaiserjäger Regiment) - Wikipedia 

Z nią został skierowany na front rosyjski na Pokuciu, a potem na front włoski. Walczył pod Asiago 

i w Dolomitach. W przerwie jako weteran walk wysokogórskich był instruktorem w Szkole 

Oficerskiej XIV Korpusu w Steyer. Był dwukrotnie ranny w 1915 i w 1918. Otrzymał szereg 

odznaczeń austriackich za waleczność w walce, ale również Medal Czerwonego Krzyża za 

ratowanie swoich żołnierzy. Podczas rekonwalescencji w 1918 dokończył formalności studiów na 

Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Potem ponownie walczył aż do zawieszenia broni na 

froncie włoskim. 

Udział w wojnie polsko-ukraińskiej w 1919 i w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 

11 listopada zdezerterował z armii austriackiej, udał się do Krosna, gdzie 14 listopada wstąpił do 

Wojska Polskiego. Został dowódcą kompanii ochotniczej, która wyruszyła na odsiecz ukochanego 

Lwowa. Walczył z Ukraińcami pod Chyrowem i Felsztynem. Pod Chyrowem dowodził kompanią 

ciężkich karabinów maszynowych w składzie 3. Batalionu Strzelców Sanockich. Natomiast w 

maju 1919 objął dowództwo ,,lotnej kompanii szturmowej”. Wchodziła ona w skład 4 Dywizji 

Piechoty dowodzonej wtedy przez gen. Franciszka Aleksandrowicza. Była wykorzystywana do 

walki w sytuacjach kryzysowych. Świetne wyszkolenie i doświadczenie taktyczne młodego 

Maczka było podstawą jej powodzenia. Stanowiła ona szpicę dywizji i stanowiła ochronę 

dowództwa i sztabu. Na jej czele, por. Maczek wziął udział w zajęciu Drohobycza i Borysławia, 

kluczowych miast polskiego zagłębia naftowego. Jako dowódca wyróżnił się w ciężkich walkach 

pod Żurawnem. Działania jego kompanii obserwował Naczelny Wódz, Józef Piłsudski. Maczek 

otrzymał pierwszy w Wojsku Polskim awans na polu bitwy, został kapitanem.  

Po zakończeniu działań w listopadzie 1919 na froncie ukraińskim, kpt Stanisław Maczek otrzymał 

przydział do sztabu Frontu Wołyńskiego, a potem na wiosnę 1920 przeszedł do sztabu Oddziału 

III (operacyjnego) 2 Armii dowodzonej przez gen. dyw. Antoniego Listowskiego, a następnie gen. 

dyw. Kazimierza Raszewskiego. Po zmianie przydziału służbowego i przejściu do 6. Armii gen. 
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broni Wacława Iwaszkiewicza kpt. Maczek został mianowany dow. batalionu szturmowego 1. 

Dywizji Jazdy płk. Juliusza Rómmla. Na czele tej specjalnej jednostki uczestniczył w Bitwie 

Warszawskiej. Wsławił się pod Warężem, którego zdobycie spowodowało umożliwienie dalszych 

walk i pokonanie idącej z odsieczą I Armii Konnej Siemona Budionnego pod Komarowem 31 

sierpnia 1920. 

We wrześniu po uzupełnieniach w Zamościu batalion szturmowy Maczka został skierowany w 

rejon Zwiahla nad rzeką Słucz. Wprowadzono wtedy nowy środek transportu – tzw. taczanki, 

uzupełniono broń maszynową i moździerze. Tam batalion przebywał do maja 2021. Po jego 

rozwiązaniu kpt. Maczek przeszedł do sztabu 20. Dywizji Piechoty, a następnie został 

przeniesiony do sztabu 5. Dywizji Piechoty. Podczas wojny polsko-bolszewickiej i zaraz potem 

pełnił wyłącznie funkcje dowódcze na szczeblu taktycznym i był oficerem sztabowym. We 

wrześniu 1922 otrzymał awans na majora piechoty (ze starszeństwem od 1 czerwca 1919). 

W uznaniu zasług bojowych w walkach o niepodległość i granice Polski został odznaczony 

Krzyżem Srebrnym V Kl. Orderu Wojennego Virtuti Militari (1920), Krzyżem Walecznych (1921) 

i Medalem Niepodległości (1934). 

Służba w Polskich Siłach Zbrojnych w latach międzywojennych 

Młody major Stanisław Maczek jak wielu innych z jego pokolenia, wybrało zawodową służbę w 

odradzających się Polskich Siłach Zbrojnych. Polska potrzebowała takich ludzi jak on, którzy z 

całą świadomością chcieli budować Jej siłę i bronić Jej granic okupioną krwią całego pokolenia. 

Był oficerem służby czynnej w korpusie oficerów piechoty. Na początku był dow. 3., a następnie 

1. Batalionu 26 pp. we Lwowie i również pełnił obowiązki szefa III Oddziału (Wyszkolenia i 

Oświaty) Dowództwa Okręgu Korpusu VI. W latach 1923 – 1924 ukończył kurs doszkalający w 

Wyższej Szkole Wojennej z tytułem oficera Sztabu Generalnego, gdzie otrzymał doskonałą opinię 

służbową ówczesnego Komendanta Szkoły, gen. dyw. Aurelego Serda-Teodorskiego: 

Wielkie zalety charakteru i duża wartość moralna. Bardzo energiczny i pełen inicjatywy. Oficer  

 o gruntownej wiedzy wojskowej i doświadczeniu liniowym. Samodzielny, szybki i śmiały w decyzji 

i wykonaniu. Umysł żywy, bystry i jasny. 

W 1924 otrzymał awans na podpułkownika piechoty. Od końca tego roku został szefem 

Ekspozytury nr 5 Oddziału II Sztabu Generalnego i podlegał mu w niej zarówno wywiad jak i 

kontrwywiad wojskowy.  Jego praca przyniosła szybkie efekty osłabienia działalności wywiadu 

sowieckiego oraz nawiązanie bliskiej współpracy z gałęzią wywiadu prowadzonego przez Korpus 

Ochrony Pogranicza. Pracę ekspozytury lwowskiej pod jego kierownictwem oceniono najwyżej 

w całej przedwojennej jej historii. 

W 1927 ppłk Maczek został mianowany z-cą dow. 76. Lidzkiego Pułku Piechoty, który był częścią 

29. Dywizji Piechoty (dow. gen. bryg. Franciszek Kleeberg), a w latach 1930-34 objął dowództwo 

81. Pułku Krośnieńskiego Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego. W 1931 został 

awansowany na stopień pułkownika. Wszedł w ten sposób do najwyższej warstwy dowódczej 

odrodzonych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Od 1935 był dow. piechoty dywizyjnej 7. Dywizji 

Piechoty gen. bryg. Janusza Gąsiorowskiego.  
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W 1934 otrzymał za zasługi na polu organizacji, wyszkolenia i administracji wojska, Krzyż 

Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. 

24 czerwca 1928 w Worochcie w słynnym paśmie Czarnochory, ppłk Stanisław Maczek zawarł 

związek małżeński z Zofią z d. Kuryś. Worochta i Jaremcze to były górskie i narciarskie 

uzdrowiska w przedwojennej Polsce. Zjeżdżał tam Lwów a nawet bywali inni bywalcy z 

Warszawy czy z Krakowa. Worochta to było huculskie Zakopane na dawnych Kresach. Z 

małżeństwa Maczków urodziła się córka Renata w 1931 i syn Andrzej w 1934. Maczek uwielbiał 

sporty, ale pasją jego było właśnie narciarstwo (od czasów służby w pułku strzelców tyrolskich 

podczas I wojny światowej. Poza służbą i nartami działał też w Lidze Morskiej i Kolonialnej. 

Zbliżały się jednak inne czasy. Czasy nowej próby wojennej i nowej nawałnicy dla Polski. 

 

Zofia i Stanisław Maczkowie (Stanisław w mundurze ppłk dypl.) 
(Fot. ślubna z 1928, Worochta, Huculszczyzna, Internet) 

 

Jesienią 1938 płk Stanisław Maczek został mianowany dow. pierwszej wielkiej polskiej jednostki 

zmotoryzowanej – 10 Brygady Kawalerii. Maczek dołączył do niej w Bielsku, gdzie wchodziła w 

skład SGO ,,Śląsk”. W listopadzie 1938 brygada wzięła udział w zajęciu Spisza i Orawy podczas 

operacji przeciwko Czechosłowacji. 
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Płk dypl. Stanisław Maczek z oficerami podczas walk w kampanii 1939  
(Fot. – Wikipedia) 

 

Głównym zadaniem Maczka jako dowódcy było wzmocnienie wartości bojowej brygady przez 

wyszkolenie motorowe, usprawnienie komunikacji podczas akcji i dalsze doskonalenie 

wyszkolenia osobistego żołnierzy. Maczek szybko nawiązał bliskie kontakty z korpusem 

oficerskim brygady i stał się ulubionym dowódcą. Żołnierze cenili i kochali go, ponieważ był dla 

nich niedościgłym wzorem. Został wtedy przezwany ,,Bacą” ze względu na swój opiekuńczy 

stosunek do swoich żołnierzy. To już nie był zwykły dowódca, ale otoczony mirem całego 

pancernego redyku -,, Baca”. W skład 10. Brygady Kawalerii wchodziły: dowództwo, szwadron 

łączności, pluton regulacji ruchu, dywizjon przeciwpancerny, dywizjon rozpoznawczy i dwa pułki 

zmotoryzowane kawalerii (24. Pułk Ułanów z Kraśnika i 10. Pułk Strzelców Konnych z Łańcuta). 

W ostatnich miesiącach pokoju płk Maczek prowadził intensywne szkolenie oddziałów. W 

połowie sierpnia 1939 10. Brygada Kawalerii została przerzucona w rejon Krakowa by stanowić 

odwód dow. Armii ,,Kraków”, gen. bryg. Antoniego Szyllinga. W niej miał się rozpocząć 

bohaterski szlak bojowy pułkownika dypl. a potem generała Maczka podczas nadchodzącej wojny. 
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II wojna światowa 

Kampania wrześniowa 1939 

1 września 1939 10. Brygada Kawalerii otrzymała rozkaz od gen. Szyllinga zajęcia pozycji w 

rejonie prowadzonych walk w rejonie Rabki, Jordanowa i Kasiny na południowym odcinku od 

Krakowa. Chodziło o opóźnienie marszu niemieckiego XXII Korpusu Pancernego, który uderzył 

na Polskę ze strony granicy ze Słowacją. Wiele lat temu odwiedziłem wzgórza w rejonie 

Jordanowa i potem Pcimia, na trasie z Zakopanego do Krakowa. Oglądałem głębokie leje po 

bombach zrzucanych przez atakujące lotnictwo niemieckie na polskie pozycje w tym rejonie 

zajmowane przez 10. Zmotoryzowaną Brygadę Kawalerii. Dzięki wspaniałemu dowodzeniu przez 

Pułkownika Maczka, brygada skutecznie powstrzymywała ataki XXII Korpusu Pancernego. Na 

tym odcinku Armia ,,Kraków” toczyła ciężkie walki, ale była zmuszona zrezygnować z obrony 

przedpola Krakowa. Zadaniem brygady Maczka było utrzymanie obrony wzdłuż osi Rzeszów-

Przeworsk-Jarosław. Niestety wskutek przewagi niemieckiej postanowiono wycofać się na linię 

Sanu. Na niej praktycznie nie istniały większe umocnienia polskie i następnym zadaniem była 

osłona kierunku Krakowiec-Jaworów-Janów. Od 7 września brygada przeszła do dyspozycji 

nowoutworzonej Armii ,,Małopolska”, a następnie od 13 września broniła Lwowa od północy w 

ramach operacji prowadzonej przez gen. armii Kazimierza Sosnkowskiego, pragnącego stworzyć 

silny opór w ramach tzw. przyczółka rumuńskiego. Sytuacja obrony Lwowa zaczęła się 

komplikować po wejściu do walki niemieckiej 1. Dywizji Górskiej. Brygada zmierzyła się wtedy 

z doświadczonym i przeszkolonym do walk górskich żołnierzem. Wielu jej żołnierzy padło na 

Polu Chwały. Brygada jednak zdołała zająć dominujące nad okolicą wzgórze 324. Wtedy do wojsk 

polskich doszła straszna wiadomość o uderzeniu w plecy przez Armię Czerwoną, która 17 

września przekroczyła polską granicę na całej jej długości. Maczek otrzymał rozkaz przejścia do 

Halicza, a następnie tam odebrał rozkaz o przekroczenie ze swoją jednostką granicy z Węgrami. 

19 września 10. Brygada Kawalerii przekroczyła granicę węgierską. 

Za kampanię wrześniową został odznaczony Złotym Krzyżem IV Kl. Orderu Virtuti Militari i 

otrzymał awans na generała brygady (ze starszeństwem z 15 IX 1939). 

Kampania francuska 1940 

Razem z gen. Maczkiem wyjechała Jego rodzina – żona i dwoje dzieci. W listopadzie 1939 gen. 

Maczek stanął na czele polskiego obozu wojskowego w Cöetquidan, gdzie współtworzy 

odbudowanie oddziałów polskich na terytorium Francji. Jego wysiłki doprowadziły ostatecznie do 

powstania 10. Brygady Kawalerii Pancernej (czyli pewnej kontynuacji jego 10. Brygady z czasów 

kampanii wrześniowej). Za nim to nastąpiło generał Maczek został dow. Obozu Wojsk Pancernych 

w St. Cecile w lutym 1940. Powstała tam najpierw Dywizja Lekka Motorowa wyposażona w 

sprzęt francuski. Ostatecznie 10. Brygada Kawalerii Pancernej posiadała 103 oficerów i 1607 

szeregowych pancerniaków, w większości znanych Maczkowi ze wcześniejszych walk w Polsce. 

Jej transport na front odbył się w drugiej fazie kampanii francuskiej, gdy siły niemieckie już 

głęboko się wdarły w pozycje francuskiej 4. Armii nad Marną. Siły pod dow. gen. Maczka toczyły 

ciężkie walki w rejonie Montigivroux, Montbard aż do Kanału Burgundzkiego, aż do rozwiązania 

brygady pod Is-sur-Tille w rejonie Dijon.  
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Brygada poniosła dotkliwe straty szczególnie w momencie, gdy wojska francuskie nie chciały już 

dalej stawiać oporu Niemcom. Przy Polakach ginęli wtedy masowo Marokańczycy i inni żołnierze 

z kolonii francuskich walcząc o wolność Francji (poległo 50 polskich pancerniaków a 120 było 

rannych). 

Generał Maczek z czterema towarzyszącymi żołnierzami przeszedł 250 km i 4 lipca dotarł do 

nieokupowanej miejscowości Clermont-Ferrand. Stamtąd przedostał się do Marsylii, skąd w 

przebraniu arabskim dołączył do transportu zdemobilizowanych żołnierzy arabskich, który udał 

się do Oranu, a następnie koleją do Maroka, gdzie czekała na niego żona z dziećmi. Po 

kilkutygodniowym pobycie w Północnej Afryce, cała czwórka udała się statkiem do Lizbony, a 

21 września samolotem do Wielkiej Brytanii. 

1. Dywizja Pancerna w Wielkiej Brytanii 

W październiku 1940 gen. Maczek objął dowództwo 2. Brygady Strzelców, utworzonej z 

ewakuowanych z Francji jego żołnierzy. Miesiąc później przywrócono jej dawną nazwę 10. 

Brygady Kawalerii Pancernej. Brygada została przeniesiona wraz z całym 1. Korpusem Polskim 

do Szkocji do obrony wschodniego wybrzeża od Firth of Forth do Montrose. W lutym 1942 

utworzono na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza gen. broni Władysława Sikorskiego 1. 

Dywizję Pancerną. W kwietniu przesunięto ją na południe Szkocji.  

Generał Maczek cieszył się ogromnym szacunkiem wśród swoich żołnierzy. Szła za nim sława 

udziału w kampanii polskiej 1939 i francuskiej 1940. Od czerwca do września 1943 1. Dywizja 

Pancerna przebywała w rejonie Newmarket w południowej Anglii, gdzie panowały bardzo dobre 

warunki do ćwiczeń taktycznych i przygotowania aliantów do inwazji kontynentu europejskiego. 

Szkolenie prowadzono z innymi alianckimi jednostkami, w tym z kanadyjską 4. Dywizją 

Pancerną. Polska dywizja przeszła reorganizację, a w niej zmniejszono siły pancerne na korzyść 

jednostek piechoty. Wiosną 1944 do uzbrojenia włączono angielskie czołgi Sherman V. 1. 

Dywizja Pancerna została włączona do 21. Grupy Armii dowodzonej przez marszałka Bernarda 

Montgomery’ego (słynnego Monty). Wraz z nią przygotowywano dywizję do inwazji alianckiej 

w Normandii. 20 marca uzyskała rozkaz przejścia w stan pełnej gotowości bojowej i uzupełnienia 

etatów bojowych. Proces ten nie został w pełni zakończony. Nie przeprowadzono też 

intensywnych kursów języka angielskiego dla kadry oficerskiej.  

Walki we Francji, Belgii i Holandii w 1944 

W połowie lipca 1944 przed przerzutem przez Kanał La Manche, 1. Dywizja Pancerna liczyła 885 

oficerów, 15 210 szeregowych, 381 czołgów, 473 działa i ok. 4050 pojazdów zmechanizowanych. 

Dywizja nie wzięła udziału w początkowej fazie operacji ,,Overlord” lądowania Sprzymierzonych 

w Normandii, która rozpoczęła się 6 czerwca 1944.  Dopiero na przełomie lipca i sierpnia została 

przetransportowana do Francji. Została skoncentrowana w rejonie Caen i weszła do kanadyjskiego 

2. Korpusu gen. por. Guy Simmondsa. Siły te miały w ramach operacji ,,Totalize” przełamać siły 

niemieckie na linii Caen-Falaise.  

Generał Maczek tymi słowy zwrócił się w rozkazie przed bitwą do swoich żołnierzy: 
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Idąc do pierwszej bitwy będziecie żądali rachunku za całe 5 lat tej wojny – za Warszawę, za Kutno, 

za Westerplatte i za setki i tysiące bezbronnych ofiar, które zginęły z ręki zaborcy. Zażądamy 

rachunku za każde polskie życie, które zabrali nam Niemcy… 

 

 

Gen. bryg. Stanisław Maczek podczas dowodzenia 1. Dywizją Pancerną w Normandii w 1944  
(Fot. N.N., Centralne Archiwum Wojskowe) 

 

Ciężkie i wyczerpujące walki rozpoczęły się 6 sierpnia i zakończyły się na początku klęską 

Sprzymierzonych. Spowodowane to było przez błędy 21 Grupy Armii, ale również przez brak 

doświadczenia bojowego polskiej dywizji. Dokonano jednak obejścia pozycji niemieckich przez 

Soignolles do przepraw na rzece Dives. 15 sierpnia 10. Pułk Strzelców Konnych uchwycił 

przyczółek w Jort co tworzyło drogę dla polskiego uderzenia w kierunku na Trun. Po przełamaniu 

obrony niemieckiej rozwinięto z powodzeniem natarcie na Chambois. Nastąpiło też przez pomyłkę 

uderzenie na wzgórza w rejonie Mont Ormel – co określa się w polskiej tradycji mianem Maczugi. 

1. Dywizja Pancerna wraz z Kanadyjczykami zamknęła siły niemieckie w okrążeniu i starano się 

nawiązać kontakt z atakującymi od tej strony Amerykanami (co się udało w rejonie Chambois). 

W rejonie tych ciężkich walk zwanymi bitwą pod Falaise i w całej drodze odwrotu przez Maczugę 

z Chambois do Vimoutiers, Niemcy stracili 55 czołgów i pojazdów pancernych, 38 transporterów 

opancerzonych, 44 działa, 207 pojazdów mechanicznych i 152 pojazdy konne. Do niewoli poszło 

ok. 5500 żolnierzy i ok. 150 oficerów LXXXIX Korpusu Armijnego. Wraz z jego dow. gen. por. 

Ottonem Elfeldtem. Po stronie polskiej były również znaczne straty: poległo 446 pancerniaków 

(w tym 92 oficerów), a 150 zaginęło (w tym 5 oficerów). Dywizja straciła też 100 czołgów. Była 

to pierwsza i największa bitwa polskiej dywizji pancernej w czasie całej kampanii Sił 
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Sprzymierzonych na Zachodzie w latach 1944-45. Marszałek Montgomery powiedział po bitwie: 

Byliście korkiem zamykającym butelkę, w której znaleźli się Niemcy… 

 

 

Szkic Bitwy pod Falaise (7-22.08.1944). 1. Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka walczyła  

w ramach II Korpusu Kanadyjskiego pod dow. gen. por. Guy Simmondsa  

(Blogmedia24.pl – blog Michał de Zieleśkiewicz) 

 

Po odtworzeniu pełnej zdolności bojowej 1. Dywizja Pancerna podjęła pościg za wycofującymi 

się jednostkami niemieckimi. 6 września dywizja przekroczyła granicę francusko-belgijską 

rozpoczynając swój chwalebny szlak bojowy przez Belgię i Holandię. Dywizja zajęła miasta Ypres 

i Thielt i wzięła udział w ciężkich walkach o Gandawę, Lokeren i Sint Nicholas. 16 września 

przekroczyła granicę holenderską. Walki w poprzecinanej kanałami Holandii były wyczerpujące. 

Udowodniły jednak świetne dowodzenie przez gen. Maczka, który starał się ponosić jak 
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najmniejsze straty w ludziach i sprzęcie. W dalszych walkach dywizja w ramach brytyjskiego 1 

Korpusu wzięła udział w opanowaniu Antwerpii i zdobyciu szeregu miast aż do Alphen, gdzie 

ciężkie walki trwały aż trzy tygodnie. W daniach 29-30 września oddziały Maczka zdobyły stolice 

Brabancji Bredę, a następnie rzekę i kanał Mark zaciekle broniony przez doborowe oddziały 

niemieckie. Mieszkańcy Bredy przywitali polskich żołnierzy kwiatami. Tak napisał w swoich 

wspomnieniach wkroczenie do Bredy sam generał Maczek: 

Istny karnawał – ulice zapchane wiwatującymi mieszkańcami, kwiaty i festony, a wystawy sklepów 

oblepione napisami w języku polskim ,,DZIĘKUJEMY WAM POLACY” … 

W ciężkich walkach w Belgii i w Holandii od 27 września do 9 listopada 1944, polscy pancerniacy 

wzięli do niewoli 53 oficerów i 2892 szeregowych i zdobyli 32 działa, 4 czołgi i 8 dział 

samobieżnych. 1. Dywizja poniosła straty w wysokości 69 oficerów i 876 żołnierzy zabitych i 

rannych. Polski szlak bojowy znaczą dzisiaj cmentarze wojskowe w Belgii i w Holandii. 1. 

Dywizja Pancerna i jej dowódca zdobyła ogromne uznanie Sprzymierzonych. Doceniono przede 

wszystkim generała Maczka, jego aktywność, umiejętność wykorzystania elementu zaskoczenia i 

szybkość manewru, czyli jego już wcześniejsze umiejętności taktyczne podczas walki w 

skomplikowanym i nieznanym wcześniej terenie. 

Po sforsowaniu kanału Mark i zajęciu przedmościa w rejonie Moerdijk 1. Dywizja Pancerna 

pełniła dozór nad rzeką Mozą. Krótki okres ciszy na froncie Maczek wykorzystał na dokonanie 

koniecznych uzupełnień stanów i doszkolenie oddziałów. Głównym źródłem uzupełnienia stanów 

byli jeńcy niemieccy narodowości polskiej przymusowo wcielani do Wermachtu. Dywizja 

otrzymała też nowy sprzęt w postaci czołgów Sherman IIA, A30 Challenger oraz Cromwell. 

Oprócz nich na wyposażeniu znajdowały się też czołgi Sherman VC Firefly i Stuart. 

Dywizję odwiedziła polska delegacja rządowa na czele z Prezydentem RP Władysławem 

Raczkiewiczem i ministrem obrony narodowej – gen. dyw. Marianem Kukielem. Prezydent 

Raczkiewicz odznaczył gen. Stanisława Maczka Krzyżem Kawalerskim III Klasy Orderu 

Wojennego Virtuti Militari za umiejętnie prowadzone walki z nieprzyjacielem pod Chambois 

(Falaise) i pościg za nim aż do Bredy.  

25 lutego 1945 pod Łukiem Triumfalnym szef francuskiego Sztabu Generalnego gen. armii 

Alphonse Juin odznaczył gen. Maczka Krzyżem Komandorskim Orderu Legii Honorowej. 

Zdobycie Wilhelmshaven 

6 kwietnia 1. Dywizja Pancerna weszła ponownie w skład kanadyjskiego 2. Korpusu. Została 

wzmocniona batalionem belgijskich spadochroniarzy i kanadyjskim pułkiem artylerii, po 

wykonaniu 250-kilometrowego marszu, 8 kwietnia wkroczyła na ziemie północnych Niemiec. Po 

sforsowaniu Renu weszła na teren Fryzji i rozpoczęła natarcie na port wojenny Emden. Dotarła 

następnie do brzegów rzeki Emy rozwijając natarcie wzdłuż jej obu brzegów. Wzruszającym 

momentem dla oddziałów polskich było wyzwolenie obozu jenieckiego w Oberlangen, w którym 

znajdowało się 1721 kobiet – żołnierzy AK. 10 Brygada Kawalerii Pancernej miała forsować 

Kanał Küsten, a 3. Brygada Strzelców Konnych (zmotoryzowanych) nacierała po stronie 

holenderskiej spychając Niemców do Morza Północnego. 1 maja kierunek na Emden przekazano 
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Kanadyjczykom, a 1. Dywizja otrzymała zadanie uderzenia na Wilhelmshaven, główną bazę 

Kriegsmarine. Oba zgrupowania Dywizji, działające na oddzielnych kierunkach połączyły się i 

uderzyły nieskutecznie na zewnętrzne umocnienia miasta. Całość dywizji skoncentrowała się w 

rejonie Moorburg, Halsbek i Westerstede. Maczek wydał rozkaz natarcia na miasto i port. Dywizja 

atakowała w dwóch rzutach, mając na czele 10. Brygadę Kawalerii Pancernej. Dwa pułki pancerne 

zostały zatrzymane ogniem zaporowym obrony niemieckiej. Nad ranem rozpoczęto 

przygotowanie do ataku siłami piechoty, ale doszły meldunki, że w pasie działań 21. Armii 

Niemcy kapitulują. Niemcy wycofali się na linię kanału Erms-Jade. 6 maja przed generałem 

Maczkiem skapitulował komendant bazy Wilhelmshaven, wielkiej bazy niemieckiej marynarki 

wojennej na Półwyspie Fryzyjskim. Poddało się 10 dowództw dywizji, 8 pułków piechoty i 

artylerii, 2 admirałów, 1 generał, 1900 oficerów i 32 000 szeregowych. Zdobyto m.in. 3 

krążowniki, 18 okrętów podwodnych i 205 nawodnych, 94 działa forteczne, 159 dział polowych i 

wiele innego sprzętu wojennego. 1. Dywizja Pancerna zakończyła w tym miejscu swój bohaterski 

szlak bojowy. 

Po wojnie w Anglii 

20 maja 1945 gen. bryg. Stanisław Maczek objął dowództwo I Korpusu Polskiego w Szkocji, a 

nowym dow. 1. Dywizji Pancernej został gen. bryg. Klemens Rudnicki. Dywizja wchodziła w 

skład alianckich sił okupacyjnych i jej dowództwo było w Meppen. Popularność Maczka sprawiła, 

że małe miasteczko Haren nad rzeką Ems na czas pobytu w nim Polaków nazwano Maczkowem. 

W skład I Korpusu Polskiego weszły 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa, 4. Dywizja 

Piechoty i 16. Samodzielna Brygada Pancerna. Równocześnie generał Maczek był dowódcą 

polskich jednostek wojskowych w Wielkiej Brytanii. Wtedy został awansowany na stopień 

generała dywizji (ze starszeństwem od 1 czerwca 1946). 

Po demobilizacji PSZ na Zachodzie i utworzeniu Polskiego Korpusu Przysposobienia i 

rozmieszczenia Maczek pozostał na emigracji. Od 1949 roku zamieszkał na stałe w Edynburgu. 

Maczek nie chciał wracać do okupowanej przez komunistów Polski, gdzie nie było już w jej 

granicach jego stron rodzinnych – Południowo-Wschodnich Kresów ze Lwowem. Musiał też 

zadbać o los swojej rodziny, w tym drugiej sparaliżowanej córki Małgorzaty. Jako człowiek 

honorowy postanowił utrzymywać swoją rodzinę. Pracował jako robotnik, sprzedawca w sklepie, 

a następnie jako barman u swojego podoficera, sierż. Jana Tomasika w jego hotelu Learmouth w 

Edynburgu. Ostatnim miejscem pracy był edynburski klub sportowy, gdzie również był 

barmanem. Był zawsze uśmiechnięty i życzliwy dla wszystkich. Utrzymywał bliskie stosunki ze 

swoimi żołnierzami i odwiedzał ich skupiska w różnych krajach. Poświęcił się całkowicie swojej 

rodzinie. Z ukochaną żoną Zofią przeżył 65 lat. Cieszył się, że dzieci córka Renata i syn Andrzej 

uzyskały wysoki status społeczny w Wielkiej Brytanii. 

Od samego początku emigracji gen. Maczek i jego rodzina była inwigilowana przez aparat 

bezpieczeństwa Polski ludowej. Inwigilacja była prowadzona przez wywiad (Departament I 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL). Zbierano informacje na jego temat by go nakłonić do 

powrotu. Chodziło o pogłębienie rozbicia emigracji politycznej i uwiarygodnienia reżimu 

komunistycznego w Polsce. 
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Dom przy Arden Street w Edynburgu, Szkocja, w którym mieszkał gen. Stanisław Maczek z rodziną w 

latach 1948 – 1994 (Fot. Kim Traynor, 03/08/2011) 

Gen. Maczek działał w organizacjach kombatanckich i był zbliżony do kół związanych z gen. 

Władysławem Andersem, z którym utrzymywał stosunki. Po śmierci gen. Andersa w 1970 przejął 

przewodnictwo Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 1954 odbył ważną podróż do USA 

z upoważnienia gen. Andersa i został przyjęty przez Prezydenta USA Dwighta Eisenhowera. 

Przeprowadził też wiele rozmów z politykami i amerykańskimi dowódcami. Odwiedził również, 

kilkakrotnie Kanadę. Uczestniczył w dorocznych Zjazdach b. żołnierzy 1. Dywizji Pancernej i 

przez wiele lat był wybierany na Prezesa Kół Pułkowych. Brał też udział w licznych 

uroczystościach w Belgii, Holandii, Francji i USA, a przede wszystkim w corocznych obchodach 

bitwy pod Falaise. Nie opuszczał nigdy większych uroczystości jak lądowanie aliantów w 

Normandii, walk o wyzwolenie Holandii i wyzwolenie Bredy 29 października. Był też 

zaangażowany w prace Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego w Londynie, który został 

odsłonięty 18 września 1976.  

Reżim Gierka postanowił przywrócić mu obywatelstwo polskie w 1971, co jednak nie zrobiło na 

nim żadnego wrażenia. Pod koniec 1978 gen. Maczek został przyjęty wraz z rodziną przez Papieża 

Jana Pawła II. Wtedy wręczył mu egzemplarz swoich wspomnień Od podwody do czołga, wyd. w 

1961 w Londynie. Otrzymał też doktorat honoris causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie 

(PUNO) i odznaczenie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP na 

Uchodźstwie Kazimierza Sabbata. W latach 80-tych zaprzestał większych podróży. W 1990 z rąk 

ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie otrzymał Order Orła Białego. 

Generał Maczek tęsknił za Polską i pilnie śledził zachodzące w niej zmiany. Cieszył się z 

odzyskania niepodległości. Ze względu jednak na bardzo zły stan zdrowia nie mógł już odwiedzić 

Polski. Zmarł 11 grudnia 1994 w Edynburgu. Został na własne żądanie pochowany przy swoich 

poległych żołnierzach na Polskim Wojskowym Cmentarzu Honorowym w Ettensebaan w Bredzie. 
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Generał Maczek i Jego żołnierze są upamiętnieni wieloma pomnikami i tablicami pamiątkowymi 

na całym szlaku bojowym 1. Dywizji Pancernej od Normandii aż po Belgię i Holandię. Ma też 

pomniki w Warszawie, w Żaganiu i ostatnio w Edynburgu. 

Generał Stanisław Władysław Maczek, syn ziemi lwowskiej, jest jedną z najpiękniejszych 

bohaterskich postaci w najnowszej historii Polski. Nazwano go człowiekiem stali i honoru co 

najlepiej odzwierciedla jego niezłomną postawę. Na Jego osobowość (jak sam przyznawał) miały 

przemożny wpływ patriotyczna rodzina (zarówno Ojca jak i Matki, sięgająca czasów odsieczy 

wiedeńskiej 1683), patriotyczna szkoła w Galicji i patriotyczny Kościół polski. Pozostał wierny 

Polsce i Chrystusowi do końca życia. Jego trudne życie było pełne walki i zmagań. Będzie dla nas 

zawsze niedościgłym wzorem. W 77-tę rocznicę Jego największej bitwy pod Falaise uczcijmy 

Jego imię. 

Cześć Jego Pamięci! 

 

 

Grób gen. broni Stanisława Maczka na cmentarzu żołnierzy polskich w Bredzie, Holandia 
(Fot. Miho, 31/03/2007) 

 

Lista odznaczeń gen. broni Stanisława Władysława Maczka 

Rzeczpospolita Polska 

• Order Orła Białego (19 I 1994, Prezydent RP na Uchodźstwie) 

• Krzyż Kawalerski (III Kl.) Orderu Virtuti Militari (za kampanię 1944-45) 
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• Krzyż Złoty (IV Kl.) Orderu Virtuti Militari (za kampanię 1939) 

• Krzyż Srebrny (V Kl.) Orderu Virtuti Militari (1920) 

• Krzyż Wielki (I Kl.) na Wstędze z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta (2 marca 1987, 

Prezydent RP na Uchodźstwie) 

• Krzyż Komandorski (III Kl.) Orderu Polonia Restituta 

• Krzyż Kawalerski (IV Kl.) Orderu Polonia Restituta (11 listopada 1934) 

• Krzyż Oficerski (V Kl.) Orderu Polonia Restituta  

• Krzyż Walecznych (3 x) 

• Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami 

• Medal Wojska (5 x) 

• Złoty Krzyż Zasługi 

• Medal Niepodległości (29 grudnia 1933) 

• Medal Pamiątkowy za Wojnę 1919-1921 

• Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości 

Austro-Węgry 

• Brązowy Wojskowy Medal Zasługi (Signum Laudis; Militärverdienstmedaille) 

• Srebrny Wojskowy Medal Zasługi (Signum Laudis; Militärverdienstmedaille) 

• Krzyż Wojskowy Karola (Karl-Truppenkreuz) 

• Medal za Odwagę (Tapferkeitsmedaille) 

• Medal Rannych (Verwundetenmedaille) 

Węgry 

• Komandor z Gwiazdą Węgierskiego Orderu Zasługi (1934) 

Rumunia 

• Oficer Orderu Gwiazdy Rumunii (1929) 

Belgia 

• Wielki Oficer Orderu Korony Belgii (Ordre de la Couronne) 

• Krzyż Wojenny z Palmami (Belgia) (Croix de Guerre) 

Francja 

• Komandor Orderu Legii Honorowej (Légion d’honneur) (1945) 

• Krzyż Wojenny z Palmami (Croix de Guerre) (Francja) 

• Medal Pamiątkowy Wojny 1939-1945 (Médaille Commémorative Française de la Guerre 

1939–1945) 

Holandia 

• Komandor Orderu Oranje-Nassau (Commandeur De Orde van Oranje-Nassau) 

 



17 
 

Wielka Brytania 

• Commander of The Most Honourable Order of the Bath (military) (Komandor Orderu 

Łaźni (wojskowego)) 

• Chevalier of The Most Honourable Order of the Bath (military) (Kawaler Orderu Łaźni 

(wojskowego)) 

• Distinguished Service Order (DSO) (Order Wybitnej Służby) 

• Commander of The Most Excellent Order of the British Empire (Komandor Orderu 

Imperium Brytyjskiego) 

• 1939-1945 Star 

• France and Germany Star 

• War Medal 1939-1945 

• Defence Medal 

 

 

Emblemat 1. Dywizji Pancernej  

gen. Stanisława Maczka (1943-1945) – Internet 

 

 



18 
 

Wybrana bibliografia 

Piotr Chmielowiec, Krzysztof A. Tochman - Gen. broni Stanisław Maczek (1892-1994) – 

Instytut Pamięci Narodowej, Przystanek Historia, Drukarnia Tekst Sp. J., Warszawa 2014. 

Stanisław Komornicki, Zygmunt Bielecki, Wanda Bigoszewska, Adam Jońca (rys.) – Wojsko 

Polskie 1939-1945. Barwa i broń., Wyd. Interpress, Warszawa 1984. 

Tadeusz Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski – Generałowie Polski Niepodległej – Wydanie 

uzupełnione i poprawione, Editions Spotkania, Warszawa 1991. 

Ambassador Andrzej Kurnicki – The Great Polish and Canadian Victory 1944 – General Maczek 

and the First Canadian Army at the Battle of the Falaise Pocket, Espritdecorps – Canadian 

Military, Vol. 28, Issue 7, Ottawa 2021, p. 40. 

Gen. dyw. Stanisław Maczek – Od podwody do czołga, Tomar Publishers – Edinburgh 1961. 

Gen. broni Stanisław Maczek – biogram w Wikipedii - 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Maczek. 

 

Maciej Jabłoński 

 

lipiec – sierpień 2021 

Ottawa, Ontario, Kanada 

 

Note: Ostatnio wydano szereg monografii dot. gen. Stanisława Maczka,w jęz. polskim i w jęz. angielskim 

autorstwa Evana McGilvray – Man of Steel and Honour: General Stanislaw Maczek; Soldier of Poland, 

Commander of the 1st Polish Armoured Division in North-West Europe 1944-45. Helion Studies in 

Military History Book 18., 2013 (polskie tłum. ukazało się w 2014) - https://www.amazon.ca/Man-Steel-

Honour-Stanislaw-North-West-ebook/dp/B00FOGG08G  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Maczek
https://www.amazon.ca/Man-Steel-Honour-Stanislaw-North-West-ebook/dp/B00FOGG08G
https://www.amazon.ca/Man-Steel-Honour-Stanislaw-North-West-ebook/dp/B00FOGG08G

