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PRZETRZYMAŁEM, BYŁO WARTO 
Dziadek Marcina Olechowskiego był członkiem Zgrupowania Armii Krajowej „Kampinos", z kolei tata 
zawodowym wojskowym. - W tych okolicznościach łatwiej zrozumieć, dlaczego napisałem książkę „Płock 
w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku" - mówi 18-letni absolwent III LO 

Nie jest to naukowa „cegła", ma nie
wiele ponad 60 stron, są w niej zdję
cia, mapy, objaśnienia znakówwoj-
skowych. Młody autor nie miał am
bicji powielania dzieł stworzonych 
przez innych, zwłaszcza ekspertów. 
Dlatego, zanim usiadł do pisania, sta
rał się najpierw znaleźć pomysł na 
swoją pracę. - Do tej pory wiele napi
sano na temat samych walk w Płoc
ku czy pod Warszawą. Dlatego spo
ro miejsca poświęcam rozważaniom, 
jak do tego wszystkiego doszło. I czy 
można było uniknąć tego czy owego 
- wyjaśnia 18-latek z Płocka. - Stąd 
skupiam się również na poczyna
niach bolszewików, z tego powodu 
zapoznałem się z pracami Nikołaja 
Kakurina, Władimira Mielnikowa czy 
Michaiła Mieltiuchowa. Ostatecznie 
nie odkrywam nieznanych faktów, 
ale podchodzę do tematu od innej, 
mniej eksploatowanej, strony. 

Kiedypracowałnadksiążką, właś
nie to było dla niego najbardziej inte
resujące: poznawanie różnorodności 

Marcin Olechowski (z prawej) podczas promocji swojej książki w Książnicy Płockiej 

źródeł, z którymi się stykał, różne po
dejścia do tego samego tematu. 

Zaczęło się jednak od recenzji 
książki „Płock 1939" Piotra Wodtke-
go - Marcin wysłał ją do wydawnic
twa Taktyka i Strategia. Spodobała się 
na tyle, że zaproponowano mu naj

pierw napisanie artykułu na temat 
wydarzeń z 1920 r., a potem jego po
szerzonej wersji w formie książki 
(ostatecznie Taktyka i Strategia wy
dała „Płock w wojnie polsko-bolsze
wickiej 1920 roku" razem z płockim 
Stowarzyszeniem Patria Polonia, któ

rego głównym zadaniem jest krzewie
nie wiedzy historycznej wśród dzie
ci i młodzieży). Zgodził się, bo choć 
fascynuje go przede wszystkim okres 
1939-1945, to spoiwem łączącym obie 
wojny są militaria, do których ma sła
bość. Dlatego pewnie obecność 

w książce np. wątku lotnictwa pol
skiego czy zdjęcie i dokładny opis 
czołgu lekkiego Renault FT-17, biorą
cego udział w walce przeciwko bol
szewikom. 

- Nie mogło być inaczej, skoro mam 
w rodzinie dziadka służącego swego 
czasu w Zgrupowaniu Armii Krajowej 
„Kampinos". A także tatę, który był 
zawodowym żołnierzem. Ich opowie
ści dostatecznie rozbudziły we mnie 
uczucie do historii - opowiada Marcin 
Olechowski. - Mobilizowali mnie w pra
cy nad książką. Zwłaszcza w momen
tach, gdy nadeszły wakacje, a ja, za
miast odpoczywać, siedziałem w bib
liotece. TaMe sytuacje u niejednej oso
by mogą wywołać zwątpienie, myśle
nie pod hasłem: „Co ja tu robię?". Mnie 
też, nie ukrywam, nie było łatwo. Do 
tego doszłyjeszcze egzaminy na pra
wo jazdy. Na szczęście przetrzyma
łem i warto było. M a m już pomysł na 
kolejną książkę. Tym razem będzie do
tyczyła II wojny światowej, ale nie 
chciałbym zdradzać szczegółów, by 
nie zapeszyć. W ogóle na razie muszę 
to odłożyć, bo w czerwcu mam egza-
minyna Wydziale Stosunków Między
narodowych Uniwersytetu Warszaw
skiego. Zaraz potem wakacje, więc mo
że wtedy zacznę działać. Chciałbym 
też wreszcie spisać wspomnienia 
dziadka, ocalićje od zapomnienia- mó
wi Marcin Olechowski. O 
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