
Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Ortyla 

na 17. posiedzeniu Senatu 
w dniu 3 sierpnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego 

Szanowny Panie Ministrze, 
W dniu 8 maja br. Senat przyjął uchwałę okolicznościową w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin ge-

nerała Stanisława Sosabowskiego oraz ustanowienia września 2012 r. miesiącem jego pamięci. Senat oddał 
hołd generałowi i jego podkomendnym – żołnierzom 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej oraz wywo-
dzącym się z niej Cichociemnym. 

Już po zakończeniu prac Senatu nad uchwałą wnuk oficera 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej Ma-
teusz Mroz dostarczył mi opracowanie poświęcone nierozpoznanym dotychczas miejscom pochówku sie-
demnastu polskich ofiar operacji Market Garden. Autor analizy posłużył się zbiorami instytutu imienia gene-
rała Władysława Sikorskiego w Londynie oraz dokumentacją zgromadzoną przez stronę holenderską. Lektura 
opracowania przygotowanego przez wnuka porucznika Adolfa Mroza przekonała mnie o możliwości wyja-
śnienia nierozpoznanych dotąd szczegółów pochówku polskich żołnierzy.  

Myślę, że fakt ustanowienia przez Senat września 2012 r. miesiącem pamięci generała Stanisława Sosa-
bowskiego jest dla państwa polskiego również zobowiązaniem do podjęcia starań o godne upamiętnienie 
miejsc pochówku wszystkich żołnierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej poległych w operacji Mar-
ket Garden. 

Jak wynika z przekazanej mi analizy, tuż po zakończeniu bitwy w 1. SBS przygotowano bardzo staranny 
raport o stratach poniesionych pod Arnhem. Ostateczne ustalenie liczby poległych i zmarłych w wyniku od-
niesionych ran żołnierzy 1. SBS było możliwe dopiero po powrocie polskich żołnierzy z niemieckiej niewoli. 
Ostatecznie ustalono, że pod Arnhem zginęło bądź zmarło w wyniku odniesionych ran dziewięćdziesięciu 
siedmiu polskich spadochroniarzy. 

Zgodnie z opracowaniem pana Mateusza Mroza osiemdziesięciu żołnierzy posiada swoje imienne groby, 
sześciu żołnierzy spoczywa w bezimiennych grobach zidentyfikowanych jako polskie mogiły, jedenastu żoł-
nierzy nie posiada zidentyfikowanych jako polskie grobów lub nie posiada ich w ogóle. Mogiły te znajdują 
się głównie na cmentarzu wojennym w Oosterbeek. 

Pragnę wyrazić uznanie za niezmierną staranność i rzetelność dokumentowania oraz determinację towa-
rzyszącą autorowi w jego staraniach w dochodzeniu do prawdy. 

Wyjaśnienia wymagają również okoliczności związane z przeniesieniem zwłok żołnierzy na cmentarz wo-
jenny w Oosterbeek. Cmentarz ten jest brytyjską nekropolią będącą w pieczy Commonwealth War Grave 
Commision, czyli Komisji Grobów Wojennych Wspólnoty. Wszystkie pochówki, prace ekshumacyjne i 
przeniesienie szczątków prowadzone były wspólnie przez Brytyjczyków i Holendrów. Polacy nie brali w tym 
udziału. Niektóre z ustaleń mogą być obarczone błędami wynikającymi na przykład z bariery językowej. 
Jestem przekonany, że wykorzystanie szczegółów z ekshumacji z miejsc polowego pochówku, uzupełnione 
wiedzą zawartą w zbiorach instytutu imienia generała Władysława Sikorskiego oraz całym zasobem informa-
cji o terenie posiadanym przez Holendrów, może być bardzo pomocne w ponownym ustalaniu tożsamości 
poległych żołnierzy. Wydaje się również, że wnikliwa analiza tych dokumentów umożliwi ograniczenie licz-
by niezbędnych ekshumacji oraz specjalistycznych badań. 

Jako reprezentanci państwa jesteśmy winni polskim ofiarom operacji Market Garden podjęcia starań o 
godnie upamiętnienie miejsc ich pochówku. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, aby we współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwem 
Obrony Narodowej wystąpił do Commonwealth War Grave Commision i odpowiednich władz brytyjskich o 
wznowienie działań mających na celu ustalenie nierozpoznanych miejsc pochówku siedemnastu żołnierzy 1. 
SBS oraz ewentualną korektę dotychczasowych ustaleń w oparciu o wymienione źródła i brytyjskie zasoby 
archiwalne. 

 
 
Do tekstu oświadczenia dołączam listę żołnierzy poległych lub zmarłych w wyniku odniesionych ran w 

operacji Market Garden, których miejsce pochówku wymaga wyjaśnienia. 



Kwatera główna 
1) plutonowy Tomasz Lepalczyk, ur. 31.10.1913 w Warszawie 
Batalion Spadochronowy 
2) starszy strzelec Stanisław Kopeć, ur. 29.05.1916 w Nowinach, pow. Brasław, woj. wileńskie 
3) strzelec Piotr Kanda, ur. 22.05.1919 w Hodowicy, woj. lwowskie 
4) plutonowy Edward Morchonowicz, ur. 22.05.1915 w Żółkiewce, pow. Krasnystaw, woj. lubelskie 
5) strzelec Dymitr Abramiuk, ur. 20.02.1921 w Zarzeczu, pow. Nadworna, woj. stanisławowskie 
6) strzelec Stanisław Burdach, ur. 31.03.1914 w Kolonii Stok, pow. Łuków, woj. lubelskie 
7) strzelec Franciszek Beker, ur. 28.05.1912 w Kącikach, pow. Brodnica, Pomorze 
8) porucznik Mieczysław Pudełko, ur. 14.12.1912 w Lesku, woj. lwowskie 
Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 
9) plutonowy Stanisław Pawłowski, ur. 10.09.1903 w Klicach, gm. Regimin, pow. Ciechanów, woj. war-

szawskie 
10) bombardier Alojzy Wawroś, ur. 19.06.1915 w Piasecznie, pow. Tarnowskie Góry, Śląsk 
11) kanonier Wiktor Chmielewski, ur. 7.02.1923 w Wilnie 
12) kanonier Piotr Kocaj, ur. 9.07.1920 w Prusieku, pow. Sanok, woj. lwowskie 
13) kapral Edward Trochim, ur. 22.12.1922 w Kamionce, pow. Sokółka, woj. białostockie 
14) bombardier Kazimierz Chartonowicz, ur. 30.07.1922 w Baranowiczach, pow. Augustów, woj. biało-

stockie 
15) kapral Józef Gieniec, ur. 1.01.1919 w Mystkowie, pow. Nowy Sącz, woj. krakowskie 
16) kapral Stefan Zawistowski, ur. 17.05.1916 w Petersburgu, Rosja 
17) podporucznik Walenty Grabowski, ur. 21.05.1918 w Kijowie, Ukraina 
17a) strzelec Łukasz Kozak 
Kompania Łączności 
18) kapral podchorąży Wacław Picheta, ur. 24.06.1924 w Siedlcach, woj. białostockie 
19) strzelec Bolesław Paulski, ur. 2.09.1919 w Tuszynie, pow. Dzisna, woj. wileńskie 
Wszystkie dane dotyczące miejsc urodzenia zostały podane według przedwojennego podziału administra-

cyjnego Polski. 
Bardzo proszę o podjęcie tych działań i przekazanie informacji w tej sprawie. 

Z poważaniem 
Władysław Ortyl 




