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czerwiec 

Po siedmioletniej tu aczce 
o nierz wróci  do kraju 

O poruczniku Romualdzie Kobeckim 

 Ojciec i matka Romualda Kobeckiego pochodzili z Wi-
le szczyzny (z Trok). Przed pierwsz  wojn wiatow  mieszkali 
w Sankt–Petersburgu, gdzie w 1915 urodzi  im si  syn Romek. 
Ojciec uko czy  studia w Petersburgu i tam pracowa  jako adwo-
kat. W roku 1918 matka z synem pojecha a do Wilna, ojciec zo-
sta  w Zwi zku Radzieckim i 1925 zmar .
 Romek uczy  si  w gimnazjum im. Króla Zygmunta Au-
gusta w Wilnie, po uko czeniu gimnazjum – na studiach rolni-
czych. 
 S u b  wojskow  odbywa  w rocznej szkole podchor -
ych rezerwy. 

 W kompanii wrze niowej bra  udzia  jako podchor y
pu ku u anów. Trafi  do niemieckiej niewoli. Przed granic  Prus 
Wschodnich wyskoczy  z wagonu towarowego poci gu, skry  si
w lesie. Zacz a si  w drówka z niewoli do domu. Po kilku tygo-
dniach dotar  do Wilna. 
 Nie sko czy a si  dla niego wojna po kl sce wrze niowej. 
Postanowi  przedosta  si  na Zachód, by wzi  udzia  w walce  
o wolno  Ojczyzny. W listopadzie 1939 r. nielegalnie przekro-
czy  granic  Litewsk , udaj c si  do Kowna, gdzie jeszcze dzia a-
a komórka likwidacyjna Poselstwa Polskiego, by uzyska  doku-

menty na wyjazd do Francji. Po d ugich staraniach oraz pomocy 
zamieszka ych w Kownie yczliwych rodaków, otrzyma  nie-
zb dne dokumenty i w styczniu 1940 ju  by  w Pary u. Tam od-
wiedzi  od lat zamieszka ego stryja, który serdecznie nim si  zaj
i jak umia  i rozumia  stara  si  mu pomóc. Proponowa  dobrze go 
urz dzi . Ale kusz ce projekty stryja Romek odrzuci .
– Jestem w armii – powiedzia  – i musz  i  na front. 
 Po pewnym czasie oczekiwania zosta  skierowany do 
oficerskiego o rodka szkoleniowego Sables–d‘Olonne, a nast p-
nie przeniesiony do francuskiej szko y oficerskiej w Fontenay–le 
Comte. W maju 1940 roku przydzielony do 3 dywizji. W pu ku
stacjonuj cym w miasteczku Porcaro, zosta  wyznaczony na do-
wódc  plutonu rozpoznawczego. 
 Czerwiec 1940 roku. Francuzi nie wytrzymali naporu 
wojsk niemieckich. W pop ochu cofali si . Zarz dzono odwrót 
polskiego wojska. W tumanach kurzu, w czerwcowej spiekocie, 
wycofa  si  w stron  oceanu pu k, w którym s u y  Romuald Ko-
becki. Niemieckie samoloty bombarduj , lasy p on . Poleg o
i pogubi o si  sporo o nierzy. Nieliczni dobrn li do Saint–
Nazare.
 Zwo ano zbiórk  na polance przy pie ku, na który wlaz
pu kownik i przemówi :
 – Po raz drugi w tej wojnie przerywamy walk , zmuszeni 
do tego przewag  wroga. Ale my j  tylko przerywamy, eby do-
sta  si  na ziemi  angielsk . Wzywa nas tam genera  Sikorski, 
który poprowadzi nas do dalszej walki i zwyci stw. Kto chce, 
niech idzie do domu, kto za  chce walczy  dalej, niech idzie  
z nami, b dziemy przebija  si  do portu. 
 Niewielu posz o. Romek Kobecki poszed . Nie przyj
propozycji zamieszkania u stryja, nie uleg  namowom tych, któ-
rzy zostali. Poszed  walczy  dalej. Dowlekli si  do ma ego portu 
La Turballe, barkami dop yn li do brzegów Anglii. 
 Na Wyspach Brytyjskich przebywa  pó tora roku. S u y
w pierwszej Brygadzie strzelców pod dowództwem genera a
Paszkiewicza, jako zast pca dowódcy plutonu. Strzegli bezpie-
cze stwa wybrze a Szkocji, ze schronów na placówkach wypa-

trywali nieprzyjacielskiego desantu. Po pewnym czasie, z grup
oko o dwudziestu oficerów i podchor ych, Romuald zosta  skie-
rowany na szkolenie spadochronowe do Largo–House w pobli u
miasteczka Leven. Podczas pobytu w Largo–House, dowiedzia
si , e Niemcy napadli na Zwi zek Radziecki. 
 Wódz naczelny mianowa  genera a Andersa dowódc
tworz cej si  w Zwi zku Radzieckim polskiej armii. Mówiono, 
e do tej armii maj  by  z Anglii wys ani oficerowie i podchor -
owie, bo tam ich brakowa o. Nadzieja na wyrwanie si  z za-

mglonej, nudnej wyspy, perspektywa dalekiej podró y i walki  
z hitlerowcami pomog a mu podj  decyzj  zg oszenia si  na 
wyjazd do Zwi zku Radzieckiego. 
 Grupa oficerów i podchor ych, w tym Romek Kobecki, 
po pó toramiesi cznej podró y, wy adowa a w Murma sku, sk d
odjecha a do Kujbyszewa. Po przyj ciu w Polskiej ambasadzie, 
wyjechali do Uzbekistanu. W ko cu kwietnia 1942 r. dotarli do 
miejscowo ci Kaufmanskaja, stamt d do sztabu armii. Romek 
zosta  skierowany do baonu „S” jako dowódca plutonu. 
 Wkrótce zapad  na ca a seri  chorób: papadacz – rodzaj 
tropikalnej gor czki, potem krwawa biegunka, w kilka dni pó -
niej malaria. Nast pn  chorob  by a ó taczka. Chory by , gdy 
pu k za adowywa  si  do wyjazdu z ZSRR. Dopiero po przyje -
dzie do Persji przywieziono go do angielskiego szpitala pod Te-
heranem. Po powrocie do zdrowia przeszed  z armi  Andersa 
pustyni  irack , Palestyn , Egipt. Na pocz tku 1944 roku oddzia-
y polskiego wojska genera a Andersa przyp yn y do W och. By

tam i Romek Kobecki.  
 Dalej – walki o wyzwolenie W och, bitwa pod Monte–
Casino. W bitwie tej korpus polski poniós  straty oceniane na 
dwie cie osiemdziesi t jeden oficerów i trzy tysi ce pi set 
trzech podoficerów i szeregowych, z czego jedn  trzecia stanowi-
li zabici. Romek uszed  ca y.
 Po dwutygodniowym odpoczynku korpus polski wyruszy
na dalsze szlaki wojenne. W dzia aniach pod Montoro Romek 
zosta  ci ko ranny. Dzi ki udanej operacji min o zagro enie 
utraty prawej r ki.
 Wiadomo ci, jakie nadesz y z pola bitwy spod Ankony, 
kaza y przedwcze nie opu ci  szpital zarówno Romkowi, jak  
i jego kolegom. Pu k poniós  nowe straty i oficerowie byli bardzo 
potrzebni. Z r k  na temblaku, „wyrwa  si ” ze szpitala przys a-
nym z pu ku samochodem. Czeka y dalsze walki, w których bra
udzia  do ko ca wojny. 
 Po wojnie, w maju 1945 roku, porucznik Romuald Kobec-
ki zosta  wyznaczony na dowódc  szko y podchor ych Gallipoli 
we W oszech. Po zlikwidowaniu szko y wróci  do swego pu ku.
Wkrótce po egna  s oneczn  Itali , przyjecha  do Anglii.  
W sierpniu 1947 po siedmioletniej tu aczce wróci  do kraju. Prze-
mierzy  wojenne szlaki Francji, Anglii, Uzbekistanu, Persji, Ira-
ku, Palestyny, Egiptu, W och i wróci  do Ojczyzny. O wolno  jej 
walczy , przelewa  krew. 
 Podj  prac  w odzi, za o y  rodzin . Rozpocz  starania 
by odwiedzi  mieszkaj c  w Trokach na Karaimszczy nie matk ,
ale ze wzgl dów „na przesz o ” nie pozwolono mu pojecha  do 
niej na Litw  Radzieck . Matka zmar a i nie zobaczy a powrotu 
syna z wojny. 
 W 1951 roku przeniesiono go do Warszawy, zadomowi
si  na Starym Mie cie. Nie cieszy  si  jednak dobrym zdrowiem, 
dawne rany, kontuzje i choroby przypomina y o sobie. Umar  w 
wieku 63 lat. 
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