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Krótka notatka o MELCHIORZE WAŃKOWICZU 

 

Melchior Wańkowicz – urodził się w 1892 roku w Kałużycach na Mińszczyźnie. Pisarz, dziennikarz, publicysta. Żołnierz I wojny światowej, był 

twórcą i założycielem Towarzystwa Wydawniczego „Rój”. 

W roku wybuchu II wojny światowej emigruje z Polski, pracuje jako korespondent wojenny z  Bliskiego Wschodu i Włoch. 

Tuż po wojnie podejmuje pracę nad jego – jak się później okazało – najbardziej znaczącą książką „Bitwa o Monte Cassino”. 

W tym okresie współpracuje również z polskimi gazetami takimi jak : „Przekrój”, „Nowiny literackie”, „Słowo Powszechne”. 

Z emigracji do ojczyzny powrócił pod koniec lat 60. W połowie lat 60. podpisał się pod „listem 34” którego adresatami byli ówcześni dygnitariusze 

komunistyczni , a celem tego listu był protest przeciwko polityce kulturalnej państwa. Po tym wydarzeniu władze PRL na każdym możliwym 

kroku utrudniały życie i pracę Wańkowiczowi, oskarżali go między innymi o współpracę z Radiem Wolna Europa. Został nawet skazany na 3 lata 

więzienia, ale po 5 tygodniach spędzonych w areszcie został wypuszczony. 

Zmarł w 1974 roku w Warszawie. Jego grób znajduje się na warszawskich Powązkach. 

Twórczość 

Melchior Wańkowicz debiutował artykułami w prasie jeszcze pod zaborem rosyjskim. Pierwsze tomy reportaży i wspomnień (W kościołach 

Meksyku, Szczenięce lata, Opierzona rewolucja) wydał w okresie międzywojennym. Podczas II wojny światowej pracował jako korespondent 

wojenny przy II Korpusie Polskim gen. Władysława Andersa, bezpośrednio po wojnie wydał swoją najbardziej znaną książkę – Bitwę o Monte 

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/2_Korpus_Polski_(PSZ)
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Anders
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Monte_Cassino_(reporta%C5%BC)


Cassino – dzieło o największej bitwie tego korpusu w 1944 roku. Wydarzeniom wojennym poświęcił też m.in. tomy Wrzesień żagwiący, który 

przyczynił się do powstania i umocnienia legendy obrony Westerplatte; Hubalczyków i Ziele na kraterze. Bezpośrednio po wojnie przebywał na 

emigracji, w 1958 roku powrócił do rządzonej przez komunistów Polski. We wczesnym okresie twórczości używał też niekiedy pseudonimu Jerzy 

Łużyc. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych reportażystów w historii literatury polskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Monte_Cassino_(reporta%C5%BC)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Monte_Cassino
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wrzesie%C5%84_%C5%BCagwi%C4%85cy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowa_Sk%C5%82adnica_Tranzytowa_(Westerplatte)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubalczycy_(ksi%C4%85%C5%BCka)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziele_na_kraterze
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Melchior Wańkowicz był autorem najbardziej znanego polskiego sloganu reklamowego „Cukier krzepi”. 

 


