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Zapomniane życiorysy: Pamięci pułkownika prof. dr. hab. 
Antoniego Roguckiego 

Piotr Bieliński, Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia  
|  15 czerwca 2018 

Nasza Ojczyzna świętuje 100 rocznicę zmartwychwstania 
Rzeczypospolitej, przypadającą w 2018 r. W latach 
zaborów o jej wolność walczyło 5 pokoleń Polaków. Trud 
ten w latach 1918-1921 uwieńczyła wojna o granice 
nowej Polski. W tym roku mija także sto lat od pierwszych 
walk na froncie francuskim żołnierzy 1 Dywizji Strzelców. 
Byli to ochotnicy polscy z całego świata. Wspólna sprawa 
– walka o wolność Polski zjednoczyła wszystkich. 
Powstała w oparciu o tę dywizję Błękitna Armia wydatnie 
wsparła walkę o Niepodległość i budowę Państwa. 

Żołnierze 1 Dywizji – pod nowym numerem 13 Dywizji 
Piechoty – włączyli się do tej ciężkiej pracy w miejscu jej 

stacjonowania. Na Wołyniu, tak jak w całej Polsce żyły koło siebie różne narodowości – 
Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Czesi i Niemcy. Zgodnie z tradycjami wielokulturowej, 
jagiellońskiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów starały się one współpracować, choć 
nie było to łatwe. Rozwijano przemysł, budowano społeczeństwo i wychowywano nowe 
pokolenie wolnych obywateli. Jednym z jego przedstawicieli był Antoni Rogucki. 

Urodził się w chłopskiej rodzinie 23 października 1920 roku jako syn Józefa  
i Franciszki z domu Golińskiej w Pawłowie, powiat Radziechów koło Lwowa. Był 
najstarszym spośród rodzeństwa – pięciu braci i jednej siostry. Lata chłopięce spędził w 
rodzinnej wsi, której środowisko kulturowe ukształtowały z jednej strony żywe tradycje 
działalności Kornela Ujejskiego (tam mieszkał i został pochowany), którego wiersze 
„Maraton” i „Chorał” formowały patriotyzm kilku pokoleń Polaków. Żywe były rodowe 
tradycje Komorowskich, Badenich czy Korzeniowskich. Z drugiej strony wpływ miała 
nań mozaikowa struktura narodowościowa i społeczna – Polaków, Ukraińców 
(Rusinów), Żydów, Niemców, Czechów, a także Węgrów, Rosjan i Litwinów, jak również 
Turków i Tatarów – charakterystyczna dla wołyńsko-podlaskiego pogranicza między 
zaborami rosyjskim i austriackim. To wszystko pchało młodego Antosia do łapczywej 
nauki. 

Temu podporządkował on całe życie, będąc od 16 roku życia korepetytorem, skutecznie 



wiedzę propagował i stosował w praktyce. Ukończył Gimnazjum  
w Kamionce Strumiłowej, a potem w Brodach, gdzie w 1939 roku zdał maturę. Od 1938 
r. odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy 13 Dywizji Piechoty w 
Równem na Wołyniu. W 13 Dywizji brał udział w wojnie na Wołyniu i w Małopolsce 
wschodniej w szeregach Grupy „Dubno”. Ranny i uratowany przez lekarzy z okopu 
zasypanego wybuchem, trafił do sowieckiej niewoli, z której uciekł. Znając już obłęd 
nienawiści części Ukraińców względem Polaków – dzięki znajomości języka uratował 
życie. Wcielał w życie swoją pasję uczenia siebie i innych przez zawód nauczyciela 
(licencjat po Lwowskim Instytucie Pedagogicznym), przez co mimo sowieckiej okupacji 
nie został deportowany na wschód. Był członkiem niepodległościowej konspiracji ZWZ-
AK Okręgu Lwowskiego. Od 1944 r. przebywał w Kieleckiem, a potem na Śląsku. 

Po wojnie podjął studia na Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie, którą ukończył 
w 1950 r. Jednocześnie pracował w odbudowującym się porcie w Gdańsku  
i w różnych firmach. W 1952 r. wcielony do wojska, prowadził tam pracę naukową  
z rachunkowości, logiki i ekonomii. Do ostatnich chwil analizował teorię i praktykę 
logistyki, ekonomii wojennej i ewolucji społecznej. Habilitował się na Uniwersytecie 
Warszawskim w 1973 r., a profesorem został w 1982. Znał 6 języków, napisał  
22 rozprawy naukowe, ponad 100 artykułów i 8 podręczników. Wychował 3 synów  
i 3 wnuków. Od 1986 r. na emeryturze poza pracą naukową oddał się też upamiętnianiu 
dziejów 13 DP. Często przyjeżdżał do Falenicy, najpierw od lat 70.  
na obchody rocznicowe bitwy pod Falenicą w Aleksandrowie, a od 1992 r. do Szkoły 
Podstawowej nr 76 im 13 DP. Pozostawił po sobie wiele doświadczeń i przemyśleń. 

We wrześniu 2003 r. w Aleksandrowie mówił: „ Żołnierze „Błękitnej Armii” zapisali  
w swych wspomnieniach, że „poza granicami w każdym cudzoziemcu ceni się mięśnie 
a nie mózg.” Tak bywało i bywa, kiedy młodzież nie uczy się dla przyszłości. Nie idźmy  
na łatwiznę i nie nastawiajmy się na bierną wegetację, łudzącą chwilowym dobrobytem. 
Nauczmy się być wierzycielami a nie dłużnikami w przeglądzie historycznych zasług. 
Rzeczpospolita Polska była i jest częściej wierzycielem niż dłużnikiem. W przesłaniu 
Ducha spoczywających na Cmentarzu Wojennym w Aleksandrowie lista wniosków 
wypływających z tradycji 1 Dywizji „Błękitnej Armii” i 13 Dywizji Piechoty Strzelców 
Kresowych będzie długa i zobowiązuje młodzież do „wysokich lotów” od wczesnych lat. 
Jakąkolwiek specjalność zawodową wybieramy, starajmy się oprzeć ją na mocnych  
i trwałych fundamentach matematyki, informatyki, organizacji i zarządzania, języków 
obcych i analizy systemów, nie wykluczając historii. Wtedy w całym świecie w cenie będą 
nie tylko dobrze ukształtowane „mięśnie”, ale przede wszystkim dobrze wyposażone  
i wykorzystywane „mózgi”. 

Antoni Rogucki zmarł 10 maja 2018 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym-
Wojskowym na Powązkach w obrządku katolickim w asyście honorowej Garnizonu 
Warszawskiego. Z jego odejściem zamyka się ostatecznie czas historii zasłużonej 
jednostki Błękitnej Armii – 13 Dywizji Piechoty i jej żołnierzy. Teraz jej dziedzictwo  
i idee przejmą kolejne pokolenia. 

 

zdjęcie: Ś.P. Płk. prof. dr hab. Antoni Rogucki. 1920 - 2018. Ostatni żołnierz 13 Dywizji Piechoty.  



 
S p r a w o z d a n i e   f i n a n s o w e  

Koła Przyjaciół Brodów 
za okres od czerwca 2017 do czerwca 2018 

 

Przychody:                6.410 zł 
w tym:  

   1. saldo za okres 2016 – 2017:              1.400 zł 

   2. wpłaty  darczyńców:                                5.010 zł 
 

 

Rozchody:        6.110 zł 
w tym: 

   1. wydatki administracyjne:            1.521 zł 

   2. Brody:                                 1.176 zł 

   3. wydatki na kroniki:                                     1.542 zł 

   4. opłata za Internet:                                         670 zł 

   5. opłaty pocztowe:                               756 zł 

   6. opłaty bankowe:             140 zł 

   7. kwiaty:                                                         200 zł 

   8. zakup książek:                                                  105 zł 
 

 

Saldo na rok 2018/2019:                       300 zł 
 

Objaśnienie kategorii wydatków: 
1. Administracyjne: wydatki na korespondencję z członkami Koła (wydruki sprawozdań, zdjęć, 

papier, tusze); 

2. Brody: pomoc brodzianom (pieniądze na zorganizowanie spotkania wigilijnego, na znicze na 

cmentarz wojskowy); 

3. Kroniki: digitalizacja papierowych kronik, segregatory, kartki kolorowe i białe, tusze, wydruki, 

koszulki na karty, litery samoprzylepne, pendrive’y; 

4. Internet: opłata za domenę, opłata za przedłużenie domeny, miesięczne opłaty za 

prowadzenie strony www.brodzianie.pl 

5. Poczta: koperty i znaczki; 

6. Bank: opłaty za prowadzenie rachunku, opłaty za przelewy z konta; 

7. Kwiaty: na pogrzeb;  

8. Książki: zakup pozycji do naszej kresowej biblioteczki, m.in. „Kresowej Opowieści” W. Łysiaka, 

do których wypożyczania zachęcamy. 
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Głos w dyskusji: Joanna Nasiek 
 
Mam zamiar napisać artykuł do czasopisma „NA RUBIEŻY”: 
 

1. o zbudowaniu Pałacu 
Prezydenckiego w Warszawie 
przy Krakowskim Przedmieściu 
przez właściciela Brodów, 
hetmana wielkiego koronnego 
Stanisława Koniecpolskiego  
w 1643 r. i o jego historii; 
 
 

2. o spotkaniu w Gliwicach, w muzeum w tzw. „Willi Caro” z pracownikami Centrum 
Dokumentacji Zsyłek Wypędzeń 
i Przesiedleń. 
Centrum to instytucja powołana 
przez rektora uniwersytetu, 
profesora M. Śliwę, działająca  
w ramach Wydziału Humanisty-
cznego Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie. Pracownicy 
Centrum to głównie ludzie młodzi, 
studenci i doktoranci tego 
uniwersytetu, którzy od lat 
dokumentują losy Polaków 
poddanych przymusowym 
migracjom, Sybirakom, Polakom 
przymusowo wywiezionym przez 
Niemców, aż po czasy represji 
komunistycznych. Chodzi o rozpowszechnienie wiedzy na ten temat wśród młodzieży szkolnej, 
studentów, społeczności lokalnych. Wiadomości na ten temat będą służyły do celów 
naukowych i edukacyjnych. W ramach tego  spotkania opowiedziałam o historii mojej rodziny 
w czasie I i II wojny światowej, o historii Brodów i Kresów, oraz o wypędzeniu mieszkańców 
Brodów przez Niemców wiosną 1944 roku, skoszarowaniu ich w pałacu Koniecpolskich  
i systematycznym wywożeniu do Centralnej Guberni i do Niemiec. Przewożeni byli 
samochodami  ciężarowymi z plandeką z Brodów do pociągu do Oleska. W czasie przewozu 
dużo brodzian zginęło ostrzelanych przez Rosjan. Ponadto powiedziałam o bratobójstwie 
dokonanym w powiecie brodzkim i haniebnym zachowaniu mniejszości narodowych (Ukraińcy, 
Żydzi). Centrum apeluje do wszystkich, którzy doświadczyli przymusowych migracji,  
o podzielenie się z nimi swoimi wspomnieniami (bądź przekazanie dokumentów, pamiątek, 
książek, fotografii), o kontakt i nadsyłanie relacji o własnych bądź rodzinnych losach. 
 
 ADRES Biura CDZWiP:  
 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
 ul. Podchorążych 2 
 30-084 Kraków 
 pokój 338 
 
 
Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.zsylkiwypedzenia.up.krakow.pl  
Biuro Centrum znajduje się przy ul. Brackiej 13  
w Krakowie. 
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BRODY – MIASTO GRANICZNE 
„Moje Kresy” – Stanisław Nicieja 

 

Brody – 95 km na wschód od Lwowa – to duże miasteczko – symbol upadłej wielkości. Nie zawsze 
jednak tak było. 

Brody leżą na stepowych piaskach otoczone bagnistą równiną. Miastem 
uczynił je Stanisław Żółkiewski (1520 – 1588), ojciec sławnego hetmana, 
zdobywcy Moskwy. Ale podstawy potęgi Brodów stworzył Stanisław 

Koniecpolski (1592 – 1646), który otoczył miasto systemem fortyfikacji 
bastionowych, a zamek zamienił w cytadelę otoczoną z trzech stron 
bagnami. Tak powstała jedna z najpotężniejszych twierdz obronnych 
Królestwa Rzeczpospolitej osłaniająca od wschodu Lwów.  
 

REZYDENCJA  KONIECPOLSKIEGO 
 

Koniecpolski był wybitnym polskim wodzem, wielkim hetmanem koronnym, 
błyskotliwym zwycięzcą Tatarów pod Ochmatowem. Był też dobrym 
gospodarzem i wytrawnym kolekcjonerem obrazów portretowych. Obok 

twierdzy w pobliskich Podhorcach wybudował letnią rezydencję – pyszny pałac otoczony francuskim 
ogrodem, który nazwano bez 
megalomanii „podolskim Wersalem”. 
Do dziś zachwyca swą sylwetką, mimo 
że łuszczące się tynki, wykruszone 
dachówki, zerwane gąslory i puste 
oczodoły lukar-nowych okien informują 
każdego zabłąkanego turystę, że czas 
elegancji tej rezydencji dawno minął.  
 

Koniecpolski był wielkim panem. Miał 
barwny życiorys i zmarł stosunkowo 
młodo, bo jak piszą kroniki –
poszukując urody i radości życia 
„przedawkował używanych afrodyz-
jaków” z powodu pięknej, bardzo 
młodej żony z domu Opalińskiej. Dwa miesiące tylko cieszył się tym małżeństwem. Miał królewski 
pogrzeb, który zapisał się tym, że koń z rycerzem w pełnej zbroi i kopią, wprowadzony do świątyni 
spłoszył się od blasku tysięcy świec, oraz zapachu kadzideł przy sztalugach zmarłego i stratował 
uczestników mszy żałobnej. Poranionych było kilkadziesiąt osób. Później Brody stały się własnością: 
Sobieskich, Potockich i w końcu Mołdeckich. 
 

APOGEUM ZNISZCZENIA 
 

Swe największe triumfy Brody święciły w XVIII i XIX wieku. Prawem paradoksu skorzystały na 
rozbiorach, bo stały się nieomal miastem granicznym między Rosją carską a Austrią Habsburgów.  
Tak to czasem w nieszczęściu jednych objawia się szczęście drugich. Tędy bowiem poszedł główny 
szlak handlowy od Triestu nad Adriatykiem po Sankt Petersburg nad Zatoką Fińską. 
 

Bliskość granicy stała się trampoliną do wysokiego europejskiego lotu Brodów. Cesarz Austrii Józef II 
stworzył tam wolną strefę cłową obowiązującą sto lat (1779 – 1880). Nic więc dziwnego, że rosły 
fortuny kupców i pośredników brodzkich, kłębili się przemytnicy, „niebieskie ptaki” i awanturnicy  
o nieokiełznanej wyobraźni. 
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Handlowano tekstyliami, jedwabiem, towarami weneckimi (szkło, złoto, srebro, biżuteria, perły), 
przyprawami korzennymi, winem włoskim i francuskim oraz kawiorem astrachańskim czy futrami 
syberyjskimi. Przywilej celny sprawił, że było tam centrum tranzytu między Wschodem i Zachodem, 
Południem i Północą. 
 
Kupcy otwierali w Brodach kantory i magazyny, wyprawiali się stąd na targi do Lipska, Wrocławia, 
Frankfurtu nad Menem, Miszkolca, Budapesztu i Lublany, a potem znowu 
za Ural i do Pragi po dywany. 
  
Z Rosji importowano bydło, skóry bawełnę, a z Włoch tkaniny. Z Niemiec 
maszyny, ze Szwajcarii zegary. Rosła zasobność miasta, o czym 
świadczą wznoszone w tym czasie kamienice, synagogi (było ich 6), 
szkoły, dworzec kolejowy, potężne gorzelnie, przędzalnie bawełny. 
 
Trzytomową sagę brodzkiego rodu kupieckiego „Krauzowie i inni” 
napisała urodzona w Zaliskach koło Brodów wybitna pisarka  Herminia 

Naglerowa (1892 – 1957). 
 

PRZEPADŁ W BRODACH 
 
Gdy pojawiło się napięcie polityczne między Rosją i Austrią, Rosjanie postanowili uszczelnić granicę. 
Wprowadzono wysokie cła na towary kolonialne i galanterię. Bezwzględnie karano za przemyt, na który 
niedawno patrzono przez palce. 
 
Wtedy to pojawiło się porzekadło „Przepadł w Brodach”. Znaczyło to, że komuś po prostu zabrakło 
fartu, nie powiodło się, jak to w Rosji bywało. Człowiek nagle zniknął, rozpływał się w niebycie,  
a w rzeczywistości trafiał do kryminału, na Sybir, bądź ginął gdzieś postrzelony przez strażników 
granicznych, w lesie, na pustkowiu czy w bagnistej dolinie. Ryzykanci, których nigdy nie brakowało  
i przemytnicy złapani przez celników bądź żandarmów tracili wszystko. Nie pomagały wysokie łapówki. 
Stąd też powiedzenie „przepadł w Brodach” nabierało z czasem ogólniejszego znaczenia i miało już  
w całej Polsce niewiele wspólnego z Brodami. Oznaczało katastrofę finansową, bankructwo połączone 
niekiedy z zabójstwem lub samobójstwem. 
                                                                                         Gdy Brody straciły przywileje celne, kupcy, 

przewoźnicy i drobni handlarze 
zniknęli. Przyszła do miasta bieda  
i stagnacja, ogromne bezrobocie. 
Zamarł wielki ruch graniczny. 
Wielu do niedawna dobrze 
prosperujących mieszkańców 
Brodów zaczęło żyć od przypadku 
do przypadku, bez widoku na coś 
stałego w interesach. Przyszłość 
stawała się nieprzewidywalna. 
Szczęście odwrócił się. Po prostu 
przepadło w Brodach. Oto przykład 
jak zapis urzędniczy – w tym 
przypadku likwidujący przywileje 
celne – może zmienić losy całego 
miasta, zrujnować ludzi.   



 
KILKA SŁÓW O BRONISŁAWIE  MIAZGOWSKIM 
 

Urodził się 4 stycznia 1909 roku w Starych Brodach – 
zmarł we Fryburgu w Szwajcarii 20 czerwca 1981 roku. 
Syn Wojciecha i Marii Łozowy – matka była Ukrainką, co 
wcześnie zwróciło jego uwagę na zagadnienie konfliktu 
polsko-ukraińskiego. 
Żeglarz, marynista, instruktor żeglarstwa, poeta, pisarz, 
autor wielu opowiadań o tematyce morskiej, założyciel 
Międzynarodowego Instytutu Kultury Morskiej. 
 
Autor następujących książek: 
 
-  Dar Pomorza. Historia rejsów historycznego  
         żaglowca; 
– Maroko Ziemia czerwona; 
– Morze w literaturze polskiej; 
– Ze wspomnień żeglarza; 
– Węzeł przyjaźni; 
– Kismet. Opowieści z Maghrebu i Sahary; 
– Głosy morza, Antologia polskiej noweli morskiej; 

– Morze polskich poetów – Wiersze i wypowiedzi. Antologia; 
– Gorzkie morze – poezje wybrane. 
 
 
W gimnazjum w Brodach działał w ZHP.  Debiutował w 1927 
roku artykułami w piśmie „Harcerz”. W latach 1928 – 1929 
wydawał i redagował miesięcznik młodzieży szkolnej „Znicz”,  
w którym też ogłosił pierwsze wiersze - „Nieznany czuwa”,  
„Czy słyszysz”?   
 
Po zdaniu matury wraz z dwoma kolegami  przepłynął od źródeł 
Styru do ujścia Wisły i dalej do Jastarni. Tam ukończył kurs 
morski, co na zawsze związało go z problematyką żeglarską.  
W latach 1930 – 1936 studiował na Uniwersytecie Warszawskim 
(Wydział Prawa, Wydział Humanistyczny), uzyskał magisterium 
z filologii słowiańskiej (1936). W trakcie studiów zarabiał  
na życie zajęciami dorywczymi, między innymi akwizycją książek. 
Nadal działał w ZHP, uzyskał stopień harcmistrza. 
 
Jako instruktor żeglarski w latach 1934 – 1937 pływał na statku szkolnym ZHP „Zawisza 
Czarny”. Wspólnie z komendantem statku gen. M. Zaruskim uczestniczył na nim  
w doświadczeniach o charakterze okultystycznym, które mocno wpłynęły na jego 
światopogląd. 
 
Od 1937 roku pracował jako instruktor żeglarstwa w Zarządzie Głównym Ligii Morskiej  
i Kolonialnej w Warszawie, redagował też pismo „Żeglarz” i „Polska na Morzu”.  
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Był współzałożycielem grupy słowianofilskiej. Należał do 
Związku Wszechsłowiańskiego i Towarzystwa Młodych Słowian. 
Wojna zastała go w podróży zagranicznej, do kraju wrócił we 
wrześniu 1939 roku. Ponieważ go nie zmobilizowano, usiłował 
bezskutecznie dostać się do Legionu Czeskiego.  
 
W listopadzie 1939 roku przedostał się na Węgry, skąd przez 
Jugosławię i Włochy dotarł do Francji, wstępując tam do Armii 
Polskiej. Brał udział w walkach, był kontuzjowany. 
 

Po kapitulacji Francji dywizja, nie mając możliwości przedostania się do Wielkiej Brytanii, 
a nie chcąc kapitulować przed Niemcami, przekroczyła granicę Szwajcarii, gdzie jej 
żołnierze zostali internowani do 1945 roku. Warunki internowania były dobre. Żołnierze 
mieli między innymi możność studiowania. Miazgowski uzyskał doktorat ze slawistyki na 
uniwersytecie we Fryburgu. 
 
Wrócił do kraju w lutym 1946 roku, pracując w Warszawie jako naczelnik Wydziału Nauki  
i Szkolnictwa Morskiego w Ministerstwie Żeglugi (do 1949 r. jako doradca ministra).  
W latach 1946 – 1947 był redaktorem naczelnym pisma „Morze”. W 1949 -  1950 pracował 
w Lidze Morskiej, a od 1950 – po rozwiązaniu Ligi Morskiej przez władze PRL – kierował 
Biblioteką Centralną  Polskiego Radia. W tym roku nostryfikował swój szwajcarski doktorat. 
W 1948 roku ożenił się z Claire Marnier, obywatelką szwajcarską, która zamieszkała z nim, 
ale w 1951 r. wyjechała do Szwajcarii. 
 
Ideologicznie Miazgowski związany był przez całe dorosłe 
życie z neopogańskim ruchem głoszącym ideę powstania 
wielkiej cywilizacji pansłowiańskiej po upadku cywilizacji 
opartych na kulturze romańskiej i germańskiej. Swoją 
działalność w tym zakresie rozpoczął  jeszcze przed wojną 
wydając wraz z grupą przyjaciół czasopismo „Demiurg”,  
a kontynuował ją na większą skalę po wojnie zakładając 
Obóz Federacji Bałto-Słowian (skrajnie prawicowa 
organizacja postulująca utworzenie słowiańskiego państwa, 
Federacji Bałto-Sławii). Za tę działalność konspiracyjną 
został aresztowany w 1953 roku i skazany na 8 lat 
więzienia. W 1956 r. został objęty amnestią, a w 1957 Sąd 
Najwyższy uchylił wyrok i Miazgowski uzyskał pełną 
rehabilitację. W 1969 roku za działalność kulturalną i literacką został odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
 
W 1960 roku wyjechał na stałe do Szwajcarii, nie zrywając jednak kontaktów z krajem, 
pozostając między innymi honorowym prezesem Klubu Marynistów. 
 
Ostatnim jego dużym przedsięwzięciem było powołanie Międzynarodowego Instytutu 
Kultury Morskiej, którego zebranie założycielskie z udziałem 124 osób z 37 morskich krajów 
świata odbyło się w Bordeaux w 1973 roku. 
 


