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By³o zimno w nogi. Dopiero zdjêli�my
swetry, zawi¹zali rêkawy i rêkawy zaciêgnê-
li�my na nogi i trochi�my przespali. Na drugi
dzieñ dowódca nam powiedzia³, ¿e jedziemy
do Mrozów � tam s¹ ziemianki i bêdziemy mieli
gdzie spaæ. Przyjechali�my na mrok do
Mrozów. Ziemianki by³y bez drzwi a ziemian-
kach by³a s³oma i nawiane by³o �niegu, i by³
ka³ ludzki. Ch³opaki siê k³ad³y na to, a ja
powiedzia³em do kolegi, ¿e siê nie k³adê. �A co
bêdziesz robi³?� �Bêdê chodzi³ wko³o drzewa�
�To i ja�. Pochodzili�my trochê, ja mówiê do
niego �Chod� do miasta�. Miasto by³o blisko, a
on do mnie mówi �A po co tam? Ka¿dy dom
jest zamkniêty� a ja mówiê �Przejdziemy siê�.
No i idziemy. Doszli�my do pierwszego domu,
okiennice s¹ zamkniête, ale �wiat³o tak nitka
siê �wieci. Pukam w okiennicê, kto� siê
odzywa �Kto tam?�, ja mówiê �¯o³nierze
Wojska Polskiego. Otwórz pan. Nie bój siê
pan�. Cz³owiek otworzy³, wchodziæ weszli�my i
mówiê, ¿e nie mamy gdzie nocowaæ, czy nie
mogliby�my przesiedzieæ w mieszkaniu.
�Dobrze, siadajcie� � da³ nam krzes³a, siedli�-
my za sto³em, otworzy³ drzwiczki w pod³odze,
wyniós³ na talerzu smalec, chleb i litrê bimbru.
�¯ywcie siê�. Ja mówiê do tego gospodarza
�Obud� nas pan o szóstej�. �Dobra�. W miesz-
kaniu by³o ciep³o, popili�my, pojedli�my, g³owy
po³o¿yli na stó³ i spali�my do rana. Rano
przyszli�my na bateriê, a ch³opaki trzês¹ siê
z zimna, gdzie� ta byli, opowiedzieli�my im jak
ten gospodarz nas przyj¹³.

Na nastêpn¹ noc wyjechali�my na £ód�.
By³ siarczysty mróz. Przejechali�my w nocy
przez spalon¹ Warszawê, za Warszaw¹ rozko-
pywali�my zadmy �nie¿ne i jechali�my dalej,
gdzie nie by³o zawiane. Dowódca kaza³ nam
biegaæ po polu, ¿eby nie zamarzn¹æ. Wreszcie
nad ranem ko³o czwartej godziny, przyjechali�-
my do £odzi. Zakwaterowanie mieli�my dobre
w kamienicy. Ludzie w £odzi byli nam ¿yczliwi,

kobiety nagotowa³y nam kawy. Oprócz kawy
nic nam wiêcy nie da³y, bo same nic nie mia³y.
£ód� by³a wyg³odzona, na drugi dzieñ wyjecha-
li�my za miasto i okopywali�my siê. A kwatero-
wali�my w £odzi. Ziemia by³a zmarzniêta, ale
pomalu�my kuli. Zbudowali�my ziemiankê,
okopali�my dzia³o. Wy¿ywienie by³o s³abe.
Wreszcie ja mówiê do Wa³achowskiego,
dzia³onowego (pochodzi³ z Kêb³owa spod
¯elechowa): �Gieniek, my siê morzymy, s³abe
jedzenie�. �A co ja ci zrobiê?�. A ja mówiê do
niego: �Tu, za £odzi¹ jest wie�, s¹ gospodarze
� Niemcy, jakby�my poszli w nocy i co�
skombinowali...� �No to id�ta!�

Poszli�my w nocy we czterech do tej
wsi. Kto� idzie. �Stój�. Zatrzymali�my go. �Kto
ty jeste�?�. �Polak�. �Gdzie tu mieszka Nie-
miec?�. Zaprowadzi³ nas, kazali�my mu staæ
na drodze � sami poszli�my do Niemca, ¿eby
nas zaprowadzi³ do obory, bo chcemy wzi¹æ
krowê. Mówi, ¿e wszystkie krowy s¹ cielne.
Wyszed³em na drogê do tego cz³owieka i mó-
wiê, ¿e Niemiec mówi, ¿e wszystkie krowy s¹
cielne. On mówi �Wyprowadziæ Niemca z obory,
ja poka¿ê która krowa jest niecielna�. I tak�my
zrobili. Niemca�my odprowadzili, a ten cz³o-
wiek wszed³, pokaza³ nam krowê. Krowa mia³a
oko³o sze�æset kilo. Krowê�my zabrali, wesz-
li�my do mieszkania do Niemca, otworzyli�my
szafkê � zabrali�my futro z ko³nierzem karaku-
³owym i dali�my temu cz³owiekowi, co pokaza³
na krowê. Krowê przyprowadzili�my do £odzi
na rano. By³a zar¿niêta i g³ód siê skoñczy³.
Przyszed³ do nas porucznik Moskalów na
inspekcjê wieczór. Popatzy³, ¿e co� kobiety
szykuj¹. My�my go poprosili, ¿eby siê zatrzy-
ma³ i tak zrobi³. Kobiety zastawi³y stó³
jedzeniem, by³a wódka,  gospodarz j¹ postawi³.
Poprosili�my porucznika do sto³u � pojad³, popi³
i po¿egna³ nas, i poszed³ na rano. Tylko mnie
zobaczy³. Wo³a mnie taki zadowolony,
sk¹d�my wziêli miêso, ja mówiê, ¿e krowê�my
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zabrali. �Wot haraszo�. G³ód nam siê skoñczy³,
gospodarz mia³ co je�æ i porucznik z nami mia³
co je�æ. Z £odzi w koñcu marca ruszyli�my na
Berlin, ubezpieczali�my kolumny czo³gów,
które jecha³y na Berlin. Pod Berlinem za³ado-
wano nas na platformy wagonowe, jechali�my
przez Poznañ i przyjechali�my do Krotoszyna.
Tu nas zaatakowa³ niemiecki samolot � zrzuci³
bomby na wagony ruskie. Zaczêli�my strzelaæ,
odlecia³. Ruszyli�my. Przyjechali�my do
Ole�nicy i tu�my okopali w Wielk¹ Niedzielê.
Dostali�my tego dnia po kawa³ku kie³basy i pó³
szklanki spirytusu. Dowódca ruski nam powie-
dzia³, ¿e �Dzi� jest wasz Bolszy pra�nik�.

Wroc³aw by³ niedaleko Ole�nicy, tam
trwa³ bój. Przysz³a noc, Rosjanie o�wietlali
niebo, bo samoloty niemieckie dokonywa³y
zrzutów. Smugi ognia p³ynê³y do samolotów. Gdy
Wroc³aw zacz¹³ siê poddawaæ, my�my ruszyli
w stronê Nyssy [powinno byæ �Nysy� � przyp.
red.]. �wiat³a u samochodów by³y zale-pione,
tylko w¹skie paski w lampach �wieci³y i w wol-
nym tempie podjechalim pod las. Samochody
zosta³y odczepione, a my przy pomocy lin
wci¹gnêli�my dzia³a na pozycjê na skraju lasu.
Wyciêli�my drzewa z lewej i z prawej. Na
wprost drzewa sta³y tak jak strzela³o, ¿eby by³
krzy¿owy ogieñ. Dzia³a by³y gotowe do strza³u.
By³o to szesnastego kwietnia raniutko. Nie�li�-
my skrzynkê amunicji do dzia³a z Jankiem
Alab¹. Doszed³ do nas sanitariusz Bronek
Guga³a i mówi: �Daj, ja bêdê niós³ skrzynkê�.
Skrêcili�my papierosa, dowódca krzykn¹³
�Na dzia³a!�, a Guga³a mówi do mnie: �Tu jest
mój okop, kogo rani, bêdê opatrywa³�. Dowódca
sta³ z zegarkiem w rêku. Gdy dosz³a szósta,
krzykn¹³: �Ognia krótkimi seriami!�. Zagrzmia³
front, bi³ wszelki kaliber broni, pu�cili zas³ony
dymne, z dnia pogodnego zrobi³a siê ciemna
noc. Samoloty rzuca³y bomby, grzmia³y katiu-
sze, istne piek³o. Nie do opisania. Stali�my na
dziale we dwóch, jako celownicy, a dwóch
siedzia³o nisko. Razem by³o czterech celowni-
czych. Piek³o trwa³o, a¿ tu patrzê � lufa
w dziale zaczyna siê czerwieniæ. Dowódca
krzykn¹³: �Do okopów!�. Wpadli�my do okopu,
nakryli p³aszczami i ka¿dy na swój sposób siê
modli³, ¿eby Pan Jezus i Matka Boska ocali³a
¿ycie. Niemcy strzelali, a pociski rwa³y siê o
drzewa. Trzy godziny trwa³a strzelanina. Jak
strasznie by³o! D³ugo w czasie saperzy zbudo-

wali trzy mosty, a piechota przeprawi³a siê
przez rzekê na pontonach, tratwach i wp³aw.
Strzelanina ucich³a, dowódca kaza³ wychodziæ
z okopu. Od czasu do czasu z niemieckiej
strony z bardzo daleka pada³y pojedyncze
strza³y. Pocisk lecia³ z furgotem, a my�my
uciekali do schronu. Na wieczór przejechali�-
my Mostów. Ca³¹ noc czekali�my na kolejkê
przeprawy. Przeprawili�my siê na rano o �wicie.

Piechota tymczasem zajmowa³a miasto
za miastem. Tereny niemieckie by³y
opustosza³e � Niemcy uciekali kto ¿yw! Po
niemieckiej stronie dó³ na dole, strzaskane
drzewa i domy. Tu le¿y noga, tam g³owa, to
co� zwiniêtego w niemieckim mundurze...
Armia nasza druga sz³a w kierunku Drezna.
W pewnym miejscu zatrzymali�my siê. We
dwóch poszli�my do budynku mieszkalnego,
który sta³ w polu. Na podwórzu le¿a³o trzech
polskich ¿o³nierzy. Przeszukali�my kieszenie
� mieli ró¿añce, ksi¹¿eczki od nabo¿eñstwa.
Byli zza Buga. Wojska nasze sz³y w kierunku
Drezna. Byli�my jedena�cie kilometrów od
Drezna, kiedy armia niemiecka id¹ca od
Czechos³owacji na pomoc Berlinowi okr¹¿y³a
nas. Dowódca o�wiadczy³ nam, ¿e jeste�my w
okr¹¿eniu, wiêc mówi, ¿e z tego miejsca
wyje¿d¿amy. �Mo¿e Niemcy gdzie� nie
okr¹¿yli � to przejedziemy�. Niestety enkawu-
dzi�ci nas zawrócili. Dopiero na drugi dzieñ
zezwolili nam wyjechaæ.

Wyjechali�my po po³udniu � koñcz¹c
podró¿ w mie�cie Elstra. Wjechali�my do miasta
� Niemcy przywitali nas strza³ami z okien. Gdzie
kto móg³, kry³ siê i strzela³ � by³o z nami parê
czo³gów. Czo³gi podesz³y i zaczê³y strzelaæ.
Wyrwy w �cianach by³y ogromne. Niemcy
uciekli, a my�my ruszyli dalej. By³ ju¿ wieczór,
ksiê¿yc �wieci³ w pe³ni. Samochód od samo-
chodu jecha³ w pewnej odleg³o�ci. ¯o³nierze
zauwa¿yli jakie� postacie przy drodze.
Na wezwanie kto jest, pad³y strza³y. Byli to
Niemcy. Zaczêli�my strzelaæ. Niemców by³o
czterech, jeden uciek³, trzech�my zabili �
rozci¹gali telefon. Dowódca mówi, ¿e dalej nie
jedziemy. �Okopywaæ siê!�. Zd¹¿yli�my wzi¹æ
pierwsze sztychy ziemi, kiedy w pewnej odleg-
³o�ci pad³y strza³y artyleryjskie. Trafi³y w dwa
samochody, które od razu stanê³y w p³omie-
niach. W jednym by³ ciê¿ko ranny kierowca �
Pleskot Stefan z Goniwilka. Spali³ siê, a my
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wycofali�my siê na pewn¹ odleg³o�æ. Front
w odleg³o�ci jakich� dwóch kilometrów.
Strzelanina trwa³a, piechota krzycza³a �Hurra!�,
ksiê¿yc �wieci³ w pe³ni, a ja rozwa¿a³em co
bêdzie dalej... Mia³ siê robiæ ju¿ �wit, ¿o³nierze
znu¿eni spali, a ja rozwa¿a³em co bêdzie dalej
� ¿al by³o m³odego ¿ycia. Naraz przyszed³
porucznik i: �Kto nie �pi?�. �Ja� odezwa³em siê
¿e nie �piê. Porucznik mówi, ¿e wszyscy �pi¹.
�Panie poruczniku, co z nami bêdzie?� �Dobrze
bêdzie. Pójd¹ cztery oddzia³y samych
automatów, przerw¹ front i pojedziemy dalej.�
Ja patrzê poza niego, a wojsko ci¹gnie karabiny
maszynowe i ucieka. Ja mówiê do niego: �Front
siê cofa�. On siê obejrza³, a tu podje¿d¿a
taksówka, wyskoczy³ szef sztabu i krzyczy:
�Uchadit� germancy idut w nastuplenie�.
Krzyknêli�my: �Wstawaæ! Niemcy bior¹ nas do
niewoli!�. Moc Boska by³a, ¿e wszystko siê
zerwa³o raz dwa, po polu zaczêli�my jechaæ do
szosy, dojechali�my a czo³gi niemieckie nas
ostrzeliwa³y. Odjechali�my, zatrzymali�my siê
w pewnym miasteczku, a piechota powstrzy-
mywa³a Niemców.

Wyjechali�my z tego miasteczka, by³a
taka nizinna ³¹ka, a wzgórza j¹ otacza³y. Jedno
dzia³o by³o na wzgórzu, naraz odezwa³y siê
syreny, skoczyli�my na dzia³a, lecia³ na nas
prosto niemiecki my�liwiec Messerszmit.
Nie mogli�my do niego strzelaæ, lecia³ nisko.
Kiedy nadlecia³ nad nas � dzia³o na górze odda³o
seriê strza³ów. Ch³opaki krzycz¹: �Bomba leci!�.
Zeszkoczyli�my z dzia³a i padli�my na ziemiê.
Seria pocisków, która trafi³a samolot, wyrwa³a
mu drzwi, a my my�leli�my, ¿e to bomba.
Samolot siê zapali³ i run¹³ pod lasem. Dzia³a�my
nie okopywali, amunicji ma³o. Dowódca nas
zebra³ i o�wiadczy³ nam, ¿e skoro noc zapadnie,
bêdziemy jechaæ prosto na Niemców. Kto siê
przedostanie, to dobrze, a kogo zabij¹ to trudno,
bo i tak nas wybij¹ � nie mamy amunicji.

Ale dowództwo mia³o radiostacjê i poro-
zumiewa³o siê z wojskami sowieckimi. O�wiad-
czono nam, ¿e wojska sowieckie s¹ od nas
siedemdziesi¹t kilometrów. Jedni wierzyli,
drudzy nie. Bli¿ej wieczora mówi¹ nam, ¿e s¹
czterdzie�ci kilometrów. Za jaki� czas, ¿e s¹
dwadzie�cia  kilometrów. Za jaki� czas us³ysze-
li�my huk samolotów lec¹cych od pó³nocy.
Dowódcy zaczêli lornetowaæ, nam kazali
skrêcaæ wyciory od dzia³ i przywi¹zywaæ koszu-
le. Ujrzeli�my eskadrê samolotów oko³o osiem-

dziesiêciu � bardzo wysoko. Nadleccia³y nad tê
wie�, co by³a za lasem. Niemcy zaczêli strze-
laæ, samoloty zrzuca³y bomby. By³ du¿y huk za
lasem, nad wsi¹ unosi³a siê czarna chmura
dymu... Niemcy przestali strzelaæ, samoloty
obni¿y³y siê nad wsi¹ i zaczê³y j¹ ostrzeliwaæ
z karabinów maszynowych. Kilka samolotów
lecieæ w stronê nas � zaczêli strzelaæ, a my
zaczêli�my machaæ wyciorami, na których
koñcach by³y bia³e koszule. Samoloty przesta³y
strzelaæ, obni¿y³y siê dosyæ nisko, okr¹¿y³y
nas, a my�my machali � i odlecia³y. Dowódca
wys³a³ sze�ciu ¿o³nierzy w patrol, ¿eby zoba-
czyli co siê dzieje za lasem we wsi. Wrócili
zaraz i powiedzieli, ¿e wie� ca³a siê pali,
a Niemcy id¹ grupami w stronê lasu. Dowódca
da³ rozkaz jechaæ przez las w stronê wsi.
Samochody sz³y naprzód, a my gotowi do
strza³u � za nimi. Doje¿d¿amy do pal¹cej siê
wsi, a z przeciwnej strony wje¿d¿aj¹ czo³gi
sowieckie z desantami na czo³gach. By³o
przywitanie, dowódca powiedzia³ im, ¿e du¿a
ilo�æ wojska w okr¹¿eniu i ¿eby pojechali w g³¹b
okr¹¿enia. A my pomyli�my siê i poszli�my
spaæ. Byli�my bezpieczni, wydostali�my siê
z okr¹¿enia! Kilkana�cie dni�my wypoczywali,
potem dowódca powiedzia³ nam, ¿e Niemcy siê
oparli i jedziemy na drug¹ ofensywê. I pojecha-
li�my. W nocy wprowadzili�my dzia³a na ³¹kê,
na skraj lasu. £¹ka by³a podmok³a, a si¹pi³
jeszcze deszcz. Musieli�my ob³o¿yæ je darni¹
i drzewem � naszykowali�my wszystko przez
noc, bo rano zaczyna³a siê ofensywa. Byli�my
przemokniêci.

Wszystko gotowe, tylko rozkaz i strze-
laæ. Jedn¹ ofensywê prze¿yli�my, a jaka ta
bêdzie? Zbli¿a siê godzina szósta, [dowódca]
dosta³ telefon, ¿e ofensywy nie bêdzie, bo Niem-
cy w nocy siê wycofali. Zostawili tylko patrole,
które dawa³y znaæ, ¿e Niemcy s¹. Dzieñ siê
zrobi³, zjedli�my �niadanie, kolega mówi, ¿e jest
tu niedaleko wie�. �Chod�, pójdziemy do tej
wsi�. Idziemy po takich stawikach, gdzie nie by³o
wody, ale na jednym by³a malutka budka
z trzciny. �Chod�, zajdziemy do niej� � zacho-
dzimy, patrzymy, a tam �pi kozio³! Wziêli�my
go za rogi, ruszyli�my g³ow¹. Kozio³ zerwa³ siê
na nogi. No i co? Pu�ciæ go? I polecia³ sobie by³
pomiêdzy dwoma frontami. By³ przestraszony
i zasn¹³. Idziemy wiêc przez ³¹ki, tu czo³g
ugrz¹�niêty, tych czo³gów by³o parê. Idziemy
dalej, dochodzimy do drogi, zaczyna siê bruk,
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a na bruku le¿¹ jeden ko³o drugiego Rosjanie
twarzami do bruku. Rêce wyci¹gniête do przodu,
automaty obok. Le¿a³a z nimi kobieta, mia³a
ondulacjê � le¿a³a na wznak. Wzi¹³em jeden
automat i zawrócili�my. Przyszli�my do baterii
na drugi dzieñ. Ruszyli�my za Niemcami �
posuwaj¹ siê w g³¹b Niemiec. Dojechali�my do
miasta Neustadt, dzia³onowy nam mówi: �Mo¿e
by�ta poszli do miast, to by� przynie�li ¿ywno-
�ci, a my tu za miastem bêdziemy siê okopy-
waæ�. I tak siê sta³o. Znale�li�my Niemca
i beczkê boczku. Przynie�li�my chleb, boczek
i mamy jedzenie! Ko³o po³udnia [dowódca]
zarz¹dzi³ zbiórkê i og³osi³ nam, ¿e wojna siê
skoñczy³a. Niemcy podpisa³y kapitulacjê, nie
strzelaæ do ¿adnych samolotów. Zapanowa³a
wielka rado�æ, jedni �piewali, drudzy skakali,
a inni tañczyli. Wraca³y Niemki z rowerami, na
rowerach mia³y baga¿e. Dowódca kaza³ zabraæ
rowery tym Niemkom. Wyszli�my na szosê,
zabrali�my czterdzie�ci rowerów i stado byd³a
i ruszyli�my do Polski. Przyjechali�my do Lesz-
na. W Lesznie wita³ nas Starosta, przedstawi-
ciele miejscowej ludno�ci i m³odzie¿. Zajêli�my
koszary w mie�cie.

Jaki� czas by³em w Lesznie, pó�niej by³a
reorganizacja Armii � przerzucili mnie do Pozna-
nia. Koledzy z Gozda i inni koledzy zostali
w Lesznie. Ja pojecha³em do Poznania, by³em
w�ród obcych � wszyscy zza Buga. Nazywali
siê �Ziemlakami�, a mnie nazywali �Warsza-
wiak�. By³o mi bardzo smutno, têskni³em za
kolegami. Ale znalaz³ siê jeden ¿o³nierz z Osie-
cka � te¿ go nazywali
�Warszawiakiem�. Obaj
zawarli�my kole¿eñstwo,
bo i on nie mia³ kolegów.
By³ dobrym szewcem,
oficerowie obstalowali so-
bie buty u niego. W tym
czasie og³osili nam, ¿e
czê�æ wojska wyjedzie do
Tomaszowa Mazowiec-
kiego. Zrobili zbiórkê �
razem stanêli�my obok
siebie ¿eby wyjechaæ do
Tomaszowa. Oficer szed³
i rachowa³ ¿o³nierzy. Do-
szed³ do nas, stali�my
obok siebie ze Styczyñ-
skim, przeci¹³ rêk¹.
Styczyñski do Tomaszo-

wa Mazowieckiego, a ja zostajê w Poznaniu.
Ogarnê³a mnie rozpacz, ¿e zostanê sam miêdzy
�Ziemlakami�. Styczyñski zacz¹³ mnie uspoka-
jaæ, �Ja co� wymy�lê� � poszed³ do oficerów
i powiedzia³, ¿e Grzegrzó³ka jest dobrym
szewcem, ¿eby mnie przydzielili do Tomaszowa
Mazowieckiego, to razem prêdzej zrobimy buty.
I tak siê sta³o � razem z nim wyjecha³em do
Tomaszowa. Tam by³y ch³opaki z Grabowa, by³
Gnyszka Pioter � przysz³y przyjaciel. Z Toma-
szowa zosta³em skierowany do Ga³kówka pod
£ód�. Pojecha³o nas oko³o dwudziestu. Tame�-
my mieli dobrze � s³u¿ba wartownicza i nic
wiêcej. Po paru miesi¹cach pobytu tam dwudzie-
sty i dwudziesty pierwszy rocznik zosta³y
zwolnione do domu, a ja miêdzy nimi. Jaki�
czas kawalerzy³em, potem zapozna³em siê
z Wac³aw¹ Pozorkówn¹ ze wsi Sosnówka
i z ni¹ siê o¿eni³em. Mia³em dwóch szwagrów �
Mariana i Eugeniusza, i Basiê � szwagierkê.
Marian by³ cichym ch³opaczkiem, poszed³ na
piekarza. Wyrobi³ siê i sta³ siê dobrym fachow-
cem i wspania³ym cz³owiekiem [jest w³a�cicie-
lem piekarni w Warszawie � przyp. red.].
Z Wac³aw¹ mieli�my troje dzieci �  syna
Tadeusza i dwie córki: Krysiê i Halinkê. Bardzo
zdolne córki, dobrze siê uczy³y, nie mia³em
z nimi k³opotu. Pracuj¹ w szkolnictwie, posz³y
do miasta. Krysia mia³a jednego syna, Piotrusia
� wspania³y wnuczek. A Halinka mia³a dwoje
dzieci: Maciusia i Oleñkê � wspania³e wnuczki.
Mam wspania³ych ziêciów, Krysia wysz³a za
Andrzeja Ha³asa w Pu³awach, a Halinka wysz³a

za m¹¿ za Rysia Gnysz-
kê [syna Piotra � przyp.
red.]. Mieszka w Otrêbu-
sach. A w domu mam
troje wnuczków � Karola
i Tomka, i wnuczkê Aga-
tkê. Karol i Tomek ju¿ siê
po¿enili. Na tym koñczê
swoje wspomnienia pe³-
ne niedoli ¿o³nierskiej.
Henryk Grzegrzó³ka, ka-
nonier, ¿o³nierz Drugiej
Armii, pierwszy front
ukraiñski. Uczestnik
walki wyzwoleñczej
1946 i 1946 roku. Dzi�
kombatant w stopniu
podporucznika.


