
1 
 

Operacja „Market Garden”  

Komentarz historyczny do 6. części serii „Wojenna odyseja Antka Srebrnego” 

 

Klęska wojsk niemieckich w Normandii w sierpniu 1944 r. otworzyła siłom alianckim 

drogę na Paryż, który ostatecznie zdobyto 25 sierpnia 1944 r. W pogoń za uchodzącymi na 

wschód Niemcami ruszyły amerykańska 3. Armia gen. George’a Pattona oraz brytyjska 21. 

Grupa Armii marsz. Bernarda Law Montgomery’ego. Na początku września oba zgrupowania 

minęły granicę Francji, zbliżając się do terytorium III Rzeszy Niemieckiej. Naczelny wódz sił 

alianckich gen. Dwight Eisenhower stanął przed zasadniczym pytaniem: który wariant dalszego 

natarcia wybrać? Czy zgodnie z koncepcją gen. Pattona zaatakować od południa Zagłębie 

Saary, odcinając tym samym armię niemiecką od głównego zaplecza przemysłowego? Czy też 

może zdecydować się na bardziej ryzykowny plan Monty’ego, zakładający przeprowadzenie 

największej operacji powietrznodesantowej, której celem było uchwycenie mostów na Renie w 

Holandii i wdarcie się na terytorium wroga od strony północnej? Powodzenie tej drugiej 

koncepcji dawało – przynajmniej teoretycznie – szansę szybkiego dojścia do Berlina, stolicy 

III Rzeszy, i tym samym wygrania swoistego wyścigu z sowiecką Armią Czerwoną, która 

nacierała ze wschodu. 

Ostatecznie przeważyła optymistyczna wizja zakończenia wojny jeszcze w 1944 r., jak 

również legenda Monty’ego, opromienionego chwałą zwycięzcy nad niemieckim korpusem 

afrykańskim gen. Erwina Rommla pod El Alamein. W myśl planu brytyjskiego marszałka w 

operacji powietrznodesantowej o kryptonimie „Market Garden” miały wziąć udział dwie 

dywizje amerykańskie ‒ 82. i 101., oraz 1. brytyjska dywizja spadochronowa (tzw. Czerwone 

Diabły), a także polska 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa – oddana 1 czerwca 1944 r. 

pod dowództwo brytyjskie. Sukces tych żołnierzy (najlepszych z całych sił alianckich) miał się 

oprzeć na kruchym i złudnym – jak się wkrótce okazało –założeniu, że w rejonie lądowania nie 

ma sił niemieckich, oraz na przyjętej przez twórców planu nierealnej szybkości poruszania się 

XXX Korpusu Pancernego gen. Briana Horrocksa, którego czołgi miały się przebić w niespełna 

48 godzin do mostów opanowanych przez spadochroniarzy. Jakby tego było mało, zgodnie z tą 

koncepcją większość spadochroniarzy miała lądować w znacznej odległości od głównych 

celów ataków. Wykluczało to niezbędny w tym wypadku element zaskoczenia, zwłaszcza że 

cały ten dystans musieli oni przebyć pieszo. Jedynym dowódcą, który jeszcze podczas narad w 

Wielkiej Brytanii zgłaszał krytyczne uwagi wobec tego planu, był dowódca 1. SBS gen. 

Stanisław Sosabowski. Mimo braku dostępu do ściśle tajnych informacji wywiadowczych 

(m.in. pochodzących z holenderskiego ruchu oporu), w których ostrzegano przed obecnością w 
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rejonie Arnhem i Nijmegen niemieckich wojsk pancernych, zorientował się, że założenia 

przyjęte przez Monty’ego są nierealne. Ostrzegał wręcz przed czekającą wszystkich masakrą. 

Nikt go jednak nie słuchał, za zdrowy rozsądek Brytyjczycy odpłacili mu… odwetem: już po 

zakończeniu operacji zmusili dowództwo PSZ do pozbawienia gen. Sosabowskiego 

dowództwa nad brygadą. 

Ostatecznie Monty postawił na swoim i 17 września 1944 r. operacja „Market Garden” 

stała się faktem. Jak się już wkrótce okazało, większość obaw zgłaszanych wcześniej przez 

Sosabowskiego była słuszna. Co gorsza, brytyjscy spadochroniarze wylądowali w rejonie 

stacjonowania II Korpusu Pancernego SS, którego obecność wcześniej zbagatelizowano, biorąc 

go za niegroźne jednostki tyłowe. Zawiodła łączność i synchronizacja działań. Dodatkowo złe 

warunki atmosferyczne (w tym mgła) przesunęły lądowanie kolejnych rzutów wojsk (m.in. 

polskiej 1. SBS). W efekcie znajdująca się najdalej na zachód, w Arnhem, 1. brytyjska Dywizja 

Spadochronowa, odcięta przez dwie pancerne dywizje SS, została w ciągu tygodnia w 80 proc. 

wybita. Jej resztki ratowali z wielkim poświęceniem żołnierze Sosabowskiego, 25 i 26 września 

1944 r. organizując prowizoryczną przeprawę przez Ren i zabezpieczając jej odwrót. Pomimo 

krótkiego udziału w walkach i tak ponieśli ogromne straty, które sięgały 23 proc. stanów (342 

żołnierzy). Operacja, która miała doprowadzić do szybkiego zakończenia wojennego 

koszmaru, w rezultacie jeszcze go pogłębiła. Wdrożenie w życie pomysłu marsz. 

Montgomery’ego kosztowało życie 12 tys. doskonałych żołnierzy, spowodowało także 

ogromne straty wśród ludności cywilnej. Już po wygaśnięciu walk książę holenderski Bernard 

Orański nieprzypadkowo skonstatował, że jego naród nie może sobie pozwolić na kolejny taki 

„sukces” Montgomery’ego. 

Tym razem Antka Srebrnego spotykamy w trakcie samotnej misji. Dowództwo Polskich 

Sił Zbrojnych doceniło jego dotychczasowe osiągnięcia i postanowiło skierować go na 

przeszkolenie do „małpiego gaju” – tj. ośrodka szkoleniowego 1. Samodzielnej Brygady 

Spadochronowej w Largo House. Antek trafia tam już po zakończeniu ćwiczeń przez żołnierzy 

tej jednostki, co nie znaczy, że ma z tego powodu jakieś fory. Dostaje się „w tryby” kpt. 

Kwaśnicy, który może skupić całą swoją uwagę tylko na nim i w krótkim czasie daje mu 

prawdziwą szkołę – czym doprowadza Antka na skraj wyczerpania. Weterana spod Tobruku i 

Monte Cassino trudno jednak złamać. Antek wychodzi zwycięsko ze wszystkich ćwiczeń i 

dołącza do 1. SBS, która w ramach operacji „Market Garden” ląduje 21 września 1944 r. koło 

Driel. Zadanie Antka różni się jednak od głównych celów brygady. Ma on przejąć ściśle tajne 

dokumenty doktora Grubera, ale zamiast tego ląduje w… portrecie dowódcy niemieckiej grupy 

Armii „B” feldmarszałka Walthera Modela (w jego kwaterze w Oosterbeek). Mimo 
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dramatycznych komplikacji i tym razem dopisuje mu szczęście – tak potrzebne każdemu 

żołnierzowi na polu walki. 


