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R O Z D Z I A Ł  I.

R O K  1 9 2 0 .

W ojna z bolszewikami.

Rok 1920 w Polsce*). — Lipiec 1920 roku w H arcerstw ie. — O jczy 
zna w niebezpieczeństwie, do broni! — Odwołanie wyjazdu do 
A nglji. — M obilizacja harcerzy do w ojska, do służby granicznej 
i pomocniczej. — Pomoc ewakuowanym. — W ynik m obilizacji. — 
\Y pierwszym ogniu. — Służba łącznikowa i wywiadowcza. — 
wykaz harcerskich oddziałów ochotniczych. —  Inspektorat H ar

cerski przy Dowództwie Frontu Północnego.

Po pogromie Niemców podczas wojny światowej 
i wypędzeniu ich z terytorjów  polskich w latach 1018—
19, opróżnione przez nich tereny wschodnie na froncie 
rosyjskim zaczęli zajm ować bolszewicy. Posunęli się 
oni tak daleko, aż zajęli Wilno i doszli pod Grodno. 
Małe jeszcze w tym  czasie wojsko polskie musiało roz
począć walkę z nowym najeźdźcą. Jakoż na Wielkanoc,
19 kwietnia 1919 r., wojsko polskie pod dowództwem  
J . Piłsudskiego odebrało bolszewikom Wilno, a  ofensy
wa, prowadzona przez gen. Szeptyckiego, dotarła aż do 
Dźwiny i Berezyny. Bolszewicy początkowo zapropo
nowali pokój, ale potem doczekawszy się wiosny 1920 
roku ruszyli na Polskę z ofensywą od Dźwiny.

*) Na podstawie: St. Kutrzeba „Polska Odrodzona” i Grzym ała- 
Siedlecki: „Cud W isły".
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Ze strouy polskiej odpowiedziano energiczną ofen
sywą w kierunku Kijowa oraz wstrzymano wroga idą
cego z pod Dźwiny. 8-go m aja wojska polskie pod do
wództwem gen. Rydza-Śmigłego zajęły Kijów, tak że 
front biegł od Kijowa Dnieprem wgórę, następnie da
lej Berezyną i Dźwiną. Był to okres na jdalszego posu
nięcia się sił polskich na wschód.

Ale wkrótce bolszewicy zebrali z obszarów wielkiej 
Rosji nowe zastępy wojska i rozpoczęli 14 m aja ofensy
wę od Smoleńska oraz od Kijowa. Wojsko polskie mu
siało opuścić Kijów, cofając się na Mińsk, Żytomierz. 
Winnicę, Berdyczów, w głąb kraju aż do Bugu i Lwowa. 
Na północy bolszewicy przerwali front polski nad Wi- 
lją, zajęli Wilno 14 lipca a potem Grodno 20 lipca. 
Wreszcie dotarli do Wisły, na przestrzeni od Włocławka 
do Płocka, niemal pod samą W arszawą. Pod Brześciem  
przeszli Bug i zagrozili Warszawie od południa. Do Bia
łegostoku zjechał sowiecki rząd polski, oczekując z dnia 
na dzień zdobycia W arszaw y.

Przed Polską stanęło widmo nietylko utraty odzyska
nych terytorjów, ale rewolucji socjalnej, widmo pożogi, 
mordów, grabieży oraz zagłady politycznej. Po drugiej 
stronie państwa, Niemcy, widząc pogrom Polski, już się 
przygotowywali do ponownego zajęcia wybrzeża m or
skiego oraz Górnego Śląska —  przynależność którego do 
Polski miał rozstrzygnąć plebiscyt.

Marsz bolszewików na Polskę znaczony był łunami 
pożarów, mordem obywateli polskich, nie w yłączając  
kobiet i dzieci, których ojcowie i mężowie walczyli 
w wojsku polskiem. Mordowano księży, pastwiono się 
nad kobietami.

Tak straszną i beznadziejną zdawało się porażkę 
otrzymała arm ja polska, nietylko dlatego, że niewiele 
miała żołnierza, a i ten co był, to byl zmęczony, znę
kany ranami i chorobami, lecz dlatego również, że spo
łeczeństwo w tym  czasie prowadziło zażarte kłótnie
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partyjne i mało się interesowało nietylko wojskiem 
i żołnierzem, ale wogóle wojną, którą przecież prowa
dzono o utrzymanie granic i istnienie Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Przed Polską stanął obraz zejścia z widowni dziejo
wej i pójścia w nową niewolę, gorszą niż poprzednia, 
150-cio letnia.

Lecz wobec całej grozy niebezpieczeństwa naród się 
ocknął. Oprzytomniały zwaśnione partje. Podano sobie 
ręce do zgody i z ogromną energją, z wielkiem podnie
sieniem ducha zerwano się do obrony ginącej O jczy
zny. To co powinno było stać się na początku wojny, 
to stało się wreszcie w chwili, gdy bolszewicy byli pod 
Warszawą.

1 lipca 1920 r. utworzono Radę Obrony Państwa, któ
ra ujęła wT swe ręce obronę państwa. .Na czele jej stanął 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. W ydano hasło 
tworzenia wielkiej Armji Ochotniczej, a sformowanie 
jej powierzono popularnemu generałowi Józefowi Hal
lerowi. Do szeregów pośpieszyła inteligencja, młodzież 
akademicka i szkolna, robotnicy, włościanie, harcerze, 
strzelcy, sokoli. W  całym  kraju potworzyły się komite
ty obrony państwa.

Równocześnie rząd polski zwrócił się o pomoc do 
koalicji. F ran cja  gotowa była stanąć szczerze po stro
nie Polski, ale Anglja, która nie chciała się wyrzec 
w przyszłości wykorzystania bolszewików i Niemców 
dla swych celów gospodarczych, wpłynęła na postawie
nie Polakom bardzo ciężkich warunków tej pomocy. 
Przedewszystkiem zarządzono cofnięcie wojska pol
skiego w tył z zajętych pozycyj, Wilno miało być od
dane Litwinom, zaś granice we Wschodniej Małopolsce 
(Lwów już był odbity), na Śląsku Górnym i Cieszyń
skim oraz w Gdańsku, miały być zdecydowane przez 
wielkie mocarstwa.
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Polska warunki przyjęła, ale z obiecaną pomocą 
przyszła tylko zawsze i szczerze przyjazna Francja, 
przesyłając m aterjał wojenny i doskonałych oficerów



z gen. Weygandem na czele. Sztab polski opracował 
plan dalszej akcji.

W połowie sierpnia wojsko polskie, prowadzone 
przez Naczelnego Wodza, Józefa Piłsudskiego, zapalone 
nowym entuzjazmem, zasilone świeżym ochotnikiem, 
zahamowało pęd nieprzyjaciela na W arszawę i nawet 
przeszło do świetnej ofensywy. W  nocy z dn. 14 na 15 
sierpnia 1920 r. szala zwycięstwa przechyliła się na 
stronę polską.

W krótce Polskę oczyszczono z bolszewików, rozbito 
zupełnie wrogą arm ję, wzięto kilkadziesiąt tysięcy do 
niewoli i wiele oręża.

12 października 1920 r. został zaw arty rozejm, a na
stępnie w dniu 18 m arca 1921 r. podpisano w Rydze 
pokój pomiędzy Polską a Sowietami. Młodocianych 
ochotników zwolniono z Armji Ochotniczej, umożliwia
jąc im dalsze kontynuowanie nauki.

Wobec zastrzeżeń ze strony Anglji. wojsko polskie 
otrzymało zlecenie nie zajmowania Wilna, które też 
bolszewicy po swej klęsce pod W arszaw ą skwapliwie 
oddali Litwinom, w spierającym  bolszewików, a nawet 
atakującym  wojsko polskie bez wypowiedzenia wojny. 
Nie chcąc wojny z Litwą, Polska zwróciła się w tej 
sprawie do Ligi Narodów, która wstrzvmała działania 
wojenne Litwy. Tymczasem większy oddział wojskowy 
polski, pozostający pod dowództwem gen. Żeligowskie
go, złożony przeważnie z mieszkańców Wilna i ziemi 
wileńskiej, nie mogąc znieść, aby Wrilno, z którem ich 
tyle łączyło, pozostawało w obcem władaniu, na własną 
rękę opanował Wilno w dniu 9 października 1920 roku 
i wypędził z niego Litwinów.

Tak się zakończył okres wojen o ustalenie wschod
nich granic państwa polskiego. Zostały one zdobyte 
przez nasze dzielne wojsko. O pierś narodu polskiego 
rozbiła się nietylko fala barbarzyńskiego najazdu na 
Polskę, ale także i fala rewolucji międzynarodowej.
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Rys. 2. Obraz w ykonany przez art. mal . W ojciech a Kos
saka, pośw ięcony harcerzom , na pam iątkę udziału ich 

w obronie O jczyzny  w 1920 r.
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Lipiec 1920 roku w H arcerstw ie. O jczyzna w nie
bezpieczeństwie. Do broni!

W dniu 5 lipca 1920 roku na czele Związku H arcer
stwa Polskiego stanął jako przewodniczący generał 
Józef Haller. Naczelnikiem Głównej Kw atery Męskiej 
był Stanisław Sedlaczek, naczelniczką Głównej K w a
tery Żeńskiej Marja Wocalewska, kierowniczką Pogo
towia Wojennego Harcerek —  Józefina Łapińska, 
a od 10 lipca Jadwiga Wocalewska, kierownikiem woj
skowej akcji harcerzy ppor. W ładysław Nekrasz.

Chm ury zwisające nad państwem w lipcu tego roku 
głęboką troską przejęły członków Naczelnictwa H ar
cerskiego w W arszawie, które musiało powziąć nie
zwłoczną uchwałę o ustosunkowaniu się H arcerstw a do 
sytuacji w kraju. Miano zdecydować, czy nadeszła ta  
chwila, w której trzeba powołać do ofiary z krwi i ży
cia nawet młodzież niepełnoletnią!

Decyzję tę powzięto na jednem z posiedzeń Naczel
nictwa Harcerskiego pod przewodnictwem wiceprze
wodniczącego Związku, ks. Jan a Mauersbergera, cze
kano tylko na akceptację generała Hallera, który był 
nieobecny w Warszawie.

Gdy generał H aller, zamianowany przez Radę Obrony Pańsfw i 
organizatorem A rm ji O chotniczej, przybył do W arszawy, zastał 
w swem mieszkaniu licznych oficerów , a wśród nich i instruktora 
harcerskiego. Był nim harcm istrz Olgierd Grzvmałowski, który 
już od rana oczekiwał na generała z wnioskiem Naczelnictw a, 
zgłaszającym  H arcerstw o do obrony Państwa.

„W idzicie panowie — rzekł generał do oficerów — oto H arcer
stwo pierwsze zgłasza się na apel!”

W dniu 5 lipca Naczelnictwo wydaje do drużyn roz- 
kriz (rozk. L. 32) z hasłem „Ojczyzna w niebezpie
czeństwie”.

Był on jakby zwiastunem, m ającej wkrótce nastąpić 
mobilizacji całego Związku do orężnej i pomocniczej

7



obrony państwa. Porozumiano się z Generalnym In
spektoratem Armji Ochotniczej i zadeklarowano do 
obrony państwa 30 tysięcy młodzieży harcerskiej.

Naczelnictwo odwołuje przygotowywany wyjazd  
polskiej drużyny przedstawicielskiej na międzynarodo
wy zlot skautowy w Londynie, m ający  się odbyć 30 
lipca. Polska reprezentacja na ten zlot składała się z 50 
harcerzy na czele z dh. dr. Strumiłłą.

Ale los pokierował zamiarami inaczej. Zamiast na 
zlot do Londynu trzeba było Ojczyźnie śpieszyć z po
mocą. Naczelnictwo wysłało depeszę i list do skautów  
angielskich, tłum acząc powody nieprzybycia harcerzy  
polskich na zlot. Treść depeszy była następująca: „Pol
scy skauci nie mogą przybyć na Jamboree, ponieważ 
pomagają bronić cyw ilizacji”.

Depeszą tę odczytano na zebraniu wszystkich szefów delegacwj 
skautowych w Londynie i na ich prośbę odpowiedziano wspólneni 
wyrażeniem sym patji i życzeń dla skautów polskich.

Odpowiedź do Naczelnictw a nadesłał generał Baden-Powcl! 
treści n astęp u jące j: „Drogi doktorze Strum iłło! Z głębokim ża
lem otrzym aliśm y Wasz telegram , w którym  zawiadamiacie, że 
w związku z ogólną sy tu acją  w Polsce W asi skauci nie inogą 
przybyć na zlot międzynarodowy. Ten  telegram  został odczytany 
na ogólnej zbiórce skautów, obecnych na zlocie, a będących 
przedstaw icielam i 22-ch różnych narodów. Skauci prosili mnie, 
bym W as zapewnił, że głęboko współczują z W ami w ciężkich 
czasach, ja k ie  Wasz k ra j obecnie przyzywa i o ich braterskim  
stosunku do braci skautów w Polsce. Pozwalam sobie dodać od 
siebie zapewnienie m ej osobistej przyjaźni dla Was i W aszych 
skautów i g łęb ok iej w iary, że w niedługim czasie będziemy m ieli 
przyjem ność powitać W as w naszym k ra ju . Szczerze Wam odda
ny R obert Baden-Povell”.

Do Anglji w yjechała z ramienia Naczelnictwa tylko 
jedna delegatka H arcerstwa Polskiego, druhna Janina  
Tworkowska.

Zanim otrzymano odpowiedź od władz wojskowych 
w sprawie zgłoszenia H arcerstw a do obrony państwa
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minęło jeszcze kilka dni. W ykorzystano ten czas, aby  
całą organizację postawić w pogotowiu wojennem. 
W  dniu 6 lipca wydano do wszystkich zarządów oddzia
łów, komend chorągwi i kół przyjaciół nowy rozkaz, 
L. 33 o pogotowiu. Postanowiono rozpoczętych let
nich kursów i obozów narazie nie przeryw ać, prze
ciwnie: prowadzić je tem staranniej. „Mocna, a nie 
poddająca się zdenerwowaniu, spokojna postawa H ar
cerstwa i wytężona praca, będzie ważnym czynnikiem  
obrony narodowej —  brzmiał rozkaz. Nikomu nie wol
no opuszczać stanowisk. W szyscy znajdujący się na ur
lopach powinni zameldować się w najbliższej komen
dzie, podając swój adres”.

Zarządzono dalej rejestrację harcerzy od lat 17 —  
wgórę, zdolnych do służby z bronią, chociaż nie podle
gających jeszcze poborowi; druhowie ci mieli być przy
gotowani do wyjazdu do obozu ćwiczebnego. Rejestra
cja  obejmowała również harcerki od lat 17 —  wgórę, 
które miały zająć się służbą sam arytańską i pomocni
czą dla wojska.

Komendom chorągwi i zarządom oddziałów polecono 
nawiązać niezwłocznie kontakt z władzami państwo- 
wemi, a szczególnie z wojskiem, miejscowym Komite
tem Obrony Państwa, Czerwonym Krzyżem i t. p. 
W  osobnych gawędach zalecono omówić z młodzieżą 
sprawę obrony państwa, wskazując na konieczność 
wytężenia wszystkich sił społecznych do obrony, ale, 
podkreślając zarazem, że samowolne działanie jedno
stek, opuszczających, choćby w najbardziej patrjotycz- 
nym porywie swoje stanowiska w organizacji, w chwili, 
gdy Związek jako całość otrzymuje od władz państwo
wych zadania wielkiej wagi —  przyniosłoby szkodę, 
nietylko organizacji, ale i całej sprawie obrony pań
stwa.

Niezależnie od zorganizowania własnego pogotowia 
zalecono komendom oddziaływać na inne organizacje,
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aby stanęły do pracy w obronie ojczyzny. Rozumiało 
Naczelnictwo, że młodzież harcerska może przyczynić 
się do propagandy ochotniczego zaciągu między jed
nostkami, które nie stanęły dotychczas do służby.

O akcji Harcerstwa poinformowano rodziców na spe
cjalnych zebraniach kół przyjaciół, oraz za pomocą 
prasy i odezw. Apelowano do rodziców, aby ekwipo- 
wali oddziały harcerskie, w yjeżdżające na front. Za
rządzenia, dotyczące drużyn szkolnych, uzgodniono 
z władzami szkolnemi. Nauczycielstwo, głęboko odczu
w ając szlachetny entuzjazm swych wychowanków, 
samo stanęło razem z uczniami do jednego szeregu.

Tymczasem wobec pogarszania się sytuacji na fron
cie Główna Kwatera Drużyn Męskich, opierając się na 
rozkazach Naczelnictwa, wydaje szczegółowe zarządze
nia do podległych Komend.

Rozkaz ten (Gł. Kw M . za L. 6 z dn. 9.V II), ze wzglę
du na jego wagę, przytaczam  w całości.

1) Czas Ir mania służby. Służba ochotnicza harcerzy  
będzie trwała aż do odwołania jej przez rozkaz władz 
harcerskich na polecenie władz państwowych.

2) Przyrzeczenie. Ponieważ ochotnicy cywilni, zgła
szający się do obrony państwa zobowiązują się do tego 
przez złożenie specjalnej deklaracji, to dla harcerzy  
taką deklaracją jest przyrzeczenie harcerskie, które 
składali w drużynach, ślubując wierną i wytrw ałą służ
bę ojczyźnie.

3) Rejestracja i podział na grupy . Stosownie do roz
kazu N. Z. H. P. T,. 33 (patrz „K urjer W arszawski” wyd. 
poranne z dn. 7.YTT 1920 i „Gazeta Poranna” z dn. 
9.VII i in.) ma być przeprowadzona rejestracja wszyst
kich drużyn znajdujących się w danej miejscowości. 
Harcerzy, na których już zgłoszono zapotrzebowania, 
podzielić na grupy norm ujące wiek i siły w stosunku 
do pracy. A więc:
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I grupa. Harcerze do lat 14 —  rezerwa gońców.
II grupa. Ha rcerze 14-letni —  do służby gońców i t. p.
III grupa. Harcerze 15-letni i starsi, którzy są niezdol

ni do służby z bronią —  do służby biurowej.
IV grupa. Harcerze 16-letni oraz starsi, niezdolni do 

służby frontowej — do służby wartowniczej.
V grupa. Harcerze 17-letni i starsi, posiadający odro

czenia — w najbliższym czasie będą odesłani do har
cerskiego obozu ćwiczebnego, poczem będą użyci do 
służby frontowej.

4) Kom endanci chorągwi, inspektorzy okręgowi, ko
mendanci miejscowi i drużynowi, o ile nie są objęci po
borem. m ają organizować na swym terenie harcerskie 
oddziały ochotnicze. Służba ta wskutek porozumienia 
N. Z. H. P. z władzami wojskowemi będzie im liczona 
za służbę ochotniczą w grupie V lub IV (zależnie od 
wieku).

Co się tyczy innych członków komend, to liczbę ich 
należy zredukować do minimum.

5) Zgłaszanie się do służby pomocniczej. Komendy 
meldują o ilości zarejestrowanych harcerzy dowódz
twom wojskowym, instytucjom państwowym i społecz
nym, pracującym  w danej miejscowości, celem otrzy
mania od nich zapotrzebowań na pomoc harcerską.

6) Charakter służby. Harcerze do lat 17 —  podlegają 
przepisom służbowym dla personelu cywilnego, pełnią
cego służbę w wojsku, jednakowoż rygory dyscyplinar
ne mogą być zastosowane do nich tylko za pośrednic
twem organu harcerskiego, przydzielonego do dowódz
twa wojskowego lub innej instytucji.

7) Zachowanie tajemnicy wojskowej. Komendanci 
pouczą chłopców o potrzebie zachowania tajem nicy  
wojskowej.
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8) Pozwolenia rodziców i zaświadczenia lekarskie. 
W szyscy niepełnoletni powinni posiadać na piśmie ze
zwolenie rodziców na udział w harcerskich oddziałach 
pomocniczych. Chłopcy o słabem zdrowiu powinni po
siadać zaświadczenie lekarza.

9) A kcja rodziców. Należy zwołać niezwłocznie koła 
przyjaciół i rodziców celem moralnego, finansowego 
i materjalnego poparcia harcerskich oddziałów ochotni
czych. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyekwipo
wanie oddziałów w ubranie, bieliznę, plecaki i t. p.

10) Karność. Harcerze, spóźniający się na zbiórki bez 
usprawiedliwienia po raz pierwszy —  otrzym ują suro
we upomnienie; spóźniający się po raz drugi —  zawie
szenie w organizacji na trzy miesiące bez prawa nosze
nia krzyża harcerskiego.

11) Wszelkie rozkazy, otrzymywane z Dowództwa 
Harcerskich Oddziałów Ochotniczych przy Głównej 
Kwaterze, należy natychm iast rozsyłać do najbliższych 
oddziałów na prowincji. Niektóre zarządzenia będą 
ogłaszane tylko zapomocą prasy jako najprędzej do
noszącej informacje. Do Głównej K w atery należy przy
syłać specjalnych gońców. Po dokumenty podróży 
zw racać się do Dowództwa Miasta, lub jechać na koszt 
organizacji. Odpisy rozkazów wywieszać w biurach 
harcerskich na widocznem miejscu. Czuw aj! Zastępca 
Naczelnika Głównej K w atery (— ) Nekrasz ppor.”.

O d e z w a  N a c z e l n i c t w a  d o  R o d z i c ó w .

Na mocy rozkazu R ady O brony Państw a Naczelnictwo Z. H. P. 
wezwało do służby czynnej dla k ra ju  wszystkich członków orga
n izacji.

Młodzież polska wogóle, a harcerze w szczególności dzięki du
chowi i tradycjom  wyniesionym z domu rodzinnego, zawsze sta
w ali ochoczo na pierw szy zew O jczyzny. I  dziś Rodzice w chw ili 
w ie lk ie j potrzeby narodow ej nie pow strzym ają swych synów 
i  córek  od spełnienia obowiązku odpow iadającego ich sile i  w ie
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kowi. Młodzież garnie się do służby ochotniczej z żywiołowym 
pędem. Pow staje nieodzowna konieczność ścisłego kontaktu ko
mend harcerskich z Rodzicami, władzami szkołnem i i Kolami 
Przyjaciół.

Potrzebna je s t niezwłocznie pomoc z je d n e j strony m oralna, 
z drugiej finansowa i gospodarcza. Chłopcy od la t 16 do 17 będą 
użyci częściowo do służby w artow niczej, częściowo do in n e j po
m ocniczej; starsi, ponad la t 17, po przyśpieszonem wyszkoleniu 
wyruszą w pole. W artownicy i przeznaczeni do służby frontow ej 
będą skoszarowani. Dziewczęta będą pełniły służbę obyw atelską, 
często też poza domem: starsze pełnić będą służbę sanitarną 
w szpitalach m iejscow ych, polowych i czołówkach, obejm ą w m ia
rę możności pracę biurow ą; inne zastąpią stanow iska tych, któ
rzy w yjeżdżają na front. D obra odzież i wyżywienie przyczyni 
sig w uużyiu stopniu do znacznego ułatw ienia znoszenia trudów — 
a tem samem do należytego pełnienia służby.

Naczelnictwo zwraca się do Kół P rzy jaciół i Rodziców, aby 
w poszczególnych środowiskach niezwłocznie rozpoczęli a k c ję  
wyekwipowania harcerzy i harcerek, gromadząc fundusze, szy jąc 
ubrania, a przedewszystkiem bieliznę.

Koła P rzy jaciół winny również z a jąć  się zorganizowaniem 
opieki lek arsk ie j nad młodzieżą pełniącą służbę pomocniczą, oraz 
w razie potrzeby zorganizowaniem dla n ie j wyżywienia w czasie 
służby.

Naczelnictwo Z. H. P., pragnąc zapobiec wypadkom nieposłu- 
szeństwa i nieposzanowania woli rodzicielskiej przez bardzie j 
zapalną młodzież, uprasza wszystkich Rodziców o zaopatrywanie 
niepełnoletnich chłopców i dziewcząt w piśmienne pozwolenia na 
w stąpienie do służby. Młodzież szkolna, o ile  to tylko ze względu 
na czas w akacyjny jest możliwe winna mieć zezwolenia władzy 
szkolnej.

Za Przewodniczącego Z. H. P. ( —) Dr. T adeusz S tru m illo.
Za N aczelniczkę Gł. Kw. Ż eńskiej (—) H elena G epn eróm na.
Za N aczelnika Gł. Kw. M ęskiej (—) W ładysław  N ekrasz .

W ten sposób ustalono, że wszyscy harcerze ponad 
lat 17 —  zostają wydzieleni w osobną grupę, która 
w najbliższym czasie, wyekwipowana przez kola przy
jaciół, miała w yruszyć do obozu ćwiczebnego, a po nie- 
zbędnem przeszkoleniu na front; młodsi otrzymali przy
dział do służby pomocniczej.

13



Sytuacja, zdawało się, jest taka, że pomocnicza służ
ba Harcerstwa ograniczy się do terenów miejscowych
i że tylko starsi odejdą do obozów ćwiczebnych.

Niestety, naraz nadeszły bardzo niepokojące wieści 
z frontu. W róg łamał front z nadzwyczajną szybkością.

Naczelnictwo, które było w bezpośrednim kontakcie 
ze swym przewodniczącym a zarazem inspektorem  
Armji Ochotniczej, generałem Józefem  Hallerem, na
tychm iast podjęło stanowcze decyzje.

12 lipca o g. 2-ej w nocy druh Sedlaczek, Naczelnik 
Głównej K w atery, akceptuje rozkaz o mobilizacji H ar
cerstwa i stawienia pod broń harcerskich oddziałów 
ochotniczych z całego kraju.

13-go lipca rozkaz został rozesłany przez gońców har
cerzy do wszystkich chorągwi harcerskich Rzeczypo
spolitej.

Rozkaz Głównej K w atery Drużyn Męskich L. 7 
z dn. 13.VII . 1920.

M o b i l i z a c j a  h a r c e r s k i c h  o d d z i a ł ó w  
o c h o t n i c z y c h .

Z rozkazu przewodniczącego Z. H . P. i Inspektora 
Armji Ochotniczej gen. Józefa Hallera zarządzam:

1) Harcerze b. Kongresówki zdolni do służby fronto
wej od lat 17 wgórę winni stawić się w W arszawie na 
dzień 17 lipca, w sobotę, do g. 12-ej w południe i za
meldować się w Inspektoracie Generalnym Armji 
Ochotniczej, Aleja Szucha, gmach Szkoły Sztabu Ge
neralnego.

W dniu 17-go lipca zostanie dokonany w W arszawie 
przez gen. Hallera przegląd zmobilizowanych harcer
skich oddziałów ochotniczych.

2) Harcerze z danego okręgu winni przybyw ać do 
W arszaw y oddziałami pod dowództwem osób wyzna-
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c zonych przez miejscowe władze harcerskie. Po doku
menty podróży zgłaszać się do miejscowych władz 
wojskowych.

3) Wyekwipowanie winno być następujące:
mundur harcerski lub wojskowy, obuwie polowe,

płaszcz wojskowy, koc, czapka lub kapelusz skautowy, 
furażerka (czapka połowa); trzy zmiany bielizny, 4 pa
ry skarpetek, 2 ręczniki, 4 chustki do nosa, menażka, 
manierka, kubek, łyżka, nóż, widelec; przybory do szy
cia i czyszczenia; plecak, chlebak; broń, toporki saper
skie, trąbki sygnalizacyjne, apteczki polowe, rowery, 
motocykle; żywność na dwa dni, a więc normalne peł
ne wyekwipowanie harcerskie.

4) Z powodu zajść na froncie Kurs Instruktorski 
Związkowy zostaje odwołany. Odwołano również w y
cieczkę do Anglji na międzynarodowy zlot skautów.

5) Komendanci przybyw ających do W arszawy od
działów winni złożyć piśmienny raport przybycia, za
w ierający dane: a) skąd oddział pochodzi, b) ilość lu
dzi, c) imię i nazwisko komendanta oddziału, d) rodzaj 
wyekwipowania i braki w niem; broń, rowery i t. p., 
e) ilość z podoficerskiem wykształceniem, ilość kandy
datów na podoficerów.

6) Zwolnione od stawienia się na zbiórkę mobiliza
cyjną w W arszawie są drużyny wielkopolskie, mało
polskie i śląskie oraz podległe komendom w Brześciu 
nad Bugiem, Lublinie i Wilnie, a to ze względu na bez
pośrednie zagrożenie tych terenów przez wroga.

7) O ile nie zdąży się wyekwipować oddziałów na 
miejscu, należy przygotowywaną wyprawę przywieźć 
jak  najprędzej do W arszaw y, meldując w Gen Insp. 
A. O.

8) Członkowie harcerskich oddziałów ochotniczych 
m ają się zaopatrzeć w oznakę Armji Ochotniczej (roze- 
ta z czerwonej wstążeczki z białym środkiem) oraz
2 lilje harcerskie na kołnierzu.
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O niniejszym rozkazie Komendy, które go otrzym ają, 
winny zawiadomić niezwłocznie podległe drużyny i są
siednie komendy przez gońców lub w inny szybki a nie
zawodny sposób.

Czuw aj! Za Naczelnika G. K. M. (—) W ładysław  
Nekrasz ppor. Za zgodność (— ) Jan Grabowski, sekre
tarz Generalny N. Z. H. P .”.

Rozkaz ten wysłany był do dalszych i ważniejszych  
ośrodków tegoż dnia przez kurjerów.

Rys. 3. W G łów nej Kw aterze H arcersk ie j: w ysyłanie kurjerów  
z rozkazam i m obilizacy jnem i do poszczególnych chorągw i.

Wobec posuwania się nieprzyjaciela w głąb kraju na 
kresy wschodnie wysłano jednocześnie instrukcje
o zachowaniu się organizacji harcerskiej na terenach 
zajętych przez nieprzyjaciela.

Instrukcja zalecała, aby w razie zbliżania się nie
przyjaciela wywieźć przedewszystkiem archiwum har
cerskie oraz cenniejsze mienie organizacji (sztandar,
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krzyże harcerskie, bibljoteki i t. p.), mniej ważną część 
mienia ukryć lub spalić. Dla harcerek i harcerzy oraz 
ich rodzin, którzy z istotnie ważnych powodów zmu
szeni są środowiska opuścić, zorganizować planową 
ewakuację. Organizację oficjalnie rozwiązać, zawiązu
jąc jednocześnie pracę konspiracyjną z doborowych 
jednostek, pozostających na miejscu. Należy dążyć do 
pozostawienia na miejscu jak  największej ilości mło
dzieży, zorganizowanej w grupkach. Do Głównej K w a
tery należy niezwłocznie nadesłać raport o przebiegu 

.ewakuacji, podając spis ewakuowanej młodzieży, w ja 
kim kierunku i pod czyją opieką, a to celem dalszego 
zajęcia się losami tej młodzieży.

Niestety, nie wszędzie powyższa instrukcja dotarła. 
Okręgi: suwalski, wileński, białostocki i inne już były  
zajęte przez bolszewików.

Kurjerzy Głównej Kwatery mieli polecone dołożyć 
wszelkich starań, aby rozkazy doręczyć.

Oto meldunki niektórych kurjerów po ich powrocie. 
Druh Stach Kulwieć składa następujący meldunek 
w dniu 16 lipca:

„Melduję, że wysłany jako goniec z rozkazami Na
czelnictwa do Suwałk, dotarłem tylko do Grodna, gdyż 
dalsza komunikacja została na czas nieokreślony prze
rwana. Powierzone mi rozkazy wręczyłem osobie zupeł
nie zaufanej, która udawała się do Suwałk w celu zor
ganizowania tam  samoobrony”.

Meldunek 2-gi druha St. Bohdanowicza, wysłanego 
do Wilna, brzmiał.

„Koleją dojechałem tylko do stacji Rudziszki, gdyż 
dalej pociągi nie chodziły. Do Landwarowa, ostatniej 
stacji pod Wilnem, doszedłem pieszo. O trzy kilometry 
od frontu bolszewickiego patrole polskie zatrzym ały  
mię, gdyż bolszewicy zajęli Wilno”.

Harcerza w bojach 2. 1 7



Działalność N aczelnictw a.

Przystępując do tworzenia harcerskich oddziałów 
ochotniczych Naczelnictwo harcerskie pragnęło jak  n aj
skuteczniej zasilić arm ję m aterjałem  karnym , przygo
towanym już do służby w polu i wysoko stojącym  pod 
względem moralnym. J ednolite harcerskie bataljony  
lub pułki daw ałyby najlepszą rękojmię utworzenia 
wzorowych oddziałów wojska, ale byłoby to staw ia
niem na jedną kartę kwiatu młodzieży. Przyjęto wobec 
tego koncepcję, iż harcerze początkowo zgromadzeni 
w jednym pułku, będą następnie planowo rozmieszcza
ni w kompanjach w ten sposób, aby procentowo stano
wili nieco ponad 50% . Rozmieszczenie takie odpowia
dałoby najbardziej korzystnemu zyżytkowaniu har
cerzy.

Naczelnictwo Związku H arcerstw a Polskiego w ystą
piło do Ministerstwa Spraw W ojskowych z wnioskiem, 
aby obok zasadniczej nazwy wojskowej dodać nazwę 
„harcerski” tym  jednostkom wojskowym (kompanjom, 
batal jonom, pułkom), w których harcerze stanowią 
większość bagnetów (na wzór pułków leg jonowych), 
a więc kompan ja , o ile posiada więcej niż 50 % harcerzy, 
nosi nazwę „harcerskiej” ; bataljon, o ile posiada więcej 
niż połowę kompanij harcerskich, nosi nazwę „bataljo- 
nu harcerskiego”, pułk, o ile posiada więcej niż połowę 
bagnetów harcerskich nosi nazwę „pułku harcerskie-
go "

Nadanie tych nazw formacjom harcerskim Naczelnic
two uważało za rzecz niezbędną dla silniejszego ich 
ideowego zespolenia i tem lepszego działania na froncie.

D alej we wniosku do Ministerstwa Spraw W ojsko
w ych Naczelnictwo wyraziło życzenie, iż dowódcami 
powyższych jednostek harcerskich powinni być w m ia
rę możności oficerowie harcerze, b. instruktorzy har-
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cerscy lub oficerowie, sprzyjający  ruchowi harcerskie
mu i znający ideologję harcerską.

Jakoż zostało wkrótce wydane zarządzenie wicemi
nistra spraw wojskowych gen. Sosnkowskiego następu
jącej treści:

W myśl rozporządzenia 7705/Org. wydaje się dodat
kowo następujące zarządzenie:

1) O ile harcerze w pewnym oddziale (kompanji, ba
onie, pułku) stanowią więcej niż 50 proc. stanu, otrzy
muje dany oddział oprócz zasadniczej num eracji je 
szcze nazwę „harcerski”, o ile jeszcze dotychczas nazwy  
żadnej nie posiada.

2) Na dowódców powyższych ochotników należy
o ile możności w yznaczać oficerów członków związków  
harcerskich, lub takich, którzy ruchowi harcerskiemu 
sprzyjają, albo co najmniej znają zasady i ideologję 
ruchu harcerskiego, a więc o ile to tylko możliwe, 
uwzględniać odnośne propozycje Komend Harcerskich.

3) W  razie niemożności obsady stanowisk oficerskich 
w oddziałach „harcerskich” przez oficerów jak  pod 2) 
należy zwrócić uwagę na to, aby oficerowie postępowa
niem swojem oddziaływali na młodzież, będącą pod ich 
rozkazami, w myśl zasad zaw artych w prawie harcer- 
skiem.

H arcerskie oddziały w służbie granicznej.

Oprócz zadeklarowania do Armji Ochotniczej 
wszystkich swych zdolnych do służby frontowej człon
ków wyraziło Naczelnictwo Z. H. P. gotowość do for
mowania jeszcze specjalnych ochotniczych oddziałów 
wartowniczych do ochrony zachodnich granic państwa 
(na granicy niemieckiej) oraz linij kolejowych celem 
częściowego przejęcia tego zadana od wojskowości.

Ministerstwo Spraw Wojskowych propozycję Na
czelnictwa przyjęło.
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Przeprowadzona akcja umożliwiła władzom wojsko
wym zabranie ze Straży Granicznej znacznej ilości żoł
nierzy, zdatnych do służby frontowej, zastępując ich 
harcerzami kat. B, t. j. niezdolnymi do frontu.

Sprawa ta została uregulowana specjalnym rozkazem  
gen. Sosnkowskiego, wiceministra spraw wojskowych, 
na następujących zasadach:

„Harcerstwo samo tw orzy osobne oddziały ze swych 
członków od 16-go roku życia wzwyż, wyłącznie kate- 
gorji Bj i B 2, oddając je następnie, jako zwarte oddziały 
do dyspozycji władz wojskowych (D. O. K.).

Władze wojskowe oddziały te przydzielą pod wzglę
dem ewidencyjnym i gospodarczym do zapasowego ba- 
taljonu wartowniczego, gdzie zgłoszony oddział harcer
ski zostanie zreorganizowany na normalną kompanję 
lub bataljon wartowniczy”.

Dalej rozkaz gen. Sosnkowskiego opiewał, że ze 
względu na to, iż harcerze posiadają sami w swej orga
nizacji różnej kategorji dowódców i instruktorów, któ
rzy mogą zupełnie dobrze pełnić także i funkcje niż
szych oficerów i podoficerskie, należy w oddziałach 
harcerskich obsadzać przedewszystkiem oficerami sta
nowiska od kompanji włącznie wgórę; na innych sta
nowiskach oficerskich i podoficerskich mogą pozosta
w ać sami harcerze.

Zadaniem tych oddziałów jest tymczasowa ochrona 
zachodnich granic państwa w zastępstwie oddziałów 
Straży Granicznej.

O trzym ują one obowiązującą num erację i nomenkla- 
turę oraz nazwę „harcerskie” (np. harcerski bataljon  
wartowniczy 201/III).

Pom ocnicza służba h arcerzy  w wojsku.

Służbę pomocniczą harcerzy M. S. Wojsk, uregulo
wało następującym  rozkazem:
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Naczelnictwo H arcerstw a Polskiego zgłosiło do służ
by pomocniczej przy wojsku harcerzy w wieku poni
żej lat 17 do pełnienia służby w charakterze gońców 
nocztowych, telegrafistów, kolporterów i t. p.

Celem jak najszerszego wykorzystania pomocy H ar
cerstwa zarządza się co następuje:

1) Koła harcerskie z danej miejscowości wyznaczą ze 
swego grona 1 starszego harcerza, jako łącznika przy  
danem D-wie Garnizonu względnie D-wie lokal nem.

Ze swej strony wyznacza D-wo wojskowe każdej for
m acji, zakł. etc. w którym  pełni służbę pomocniczą 
wojsk, ponad 20 harcerzy 1-ego ze swych etatowych  
oficerów, któremu harcerze podlegają pod względem 
dyspozycyjnym  i któremu należy powierzyć specjalną 
nad nimi opiekę w kierunku moralnego nadzoru.

2) Do harcerzy stosują się przepisy służbowe, przewi
dziane dla ochotniczego personelu pomocniczego; pod 
względem dyscyplinarnym podlegają jednak harcer 
skiemu organowi łącznikowemu, na wniosek tej insty
tucji wojskowej do której są przydzieleni.

3) O ile koła harcerskie danej miejscowości zobowią
żą się, iż pewna grupa przydzielonych do D -tw a har
cerzy poświęci służbie cały swój czas bez specjalnych  
ograniczeń godzin, należy tych harcerzy zaprowjanto- 
wać i wyekwipować na podstawie rozp. Dep. VII. 
Gosp. L. 67101/N. oraz w ydać jednorazowo zelówki 
w miarę zaś koniecznej potrzeby wspólnie zakwatero
wać.

4) Długość służby pomocniczej tej kategorji harcerzy  
określi M. S. W ojsk, w porozumieniu z Min. Oświaty  
i Naczelnictwem oddzielnym rozkazem.

5) Dowództwo pouczy wszystkich sobie przydzielo
nych harcerzy o potrzebie zachowania tajem nicy w oj
skowej.

W icem inister Spr. W ojsk . (—) Sosn korosk i. G enerał-porucznik.
Za zgodność (—) S tach iem icz . Ppłk. Szt. Gen. I Szef S e k c ji  Org.
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Pom oc ew akuow anym .

W  związku z ew akuacją z terenów przyfrontowych  
większych grup ludności, wśród których było wielu 
harcerzy, wszystkie większe środowiska harcerskie 
otrzym ały zarządzenie niezwłocznego zorganizowania 
sekcyj opieki, które miały zapewnić ewakuowanym  
harcerzom i harcerkom oraz ich rodzinom i ludności 
cywilnej pomieszczenie, utrzym anie, pomoc pieniężną, 
opiekę lekarską i t. n. poza tem środowiska m iały za 
zadanie wyszukanie dla ewakuowanej młodzieży pracy  
zarobkowej, ułatwienie nauki w srko!ach irnz zorga
nizowanie dla niej obozów letnich, gdzie ewakuowani 
mogliby prócz wypoczynku po przebytych trudach, 
pracow ać dla wojska i obrony kraju.

Zrealizowaniem powyższego zarządzenia Naczelnic
tw a (rozkaz L. 37 z dn. 2.YIIT) zajęła się Główna K w a
tera Żeńska, której W ydział Opieki prowadził w tym  
celu trzy gospody, dożyw iających od trzystu do sze
ściuset osól) dziennie, oraz kilka schronisk dla chłopców  
i dziewcząt.

Tenże W ydział Opieki udzielił pomocy szkolnej 435 
ewakuowanym harcerkom  i 215 harcerzom, umieszcza
ją c  ich w szkołach oraz zaopatrując w odzież i bieliznę.

W ynik mobilizacji.
Mobilizacyjne rozkazy Naczelnictwa i Głównych  

K w ater spotkały się z niezwykłym entuzjazmem mło
dzieży harcerskiej. Rozkazy te jedynie regulowały pla
nowość przebiegu ochotniczego zaciągu, który zresztą 
sam odbywał się w sposób żywiołowy. Naczelnictwo, 
zgłaszając do obrony państwa całą organizację harcer
ską, liczącą w tym  czasie 30 tysięcy młodzieży, niosło 
jednak w dalszym ciągu odpowiedzialność za powie
rzoną mu młodzież. Było odpowiedzialne przed Polską
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za jak najlepsze spełnienie obowiązku organizacyjnego 
w chwili dziejowej, a przed rodzicami za ich dzieci. 
Uważano, że nawet najszlachetniejszy i najgorętszy  
entuzjazm powinien być ujęty w sprawną i celową orga
nizację, jeżeli ma w ydać maksymum korzyści. Pędze
nie jedynie za głosem serca i wyobraźni bez panowania 
rozsądku i woli nad niemi mogło być dobre tylko na 
krótką m etę; dłuższy czyn wymagał, przy zrozumia- 
nem pośpiechu w akcji, opanowania go i właściwego 
skierowania.

To też w letnich miesiącach 1920 roku punkt ciężko
ści działań Naczelnictwa i Głównych Kwater ześrodko- 
wał się przy sprawie wojskowej, która była najw aż
niejsza. Obie Główne Kw atery powołały do życia w y
działy wojskowe i faktycznie przekształciły się z dniem 
1 lipca 1920 roku w biura mobilizacyjne i zaciągowe 
oraz niesienia pomocy ofiarom wojny.

Podobnież zreorganizowały się i komendy prowincjo
nalne, usilnie pracując nad spopularyzowaniem ochot
niczego zaciągu do arm ji. Gniazda harcerskie prze
kształciły się chwilowo jakby w niewielkie obozy woj
skowe, pośpiesznie przygotowujące się do wymarszu 
na wojnę. Zabierano ze sobą wrszelkie posiadane wypo
sażenie obozowe, potrzebne w życiu połowem.

Organizacja stawała do obrony państwa w pełnym  
składzie wraz z rozporządzalnym aparatem  instm ktor- 
skim i gospodarczym.

Mobilizacja harcerska objęła również, jak  rzekliśmy 
wyżej, Chorągwie: małopolską, wielkopolską, pomor
ską i lubelską, które jednak ze względu na naprężoną 
sytuację na granicach państwa, organizowały się na 
własnym terenie. I tak: harcerze lwowscy, przeznacze
ni do obrony zagrożonego miasta, zostali wcieleni do 
240 p. p. ochotniczego, prowadzącego zaciętą obronę 
Lwowa i Małopolski Wschodniej. W  Wielkopolsce har
cerze utworzyli obóz ćwiczebny w Biedrusku i wyszko-
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liii oddział do służby łączności, w Lublinie utworzyli 
osobną kompanję harcerską. Oba te oddziały dopiero 
z chwilą podjęcia ofensywy przez arm ję polską zostały 
użyte do akcji poza granicami swych terenów.

Zbiórkę mobilizacyjną oddziałów harcerskich w yzna
czono w Warszawie, gdyż jasne było, że pod W arsza
wą rozstrzygną się losy kraju. Tu było serce Polski, do 
którego coraz bardziej zbliżało się ostrze ciosu nieprzy
jacielskiego; stąd się rozchodziły wszystkie arterje za
silające front w siłę duchową i bojową. Tu więc i orlęta 
polskie zleciały się, by piersiami swojemi zagrodzić 
drogę do murów stolicy.

Rozkaz mobilizacyjny wydano 13 lipca, nakazując 
zbiórkę na dzień 17 lipca. W  dniu tym  oddziały miały 
już być w W arszawie. Dzięki poprzedniemu już posta
wieniu organizacji w pogotowiu, oddziały przybyw ają  
do W arszaw y z harcerską punktualnością.

Pierwsza staje na punkcie zbornym Chorągiew łódz
ka, przyprow adzając w nocy z dnia 16 na 17 lipca 350 
ludzi. Następnie kolejno meldują przybycie Chorągwie: 
piotrkowska — 150, radomska —  400, kaliska —  200. 
warszawska z prowincją —  800 i inni, ale to były od
działy niepełne, gdyż wielu harcerzy rozkaz nie zastał 
w domu, więc przybyli oni dopiero w parę dni później.

W  dniu 20 lipca liczba harcerzy ochotników zwiększa 
się w dwójnasób z samej tylko Kongresówki. Ilu zaś 
poszło, nie czekając rozkazów, porwanych głosem serca 
i temperamentu, trudno obliczyć.

Ogółem liczba harcerzy, którzy zgłosili się do służby 
ochotniczej z bronią w ręku doszła do 6 tysięcy ludzi. 
Główna część została wcielona do 201, 205, 236 ochot
niczych pułków oraz do wielu innych. Jeżeli doliczyć 
tych, którzy już byli w wojsku od kilku lat, to ogólna 
ilość harcerzy, znajdujących się w wojsku w roku 1920 
wynosiła około 9 tysięcy.
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Masowy zaciąg harcerzy pociągnął za sobą do armji 
ochotniczej także szerokie koła innej młodzieży.

A kcja rodziców i kół przyjaciół organizowana rów
nocześnie w różnych miejscowościach nie zdołała się 
szerzej rozwinąć, z powodu szybkości z jaką oddziały 
harcerskie odchodziły na front, aczkolwiek wszędzie 
koła rodzicielskie z wielką troską i poświęceniem za
brały się do pracy. W W arszawie bardzo owocnie współ
pracował z Naczelnictwem Komitet Rodzicielski Opieki 
nad Zmobilizowanymi Harcerzam i pod przewodnic
twem inż. Tadeusza Rychtera.

Rys. 4. Sztandary pułków ochotniczych 101, 201, 202 i 205 
w chw ili przysięgi w ojsk  ochotniczych.

W pierwszym ogniu.

Po zaledwo jednotygodniowem ćwiczeniu, bo już 27 
lipca, bataljony harcerskie 201 p. p. pierwsze w yrusza
ją  w pole. Towarzyszą im strzelcy i sokoli, zaliczeni



głównie do 205 pułku im. Jan a  Kilińskiego, nad któ
rym  objęły opiekę szewckie cechy w W arszawie. 
W krótce potem wyruszył na front 202 ochotniczy p. p.

Pierwsze zwycięstwa pod W arszaw ą były drogo oku
pione ofiarą krwi kwiatu młodzieży polskiej.

Jakie straty poniosło Harcerstwo, podajemy w na
stępnych rozdziałach, tu wymienię tylko kilka osób.

R ys. 5. W ym arsz ochotniczego pułku z W arszawy ,w dniu 27 lipca 
1920 r. 'Żołnierze są odprowadzani za m iasto przez m atki, siostry

i p rzy jació ł.

W  bitwie pod Grochowem koło Przasnysza zostaje 
ranny w obie nogi z karabina maszynowego sekretarz 
generalny Naczelnictwa, plutonowy 20i p. ochotn., druh 
Janek Grabowski. Kule strzaskały mu kość w jednej 
nodze, a drugą podziurawiły. W  Przasnyszu, gdy m ia
sto zostało chwilowo zajęte przez bolszewików, nasi 
ranni żołnierze, wzięci do niewoli, poddani byli stra
sznym torturom. Druhu Grabowskiego chcieli rozsiekać
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szablami za to, że miał okulary na nosie, co zdaniem 
bolszewików było oznaką oficerską, zaś oficerów wzię
tych do niewoli niezwłocznie mordowano. Biedny J a 
nek, widząc się zagrożonym, musiał użyć całej swej 
elokwencji (potem został prawnikiem), aby przekonać 
zbójów, że okulary mogą nosić i szeregowi i że sam jest 
prostym żołnierzem. Darowali więc mu życie, a zabrali

Rys. 6. Sekretarz G eneralny Związku H arcerstw a Polskiego 
1. G rabow ski, ciężko ranny w bitw ie pod W arszawą, w otoczeniu 

m atki i p rzy jació ł.

natomiast okulary, pieniądze i buty, jako przedmioty, 
zdaniem bolszewików, właściwe tylko państwom bur- 
żuazyjnym , więc podlegające konfiskacie.

Drugi członek Naczelnictwa, skarbnik, druh ppor. 
Piotr Olewiński, dowódca 10 kompanji 201 p. p. zostaje 
ciężko ranny w pierś i w rękę w bitwie pod Ostrowem,
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gdzie wyprowadził swój oddział szczęśliwie z zasadzki 
bolszewickiej.

Członek Głównej K w atery ś. p. druh ppor. Jerzy  Mu
larski, dowódca 8 kompanji 201 p. p., organizator H ar
cerstwa na Kaukazie i we Fran cji, osłaniając odwrót 
naszych oddziałów w dniu 2 sierpnia, zostaje ranny  
i wzięty do niewoli, gdzie też umiera.

Ginie na polu chw ały ś. p. druh ks. Ignacy Skorupka, 
bohaterski kapelan ochotniczych bataljonów. Padł 
z krzyżem w ręku na przedpolach W arszaw y, prow a
dząc żołnierzy w bój.

Zabity zostaje pod Paprocią ś. p. druh por. Wądoł- 
kowski Karol, dow^ódca 5 kompanji 201 p. p.. organi
zator Harcerstwa w W arszawie.

I wielu, wielu innych pada w pierwszym ogniu pod 
W arszawą.

W  chwili, kiedy decyzje zapadać musiały bardzo 
szybko i lotem błyskawicy musiały się wcielać w czyn. 
trzeba było zdecydować, jak  powiększyć szeregi wal
czącej arm ji i jak  zużytkowrać ochotników.

Dwa były sposoby zużytkowania elementu ochotni
czego. Jeden —  wlać go drobnemi porcjam i w zmęczo 
ny organizm arm ji, drugi —  użycie go w całości i zo- 
sobna.

Pierwszy dawał wolną rękę ochotnikowi, szybciej go 
doprowadzał do szeregów i prędzej szkolił. Ale młody 
ochotnik był pozostawiony tu sam sobie, a uderzony 
okropnościami życia frontowego tracił częściowo swój 
młodzieńczy zapał —  ten skarb, który przynosił do sze
regów. Sposób ten nie dawał pewnych widoków popra
wienia się ducha armji.

Drugi sposób był ostatecznością. Praw da, narażał on 
na wyniszczenie młodzież polską, najdroższy skarb 
przyszłości, ale dawał możność zogniskowania entu
zjazmu, z którego mogły bić pioruny, niszczące i łam ią
ce wszystko na swej drodze.
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I tak się stało. Tysiące chłopiąt w mistycznym pory
wie o nieskalanem poczuciu obowiązku, widzących 
tylko radość w pędzeniu na wroga z wym arzonym  ka
rabinem w ręku —  zdecydowały o zwycięstwie.

Zarządzenia władz harcerskich, powstrzymujące 
ochotników swoich od wstępowania do wojska na wła
sną rękę oraz tworzenie oddzielnych form acyj ochotni
czych, złożonych z harcerzy, miało głębokie znaczenie, 
jakkolwiek nie wolno nam ganić i tych chłopców o go
rętszej krwi, którzy na własną rękę pośpieszyli do woj
ska. Stanowisko Naczelnictwa zresztą miało sankcję 
Rady Obrony Państwa.

Dzięki bezzwłocznemu zgłoszeniu się harcerzy, był 
utworzony przez Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich 
i Generalny Inspektorat Armji Ochotniczej, w ciągu 
10 dni pierwszy pułk ochotniczy, który pod nazwą 201 
również jako pierwszy pośród innych ochotniczych, 
rzucony był na front.

W  201 pułku w dniu wymarszu w pole było 70 —  80 
procent harcerzy.

Oto daty, charakteryzujące powstanie tego pułku:
13 lipca —  rozkaz mobilizacyjny Głównej Kwaterv  

Z. H. P.
17 lipca —  zbiórka mobilizacyjna w W arszawie.
20 lipca —  zaczęto szkolić żołnierzy.
27 —  29 lipca wymarsz na front i pierwsze walki.
Przeprowadzając z gwałtowną niemal szybkością 

mobilizację harcerzy, Naczelnictwo uświadamiało sobie 
mogące powstać z tego konsekwencje organizacyjne, 
jednakże, wiedząc, iż każdy dzień zwłoki decydował
o zajęciu przez nieprzyjaciela kilkuset kilometrów kw a
dratowych ziemi ojczystej, za główny cel postawiło so
bie wcielenie w jak  najkrótszym czasie do wojska i służ
by pomocniczej wszystkich harcerzy i harcerek.

Że przypuszczenia nie zawiodły, stwierdziły to od
działy ochotnicze, które łącznie ze starym  żołnierzem,
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przy swym zapale, oraz dzięki świetnemu dowództwu
i doskonałemu planowi strategicznemu zadały wralną 
porażkę wrogowi.

W  parę zaledwie dni po w ymarszu ochotników z W ar
szawy na plac boju w pismach warszawskich ukazała 
się notatka z frontu tej treści: „Arm ja ochotnicza od
była w czoraj 29 lipca chlubnie chrzest ognia, odpiera
jąc wszystkie ataki bolszewickie i zadając wrogowi 
ciężkie straty”.

A oto kilka fragmentów z kroniki wojennej oddzia
łów harcerskich lub z przewagą harcerzy.

Kompanja harcerska wileńskiego bataljonu, dowo
dzona przez por. Kaw alca, podczas odwrotu polskiego
i zachwiania się ducha w szeregach okazała swoją w yż
szość przed innemi z tegoż odcinka. Pomimo ogólnego 
rozprzężenia była ona uważana przez dowództwo za
wsze za pewną w każdej sytuacji bojowej. Na zajętych  
stanowiskach trw ała, nie schodząc wcześniej niż otrzy
mała rozkaz.

Zachowanie spokoju wśród harcerzy w czasie paniki 
odwrotowej wpływało bardzo dodatnio na uspokojenie 
żołnierzy (np. pod Sokółką).

Znane są też wypadki, gdy przy załamaniu się obu 
skrzydeł, harcerze ruszali do ataku i przykładem swo
im porywali za sobą cofające się flanki (bitwa pod 
Wronami).

Pułkownik Koc, dowódca dywizji ochotniczej, 
oświadczył piszącemu te słowa, iż: „harcerze spraw ują  
się nadzwyczajnie i biją się z niezwykłem bohater
stwem” .

A któryż to pułk zdecydował się porwać za sobą na 
Litwę generał Żeligowski, gdy Wilno zajęli Litwi
ni? Na los niepewny, w odcięciu od całej arm ji i kraju, 
na łos który miał być dopiero w ykuty bagnetem i sza
blą, na trudy znacznie cięższe, niż te, w których znaj
dowało się całe wojsko polskie, stojące na linji rozejmo-
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wej, wybrał sobie generał Żeligowski pułk ochotniczy 
201, który i wtedy jeszcze w głównej swej masie skła
dał się z harcerzy.

Pułk harcerski 201, choć bez tej nazwy, nie zawiódł 
położonych na nim nadziei: wysoko wzniósł sztandar 
chwały żołnierskiej i Związku H arcerstwa Polskiego.

Służba łącznikowo-wywiadowczn i propagandowa.

Wobec rozgryw ających się wypadków na froncie
i zajmowania przez bolszewików coraz to nowych po
łaci kraju, wyszła z Głównej K w atery inicjatyw a zor
ganizowania przez harcerzy akcji szpiegowskiej na ty 
łach frontu nieprzyjacielskiego. Chociaż projekt ten nie 
doszedł do skutku wobec błyskawicznego rozwoju w y
padków i braku stosownego wyszkolenia harcerzy, to 
jednak ze względów kronikarskich oraz dla wskazania, 
jakie momenty, między innemi, powinno uwzględniać 
przysposobienie wojskowe harcerzy, notujemy te pro
jekty.

Pierwszy z nich polegał na zorganizowaniu łączności 
z naszymi wywiadowcami, znajdującym i się na tyłach  
nieprzyjaciela, zapomocą gołębi pocztowych. Niestety, 
harcerze nasi, nie posiadali jeszcze odpowiedniego przy
gotowania w tym względzie, ani też nie było do dys
pozycji potrzebnej ilości gołębi pocztowych.

Drugi projekt dotyczył utrzym ywania łączności przez 
wywiadowców, znajdujących się na tyłach bolszewic
kich, z wojskiem polskiem zapomocą butelek, puszczo
nych wodą z biegiem W isły i innych rzek przepływ ają
cych przez terytorjum  zajęte przez wroga. Rozstawione 
w odpowiednich punktach przez polskie placówki sieci 
miały wyławiać zasmołowane szczelnie butelki, zawie
rające wewnątrz kartę szyfrowaną z meldunkiem. Pro
jektu tego nie urzeczywistniono, gdyż trzeba było
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wcześniejszego umówienia się z osobami, znajdującemi 
się na terenie nieprzyjacielskim, a więc planu, opraco
wanego przed działaniami wojennemi. Bez takiego pla
nu możnaby było obejść się tylko wtedy, gdyby wszy
scy polscy harcerze, m ieszkający nad rzekami, upra
wiali ćwiczenia z puszczaniem i wyławianiem butelek, 
zaw ierających meldunki, oraz gdyby wszyscy oni p a
miętali, że taki sposób łączności należy zawsze stoso
wać, nie czekając rozkazów, gdy się jest przez nieprzy
jaciela odciętym od swoich.

Niezależnie od powyższych prób zorganizowania 
służby łączności za frontem nieprzyjacielskim, utworzo
no, jak  zobaczymy ze spisu zamieszczonego niżej, kilka 
harcerskich oddziałów służby łączności przy dowódz
twach operacyjnych. Docierały niektóre z nich i za 
front.

Oddziałami temi były: harcerski oddział łącznikowo- 
wywiadowczy przy Dowództwie Frontu Północno- 
Wschodniego, oddział kurjerski przy Oddziale II (W y
wiadowczymi Naczelnego Dowództwa, oddział kurjer
ski przy Oddziale Y  Naczelnego Dowództwa, oddział 
telefoniczny przy 142 p. p., kompanja telefoniczna 
w Biedrusku, oraz oddziały ściśle wywiadowcze: w y
wiadowczy pluton harcerski przy Oddziale II Naczel
nego Dowództwa w liczbie 30 ludzi i oddzielne plutony  
wywiadowcze przy Dowództwie Frontu Południowo- 
Wschodniego, przy IY  arm ji i przy 15 dywizji. H arcer
ska służba łączności dostarczała dla wojska kurjerów
i łączników, zaoszczędzając w ten sposób siły żołnier
skie, potrzebne do bezpośredniej walki. Harcerze mieli 
za zadanie przenoszenie w sposób sprawny i szybki 
rozkazów i meldunków, utrzym ywanie łączności po
między walczącemi oddziałami, szczególnie, gdy inne 
sposoby jak np. telefon, stają się zawodne, naw iązyw a
nie łączności z naszymi wywiadowcami na tyłach nie
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przyjacielskich, wreszcie bezpośrednie dokonywanie 
wywiadów.

Łącznikami byli piesi, konni i kolarze. Tworząc łącz
nikowe oddziały miano na względzie, żeby w każdym  
oddziale byli zawsze specjaliści: biegacze, sygnaliści, 
jeźdźcy, kolarze i o ile możności telefoniści. Do oddzia
łów tych wzięto chłopców szesnastoletnich z pośród za
rejestrowanych przez Główną Kwaterę Harcerską.

Pewna ilość starszych harcerzy i harcerek pracowała 
w oddziałach propagandy, m ających za zadanie prze
ciwdziałanie agitacji bolszewickiej w naszem wojsku 
drogą uświadomienia żołnierzy o tem, co się dzieje 
w kraju, o polityce rządu, przeciwdziałanie demorali
zacji żołnierzy, zwalczanie paniki, podnoszenie ducha 
w wojsku.

Ponieważ okolicznością ułatw iającą występną agita
cję wśród wojska był brak wiadomości z kraju, przeto 
jednem z pierwszych zadań propagandy było zorgani
zowanie kolportażu gazet na front. Służba harcerzy  
jednak nie ograniczała się do mechanicznego rozdawa
nia gazet i odezw. Musieli oni też obserwować nastroje 
własnego żołnierza i prostować wszelkie niezrozumie
nie, czy opaczne pojmowanie wypadków, oraz nadsy
łać meldunki o nastrojach w wojsku i jego potrzebach.

Inspektorat H arcerski przy Dowództwie Frontu  
Północnego.

Władze harcerskie, zgłaszając Harcerstwo do arm ji 
ochotniczej w chwili, gdy duch regularnego wojska zo
stał zachwiany, miały na celu nietylko zwiększenie ilo
ści bagnetów, lecz również zasilenie wojska zasobem 
tężyzny moralnej i ideałami harcerskiemi, wyrażonemi 
w prawie harcerskiem.

H arcerze w bojach 3, 33



Względy te skłoniły Naczelnictwo do przedsta
wienia M. S. Wojsk, projektu utworzenia przy arm ji 
harcerskiego organu inspekcyjnego, zadaniem którego 
byłoby czuwanie nad utrzymywaniem ideałów harcer
skich w wojsku oraz wzmacnianie za pośrednictwem  
harcerzy tężyzny moralnej, oddziałów, wreszcie opie
ka m aterjalna i moralna nad harcerzami w wojsku.

Zabiegi Naczelnictwa zostały uwieńczone powodze
niem. W dniu 2 września 1920 roku ukazał się rozkaz 
Dowództwa Frontu Północnego, któremu podlegała 
Arm ja Ochotnicza i główna siła oddziałów harcerskich,
o utworzeniu przy tem Dowództwie Inspektoratu H ar
cerskiego.

Rozkaz ten oznajm iał: „Ze względu na to. że około
20 % ochotnikow armji polskiej w formacjach ochotni
czych stanowią harcerze, tw orząc przy poszczególnych 
oddziałach frontowych jednostki bojowe oraz oddziały 
służby łączności wywiadowcze i sanitarne, a w szcze
gólności w dywizji ochotniczej na froncie północnym, 
ustanawia się Inspektorat Harcerski, podporządkowa
ny i przydzielony bezpośrednio do mego (generała H al
lera —  przyp. aut.) gabinetu osobistego. Zadaniem In
spektoratu Harcerskiego jest podtrzymywanie ducha 
harcerskiego w żołnierzach-harccrzach, w celu podnie
sienia tężyzny moralnej i fizycznej oraz wartości bojo
wej oddziałów wojskowych. Inspektorem H arcerzy  
wojskowych mianuję ppor. W ładysława Nekrasza. 
W  zakres kompetencji jego wchodzi: inspekcja w tych  
oddziałach, w których znajdują się harcerze-żolnierze. 
wnikanie w ich potrzeby moralne i m aterjalne i t. d. 
W szystkie dowództwa wojskowe winny udzielać In
spektorowi H arcerzy wszelkiej pomocy i inform acji do
tyczących harcerzy-żołnierzy”.

G enerał H aller, dowódca Frontu Północnego.
P łk. Z agórski, Szef Sztabu.
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Dzięki mianowaniu referenta wojskowego Głównej 
Kwatery inspektorem harcerzy wojskowych działalność 
wojskowa H arcerstwa i kontakt z władzami wojsko we- 
mi został silnie zacieśniony. Czuliśmy się wszyscy wte
dy naprawdę jedną kochającą się rodziną, broniącą 
wspólnemi siłami progów domu ojczystego.

Działalność Inspektoratu Harcerskiego przy Dowódz
twie Frontu Północnego łącznie z działalnością wydzia
łu wojskowego Głównej Kwatery Z. H. P. polegała na 
załatwianiu następujących spraw :

1. współdziałano z władzami wojskowemi w nada
waniu oddziałom harcerskim form organizacyjnych.

2. Prowadzono usilną działalność w kierunku jak  n aj
szerszego zorganizowania w zagrożonej stolicy i na pro
wincji harcerskiej służby pomocniczej i zastępczej.

3. Dokonano kilku w izytacyj w oddziałach, w któ
rych byli harcerze, a  mianowicie: w 201 p. p., w 205 p. 
p., 6-ym  harcerskim p. p., półba tal jonie kieleckim Stra
ży Granicznej, półbataljonie krakowskim Straży G ra
nicznej, bataljonie wileńskim uzupełnień, kompanji po
morskiej i obozie harcerskim w Pruszkowie. W  pierw
szych trzech pułkach wygłoszono pogadanki harcerskie 
przy ognisku, w obecności od 200 do 300 harcerzy na 
każdej.

4. Kolportowano „H arcerza” w wojsku. Rozesłano 
4.500 egzemplarzy.

5. Prowadzono korespondencję z harcerzam i w w oj
sku.

6. Prowadzono ewidencję harcerzy' służących w woj
sku, oraz listy zabitych, rannych, chorych i zaginio
nych i udzielano o nich inform acyj rodzinom.

7. Pośredniczono pomiędzy władzami wojskowemi 
a rodzicami w sprawie wycofywania z wojska mało
letnich harcerzy, którzy bez pozwolenia rodziców zbie
gli na front; pośredniczono również w sprawie demobi-
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lizaćji młodzieży harcerskiej; interwenjowano u władz 
wojskowych w razie nieprawidłowego postępowania 
niższych dowództw z harcerzami.

8. Na zasadzie porozumienia z G. 1. A. O. wydawano  
zapotrzebowania, na które Okr. lnsp. A. C). udzielał do
kumentów podróży i listów transportowych na prze
jazd harcerzy-ochotników.

9. Prowadzono własny dział opieki, polegający na do- 
raźnem załatwianiu niezbędnych potrzeb m aterjalnych  
harcerzy-ochotników w zakresie umundurowania, w y
żywienia i zakwaterowania.

Oto wykaz instytucyj i oddziałów ochotniczych har
cerskich lub o większości harcerskiej, które powstały 
na skutek odezwy Rady Obrony Państwa oraz rozpo
rządzeń władz wojskowych i harcerskich:

1) Inspektorat H arcerski przy I ) - t w ie  
Frontu P ó łn o cn e g o .......................................

2) 201 p. p. ochotniczy — k ilk a  kom panij 
(z Kongresów ki i W ileńszczyzny)*) . .

5) 205 p. p. ochotniczy — ok. 400 harce
rzy (z K o n g re s ó w k i) ...................................

4) 252 p. p. o c h o t n ic z y ...................................
5) 256 p. p. o c h o t n ic z y ...................................
6) 21 p . p ............................... .....................................................
7) 240 p. p. ochotniczy — dwie konipanje

(z M a ło p o ls k i) ................................... .... ok. 500 harcerzy
8) W 8-mym pułku a rty le r ji  polow ej . . „ 80
9) H arcerski b a ta ljo n  w ileński (z W ilna,

później w cielony do 201 p. p.) . . . . „ 420
10) K om panja szturmowa z Grudziądza.

gen. R o j i ............................................................. _ 44
11) Pom orska kom panja harcerska (z Kon-
_  g resów k i)............................................................. _ 80
12) P ó łbata ljo n  k ie leck i Straży G ranicz

n e j (z K o n g re s ó w k i) ................................... „ 520
15) P ó łb ata ljo n  Straży G ran icznej z Cho

rągwi k r a k o w s k ie j.......................................  _ 200

’ ) W naw iasach oznaczono skąd pochodzą harcerze,
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ok. 70 harcerzy

120

40

14) H arcerska kom panja zapasowa w Mo
dlinie .....................................................................

15) Kom panja służby łączności w Biedru
sku (W ielkop olsk a).......................................

16) H arcerski Oddział łącznikow o-w yw ia- 
dowczy przy D -tw ie  Frontu Płnc.- 
W sch......................................................................

17) H arcerski pluton wywiadowczy przy 
D-twie Frontu P łd .-W sch. (z kresów 
wsch.).....................................................................

18) H arcerski pluton wywiadowczy przy 
D-tw ie IV arm ji (z kresów wsch.) . .

19) H arcerski pluton wywiadowczy przy 
D -tw ie 15 dyw. (kresy w sch.)..................

20) Oddział ku rjersk i przy Oddziale II 
Nacz. Dow. (z W a r s z a w y ) ...................... ok.

21) Oddział ku rjersk i przy Oddziale V 
Nacz. Dow. (z K o n g resó w k i)..................

22) Pluton wywiadowczy przy Oddziale II 
Nacz. Dow., zorg. przez Główną Kw a
terę Z. II. P .......................................................

23) Oddział telefoniczny przy 142 p. p. .
24) Kom panja marszowa w Lublinie . . .
23) Szpital harcerski na 30 łóżek w Łodzi
26) Kom panja sanitarna „C zuw aj” z W ar

szawy .................................................................
27) Kom panja sanitarna „Czujka"1 z W ar

szawy .................................................................
28) H arcerska czołów ka kulturalno-ośw ia

towa przy M. S. W ojsk ...............................
29) K om panje wartow nicze garnizonow e:

Lwów, Kraków , Poznań, Radom. K ielce
i w iele i n n y c h ................................................

30) W służbie pom ocniczej i zastępczej \ w szyscy młodsi, 
w całym  k r a ju ................................................/ ok. 15.000

Prócz tego zaczęto zbierać załogę do kompanji sztur
mowej pociągu pancernego „Harcerz” ; w pociągu pan
cernym  „Bartosz Głowacki”, formowanym w Krakowie 
w lipcu 1920 roku, służyło kilku harcerzy. Dowódcą 
pancernego „Bartosza” został por. artylerji druh dr. Sta
nisław Pigoń, obecnie rektor Uniwersytetu Stefana B a

ok. 76 harcerzy

45 harcerzv

60

30

11
250

15

30

30

12

kilkaset
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torego w Wilnie, wybitny działacz „Elsów” i harcerz. 
Dh. Pigoń powołuje do pociągu pancernego ochotników 
wojsk kolejowych z Krakowa, wśród których znajdują 
się druh dr. Tadeusz Strumiłło, ówczesny wiceprezes Z. 
H. P. i druh podchorąży Olgierd Grzymałowski. Pociąg 
pancerny operował na linji W arszaw a — Siedlce 
Czeremcha — Mosty, zdobywając stację po stacji aż do 
Wołkowyska.

R ys. 7. D ruhow ie: T . Strum iłło, por. Pigoń i O. Grzym ałow ski — 
w pociągu pancernym  „Bartosz G łow acki".

Owo pospolite ruszenie młodzieży naszej stwierdziło 
nietylko jej niezwykłą tężyznę ducha, głęboki patrjo- 
tyzm  i wielką wrażliwość na sprawę czynnego udziału 
w obronie O jczyzny, lecz także duże zamiłowanie do 
służby polowej. Zamiłowanie to okazało się tak silne, 
że porwało nawet 1 3 — 15-to letnich chłopców. Niektó
rzy z tych m ałych żołnierzyków, w racając z wojska do 
szkół, wykazywali się zaświadczeniami, wpisanemi do 
legitym acyj harcerskich, iż są przedstawieni do orderu 
„virtuti militari” .
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Rys. 8. W ręczenie medalu od Papieża, przez kardynała Rakow skiego, generałow i J . Hal
lerowi. w dowód uznania za je g o  w ybitny  udział w obronie chrześcijaństw a i cy w ilizac ji

przed inw azją bolszew icką.



Jeden z dowódców 6 harcerskiego p. p. nieharcerz, 
tak się wyraził o harcerzach:

„Ich czujność, duch ofensywny, sumienność w wyko
nywaniu obowiązków— oto cechy, które harcerze przy
nieśli ze sobą z organizacji”.

Do tych cech należy również zaliczyć dużą w ytrw a
łość harcerzy na trudy wojenne przy znacznej jednak 
słabości pod wzglądem fizycznym , oraz zachowywanie 
równowagi wewnętrznej i pogody ducha, nawet w naj- 
krytyczniejszych chwilach.

Należy zaznaczyć, iż podobnie powszechnego w ystą
pienia nieletniej młodzieży w obronie O jczyzny nie zna 
historja żadnego innego narodu. W  Anglji służba po
mocnicza skautów trw ała 90 dni, w Polsce musiała trw ać  
90 —  120 dni, a oprócz tego frontowa służba młodzieży 
szkolnej około 5 miesięcy.

Czynne wystąpienie małoletnich w obronie Ojczyzny, 
znalazło swój odgłos, jak  pisaliśmy o tem we wstępie, 
na posiedzeniu Ligi Narodów, gdzie przedstawiciel rzą
du polskiego Paderewski użył faktu tego, jako argu
mentu przeciwko niesłusznym zarzutom stawianym  
Polsce o rzekomych je j tendencjach zaborczych.

Straty, jakie poniosło Harcerstwo na polu chwały  
przez śmierć najlepszych druhów, są wielkie. Nazwiska 
bohaterów przekazujem y potomności w Złotej księdze
I łarcerstwa.
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R O Z D Z I A Ł  II.

CH O R Ą G W IE ZWIĄZKU H A R C ER STW A  P O L 
SKIEGO W O BRO N IE OJCZYZNY W  R. 1920. — 
M OBILIZACJA, ZACIĄG, UDZIAŁ POSZCZE

GÓ LNYCH D RU ŻYN *).

C h o r ą g ie w  ra d o m sk a .

M obilizacja i wyjazd na front. — Drużyny radom skie: 1, 3, 5 ora/. 
9-ta w Przysusze. — Sandomierz, Opatów, Końskie. —  1-sza solec
ka w Solcu n/Wisłą. — i-sza (16-ta) ostrow iecka, 15-ta ostrow iec
ka, 11-ta opoczyńska, Kamienna Skarżysko, 22-ga w Iłży, 12-ta 
w Starachow icach, Dęblin. — H arcerski oddział wartowniczy 

w Radomiu. — H arcerski oddział sanitarny w Radomiu.

R a d o m .

Odezwy Naczelnika Państwa i gen. Hallera, wywo
łały w Radomiu poruszenie nadzwyczajne. Do lokalu 
Komendy Okręgu zgłaszał się ktoś co chwilę, p ytając  
co robić. Niektórzy chcieli biec do biur zaciągowych, 
byle prędzej być na froncie i służyć Ojczyźnie. Jeden

*) W rozdziale tym uwzględniono, dla całości obrazu życia dru
żyn, również h istorję  niektórych drużyn z przed r. 1920. Natomiast 
brak tu zupełnie opisu tych drużyn lub hufców, k tóre nie nade
słały autorowi stosownych m aterjałów  z ich kronik w ojennych. 
Może to być uwzględnione dopiero w następnem wydaniu książki,
O ile autor otrzyma m aterja l (przyp. autora).
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mówił: ,.ja koniecznie chcę służyć w kawalerji, mam 
tam przyjaciela”, inny ..ja muszę być w arłylerji, mam  
tam brata” i t. p. W szyscy słyszeli odpowiedź: czekać, 
nie zapomną o nas, Harcerstwo już jest zgłoszone do 
Obrony Państwa.

Komenda Okręgu natychm iast ogłosiła afiszami na 
ulicach miasta że: harcerze bez względu na przydział
i funkcję m ają stawić się na zbiórkę alarm ową! A tym 
czasem nadeszła depesza z Głównej Kwatery że H ar
cerstwo zgłoszone jest do Rady Obrony Państwa. Roz
kazy L. 32 i 33 przeczytano z codziennych pism w ar
szawskich. Wskutek umieszczonego tam zarządzenia ro
zesłano natychmiast depesze do wszystkich środowisk na 
prowincję, oraz listy z rozkazami bardziej szczegółowe
mu 17-letnich i starszych polecono zorganizować w od
działy ochotnicze, ekwipować przy pomocy społeczeń
stwa i czekać na rozkaz wymarszu, młodszych użyć na 
miejscu do spraw, związanych z obroną państwa. Na
deszła wreszcie niedziela, na którą ogłoszona była 
zbiórka harcerzy radomskich. Zebrało się około 300 har
cerzy. Tych zaraz na boisku, gdzie odbywała się zbiór
ka, podzielono na 3 kategorje. Starszych ponad lat 17 
lub •młodszych, lecz wyjątkowo dobrze zbudowanych, 
włączono do oddziału ochotniczego. Liczył on około 50 
ludzi. H arcerzy poborowych, którzy już mieli wezwa
nia, wydzielono. Od dnia następnego oddział ochotniczy 
odbywał ćwiczenia wojskowe. Jednocześnie dzięki po
mocy Patronatu Harcerskiego i Koła Polek starano się
o wyekwipowanie. Nakazano również harcerzom zno
sić dla oddziału posiadaną broń.

Z II grupy harcerzy utworzono dwa oddziały sa
nitarne: dzienny i nocny. Razem liczyły one około 200 
ludzi i objęły służbę przy transportach, obsługę ran
nych. dyżury w kantynach dla żołnierzy i t. p. Resztę, 
t. j. około 30 harcerzy najmłodszych, zorganizowano
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w oddział łącznikowy: ci pełnili służbę gońców w Ko
mendzie Okręgowej, .Straży Obywatelskiej i Czerwo
nym Krzyżu.

W  tym czasie prowincja, stosownie do otrzymanych  
rozkazów, nadsyła dane co do ilości harcerzy od 
lat 17-tu w górę. Dane te po uzupełnieniu przesłano do 
Warszawy.

Nadszedł wreszcie rozkaz Głównej Kw atery L. 7 
z dnia 13 lipca, aby oddział ochotniczy stanął w W ar
szawie na dzień 17 lipca rano, na zbiórce mobilizacyjnej 
całego Związku. Rozkaz otrzymano w Radomiu w dniu 
datowania. Natychmiast rozesłano depesze na prowin
cję, aby oddziały ochotnicze przybyły do Radomia na 
dzień 16 lipca. Ryło już w Radomiu 147 harcerzy z R a
domia. Opoczna, Skarżyska i okolic. Zwracał uwagę 
oddział opoczyński pod dowództwem druha Pietrzaka, 
wzorowo umundurowany i wyekwipowany dzięki po
mocy miejscowego Koła Polek.

Dla druhów, którzy nie składali przyrzeczenia urzą
dzono je na boisku. Po przemówieniu, przybyłego z od
działem skarżyskim dyr. Baltruszajtisa i komendanta 
Chorągwi, druha Rysiaka, ten ostatni odebrał od har
cerzy przyrzeczenie.

Zajęto się ostatecznem wyekwipowaniem oddziału ra
domskiego: patronat wyasygnował 7.000 mk., kupiono 
sukna z którego panie z Koła Polek uszyły dla harcerzy  
furażerki, druhny zajęły się robieniem biało-amaranto- 
wych kokardek ochotniczych. Z dowództwa garnizonu 
przydzielono orkiestrę wojskową, która miała tow arzy
szyć oddziałowi na stację.

Zbiórkę oddziału do wymarszu ogłoszono na g. 9-ą. 
Na boisku stanęło 147 ludzi. Prócz tego zebrały się tłu
my publiczności, rodziców, znajomych. Wielu druhów  
było uzbrojonych w karabiny. Panie zaczęły przystra
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ja ć  harcerzy kwiatami. Na tym że boisku równocześnie 
ćw iczyły się pod dowództwem instruktorów wojsko
wych oddziały strzelców, kolejarzy, robotników. 
Wreszcie pada komenda i oddział rusza na plac 
3-go Maja. Tu wśród mrowia ludności ks. dr. Gie- 
rycz, kapelan Chorągwi, w serdecznych słowach że
gna harcerzy. Orkiestra gra „Jeszcze Polska nie zgi
nęła”. Komendant Chorągwi komenderuje „Rotę”,
i brzmi potężny hymn harcerski. Publiczność jest po
ruszona, płaczą kobiety, staruszkowie — pierwszy od
dział młodzieży idzie w alczyć z wrogiem. Wreszcie od
dział łamie się w sekcje i z orkiestrą na czele maszeruje 
na dworzec, odprowadza go oddział strzelców, koleja
rzy i tłumy publiczności. Co chwila harcerzom sypią 
się kwiaty pod nogi, owacjom niema końca. Wreszcie 
wchodzi oddział na rampę i tam składa plecaki. Panie 
z Koła Polek przyniosły kosze owoców i rozdają je har
cerzom. Naczelnik stacji przeznaczył dla harcerzy trzy  
wagony. Odjazd nastąpił o g. 1-ej w nocy. W pociągu 
spotkali się radom iacy z innymi oddziałami tejże Cho
rągwi które nie zdążyły do Radomia na 16 lipca i jecha
ły wprost do W arszaw y, jak  z Końskich, Sandomierza, 
Solca i t. p. tak że oddział z Chorągwi radomskiej zanim 
dojechał do W arszaw y wzrósł do 543 ludzi. Taką liczbę 
też zameldował komendant Chorągwi w Komendzie 
Harcerskiej Oddziałów Ochotniczych ks. Muersbergero- 
wi i komendantowi Harc. Oddz. Och. ppor. Wł. Nekra- 
szowi przed Sztabem Armji Ochotniczej na Al. Szucha. 
Z Alei Szucha odmaszerowano do Cytadeli. Tam  za
znajomili się harcerze z twardem życiem żołnierza. 
Rozlokowano ich w ogromnej ciasnocie w dwóch salach, 
które należało samym uprzątnąć z brudnych sienników. 
Naturalnie różnych „zwierzątek” były roje. Tegoż wie
czora rozpoczęły się ćwiczenia przygotowawcze do m a
jącego się odbyć nazajutrz przeglądu na placu Saskim.
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Kolacji tego dnia nie dano. Jednakże humor dopisywał. 
W całym  oddziale dwu tylko było chorych, z tych  
jeden miał obtarte nogi od niewygodnych butów.

Za pierwszym oddziałem wyruszył wkrótce z Rado
mia 2-gi w liczbie mniejszej . W yjście jego było rów
nież uroczyste; tłumy publiczności, kwiaty, orkiestra.

Później poszły trzeci, czw arty i pojedynczy druho
wie, odsyłani z prowincji wprost do W arszawy.

Liczba harcerzy, którzy zgłosili się do Armji Ochot
niczej, wynosiła przeszło 600. Z tych większość p rzy
dzielono do pidków ochotniczych 201, 205, 206 i 236, 
reszta znalazła się w oddziałach Straży Granicznej. 
Pewną część niezdolnych odesłano do domu, wstąpili 
oni do oddziałów wartowniczych na miejscu. Ci, któ
rych przydzielono do arm ji czynnej już po tO dniach 
byli w ogniu.

Druhny pracowały w szwalniach Czerwonego K rzy
ża, kantynach i t. p. instytucjach.

W y k a z  l i c z b o w y  h a r c e r z y  C h o r ą g w i  
r a d o m s k i e j ,  z g ł o s z o n y c h  d o  A r m j i  

O c h o t n i c z e  j.

Do służby pom ocniczej | Do broni

RAZEM

G r u p  
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Miasto Radom . 39 35 14 44 40 10 182

P row incja . . . 20 37 20 156 119 73 425

R a z e m .  . 59 72 34 200 159 83 607
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Zestawienie to sporządzono na dzień 12 lipca 1920 r., 
w następnych dniach przybyło jeszcze więcej z Rado
mia i z prow incji

Oto akcja poszczególnych drużyn Chorągwi radom
skiej:

1-sza radomska im. D. Czacho/oskiego  — daje do woj
ska 43 ludzi, z których 2 zginęło, a 5 było rannych.

Zabici: ś. p. druh Dorotiński, ochotnik 203 p. p. padl 
pod Ciechanowem, zaś ś. p. druh Ziółko Stefan —  zmarł 
na tyfus. Ranni pod Osowcem: druh Calaszewski z 236 
p. p., Mantorski z 205 p. p., i Sałaciński z 221 p. p .; K a
sprzycki Tad. z 11 p. p. i Kowalczewski Sławomir z 201 
p. p. zostają kontuzjowani pod Białymstokiem.

3-cia radomska im. T . Kościuszki zgłasza do Armji 
Ochotniczej 46 harcerzy, poległo 2-ch. W 205 p. och. słu
żyło 10, z nich M. Kołodziejski i inni biorą udział we 
wszystkich bojach pułku, a  ważniejsze z nich: obrona 
W arszawy, zdobycie Grodna i pociągu pancernego 
litewskiego „Gedyminas” ; ś. p. druh W. Skura padl od 
kuli w dn. 25 września, w piątym  dniu ofensywy pod 
Indurą; druh Michał Tomsanowski z bataljonu wartow- 
niczego padl od wystrzału, spowodowanego przez nie
ostrożność na dworcu w Tarnobrzegu. 11-tu członków  
drużyny zostało rannych w bojach odwrotowych pod 
Ostrołęką i w kontratakach pod W arszawą.

5-ta radomska. Do różnych form acyj wstępuje kilku 
starszych harcerzy. S trat nie było.

lJ-ta drużyna im. Bartosza Głowackiego w Przysusze. 
Zbiórkę mobilizacyjną zarząda D yrekcja Gimna
zjum. Stawiło się 16, z tych do Radomia wysłano 14. 
Młodszych przydzielono do Komitetu Obrony Państwa 
w Przysusze, używ ając ich do agitowania po wsiach za 
wstępowaniem do Arm ji Ochotniczej, do propagandy na 
rzecz zakupu pożyczki państwowej i zbierania ofiar dla 
wojska.
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Sandomierz. Wszyscy starsi chłopcy poszli do A- O. 
na ochotnika, młodsi poniżej 17 lat zgłosili się do miej
scowej Straży Obywatelskiej, zaś 14-letni na ordynan- 
sów przy tejże Straży.

Opatom. W lipcu komenda drużyny śle do Chorągwi 
depeszę za depeszą, donosząc, że dłużej harcerzy zatrzy
mać nie jest w stanie i, o ile nie nadejdą niezwłocznie 
rozkazy o powołaniu harcerzy pod broń. pójdą oni do 
wojska na własną rękę. Jakoż wkrótce opatowscy har
cerze wstąpili w liczbie 40 do Armji Ochotniczej, pozo
stali zaś do Straży Obywatelskiej.

Końskie. Komenda drużyn już w dn. 8 lipca melduje 
Chorągwi radomskiej, że ilość harcerzy ponad lat 16 
w mieście Końskie jest 120. Komenda żąda wyjaśnień, 
czy może rozkazać harcerzom pozostać w oddziale har
cerskim, a nie iść do wojska na własną rękę? Ponieważ 
rozkaz wyjazdu na zbiórkę mobilizacyjną do W arszawy  
otrzymano dopiero w dn. 16 lipca, wyruszono do W arsza
wy wprost, z pominięciem Radomia, ażeby zdążyć na 
czas na punkt zborny. Z hufca z Końskich poszli do woj
ska m. in.: komendant hufca druh W. Ziembiński, ko
mendant 1-ej drużyny —  E. Pomorski, komendant 2-ej 
drużyny —  T. Królikiewicz i komendant 3-ej drużyny  
A. Dukat. Razem z nimi poszło do wojska 80-u harcerzy. 
Z pozostałych w niewielkiej ilości członków tych drużyn 
utworzono 2-gą konęcką drużynę im. R. Traugutta.

l-sza solecka drużyna im. B. Głowackiego w Solcu  
nlWisłą. Udział tej drużyny w wojnie z bolszewikami 
był duży i znaczne też poniosła drużyna straty wr zabi
tych i rannych. Dla charakterystyki całokształtu w ystą
pień drużyny soleckiej w akcji niepodległościowej przy
toczymy pokrótce historję działań jej od r. 1917. D ruży
na założona była przez druhów E. Kustrę i H. Gintera 
w 1917 r. Po odbyciu kursu dla zastępowych i rozpoczę
ciu pracy Rada drużyny na pierwszem swem posiedze
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niu postanowiła w łączyć starszych harcerzy cło P. O. W. 
Tak w sekcji P. O. W., jak  i w drużynie pracowano prze
ważnie nad przysposobieniem wojskowem harcerzy, od
bywano nocne musztry i t. p.

W dniu 18 lipca 1918 r. na alarmowej zbiórce człon
kowie P. O. W . i starsi harcerze postanowili wstąpić 
w szeregi wojska. Stworzono wspólnie t. zw. kompanję 
szkolną, która odjechała na front.

Na wiosnę w 1920 r. doszły do Solca pierwsze bolesne 
wieści z placu boju. Zginął dzielny harcerz, mały Henio 
Zieliński. Patrząc na niego, zdawało się, że nie potrafi 
unieść karabina, lecz świadomość, że spełnia prawo har
cerskie i broni Ojczyzny, widocznie dodawała mu sił. 
W krótce potem umiera w Radomiu druh Jan  Szczepań
ski, zapadając na chorobę płuc w źle ogrzanych kosza
rach. Po jakimś czasie nadchodzą wieści, że padł na pla
cu boju druh Zygmunt Karasiński i zginęło kilku peo- 
wiaków. W odwrocie z pod Kijowa zostaje zabity w dn.
20.YI.1920 r. druh Stanisław Stępniewski.

Lipcowy rozkaz mobilizacyjny zastał drużynę solecką 
na w akacjach. Z trudem ściągnięto z różnych stron nie
licznych członków drużyny, gdyż większość już była 
w wojsku i stworzono z nich. jako z najmłodszych, od
dział Straży Granicznej, który Komenda Chorągwi ra 
domskiej wysłała do Sosnowca.

Udział w wojnie bolszewickiej wzięło przeszło 20 
członków drużyny, z czego połowa od początku w al
czyła na froncie. Nie obeszło się i teraz bez strat: zgi
nął powszechnie łubiany druh W ładek Mirosław, dziel
ny zastępowy i wybitny uczeń, padł również druh Słom
ski, który, będąc w honorowej kompanji przy Naczelni
ku Państw^a, ginie, biorąc udział w osłonie sztabu przed 
bolszewikami.

W  pierwszym okresie po wojnie drużyna, zawdzięcza
ją c  p racy drużynowych Kupidowskiego i W rony, przy
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Rys. 9. W ycieczka 1-szej drużyny ostrowieckiej^w Tatry, w chwili m obilizacji Hatfferstwn. 
Z grupy te j wkrótce zginęli na froncie: drużynowy Derlikowski (l-szv od strony lewej, 

siedzący) i przyboczny Szydłowski (1-szy od prawej strony, stojący).



poparciu dyrektora p. Krasińskiego i opiekuna p. Chosi 
Wł., raźno weszła na iory norm alnej pracy  harcerskiej.

1-sza (16-tn) ostrowiecka drużyna  im. M. Langiewicza. 
Lipiec 1920 r. drużyna spędzała właśnie na wycieczce 
w Tatrach, gdy nadeszło wezwanie do broni. D rużyno
wym wówczas był ś. p. druh Derlikowski Zygmunt, ucz.
VI kł., przybocznym  ś. p. druh Szydłowski Rusław, ucz. 
V-ej kł. G dy na wycieczce odczytali odezwę Naczelnika 
Państw a o niebezpieczeństwie, grożącem krajow i, d ru 
żynowy Derlikowski rzekł: „Już  wracajmy', bo lam nas 
pewno czekają”. 12 lipca wrócili do Ostrowca (patrz 
rys.), a w 3 dni później cała drużyna ruszyła na punki 
zborny do Radomia, aby stam tąd razem z innemi d ruży 
nami Chorągwi radom skiej odjechać do W arszawy. 
O strowiacy z I-ej d rużyny znaleźli się w 205 p. ochotni
czym, 11 p. p. i 24 p. p. W 205 p. byli: ś. p. Derlikowski 
Zygmunt, ś. p. Szydłowski Rusław, Utnik M arjan, Mo
raw ski Stanisław, ś. p. Szczepański Jan , Topolski Józef : 
w 11 p. p.: Jóźw ik Michał, Japek  Stanisław, Lodykow- 
ski A., Pastuszko Zygmunt, Szczęśniak Ju ljan , Iwanicki 
Stefan; w 24 p. p.: Kwieciński Michał, Siejko St. i C ier
nia wski Bernard. Polegli: Derlikowski i Szydłowski, 
drużyrnowy i przyboczny. Padli w bitwie podczas zdo
byw ania 13 fortu pod Grodnem w dn. 25 września 1920, 
obaj jednego dnia. Szydłowski padł ugodzony w serce, 
Derlikowski ciężko ranny żył jeszcze dzień. Zwłoki Der- 
likowskiego przewieziono do Ostrowca, a nad grobem 
jego, staraniem  gim nazjum  państwowego, wzniesiono 
pomnik.

15-ia ostrowiecka drużyna im. T. Kościuszki — do 
w ojska oddała 24 chłopców, z tych 14 było na froncie, 
4 w Straży G ranicznej, pozostali w innych oddziałach. 
Rany odniosło 6-ciu.

i l - ta  opoczyńska drużyna  im. T. Kościuszki. W szyst
kie szarże na czele z drużynow ym , druhem  Ignacym Pie-
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trzakiem, i 40-tn ludźmi stają  na punkt zborny w dn. 
16.YI1 w Radomiu, w pełnym  um undurow aniu i w y
ekwipowaniu. Swe świetne wyposażenie otrzymali

O

c  =

z miejscowego Koła Polek. W dniu 17.YII m eldują się 
razem z całą Chorągwią w Komendzie Harcerskich O d
działów Ochotniczych w W arszawie w Alei Szucha.
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Młodsi zostali wezwani przez starostwo do niesienia służ
by w artowniczej na stacji kolejowej i p rzy  mostach 
oraz do służby gońców.

Hufiec w  Kamiennej Skarżysko  dal do Arm ji O chotni
czej 97 ludzi, pozostali pełnili w arty przy składach sa
nitarnych. W ielkiej pomocy udzielał dyrektor gim na
zjum  p. Bałtruszajtis.

Rys. 11. Ś. p.'B ronisław  Mroczkowski.

W wojnie z bolszewikami w 1920 r. zginęli: z I d ru 
żyny im. St. Staszica dnihow ie: Franciszek Lech i S ta
nisław Bilski. Z innych drużyn  brak  wiadomości.

22-ga drużyna  w  l lż y .  Do A rm ji Ochotniczej wstąpiło
4-ch harcerzy. W  Starachowicach  z 12-ej d rużyny im. 
ks. Stanisław a Brzóski 3-ch, w  Dęblinie 20-tu. Akcja po
mocnicza w Dęblinie polegała na służbie łączności. H ar
cerze zorganizowali t. zw. „pocztę harcerską”, której za
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daniem było rozwożenie listów i paczek wojskowych. 
W Dęblinie pracowało 15, a w Rykach 27 harcerzy. Po
za tem harcerze radomscy brali udział p rzy  robotach for
tyfikacyjnych w powiecie iłżeckim i p rzy  budowie mo
stów* wojskowych. W Białobrzegach um iera z ran, otrzy
m anych w obronie W arszawy, założyciel d rużyny har
cerskiej, 17-letni druh Bronisław Mroczkowski.

H a r c e r s k i  o d d z i a ł  w a r t o w n i c z y  
w R a d o m i u .

Wobec wezwania w ojska linjowego na front Dowódz
two Garnizonu w dn. 22.VI1 zwraca się do Komendy 
Chorągwi z prośbą o wyznaczenie 120 harcerzy w celu 
pełnienia służby wartowniczej w mieście.

W krótce potem otrzym ano drugie pismo: „Dowódz
two garnizonu Radom uprasza o objęcie posterunków 
garnizonu w dniu jutrzejszym , t. j. l.Y III w sile 40 har
cerzy”, i wreszcie 30.YIII D. O. K. Kielce pisze: „Ze 
względu na ukończoną już  obsadę granicy przez harce
rzy, oddanych do dyspozycji D. O. G. przez Naczelnic
two Związku H arcerstw a Polskiego w W arszawie, u p ra 
sza się o niewysyłanie z Radomia 33 harcerzy do Kielc, 
ani do Sosnowca, lecz oddanie ich do dyspozycji D-twu 
Garnizonu Radom, do służby wartow niczej w garnizo
nie”.

W idzimy z tego, jak  duże było zapotrzebowanie har
cerzy do służby w artowniczej w Radomiu.

Na skutek tych zapotrzebowań zorganizowano H ar
cerski O ddział W artowniczy, z komendantem druhem  
Kołowrockim.

D nia 25.YI] oddział ten, liczący już  35 ludzi, objął 10 
posterunków przy  W ojskowym Urzędzie Gospodarczym, 
Komendzie Placu i Dowództwie Garnizonu. Zmieniany
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co 24 godzin przez wojsko lub strzelców, oddział pelnil 
tę służbę do dnia 2.YI1J, poczem objął wyłącznie 6 po
sterunków przy szpitalu wojskowym „Hrubieszów” 
w Radomiu.

Podzieliwszy się na dwie zmiany, po 20 ludzi, zmie
niające się co dwie godziny, oddział pełnił wzorowo 
służbę, zasługując na pochwałę dowódcy szpitala. Służ
ba polegała na tem, że stojący z bronią posterunek miał 
nie wpuszczać do szpitala osób postronnych i pilnować 
na podwórzu rozłożonych rzeczy wojskowych. Stojący 
na posterunkach mieli w ydane ostre naboje, broni jed 
nak nie wolno było nabijać pod karą, czego ściśle prze
strzegali i spraw dzali rozprow adzający. Pomimo jednak 
zakazu niektórzy młodsi harcerze przynosili ze sobą 
z domu naboje i pokryjom u, w czasie nieobecności roz
prow adzających, nabijali broń, co stało się przyczyną 
następującego w yp ad k u :

dnia 8.V I1F o g. 8-ej rano jeden z harcerzy spowodo
w ał wystrzał, zab ijając druha Dominika Kasprzaka, 
pełniącego wówczas wartę. Szesnastoletni przypadkow y 
zabójca w pierw\szej chwili, zobaczywszy padającego 
przyjaciela, zaczął płakać i rozpaczać, a  następnie, w yr
w awszy jednem u z nadbiegłych harcerzy bagnet, usiło
w ał się nim przebić. Zamiar jego wczas jednak udarem 
niono. Jak  później śledztwo wykazało, rzecz tak  się 
przedstaw iała: ktoś, prawdopodobnie któryś z harcerzy, 
bawiąc się karabinem , nabił go i pozostawił z nabojem 
w lufie. Broń stała jak iś czas bez użytku, a harcerz, sto
jący  na warcie, nie wiedząc, że jest nabita, pociągnął za 
cyngiel i spowodował w ystrzał, k tóry  miał tak  tragicz
ne następstwa. Pogrzeb zabitego odbył się ze wszystkie- 
mi honorami dn. 9.VIII.

Od dnia 12.VIII kom endantem  oddziału zostaje druh 
Dutkowski. Zorganizowano rezerwę, którą dnia 15.VII1 
użyto jako trzecią zmianę i jednocześnie przeprow adzo

54



no dla każdej zmiany, schodzącej z posterunku, a pozo
stającej w t. zw. „pogotowiu”, obowiązkowe ćwiczenia 
wojskowe.

Z powodu rozpoczęcia zajęć szkolnych oddział ścią
gnięto z posterunków dnia 12.IX 1920 r.

Jak i był nastrój w oddziale świadczy fakt, iż otrzy
manego żołdu wojskowego zrzekli się i przekazali go 
w kwocie 1900 m arek Naczelnictwu Z. H. P.

H a r c e r s k i  o d d z i a ł  s a n i t a r n y  
w R a d o m i u.

W pierwszych dniach lipca zorganizowano harcerskie 
oddziały sanitarne. Młodsi harcerze zostali przydzieleni 
do oddziału dziennego, zaś starsi do nocnego. Zadaniem 
oddziałów była: pomoc przy pociągach sanitarnych, 
roznoszenie żołnierzom posiłku do wagonów, dyżury 
w kantynie wojskowej i odprowadzanie ew akuow anych 
do schroniska.

O ddział nocny liczył początkowo 10 ludzi, później 
liczba wzrosła do 40; komendantem do 6 września był 
druh Paluchowski, potem druh Tomicki.

Dzienny oddział liczył 22 ludzi; w ciągu swego istnie
nia obsłużył 18 pociągów sanitarnych, nocny — obsłu
żył 6 pociągów. O bydw a oddziały m iały zbiórki ćwi
czebne w dni świąteczne na placu szkoły realnej lub 
koło dworca kolejowego.

Na zbiórkach odbyw ały się pogadanki o zadaniach 
Harcerstwa w czasie w ojny i na inne tematy, oraz 
musztra i gry ruchowe.

Dnia 26 września z powodu rozpoczęcia się zajęć 
szkolnych oddziały zostały zlikwidowane, a harcerze 
wrócili do swych szkół i drużyn.
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Rys. 12. Mapka ataku  bolszewickiego na W arszawę i Płock. Czarne strzałki w skazują kierunek 
głównych uderzeń arm ji boIs7ew ickiej, strzałki punktow ane — projekt dalszej inwazji i odcięcia

odwrotu arm ji polskiej.



Walki o Płock. — Polegli i odznaczeni harcerze. — Drużyny 
płockie: 1, 3, 4, 5. — I-sza gostynińska, I-sza płońska, I-sza rypiń
ska, drużyny sierpckie. — I-sza drobióska. — Bitwy, w których 

b rali udział harcerze.

O b r o n a  P ł o c k a  (18 i 19 s i e r p n i a  1920 r.).

G dy pod W arszaw ą w ażył się jeszcze los miasta, kie
dy front generała H allera już  przemógł najgroźniejsze 
niebezpieczeństwo, wówczas to odbyła się słynna inw a
zja bolszewików na Płock, która miasto pogrążyła przez 
trzy  dni w zgrozie i niepewności losu. Aby zrozumieć 
zam iary bolszewickiego sztabu, należy spojrzeć na mapę 
ofensywy czerwonej arm ji na Warszawę*).

A tak czerwonej arm ji szedł trzema szlakami: pierw 
szym i najw ażniejszym  oczywiście było parcie na W ar
szawę, z Radzym ina; dw a drugie m iały za zadanie do
pomóc temu atakow i czołowemu z dwóch skrzydeł, m ia
nowicie z pod Dęblina i z pod Płocka. Akcja rozpoczęła 
się około 10 sierpnia 1920 r. W tych dwóch punktach: 
w okolicy Dęblina i pod Płockiem m iały się przepraw ić 
przez Wisłę dwie arm je sowieckie i pośpiesznym m ar
szem, jedna ze wschodu na zachód w kierunku Skiernie
wic, druga z północy, a o ile możności i do Skierniewic, 
by odciąć odwrót w ycofującem u się wojsku polskiemu, 
które według życzeń sztabu generalissimusa Trockiego, 
powinny być pobite pod W arszawą. W szystkie te jed 
nak zam iary bolszewickiego sztabu spełzły na niczem. 
Mimo w yjątkow ych widoków powodzenia, mimo przy
gniatającej przewagi sił—ponieśli katastrofalną klęskę.

*) Na podstawie opisu „Obrony Płocka” pióra p. Adama Grzy- 
mały-Siedleckicgo w Tygodniku Ilustrowanym Nr. 39 z dnia 25 
września 1920 r. (za zgodą autora).

C horągiew  płocka*).
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Sprawiło ją  niebywałe bohaterstwo polskich żołnierzy, 
waleczność i duch ludności oraz świetność polskiego do
wództwa. Pierwsza część planu bolszewickiego, p rzepra
wa przez Wisłę pod Dęblinem została udarem niona. Po 
klęsce dęblińskiej, z tem większą energją postanowił 
sztab bolszewicki atakować W arszawę. Rozstrzygający 
bój pod W arszawą zaczyna się 15 sierpnia. Były godzi
ny, kiedy zdawało się, że los daje czerwonym hordom 
zwycięstwo nad nami. Wówczas to ś. p. porucznik Po
gonowski ra tu je  przez kilka godzin krytyczną sy
tuację a następnie przed rozpędzonym wrogiem w y
rasta jakby  z pod ziemi podwieziona z jab łonny  au to
busami dyw izja generała Żeligowskiego i pod R a
dzyminem zadaje wrogowi klęskę, pędząc go przed 
sobą. N azajutrz toczy się dalej w spaniały bój. w któ
rym  generał Haller, idąc z ty ra ljerą  na przedzie 
wojsk, uderza w kierunku na Mińsk Mazowiecki. Rów
nocześnie Wódz Naczelny. Józef Piłsudski, uderza b ły 
skawicznym atakiem  z pod Dęblina w kierunku pół
nocno-wschodnim, na Siedlce, udarem nia ostatecznie 
a tak  bolszewików na W arszawę i zmusza ich do uciecz
ki w kierunku Brześcia.

Po nieudałej ofensywie na Dęblin i W arszawę pozo
stał jeszcze ostatni punkt programu bolszewickiego: 
sforsowanie Wisły pod Płockiem i rzucenie całego kor
pusu jazdy  generała G aja na lewy brzeg Wisły. Gaj w ie
dział dobrze o niefortunnem  położeniu naszych wojsk, 
wiedział, że na tym  odcinku Wisły od Wyszogrodu po 
Płock i Toruń siły nasze bvłv  słabe, że jeżeli zawładnie 
Płockiem i mostem, będzie mógł rzucić się na lewy brzeg 
Wisły i zniweczyć polskie zwycięstwo pod W arszawą 
oraz ocalić sowiecką sytuację pod Siedlcami. Dla w ięk
szego rozproszenia sił naszej obrony w Płocku, zarządza 
dwa dem onstracyjne ataki po obu stronach Płocka, 
w Wyszogrodzie i we W łocławku, a potein naraz w cią
gu kilku godzin przerzuca swój korpus przyśpieszonym
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kaw aleryjskim  marszem pod Płock, w dziera się do mia
sta i dociera na odległość 230 metrów w linji pow ietrz
nej do mostu przez Wisłę. W róg ma pewność, że za go
dzinę wkroczy na most, bo ani przy moście ani w samem 
mieście nie zastaje żadnej obrony. Aż dopiero pod samą 
katedrą, gdzie już  o kilkadziesiąt kroków od miejsca, 
skąd droga zboczem górskim spada ku Wiśle, pędzące 
oddziały jego napotykają ogień karabinów. G arstka 
żołnierzy naszych broni się z za barykad, wzniesionych 
naprędce wpoprzek ulic. I oto przechodzi godzina za go
dziną a wytrzymałość Polaków nie zmniejsza się. Po 
słabości oporu poznać łatwo, że tych obrońców niema 
więcej nad stu. 1 bronią się. W ytrzym ują morderczy 
ogień karabinów  maszynowych — i trzym ają się. Co 
więcej raz po raz przedsiębiorą zuchwały, niepojęcie 
mężny w ypad w kilku lub w kilkunastu ludzi na te 
właśnie karabiny maszynowe i zabierają je. Tak zagar
niają 9 karabinów  maszynowych i zm uszają przeciw ni
ka do cofania się. c iągle sypiąc nowe w coraz więk
szym promieniu barykady. Z za W isły naraz zaczyna 
grać polska baterja. Bitwa przeciąga sic, nastaje noc. 
W ciągu nocy bolszewicy dosłownie zasypują most ule
wą kul z karabinów  maszynowych, aby nie dopuścić do 
przyjścia obrońcom pomocy z za Wisły. Mimo to po 
moście przeszedł nocą cały bataljon posiłków pol
skich i rzucił się do ataku. A w mieście tymczasem, 
na barykadach i za barykadam i dzieją się rzeczy, dla 
armji czerwonej wprost niepojęte: oto obok żołnierzy, 
ludność cyw ilna jęła za broń — mężczyźni, kobiety 
i dzieci. Miasto się broni. Tak ja k  we Lwowie. Szeregi 
bolszewickie chw ieją się, opuszczają miasto, cofając się 
na trak t sierpecki. Ale tu dow iadują się zapewnie o klę
sce, jak ie j doznali czerwoni pod Nasielskiem, co po
zwoliło wojskom polskim runąć na ty ły  jazdy generała 
G aja. Jak  pod Maciejowicami, W arszawą, tak i tu pod 
Płockiem zam iary Trockiego rozbiły się o bohaterski

59



opór polskiego wojska i społeczeństwa. Dokonawszy 
szeregu barbarzyńskich gwałtów, uciekli, sromotnie po
bici na wszystkich frontach.

Harcerstwo płockie nie rzuciło w tych dniach cienia 
na swój sztandar młodzieńczy: niewielu ich w mieście 
zostało po zapisach tlo Armji Ochotniczej, a ci co zostali, 
to dzieci. Ale te właśnie dzieci zapłonęły am bicją dorów
nania „dzieciom Lwowa” : w yryw ają się czem prędzej 
z domów i pędzą tam, gdzie właśnie największe niebez
pieczeństwo. Na pierwszem miejscu wśród tych bohater
skich chłopaków jaśnieje postać harcerza Zawidzkiego, 
kilkunastoletniego dziecka: stanął na barykadach z k a
rabinem w ręku, walczył i padł. Obok niego druga m ę
czeńska ofiara walki: harcerz Antoni Gradowski. Rozno
sił am unicję i pełnił służbę sanitarjusza. Dopadło go ko- 
zactwo i z bestjalską fu rją  zarąbało na śmierć. O bu h a r
cerzy po śmierci dekorowano krzyżem walecznych. Inni 
ocaleli. Więc jedenastoletni Tadzio Jeziorowski pełnił 
funkcje „czołówki am unicyjnej”. Z pełną pogardą dla 
świszczących wokół niego kul pędzi od barykad  do m a
gazynu am unicyjnego, z magazynu znów na barykady  
i roznosi ładunki. Każda barykada ma inny sy\stem bro
ni: ta  francuski, tam ta austrjacki, inna znowu — rosy j
ski. Nie m yli to malca. Po kilku kursach tam  i zpowro- 
tem już umie napam ięć czego komu gdzie potrzeba, i co 
chwila zziajany, oblany potem w pada do magazyTnu, 
z zapotrzebowaniem: tyle ładunków  austrjackich, tyle 
francuskich, etc. Łapie i pędzi w podskokach, by  zdą
żyć na czas. H arcerz Kaczmarski, bez wiedzy' rodziców, 
w ym knął się w przeddzień inw azji do podm iejskiej wsi 
Trzepowo, gdy tylko zwiedział się, że jakaś kom panja 
idzie na  tę wieś z atakiem . Roznosi amunicję, bo wogóle, 
z natury , nie lubi być piątem  kołem ii wozu. A tak skoń
czył się nieszczęśliwie, zaś Kaczmarski dostaje się pod 
szarżę kaw alerji, otrzym uje trzy ranyr i pozostaje jako 
jeniec na placu bitwy. Po trzech dniach bolszewicy przy
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ucieczce z poci Płocka, zabierają go z sobą do Sierpca, 
tam leży w szpitalu, a gdy nagw alt muszą uciekać 
i z Sierpca, pozostawiają go już tam  w popłochu. C u
dem wraca z transportem  jeńców do Płocka. Rodzice

Rys. 13. Naczelny Wódz, Józef Piłsudski, dekoruje krzyżem 
walecznych 11-to  letniego harcerza Tadzia Jeziorowskiego za

obronę Płocka.
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harcerza Kaczmarskiego opowiadali pewien szczegół 
z przeżyć malca, a mianowicie: gdy chłopiec leżał na 
polu b itw y poraniony od kul i szabel, podszedł doń sani- 
tarjusz bolszewicki i zaczął go starannie opatryw ać. 
W czasie tego zbliżył się doń jak iś żołnierz i zauw ażył: 
„Dobić by go raczej — szkodnika („złowrednawo”) na
leżało, nie zaś opatryw ać”. Na to zaś ów sanitarjusz, od
powiedział: — „Być może. że on i szkodnik, ale bądź co 
bądź bohater (gieroj)”.

Harcerze hufca płockiego odznaczali się tak  podczas 
obrony Płocka, jak  i służąc w innych form acjach na 
froncie. Ogółem z samego hufca płockiego przedsta
wiono do odznaczeń „krzyżem w alecznych” trzynastu 
harcerzy. Z pośród ogółu młodzieży walczącej w obro
nie Płocka polegli następu jący harcerze:

1. Ś. p. G radowski Antoni lat 14.
2. Ś. p. Zawidzki Stefan lat 14.
3. Ś. p. Niżdziński W acław Jat 18.
4. Ś. p. Kalisz W incenty lat 19.

Nazwiska odznaczonych ..krzyżem walecznych*’:
1. Jędrzejew ski Klemens lat "2. komendant C horą

gwi H arcerskiej w Płocku.
2. Łebkowski W iktor lat 21.
3. W ojciechowski Stanisław  lat 20.
4. Łoś Stefan la t 20, członek Komendy Chorągwi.
5. Gośkowski Jan  la t 19.
6. Maciejowski Bohdan la t 19, członek Komendy 

Chorągwi.
7. Zapaśnik Jerzy  lat 18 — kontuzjowany, członek 

Komendy Chorągwi.
8. G órzyński Stefan la t 18 — ranny.
9. Kaczm arski Józef la t 14 — czterokrotnie ranny.

10. Ś. p. Zawidzki Stefan la t 14 — poległ w Płocku 
na S tarym  Rynku.

11. Ś. p. Gradowski Antoni lat 14 — poległ wr Płocku 
na ul. W arszawskiej.
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12. W ichrowski Jan lat 14 — kontuzjowany.
13. Jeziorowski Tadeusz la t 11.
Posiadając szczegółowy w ykaz osobowy harcerzy 

płockich z okresu w ojny 1920 r. zestawiliśmy tablicę 
wieku tych młodocianych żołnierzy.

Rys. 14-. Naczelny Wódz, Józef Piłsudski, dekoruje krzyżem walecz
nych 14--to letniego harcerza Kaczmarskiego za obronę Płocka.

Uczestniczyło w bojach:
ponad 20 lat — 7
19 letnich —  11
18 — 24
17 —  51
10 — 25
15 — 17
14 — 15

Razem. . 128
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Czyli, że główna ilość żołnierzy ochotników składała 
się z 15, 16, 17 i 18 letnich ochotników, przyczem n a j
więcej było 17 i 16 letnich.

1-sza drużyna  płocka im. Szymona Mohorla.

Stan drużyny w dniu 1 lipca — 38 ludzi. W wojsku —
7, z tych było rannych i chorych — 3, w służbie pomoc
niczej — 4. Reszta to malcy.

W wojsku byli:
Kownacki Zenon 18 lat, w 201 p. szwol., przeszedł bitwy pad 

Okuniewem i Płońskiem, chorował na dezynterję. Malechnwski 
Eugenjusz, lat 17 — 6 p. p. Leg. — bitwy: Mława, Maniewicze i in
ne. Boszko Ryszard, la t 18, 1 p. szwoleżerów, bitwy: nad Bugiem, 
Styrem, Horyniem, Słuczą, Mławą, chorował. Cybulski Józef, lat 
16, 6 p. Leg., bitwy: Mławki, Nowe Miasto, ranny szablą w głowę. 
Karpiński Zygmunt, 6. p. p. Leg., Dzierzęcki Zygmunt, la t 15, 6 p. 
p. I eg., Kowalewski Stanisław, lat 17, 32 p. p., bitwy: Prużany, 
Słuck.

W służbie pomocniczej: W ojtkowski Edward, lat 15, łącznik, 
podczas napadu bolszewickiego na Płock. Kowalski Janusz, lat 
15, udział w obronie parku amunicyjnego w Dęblinie, llogalewicz 
Kazimierz, lat 14, pisarz w Dowództwie. Baszkowski Kazimierz, 
lat 13, łącznik.

3-cia drużyna  płocka im. Jana Kiłińskiego.

Stan 1 lipca — 50 ludzi. D rużyna o pięknej tradycji: 
w wojsku było 14, rannych i kontuzjow anych 2, w obro
nie m iasta podczas najazdu bolszewików bierze udział 
31. Kopią okopy na ulicach, walczą z bronią w ręku, 
pełnią służbę gońców w Komitecie O bywatelskim  O bro
ny Płocka i S traży O bywatelskiej.

Służyli w wojsku: M aciejowski Bohdan, lat 18; 6 p. p., bitwy: 
Lida — Mińsk; kontuzjowany w rękę. Arszyński Marjan, lat 16; 
144 p. p. strz. kres., bitwy: Nowe Miasto — Mińsk; ranny w rękę . 
Ignasiuk Szczepan, lat 16; 144 p. p. strz. kres. Kwiatkowski Sta
nisław, lat 17; 144 p. p. strz. kres. Kubiak Aleksy, lat 17; 201 p. 
szwoleżerów. Massukowski Jan, lat 15; 201 p. szwoleżerów. Szulc
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Józef, lat 16; 6. p. p. Malinowski Stanisław, lat 16; 6 p. p. Suski 
Eugenjusz, lat 16;. 37 p. p. Borkowski Tadeusz, lat 16; 37 p. p. Ga
łecki Jan, lat 17; 201 p. szwoleżerów. Wawrowski Stefan, la t 17; 
201 p. szwoleżerów. Sieradzki Leon, lat 17; D. O. G. Wolf Józef, 
lat 18; 6 p. p.

Kopali okopy na ulicach miasta lub pełnili inną służbę pomoc
niczą nast. druhowie z drużyny 3-ej: Pasternakiewicz Jerzy, Szy
dłowski Edward, Lada Zyjmunt, Kowalski Ignacy, Nieczeporuk 
Mikołaj, Stiens Franciszek, Morawski Jan, Bogucki Czesław, Brzo
zowski Antoni, Sarwacki Zygmunt, Kąkolewski Apolinary, Szym
borski Józef, Wałowski Zygmunt, Śliwiński Leon, Malechowski 
Bohdan, Milecki Tadeusz, Koszewski Roman, Horczak Zygmunt, 
Terpic Teodor, Klimkowski Ignacy, Żuchniewicz Wacław, Wiele- 
chowski Witold, Smardzewski Eugenjusz, Rydzewski W incenty, 
Gołębiowski Wacław, Mioduski Zygmunt, Sobolewski Franciszek, 
Dańkowski Adam, Stawski Czesław, Piórkowski. Z pośród tych 
31 obrońców Płocka, należących do 3-ej drużyny było: 14-let- 
nich — 13, 15-letnich — 7. 16-letnicli — 9, 17-letnich — 2.

4 ta drużyna płocka im. Bartosza Głowackiego.

Stan z dnia 1 lipca — 43 ludzi. W wojsku było: 16; 
rannych — 2.

Gessek Eugenjusz, lat 18, a r t przeciwlotnicza, bitwy: Sokółka- 
Kuźnica, Grodno, Lida. Babecki Walenty, lat 20, 211 p. uł., bitwy: 
Mława, Osowiec. Dąbkowski Stanisław, lat 19, 11 p. p. strzel gra
nicznych. Domiński Leon, lat 17, 49 p. p., bitwy: Kuchary, Mława. 
Jakubiak Anast., lat 17, 201 p. szwoleżerów. Kwiatkowski W a
cław, lat 19, 144 p. p. strzelców kresowych, bitwy: Mława, Łuni- 
niec, Grabowo. Lewandowski Jan, lat 21, 201 p. szwoleżerów, bi
twy: Płońsk, Mława, Równo — Zwiahel, Korosteń, Korzec. Ma
kowski Henryk, lat 16, pociąg pancerny ..Podhalanin”, bitwy: 
Siedlce — Sokołów. Mochtak Józef, lat 17; 6 p. p. leg. Pernej Ste
fan, lat 18; 144 p. p. strz. kres., bitwy: Mława — Grabowo, otrzy
mał pochwałę pułkową. Polkowski Józef, lat 15; 201 p. p., bitwy: 
nad Niemnem — Sokółka. Sobiech Antoni, lat 19; Art. przeciwlot
nicza, bitwy: Sokółka — Kuźnica — Grodno — Lida. Szulc Józef, 
lat 16; 6 p. p. Leg. W alicki Kazimierz, lat 19; 6 p. p. Leg., ranny 
w łopatkę, b itw y: Lida — Grodno — Sejny. Zmysłowski Jan. lat 
19; 6 p. p. Leg., Płońsko — Nowe Miasto, rami).

Harcerze w bojach 3



5-ta drużyna  płocka im. K. Traugutta,

Stan z dnia 1 lipca — 38 ludzi. W wojsku było 5, 
w Straży O byw atelskiej — 6.

W wojsku byli:
Więcławski Pankracy 18 lat, Gorczyca Władysław 17 lat, Ka

wecki Ignacy 17 lat, 201 p. szwol. — front. Umiński Jan 18 lat, TO 
p. p., 12 p. szwol. wlkp. — front. Grzegorzewski Zygmunt 15‘/a 
la t — 202 p. p.

W Straży O bywatelskiej pracowali: Gadzaliński Grzegorz, 
Strupczewski Jan, Dąbrowski Zygmunt, Lipiński St., W ęgier St., 
Budny Antoni — wszyscy w wieku 15 lat.

1-sza drużyna  gostynińska.

Stan drużyny 1 lipca — ludzi 54. W w ojsku służyło —
8, rannych 2. Służbę pomocniczą pełniło — 12.

Do wojska poszli:
Brodzki Jan, 18 lat, 201 p. p., bitwy: Łapy, Filipy; ranny w sto

pę. Bem W aldemar 18 lat, 18 p. a. c. Łaski Roch 18 lat, 201 p. p., 
bitwy: Łagy, Radzymin, Grodno, Ciechanów. Wysłouch Bernard
16 lat, 201 p. p., bitwy: Ostrołęka, Pułtusk, Ciechanów, Nasielsk. 
Krzewski Janusz, 17 lat, 205 p. p. bitwy: Ostrołęka, Radzymin. 
Grodno, Ciechanów, ranny w rękę. Czaki Tadeusz, 16 lat, 11 p. p. 
Straży Granicznej. Koperski Mateusz, 19 lat, 201 p. p., bitwy. 
Korczaki, Ciechanów, Grodno, Wilno. Kaczmarek Roman, 19 lat, 
29 p. strz. kres.

Służbę pomocniczą chłopcy pełnili w Straży Obywatelskiej 
i w Biurze Propagandy.

1-sza płońska drużyna  im. T. Kościuszki.

W wojnie z bolszewikami bierze udział 8-iu druhów.
Jarczewski Fr., Żuławski St., Jagodziński Al., Czerniakowski J., 

W aśniewski T., Chamski M., Przedpełski T.

1-sza rypińska im. St. Czarnieckiego.

Harcerzy w wojsku 21; zabity i, rannych 5, w nie
woli 1.
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V\ wojsku służyli:
Rumianek St. 26 lat, 49 p. strz. kres., bitw y: Mława — Ciecha

nów. Suliński St. 19 lat, 205 p. p., bitwy pod Nowogródkiem — 
w niewoli. Girecki Tadeusz 21 lat, 49 p. strz. kres., bitwy: Cie
chanów. Rumianek Szczepan 17 lat, 49 p. strz. kres., bitwy: Mła
wa — Ciechanów. Ś. p. Mossakowski Edmund 18 lat, 205 p. p. 
pod Nowogródkiem; zabity. Wilczyński Jan 18 lat, 49 p. strz. kres.; 
ranny w nogę. Zajączkowski Teofil 20 lat, 205 p. p., front. Gac 
Stanisław 19 lat, 49 p. strz. kres., front. Kułakowski Edm. 18 lat, 
6 p. p. Leg. Florjanowicz Tad. 17 lat, Zabłocki Antoni 16 lat, obro
na Warszawy, Radzymin, ranny w nogę. W arlik G abrjel 15 lat, 
1 p. syberyjski, ranny w rękę. Rewekunf Leon 18 lat, 144 p. strz. 
kres., front. Krukowski Zygmunt 18 lat, 205 p. p. Twarogowski 
Stan. 17 lat, 6 p. p. Leg. Szymkowski M arjan 18 la t 6 p. p. Leg. 
Zabłotny Władysław 17 lat, 6 p. p. Leg. Dembicki Józef 17 lat, 
144 p. strz. kres., 18 większych bitew. Kawczyński Zygmunt 
18 lat, szpital warszawski. Bronz Mieczysław 18 lat, 6 p. p. Leg. 
Gałkowski Herm. 19 lat, 6 p. p. Leg.

l-szu drużyna w  Sierpcu im. S. Jasińskiego.

W wojsku było 18, rannych 2.

Kołodziejski Franciszek 19 lat, 206 p. p. i 6 p. p., bitwy: pod 
Włocławkiem. Strusiński Stan. 17 lat, 6 p. p., 145 p. p., 45 p. p., 
bitwy: Kondrajce, Gutkowo, Tarnowa Góra, ranny w rękę i no
gę. Chojnacki St. 18 lat, 6 p. p., 145 p. strz. kres., bitwy: Ciecha
nów — Mława — Kowel. Kozłowski Teodor 16 lat, 221, 201, 6 p. p., 
bitwy: Grodzisk, Szydłowo. Kosobudski Czesław 17 lat, 6 p. p., 
49 p. p., bitwy: Nowe-Miasto, Kondrajce, ranny w rękę. Kuliński 
Aleks. 17 lat, 221, 32 p. p., bitwy: Radzymin — Lubartów. Ru- 
dowski Henryk 16 lat, 52 p. p., bitwy: Radzymin — Lubartów. 
Napiórski Henryk 15 lat, 221 p. p. i in., bitwy: Radzymin — Mo- 
łodeczno. Kulisz Sylwester 18 lat, 6 p. p. Leg., bitwy: Radzymin — 
Mołodeczno. Osiecki Józef 18 lat, 206 p. p. Osiecki Stanisław 15 lat, 
206 p. p. Mroczyński St. 18 lat, 221, 6 p. p., bitwy: Lida. Frydry- 
chowicz St. 20 lat, 205 p. p., 5 p. p. Leg., bitwy: Łomża — O stro
łęka. Wiśniewski Kazimierz 15 lat, 221, 33 p. p., bitwy: Radzy
min — Lubartów. Zuchniewicz Wincenty 17 lat, 221, 143 p. p., b it
wy: Radzymin — Zasław. Ligocki Adam 16 lat, 206 p. p. Kiełczyń- 
ski Wacław 17 lat, 32 p. p. Nadratowski Tadeusz 17 lat, 6 p. p. 
Leg., bitwy: Grodno, Sejny, Lida.
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2-ga drużyna 10 Sierpcu im. T. Kościuszki.

W wojsku 6 harcerzy.
Malanowski P. 18 lat, 201 p. szw., wszystkie bitwy szwadr. Mel- 

kowski S. 18 lat, 6  p. p. Leg., wszystkie bitwy 3 bataljonu. Ko
towski Jan 16 1., 2 p. p. Leg., bitwy: Warszawa — Mołodeczno. 
Nadratowski M. 19 lat, 6 p. p. Leg., bitwy: Sejny — Lida. K ra
szewski WI. 17 lat, 6 p. p. Leg., bitwy: Sejny — Lida. Kierkow- 
ski Wł. 17 lat, 206 p. p. Leg.

1-sza drużyna to Drobinie im. T. Kościuszki.

W wojsku 2.
Nowicki K. 17 lat, 144 p. strz. pod Dnieprem. Lewandowski St.

17 lat, 6 p. p. Leg., bitwy: Sejny — Lida.

Powyższe zestawienie dokładnie obrazuje w iek i ilość 
harcerzy, k tórzy zaciągnęli się na front lub brali udział 
w obronie Płocka. Przeważnie są to chłopcy 15. Ib  i  1“ 
letni. K ażdy praw ie z nich brał udział w kilku bitwach, 
odbył dalekie marsze, zniósł ciężar głodu, spiekoty7, 
zimna, wiele nocy bezsennych; nie dość na tem: z po
wodu przewagi liczebnej sił nieprzyjacielskich musiał 
po wielu nocach bezsennych odpierać kontratak i wroga 
i musiał zmyciążać, bo tu  chodziło o rzecz wielką —
o Polskę... Tą m yślą przejęty  był każdy... Kogo dosię
gała kula ten umierał, spokojnie oddając duszę Bogu, 
a życie Ojczyźnie, kto odniósł rany, ten ze stoicyzmem 
cierpiał, bo wiedział za co cierpi.

C horągiew  w łocław ska.
W łocławek, Aleksandrów i Kutno.

W roku 1911 wśród młodzieży zawiązuje się tajna, 
pierwsza we W łocławku drużyna harcerska. O ficjalnie 
w ystępow ała ona jako drużyrna piłki nożnej pod nazwą 
„C uiavia” . Policja rosyjska wkrótce zwęszyła, że rze
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koma drużyna piłki nożnej w istocie ma głębszą ideolo
gję. Na skutek przeprow adzonej rew izji na jednej ze 
stancyj uczniowskich aresztowano i osadzono w więzie
niu na 6 tygodni druhów : kom endanta drużyny E. W oj
ciechowskiego, Turleja, Szymańskiego i Malinowskiego, 
a cały szereg uczniów pociągnięto do śledztwa. Nie mo
gąc wymusić obciążających zeznań z aresztowanych, 
policja zwolniła ich z zamknięcia, pozostawiając jed 
nak pod nadzorem.

W r. 1920, na skutek odezwy R ady O brony Państwa, 
młodzież samorzutnie utw orzyła Komitet Uczniowski. 
Celem Komitetu było wciągnięcie całej miejscowej mło
dzieży do akcji wojskowej. Po kilku dniach pow staje 
biuro werbunkowe, w którem  pracu ją  również harcerze.

Na skutek rozkazu Naczelnictwa ogłoszono zbiórkę 
hufca włocławskiego, celem zarejestrow ania harcerzy, 
zdolnych do służby wojskowej. Liczba ich dosięgła 100. 
Odnośne zarządzenia rozesłano telegraficznie do Koła. 
Radziejowa, Lipna i Aleksandrowa. Zapał do czynnej 
służby w wojsku był tak  ogromny, że Komenda Hufca 
mimo zleceń Naczelnictwa nie mogła utrzym ać norm al
nej pracy w drużynach, jakkolw iek było to konieczne 
ze względu na dobro sprawy. Wiec młodzieży szkolnej 
zwołanej przez wspomniany Komitet, uchw alił gremjal- 
ne wstąpienie wszystkich do wojska. I tegoż dnia już 
miasto u jrzało  kolumnę 150 ludzi spraw nie m aszerują
cą, 7, narodowym  sztandarem, do biura werbunkowego. 
Po kilku dniach wszyscy znaleźli się w szeregach w oj
ska. Podobnie działo się i w środowiskach hufca.

W stępowano do 14 p. p., 4 p. a. p., 32 p. p., 2 p. szwo
leżerów i in.

Musimy tu przytoczyć i jeden niemiły fakt, że nie
którzy „harcerze” w stępując do wojska, pozdejmowali 
odznaki, zapomnieli o przyrzeczeniu i o swej p rzyna
leżności organizacyjnej. Tych jednak było niewielu. 
Po kilku dniach harcerze w liczbie 150 miejscowych
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i zamiejscowych chłopców w yruszyli do W arszawy, 
gdzie przydzielono ich do tam tejszych ochotniczyh pu ł
ków.

Harcerze młousi obok hufca „Zuchów”, w ogólnej 
liczbie 200 ludzi podzielili się na drobniejsze oddzialki, 
z których jeden objął w arty  na lin ji kolejowej i przy 
Czerwonym Krzyżu, część przy  biurze werbunkowem, 
reszta zaś służyła pomocą ewakuowane j ludności, w Ko
mitecie O brony Narodowej oraz w milicji m iejskiej 
i powiatowej.

Podczas najazdu  kaw alerji bolszewickiej na Płock 
i Włocławek, b ra ł udział w obronie m iasta oddział h a r
cerzy w sile 35 ludzi, k tóry  strzegł lewego skrzydła oko
pów, osłaniających przedmoście. H arcerze pierwsi zo- 
tknęli się z przybyłym i niespodziewanie kozakami. Nasi. 
wyposażeni w stare karabiny  i m inimalną ilość am uni
cji, pod naporem  kaw alerji kozackiej cofnęli się do sa
mego mostu. W  kontrataku naszym, po przybyciu po
siłków, stracono kilku harcerzy. Bez wieści zaginął se
kretarz hufca, druh Kazimierz Gąszczyński, jeden 
z najlepszych harcerzy na K ujaw ach. Jego niezłomna 
wola i energja, jako  członka Komendy H ufca, dawała 
początek wszelkim przedsięwzięciom harcerskim  na 
Kujaw ach.

Z drużyn włocławskich najw iększą daninę krw i zło
żyła I-sza włocławska drużyna im. K. Pułaskiego, za
łożona w październiku 1911 roku. Oto spis je j członków, 
poległych na polu chw ały: Zygmunt Osiński (zginął 
w 1915 r.), Jan  Zieliński (1915 r.), Jerzy  Bieganowski 
(1919), St. Sarjusz-Zalewski (1919), Gass Tad. (1920), 
F ryderyk  G ustaw  (1920), Kaz. Gąszczyński (1920), Jan  
Król (1921 r. na G órnym  Śląsku).

Z 3-ej d rużyny zginął pod Słuckiem 12 listopada druh 
Switkiewicz Józef — uczeń Sem inarjum  Nauczyciel
skiego, jeden z lepszych druhów  i uczniów; w niewoli 
było kilku harcerzy.
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Aleksandrom. Z Aleksandrowa przybył do W arszawy 
w dniu 20 lipca ochotniczy oddział harcerski z 92 ludzi.

W Kutnie  zgodnie z rozkazem Głównej K w atery L. 6 
hufiec kutnowski został podzielony następująco:

G rupa I rezerw a gońców — ludzi 30 
II gońcy „ 10

„ III służba k an ce la ry jn a  „ 22 
„ IV „ w artow nicza „ 10 
„ V „ frontow a „ 90

Wszyscy 90 z grupy frontowej zostali wcieleni do 
kom panji ochotniczej bataljonu zapasowego 37 p. p.

D rużyny żeńskie zgłaszają 20 harcerek w  wieku od 
lat 14 — 16 do służby kancelaryjnej, oraz 15 harcerek 
w wieku od 16 la t wgórę do służby sam arytańskiej.

Polegli z hufca kutnowskiego w r. 1920: K urzyński 
Zygmunt, Borowski W ładysław, Jasiński M aksymiljan, 
K rawczyk Leon, Izydorczyk Albin. R any odnieśli: Ko
walewski Józef (inwalida), Śmiechowski Antoni (inwa
lida), T ybura Ju ljan , Seroczyński Zenon, W ojtczak Ja- 
kób, Bryłka Teofil, Stefański H enryk.

Miasto Kutno ufundow ało hufcowi harcerskiem u 
sztandar na drzewcu z herbem K utna i napisem na 
srebrnej tabliczce:

„Harceraom Ochotnikom na pam iątkę zwycięskich 
walk w obronie O jczyzny m. Kutno 1920 r.” .

C horągiew  białostocka.

Białystok: t i 4 drużyny, drużyna pożarna. — Suw ałki — W kom
panji suwalskiej. — Wołkowysk.

W okresie do 1918 r. pow stają na terenie^gimnazjum 
Pańscw. im. króla Zygmunta 
3 drużyny. Pracę harcerską w 
pad bolszewicki w r. 1920. H arcerze ze wszystkicłi d ru 
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żyn. w stępują do arm ji ochotniczej, organizowanej przez 
J. Hallera. W obronie O jczyzny polegli harcerze 1-szej 
białostockiej: Sojko Karol, Bielicki Seweryn, W ojciuk 
Stanisław, Juszkiewicz Jan, Czarnecki i G aw ina S tani
sław". Razem 6-ciu. D ruh G aw ina przed śmiercią zostaje 
oficerem. D ruh Cydzik otrzym uje „krzyż w alecznych”. 
Na szlaku Wilno — W arszaw a walczą w 1-szej kom pa
nji 6-go harcerskiego pułku  członkowie drużyny: Olech
nowicz Hipolit, Mróz Em iljan, Niwiński Alfred, Cydzik 
Stanisław, Cotko Józef, Juszczuk Konstanty, Kupiec 
Aleksander, Homan Jan, Dubaniewicz Bronisław, Go
golewski Eugenjusz, Bole Adolf. Ten ostatni przeziębił 
się podczas w ojny i zmarł na gruźlicę 25 m arca 1921 r. 
Polegli też druhowie Żołądkowski Alfred i Złoty O l
gierd. Ranni byli: Suchnicki H enryk i Gąsiecki W łady
sław. G im nazjum  im. Króla Zygm unta Augusta, k tóre
go uczniami byli polegli, dokonało odsłonięcia tablicy 
pam iątkow ej w m urow anej w ścianę auli gimnazjum. 
Napis na tablicy brzm i ja k  następuje: „D. O. M. Dulce 
et decorum pro P atria  mori! W  w alkach o całość i nie
podległość Polski w latach 1918 — 1920 bohatersko swe 
życie oddali. Ku uczczeniu ich wielkiej ofiary na ołtarzu 
miłości O jczyzny złożonej, tablicę tę u fundowało w r. 
1927 gim nazjum  państwowre im. Króla Zygm unta Augu
sta” .

Prócz podanych w yżej nazwisk poległych na tablicy 
widnieje szereg innych, z których wszyscy, prócz jed 
nego, to harcerze, uczniowie tego gimnazjum.

Z drużyny pożarnej w Białymstoku 11 starszych 
chłopców idzie do wojska, poza tem reszta zgłasza się 
do Komitetu O brony Państw a. W  wojsku znaleźli się 
następujący  chłopcy: O strowski Mieczysław, O strow 
ski Antoni, Paciorek Zygmunt. Kulpowicz St., M alej
czyk P., W ojtasz Kazimierz, Henelt Józef, Nowacki 
Edw ard, G rygorczuk Bronisław, Kowalski Kazimierz. 
Młodsi pełnili służbę w artowniczą w szpitalu garnizo
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nowym, aż do chwili zajęcia Białegostoku przez bolsze
wików.

4-ta drużyna białostocka ponosi ciężką stratę przez 
śmierć trzech swych najlepszych harcerzy: ś. p. Roma
na Hryniewieckiego, ś. p. Zbigniewa Roszczyka i ś. p. 
Ziętko — drużynowego. Hryniewiecki ginie podczas

Rys. 15. Tablica pam iątkowa poległych harcerzy, 
uczniów sem inarjutn państwowego w Białymstoku.

wywiadu, dostawszy się pod krzyżowy ogień karabi
nów m aszynowych, Roszczyk zginął bez wieści, Ziętko 
po przebyciu frontu tonie w nurtach W isły.

Oto w yjątek z kroniki 4-ej drużyny, poświęcony druhowi 
Roszczykowi:

„Mój zastępowy”.
„W 1920 roku zaraz po zawiązaniu drużyny zaczęto szukać za

stępowych. Wśród kandydatów znalazł się szczupły brunecik,
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w yglądający dziecinnie, nawet głos miał podobny do głosu har
cerki. Mówił zawsze m elodyjnie z zastanowieniem się i zrozu
mieniem.

Takiego chłopca dostałem na zastępowego. Dziwne były nasze 
zbiórki. Zastępowy mój miał dar płynnego mówienia nawet o rze
czach nudnych, a zw ykle owe nudne tematy w ustach jego nabie
rały barwy, życia i ruchu. Tem nam ogromnie imponował i tem  
też trzymał w gromadzie. Zastępowy mój brał udział w walkach  
Legjonów i umiał barwnie opisywać swoje przeżycia.

W internacie łóżka nasze stały obok i długo w nocy gadaliśmy, 
o co miał wieczną pretensję ś. p. druh Ziętko.

Dziwnym był mój zastępowy... Zawsze „musiał” komuś poży
czać... Kuferka nigdy nie zamykał, bo mówił: „Pieniędzy tam 
niema, a chleb weźmie ten, kto będzie głodny”.

Kiedy nawała bolszewicka ruszyła na podbój świata i 13 lipca 
ogłoszono odezwę, wzywającą do tworzenia bataljonów ochotni
czych, — mój zastępowy nie zawahał się ani minuty i poszedł...

Parę godzin przed ucieczką z domu dał mi w parku swoją fo
tografję i zwykłym  głosem rzekł: Nie czekaj dziś na mnie — nie 
będę miał czasu”.

Rozłączyły nas losy. Jego fatum poniosło do kaw alerji, mnie 
rzuciło do 205 p. p.

I nigdy już nie spotkałem się z moim zastępowym... ciała nawet 
nie znaleziono...

Śpi mój zastępowy w ziemi polskiej razem z drużynowym ś. p. 
Ziętkiem, który w yszedłszy cało z pod kul bolszewickich, topi się 
w zdradliwej Wiśle.

Zastępowy mój tajemniczym był chłopcem...
Tajemnie uciekł w objęcia śmierci, tajemniczo zginął w walce

o granice Rzeczypospolitej, tajemnicą jest okryte m iejsce jego  
zgonu i spoczynku... Usłyszawszy bowiem o załamaniu się frontu 
w „bitwie o W arszawę” ucieka ze szpitala chory na czerwonkę; 
a gdy go odsyłano pociągiem sanitarnym, ucieka z niego i ginio 
śmiercią nieznaną...

N ie zdzierajm y tej tajem nicy, bo On żyje wśród nas duchem ..
On... mój zastępowy... Zbigniew Roszczyk...”

Ku pam ięci poległych wywieszono w szkole tablicę 
pam iątkow ą. Corocznie w „Dniu harcerskim ” przy  ta 
blicy odbyw a się uroczystość harcerska.
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S u w a ł k i .

Już z rozpoczęciem w akacji harcerze przystąpili do 
prac pomocniczych dla wojska. Służyli oni jako  łączni
cy przy defensywie w Suwałkach. 10 lipca stworzono 
z harcerzy w wieku ponad 16 la t oddział wartowniczy, 
który objął w mieście wszystkie posterunki, celem zwol
nienia na front żołnierzy. O ddział harcerski by ł pierw 
szym oddziałem ochotniczym na ziemi suwalskiej. L i
czył on 36 ludzi i wkrótce został wcielony do tw orzącej 
się ochotniczej kom panji w Suwałkach.

Wobec sytuacji na bliskim froncie oraz z powodu 
przerw ania kom unikacji pomiędzy Suwałkam i a  W ar
szawą, rozkaz m obilizacyjny Naczelnictwa o stawienie 
się w dniu 17 lipca na zbiórkę m obilizacyjną tu  nie 
mógł być w całej rozciągłości w ykonany. Po tygodnio- 
wem przeszkoleniu kom panja pod dowództwem ppor. 
Puchalskiego odeszła pieszo do Łomży w  kierunku 
W arszawy. (Grodno było już  zajęte przez bolszewi
ków). W skład je j wchodzili oprócz harcerzy również 
pluton „Sokołów” i pluton ochotników, nie należących 
do żadnej organizacji. Z Łomży odjechano koleją do 
Jabłonny, gdzie ochotników niezwłocznie um unduro
wano i zaprzysiężono, poczem suwalszczanie, jako 13-ta 
kom panja 201 p. p., w yruszyli w  pole.

27 lipca przybyto  do Łap i pod ogniem nieprzyjaciel
skim zajęto odcinek Suraża. T u  otrzym ali chrzest bojo
wy. Następnego dnia pluton harcerski bierze udział 
w zażartej walce pod Danilowem. Chłopców, czyto 
w m arszu naprzód, czy podczas cofania się wstecz, za
wsze cechowała pogoda ducha. Pierwszą ofiarą z grona 
harcerskiego staje się jeden z najprzykładniejszych 
harcerzy, d ruh  Mieczysław Puchnowski, przeszyty ku la
mi karabina maszynowego podczas ataku  pod Paprocią 
Wielką w dn. 4 sierpnia. Równocześnie zostaje ranny

75



druh Antoni Radziukiewicz. Poza tem zginęło wielu 
innych ochotników.

Wobec znacznych strat, poniesionych przez kom panję 
suwalską, zostaje ona rozdzielona między inne kompa- 
nje 201 p. p. Razem z tym  pułkiem  suwalszczanie od
byli ofensywę na Wilno, a potem na Białoruś.

Równocześnie z oddziałem harcerzy stworzony był 
w Suwałkach i oddział ochotniczy harcerek, pod do
wództwem druhny II. Staniszewskiej. Oddział ten objął 
część posterunków wartowniczych w mieście.

W o ł k o w y s k

Z 1-szej drużyny wołkowyskiej im. T. Kościuszki 
bierze czynny udział w w alkach o niepodległość 6-ciu 
druhów, na czele z drużynow ym  i późniejszym hufco
wym drużyn wołkowyskich, druhem  Ignacym Szarejką 
i drużynowym , Stanisławem Jezierskim.

C horągiew  brzeska.

Siedlce, Luków, Prużany, Brześć.

S i e d l c e .

Począwszy od lipca drużyny już nie pracowały jako 
oddzielne jednostki, ale prow adziły pracę łącznie. S tar
sze harcerki uczęszczały na kurs sanitarny i zajęte były 
w szpitalach i barakach  dla chorych, w szwalni dla 
żołnierzy i w biurach. Dziewczęta z drużyny „Zuchów” 
były  gońcami w Czerwonym Krzyżu.

Młodsi chłopcy byli kurjeram i w Komendzie Placu, 
w artow nikam i w koszarach 222 p. p., a starsi zaciągnęli 
się do w ojska i pracowali w wywiadzie, razem z kilko
ma harcerkam i.

Po ustąpieniu bolszewików z Siedlec wznowiono 
chwilowo przerw aną pracę; harcerki pracow ały w szpi
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talu, gdzie było moc rannych oraz prowadziły wojsko
wy kiosk z gazetami dla żołnierzy. Z rozpoczęciem no
wego roku szkolnego praca w drużynach poszła nor
malnym torem, dyżury jednak  przerwano, z w yjątkiem  
szycia szalików i rękawiczek.

W szystkich harcerzy ochotników z Siedlec zgłosiło 
się 83, z których 33 wcielonych zostało do 205 p. p.. 
a  reszta do 222 p. p. i innych oddziałów. Rodzice ani 
koła przy jació ł nie udzie
lały h a rc e rz o m  żadnej 
pomocy.

W d niu 3-go w rześnia 
um iera z ran otrzym a
nych w bitw ie druh T a
deusz D o w sk i. d ruży
nowy „Zuchów” przy 4 
drużynie im. C zarnec
kiego. O ddał życie za 
O jczyznę, ja k  i patron 
jego drużyny  — w ie lk i  
ry c e rz  p o ls k i  S te fa n  
C z a r n ie c k i .  G inie też 
druh Bolesław Melech 
z Pińska.

O sobnych k ilka  słów 
poświęcić należy z a s tę 
p o w i wywiadow czem u 
przy II oddziale D. O. K. w Siedlcach. Do oddziału 
tego należało 12 druhów. Zadaniem jego  było kon
trolow anie w szelkiego rodzaju  druków , śledzenie 
podejrzanych  jednostek  w okolicy, rozwożenie d ru 
ków do w skazanych miejscowości. Podczas zajęcia 
Siedlec przez bolszewików kilka harcerek pozostało 
na terenie, jako  wywiadowczynie IV arm ji. Zada
niem ich było zbieranie na tyłach arm ji bolszewickiej 
wiadomości, potrzebnych dla wojska polskiego, o liczeb

Rys. 16. Ś. p. Bolesław Meleeli.



ności nieprzyjaciela, zaoputrzeniu go w amunicję,
o wpływ ach, jak ie  w yw ierały „idee” głoszone przez bol
szewików. Prędkie jednak  wypędzenie bolszewików 
przez wojska polskie nie pozwoliło szerzej rozwinąć się 
te j pracy.

Narówni z harcerkam i i w bliskim kontakcie z nimi 
pracow ała młodzież nie harcerska, zasługując sobie 
uznanie miejscowego społeczeństwa.

Ł u k ó w .

Na zbiórkę m obilizacyjną w dniu 14 lipca stawiło się:

do grupy  V (frontow ej) 17-letnich — 16 harcerzy
„ „ I V ............................................. 9
  I I I ............................................... 8 „

 I I . . .............................. . . . . 4
I 2» « ............................. ................... ...............»____

Razem . . 39 harcerzy

D rużyny łukowskie, otrzym awszy rozkazy z Naczel
nictwa i po rozklejeniu ich w mieście, rozpoczęły pracę 
pod przewodnictwem druhów W alczaka, Brzozowskie
go — drużynowego i Dubieszki — przybocznego.

Na zapotrzebowanie Powiatowej Komendy Uzupeł
nień przydzielono do tego urzędu kilku harcerzy, jako 
pisarzy i gońców. Jednocześnie Komenda Policji P ań
stwowej zażądała kilkunastu  chłopców, zdolnych do 
pełnienia służby na posterunkach, k tórzyby mogli za
stąpić funkcjonarjuszy policji, ci bowiem musieli w y
jeżdżać na wsie w pogoni za dezerterami, których wów
czas włóczyło się niemało. Do grupy V-ej wcielono 30 
harcerzy, w tem 22 z łukowskiej drużyny, a  resztę
z drużyn radzyńskiej i lubartowskiej.

K ancelarja P. K. U. 35 p. p. i Policja Państw owa były 
to dwa w ięks/e ośrodki, w których pracowali harcerze.

78



Prócz tego wysyłano harcerzy do służby gońców i k an 
celaryjnej w insty tucjach społecznych.

Do tych należały: kan tyna żołnierska na  stacji, Czer
wony Krzyż, Dowództwo Dworca, kancelarja żandar- 
merji i gospoda dla żołnierzy. P raca  społeczna w Łuko
wie trw ała niecały miesiąc, bo od 14 lipca do 8 sierpnia, 
t. j. skończyła się na  dzień przed zajęciem Łukowa 
przez bolszewików.

W P. K. U. 35 p. p., w Dowództwie Dworca i Policji 
Państwowej harcerze w yrobili sobie bardzo dobrą opi- 
nję, natom iast w punkcie wyżyw ienia i w gospodzie 
żołnierskiej nie odznaczali się zbytnią gorliwością. Na- 
ogół jednak większość harcerzy spełniała swe obowiąz
ki dobrze.

P r u ż a n y.

Udział w akcji obrony państw a I-ej prużańskiej d ru 
żyny koedukacyjnej im. T. Kościuszki był następujący: 
po otrzym aniu odezw Naczelnika Państw a i gen. H alle
ra dowództwo drużyny, porozumiawszy się z człon
kami Powiatowego Komitetu O brony Państw a, zorga
nizowało służbę łącznikową przy  tym  komitecie. Do 
służby wyznaczono 17 osób, z tego 12 chłopców i 5 
dziewcząt.

Służba polegała na dyżurach przy Komitecie Obrony 
Państwa, na roznoszeniu listów po mieście i do bliskich 
punktów powiatu.

Praca trw ała od 14 do 20 lipca, t. j. do chwiH 
ew akuacji m. Prużan. Kierowniczką drużyny prużań
skiej była druhna Czarnocka.

Ogółem kresowa Chorągiew brzeska łącznie z m ia
stem Brześciem zmobilizowała przeszło 150 ludzi, któ
rzy zostali przydzieleni do 205 p. p., który później pła
wił się we krwi, broniąc stolicy.

79



Kompanja marszowa. — Służba łącznikowa.

L u b l i n .

Na skutek rozkazów Naczelnictwa w Chorągwi lu
belskiej przeprowadzono mobilizację, w yznaczając jako 
miejsce zbiórki miasto Lublin. 15 lipca w szystkie d ru 
żyny ju ż  stanęły w pogotowiu.

Na apelu wieczornym raport w ykazał obecnych 400 
harcerzy. Do Rem bertowa wyjechało w dwóch tran 
sportach 96 druhów. Prócz nich do rozporządzenia wo
jew ody lubelskiego przydzielono oddział kurjerów  z 15 
harcerzy, poniżej la t 17. G rupa harcerzy z d rużyny za
mojskiej staje do służby w artow niczej p rzy  mostach na 
linji Zawada — K rasnystaw. Pozostali harcerze w licz
bie 212 zostali zakw aterow ani w obozie południowym 
w Lublinie, gospodarczy przydział otrzym ując do 1/II 
bataljonu wartowniczego. Nazwę otrzym ali: „harcerski 
bataljon w artow niczy”. Komendantem bataljonu zosta
je d ruh  Grochowski.

Służba w bataljonie była dość ciężka, niemniej je d 
nak pożyteczna. Z powodu braku  ludzi na posterun
kach trw ano po 12 godzin na dobę. W chwili kiedy 
stanęła przed oczyma możliwość cofania się w ojska pol
skiego za Wisłę, przeprowadzono reorganizację bata ljo 
nu i wszystkich młodszych chłopców (poniżej la t 16) 
odesłano do domu, ze starszych zaś utworzono kompa- 
nję marszową, tak  zw aną „m arszówkę”. K om panja li
czyła wówczas 142 druhów. W ymarsz za Wisłę nie od
był się. O trzym ano natom iast przydział do grupy m a
jora Zwisłockiego, k tó ra m iała za cel obrouę Lublina 
przed ew entualnym  napadem  Budiennego. Po odparciu 
Budiennego przez wojsko polskie i usunięciu niebezpie
czeństwa, jak ie  groziło miastu, kom panja musiała w dal-

Chorągiew  lubelska.
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szym ciągu pełnić żmudną i nudną służbę wartowniczą. 
Ale gdy 51 września otrzymano rozkaz udania się na

front do 2 dyw izji legjonowej zapanowała w kompanji 
radość, że wreszcie będą mogli spotkać się oko w oko 
z nieprzyjacielem.

Harcerze w bojach 6. 81



K om panja marszowa w yruszając z Lublina pełna b y 
ła zapału  wojennego; naw et młodsi, mimo możności zu
pełnego zwolnienia, wszyscy w liczbie 14 pozostali 
w kom panji. K om panja w yruszając w pole zaopatrzona 
była w kuchnią połową na 100 ludzi, dwie apteczki oraz 
nosze. W yekwipowanie kom panji było niekompletne. 
Plecaki były straszną zbieraniną, nie wszyscy chłopcy 
mieli chlebaki; koce posiadała tylko część żołnierzy, 
pasy były parciane, ładownice blaszane.

W czasie krótkiej podróży do Zamościa humory 
wszyscy mieli świetne. Stąd nastąpiła jazda na B iały
stok i postoje całemi dniam i na stacjach. Podróż ta 
trw ała cały tydzień i dała się wszystkim we znaki. To 
też z wielką radością w itano „ląd’ i marsz pieszy. 
Teraz dopiero zacząć się m iały przemarsze. Dotarto 
do Strubnicy. T utaj postanowiono oddział zatrzy
mać z paru  względów: prim o dla zaopatrzenia w żyw 
ność w bogatszej okolicy oraz z braku instrukcyj 
co do kierunku dalszego marszu. Z rządcą m ajątku  
zaw arto umowę, że w czasie postoju kom panja za 
pracę w polu otrzym a m ąkę na chleb i kartolle. Wobec: 
tak  dogodnego układu  — kom panja nie była plagą 
okolicy. Dowódca kom panji, druh Grochowski, w y
brał się z drugim  harcerzem  pieszo do Nowogródka po 
instrukcje. W sztabie dyw izji otrzym ali rozkaz sprow a
dzenia kom panji do Nowogródka, a w razie posunięcia 
się dyw izji naprzód m aszerowania za nią. Piątego dnia 
wrócili do Strubnicy, przeszedłszy we dw ójkę prze
strzeń 250 km. Dnia następnegto kom panja, słabo zapro- 
w jantow ana, wymaszerowała. Z okolicy, mimo, że po
przednio zabrano wiele koni, chłopcy sprowadzili 
parę  podwód i z takim  taborem posunęli się dalej. 
W czasie wszystkich przem arszy gotowano w kotle 
przeważnie raz na dzień, jedzono dwa razy na dzień. 
Było i tak, że jedzono tylko kartofelki bez soli. Z utę
sknieniem wspominano sobie potraw y obozowe na kur-
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sach i kolonjach harcerskich, gdzie nosem kręcono na to, 
co obecnie uw ażanoby za przysm aki. Podczas tych 
przemarszy, gdzie pożywienie z kotła było niedosta
teczne, zaradność harcerska za zgodą dowództwa, w y
korzystywana była na w yszukiw anie pożywienia. N aj
częściej pastw ą padały kartofle z pól i kopców. W sku
tek złej straw y chłopcy z sił opadli ogromnie. 30-to 
kilometrowe codzienne marsze po piaskach Biało
rusi, w dziuraw ych butach, w ywołały bolesne obtarcia 
nóg u wielu chłopców. Niezaprawieni do dłuższych 
marszów zaczęli chorować na opuchlinę gruczołów 
w pachwinach. Posuwano się w okolicy, gdzie panow ała 
cholera, tyfus i inne ch oroby. Aż do chwili większych 
mrozów nocowano w stodołach, a  dopiero z nastaniem  
mrozów — w chatach. Poważniejszych zasłabnięć jed 
nak nie było, z w yjątkiem  przeziębień i chorób żołądko
wych (skutki jedzenia brukw i i  m archw i na surowo), 
ale temu radziła apteczka. Apteczki uzupełniano lekar
stwami parokrotnie w punktach  sanitarnych lub w ap 
tekach. Od ch wili w yjazdu z Lublina ani razu  nie mieli 
możności zaopatrzyć się w mydło, co odczuwano bardzo 
dotkliwie. Nie było się czem m yć i prać bielizny, która 
domagała się tego gwałtownie.

Wiek członków kom panji by ł następujący:
17 letnich — 28.
18 letnich — 32.
19 letnich — 30.
20 letnich — 9.
21 i starsz. 13.

Wykaz należących do H arcerstw a i ich stopnie:
H arcerzy 2-go stopnia — 2.
H arcerzy 3-go stopnia — 42.
H arcerzy bez stopni — 49.
Nieharcerzy — 19.
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O rgunizac ja kom panji była ściśle wojskowa. Sekcyj 
nymi byli przew ażnie zastępowi drużyn. Plutonowymi: 
Z. Pułaski i F. Krzysztoń. Szefem — J . Dobrzyński, do
wódca kom panji K. Grochowski.

Papierosy — należne każdem u żołnierzowi, otrzym y
wane przez kom panję — były  sprzedawane w gospo
dzie. Sprzedano razem  32,760 sztuk za sumę 28,078 m a
rek, z czego wypłacono każdem u harcerzowi po 250 mk 
na zakup żywności, a za resztę pokryto w ydatk i na fo
tografię.

W drodze do Nowogródka zmieniono marsz na Moło- 
deczno, tam  bowiem przeniósł się sztab dywizji. Tutaj 
odbył się przegląd kom panji przez dowódcę dyw izji 
płk. Żymirskiego i szela sztabu dyw izji ppłk. Malinow
skiego. W czasie przeglądu paciał śnieg. Pułkow nik Ży- 
mirski, oglądając bose nogi „m arszówki” harcerskiej, 
powiedział: „Szkoda, że przyszliście za późno, bo już 
podpisany został prelim inarz pokojowy". Widocznie, że 
ten żołnierz, który niemal boso maszerował setki kilo
metrów po śniegu, o chłodzie i głodzie, a przytem  nie 
zdemoralizował się i nie stracił ochoty do walki, był do
brym  żołnierzem. Po kilkudniow ym  postoju w Molo- 
decznie, przem aszerowano do Szczurzyna koło Lidy, 
i tam  po 10-ciu dniach postoju otrzymano rozkaz po
w rotu do Lublina.

W dniu 13 listopada kom panja została rozformowana.
Równocześnie z opisaną wyżej akcją  wojskową lu

belscy harcerze pełnili służbę łącznikową przy  U rzę
dzie W ojewódzkim, pomocniczą w Obyw atelskim  Ko
mitecie Obrony Państw a oraz na dworcu kolejowym. 
Działalnością tą  kierował były  drużynow y 10-ej lubel
skiej drużyny druh Nikodem Miklaszewski, obecnie 
członek współdziałający Z. H. P.

Chłopcy użyci do tej akcji byli w wieku 13 — 16 lat.
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Zadania służby łącznikowej przy województwie okre
śla okólnik wojewody lubelskiego, p. Moskalewskiego. 
do starostów tegoż województwa, k tóry  tu przytaczam y: 

..Do p. p. Starostów województwa lubelskiego. Dla 
utrzym ania ścisłego kontaktu urzędowego ze wszystkie-

Rys. 18. Szlaki służby łącznikowej 
harcerskiego oddziału w Lublinie.

mi starostwami w obecnym okresie, zaprowadzam 
z dniem otrzym ania niniejszego polecenia stały kurs 
kurjerów  (skautów), którzy będą codziennie zawozić 
starostwom ważniejsze polecenia i przesyłki Urzędu



Wojewódzkiego, odbierając równocześnie ze starostw a: 
a) treściwy raport sy tuacy jny  p. starosty, zaw ierający 
zestawienie donioślejszych wydarzeń w jego powiecie 
oraz b) inne pilne korespondencje do Urzędu W ojewódz
kiego”.

Podróż łączników odbywała się 4-ina szlakami:
I-szy na linji Lublin — Rejowiec — Tomaszów.
II-gi na linji Lublin — Parczew — Luków — Siedlce.
III-ci na lin ji Lublin --- Rozwadów.
IV-tv na linji Lublin Puław y — Dęblin — G arw o

lin.
Ogółem w służbie łącznikowej i pomocniczej czyn

nych było 40 chłopców, z których 20 stale było w roz
jazdach, a 20 pracowało w Obyw atelskim  Komitecie. 
Na dworcu kolejowym harcerki urządziły gospodę żoł
nierską i kiosk z książkam i i pismami. Tu również dzia
łało około 15 malców „ biszkoptów”, którzy ułatwiali 
niesienie pomocy duchowej rannym  i zmęczonym tru 
dami wojennemi żołnierzom.

W ten sposób harcerze lubelscy bronili przed wrogiem 
swego Trybunalskiego Grodu i Ojczyzny.

C horągw ie w arszaw ska i  mazowiecka.

Drużyny 16, 20, 10, 25 i 29-ta. --S łużba  pomocnicza w Warszawie.— 
Obóz harcerski w Pruszkowie — Ciechanów, Łowicz. Przasnysz.

W arszawa, w k tórej skupiały się wszystkie nerwy 
życia państwowego i k tóra bezpośrednio odczuwała 
groźny stan  na froncie, oddaje cały kw iat swej najlep 
szej młodzieży do obrony Ojczyzny. Setki a może ty sią
ce harcerzy z samej tylko stolicy i Mazowsza w stępuje 
do wojska na własną rękę. Na zbiórce mobilizacyjnej 
w dn. 17 lipca komendant Chorągwi, druh Olędzki, zgła 
sza pozostałych jeszcze, w liczbie kilkuset. Część z nich



odchodzi do ochotniczych pułków, z reszty utworzono 
oddziały pomocnicze przy  centralnych instytucjach 
państwowych i wojskowych w W arszawie. W Pruszko
wie utworzono z reem igrantów osobny oddział w artow 
niczy.

Kroniki drużyn warszawskich zaw ierają wiele nader 
cennego m aterjału historycznego o udziale ich w w al
kach o niepodległość. Niestety, nie możemy wszystkich 
tych m aterjałów  podać do wiadomości ogółu, gdyż ty l
ko kilka drużyn warszawskich otwarło karty  swych kro
nik przed autorem tej książki. W niektórych drużynach 
kroniki jeszcze nie zostały uporządkowane, w innych 
zaginęły w czasie wojny, wreszcie pewne drużyny  nie 
m ają jeszcze kronikarzy, k tórzyby się zajęli tą ważną 
sprawą. Stąd więc podzielić się możemy wspomnienia
mi tylko o 16, 20, 10, 25, 29-tcj drużynie warszawskiej,
o reszcie można mówić tylko ogólnie.

Z 16-tej d ru żyn y  im. Zawiszy  Czarnego w czasie in
wazji bolszewickiej w stępują do szeregów wszystkie 
szarże, a nawet wielu chłopców z IV-ej klasy. Wielu zo
stało zabitych i rannych. Zastępowy Al. Zawadzki. 
ciężko ranny, prawie cudem uszedł niewoli bolszewic
kiej. Lżej lub ciężej ranni członkowie drużyny: druh 
Piotr Olewiński, obecny członek Naczelnej R ady H ar
cerskiej, ranny pod W arszawą, kaw aler orderu „virtuti 
m ilituri”, druh J . G aładyk. drużynow y A. Pniewski
i inni. Wielu szesnastaków zginęło chwalebną śmiercią. 
16-go sierpnia w obronie Płocka zginął druh ppor. Bo
lesław Skinder. W czasie przedzierania się z K ijowa do 
W arszawy i zpowrotem z rozkazami i raportam i harcer- 
skiemi zginął b. członek tej drużyny ś. p. dh. W łodek 
Bożydar Żłobnicki o którym  pisaliśmy wyżej. W Kowlu 
umarł z ran Mieczysław Popielawski, Kuksz został 
wzięty do niewoli, a potem rozstrzelany (pod Zybonia- 
czem). Zginęli druhowie Suchecki Leon i Morozewicz.



Rys. 21. S. p. Bolesław Skin der. Rys. 22. A. p. Miecz. Popiclnwski. 
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Rys. 23. S. p. A leksander Pniewski. Rys. 24. S. p. Stanisław Kuksz.

Ale „nie ginie ten. kto za wiarę i wolność umiera” (ze 
wspomnień o ś. p. Jurku Boguskim). Nazwisko druha 
Skindera Bolesława zostało umieszczone w spisie pole
głych podcljorążaków. w gmachu Szkoły Podchorążych 
w Warszawie.

ś. p. druhowie I. Gutowski. ). Boguski (polegli przed 
l‘)J() r.), Ii. Skinder i M. Popielawski zostali mianowani 
przez Naczelnictwo Z. H. P. „honorowymi harcerzami 
Rzeczypospolitej”. Boguski otrzymał po śmierci order 
..virtuti militari”, jak również i kilku żyjących szesna
staków. Nazwiska poległych Jzesuastaków zostały umie
szczone na tablicy pamiątkowej w gimnazjum paóstwo- 
wem im. Staszica w Warszawie, a drużyna 16-ta umie
ściła na sw ym  sztandarze, ku czci i dla pamięci młod
szych, tabliczkę z ich nazwiskami.

Dla całości obrazu działań szesnastki, w okresie w y
zwalania się Ojczyzny', z niewoli podajemy kilka szczc-
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gółów z je j życia od roku 1915. Część chłopców na.czele 
z drużynow ym  J. W ądołkowskim opowiada się za Le- 
gjonami Piłsudskiego, mniejsza zaś grupa idzie za 
wskazaniami ś. p. ks. Lutosławskiego i niesie pomoc sa
nitarną rannym  żołnierzom rosyjskim. W r. 1918 był 
zorganizowany w W arszawie bata!jon harcerski. Do ba
taljonu tego w stępują wszystkie szarże d rużyny i starsi 
chłopcy szesnastki. Komendantem 3-ej kom panji zosta
je daw ny założyciel drużyny, drużynow y J. Wądołkow- 
ski, a oficerami: Piotr Olewiński i T. Gutowski, drulr 
Miłobędzki był ad ju tantem  bataljonu. Również zostają 
w bataljonie druhowie: Brauliński i Polkowski. Całv 
ekwipunek drużvnyT oddano do dyspozycji bataljonu.

W r. 1918 w bitwie pod Kaniowem ginie druh Drecki.
Dli. Al. Mianowski w stępuje do 1-go bataljonu Pol

skiej Siły Zbrojnej, jak  również i wszyscy zastępowi 
tak, że komendantem drużyny został najmłodszy zastę
powy. Rozproszeni po całym froncie Zawiszacy oddają 
swe życie dla spraw y narodowej. 22 czerwca 1918 r. 
zginął pod Bylinowiczumi ppor. 4 p. p., dawny7 d ruży 
nowy i oboźny na kolonjach szesnastki wspomniany w y
żej J. Gutow ski; 13 styrcznia 1919 r. ginie w obronie 
Lwowa M arjan Jerzy  Boguski (patrz życiorys w „Zło
tej Księdze”).

20-/a drużyna warszawska im. Andrzeja Malkoiuskie- 
go w r. 1920 idzie do w ojska w liczbie 61 ludzi (stan d ru 
żyny — 62), z tego 35-ciu było na froncie w różnych for
m acjach, reszta w kom panji harcerskiej (t. zw. pomor
skiej, jako zmobilizowany i zreorganizowany obóz h a r
cerski 20-tki na Pomorzu), pod dowództwem druha Ste
fana Szletyńskiego. Na polach bitew poległo trzech ś. p. 
druhów : Tadeusz Dąbrowski, Zygmunt Płoszko i T a
deusz Rudzki. D ruhowie J. Szmidtke i B. Lutosławski 
oraz czterech innych zostało przedstawionych do odzna
czeń. Druh Bohdan Lutosławski otrz\Tmał „krzyż w a
lecznych”.
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Ś. p. druk Dąbrowski w r. 1917 zostaje przybocznym 
drużyny klinieckiej pod ( zernihowem. drużynowym  
której był ś. p. ks. Ignacy Skorupka. I drużynow y 
i przyboczny obaj jednego dnia oddali życie Bogu.

16-letni Karol Zygmunt Płoszko. idąc obok księdza 
Skorupki, padł również, ugodzony w samo serce.

Ilys. 25. Kompanja pomorska, pod dtwem Stefana Szletyńskiego. 
powstała ze zreorganizowanego obozu harcerskiego 20 -te j w ar

szawskiej drużyny.

Druh Tadeusz Rudzki ginie w pierwszej bitwie pod 
Nowogrodem w dn. 1 sierpnia 1920 r.

10-ta drużyna warszawska im. Króla S. Batorego tak 
że wysyła na front swych harcerzy. Z nich zastępowy 
ś. p. Leon W incenty Jeziorowski, ochotnik 201 p. w kil
ka dni po wyruszeniu na front legł w łomżyńskiem pod- 
< zus odwrotu wojska polskiego. Poza tem biorą udział 
w walkach z bolszewikami: druh Czesław Urzykowski,
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plutonowy 10-tki, juko ochotnik w jeździć ochotnic/.ej 
mujoru Jaworskiego: drnli Martynowski Jan, Gaszew- 
ski Kaz... Brzozowski Stefan i inni. W czołówce san itar
nej C zuw aj” pełnili służby: Podowski Jan i llczuk
I lenryk.

4(> łudzi z 10-tki warszaw skiej brało udział w rozbra
janiu Niemców w r. 1918.

25-la warszawska drużyna im. Żółkiewskiego  oddaje 
na Iront 25% stanu swej drużyny, z których 10% zo
staje rannych. Udział w arm ji ochotniczej to nie pierw 
sze już kroki tej drużyny w walce o wolną Polskę. Po 
wybuchu wojny' w r. 1914. podczas aresztowań harce
rzy warszawskich przez Moskali, pierwsi zostają uwię
zieni za pracę konspiracyjna druhowie: Frankowski. 
Kąkolewski i inni. Mimo surowych represyj Moskali 
wielu dzielnych Żółkiewszczaków przekrada się do Le- 
gjonów, a wśród nich np. dwa j 15 i 16-letni ś. p. bracia 
Brzóskowie.

Poza tem drużyna pracowała w Czerwonym Krzyżu 
aż do opuszczenia stolicy przez Moskali. Tu. prócz d y 
żurów w szpitalach, transportow ania rannych i niesie
nia im pomocy moralnej, roztoczono specjalną opiekę 
nad jeńcami Polakami. W r. 1915 po zajęciu Warszawy 
przez Niemców druży na pomaga przy ratow aniu m a
jątku miasta przed rabunkow ą rekw izycją okupantów, 
oraz daje nową garść żołnierzy' do Legjonów. W róż
nych okresach bojów oddali życie za wolność O jczyzny 
następujący' Żółkiewszczacyr: Dobrowolski Henryk. Mio
duszewski Edw ard, bracia Brzóskowie W incenty i W ła
dysław, Lebkowski M aksymiljan, Zembrzuski S tani
sław. W itezuk Stefan, Myszkiewic/. Włodzimierz. No
wacki Ju ljan  (Korczak), Rewoliński Stanisław (druży
nowy' 25-tej, później drużynow y i patron 29-tej d ruży
ny). Sa rjusz-W oIski Ludwik, Kamieński Juljusz Hen
ryk. W ądołkowski Karol (pierwszy członek drużyny). 
Jasiński Juljusz. Nowolecki Henryk.
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Nazwisku tych 13-i.u poległych bohatersko członków 
-5-tej drużyny zostały wypisane i wywieszone w izbie 
drużyny na tablicy, przed którą każdy harcerz, wcho
dzący do izby, staje na baczność.

29-ta warszawska drużyna harcerska im. Stanisława  
Re wolińskie go wysyła do w alki cały szereg swych 
członków. Ginie wielu najlepszych druhów, a między 
nimi Stach Rewoliński, druży nowy 29-tej warszawskiej, 
(idy  wybucha wojna poszedł, a z nim wielka garść 
chłopców z jego drużyny. Oto nazwiska poległych, w y
ryte na tablicy pam iątkow ej 29-tej warszawskiej d ru 
żyny harcerskiej: ś. p. por. Adamowicz W ładysław, 
szer. G arczyński Jan, szwroleżer, Kwiatkowski Wład., 
por. Lisiecki Stefan, Lewandowski Ryszard, ppor. Ue- 
woliński St., szer. Stachelski Eugenjusz.

\VszyTscy byli członkami 29-tej warszawskiej, wów
czas jeszcze imienia Hugona Kołłątaja.

Oto wiersz poświęcony Stachowi Rewolińskiemu przez 
l( warzysza broni. \l. Fedorowskiego:

S. p. Stachowi Rewolińskiemu.

Nad Berezyną, het, tam na rubież).
Jak  w taniec walczyć idą bohaterzy,
A każdy stwierdza, nie słowem lecz czynem,
Że niewyrodnym jest O jczyzny synem.

Ach, krw ią się hojnie zlewa ziemia święta.
Wśród kul poświtu, padają  orlęta.
.Niejedna m atka opłakuje syna,
Ach, jak  bolesna jest dola matczyna!

Wtem podczas burzyć, podczas arm at grzmotu.
Pada ze skrzydłem złamanym u wzlotu.
Lechicki wojak, co wśród broni szczęku.
O dpierał wrogów bez trwogi, bez lęku.
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Acli, Stachu miły, szeregów kochanku.
Na zgon Tw ój chciałbym nucić bezustanku. 
Lecz za k rtań  chwyta, serce z żalu pęka,
Więc dajcie lutnię, niech jęknie, zastęka.

W noc głosem drżącym  w Berezyny jarze.
Na grób Tw ój wezwie, by pełnili straże, 
Mohortów dusze, kresowych rycerzy,
Co wespół z Tobą padli nu rubieży.

A o jutrzence niech obwieszcza światu.
Że poległ legun z „Dziadkowego” znaku.
Że Polsce oddał życie swoje młode,
Aby dla ziomków ocalić swobodę.

1 niechaj głosi, że wkroczył do nieba,
Zdać raport Bogu, ja k  w służbie potrzeba,
A kładąc swoją zwycięską szablicę,
Prosił dla Polski o dawne granice.

Żegnaj nam Stachu, towarzyszu broni,
Twej wrzniosłej duszy sam Orlicz nie zgoni; 
Ach, gdzież te skarby  coś miał w swojem sercu 
Anioł je  złożył w niebie na kobiercu!

O, gdzież tw a radość, zepsutym  nieznana, 
T aka dziecinna, tak  nieskalana,
Zawsze jednaka, zawsze taka cicha.
Co się byw ało do kw iatka uśmiecha ”.

„I cóż nam dzisiaj zostało po lobie?
Ach, wieleś w różył O jczyźnie i sobie.
Ale inaczej rozsądziły nieba,
Pozostał przykład, jak  um ierać trzeba ”.



Cześć! lob ie Stachu, uasz druhu serdeczny.
Cześć Ci za męstwo, legunie waleczny:
A jako sionko przy zachodzie pała,
Pamięć o lo b ie  będzie przyświecała.

S ł u ż b a  p o m o c n i c z a  w W a r s z a w i e .

W Warszawie harcerze młodsi, którzy nie mogli iść na 
Front, objęli służbę pomocuiczą w następujących insty
tucjach:

Komitet Obrony P a ń s tw a ............... gońców 18
Wojskowy Instytut Geograficzny, 

przy segregowaniu map w ojen
nych .................................................  .. 2»

Okręgowy Inspektorat Armji Ochot
niczej ..................................................... .. 15

Sekcja Oświaty i Kultury w M. S.
Wojsk., zatrudnionych przy roz
wieszaniu p la k a tó w ....................... 19

Dowództwo Okręgu Generalnego
W arszaw sk ieg o .............................. gońców 45. pisarzy . . 60

Wydział Prasowy M. S. Wojsk. . . „ 5 0 .  kurjerów . 10
Komenda. M ia s t a ................................. „ .1 0
Redakcja pisma „Ochotnik"’ . . . gońców 11. kolporterów 11

W innych instytucjach w liczbie mniej niż 10 w cha
rakterze magazynierów, przy koniach, przy segregowa
niu broni, na wartach, ekspedjentów i innych praco
wało 142.

Razem harcerzy, pełniących służbę pomocniczą 
w W arszawie było 400.

Dla wielu z nich, z powodu wzorowej pracy, propo
nowano w urzędach państwowych i wojskowych posa
dy stałe, dobrze płatne.
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O b ó z  h a r c e r s k i  w P r u s z k o w i e .  

(Chorągiew mazowiecka).

G dy nawała bolszewicka zalewała kraj, posuw ając się 
coraz bardziej na zachód, zajm ując szeroką linją Wilno. 
Grajewo, Białystok, Mławę, Pińsk, tysiące uchodźców 
opuszcza swe rodzinne siedziby na kresach i w yjeżdża 
w głąb kraju .

Rys. 26. W artowniczy obóz harcerski w Pruszkowie.

Młodzież kresowa, k tóra była starsza i zdrowa, wstę
powała do szeregów ochotniczych, młodsi natomiast, 
dzięki opiece R ady Głównej Opiekuńczej, zostali zgro
madzeni w Pruszkowie, gdzie, po odpowiedniem zreor
ganizowaniu ich przez druha Stanisława Jarockiego, 
utw orzyli harcerski obóz wartowniczy.

Znaleźli się tu chłopcy z rozm aitych stron, i z borów 
litewskich, i z biot poleskich i pól wołyńskich. Byli tu
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chlopcy 16 i 18-letni i młodsi, którym a ni wiek ani zdro- 
wie nie pozwalały na służbę frontową.

Dobrze charakteryzuje nastroje wśród tych najm łod
szych następujący obrazek: Józiek W y roba. harcerz 
pińskiej drużyny, mały dwunastoletni chłopiec, wraz 
z trzynastoletnim druhem Brylusem, cofając się z w oj
skiem podczas odwrotu wśród niewygód i trudów, p rzy 
wieźli ze sobą wszystko, co wedle ich zdania, mogło się 
przydać Ojczyźnie, a więc: kilka bagnetów, trochę pro
chu. oraz rynsztunek drużyny: "i trąbki, bęben podarty, 
aparat fotograficzny i największy skarb drużyny — bi- 
bl jotekę /łożoną z 200 książek. Dzieci te. jadąc same. 
bez opieki, aż z pińskich błot. wiozły swe skarby przez 
cały tydzień, u gdy cały swój transport oddały Komen
dzie Naczelnej, przypom niały sobie, że przybyły do 
W arszawy w jednych tylko letnich ubraniach. Mając 
przed sobą obraz potrzebującej O jczyzny, o sobie nie 
pamiętały'.

W obozie znalazło się również wielu chłopców okręgu 
Warszawa — prowincja. którvch zgromadził druh Os
kar Zawrocki, z U traty, Pruszkowa. Żbikowa. Brwino
wa. Milanówka i Grodziska.

Pierwsi uczestnicy zaczęli zgłaszać się do obozu w dn.
II.VII a w kilka dni potem, na prośbę komendanta sta
cji pruszkowskiej, objęli już posterunki przy moście 
kolejowym, na przejazdac h, przy kasie i na dworcu. 
Równocześnie patrolowano cały odcinek kolejowy 
Pruszków Żbików.

W czasie wolnym od w art przerabiano ćwiczenia 
z bronią.

W obozie było też wielu chłopców w wieku 10 — 14 
lat: ci. widząc, jak  starsi uczą się m usztry i robienia 
bronią, postanowili urządzić coś podobnego i utworzyli 
gromadę łuczników, dochodząc w tym  sporcie, pod 
względem celności strzałów, do doskonałych wyników.
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Liczba uczestników obozu wynosiła przeszło 100. Air 
niedługo byli w t obozie starsi chłopcy. Musieli stana.ć do 
trudniejszych zadań. \ ; i  zarządzenie władz harcerskich 
powołano komisję lekarską, która dokonała przeglądu 
wszystkich harcerzy, kw alifikując kilkunastu na front, 
a 60 do Straży G ranicznej. W szyscy oni odjechali w dniu
12.YIII, jedni do oddziałów wojskowych, a drudzy do 
Kielc, aby stam tąd udać się na granicę zachodnią.

Rys. 27. Patrol harcerski przy moście.

W yjeżdżających chłopców7 żegnano, obsypując kw ia
tami. u oni szli radośni. j;ik na zabaw7ę.

Dla ilustracji przytoczę obrazek z komisji lekarskiej na po 1- 
stawie raportu druhn Jarockiego, komendanta obozu.

Odbywa się badanie: kto zdolny do wojska. Wciąż słychać g ło s  
lekarza: „zdolny”. Kolej wypada na Jacka. Miody, nie mający od
powiednich lat, marzył oddawna o wojaczce, ale dziś, gdy miałs 
się urzeczywistnić marzenia, usłyszał doktorski wyrok: .. za mło
dy, dzieciak, co /  niego za wojak"
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..Doktorce, doktorku kochany, ulituj sit; — pozwól mi iść do 
wojska 1” prosił Jacek. Pada odpowiedź: „Zdrów, choć młody, mo
że iść do wojska”.

Dzieciak skacze z radości do góry z okrzykiem: „Wiwat wojsko  
polskie 1”

Przez obóz w Pruszkowie przeszło kilkuset harcerzy, 
ćwicząc, w artując, patrolując, a naw et robiąc w ypraw y 
na bandytów, grasujących w okolicy Pruszkowa. Z po
wodu pewnej takiej w ypraw y w obozie było wielkie po
ruszenie. Straż O bywatelska i żandarmi, nie m ając do
statecznej siły liczebnej, aby otoczyć wieś, k ry jącą  ban
dytów, wezwali do pomocy oddział harcerski. Wkrótce 
wieś otoczono łańcuchem tyraljery . Żandarmi dopadli 
bandytów, gdy ci spali. Bez wymiany strzałów schw y
cono dwóch rzezimieszków i trzech dezerterów. Obław a 
przy udziale Straży O byw atelskiej i trzech plutonów 
harcerzy powiodła się doskonale. Spokój wrócił znowu 
w okolice Pruszkowa.

Dla dopełnienia obrazu z życia obozu w Pruszkowie koniecz- 
nem jest wspomnieć o „Asie”, przyjacielu całego obozu. „As” — 
wyże! wciąż jest z nami — czytamy z kartek dzienniczka obozo
wego ;— szczególnie lubi wartę przy obiedzie, ogromnie też lubi 
musztrę i patrole, chociaż nie cierpi wart nocnych, które jednak 
znosi cierpliwie dla naszego towarzystwa. Przepada za wszelkie- 
rai biegami i zabawami, partnerów strony przeciwnej łapie za 
nogi i poły, jakby rozumiał zadania gry. Robi tyle gwaru weso- 
łem szczekaniem, że jest m ile widziany nawet przy piłce nożnej. 
Ma 011 jednak czasem smutne chwile: wrócił kiedyś z patrolu 
skaleczony w bok. Jakaś zbrodnicza ręka nożem go pchnęła. Gdy 
się w yleczył i poszedł znów w nocy z patrolem na tor, wpadł aa 
niego pędzący kurjer. Życie ocalił cudem, dzięki przytomności 
psiego umysłu, przywarowawszy między szynami. Cały po
ciąg przeleciał nad nim. Długi czas potem nie mogliśmy go uspo
koić i nawet sądziliśmy, że ma dosyć patrolowania i zdechnie, lecz 
gdzie tam... Następnego wieczora znowu w podskokach towarzy
szył naszym chłopcom. Poczciwe psisko ten nasz „As” obozowy.

Harcerze, strzegąc nietylko linji kolejowej i mostów, 
lecz i bezpieczeństwa mieszkańców zjednali sobie ser-
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deczne u zimnie miejscowego społeczeństwu, gen. Hulle- 
ru, jak  również kom endanta Straży O bywatelskiej
i S traży Kolejowej. Oto treść jednego z wyrazów 
uznania:

Rys. 28. Pruszków. Harcerze strzegą 1 inij kolejowych.

Straż Obywatelska Pruszków, dnia 15.X.1920.
Komisarz Okręgu 

VII
m. Pruszkowa

Wielmożny Pan
Stanisław Jarocki 

Komendant Obozu Harcerskiego w Pruszków io.

Wobec rozwiązaniu Straży O byw atelskiej proszę Pana o wyra
żenie członkom Obozu Harcerskiego w Pruszkowie mego w yso
kiego uznania oraz podziękowania za wybitną pomoc w pełnieniu  
służby wartowniczej.

CzeSć! Komisarz A.-Kwiatkowski.
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C i e c li a n ó w.

"W lipcu 1920 Ciechanów daje do wojska 56 harcerzy; 
młodsi zaciągnęli się do służby pomocniczej, pełniąc 
z kilkoma starszymi druhami służbę w ekspozyturze 
wywiadowczej. S traty obliczone po wojnie nie są zb\'t 
wielkie, ale zato bardzo ciężkie. Zabici zostali druh M. 
Kurzy piński, komendant hufca oraz druh Lipowski Mo- 
dest. drużynowy 3-ej drużyny. O baj polegli 4 paździer
nika 1920 roku. pod O ranam i: w niewoli dwóch: druh 
Rutkowski Jan — ranny i druh Czarnecki Jan  — kon
tuzjowany. Odznaczeni zostali orderami ,.virtuti mili- 
tari” przez Naczelnika Państwa w Grodnie w dniu 
27 marca 1920 roku, dridi ś. p. Kurzypiński i Ryszard 
Białos/.ewski.

Lecz i w poprzednich latach harcerze ciechanowscy 
zajmowali czynne stanowisko względem zaborców.

W roku 1916 harcerze starsi zaangażowali się do p ra 
cy w P. O. W. Z chwilą gdy Niemcy zaczęli rekwirować 
dzwony, komendant drużyny druh Kurzypiński zorga
nizował paczkę ,.dzwonokradów”, zadaniem której było 
ukrywanie dzwonów przed rabunkiem  teutonów. Dzwo- 
nokradzi zajęli się ukryciem  nietylko dzwonów ciecha
nowskich, lecz również i dzwonów z pobliskich parafij 
w Gołyminie, Sochacinie i Sulerzyrzu. Do paczki „dzwo- 
nokradów” należała większość harcerzy'. W lecie 1918 r. 
do P. O. W. zapisało się 10 harcerzy. Sekcyjnym  był 
drużynow y Kurzypiński. Podejrzany o pracę konspira
cyjną został aresztowany i osadzony' w miejscowym 
areszcie. Siedząc pod kluczem z harcerzami porozumie
wał się listownie. Korespondencję wymieniano w clile- 
bie lub w książkach przynoszonych do nauki. Listy' swe 
adresował druh Kurzypiński na ręce druha Trentowskie- 
go. W krótce druha Kurzypińskiego wypuszczono na 
wolność, ale przez nieoględność druha Trentow'skiego li
sty zostały wykradzione i doręczone niemieckim szpie
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gom. Dłuższe przebywanie druhów Kurzypińskiego
i Trentowskiego w Ciechanowie było niemożliwe, musieli 
wrięc ukryć się wr okolicy, prowadząc zarazem  pracę 
peowiacką na prowincji. W czasie te j tułaczki zginął 
druh Trentowski, postrzeliwszy się przez nieostrożność 
z własnego rewolweru. Po stracie przyjaciela druh Ku- 
rzypiński organizuje z członków’ P. O. W. napad na k a 
sę zbożową niemiecką. Kasę wykradziono, lecz nie uda
ło się je j wywieźć.

Druh K urzypiski, prześludowany przez Niemców 
przenosi się do okupacji austrackiej w celu kontynuo
wania nauki. W krótce jednak w stępuje do bataljonu 
harcerskiego, a następnie jako  kapral 5 p. p. I-eg. w al
czy na froncie; odznaczony orderem „virtuti m ilitari”. 
padł na polu chwały, w obronie O jczyzny w roku 1920.

W rozbrajaniu Niemców7 w roku 1918 harcerze biorą 
również czynny udział.

Ł o w i c z.

Służba harcerzy łowickich zaczęła się już w 1918 r. 
Uczniowie Sem inarjum  Nauczycielskiego, członkowie
3-ej drużyny im. J. Ordona i 1-ej im. ks. Poniatowskie
go, tw orzą oddział, k tóry bierze udział pod komendą 
hufcowego Bączkowskiego w rozbrajaniu Niemców.

Część harcerzy nie wróciła już do szkoły, lecz pozo
stała w wojsku, zasilając szeregi formującego się 30 
pułku piechoty.

W m aju 1919 r. pułk a z nim i wielu harcerzy w y
jeżdża na front pod Lwów

Jeden z harcerzy, późniejszy podharcmistrz i komendant huf
ca kutnowskiego, drut Karol Dobiński, wówczas 17-letni harcerz, 
ucieka do pułku wprost z lekcji i nikomu nie opowiadając się. 
wyjeżdża z pułkiem pod Lwów. Początkowo druha Dobińskiego  
wyznaczono na dobosza 1-szej kompanji, lecz wkrótce został on 
żołnierzem linjowym.
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W tymże pułku, prócz druhu Dobińskiego, znajdują 
się i inni druhowie z Łowicza: Kędzierzawski, Klug. 
Goździk (poległ) i inni.

W marcu 1920 r. uczniów zwolniono do szkół, lecz już 
w lipcu zostają powołani ponownie do szeregów. Łowi- 
czanie w stępują do 10 p. p. w Łowiczu. Tu spotykają 
się: Rowiński Zygmunt, Dobiński Karol. Kwieciński i in
ni, którzy dopiero z chwilą zawarcia pokoju, w racają 
znowu do domowych pieleszy w Łowiczu.

P r z a s n y s z .

1-sza drużyna im. ks. J. Poniatowskiego została zor
ganizowana dopiero w marcu 1920 r., to też członkowie 
je j brali udział tylko w walkach z bolszewikami 
w r. 1920. W szyscy członkowie drużyny od lat 16-tu 
a było ich kilkunastu zgłosili się do wojska jako ochot
nicy, mianowicie: Charkiewicz W alerjan — drużyno
wy. Białoszewski Ryszard. Nowicki Roman. Łapiński 
Aleksander. Wojciechowski Kazimierz, Romanowski 
Henryk, Żbikowski Leon, Długokęccy Czesław i S ta
nisław.

Młodsi, t. j. 10 15-letni pomagali w gospodzie żoł
nierskiej, która była czynna przed zajęciem Przasnysza 
przez bolszewików oraz po ich ustąpieniu.

Chorągiew  łódzka.

ł.ódź, Kalisz. Sieradz i inne.

Łódź zawsze czule reagowała, gdy trzeba było stawać 
do walki w obronie ziemi rodzinnej. Tak też było i w ro
ku 1920. Już 10 lipca komendant Chorągwi łódzkiej, 
druh W alczak, depeszuje do Naczelnictwa w W arsza
wie: „Oddział zorganizowany, chłopcy zniecierpliwie
ni. konieczne szybkie dalsze rozkazy”. Następnego dnia
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druh ppor. Tadeusz Bieńkowski śle do W arszawy raport: 
..Łódź miasto od 11.VII. rano jest w pogotowiu marszo- 
wcm. O ddziały i komendy miejscowe są zawiadomione
i w każdej chwili mogą być ściągnięte do Lodzi lub skie
rowane do obozu ćwiczebnego. Liczba harcerzy ponad 
lat 17 — 130. Poszczególne oddziały pełnią służbę w ar
towniczą”.

Łódź energicznie domaga się od władz naczelnych 
określenia daty  w yjazdu z Łodzi do obozu. Chłopcy nie 
mogli znieść sytuacji, że ich koledzy uczniowie, na 
skutek uchwal wiecowych, już do wojska wstąpili, 
a oni, harcerze, jeszcze w wojsku nic są. W ywoływało to 
niepokój i zdenerwowanie w szeregach harcerskich, to 
też niemało było wypadków „dezercji” do wojska.

13 lipca Łódź znowu depeszuje: ..Prowincja zorgani
zowana, 80 ludzi czeka rozkazu w yjazdu". Wreszcie na
deszło upragnione zarządzenie stawienia się na zbiórkę 
m obilizacyjną w dniu 17 lipca do W arszawy, Łódź przy 
prowadza około 300 chłopa na schwał, pełnego en tuzja
zmu, nieograniczonej braw ury i poświęcenia. Łodzianie 
przyprow adzili 2 kom panje harcerzy, pod komendą d ru 
hów Wyszkowskiego i debelli. W W arszawie następuje 
rozdzielenie harcerzy do pułków Armji Ochotniczej. 
Większa część przydzielona zostaje do 201 p. p„ w któ
rym stanowi całą 8-mą kom panję. część do 36, 21 i in
nych pułków warszawskich.

Tydzień tylko trw ają  ćwiczenia i pułki ochotnicze 
w yruszają na front. H arcerze z łódzkiego oddziału wal
czyli na froncie północno-wschodnim i południowym. 
W tymże czasie młodsi harcerze obejm ują w Lodzi służ
bę pomocniczo-wartowniczą. O ddają duże usługi przy 
transporcie i czyszczeniu broni, p ilnują składów am uni
cji i sprzętu wojskowego.

O k r ę g  k a l i s k i .  9 lipca raportuje do Głównej Ko
mendy: ..Kontakt z władzami wojskowemi nawiązano.
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W najbliższych dniach obejm ujem y służbę garnizono
wą w mieście. Do dnia dzisiejszego został zorganizowa
ny w Kaliszu oddział w liczbie 100 ludzi. Uczniowie 
wszystkich szkół klas 7 i H postanowili udać się na 
front."

Sieradz donosi, że łącznie z prowincją, w liczbie 60 
ludzi, wyjeżdża w piątek do Warszawy i będzie tam
o 12-ej w nocy. Prosi o przygotowanie kw ater.

IV kategorja ochotników składa przysięgę, zostaje 
uznana nu żołnierzy i otrzym uje żołd. W Kaliszu ko
szar dla utworzonej kompanji nie otrzymano, więc 
natychmiastowy w yjazd do W arszawy byl konieczny. 
Dane z prowincji, przedstaw iały się następująco z: Unie
jowa 7. C hocza — 5, Liskowa — 2, Błaszek — 9, Ko
nina — 28, O patów ka — 3, 'Turka 22, Słupcy — 9, 
/.agorowa — 37, Kalisza — 41. Razem do Kompanji H. 
O. O. weszło — 163 osób. Prócz tego do służby w artow 
niczej zgłoszono z okręgu 200 łudzi. Z 1). obwodu turec
kiego zginęło 2-ch harcerzy, ii mianowicie: Kaszyński 
Tadeusz i Smorawiński Idzi.

Chorągiew  kielecka.

Kielce, Jędrzejów.

K i e l c e .

14-go lipca odbył się ogólny wiec młodzieży szkol
nej klas wyższych. Po gorących przemówieniach 
powzięto następujące uchw ały: I) wszyscy bez w yjątku  
uczniowie ósmej i siódmej klasy' oraz starsi ponad 17 lat 
z klas niższych winni się stawić do komisji przeglądo
wej do dnia 20 lipcu 1920 r. 2) Młodsi m ają pełnić służbę 
pomocniczą w mieście lub według wskazówek władz. 
Opiekę nad nimi powierza się Harcerstwu. 3) Klasy 
ósme i siódme m ają być zamknięte. 4) Kolegów', którzy-
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by nie zastosowali się do powyższych postanowień usu
wamy' z naszego grona, a jednocześnie tracą oni prawo  
uczęszczania do w szystk ich  szkół na terenie R zeczypo
spolitej. Równocześnie niemal z temi uchwałami mło
dzieży' gimnazjalnej Komenda Chorągwi Kieleckiej 
otrzymała rozkaz) Cłównej Kwater) z Warszawy
o mobilizacji starszej młodzieży i stawienia się jej w dniu 
17 lipca w Warszawie. 10 też już na drugi dzień po 
uchwale młodzieży gimnazjalnej, t. j. 16 lipca pierwszy 
oddział harcerzy kieleckich wyruszył do Warszawy'. C a
łą młodzież gimnazjalną do 17 lat Komenda Chorągwi 
wzywa w dniu 13 lipca do Pogotowia Harcerskiego dla 
służby wartowniczej i gońców. A kcją wojskową okrę
gu kieleckiego kierował druh Stanisław Rowiński.

Pierwszy oddział harcerzy kieleckich wyrusza do 
Warszawy 16-go lipca a więc o cztery dni przed termi
nem zakreślonym przez wiec uczniowski. Chłopcy pra
wie wszyscy uzbrojeni, umundurowani—idą przez mia
sto ze śpiewem, przy dźwiękach orkiestry. Odprowa
dzają ich harcerze młodsi, harcerki, członkowie inspek
toratu i patronatu, tłumy publiczności. Na dworcu chłop
ców obsypano kwiatami, wygłoszono kilka przemówień 
pożegnalnych. Odpowiada jeden z harcerzy. Wyraża 
jedno tylko życzenie, by Kielce zawsze żegnały wszyst
kich ochotników odjeżdżających na front tak serdecz
nie, jak  żegnają harcerzy i wznosi okrzyk na cześć ge
nerała Hallera. Później śpiewy’ i odjazd z „Rotą” na 
ustach.

W niedługim czasie wyrusza drugi oddział. Z całego 
okręgu ciągną harcerze do stolicy, na front. Wcielono 
ich przeważnie do 205 i 201 p. p. Druży ny kieleckie 
dały razem 124 ochotników. Cała Chorągiew kielecka 
dała około 400 ochotników. Niejeden z nich poległ.

Z młodszych, druh Majssner Edward tworzy od
dział wartowrniczyT w liczbie 132 ludzi. Posterunki 
objęli przy Zarządzie Kwaterunkowym, w szpitalach.
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przy jeńcach bolszewickich i aresztowanych żołnie
rzach. A oto wyjątki z rozkazu pożegnalnego dowódz
twa miasta z dnia 26 września: „Do drużyny skauto
wej w Kielcach. W chwili ciężkiej, wy młodzi ma
łoletni skauci, samorzutnie zorganizowaliście oddział 
wartowniczy wt sile 130 ludzi, pod dowództwem 
druha Majssnera Edwarda, przez trzy miesiące pełnili
ście służbę wytrwałe, nie zrażając się niczem, bo często 
było wam chłodno, a nawet głodno. Pełniliście służbę 
tak, że spokojnie może was Dowództwo Miasta postawić 
na wzór dla starych żołnierzy7. Żadnej opieszałości, po
czucie obowiązku wielkie”. I publicznie wyrażono od
działowi uznanie... W pełnym uzbrojeniu był on obecny 
na nabożeństwie w kościele garnizonowym, gdzie kape
lan wygłosił mowę, a po nabożeństwie harcerze ustawili 
się przed kościołem, gdzie przemówił do nich prezes 
Rady Miejskiej i prezes patronatu harcerskiego inspek
tor Kostuski. Następnie wygłosił przemówienie, dzięku
jąc harcerzom za ofiarną pracę, dowódca kieleckiego 
okręgu, gen. Frankowski. Po przemówieniach, defilada 
harcerzy i oddziałów żołnierskich, poczem harcerze 
udali się z orkiestrą na czele do Dowództwa Miasta, 
gdzie złożyli broń.

Pogotowie harcerskie miało również bardzo młodych 
członków; 11 i 15 letni chłopcy pełnili obowiązki 
biurowych pisarzy i ordynansów, a było ich blisko 30. 
Tym najmłodszym widać wojsko służyło, bo... apetyty 
mieli doskonałe. Taki mały jedenastolatek stawał 
w „ogonku” po obiad żołnierski, zjadał go. a później 
szedł do domu na drugi... i też go zjadał.

Do Straży Granicznej, formowanej przez władze woj
skowe w Kielcach, na zasadzie porozumienia się z Na
czelnictwem w Warszawie. Kielce rlały 6. a Pińczów — 
25 ochotników.

Udział w akcji obrony państwa młodzieży nieharcer- 
skiej był również wybitny. Klasy 7 i 8 gimnazjum, jak
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pisaliśmy wyżej, uchwaliły obowiązkowe wstępowanie 
do służby wojskowej wszystkich kolegów, pod grozą 
usunięcia z uczelni. Do oddziałów harcerskich wstępo
wali również i nieharceize.

Oddziały „pogotowia harcerskiego” Chorągwi kielec
kiej istniały także w Pińczowie.

L I S T  A
harcerzy l-szej k ieleckiej i innych drużyn  z Kielc, którzy brali 

udział w bojach w latach 1918 — 1920.

1. Ś. p. G uw orczyk M ichał, zginął pod Lwowem w  1918 r.
2. Ś. p. K renn Jędrzej, 205 p. p., zginął pod G rodnem , harcerz  

I. K. D. H.
5. Żakiewicz S tanisław , 205 p. p., ran n y  1. K. D. H.
•t. żakiew icz Jan, 205 p. p., ranny  pod Przcwodowcm , 1. K. D. II.
5. C zarnecki S tefan, 205 p. p„ ranny , 1. K. D. JI.
6. Lcśkicw icz Jan, 205 p. p.
7. M arszałek Jan, 205 p. p.
8. Styczeń S tanisław , 205 p. p., ranny  pod N asielskiem .
9. Rydzewski Tadeusz, 205 p. p.

10. A ugustow ski K arol, 205 p. p.
11. D zięcięłow oski W łodzim ierz, I. K. D. 11., 35 p. p.
12. Zaleski Bohdan, 1. K. 1). 11., 33 p. p.
13. Bukow ski Jerzy, 33 p. p.
14. M arszałek Józef, 33 p. p.
15. Pogorzelski Czesław , 33 p. p.
16. P oku tyńsk i Tadeusz, 33 p. p.
17. I.isiew icz Z y g m u n t,ran n y  pod C ieelianow enn
18. P rzyby lik
19. K w iatkow ski
20. Ś liw iński
21. Socha F ranciszek
22. W ojtaszek
23. M uller
24. B ilski
25. G ruszczyński S tanisław
26. M anecki
27. W ija ta
28. K inastow ski
29. P ilecki

w s z y s c y  pod 
dowództwem 
drużynowego 

Lisiewicza 
wstąpili do 
201 p. p„

11 bataljon,
5 i 6 kompanja.
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30. Wolos/yn Edward
>1. Jaworski Mieczysław
32. O rliński
33. Strzęp
34. Maluśki
33. Kwaśniewski
36. Syttel

wszyscy pod dowództwem 
' drużynowego L i s i e w ic z a  
J wstąpili do 201 p. p.. II ba-

ta ljon , 3 i 6 kom panja.
37. Dymowicz I
38. Paszkiewicz |
30. W roński I
40. ś. p. Toczylowski Zygmunt, poległ w powstaniu >lqskiem.
41. Rowiński Stanisław, 6 p. harcerski, odznaczony za wzięcie 

jeńców'.
42. Ś. p. Kłoskowski Piotr, zginął pod TJdą 1919 r.
43. ś. p. Sołtyk Kazimierz, zginął.
44. Ś. p. Bono, zginął.
43. Ruf fi Józef, 6 p. p. harcerski.
46. G ajdo Jan.
47. Skolimowski Tadeusz.
4K. Uranowski Wacław, porucznik.
49. Koźmiński, ppor.
30. Kaszycki Józef, 33 p. p.
>1. Kossakowski Edward, 33 p. p.
32. Stefański.
33. Ryli Eugenjusz 

i wielu innych.

Harcerze jędrze jow scy  w  wojnie 1920 rokit. 13 lipca 
1920 roku. Pamiętny io dzień dla harcerzy jędrzejow
skich, pamiętny dla Jędrzejowa i jego okolic, ho w dniu 
tym, zwartemi szeregami, ramię przy ramieniu z soko
łami i peowiakami opuszczali swe progi domowe udając 
się na obronę Ojczyzny. W dniu tym bataljon dzieci ję
drzejowskich wyrusza do P. K. U. w Miechowie. Tutaj 
następuje klasyfikacja. Harcerzy w myśl rozkazów’ od
syła P. K. U. do harcerskich oddziałów ochotniczych 
w Warszawie. W drodze przyłączają się do nich druho
wie kieleccy. W Warszawie część druhów zostaje w Cy
tadeli, natomiast jędrzejowiacy tegoż dnia w nocy od
jeżdżają w kierunku frontu. Zatrzymali się w Łapach.
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v liwilowc dowództwo obejmuje druh Rudnicki. Przy
bywają druhowie krakowscy z „Czarnej” 13-ki, gro
dzieńscy-, wileńscy, białostoccy i wielu z innych miast. 
Część z nich śpieszy na linję bojową, reszta ma rozkaz 
cofać się stale ku Warszawie na Małkinię, Lochów, 
Tłuszcz, Radzymin, pełniąc po drodze służbę war
towniczą i wywiadowczą. Dowództwo kompanji obej
muje druh Kawalec. W drodze szeregi je j rzedną z po
wodu chorób i wyczerpania fizycznego. Znaleźli się 
wreszcie w Warszawie. Nagwałt ćwiczą icli na kom- 
panję szturmową.

Cud Wisły. Wróg od bram miastu odparty. W pości
gu za wrogiem następuje wyjazd szturmówki pocią
giem na Siedlce, Małkinię, do Ostrów-KomorowTa. Tutaj 
jako kompanja sztrmowa zostają wcieleni do 201 p. 
ochotniczego. Stąd marsze na Zambrów, Białystok, So
kółkę pod Grodno. Dowództwo obejmuje por. Strach. 
Grodno i Pyszki to chrzest kompanji szturmowej. Lejc 
się krew ofiarna harcerzy, krzyże nad Niemnem są zna
kiem ich ofiar.

Grodno zdobyte. J ędr/.ejowiacy dalej w pościgu. 
Przechodzą do armji gen. Żeligowskiego. Dowódz
two kompanji obejmuje por. Jacewicz. Druskieniki, 
Orany, Ejszyszki i pod Wilno. Kompanję rzucają 
po pułkach. Dziś 2 p. p. Kresowy, jutro 1 p. p. 
Wileński. Wilno zostaje na boku, maszerują na 
Landwarów. Wilno zdobyte. Szturmówka zajmuje 
Landwarów. Formuje się 6 p. p. Harcerski. W skład 
jego kompanja wchodzi jako 4-ta, szturmowa. Ma
szeruje następnie dalej, na Troki Stare, Nowe, Olsoki, 
Ołsoczki. Pierwsze starcie z Litwinami. Bój wrze. I krew' 
znowu się leje. Teraz i jędrzejowiacy składają ofiarę na 
ołtarzu Ojczy-zny. Pada z ostatniemi słowy7 „Jezus Ma- 
rja druh Janek Beno, harcerz 2-giej jędrzejowskiej dru 
żyny, uczeń 3 kł. gimnazjum męskiego w Jędrzejowie. 
Wraża kula przeszycia mu czoło.
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Następuje zawieszenie broni. Kompanja jednak nadal 
pełni służbę w pierwszej linji okopów koło jeziora Mor
gi i Kiejstutowa. Przychodzi wreszcie dzień 23 grudnia 
1920 r. i zwolnienie do szkół po 5 miesiącach ochotniczej 
służby. Harcerstwo wileńskie żegna jędrzejowiaków 
wieczornicą w domu żołnierskim, żegna ich i ks. biskup 
Bandurski słowami: „Z pod znaku Orła Białego i Pogoni 
wróć pod strzechę rodzinną świadome spełnienia swego 
obowiązku obywatelskiego. W progi nowego życia 
wnieś poczucie karności i spójni narodowej, utrzym u
jąc żywą łączność ze swą służbą na dotychczasowej 
placówce. Ojczyzna zachowa wdzięczność i trwałą pa
mięć trudów, które ofiarnie dla Niej poniosłeś”.

Wracają i liczą się. Wyszło ich 57, a wraca 11. Tylko 
druh Bcno pożegnał ich na wieki, reszta to złamani cho
robami i wyczerpani z sił fizycznych, ale dumni z tego 
co czynić musieli.

1 m i e n n y w y k u z d r u h ów  z 2 j ę d r z e j o w- 
s k i e j d r u ż y n y  h a r c e r s k i e j :

t) ś. p. druh J. Beno, 2) Sz. Wieliński, 3) Edw. Matys. 
4) J. Nawrot, 5) J. I .ech, 6) Eug. Pomorski, 7) Rajmund 
Szczeciński, 8) Stef. Pasternak, 9) Wł. Bertman. 10) Ro
muald Kozłowski, U) Franciszek Wójcicki, 12) Wincen
ty Wójcicki, 13) Michał Wójcicki, 14) Janusz Goślicki, 
13) Alf. Szmidt, 16) St. Kulasek, 17) Stef. Łazarz, 18) Ad. 
Bubel, 19) Al. Nieszyn. 20) Wł. Rogowski i 21) Marjan 
Święcicki.

Chorągiew piotrkowska.

S lipca komendant Chorągwi, druh Kossakowski, mel
duje Głównej Kwaterze: „Wczoraj otrzymałem depe
szę Naczelnictwa. Tegoż dnia o g. 6-tej wieczorem od
była się zbiórka wszystkich, znajdujących się w Piotr
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kowie harcerzy. ( 'hłopców powyżej 16 lat stawiło sit; 
60-cu, prócz lego młodszych 40-in. Wszyscy są gotów i 
na każde zawołanie”.

Po otrzymaniu rozkazu N. Z. H. P. L. 33 natychmiast 
nawiązano kontakt z Białym Krzyżem. Sejmikiem, 
okręgiem uzupełnień, 2 p. p. Leg. i i. d. Dowództwo gar
nizonu zwróciło się w dniu 9 lipca do Komendy Cho-

Rys. 29. H arcerze jęd rze jo w scy  w w ojn ie 1920 r. S iedzą od lewej 
s trony : Al. N ieszyn, St. Łazarz. R. Kozłowski. W. W ójcicki. 
M. W ójcicki i ). G oślicki. S to ją : E. Pom orski. J. l.ccli. J. N aw rot 

i R. Szczeciński.

rągwi z listem, wzywając do natychmiastowego oddania 
Harcerstwa piotrkowskiego na usługi uchodźców z Wo
łynia, a skierowanych do Piotrkowa. Tegoż dnia przy
stąpiono do pracy , pomagając uchodźcom do rozloko
wania się w mieście, oraz strzegąc ich mienia i t. p. Na 
skutek polecenia Sejmiku harcerze roznoszą pilne za
wiadomienia do gmin.
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W oczekiwaniu decydujących rozkazów z Warszawy 
wszystkie drużyny trw ają w stanie pogotowia. Komen
da Chorągwi pod dowództwem druha Kossakowskiego 
urzęduje bez przerwy dzień i noc.

Wreszcie w dniu 14 lipca kur jer z Warszawy przy
wozi dalsze rozkazy Naczelnictwa i odezwę do rodziców. 
Młodzież w drużynach zostaje rozsegregowana na kale- 
gorje (grupy), z których IY i V rozpoczynają ćwiczenia 
wojskowe. Wielu jednak z powodu gorliwie pojętego 
obowiązku służenia Ojczyźnie zgłosiło się do wojska 
w charakterze ochotników, na własną rękę. Komenda 
czyni starania o jak  najprędsze wysłanie starszych 
chłopców do obozu ćwiczebnego, bowiem młodzież tak 
się rwie do wojska, że wszelkie argumenty, zachęcające 
do wytrwania, nie znajdują posłuchu.

Komendę Chorągwi zredukowano do liczby 2-ch osób. 
Komendantowi, jako nie podlegającemu przymusowe
mu poborowi, Główna Kwatera poleca zostać na terenie 
swego okręgu i kierować miejscową akcją oddziałów 
ochotniczych. Uprawnienia w tym kierunku Główna 
Kwatera miała z Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Zmobilizowanych ochotników podzielono na 5 grup:

grupa I do J4 lat — 24 harcerzy
„ II 14 letni - 2 8
„  IH l r> „ — 26

IV 16 „ 51

„ V 17 .. 42

W dzień i w nocy peł
nią służbę gońców przy 

Czerwonym Krzyżu, 
Szpitalu, Kom. Obrony 

Państwa, Sejmiku.
'I Utworzono z nich 
I III komp. wartowniczą. 
 ̂ Wysłano do obozu ćwi- 

/ czebnego do Biedruska.

Komendantem IV grupy został druh Stefan Majewski. 
13o oddziału tego wchodzą harcerze z Gorzkowic, Ka
mińska i Radomska. Każdy z wartowników grupy IV-ej 
podpisał zobowiązanie do pełnienia służby na C7as przy
najmniej 2-ch miesięcy

Harcerze w bojach S, i n



Harcerze młodsi, przyjmowani do służby pomocni
czej, obowiązani byli przedstawić pisemne zezwolenie 
rodziców. Zezwolenia te dla chłopców grupy V (fronto
wej) musiały być poświadczone przez policję, magistrat 
lub inne władze publiczne, gdyż jedynie w ten sposób 
można było mieć kontrolę nad amatorami wojaczki.

Dla zorganizowania pomocy materjalnej harcerzom 
wyjeżdżającym do wojska — Komenda Chorągwi two
rzy Koło Przyjaciół Harcerstwa, na czele z prezesem, 
inżynierem Kraśkiewiczem. Koło zajęło się zgromadze
niem środków na ekwipunek dla harcerzy ochotników.

Z innych środowisk Chorągwi piotrkowskiej hufiec  
radomskoroski zgłasza 26 ochotników, którzy 16. VII
o g. 12-ej w nocy odjeżdżają do Warszawy. Harcerze 
z R osprzy  pełnią służbę pomocniczą przy gminnym Ko
mitecie Obrony Państwa.

Chorągiew zagłębiowska.

M obilizacja. — 6-ta d rużyna w  G rodźcu. — 8-ma sosnowiecka. 
14-ta  zagłębiow ska w  Czeladzi, 5-ta zagłębiow ska w S aturn ie . — 
Częstochowa. — 3-cia i 16-ta zagłębiow skie w Częstochowie. —

Olkusz.

W dniach przełomowych dla kraju, gdy Polska stanę
ła w obliczu zagłady przez zdziczałe hordy bolszewi
ków, mieszkańcy dalekiej od frontu dzielnicy zagłębiow- 
skiej, górnicy, rzemieślnicy, młodzież i cały ogół miej
scowego społeczeństwa, murem stanęli w szeregach ar
mji ochotniczej, aby nie dopuścić wroga w głąb kraju. 
Patrjotyzm  zagłębiowskiej ludności zasługuje na głębo
kie uznanie i cześć.

Kto inny może znajdzie warunki po temu, aby udział 
zagłębia w obronie państwa przekazać historji w sto- 
sownem opracowaniu. My tu, na podstawie posiada
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nych źródeł, opisujemy jedynie działalność Chorągwi 
Harcerskiej.

Komendant Chorągwi i organizator harcerskich od
działów ochotniczych w zagłębiu dąbrowskiem, ks. Jó
zef Sobczyński, po otrzymaniu rozkazu Gł. K. L. 6 
z dnia 9.VII, depeszuje do Głównej Kwatery w dn. 12 
lipca 1920 r.: „Do dyspozycji władz wojskowych zgła
szamy ludzi 400, od lat szesnastu wgórę. Komendantem 
Kozakowski. Proszę instrukcje natychmiast”.

Ale zanim jeszcze nadszedł rozkaz mobilizacyjny, 
musiano objąć w mieście służbę wartowniczą, gdyż z po
wodu ściągnięcia z Sosnowca oddziałów wojskowych na 
front, szumowiny miejskie, wykorzystując sytuację, 
zaczęły rabować koszary i inne gmachy. Trwało to jed
nak krótko i porządek wkrótce przywrócono.

Na zew „do broni!” zgłaszali się nawet 15-letni chłop
cy i trudno im było wytłumaczyć, że oni są jeszcze nie
zdolni do trudów wojennych.

15-go lipca wyjeżdża z zagłębia do Warszawy pierw
sza partja ochotników harcerzy w liczbie 225 ludzi. 
Chorągiew harcerska na terenie zagłębia dąbrowskiego 
z pośród innych organizacyj przysposobienia wojsko
wego pierwsza wysłała do wojska większy oddział 
ochotników. Tłumnie i z niebywałym entuzjazmem że
gnano harcerzy, przejeżdżających przez miasta zagłę
bia, życząc im szczęśliwego powrotu i zwycięstwa nad 
wrogiem: „Bijcie bolszewików, wracajcie zwycięzcami 
i zdrowi!” — rozlegały się okrzyki na wszystkich sta
cjach.

Po przybyciu do Warszawy i sprezentowaniu się ge
nerałowi Hallerowi, zagłębiacy zostali wcieleni do po
szczególnych pułków ochotniczych: 205, 201, 221 oraz 
do 33 p. p. Najwięcej znalazło się ich w 205 pułku.

Do apelu „na front” staw iły się następujące środowi
ska Chorągwi sosnowieckiej: Sosnowiec, Częstochowa, 
Olkusz, Saturn, Pekin (Porębka), Będzin, Grodziec, Cze-
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iatlź, Dąbrowa Górnicza. Zagórze, Strzemieszyce, Za
wiercie, Granica.

Według spisu, sporządzonego w kilka lat po wojnie, 
ilościowy udział zarejestrowanych harcerzy z poszcze
gólnych miejscowości był następujący:

S o sn o w iec ................................... 65
C zęstochow a............................... 35
O lkusz ........................................... 39

S a tu rn ...........................................  6
P e k i n ...........................................  6

B ędzin ...........................................19
G rodziec....................................... 17

C z e la d ź .......................................  8
Dąbrowa G ó rn icza ....................47

Z a g ó rz e .......................................  6
S trze m ie szy c e ...........................  3
Zawiercie D ąbr............................18

G r a n ic a .......................................  6
Wykaz ten ma znaczenie tylko prjentacyjne, gdyż za

wiera spis harcerzy, którzy zgłosili się do wojska na 
skutek mobilizacji harcerskiej w dn. 17 lipca 1920 r. 
Prócz nich wielu wstąpiło do wojska na własną rękę, 
a wielu wogóle nie zostało zarejestrowanych.

Pełnili też harcerze z zagłębia i służbę pomocniczą. 
Gdy powołano na front Straż Graniczną, a na granicy 
postawiono Straż Kolejową, harcerze objęli po nich po
sterunki kolejowe na stacjach i w mieście. Wkrótce po
tem zaczęto formować z harcerzy Straż Graniczną. 
Z Chorągwi do półbataljonu harcerskiego Straży Gra
nicznej przy 11 p. p. weszło 33 harcerzy kategorji B-l 
i B-2. Druh ks. 1. Sobczyński, komendant Chorągwi, 
był przedstawicielem Naczelnictwa Z. H. P. w Dowódz
twie Straży Granicznej.

Poza tem harcerze i harcerki pracowali w Czerwo
nym Krzyżu w Zawierciu Dąbrowskiem. Harcerki nio-
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s ty  pomoc harcerzom, znajdującym się w Straży Gra
nicznej.

Z pośród drużyn Chorągwi sosnowieckiej kilka z nich 
brało udział w akcji niepodległościowej przez cały sze
reg łat. Do tych należy np. 6-ta drużyna w Grodźcu 
Będzińskim, 3-cia częstochowska, 5-ta zagłębiowska 
w Saturnie i szereg innych, o których nie posiadamy 
bliższych informacyj.

6-ta drużyna im. St. Żółkiewskiego m Grodźcu. Zanim 
opiszemy udżiał drużyny w odparciu najazdu bolsze
wickiego, podamy" wkrótce jej historję z lat ubiegłych, 
już  od roku 1014 drużyna daje kilku harcerzy do Le
gionów. Wstąpili wówczas: komendant drużyny Stani
sław Szlenk, Władysław Wróbel i wielu innych star
szych. Majątek drużyny, składający się 7. namiotów, 
plecaków, pasów, łopatek saperskich, kilku kotłów do 
gotowania, trąbek s\rgnalizacyrjnych i wielu innych 
przedmiotów, zostaje ofiarowany" „Strzelcom” Piłsud
skiego. Po odejściu starszych do wojska drużynę zre
organizowano i zabrano się do pracy’ z większym jeszcze 
zapałem, by przystosować się do przeczuwanej walnej 
rozprawy z zaborcami. Praca szła niezamącona aż do 
sierpnia roku 1917, w którym to czasie Niemcy, prześla
dując P. O. W., zahaczyli i o drużynę harcerską. Po re
wizji u druhów Apolonjusza Zarychty, Lucjana Bełdow- 
skiego i Stefana Boryrsowicza, tego ostatniego areszto
wano i oddano pod sąd wojenny, a Zarychtę poddano 
dozorowi policyjnemu. Bełdowski ocalił się ucieczką do 
okupacji austrjackiej, gdzie wstąpił do wojska. Po pew
nym czasie Borysowicza zwolniono. W r. 1918, po roz
brojeniu Niemców, wielu członków drużyny wstępuje 
do wojska polskiego. W roku 1920 wojna bolszewicka 
powołała do szeregów druhów Wł. Flaka — drużynowe
go, Stefana Zimnego. Eug. Łodzińskiego, St. Porębskiego, 
M. Brzozowskiego. E. Mohacza. Bielskiego, Sitko, Pa-
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wełczyka, J. Gajdzika, Fr. Kamińskiego, Przewłockiego. 
M ieczysława Majewskiego.

Z tych polegli: M ieczysław M ajewski pod Radzym i
nem i Stefan Zimny w okolicy Siedlec n/Bugiem.

8-ma sosnowiecka drużyna  im. T. Kościuszki. Gdy 
w dniu 11 listopada 1918 r. padło hasło wypędzania 
Niemców z kraju, harcerze z 8-ej drużyny biorą czyn
ny udział w rozbrajaniu okupantów. Wkrótce potem 
wstępują do tworzącego się wojska polskiego: drużyno
wy Skorupka (pseud. „Piast”) oraz druhowie Widliński. 
Podgórski Tom. i Antosiak Józef. W lutym 1920 r. d ru
żyna znowu żegna 9 harcerzy, wstępujących do wojska. 
W lipcu, na skutek odezwy gen. Hallera, idą ś. p. Polak 
Józef, Raiczyk Leon, Morawski Ed., Wacław Wojcie
chowski. Kucfir Leon, bracia Sikorscy Fr. i Wł., Hetko 
Jan, Zabiegała Jan, Maślankiewicz Jan i inni. Zginął 
druh Józef Polak, zaś druh Rajczyk Leon zostaje ciężko 
kontuzjowany.

Kilkunastu harcerzy z tejże drużyny pełni służbę 
w Straży G ranicznej, a najm łodsi w  Czerwonym  Krzyżu.

W powstaniach górnośląskich pierwszem, drugiem  
i trzeciem ósmacy z Sosnowca pełnią służbę telefonistów  
i łączników.

14-ta zagłębiowska im. T. Kościuszki w  Czeladzi. 
Do wojska wstąpili: druh Jachlik Edward w dniu 18 li
stopada 1918 r., służył w 6 p. p. Legjonów, był ranny 
w rękę i nogę, oraz odznaczony „krzyżem walecznych”. 
Kuzia Stanisław, wstąpił do P. O. W. i z nią wyjechał 
na obronę Lwowa; po powrocie z wojska zmarł. Jawo
rek Fabjan — brał udział w rozbrajaniu Niemców: do 
wojska wsfanił i poległ w obronie Ojczyzny w r. 1920. 
Dudziński Witold — wstąpił do wojska w 1920; jako 
ochotnik 205 p., zginął bez wieści. Majcherczyk Józef — 
ochotnik z 1919 r., trzy razv ranny i odznaczony „krzy
żem walecznych”. Szlaner Bronisław — ochotnik 205 p.
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p. ranny trzy razy w bojach pod Warszawą. Sztajer 
Edward — brał udział w rozbrajaniu Niemców; w 1920 
r. jest telegrafistą na froncie; w  1921 r. zgłasza się na 
ochotnika do powstania górnośląskiego i służy w 10 p. p 
4 komp., w alczył pod Bytomiem, nad Odrą i t. p. Trzą- 
ski Kazimierz — ochotnik z 1919 r„ brał udział w bo
jach pod Warszawą. Underowicz Stanisław — ochotnik

Rys. 30. Ś. p. Fabjan Jaworek. Rys. 31. Ś. p. Stanisław Kuzia.

/. 1920 r.; ranny w pierś pod Hrubieszowem. Dostał się 
do niewoli bolszewickiej, z której po 24 godzinach po
bytu, ucieka.

5-ta zagłębiowska drużyna iw. St. ( zarneckiego w  Sa
turnie.

W roku 1916 wstąpił do Legjonów, jako ochotnik, 
i złonek drużyny, Kapuścik Bronisław.

W roku 1918 z racji zawarcia pokoju brzeskiego m ię
dzy Sowietami i Niemcami i przyznania Ukraińcom



pr/.ez Niemców Chełmszczyzny, gdy w całym kraju 
odbywały się z tego powodu burzliwe demonstracje 
i drużyna 5-ta manifestowała, śpiewając w śródmieściu 
..Rotę”. Patrol niemiecki na koniach usiłuje ująć spraw
ców tej manifestacji, jednak nadaremni?. W tymże dniu 
drużynowy wraz z kilkoma starszymi chłopcami na 
Mszy św. w Sosnowcu zaintonowali „Rotę”, którą pod
chwycili wszyscy obecni w kościele. Hymn antynie- 
iniecki ściągnął Niemców, którzy otoczyli kościół i po
jedynczo z niego wypuszczali zebranych, dopytując się
o inicjatorów śpiewu. Ludzie wypuszczeni z kościoła 
połączyli się znowu na ulicy i, śpiewając pieśni naro
dowe, maszerowali przez Sosnowiec, dopiero kompanja 
żołnierzy niemieckich z najeżonemi bagnetami zmusiła 
ich do rozejścia się.

W początkach listopada 191S r.. na kilka dni przed 
rozbrojeniem Niemców, 5 harcerzy" z 5-ej drużyny prze
nosi karabiny, granaty i naboje z Dąbrowy Górniczej 
do Czeladzi dla miejscowych spiskowców.

W końcu 1918 i na początku 1919 r. wstępują do woj
ska polskiego, jako ochotnicy, druhowie: Czarnomski 
Zdzisław, Penconek Franciszek. Herchold Franciszek. 
Rojewski Mieczysław, Tyc Stefan, Rutkowski Antoni. 
Zarębski Stefan, Sobolewski Franciszek, Sadłowski Jó 
zef, Witwicki Andrzej. Okmiński Władysław i Ciuk 
Władysław.

Z nich zginęli na froncie: Witwicki Andrzej i Okm iń
ski W ładysław.

W roku 1920 pośpieszyli do szeregów Armji Ochotni
czej druhowie: Hetmańczyk Bronisław, Walo Stanisław. 
Trzcionka Stanisław, Zawadzki Feliks.

Straż na granicy' polsko- niemieckiej pełnili z druży 
ny 5-ej druhowie: Starzycki Stefan i Zakrzewski Józel.

W powstaniach śląskich od 1919 do 1921 roku brali 
udział na ochotnika druhowie: Skorupa Antoni, Het-
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mańczyk Bronisław, Gamrat Stanisław. Sadowski Miro
sław i Starzycki Stefan.

Z innych drużyn sosnowieckich polegli harcerze: Woj
ciech Leonard, Władysław luźnik, Władysław Wąsik. 
Jan Trzcina (zginął bez wieści), Eugenjusz Żarski, Boh
dan Zdzitowiecki. Marjan Fularski (zginął bez wieści) 
i Feliks Zając.

Ogółem zginęło około 20 harcerzy zarejestrowanych 
i przeszło tyluż było rannych.

C z ę s t o c h o w a .

Po wyjeździe starszych harcerzy na front, z młod
szych utworzono oddział pomocniczy, który, stosownie 
do rozkazów Naczelnictwa, podzielono na grupy: w gru
pie IV było 35 harcerzy, wyszkolonych w obchodzeniu 
się z bronią, w grupie ITT 45: w grupie II — 58: 
w grupie I — 40.

Grupa IV utworzyła oddział wartowniczy, który ćwi
czył się we władaniu bronią, pozostali nieśli służbę 
w Czerwonym Krzyżu. Kole Polek i Komitecie Obrony 
Narodowej.

Jedną z najczynniejszych drużyn częstochowskich 
w akcji niepodległościowej była 3-cia (daroniej 1-sza) 
drużyna im. Walerjana Łukasińskiego w  Częstochowie. 
Starsi z tej drużyny wstąpili do Legjonów. młodsi 
współpracowali z Legjonami.

Jesienią 1918 roku chłopcy z 3-ej drużyny brali udział 
w rozbrajaniu i wypędzaniu Niemców, a później peł
nili służbę wartowniczą przy ważniejszych gmachach 
w mieście. Harcerze stanowili 3-ci pluton I-ej kompanji 
Obrony Narodowej. Komendantem plutonu był druży
nowy 3-ej drużyny druh Wiesław Krakowiecki, komen
dantem kompanji por. Starczewski.

W latach 1918 — 1919 należą harcerze z 3-ej drużyny 
do oddziału, idącego na odsiecz Lwowa. Stają następnie



w potrzebie w 1920 r., a 1921 wstępują do bataljonów 
odsieczy Śląska, lub śpieszą w pojedynkę do powsta
nia!

Rezultat tych bojów był dla drużyny dość tragiczny, 
w zmaganiach bowiem o niepodległość Ojczyzny zło
żyli na Jej ołtarzu ofiarne życie:

Zagórski Włodzimierz Henryk — harc.-młodzik 1-szej 
drużyny (obecna 3-cia drużyna), padł od kuli niemiec
kiej w nocy 11 listopada 1918 roku przy rozbrajaniu 
i wypędzaniu Niemców z Częstochowy.

Niekrasz Remigjusz Henryk — harc. 1-ej drużyny, 
legjonista 5 p. p. Leg., odznaczony „orlętami Iwow- 
skiemi”, zginął pod Perekaljami w Pińszczyźnie 7.V1.
1919 r. Za męstwo i oddanie się służbie odznaczony 
„krzyżem walecznych”.

Weese Tadeusz, harc. 1-ej drużyny, zginął na froncie, 
służąc w Legjonach.

Masztalerz Jan — harc. 1-szej drużyny, sierżant 27 p. 
p., ginie 4 czerwca 1920 roku w bitwie pod Antonówką. 
koło Kijowa. Za nieustraszoną odwagę odznaczony 
krzyżem „yirtuti militari” .

Binder Bolesław, drużynowy, sierżant I Brygady Le- 
gjonów, potem porucznik W. P. i dowódca 11-ej kom
panji 5 p. p. Legjonów. Poległ 28 lipca 1920 r. nad Sty
rem. Za niezwykłą waleczność i oddanie się sprawie od
znaczony krzyżem „yirtuti militari”.

Druh Bogumił Krupski, zmarł z ran otrzymanych 
w r. 1920.

W 1921 r. ginie bohaterską śmiercią w obronie Ziemi 
Piastowskiej w ataku na Oleśno na Górnym Śląsku, ja 
ko powstaniec śląski, Niekrasz Stefan Mieczysław 
(młodszy brat Remigjusza), — harc. młodz. I-ej druży
ny", ochotnik 1920 r. (27 p. p.). Za męstwro udekorowany 
..śląską wstęgą waleczności i zasługi” I-ej klasy.

Zginęło wielu innych, lecz nazwisk nie znamy.
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O innych walczących członkach 3-ej zagłębiowskiej 
drużyny, wiemy tyle, że Busler Kazimierz (założyciel 
drużyny), dziś major 1-go pułku szwoleżerów i adju-' 
tant Marszałka Piłsudskiego, za waleczność został ude
korowany „krzyżem walecznych” i „virtuti militari”.

Przez Naczelnictwo Z. H. P. odznaczeni zostali „za 
zasługę” : Krakowiecki Wiesław — drużynowy, Sikor
ski Hieronim, ówczesny komendant hufca i Wróblewski 
Tadeusz, wówczas plutonowy drużyny, dzisiaj inżynier 
nrch. w Częstochowie.

16'ta (dumniej 5-la częstochowska) drużyna zagłę
biowska im. A. Mickiemicza w  Częstochomie.

Szczegółów danych o udziale drużyny w bojach nie 
posiadamy, wiadome jest jednak, że większość star
szych harcerzy z byłej 5-ej częstochowskiej im. A. Mic
kiewicza brała udział w obronie Ojczyzny w r. 1920. 
W walkach tych poległo dwóch harcerzy: Czesław Bła
siak oraz Stanisław Kasiński.

Obaj ci harcerze stanowili pod każdym względem 
typy nader dodatnie. Polegli pod Radzyminem w sierp
niu 1920 roku.

Oprócz nich zginął w powstaniu Śląskiem druh Zien- 
tal Ignacy. Padł pod Dobrodzieniem w dn. 4 maja 1921 
roku.

O l k u s z .

Mobilizacja zastała harcerzy olkuskiego obwodu 
nieprzygotowanych i rozproszonych; przeważna część 
zażywała wywczasów wakacyjnych na wsi, 12 prze
bywało w obozie krajoznawczym, urządzonym sta
raniem Komendy Obwodu w Mierzniu i Jerosławi- 
cach na Podkarpaciu, tak, że w Olkuszu pozostało za- 
ledwo kilkunastu chłopców młodszych. Pierwszy roz
kaz mobilizacyjny otrzymano dnia 10 lipca; stosując się 
do niego, utworzono natychmiast ze wszystkich miej
scowych harcerzy pogotowie. 17 chłopców poniżej lat
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Ift-iu i 4-cli starszych, oddało .się do dyspozycji utworzo- 
nemu w Olkuszu Komitetowi Współdziałania w Obro
nie Ojczyzny i pomagało w zbiórkach broni, metali, 
odzieży, prowjantów. ziół leczniczych, pełniąc służbę 
ordynansową i t. p. ( ldopcy pracowali ochoczo i skru
pulatnie wykonywali zlecenia. Rozkaz Naczelnictwa, 
wzywający harcerzy powyżej lat 17 do stawienia się 
w Warszawie, otrzymano 15 lipca wieczorem. Uczniowie 
starszych klas gimnazjum i szkoły rzemieślniczej rów
nież uchwalili jednogłośnie wstąpić do wojski. Zorgani
zowano. wyekwipowano i częściowo uzbrojono przy po
mocy Komitetu Współdziałania w Obronie Ojczyzny, 
oddział ochotniczy pod dowództwem komendania ob
wodu druha K. Zdrzalika. Dnia 17 lipca wyrusza od
dział do Warszawy, żegnany owacyjnie przez olkuszan. 
Wślad za nimi wyrusza drugi oddział z 8 harcerzy z Bo
lesławia i Krążka z druhem S. Kra jewskim na czele.

Z powyższych 2-ch oddziałów przeważną część przy
dzielono do 12 kompanji 201 ochotniczego p. p. Po kil- 
kudniowem ćwiczeniu wyruszają w pole i już przy koń
cu lipca biorą udział w walkach 201 p. p. pod Łapami, 
Dąbrową. Jabłonką Kościelną. Paprociami. Wyszko
wem, zasługując na uznanie Inspektora Armji Ochotni
czej gen. Hallera. Przeszedłszy odwrót z pod Białegosto
ku do Radzymina, w pierwszych dniach naszej ofensy
wy w bitwie pod Wronami i Ciechanowem ubywa 3 ran
nych, 1 zaginiony i 3 chorych na czerwonkę; reszta bie
rze dalej udział w ofensywie na Grodno.

Wskutek szybkiego przeprowadzenia mobilizacji nie 
udało się zebrać razem wszystkich harcerzy z olkuskie
go obwodu. Jednak i ci, którzy nie zdążyli stawić się na 
rozkaz mobilizacyjny dnia 17 lipca do Olkusza, wstępu
ją wszycy niezwłocznie do wojska; widzimy ich rozpro
szonych w 2, 4, 9 p. p. Leg., 205 ochotniczym p. i wielu 
innych pułkach piechoty i artylerji. Paru młodszych 
i słabszych przydzielono do botaljonów wartowniczych

124



i Straży Granicznej; z tych największa grupka znalazła 
się w bataljonie wartowniczym Kielce Nr. 3.

Obwód olkuski, który w lipcu ub. r. liczył 168 harce
rzy, dał do wojska 39, t. j. wszystkich powyżej lat 17 
oraz kilku 16-letnich. Beszta młodszych, pozostałych 
w Olkuszu, nadal pomagała Powiatowemu Komitetowi 
Obrony Kraju, a nadto 10 chłopców pełniło służbę przy 
utworzonej Straży Obywatelskiej. Służba ta, jak  na 
chłopców 12 — 15 letnich, nie była lekka: chwytano de
zerterów, uganiano się za przemytnikami, nocami patro
lowano okolicę, ćwiczono się bronią, pełniono dyżury 
w lokalu Komendy Straży i t. p., zasługując swą wy
trwałością i sumiennością na uznanie przełożonych.

Z pośród młodzieży olkuskiej poległo kilku, a w ich 
liczbie harcerz Władysław Bucholc, drużynowy 1-ej ol
kuskiej drużyny harcerskiej, podporucznik 105 p. p„ 
typ młodzieńca patrjoty, który nie zaniedbując swoich 
zajęć szkolnych miał czas na pracę społeczną w Związ
ku Harcerstwa Polskiego i Polskiej Organizacji Woj
skowej.

W listopadzie znaleźli się, z wyjątkiem paru, wszyscy 
zpowrotem na ławach szkolnych: nie było również ta
kiego, któryby nie powrócił do pracy harcerskiej: 
wszyscy wynieśli z wojska tężyznę duchową, powrócili 
bardziej utwierdzeni w idei Harcerstwa.

Harcerki 1-ej olkuskiej żeńskiej drużyny harcerskiej 
im. E. Platerówny pozostałe w mieście, zorganizowane 
w „Pogotowie Harcerskie”, oddały swe usługi Komiteto
wi Obrony Kraju i pracowały we wszystkich sekcjach 
tego Komiteiu. Pełniły dyżury w biurze Kom. Obrony 
Państwa, robiły papierosy, przygotowywały żywność 
i pomagały przy rozdzielaniu je j między przejeżdżają
cych żołnierzy i uchodźców. Gdy przybył do Olkusza 
szpital, intensywnie pracowały w sekcji sanitarnej. 
Oprócz tego trzeba było nieraz przygotować i ozdobić 
koszary dla ochotników, załatwiać posyłki Komitetu,



obsłużyć pociąg sanitarny. Wreszcie działały harcerki 
jako „chrzestne matki” ochotników, pisując na front 
listy do swych chrześniaków i wysyłając im upominki.

Z nastaniem roku szkolnego „Pogotowie” zakończyło 
swą działalność.

Chorągiew lwowska.
Chorągiew lwowska stale jest czujna. W cechę tę 

uzbroiła się od chwili pamiętnych wypadków walki
0 Lwów z Ukraińcami w r. 1918; tem więcej czujna mu
siała być teraz, gdy do Lwowa dochodziły coraz gorsze 
wieści z frontu.

Na południu oddziały polskie, cofając się z pod Kijo
wa, w krwawych walkach oparły się dopiero aż o Zbrucz
1 Styr. Ale nienadługo. Cofa się wojsko nasze z linji 
Styru aż pod Kowel, a z linji Zbrucza na Seret. Wkrótce 
pada Kowel, Brześć, Siedlce, Mińsk Mazowiecki — nie
przyjaciel jest pod Warszawą. Po beznadziejnych wal
kach o Seret wojsko polskie ustępuje pod sam Lwów. 
Przed Lwowem stanęło czarne widmo zajęcia miasta 
przez hordy barbarzyńców.

Zanim doszło jednak do tych wypadków władze woj
skowe we Lwowie powołują do życia w dniu 8 lipca 
Ochotniczą Legję Obywatelską, zadaniem której było 
współdziałanie z arm ją w obronie zagrożonego państwa, 
ochrona m ajątku państwowego, strzeżenie objektów 
wojskowych i linij kolejowych, utrzymanie ładu i po
rządku.

Wobec poważnej sytuacji na froncie komendant H ar
cerskiej Chorągwi we Lwowie, druh Niemczycki, już 
w dn. 1 lipca wydaje do wszystkich podległych środo
wisk rozkaz niewysyłania młodzieży na oddalone obozy 
letnie, aby w razie potrzeby można je było prędko zwi
nąć, a młodzież powołać do akcji.
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8 lipca, na wezwanie dowódcy okręgu generalnego we 
Lwowie gen. Lamezana, odbyło się zebranie przedsta
wicieli organizacyj o charakterze sportowo-wojskowym, 
na którem razem z innemi organizacjami i Harcerstwo 
zgłosiło swe przystąpienie do Ochotniczej Legji Obywa
telskiej, tworzonej przez D. O. G. Lwów.

Hufce i drużyny prowincjonalne zostały poddane 
rozkazom okręgowych komend wartowniczych, które 
udzieliły im broni i amunicji.

Komendy hufców miały również za zadanie organizo
wać w porozumieniu z O. L. O. i młodzież nieharcersktj 
w oddziały Legji.

Harcerze, mający ukończonych 18 lat, mogli wstępo
wać jako ochotnicy do armji czynnej.

Rozpoczętego w czasie tak gorącym kursu instruktor
skiego dla harcerzy w Rzęśnie Polskiej, tuż pod Lwo
wem, nie przerwano. Skrócono go tylko do dni 17 i na
dano mu charakter bardziej wojskowy. Po ukończeniu 
kursu niemal wszyscy uczestnicy z komendantem kur
su druhem Józefem Dobieckim wstąpili do armji ochot
niczej.

Sytuacja na froncie jednak stawała się coraz groź
niejsza. Nieprzyjaciel coraz bardziej wdzierał się 
w głąb kraju. Boje toczyły się na wschód od Lwowa, 
w nieznacznej od miasta odległości. We Lwowie zaczęto 
tworzyć Armję Ochotniczą pod dowództwem płk. B a 
czyńskiego, dowodzącego obroną tego grodu w r. 1918. 
Zaciąg był entuzjastyczny. Z najdalszych stron piel
grzymowali młodociani ochotnicy do Lwowa. Nie mając 
już prawidłowej komunikacji, piechotą przemierzali po 
kilkadziesiąt kilometrów z najdalszych zakątków z nad 
Dniestru, Seretu i Zbrucza, by jak  najprędzej nadążyć 
do tworzonej Armji Ochotniczej. Przybyli też licznie 
druhowie z ewakuowanych miejscowości: Tarnopola, 
Czortkowa, Rawy Ruskiej, Jarosławia, jak też i innych 
miejsc z poza Chorągwi lwowskiej.
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U tych warunkach zapadła decyzja Komendy L w o w 
skiej o przystąpieniu harcerzy do Armji Ochotniczej 
Decyzję tę powzięto jeszcze przed otrzymaniem rozka
zów Naczelnictwa z Warszawy. Przez przeoczenie jed
nak nie rozsegregowano młodzieży podług wieku. 
W dniu 7 sierpnia hufiec lwowskich drużyn harcerskich 
zgłosił do I bataljonu 1 p. p. małopolskiej Armji Ochot
niczej około 400 ochotników. W ich liczbie znalazło się 
niestety wielu harcerzy 14 i 16-łetnich. Podjęte starania 
przez Chorągiew lwowską o zwolnienie dzieci z szere
gów i przydzielenie ich do służby pomocniczej, tylko 
w części dały się zrealizować. Wielu nieletnich pozosta
ło i przebyło w krwawym trudzie całą kampanję 1 p. p. 
(później przemianowanego na 240 p. p.) Małopolskiej 
Armji Ochotniczej, — kampanję od Kamionki Strumi- 
łowej do Zadwórza.

Jeden z najcichszych i najmłodszych, 15-letni ś. p. Ma- 
rjan  Piątkiewicz, zginął pod Zadwórzem, dodając chwa
ły Harcerstwu Lwowskiemu.

Chorągiew lwowska zapełniła głównie 240 p. p. (daw
ny 1 p. p. M. A. O.) i 205 p. art. ochotn. Dwie kompanje 
harcerskie były zawiązkiem I bataljonu 240 pułku *).

Wielu z harcerzy zostało rannych, kilkunastu dostało 
się do niewoli, a kilku najdzielniejszych jak  to: w ybit
ny instruktor z Przemyśla druh Adam Kordecki, druży
nowy z Rawy Ruskiej, Tadeusz Presz, Kolpa Jan z Ra
wy Ruskiej i inni polegli na polach Wschodniej Mało
polski. Oddali swe życie za Lwów i za Polskę.

W kronikach 5-tej lwowskiej drużyny „Orląt’ czy
tamy: „ś. p. Lonek Friedel, Witek Zarzycki, Ludwik 
Kamiński i Kazik Berg walczą nad Bugiem i u wrót 
Lwowa, walczą pod Zadwórzem.

Lonek Friedel i Kazik Berg walczą w szeregach 240 
p. p., pierwszy — w kompanji piechoty, drugi w cięż-

*) D r. J. Pogonowski „Bój o Lwów”. 1921.
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kich karabinach maszynowych. Przechodzą całą kain- 
panję, począwszy od przełamania przez bolszewików 
linji Bugu, obrony Kamionki Strumiłowej, walczą pod 
Zadwórzem, Polonicami, Laszkami Królewskiemi, K udą, 
Kielecką, Streptowem (klęska mafop. Armji Ochotni-- 
czej), Tuchorzycami K. Berg w szeregach 20 p. p. „zie
mi krakowskiej” odbywa ofensywę wojsk polskich, 
uczestniczy w przełamaniu frontu pod Glinianami, 
Krasnem, Firlejówką i w ofensywie na Złoczów.

Dwaj drudzy: Lulu Kamiński i Witek Zarzycki, 
..Abrahamczycy” ; dane im było walczyć w lotnych 
oddziałach karabinów maszynowych Abrahama. Bili 
się, gdzie się dało. Chrzest bojowy otrzymali pod Cho- 
daczowem. Żaden z nich nie zginął na polu chwały, 
natomiast wszyscy wrócili z frontu z krwawą dezyn- 
terją.

Ś. p. Lonek Friedel umarł w r. 1921 i spoczywa na 
cmentarzu „Obrońców Lwowa.

Jeno w dnie zaduszne, składając mu zieleń smereków 
i jodeł, myślimy o tym najlepszym przyjacielu-koledze, 
który jako obrońca Lwowa, a potem Kresów Wschod
nich spełnił cząstkę swego obowiązku harcerskiego!

Po wysłaniu oddziałów ochotniczych na front, Ko
menda Chorągwi Męskiej, dzięki pomocy Chorągwi 
Żeńskiej, zorganizowała biuro informacyjne dla rodzin 
harcerzy, służących w wojsku, pocztę harcerską i wy
słała na front czołówkę harcerską, z praktycznemi po
darunkami dla harcerzy 240 p. p.

Po odbyciu zwycięskiej kampanji pod Lwowem wró
cili harcerze poniżej 17 lat do przerwanej pracy harcer
skiej i szkolnej. Z końcem września rozpoczął się w Ko
mendzie Hufca Lwowskiego normalny rok harcerski, 
zaś Komenda Chorągwi zainicjowała objazdy po pro
wincji, celem rozbudzenia pracy w miejscowościach 
odbitych.

Harcerze  w bo jach  9. 129



Założona w czerwcu t. zw. Intendentimi Chorągwi 
otwiera gospodę żołnierską na terenie etapowym; w pra
cy tej, jak  i w wielu innych pracach pomocniczych dla 
wojska bierze udział Chorągiew Żeńska.

Na specjalną wzmiankę zasługuje też Czortków.
W 1920 roku istniały w Czortkowie dwie drużyny 

harcerskie: gimnazjalna i seminaryjna. Gdy komen
dant hufca, druh Karol Sto janowski, sam wstąpił do for-

Rys. 32. rupa harcerzy  czortkow skich w 240 p. p.. z hufcow ym  
K arolem  S to janow skiin  (w środku).

mującej się małopolskiej Armji Ochotniczej, poszło za 
nim około 20 harcerzy z hufca.

Wówczas został przydzielony jako dowódca do plu
tonu, w którym zebrali się ci harcerze.

Najwięcej harcerzy było początkowo w 3-ej, a po 
bitwie pod Streptowem, w 2-ej kompanji I bataljonu 240 
p. p. Zresztą cały ten bataljon był właściwie bataljonem 
harcerskim.

130



V\ iększość harcerzy czortkowskicli dostała się dnia 
16.VIII. w bitwie pod Streptowem do niewoli bolszewic
kiej. Reszta przeszła całą kompanję 240 p. p. Hufcowy, 
druh Karol Stojanowski, został ranny w bitwie pod Z11- 
chorzycami dnia 23.VIII. *), prowadząc brawurowy 
kontratak ze swoim plutonem harcerskim przeciwko ba- 
taljonowi piechoty bolszewickiej. Akcja ta, odrzuciw
szy atakujących bolszewików, dała możność płk. dr.
1 Tomasze wieżowi, dowódcy I bataljonu. zebrania odwo
dów i wyparcia nieprzyjaciela na Laszki Królewskie**). 
Za czyn ten oraz za dzielność w innych bitwach hufco
wy K. Stojanowski, sierżant II kompanji, został poda
ny do odznaczenia.

Chorągiew krakowska.

( 'horągiew krakowska nadsyła do Głównej Kwatery 
Z. H. P. następujący raport ze stanu mobilizacyjnego 
w lipcu 1920 r. o młodzieży ponad lat 16: Kraków — 30 
harcerzy, Andrychów- — 8, Kęty — 24, Mielec — 25, 
-\owv Sącz — 12, Rudnik n/S. — już wszyscy w woj
sku; Rzeszów — 25, a drugie tyle już w wojsku; Su
cha — 3, Wieliczka — 10, Zator — 3.

Razem 140 harcerzy, prócz tych. którzy udali się do 
wojska na własną rękę.

Gońcy, wysłani przez Komendę Krakowską do po
szczególnych gniazd Chorągwi, przywieźli następujące 
raporty o pomocniczej służbie harcerzy na terenie Cho
rągwi :

Kalwarja — harcerze pomagają policji państwrowej;
Wadowice — utworzono harcerski oddział wartowni

czy pod dowództwem druha Polkowskiego.
Żywiec — \itworzono studencko - harcerską półkom- 

panję wartowniczą. Stan 50 ludzi.

*) **) Dr. J. Pogonowski „Bój o Lwóvr”, 1921.
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Bochnia — harcerze w kompanji studenckiej.
Tarnów — harcerze wstąpili do kompanji studenckiej 

i drużyny strzeleckiej.
Rzeszów — harcerze w Ochotniczem Pogotowiu Har- 

cerskiem.
Dębica -— harcerze są na kursie i czekają na rozkazy.
Zakopane — wszyscy zgłosili się do wojska w No

wym Targu, a drużyny rozwiązano.
Nowy Sącz — wszyscy na kursie i czekają rozkazów.
Sambor — 15 chłopców w wieku 15 — 18 lat zgłosili 

się na ochotnika do wojska, 12 zaś w wieku od 14 —■ 17 
lat znajdują się na kolonji w Spasie, strzeże mostu ko
lejowego i tunelu. Harcerki zgłosiły się do Ochotniczej 
Legji Obywatelskiej.

Osobną wzmiankę poświęcić musimy 1-szej rzeszow
skiej drużynie  im. J. Piłsudskiego. Z lwrccrzy, którzy do 
wojska byli za młodzi, utworzono Ochotnicze Pogoto
wie Harcerskie. Organizują go w dniu 11 lipca 1920 r. 
zastępowy druh Kijas i starszy harcerz druh Horowitz.
15-go Hpca komenda hufca powierza dowództwo O. P. 
H. zastępowemu 1-szej rzeszowskiej, druhowi Jerschi- 
nie. Od 11 lipca do 1 października odbywają harcerze 
dyżury na stacji posiłkowej Czerwonego Krzyża oraz 
pełnią służbę w Gwardji Obywatelskiej. W pocie czoła 
pracowali chłopcy przy wyładowywaniu pociągów to
warowych, bezustannie pełnili służbę kurjerską i w ar
towniczą. Starsi znajdowali się oddawna w Legjonach. 
Z 1-szej rzeszowskiej należało do Ochotniczego Pogoto
wia Harcerskiego 42 harcerzy. W listopadzie 1920 r. zli
kwidowano Pogotowie, a wszyscy jego członkowie wstę
pują zpowrotem do 1-szej rzeszowskiej drużyny har
cerskiej. Drużynowym zostaje druh Stanisław Jer- 
scliina.

Rzeszowiacy biorą udział w zbrojnej akcji niepodle
głościowej już od roku 1914. Z wybuchem wojny świa
towej drużyna zostaje rozwiązana, gdyż wielu odcho
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dzi do Legjonów lub zostają powołani do wojska 
austrjackiego.

W listopadzie 1918 roku, na wieść o zajęciu Lwowa 
przez Ukraińców, rzeszowiacy z 1-szej drużyny, a prze- 
dewszystkiem zastępowi i starsi harcerze, śpieszą do 
Lwowa na odsiecz.

Na wojnie byli następujący druhowie z 1-szej rze
szowskiej: drużynowy Jan Mach, w czasie od 20.1.191? 
do 5.Y.1918; Stefan-Grzegorz Mazurkiewicz od dnia 16.1. 
1918; ś. p. Marjan Michalik od 16.1.1917 do 5.IV.1918, 
zginął na Górnym Śląsku 25.Y.1921; Władysław Szay- 
nok od 4.T.1918 do 29.IV.1918; ś. p. Stefan Janicki zgi
nął w wojsku polskiem pod Hrubieszowem dnia 5.V. 
1919; ś. p. Tadeusz Cebula zmarł 6.1.1920 z ran odniesio
nych na wojnie; ś. p. Franciszek Całka zginął pod Lwo
wem 21.XI.1918; ś. p. Piotr Kawaler zmarł z ran 
w Trzcianie 25. IV. 1920.

Piękną kartą w walkach o Polskę Niepodległą po
szczycić się może 3-cia krakowska drużyna im. K. Pu
łaskiego.

Przez Mazowsze, Podole, Wołyń, Ukrainę, Śląsk, 
przez Karpaty, przez podbiegunowy Murman i przez 
ziemię francuską szli trzeciacy do wolnej Ojczyzny. 
Szli jedni z piosnką żołnierską na ustach, inni z piętnem 
marzenia i myśli w oczach, — wszyscy nastrojeni 
w dźwięczny i mocny głos serca. Szła drużyna do wiel
kiego cehi, znacząc swą drogę licznemi mogiłami żol- 
nierskiemi, — aż doszła.

W Legjonach trzeciakom los nie szczędził trudów, 
cierpień i ran. Pierwszy padł Tąkiel Bolesław, plutono
wy 3-ej drużyny, chorąży Legjonów w karpackiej bo
haterskiej batalji pod Rarańczą (1915 r.). Maciej Bar- 
del, mając za sobą wiele bitew, pod koniec odwrotu do
staje się do niewoli (lipiec 1916 r.). Po bitwie kaniowskiej 
kilku trzeciaków znalazło się po drugiej stronie Dnie
pru i ruszyło w szary kraj Murmanu. ..Chciał bronić k ra
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j ii nieszczęśliwy leguii, obroni! biegun” powiada B. Szul 
w swojej piosence. Przez Arcliangielsk, morza Japonji 
i Francję wracają wreszcie do kraju. W „niebieskich 
mundurach” znalazło się po łułaczych przygodach też 
kilku trzeciaków.

Walki o Lwów w 1918 roku połączyły starych ochot
ników z młodymi drużyny 3-ej. Najmłodsi pełnili służ
bę pomocniczą. Szczepanowski Felicjan przez wszyst
kich serdecznie kochany, zginął pod Przemyślem. Stie
ber Marjan, b. legjonista padł, broniąc szpitala w Pasie
kach we Lwowie (28.XTT.1918 r.). Łoś Stanisław, ciężko 
ranny pod Gródkiem Jagiellońskim, dostał się do nie
woli i zginął męczeńską śmiercią. Przyszedł rok ostat
nich zmagań, rok 1920. Podporucznik Nowosielski Stani
sław i Smiechowski Stefan zginęli. Kapitan Sztabu Ge
neralnego Mrowec Stanisław, plutonowy 3-ej drużyny, 
kawaler orderu „virtuti militari”, niezwykle zdolny ofi
cer, padł na Wołyniu, bohatersko broniąc sztabu armji.
0 czem wspomina komunikat Sztabu Generalnego. Zna
n y  z męstwa ppłk. Szt. Gen. Szul Bogusław, kawaler 
orderu „virtuti militari”, kilku „krzyżów walecznych'
1 innych, szef sztabu polskich oddziałów na Murmanie
i w Rosji północnej, poeta i autor pięknego śpiewnika 
żołnierskiego, padł w Tulczynie na Ukrainie (30.Y.1920). 
Dzielny kapitan Moraczewski zginął na patrolu, wal
cząc doostatka, skłuty i zmasakrowany do niepoznania 
(lipiec 1920 r.). Dąbrowski Jan  Henryk, b. legjonista, 
więzień w Huszt i Busla-Hora, zginął pod Stanisławo
wem (28.VII.1920) i pogrzebany w bezimiennej, niezna
nej mogile. Podporucznik Więckowski Tadeusz w bitwie 
pod Hrubieszowem, otoczony przez wrogów, nie chcąc 
się poddać, odbiera sobie życie (sierpień 1920 r.). Dy- 
nowski Zbigniew, plutonowy 3-ej krakowskiej drużyny 
plutonowy sanitarny, zmarł na posterunku sanitarnym 
w Szczakowej (październik 1920 r.).
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Walki o piastowską dzielnicę — Śląsk zabrały 3-ej 
drużynie najdroższego drużynowego, Jana Surzyckiego, 
kawalera orderu „virtuti militari” i krzyża powstańcze
go I klasy. Padł w walkach o Kędzierzyn pod Koź
lem 9.Y.1921 r.

Z 3-ej drużyny im. K. Pułaskiego zginęło 14 druhów, 
w Legjonach było — 27, w wojsku polskiem — 67, „vir- 
tuti militari” otrzymało 7.

O ddział w artow niczy w W adowicach, k tó ry  by ł zorganizow any 
przez d ru h a  Bolka Polkow skiego, w yruszył następnie do K rako 
wa, gdzie został przydzielony w liczbie 30 ludzi, do 201 p. a. p. N ie
którzy później znaleźli się w 5-ej b a te r ji 201 p. a r t. poi. Było 
w te j b a te r ji 3-cie działo obsługiw ane przez 3-ch harcerzy  i nazy
wało się „działem  harcersk iem ”. O dbyło w raz z b a te r ją  w alki
o W arszawę, a następnie szlakiem  dyw izji ochotniczej w alk i
0 Grodno i inne. Na jednym  z przeglądów  dowódca b a te r ji  k ap i
tan Krokowski, w yraża jąc  się z uznaniem  o harcerzach , rzek ł do 
dowódcy pu łku ppłk. Łazowskiego: „To dzielni harcerze, oni by  
strze la li naw et, gdyby im dać drew niane arm aty".

O trzym aw szy ta k ą  pochw ałę, h arcerze  i w następnych bitw ach 
s ta ra li się u trzym ać honor swego działa na w ysokim  poziomie.

W gorące dni mobilizacji lipcowej Chorągiew kra
kowska wysyła na front oddział złożony z kilkudziesię
ciu ludzi oraz organizuje jedDą kompanję Straży Gra
nicznej.

Kompanja Straży Granicznej, licząca przeszło 100 lu
dzi, wyjechała na granicę górnośląską w dniu 4 wrze
śnia 1920 r. Składała się ona z chłopców bardzo mło
dych, przeważnie w wieku 17, 16 i 15-letnich. Była do
brze wyekwipowana; wyćwiczyli ją  dawni wojskowi 
harcerze. Przed wyjazdem kompanji z Krakowa doko
nał w niej inspekcji dowódca okręgu generalnego 
w Krakowie, gen. Zygadłowicz, wyrażając swe uznanie
1 udzielając pochwały w rozkazie: „Żołnierz dobrze wy
szkolony, wyekwipowany, ruchliwy, chętny i karny ro
bi bardzo dobre wrażenie”.
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Połowę kompanji stanowili harcerze krakowscy, re
sztę mieleccy, sądeccy, dębiccy, tarnowscy" i kilku 
strzelców.

Harcerki krakowskie w czasie inwazji zatrudnione 
były przy zbiórce bielizny dla żołnierzy, przy rozdziale 
darów amerykańskich, w herbaciarni Białego Krzyża 
na dworcu, jako gońcy w CzerwonyTm Krzyżu, w woj
skowej egzekutywie akademickiej i innych instytucjach 
społecznych. Z ramienia Czerwonego Krzyża objęły 
zbiórkę dzienników w mieście, pełniły na stacji zbor
nej dyżury; młodsze harcerki robią papierosy dla żoł
nierzy, znajdujących się w szpitalach.

Prócz wyżej wspomnianych w Chorągwi krakow
skiej poległo wielu innych najlepszych harcerzy. Jedna 
z najboleśniejszych strat — to zgon ppor. Władysława 
Wornieckiego, b. komendanta drużyn tarnowskich: 
z Tarnowa poległ też 1). drużynowy’, druh Czesław ł,a- 
checki.

Chorągiew wielkopolska.

Krytyczne dla państwa chwile najazdu bolszewickiego 
zastały Harcerstwo wielkopolskie na kursie instruktor
skim w Biedrusku. Pierwszy telegram Naczelnictwa do
noszący, że Harcerstwo zgłoszono do dyspozycji Rady 
Obrony Państwa nadszedł w początkach lipca. Nie ma
jąc dalszych wskazówek od Naczelnictwa, które w tym 
czasie właśnie uzgadniało swe decyzje z władzami woj- 
skowemi, Komenda wydaje w dniu 13 lipca własny roz
kaz mobilizacyjny, ogłoszony" następnie we wszystkich 
dziennikach Wielkopolski.

Parę dni przedtem, na zasadzie rozkazu Naczelnictwa 
L. 33 z dn. 6 lipca, wy dano do hufców i obozów okólnik, 
stawiający Chorągiew w pogotowiu. Okólnik informo
wał o zgłoszeniu Związku Harcerstwa Polskiego do obro
ny państwa, nakazywał pogotowie i czujność, polecał
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nie opuszczać stanowisk, przygotować się do wyjazdu 
do obozu ćwiczebnego.

Zarządy kół przyjaciół wezwano do akcji w Komi
tecie Obrony Narodowej, a w szczególności do wyekwi
powania oddziałów harcerskich.

Rozkaz mobilizacyjny Komendy Chorągwi wzywał 
harcerzy siedemnastoletnich, ażeby natychmiast zgłosili 
się do obozu ćwiczebnego w Biedrusku, celem przygo
towania ich do służby łączności na froncie, młodszym 
harcerzom zaś polecał zgłosić się do służby ordynanso- 
wej wewnątrz kraju.

Rys. 33. H arcersk i oddział służby] łączności w |B ie d ru sk u  byt 
energ iczn ie ćw iczony przez d ruha, m ajo ra  W. Sikorskiego.

„W szyscy harcerze ponad 17 lat mają się stawić 
w pełnym  rynsztunku harcerskim, z pozwoleniem ro
dziców i legitym acją harcerską u najbliższej władzy  
wojskowej na terenie poznańskiego, która ich przewie
zie bezpłatnie do obozu ćwiczebnego w Biedrusku”.

Ma rozkaz ten stawiło się 380 harcerzy. Dowódcą obo
zu został druh major W alerjan Sikorski, komendant 
( horągwi wielkopolskiej.

Przybyłych harcerzy wyćwiczono w służbie łączno
ści i wkrótce zostali oni rozesłani do różnych formacyj 
na froncie; pozostałych przekazano Dowództwu Okrę
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gu Korpusu w Poznaniu, Czerwonemu Krzyżowi, 
a przedewszystkiem Komitetowi Obrony Narodowej.

W podobny sposób pracowano i w innych miastach
i miasteczkach poznańskiego, o czem piszemy niżej.

Pomocy ze strony społeczeństwa i kół przyjaciół do
znano najwięcej w Poznaniu, Gnieźnie i Bydgoszczy. 
Prócz tego Komenda znalazła znaczniejsze poparcie 
w Kuratorjum Okręgu Szkolnego w Poznaniu, które 
udzieliło znacznej kwoty pieniężnej na zorganizowanie

Rys.  34. O bóz  ćw ic z e b n y  w  B ied rusku .  Harce r ze  n a b i e r a j ą  si 
i zdrowia  do wa lk i .

ochotniczych oddziałów i podtrzymanie upadającej p ra
cy harcerskiej w środowiskach.

Najliczniej zapełniły oddziały ochotnicze drużyny 
poznańskie. Z członków tych drużyn polegli: Kazi
mierz Susała z 1-szej drużyny w Nakle, por. Wulert, 
Jabłkowski Teodor i inni.

Na prowincji ruch harcerski przedstawiał się nastę
pująco:

m B ydgoszczy  do wojska wstąpiło 38 harcerzy, wcie
lonych do oddziału harcerskiego zapasowej kompanji 
telegraficznej w Poznaniu, 20 z nich wyjechało na front;
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pozostali brali udział w organizowaniu straży obywa
telskiej, w P. K. U., w Komendzie Placu i innych biu
rach wojskowych.

Harcerki pomagały w szpitalach Czerwonego Krzyża
i gospodach żołnierskich. Rodzice wszędzie współdzia
łali z młodzieżą w je j pracach nad obroną państwa.

Władze wojskowe wyrażały się z uznaniem o pracy 
pomocniczej harcerzy.

Z Gnieznu wyruszyło do Biedruska 60-ciu harcerzy, 
z których 35 wysłano nr.i front do służby łączności, 
resztę zaś przydzielono do innych prac.

Młodsi chłopcy byli bądźto ordynansami, bądź pisa
rzami i telegrafistami. W samem Gnieźnie 30-tu harce
rzy zatrudnionych było w Komendzie Placu, w Komen
dzie Dworca, w biurach dla uchodźców; około 250 człon
ków hufca należało do Straży Ludowej. Starsze społe
czeństwo, władze szkolne i rodzice popierali akcję mło
dzieży.

W Lesznie starsi harcerze z 1-szej drużyny im. Stani
sława Leszczyńskiego wstąpili do wojska, młodsi zaś 
udali się do Biedruska.

Leszno, jako miasto leżące nad granicą pruską, musia
ło być przygotowane na wypadek napaści ze strony 
Niemców. W tym celu zorganizowano pogotowie obron
ne, w którem też wzięli udział i harcerze w wieku od
II do 15 lat. Ponieważ w Lesznie koła przyjaciół nie by
ło, kontakt więc ze starszem społeczeństwem był naogół 
mały'.

Akcję harcerską w Lesznie charakteryzuje wyciąg 
z kroniki 1-szej drużyny im. Stanisława Leszczyńskiego 
w Lesznie. Drużynowym wówczas był druh Kazimierz 
Werbel. Praca w drużynie podniosła się na wysoki po
ziom, a drużyna gimnazjalna uchodziła w r. 1920 za 
najlepszą drużynę w hufcu, lecz wkrótce musiano po
żegnać druha Werbla, który jako ochotnik odszedł do
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wojska. Za nim ież idą i druhowie: Stanisław Surma. 
Jan Karolczak i Konrad Hersztowski. Drużyna została 
bez komendy. W lecie drużyna otrzymuje rozkaz zasile
nia szeregów Armji Ochotniczej, to leż do Biedruska 
wyjeżdżają druhowie: Paweł Busko, Alojzy Kujawa, 
Marjan Kujawa, Władysław Markowski, Aleksy Misiak. 
Gerhard Mizgolski, Roman Musielak i Wojciech 
Wachlik.

Pomocniczą służbę harcerzy opinja publiczna oceniła 
dodatnio.

Mniej więcej to samo, co o pierwszej drużynie, można 
powiedzieć o drużynach 2 i 3-ciej w Lesznie. Wszyscy 
uczniowie gimnazjum i seminarjum nauczycielskiego 
w wieku ponad 16 i 17 lat, harcerze i nieharcerze wstą
pili do różnych formaeyj i walczyli na różnych fron
tach.

W W olsztynie  część harcerzy odjechała do Biedruska, 
reszta zaś ze względu na bliskie sąsiedztwo granicy nie
mieckiej pełniła służbę w Komitecie Obrony Narodo
wej, jak również w Komitecie dla Uchodźców z Kre
sów Wschodnich.

Z Krotoszyna  wyjechało do Biedruska 12-tu harcerzy. 
"5-cin najstarszych chłopców już przedtem zgłosiło 
się do wojska. Pozostali podobnie, jak  to już było w cza
sie powstania wielkopolskiego w roku 1919, pełnili służ
bę w biurach Zachodniej Straży Obywatelskiej, gdzie 
byli wyszkoleni w obchodzeniu się z bronią. Harcerki 
były czynne w biurach wojskowych i Zachodniej Stra
ży Obywatelskiej, jak również w ogniskach i szwal
niach dla żołnierzy.

W  Chełmnie 20 chłopców wraz z ludnością miejscową 
bierze udział w pracach fortyfikacyjnych (bolszewicy 
byli o 70 km od Chełmna), zakładając przeszkody z dru
tów kolczastych na przedpolach fortecy; poza tem nieśli 
pomoc uchodźcom ewakuowanym z kresów wschodnich.
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R O Z D Z I A Ł  Ul.

201 OCHOTNICZY PUŁK PIECHOTY.

E w idencja w kom panjacli i bata ljonach . — K om panja szturm o
wa. — B ata ljon  w ileński. — D uch harcerzy  i zachow anie się na 
froncie. — O p in ja  pik. Koca, d cy pu łku. — „O tcza janny je  czor
ty”. — Przybycie delegata  N aczelnictw a. — G aw ęda przy  ognisku.

201 p. p., w którego skład weszli głównie harcerze, 
wyruszył w pole, po 10 dniach ćwiczeń przygotowaw
czych.

Okazuje się, że czasem mogą powstać takie okolicz
ności, że nowe pułki trzeba tworzyć w ciągu 10-ciu dni. 
Cóżby to było, gdyby Polska nie miała już przedtem 
przygotowanej cywilnej armji, ze swych organizacyj 
przysposobienia wojskowego, jakiemi są: Harcerstwo, 
Strzelec, Sokoli i inne. Prawda, młodzież patrjotyczna 
w Polsce zawsze była i na pewno będzie, ale brakłoby 
jej dostatecznego wyćwiczenia fizycznego i polowego. 
Oddziały ochotnicze, zapełnione członkami organizacyj 
wojskowo-wychowawczych, pomimo, że ich wyszkole
nie wojskowe dalekie jeszcze było od doskonałości, 
potrafiły w ciągu 2-ch tygodni, razem ze starym żołnie
rzem, którego szeregi wzmocniły, powstrzymywać impet 
ataku nieprzyjacielskiego na Polskę, a nawet w dniach 
14 i 15 sierpnia uderzyć z furją ivj nieprzyjaciela, roz
gromić go i wypędzić z granic.
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W ydobycie /. nieletniej młodzieży takiej masy sil\ 
fizycznej, wytrzymałości, woli i entuzjazmu w walce 
z przeciwnikiem, posiadającym starego, jak  wiekiem 
tak i liartem bojowym, żołnierza, nie przebierającego 
ani w okrucieństw-ach ani w środkacli walki, stało się 
możliwe tylko dzięki organizacjom społecznym, które, 
opierając się na przekazaniacli z przeszłości narodowej, 
szkoliły młodzież dla chwały Ojczyzny.

Opis pobytu harcerzy w dywizji ochotniczej, a więc 
przedewszystkiem w 201 i 205 pułku piechoty, gdzie 
stanowili ogromną ilość bagnetów, podaję na podstawie 
osobistej obserwacji ich życia na froncie, jako inspek
tor harcerski przy Dowództwie Frontu Północnego 
oraz wywiadu u płk. Koca.

Stan liczebny harcerzy w kompanjach pułków 201. 
205 i 202 (według wykazów udzielonych autorowi przez 
dowództwa tycli pułków) n-u dzień 10 września 1920 r.. 
różnił się od stanu tych kompanij w chwili wyruszenia 
w pole, t. j. w dn. 27 lipca. Pułki te przeszły w sierp
niu najcięższe walki w obronie stolicy i poniosły olbrzy
mie straty w zabitych, rannych, wziętych do niewoli 
lub zaginionych. Do stanu przeto z dnia 10 września 
należałoby dodać jeszcze dużą listę strat, czego, nieste
ty, w tym czasie niesposób było uczynić. Wiemy, na- 
przykład, że 12-ta kompanja w spisie imiennym z dnia 
28.VIIT. wykazuje 79 harcerzy, a w spisie z dnia 10.IX. 
tylko 41, czyli, że w ciągu 2-cli tygodni ubyło 48%.

E w i d e n c j a li a r c e r z y w d y w i z j i  o c h o t- 
n i c z e j w d n. 10.IX. 1920 r.

201 p u ł k  p i e c h o t y .
I b a ta ljo n  l II hn ta ljon  III bała ljon  Inne oddziały

(wileński, uformo- 201 I). I),
w an y  w połowie  “  * ’ '  *
l ipca  w Wilnie  

w chwil i opuszcze
n ia  m ias ta)

1 kom p. wi- harc .sz turm ,
leńska  . . 7" 3 komp. . . 24 komp. . 1(> komp. . . 120
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2 komp. wi- 1 komp. 
leńska  . . ? 6 komp. . . 26 10 komp. . 2 9  k. ni. . . ?

3 komp. wi- 2 komp. 
leńska . . ? ' 7 „ . . 47 11 „ . 2 1  k. m. . . 16

4 komp. wi- plut. t e l e f . . 8 
leńska . . ? j  8 „ . . 82 | 12 „ . 4 1  s a n i ta r ja t  . 2

Razem po- i
nad  . . 75 179 107 146

Razem harcerzy w 201 och. p. p. — 505 (plus niewia
doma ilość w 2, i fT'oraz 1 komp. k. .m).

20 > p u ł k  p i e c h o t y .

I bataljon II bataljon III bataljon Inne oddziały
205 p. p.

1 komp. . . 31 5 komp. . . 7 9 komp. . .1 0  1 komp. k. m. 30
2 „ . . 73 6 „ . . 9 10 „ . . 4 2 „ „ „ 6
3 „ . . 21 7 „ . . 10 ! U „ . . 3
4 . . 61 8 „ . . 28 1 12 „ . . 5_________________

Razem . 186 54 22 36
Razem harcerzy w 205 p. p. — 298.
202 p. p. bataljon- T— 28711 — 14~telefonistó\v — 3. 

razem 45.
Z powyższego zestawienia widzimy, iż w całej dywi

zji najwięcej harcerzy było w  kompanji szturmowej. 
a mianowicie 120. Dużo w niej znujdowśiło się jędrze- 
jowiaków, krakowiaków, lwowiaków i kresowców. 
W f bataljonie 201 p. p. znamy stan tylko 1-szej kom
panji i wynosi on 73 ludzi, gdyż o 2, 5, 4 i 1 kompanji 
karabinów maszynowych nie dało się zebrać danych. 
Pierwsza kompanja i I bataljon otrzymały nazwę „wi
leńskich”. Druhowie z tej kompanji pochodzili prze
ważnie z Wilna, Grodna i Białegostoku, *ale byli też 
między nimi harcerze z Petersburga, Carycyna i Rygi. 
którzy natychmiast po przyjeździe do kraju wstąpili 
do szeregów, aby bronić Ojczyzny, jak  przystało n/s 
młodzież polską, bez względu na to, czy wyrosła 
w kraju, czy na obczyźnie. Ani w Polsce, ani tam.
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w Rosji, obce wpływy uie poiiaiily zabić w nich dusz\ 
polskiej.

W 11 bataljonie widzimy 179 harcerzy, najwięcej ich 
w kompanji 8, bo aż 82, a wogóle we wszystkich koin- 
punjach stanowią mocny ośrodek harcerski. Pochodzą 
przeważnie z okręgów łódzkiego (S-ma komp.), kaliskie
go, kieleckiego, łowickiego (7-rna komp.) i warszawskie
go. W pierwszych dniach bitw 201 p. p. dowódcą 
8 komp. byt nieodżałowanej pamięci druh por. Mu
larski.

W i l ł  bataljonie gros sił harcerskich stanowią war
szawiacy wraz ze skarżyskowianami (12 komp.). Ra
zem 107. Ogółem w 201 p. p., wliczając tu także 2-gą 
komp. karabinów maszynowych, teleionistów i sanita- 
rjat, po sześciotygodniowych nieustannych bojach wi
dzimy jeszcze w dniu 10.CL ponad 500 harcerzy.

201-szy pu łk  ochotniczy to cliorągieio wojenna Z w iąz
ku Harcerstwa Polskiego, która zrodziła najpiękniejsze  
c zyn y  zbrojne i z łoży ła  Polsce w ielką of iarą z  krw i i ż y 
cia ndodzieży  nieletniej.

Posłuchajmy, co mówili dowódcy 201 p. p. inspekto
rowi harcerskiemu o swych żołnierzach. Przedewszyst- 
kiem płk. Koc szczególnie podkreśla zachowanie dobre
go ducha u ochotników w momencie najgorszym bo 
w czasie odwrotu.

„Harcerze jako m aterjał wojskowy odegrali w dywi
zji ochotniczej chlubną rolę. Mimo młodego wieku i nie
dostatecznego wyszkolenia, spowodowanego konieczno
ścią szybkiej organizacji oddziałów ochotniczych, oka
zali się pierwszorzędnymi żołnierzami. Obawy, czy  
wskutek najcięższych warunków psychicznych, jakie 
się wytwarzają podczas odwrotu, nie zostanie zachwia
ny duch arm ji ochotniczej, okazały się płonne. Dywizja 
złożyła znakomicie egzamin bojowy: odwrót odbyty 
w najcięższych warunkach nietylko nie złamał w niej 
ducha, lecz go jeszcze wzmocnił.

144



„Dywizja ochotnicza pierwsza przed innemi sforso
wała rzekę Wkrę, przełamując napór bolszewicki. Bez
pośrednio po tem ruszono z Nasielska na Ciechanów 
i Przasnysz, które zostały wyłącznie przez dywizję 
ochotniczą zdobyte. Sukcesy dywizji ochotniczej za
wdzięczamy przedewszystkiem dobrej woli ochotników, 
którzy pokonywając własne zmęczenie i wyczerpanie 
długiemi przemarszami, złamali opór nieprzyjaciela. 
W ataku na Ciechanów wykonano bardzo skompliko
wany manewr, który się powiódł tylko dlatego, że żoł
nierze odpowiedzieli swojemu zadaniu, pomimo niesły
chanego przemęczenia i poranionych nóg.

We wszystkich bitwach dywizji ochotniczej, poczy
nając od Łap i Suraża, a  szczególnie pod Wyszomie- 
rzem, harcerze bili się z niezwykłem bohaterstwem. 
Harcerski bataljon wileński nad W krą sprawował się 
nadzwyczajnie”.

Na zapytanie moje jakie jest zdanie pułkowni
ka o ewentuałnem zwolnieniu obecnie (10.IX) młodzie
ży z wojska, otrzymałem odpowiedź:

„Toczące się rokowania pokojowe nie powinny uśpić 
naszej czujności. Chłopcy już przeszli najcięższe chwi
le, mogliby przeto zostać do Nowego Roku z tem, iż 
w następnem półroczu władze szkolne ułatwią im wy
równanie zaległości. Pozbywanie się tak świetnego ele
mentu jakim są harcerze — nie jest wskazane”.

Ochotnicy wogóle, a harcerze 201 p. p. w szczególno
ści dokonywają wiele iście brawurowych czynów, peł
nych tężyzny rycerskiej i rozmachu junackiego. Wróg 
poznał dzielność naszych oddziałów ochotniczych, na
zywał je bowiem „otczajannymi czortami” (djabły zde
cydowane na wszystko). Między Zambrowem a Ostro
wem, podczas naszego odwrotu, kilka oddziałów 201 p. 
p. zostało otoczonych ze wszystkich stron. Przewaga 
nieprzyjaciela była wielokrotna; najbardziej doborowe 
pułki rosyjskie brałyT udział w akcji, mającej za zada-
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nie doszczętne zniesienie ochotniczych formacyj. Oto
czone oddziaiy uważano już za stracone. Ale po kilku 
godzinach zaciętej walki, ochotnicy pod dowództwem 
płk. Koca i mjr. Sieranta rozerwali gęsto opasujący ich 
łańcuch i przedarli się bagnetem do swoich.

Druh por. Tadeusz Kawalec, dzielny dowódca 1-szej 
kompanji 201 p. p., harcerz z krwi i kości, tak charak
teryzuje swoją kompanję, w której ma 73 harcerzy: 
„Zachowanie spokoju i równowagi przez chłopców 
w czasie odwrotu wpływało bardzo dodatnio na tych 
żołnierzy, którzy ulegali panice. Począwszy od Grodna 
w czasie od 19 lipca (1-sza komp. została sformowana 
podczas odwrotu W. P. z pod Wilna) do 15 sierpnia, 
t. j. do dnia rozpoczęcia naszej ofensywy, moja kompa
nja harcerska, inaczej zwana „wileńską”, biorąc udział 
w ogólnym odwrocie, zachowywała się zawsze mężnie, 
a zająwszy wskazane pozycje, trwała na stanowisku, 
nie schodząc z niego wcześniej, nim otrzymała rozkaz.

„Szczególniej podkreślić należy zachowanie się har
cerzy nad Niemnem, gdzie broniliśmy przepraw w bar
dzo trudnych warunkach, a dalej wypady pod Przewo- 
dowem, wreszcie atak pod Wronami w pierwszym dniu 
ofensywy 15 sierpnia. Mimo załamania się obu skrzy
deł, ruszyła kompanja harcerska do kontrataku, posu
wając się blisko o 5 km naprzód i odrzucając bolszewi
ków. Przykładem swoim porwała za sobą cofające się 
lewe skrzydło.

„Podnieść tu też należy nadzwyczajną, pełną ofiar
ności i poświęcenia — pracę harcerek, a najbardziej 
druhen Łotakówny i Kochówny, które stale w ciągu 
pochodów i bitw kompanji, w ogniu nieprzyjacielskim 
opatrywały rannych i roznosiły środki pokrzepiające”.

1-sza wileńska kompanja harcerska, jak i cały I ba- 
taljon 201 p. p., powstały z wileńskiego bataljonu har
cerskiego, który został sformowany przez synów ziemi 
wileńskiej, braci Romualda i Tadeusza Kawalców. Ba-
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tuljoii ten sformowany na ziemiach litewskich, które 
przed rozbiorami były złączone wieczystą unją z Ko
roną, stanął w szeregach Armji Ochotniczej, aby w cięż
kich dla kraju chwilach krwią swoją zaświadczyć nie
rozerwalność tego związku z llzeczpospoUtą Polską.

W skład wileńskiego bataljonu harcerskiego, zasilo
nego harcerzami z Kongresówki i Krakowa, wchodziła 
harcerska kompanja szturmowa, którą sformował druh 
por. Romuald Kawalec. Chłopcy byli niezmiernie dum
ni, iż przypadła im zaszczytna rola należenia do sztur- 
mówki i przyrzekli, że nie zawiodą zaufania, pokłada
nego w nich przez dowództwo. Sierżantem komp. sztur
mowej był druh Szyszko.

Jaki jest wpływ harcerzy na swoich kolegów-żol- 
nierzy?

Notuję tu opinję pułkownika Koca, który dokładnie 
zna stosunki w swojej dywizji. Zdaniem pułkownika 
harcerze wchłaniając* w siebie element słabszy ducho
wo, przerabiają go wkrótce na dobrych żołnierzy, zdol
nych do najtrudniejszych zadań.

Porucznik Kawalec, który wiele pracy włożył we 
właściwe unormowanie stosunku harcerzy do innych 
żołnierzy, podaje, iż stosunek ten był nacechowany 
harcerską życzliwością i uczynnością. Dążeniem do
wódcy kompanji było stosunki te jeszcze bardziej za
cieśnić i zbliżyć jednych do drugich.

W poszczególnych wypadkach dawała się jednak 
zauważyć niechęć do harcerzy, a przedewszystkiem 
tam, gdzie miało miejsce ich wyróżnianie, jako har
cerzy.

fi bataljon 201 p. p. liczył więcej harcerzy niż 
w innych bataljonach tego pułku. Dowódcą ich był 
por. Krzewski. W bataljonie obowiązywała nietylko 
dyscypbna wojskowa, lecz także specjalnie podkreśla
no karność harcerską. Dowódca wymagał od harcerzy 
wykonywania przepisów nietylko wojskowych, ale
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również i przestrzegania praw a harcerskiego w całej 
rozciągłości, gdyż Harcerstwo, zdaniem jego, powinno 
być dźwignią moralną wojska.

JNa jednej ze zbiórek harcerskich, zwołanych z pole
cenia dowódcy bataljonu, wybrano 10 starszych harce
rzy, po 2-ch z kompanji, zadaniem których było czu
wanie nad utrzymaniem ducha harcerskiego w oddzia
łach. Dowódca zapowiedział, że wykroczenia przeciw 
karności wojskowej lub harcerskiej będzie karał odbie
raniem krzyży harcerskich i legitymacyj, i odsyłaniem 
ich do Naczelnictwa w Warszawie.

Por. Krzewski pragnął, aby harcerze mu podlegli po
trafili w swojem środowisku wytworzyć taki nastrój, 
któryby zapewniał cześć i sławę żołnierzowi pol
skiemu.

Duch w pułku był świetny. Propaganda bolsze
wicka, podrzucane odezwy i ulotki były jedynie tema
tem do kpin i śmiechu. Należy nadmienić, że z łatwo
ścią udawało się harcerzom „wiać” od bolszewików 
z niewoli. Gdy w jednej z bitw kilku harcerzy z Łodzi 
dostało się do niewoli, już w kilka dni potrafili ulotnić 
się z niej jak  kamfora. Prawda, że byli to przeważnie 
druhowie, posiadający 11 stopień harcerski i sprawno
ści, ale niemałą rolę odegrała tu tępota bolszewików. 
Jedni „zwiali” w ten sposób, iż poprzypinali sobie na 
rękawach wielkie czerwone gwiazdy komisarzy bolsze
wickich, z czem łatwo docierali do frontu, a stamtąd 
już do swoich, drudzy — korzystając z bolszewickich 
łachmanów w które zostali przebrani jako jeńcy po 
obdarciu z własnych — oraz ze znajomości języka ro
syjskiego szli do okopów nieprzyjacielskich jako agita
torzy, wygłaszając płomienne mowy, wychwalające Le
nina i wszystkich bolszewików pod niebiosa, a przy 
pierwszej okazji dawali nura... do swoich. Zupełnie tak 
samo jak  w opowieściach sienkiewiczowskich, Zagłoba, 
który porwawszy Boliunowi kniaziównę, przeszedł
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w przebraniu dziada przez morze zbuntowanej czerni, 
śpiewając piosenki ukraińskie i sławiąc Chmielnickiego.

Bardzo poważnym ogniskiem ducha harcerskiego 
w pułku była ruchoma kantyna przy II bataljonie, pro
wadzona przez druhny z Pogotowia Wojennego Harce
rek a mianowicie przez druhny Halinę Arletównę 
(Łódź), Bożenę Kozanecką (Łódź), Kleindienstównę 
(Warszawa). Kantyna ta nietylko zaopatrywała żołnie
rzy w najniezbędniejsze przedmioty codziennego użyt
ku, lecz była zarazem fil ją  pocztową i biurem informa- 
cyjnem. Pomiędzy kantyną a Warszawą stale kurso
wały łączniczki-harcerki.

Chłopcy przychodzą tu w godzinach wolnych od 
pracy na pogawędkę z druhnami, które potrafiły sobie 
pozyskać sympatję i uznanie ogółu żołnierzy i do
wództwa.

Tu ułożono piosenkę:

Chociaż nocka chłodna,
Lecz nas „koc” rozgrzewa,
Wiedzie nas do Grodna.
A brać sobie śpiewa.

Idzie dwieście pierwszy,
Idzie dwieście piąty,
Za nim dwieście drugi 
Też wyciera kąty...

A tym, co zostali 
Krzykniem z gęstą miną —
Byliśmy pod kocem.
A wy pod pierzyną!
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Na wieczór zapowiedzieliśmy dla bataljonu gawędę 
harcerską przy ognisku. Dowódca zarządził zbiórkę 
wszystkich kompanij na boisku obozowem o go
dzinie 19-ej.

Pośpiesznie schodzili się chłopcy na gawędę. W krót
ce wielkie koło młodych żołnierzy, utworzone z 200 
ludzi otoczyło ognisko. A ono tymczasem rozpalało się

Rys. 35. Na punkcie  obserw acy jnym .

żywo i z trzaskiem, jakby radując się, iż tylu harcerzy 
zgromadziło się przy niem. Za chwilę nadeszła jeszcze 
z sąsiedniej wioski szturmówka harcerska w hełmach 
stalowych w liczbie około 100 ludzi i byliśmy już 
w komplecie.

Wtem odezwały się głosy: możebyśmy zaśpiewali 
jaką piosenkę harcerską? T zabrzmiała pieśń, płynąc 
głośnem echem w przestrzeń. Śpiewano: „Wszystko co

150



nasze Ojczyźnie oddamy”, a potem „Myśmy przyszło
ścią narodu...”

Pieśń wydobywająca się z trzystu piersi brzmiała mo
cą i uczuciem, a przytem była tak równa i harmonijna, 
jakby ją  śpiewał wielki zgrany chór.

Gdyśmy umilkli, echo jeszcze śpiewało i kto wie, 
może doniosło ją  do okopów nieprzyjacielskich.

Dziwny dreszcz obiegł wszystkich; niektóre twarze 
ściąsrnęły się, a potem zbladły, opanowując wzru
szenie...

Poczuliśmy się jak  na wycieczce, jak w obozie. 
Wokoło uroczysta cisza, przed nami blask ogniska — 
symbolu. Nic to, że przed nami front, że nie wiemy co 
nas jutro czeka. Gdzieś znikła na chwilę surowa rze
czywistość. Dziś pragniemy pokrzepić się nastrojem 
harcerskim przy ognisku...

Patrząc na ogień, czując na sobie jego blnsk i ciepło, 
tyle, tyle serdecznych wspomnień na myśl nam przy
chodzi. Z blasku tego czytamy to, o czem gwarzyliśmy 
w drużynach, a nawet zdaje się, że przed oczyma 
naszemi przesuwają się zbiórki, przyrzeczenie, obóz 
w lesie... Do zapatrzonych oczu ognisko mówi: „Masz 
wnieść do wojska ideę harcerską, masz w yjść zwycię
sko z ogniowej próby sam i Iwoja idea, masz być wzo
rem żołnierza i chlubą wojska polskiego. Czuwaj! 
Czuwaj! Czuwaj”.

Mówiliśmy „O roli ideologji harcerskiej w wojsku” 
(patrz rozdział „Gawędy wojskowe...”)

W dyskusji pierwszy zabrał głos sierżant szturmo
wej kompanji, druh Szyszko z Wilna. Zdaniem jego, 
im więcej harcerzy zbiera się razem, tem dzielnieiszy 
może być oddział; druh Somorowski St. z Pabjanic 
(8-ma komp.) kategorycznie odrzuca kwestię połowicz
nego stosowania zasad harcerskich w woisku: sprawę 
trzeba postawić otwarcie — albo być dobrym harce
rzem, albo nim nie być wcale.
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Druh por. Kawalec mówi: ...„Nie wystarczy ozdobić 
się krzyżem harcerskim i lilijką, należy jeszcze tak 
postępować, aby zachowaniem się i czynami swoimi dać 
poznać, że się jest harcerzem. Aby móc promienio
wać, aby być przykładem innvm, należy iiczciwie 
wypełniać prawo harcerskie. Należy pamiętać o dobrym 
uczynku, co będzie miało olbrzymi wpływ, zarówno na 
nas samych, jak i na nasze otoczenie. Dopiero wtedy 
będziemy naprawdę uprawnieni do krzyża i liliiki” . 
Nastęnnie druh St. Zawadzki z 8-ej komp. proponuje 
organizowanie w oddziałach ośrodków, któreby wytwa
rzały opinię harcerską.

To, co słyszałem od chłopców zabierajacvch głos 
w dyskusji, napełniło mnie głębokiem przekonaniem, 
iż ideologia harcerska w wojsku, a tem bardziej na 
wojnie, jakkolwiek napotyka wielokrotnie na bardzo 
duże przeciwności, to jednak niema takich przeciwno
ści, nawet wojennych, z którychby nie wyszła czystą
i zwycięską. Gawęda przy oerniskn wzmocniła naszą 
wiarę w zwycięstwo, rozchwiała budzące się tu i ow
dzie wątpliwości, przepoiła chęcią służenia prawu har
cerskiemu.

„Stając w obronie Ojczyzny, dajmy Jej z siebie co 
mamy najlepszego” — bvłv słowa jednego z druhów, 
które zakończyły dyskusję. Na końcu odśpiewaliśmy 
„Rotę”.

Przed rozejściem się serdeczne pożegnanie, poczem 
otrzymałem wiele zamówień na „Harcerza” i „Harc
mistrza”.

Na drusri dzień urządziliśmy taką samą gawędę dla 
pozostałych bataljonów.
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R O Z D Z I A Ł  IV.

W 205 OCHOTNICZYM PUŁKU.

Zaciąg C horągw i b rzesk ie j. — W ciężkich w alkach pod N otu , 
grodem. — Śmierć dzielnych chłopców w obronie sław y żołnie
rza polskiego. — O duch harcersk i. — G aw ęda obozowa. —

202 och. p. p.

205 pułk piechoty.
I)o 205 pułku ochotniczego wstąpił kwiat młodzieży, 

przeważnie rzemieślniczej. Wśród nich znalazło się 
przeszło 300 harcerzy, pochodzących z najrozmaitszych 
sfer pracujących. Gdzie okiem rzucić — lśnią krzyże
i lilijki: znają je dowódcy, zna je cała wiara żołnierska
i ceni wysoce.

Ze znanych mi dawniej starszych harcerzy spoty
kam w pułku księdza kapelana Święcickiego, komen
danta drużyn sokołowskich w okręgu polesko-podla- 
skim. Na rozkaz Głównej Kwatery Harcerskiej druh 
kapelan zmobilizował i przyprowadził ze sobą do W ar
szawy 150 chłopców, z którymi — jako ochotnik — po
szedł do 205 pułku i którym od pierwszych dni prze
wodzi na froncie, jak  przewodził w drużynach. Okręg 
harcerski polesko-podlaski przeniósł się czasowo ze 
swych gniazd w Pińsku i Brześciu n/B. na front do 
rowów strzeleckich, pełniąc tu swą służbę żołniersko- 
barcerską i wprowadzając w czyn prawo harcerskie.
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205 ochota, p. p. należy do pułków najbardziej popu
larnych. Pułki ochotnicze wogóle, formowane w chwili, 
szczególnie dla stolicy i Ojczyzny groźnej, cieszyły się 
większem niż inne zainteresowaniem i opieką społe
czeństwa. Może to niesłuszne, powie stary żołnierz, 
kto jednak zna skład ochotniczych pułków, kto widział 
choć raz jeden te całe kompanje prawie dzieci, krótko 
ćwiczonych, a potem rzucających się w najcięższe boje 
i zwyciężających, ten przyzna, że nigdy nie będzie dla 
nich za dużo objawów serdecznej troski i ofiarnej, 
a stałej, pomocy.

205 p. p. formowany był pod egidą Warszawskiego 
Cechu Szewców stad nosi imię Kilińskiego Jana. Jak 
chodziły słuchy, ponoć nawet potomek pułkownika 
szewca, w prostej linji, pospieszył z Ameryki pod sztan
dary tego pułku, aby w ten sposób godnie uczcić pa
mięć zasłużonego przodka. Cały zaś Cech Szewcki 
naprawdę w sposób wzruszający opiekowTał się puł
kiem.

Pułk formował się z trzech odrębnych bataljonów; 
zespolił je w jedną zwartą całość major Mond, słynny 
obrońca Lwowa, o którego nieustraszonych wTypadach 
za front bolszewicki całe komunikaty czytaliśmy. 
Dumny był pułk zc swego komendanta, czcił go 
i kochał.

W deszczowy i ponury dzień żegnał pułk Warszawę, 
odchodząc na boje. Od tego czasu przeszedł wńele, wiele 
ciężkich dni. Długi łańcuch mogił żołnierskich znaczy, 
pełną twardego oporu, drogę odwrotu pułku ku W ar
szawie i następnie walecznych zmagań, z wrogiem 
ustępującym z naszych ziem. Nowogród. Ostrołęka, 
Przewodowo, Nasielsk, Wrony. Ciechanów — oto etapy 
walk pułku.

Druh kapelan Święcicki posiada cenny dokument, 
wiernie odtwarzający walki 205 p. p„ a w szczególności 
jego ITT bataljonu. Dokument ten ksiądz kapelan przy-
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wiózł z Nowogrodu, dokąd jeździł, aby zebrać wiado
mości o zaginionych tam chłopcach. Oto, co czytamy 
w tym dokumencie. Opisane tu fakty są jednym 
z licznych epizodów walk pułku:

„Niniejszem zaświadczam w mieniu swojem i para- 
fjan, że bataljon III pułku 205 im. Kilińskiego, biorąc 
udział w bitwie w miasteczku Nowogrodzie 1 sierpnia
1920 r. narazie zdobył Nowogród, później zaś otoczony 
przez całą 109 kawaleryjską dywizję bolszewicką, 
wchodzącą w skład 3-go korpusu kaukaskiego dowódcy 
Gaja, uległ przewadze liczebnej, z trzech stron otoczony 
przez bolszewików, a od północo-wschodu był przy
party do rzeki Narwi.

Znajdując się w tak ciężkiej sytuacji dzielni chłopcy 
walczyli do ostatka i dopiero po wystrzeleniu ostat^ 
niego ładunku, albo ginęli śmiercią wralecznych, albo 
brani byli do niewoli. Wielu było takich, że woleli 
śmierć, byle nie dostać się do niewoli.

Stwierdzają to jednogłośnie wszyscy mieszkańcy 
Nowogrodu, stwierdzili też i bolszewicy, którzy przez 
usta komisarza frontu północnego i inspektora kawa
ler ji byłego carskiego oficera Jaszczenki i naczelnika 
sztabu 10 kawał, dywizji, b. ofic. sztabu generalnego 
Macuka, w rozmowach ze mną wypowiadali swój 
zachwyt i podziw dla męstwa i poświęcenia „nieszcza- 
stnoj mołndiożi”. jak naszych żołnierzyków nazy-/ 
wali.

Kozacy 3-go korpusu kaukaskiego w nieludzki spoi 
sób obchodzili się z rannymi i dobijali ich i masakro^ 
wali na kawały, niewolników prawie wszystkicji 
obdzierali z ubrania, pozostawiając często tylko ko
szule, rannych obdzierano często donaga.

Bataljon 3-ci 205 pułku według mego przekonania, 
opartego na obserwacji i rozmowach z bolszewikami, 
swojem męstwem i uderzeniem na Nowogród położył 
tę zasługę, że odciągnął 10-tą dywizję bolszewicką od



niespodziewanego uderzenia w bok Łomży, co dało 
możność tej ostatniej trzymać się jeszcze parę dni.

Przesyłamy, my Nowogrodzianie, bataljonowi 3-mu 
i pułkowi 205 naszą cześć, uznanie i wdzięczność. 
Mamy zamiar ufundować tu ta j na placu przed kościo
łem pomnik na cześć i pamiątkę 105 poległych z tego 
bataljonu na polach Nowogrodu.
Nowogród Proboszcz nowogródzki
11 wrz. 1920 r. (—) ks. W itold Supiński (m. p.).

Znaczną ilość harcerzy posiada I bataljon 205 p. p.. 
a mianowicie 186, z czego pierwsza kompanja — 31. 
druga — 73, trzecia — 21, czwarta — 61. Druga więc 
kompanja jest prawie całkowicie harcerska, a I bata
ljon 205 p. mii więcej nawet harcerzy, niż najlicz
niejszy w tym względzie II bataljon 201 p. p. Inne bata- 
ljony 205 p. posiadają znacznie mniej harcerzy, a więc
II bataljon — 54, III — 30, wreszcie pierwsza kompa
nja karabinów maszynowych ma ich 30. Razem har
cerzy w 205 pułku około 300.

Ilu było harcerzy z chwilą wyruszenia w pole, ora/, 
jakie pułk poniósł straty - -  brak danych.

Szeczegółowych informacyj o harcerzach udziela mi 
podczas mojej wizytacji referent oświatowy pułku, 
porucznik dr. fil. Emanuel Łoziński. W boju zacho
wują się dobrze. Ci, którzy zostali w pułku po odwro
cie, stanowią materjał pewny i można ich już nazwać 
starym żołnierzem. Wśród rannych stanowią harcerze 
poważny odsetek, co dowodzi, że dobrze się bili. W szpi
talach w ykazują dużo hartu i chęć jak najszybszego 
powrotu do oddziału. Stan zdrowotny pułku jest zado- 
walniający. Harcerze są wytrzymali i chorych wśród 
nich prawie niema.

Dalej dr. Łoziński mówi o konieczności zwrócenia 
uwagi w przyszłości na to, aby zużytkowanie harcerzy 
było jak najwłaściwsze i aby nie zdarzały się takie
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wypadki, jakie tu i owdzie czasem się widzi, że harce
rze są wyznaczani do taborów, na ordynansów i t. p.

W oddziałach są chłopcy 14—16 letni, którzy już pra
gną się uczyć i nawet zwrócili się do referenta oświato
wego z zapytaniem, czy nie możnaby było urządzić 
w okresie postojów jakiegoś kursu szkolnego oraz pro
sili o dostarczenie podręczników szkolnych.

Pułk odczuwa wielki brak lektury. Harcerze zwra
cają się o lekturę harcerską i proszą o przesyłanie im 
tygodnika „Harcerz” i książek harcerskich, zwłaszcza 
„Harcerz” to utęskniony gość na froncie.

— Opowiedzcie, co słychać w Harcerstwie? — Tak 
dawno już chcieliśmy nawiązać kontakt z Naczelnic
twem! Czemu nam nie przysyłacie „Harcerza” — 
sypały się pytania ze wszystkich stron, gdyśmy przy
jechali.

W 205 p. p. również urządziliśmy gawędę obozową 
przy ognisku. Odśpiewaliśmy „Wszystko co nasze 
Ojczyźnie oddamy” i „A kto chce rozkoszy użyć, niech 
idzie do wojska służyć”, poczem inspektor harcerski 
poruszył w gawędzie, podobnie jak  w 201 p., sprawę 
zachowania ideałów harcerskich w wojsku, a w szcze
gólności o przestrzeganiu w wojsku X punktu prawa 
harcerskiego (patrz rozdział gawędy harcerskie).

W dyskusji druh Czekay z Chorągwi mazowieckiej 
zakomunikował, iż w III bataljonie z powodu małej 
ilości harcerzy, znaczna ich liczba „rozpłynęła się” 
i zatraciła ducha harcerskiego: druh Kurzypiński z Cie
chanowa (później poległy) opowiada, że chłopcy znaj
dując się w ogóle żołnierzy w znacznej mniejszości, po
czątkowo, gdy zaniedbywali prawa harcerskie, byli 
wyśmiewani przez żołnierzy, obecnie zaś, gdy zaczęli 
stosować z większą godnością prawa harcerskie, stosun
ki te znacznie się poprawiły.

Poruszono wreszcie kwestję, jak  postępować z tymi, 
którzy łamią prawo harcerskie i postanowiono wytwa
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rzać w kompanjacli taki nastrój harcerski, któryby 
dopomógł do przestrzegania tego prawa.

W zakończeniu dyskusji inspektor zaznaczył, iż na 
czyn zbrojny harcerzy polskich i na ich zachowanie się 
w wojsku patrzy Polska cała, cały świat skautowy i, że 
śladami ich pójdą następnie młodsi druhowie.

Zbiórkę przy ognisku zakończyła „Rota”.

202 ochotniczy pułk piechoty.

W 202 p. p. stwierdziliśmy obecność tylko 45 harce
rzy. Pułk ten bodajże najmnej doznawał opieki społe
czeństwa. Niestety, i Naczelnictwo nie było w stanie 
intensywniej tym pułkiem się zaopiekować. Dowódca 
pułku, mjr. Sierant, w rozmowie z inspektorem harcerzy 
zaznaczył, że radby mieć przynajmniej jedną kompanji; 
harcerzy oraz kantynę zorganizowaną przez harcerki. 
Jakoż wkrótce Pogotowie Wojenne Głównej Kwatery 
Żeńskiej zorganizowało przy 202 p. p. kantynę żołnier
ską. którą harcerki prowadziły przez V j2 miesięcy.
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R O Z D Z I A Ł  V.

TRUDY I ZNOJE WOJENNE.

Dla tych harcerzy, którzy z powodu swego młodego 
wieku nie byli na wojnie i nie mieli sposobności poznać, 
jaki był trud wojenny żołnierza polskiego, walczącego
0 niepodległość Polski, podamy tu krótki obraz przeżyć, 
którym podlegał na froncie. Niech dorastający do wieku 
poborowego harcerze wiedzą, do jakich trudów i zno
jów powinni się przysposobić w Harcerstwie, aże
byśmy więcej nigdy nie byli narażeni na tak ciężkie 
straty, jakim  młodzież polska wogóle, a wt szczególno
ści Harcerstwo uległo wr roku 1920. Młodzież nasza, na
wet starsza, za mało jest fizycznie przygotowana do 
trudów życia polowego i dlatego straty były tak duże, 
zwłaszcza w dłuższych marszach, które są najtrud- 
niejsze.

„Bić się na froncie, to nie znaczy jeszcze dobrze strze
lać, śmiało pędzić w ataku na bagnety, dokazywać cu
dów męstwa. W większości wypadków oznacza to sie
dzieć w wilgotnym rowie, kryć się przed granatami
1 strumieniami kul karabinów maszynowych, siekących 
nawet drzewa; zasługa polega na bezgranicznem zapar
ciu się w znoszeniu trudów na odpędzaniu snu. Na za
dowalaniu się lichem pożywieniem, k i hartownem opa
nowaniu i spokojnem znoszeniu ciągłej wizji śmierci
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nagłej lub w straszliwych mękach. Jeśli przy tem ujrzy
cie wesołość, to wiedzcie, że jest ona zdobyczą silnej 
woli, która dumnie odtrąciła pokusę zniechęcenia
i smutku” *).

Z życia harcerskiego wiemy, że już jedna noc nie
przespana, spędzona na ćwiczeniach i marszach powo
duje na drugi dzień znaczne zmęczenie. A cóż mówić.

Rys. 36. Na placów ce.

gdy na wojnie po takiej jednej nocy następuje druga, 
w czasie której toczyć się musi zażarty bój, a po niej 
trzecia, gdy pobitego nieprzyjaciela trzeba ścigać, albo 
samemu pod jego naporem cofać się, gdy się szczęście 
odmieni.

Wreszcie po kilku takich nocach męczarni następuje 
zdaje się chwilka spokoju. Oddział ma kilka godzin

) U stęp z książk i Jana de Vignes Rouges „Dusze dowódców”. 
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spoczynku. Ale nie wszyscy go mogą zażywać: jednych 
rozkaz zaraz wysyła na zwiady piesze w promieniu kil
kunastu kilometrów, drugim każe objąć nocną służbę 
czujek. Po paru godzinach twardego — jak  kamień 
snu — alarm, oddział musi wesprzeć sąsiednią kompa- 
nję, uginającą się przed przeważającemi siłami wroga
i t. d. i t. d. dzień po dniu, noc po nocy. Nikt się tem nie 
wzrusza, że tam ktoś trzy dni i trzy noce oka nie zmru
żył i nogami ledwie wlecze, że ma rany na nogach
i wrzody pod paznogciami. Bolszewicy też mają to sa
mo: kto wytrzyma dłużej, ten zwycięży! Marsze te — 
to nie nasze rozkoszne wycieczki. Człowiek chodzi jak 
senna mara, staje się obojętny na wszystko. 1 tu na j
więcej pada z wycieńczenia, chorób, załamania się du
chowego, a wraz z nimi łamie się duch w oddziale, pęka 
dyscyplina, upada wszelka wartość oddziału. Czasem 
jedna rzecz tylko jest w stanie go ocucić ,to wyraz „nie
przyjaciel”. W jednej chwili staje się żywy, czujny
i silny, gotowy do przyjęcia starcia i dalszych prze
ogromnych wysiłków. Lecz ileż stracono z powodu nie
możności szybkiego przemarszu na nowe pozycje łub 
wskutek zmniejszenia się liczby walczących?

Sen i jedzenie, poza koniecznością walki z nieprzyja
cielem, są w tych warunkach jedynym celem zmęczone
go żołnierza. A tu kuchnie nie przybyłym bo pozostały 
daleko w tyle, lub zostały zagarnięte przez wroga. Gdy 
zaś rozkaz każe maszerować, to choćby ci w pustym żo
łądku kiszki marsza grały, choćby ci tydzień trzeba by
ło maszerować bez okruszyny chleba w plecaku, iść mu
sisz, a przy tem zadanie swoje też spełnić musisz. Jeżeli 
wróg, którego masz przed sobą, jest tak samo głodny jak
i ty, to ten z was będzie górą, który ma więcej dziurek 
u pasa, potrafi lepiej ściągnąć swój żołądek, i o nim za
pomnieć. Gdyby zaś twój przeciwnik był po obfitym 
obiedzie i miał przez to więcej widoków zwycięstwa, ty, 
chociaż głodny, tem wytrwalszy być musisz.
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.Żołnierz, jeżeli uatrali w polu na marchew lub kar 
piele, albo w sadzie na zielone owoce, uważa to za wiel
kie szczęście. Zgłodniały gryzie je. ledwo obtarłszy z zie- 
mu nie troszcząc się, że go to przyprawi o czerwonkę lub 
cholerę. ( ZłJsem i wody niema, żeby ło popić, bo studnie 
są wyczerpane z wody, więc iść musi spragniony wiele 
godzin, zanim w jakiejś kałuży ugasi pragnienie.

A gdy wreszcie nadejdzie upragniona kuchnia, przy
wozi ci chleb. ciepłą wodę z kapustą lub grochem, tro
chę mięsa, nieświeże sadło. Ale żołnierz już nie grymasi 
z powodu łych małych niedokładności i z rozkoszą na
pełnia strawą głodny żołądek, dziękując Hogu i za ło.

I łak musi przechodzić góry. Iusv. bagna, rzeki, a ta
kować, pał rolować...

Obóz połow y w czasie wojny ło nie nasz obóz skauto
wy, pełny wszelkich wygód i przysmaków.

(idy nadejdą deszcze i chłody, irzeba maszerować bez 
względu na całość butów i ubrania po wodzie i błocie: 
nocleg rzadko kiedy wypadnie w chacie lub siodole. 
przeważnie trzeba siedzieć gdzieś pod konarami drzew 
albo wprost w polu. Deszcz nie deszcz, mróz nie mróz. 
żołnierz po tak piekielnych łrudach kładzie się spać na 
garstce suchej słomy, a jeżeli jej niema - to wprost na 
ziemi, a nawet na błocie. Przy takim zmęczeniu nikł nie 
chce na sobie dźwigać w plecaku zapasowej suchej bie
lizny, szczotek do czyszczenia ubrania i butów, przy
rządów do golenia, łych niezbędnych przedmiotów 
kulturalnego bytu. Jedyny niezbędny przyrząd prócz 
karabina i amunicji — ło łopatka saperska: kło jej 
nie posiada, a dostanie się pod grad kul. wówczas 
skrobie ziemię menażką, kopie bagnetem, drze pazu
rami.

Przy łak szalonem wycieńczeniu nikt się nie zajmuje 
myciem się ani czyszczenem. calem i dniami nieraz trze
ba czołgać się po błocie, w błocie jeść i na błocie spać. 
Wskutek wielkiego zabrudzenia, napadają na żołnierzy

162



w s z y . Wówczas całe stad.i ich strąca ze śwćj koszuli, 
a s t a r s i  żołnierze żartują, że kiedyś mieli takie wszy, że 
zjadały całą koszulę, a przyciśnięte paznogciem chw y
tały zań zęKimi.

Rys. 37. Harcerze czortkow scy po 
ucieczce z niewoli bolszew ickiej.

Oto są warunki, jakie mogą się zdarzyć na froncie.
Nie zawsze i nie wszędzie one takie były. Czasami, 

gdy ofensywa pomyślnie się rozwija, wówczas marsz 
naprzód jest wesołym pochodem różnych rodzajów bro
ni. a oddziały kolejno są to w akcji, to w odwodzie, 
kuchnie zaś i tabory wiozą żywność i niezbędne urzą
dzenia dla 7/1 biegów higjenicznych.
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Jedynie w tak ciężkich chwilach dla naszej niewiel
kiej armji, jakie ona przechodziła w latach 1919— 1920. 
działając przez dłuższy czas bez dostatecznego kontak
tu ze społeczeństwem, podobny los musiała ona znosić.

Ale dlatego, że zniosła —  to zwyciężyła, choć z wiel- 
kiemi stratami.



R O Z D Z I A Ł  VI.

236 OCHOTNICZY PUŁK PIECHOTY  
W  ROZSTRZYGAJĄCYM BOJU O W ARSZAWĘ.

„Skauciaki” w pułku. — Wręczenie ochotnikom sztnndnru po- 
wsłańrzego. — Marsz do Rembertowa. — Bitwa pod Osowem. — 
Śmierć księdza Skorupki. — Przełamanie frontu nieprzyja

cielskiego.

Dnia 15.VII.I920 r. grupa harcerzy warszawskich 
zebrata się przed Naczelnym Inspektoratem Armji 
Ochotniczej na Alei Szucha, w liczbie około stu, celem 
wstąpienia do armji ochotniczej (wielu gorętszych war
szawiaków wstąpiło wcześniej do różnych pułków). 
Odesłano nas *) do Cytadeli, gdzie zostaliśmy przydzie
leni jako 4-ta, później jako 5-ta kompanja bataljonu za
pasowego 221 p. p. Połowę kompanji zostawiono w tym 
pułku, zaś drugą część odkomenderowano na Pragę, do 
nowoorganizującego się 236 p. p., stąd znowu po paru 
dniach pobytu większą część kompanji odesłano do 
203 p. p., a tylko mała garstka harcerzy, w której i ja  
się znalazłem, została w 1 kompanji 236 p. p.

Do 236 p. p. wcielono także bardzo wielką ilość mło
dzieży akademickiej.

*) Całkowity materjał do tego rozdziału zosta) mi nadesłany 
przez dha J. W. Ładę. kaprala 236 och. p. p., uczestnika bitwy 
pod murumi stolicy (przyp. aut.).
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Czas schodził przeważnie na gorączkowym organizo
waniu bataljonu i ćwiczeniach. Z szarż podoficerskich 
z początku mieliśmy tylko jednego sierżanta i kaprala, 
więc w iwuce musztry pomagała im nasza grupka har
cerzy, w roli sekcyjnych. Swojem zachowaniem się har
cerze prędko zyskali sym paiję przełożonych, a choć by
ło nas niewielu, zawsze zgłaszaliśmy się pierwsi do 
wszystkiego. Za to nas lubiano. Ze sobą żyliśmy w ser
decznym stosunku, jak bracia, pomagając jeden drugie
mu. trzymając się wspólnie w ryzach, a choć znaliśmy 
się krótko, i to nie z nazwisk —  łączyła nas idea harcer
ska.

Koledzy wojskowi żartobliwie nazywali nas ..skaucia- 
kami” i nazwa ta tak się utarła, że weszła w powszech
ne użycie. Zdobycie sympatji 11 kolegów wynikło z na
szej gotowości spełniania względem nich dobrych uczyn
ków', do czego nas często pobudzała ich niezaradność. 
Koledze analfabecie trzeba było list napisać do rodziny, 
niezgrabnemu pomóc as' zacerowaniu ubrania, lub przy
pinaniu sprzączek do plecaka, innemu dać radę przyja
cielską. usłużyć i t. p. lit mógł harcerz szeroko zastoso
wać prawa harcerskie: niesienia pomocy bliźnim i uży
teczności publicznej.

Wkrótce dowiedzieliśmy się, iż 205 pułk wyrusza na 
front. Uzyskawszy na chwilę zwolnienie z kompanji —  
poszliśmy się pożegnać z kolegami 205 p. Z niekłamaną 
zazdrością patrzyliśmy na ich radosne twa twe. pełne 
zapału i zadowolenia, że wreszcie ruszają na front.

Na drugi dzień bataljon nasz przeniósł się do gmachu 
gimnazjum męskiego przy id. Zygmuntów skiej. opróż
nionego przez 20» p. p. W  kilka dni później, t. j. dnia
4.YI1T. rozdano i n.un karabiny. Zapanowała ogólna ra
dość w kompanji, boć to przecież ..znak bliskiego wyru
szenia na front” .

Ale dzień po dniu schodził, a my na front nie wyrusza
liśmy. Czuliśmy tylko, że chwila boju o Warszawę co
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raz bardziej się zbliżali i że tam będziemy musieli zło
żyć swe życie.

W  wolnych chwilach najmilszą dla nas rozrywką było 
wspólne czytanie „Harcerza". (Idy tylko wpadł nam do 
ręki jaki now y numer, zasiadaliśmy grupą, czyto w ko
szarach. czy w przerwie między ćwiczeniami na dwo- 
r/.u, i z zajęciem c zytaliśmy po parę razy. co się dzieje 
w Harcerstw ie i co słychać o innych oddziałach harcer
skich. w wojsku. Zwykle wywiązywała się dyskusja
0 pracv harcerskiej i wycieczkach, przeplatana wesołe- 
mi anegdotkami o naszej przyszłej służbie frontowej.

I roczysty dla nas był dzień II sierpnia. Cały bata
ljon w składzie 4-ch kompanij w pełnym rynsztunku 
udał się do koszar %  p. p. przy ul. śliwickiej, gdzie na 
błoniu, przy prowizorycznym ołtarzu, odprawił mszę św. 
druh ks. Ignacy Skorupka, kapelan naszego bataljonu. 
Nil mszę św. przybyli weterani z (865 r. ze swym sztan
darem. Po mszy złożyliśmy przysięgę na wierność O jczy 
źnie i bronienia Jej do ostatniej kropli krwi. Kapelan 
uroczyście do nas przemówił, zagrzewając do bohater
skiego wysiłku. Po jego przemowie sędziwy weteran ze 
wzruszeniem wręczył mini sztandar, symboliczny znak 
walk niepodległościowych naszych ojców i dziadów. 
\marant powstańczy załopotał nad naszemi szeregami
1 mówił nam, że raczej musimy lec pokotem pod mura- 
mi Warszawy, niż dopuścić do jej upadku... Po odśpie
waniu „Roty” i po odbyciu delilady odmaszerowaliśmv 
do koszar, pełni siły i ufności w zwycięstwo.

Gorączka bojowa opanowała wszystkich, u szczegól
nie ..skauciaków ” . którzy zarzucali oficerów pytaniami, 
kiedy wyruszymy, kiedy pójdziemy? Aż w „dniu 15 
sierpnia o godzinie 4 rano (wigilja rozstrzygającej bitw v
o Warszawę), trąbka zagrała na alarm. W  koszarach za
panował wielki ruch. a wieść-, że ..idziemv na front” , jak  
iskra elektryczna, przebiegła przez nas wszystkich
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i wkrótce bataljon wyruszył z Warszawy, której na
stępnego dnia wielu, wielu już nie oglądało.

Wieczorem tego dnia przybyliśmy do Rembertowa. 
Ponure huki armat dawały znać, że gdzieś niedaleko wre 
bój zażarty. Nawet nie przypuszczaliśmy, że tak blisko 
Warszawy znajduje się nieprzyjaciel: dopiero, kiedy
0 zmroku łuna od strony frontu nad lasem zawisła, prze
konaliśmy się, że to już idzie bój o WTarszawę. O  godzi
nie 10 wieczorem pada rozkaz „ruszamy na pozycję” . 
Prędko sprawiwszy szeregi, maszerujemy szosą wiodącą 
przez las, nad którym gorzała łuna pożaru, podtrzymy
wana krwawą ręką teroru bolszewickiego.

Noc. Posuwaliśmy się wciąż naprzód, tylko głosy 
przebijające się od czoła do końca kompanji rzucały 
uwagi: „drut” , „dół” , „rów” i tak dalej i dalej posuwa
liśmy się przez piachy, bagna i zagajniki.

Marszu tego nigdy nie zapomnę. Plecak ciężki wygi
nał cały tułów do tyłu, pasy wpijały się w ramiona do 
żywego ciała, a tu marsz ciągły po głębokim piasku, 
męczący fizycznie, łamiący energję, szarpiący nerwy. 
Żołnierz wlecze się jak mara i, jak zbawienia, czeka roz
kazu na odpoczynek, choćby dwuminutowy.

Wkrótce dochodzimy do wsi Osowa. Przed nami ma
ły mostek, oplątany drutem kolczastym, przy nim syl
wetka warty z bronią wpogotowiu. Wchodzimy do 
wsi —  nikt nie wychodzi, ani pies nie szczeknie, cisza—  
wieś jakby wymarła, tylko huk armat przerywa tę ci
szę, panującą dokoła.

O 2-ej w nocy wprowadzają nas na łąkę koło wsi, po
zwolono ustawić broń w kozły, nabrać słomy we wsi
1 trochę się przespać. Przy huku artylerji, kóra stała za 
wsią, zdrzemnęliśmy się słodko. Ale o zerw-ano nas na 
nogi. Był to dzień 14 sierpnia, pamiętny w historji. Sza
rzało. Mgła gęsta unosiła się nad polami, tylko błysk 
ognia i huk dział przez nią się przedostawały... Drogą 
wiodącą przez wTieś cofały się nasze oddziały, uchodząc
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spiesznie w stronę Warszawy. Karabiny maszynowe 
coraz głośniej warczały...

Stojąc na uboczu nasza garstka „skauciaków” żegnała 
się między sobą uściskiem ręki, a słowo „czuwaj” doda
wało nam męstwa i wiary w zwycięstwo. Pożegnanie 
nasze przerywały głośne okrzyki „hura —  hura!” na
szej trzeciej kompanji, rozwiniętej w tyraljerę i idącej 
do kontrataku, na prawej stronie od wsi. Ogień nieprzy
jacielskich karabinów maszynowych wzmógł się, a kule 
zaczęły gęsto gwizdać koło nas. Po chwili wpada na 
koniu przed naszą kompanję dowódca bataljonu por. 
Matarewicz, rozkazuje rozwinąć się i rozpocząć kontra
tak na lewem skrzydle od wsi.

Szybko rozwinęła się nasza tyraljera. Karabiny ma
szynowe narazie ucichły, tylko kule karabinowe brzę
czały koło nas jak osy, ale po chwili karabiny maszyno
we znowu zagrały. Tyraljera padła, tylko od skrzydeł 
zaczęli chłopcy przebiegać po kilkanaście kroków 
małemi gromadkami zrzadka, zdaleka jeden od drugie
go. Jedna gromadka przebiegła, upadła i daje ognia. 
Wtedy druga robi to samo; leżący upatruje przed 
sobą miejsca na nowy skok, potem zrywa się i znowu 
biegnie. I tak dalej i dalej. Tu każdy kamyk, każdy 
pniak, grudka ziemi, krzaczek drobny, stanowi „tarczę” 
dla atakującego piechura. Już znajdujemy się o 60— 70 
kroków od okopów nieprzyjacielskich, po chwili tylko 
40 kroków dzieli nas od nich. Warkot karabinów maszy
nowych wzmógł się i ani na chwilę nie przestają one 
ziać ogniem morderczym. Kule lecą nad nami, padają 
obok nas, przed nami. Leżę za kamieniem, lufa do czer
woności rozgrzana od strzałów, ani mowy teraz o strze
laniu; tak leżę, niecierpliwiąc się —  co nowy rozkaz 
przyniesie; wtem „pęc” — kula uderza przed samym 
kamieniem, obsypując mi oczy piaskiem, po chwili 
druga odbiła się od kamienia, krzesząc słup iskier, po 
chwili obok pada trzecia, czwarta. To mnie zatwna
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denerwować, oglądam się nu lewo i z przerażeniem wi 
dzę biednego .^skauciaka” Grotta. jak leży nawznak nie
ruchomy, tylko z czoła bucha strumień krwi. zmieniając 
twarz nie do poznania, a z prawej strony jakiś uczeń, 
którego nazwiska nic pamiętam, leżąc twarzą do ziemi, 
drze się wniebogłosy ..sanitarjusz. sanitarjusz!” . a tu 
ani myśleć nie można, aby się ruszyć do którego z po
mocą. Za mną leży porucznik, coś kreśląc spokojnie 
ołówkiem na mapie, ktde coraz gęściej nas zasypują, 
więc odzywam się do poruczniku:

—  Panie poruczniku! te dranie chcą nas sprzątnąć!
A 0 11 na to spokojnie:

Nic nie szkodzi, zaczem oni nas zdążą sprzątnąć, to 
my ich stamtąd w ykurzym y!

I wkrótce, jak błyskawica, przelatuje przez naszą 
linję rozkaz ..bagnet na broń!’’ . Ogień nasz słabnie, tyl
ko od strony nieprzyjacielskiej wzmaga się. jakby wro
gowie przewidywali, że następuje ostateczna chwila 
rozprawy. Po chwili porucznik do mnie m ówi: .,zaczy
nam y!” Zerwaliśmy sic. Ostatni skok i cała iyrałjera 
z wrzaskiem ...hura. hura!” pędząc w ogniu krzyżowym  
karabinów maszynowych, ścielących wały trupów i ran
nych. wpada na linję bolszewicką. I u zaczynu się walka 
wręcz, słychać krzyki, błagalne glosy. wzywanie imie
nia Bożego, przekleństwa i złorzeczeniu, sapanie zmę
czonych płuc, szczęk bagnetów...

Podczas ataku nie zdaję sobie sprawy z tego gdzie 
jestem, co się koło mnie dzieje —  to piekło...

Ludzie nie rozumieją i nie myślą co czynią: instynkt 
działa, a nerw y podtrzymują. Jak długo podniecenie ta
kie trwać może, nie wiem. l ecz zdaje się. całe godziny, 
dni. nawet i tygodnie. Człowiek nie czuje zmęczenia, 
głodu i braku snu.

Setki walczących, przepojonych jedną myślą, jednym  
zamiarem i jednem pragnieniem —  przedrzeć się przez 
wroga, zgnieść go. potem niech się dzieje co chce...
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I o  b y ł  nasz ch rzest o g n io w y .

I akich ataków mieliśmy 7. trwających od godziny "H 
rano do godziny 4-ej po południu *). a wieś Osów z rąk 
do rąk przechodziła. tak samo, jak u naszych pradzia
dów Olszyuka Grochowska. Mężnie szła za każdym ra
zem brać na bagnety, strzelać nie można było. bo lufy 
rozgrzewały się od strzałów, a zamki pozacinały się od 
piasku, od częstego ..padnij” . Człowiek był więcej 
do wściekłego zwierzęcia podobny, aniżeli do ludzkiej 
istoty. Brudny, wprost czarny, krwią zbryzgany, z roz
wichrzonym włosem, z (Krzami krwią nabiegłemi, 
u w piersiach dawał sic słyszeć skrzyp wychodzącego 
powietrza ze zmęczonych płuc.

laki by I bój pod Osowem —  obrona Warszawy 
i siedem brawurowych ataków młodzieńczego bataljo
nu na przeważające siły bolszewików, posiadających 
znaczną ilość karabinów maszynowych, gdy z naszej 
strony nie było ani jednego.

Ilu w ostanim ataku dobiegło do linji bolszewickiej 
i wzięło udział w dalszej kontrofensywie armji pol
skiej —  nie wiem. (idy  po walce ranny i nieprzytomny 
przywieziony zostałem na punkt opatrunkowy do Zą
bek, spotkałem kilku ..skauciaków'” tak jak i ja  poob- 
wijanych w bandaże, ale na szczęście niezbyt ciężko 
rannych, którzy z prawdziwą miłością braterską opie
kowali się mną, gdy przewożono mnie czołówką do 
szpitala w Warszawie.

Kapelan, druh ks. Ignacy Skorupka, padł przeszyty 
kulami w' pierwszym ataku, idąc na czele tyraljery, pod 
Osowem.

*) /^oiluic / . v .  źródłami urzędowemi.
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Rys. 38. Ks. Ignacy Skorupka.

A nas „skauciaków” z całej poprzedniej gromadki zo
stało tylko czterech...

Bataljon nasz po walkach, które toczył pomiędzy 
wsiami Turowem, Osowem i Leśniakowizną prawie ca
ły został wybity, a tylko resztki przyłączono do 36 p. p. 
jako „2 bataljon śmierci” .

W  nocy jednak, z dn. 14 na 15 sierpnia, front bolsze
wicki został przerwany i rozpoczęła się wielka zwycię
ska ofensywa polska.
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R O Z D Z I A Ł  VII.

6-TY H AR C ER SK I PUŁK P IEC H O TY  
W  O B R O N IE Z1ĘMI W ILEŃSKIEJ.

Utworzenie kompanji harcerskiej. — Opuszczenie Wilna. — 
Przysięga harcerzy. — Uporczywe walki o ziemię wileńską. — 
Reorganizacja kompanji harcerskiej na bataljon harcerski i przy
dział do 201 och. p. p. —  Marsz na Wilno z gen. Żeligowskim. — 
Wilno w rękach polskich! — Dalsze boje. — Oddziały harcer
skie, za ich dzielność, zostają przemianowane na „pułk harcer
ski” . — Kompanja szturmowa. — Odznaczenia. — Powrót do do- 
inu! — Epizody: Z życia harcerzy 6 harc. p. p. — W ypłoszyć ma
szynkę i schwytać jeńca. — W ofensywie. — Bitwa pod Wrona
mi. — Przy zdobywaniu Grodna. — W ywołać niepokój litew
skich placówek. — Z rąk do rąk. — Papierosy zdradziły. — W y
prawa po „języki” . — Piosenka 6-go harcerskiego pułku. —  W i
zytacja delegata Naczelnictwa. — Lista strat. — Mińsk: harcer

ski pluton łączności.

Najbardziej czystem i szlachetnem świadectwem nie
zaprzeczalnej łączności Wileńszczyzny z Macierzą, za- 
pisanem w kronikach wojennych jak polskich, tak nie
wątpliwie i litewskich, są dzieje wojskowych oddziałów 
harcerskich, powstałych na terenie dwóch gimnazjów 
męskich w Wilnie, do walki przeciwko krótkotrwałej 
okupacji niemieckiej, a następnie przeciwko bolszewi
kom i Litwinom w obronie Wilna i Wileńszczyzny.

Zaciąg młodocianych żołnierzy nie był spowodowany 
ani nakazem woli rodzicielskiej lub przymusem władz.
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(bo któż byłby w stanie zmuszać dzieci do walki oręż
nej), lecz okazał sic* nakazem płynącej w żyłach krwi 
przodków', samorodnym instynktem wyssanym z piersi 
matek, które zawsze same się czuły Polkami i na takich 
też wychowywały swych synów w okresie 150-lefniej 
niewoli.

20 listopada 1918 r. w Wilnie, na terenie dwóch gim
nazjów, powsiaje samorzutnie kompanja szkolna, złi- 
żona z ł-cli plutonów uczniowskich i czwartego harcer
skiego. W Wilnie wiedziano już o zażartych walkach, 
prowadzonych we Lwowie przez ludność' cywilną 
z Ukraińcami, którzy w dniu I listopada podstępem opa
nowali Lwów. Doszły również wieści o wypędzeniu 
Niemców ze stolicy w dniu 11 listopada 1918 r., a także 
niepokojem napełniała wiadomość o coraz to bliżej po
suwającej się ku Polsce falandze bolszewickiej.

Na ziemiach polskich, za jętych przez pokonanych już. 
ale nie wycofujących się jeszcze Niemców, objął władzę 
dyktatorską Józef Piłsudski, który po powrocie z Mag
deburga, gdzie był więziony przez Niemców został 
obrany Naczelnikiem Państwa Polskiego (4 listopada
1918 r.). Granice wschodnie od sirony Rosji w owym  
czasie nie były wyraźnie ustalone.

Naczelna Komenda Związku Harcerstwa Polskiego 
na Liwie i Białorusi, widząc coraz silniejsze zdenerwo
wanie młodzieży, rwącej się do szeregów tworzonego 
wojska, wydaje zarządzenie, aby harcerze powyżej 17 
lat wstępowali do zawiązanego oddziału wojskowTego. 
Na dowódców' i instruktorów' zgłosili się oficerowie 
b. I Korpusu Polskiego gen. Dow bór - Muśnickiego.

Podczas przeglądu plutonu szkolnego przez gen. W ejt- 
ko, dowódcę okręgu, oddział ten wykazał doskonałe w y
ćwiczenie. Prócz ćwiczeń wojskowych pluton uprawiał 
na wielką skalę zdobywanie wrszelkiemi sposobami bro
ni i amunicji od Niemców' i Żydów.
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W królci: pluton rozrósł sic w kompanji;. składająca 
się z dwóch plutonów harcerskich i jednego P. O. W. 
Sierżantem został druh Wiesław Cywiński, plutonowy
mi: Bohdan Wojtkiewicz. Witold Adrjański i klass. 
Dnia 1 stycznia 1919 r., jak o tem wspominaliśmy po
przednio, pluton bierze udział w rozbrajaniu Niemców 
i w obejmowaniu posterunków na mieście.

Harcerze zebrani na alarmowej zbiórce o g. 4. p. p 
usłyszeli krótki, lecz wiele mówiący rozkaz porucznik* 
Szósta ko wskiego: „W ilno przechodzi w nasze ręce. Bez
pieczeństwo miasta i jego mieszkańców od nas tylko za
leży. Mamy zadanie niełatwe, to też z rozwagą i spoko
jem musimy spełnić swój obowiązek względem rodzin
nego m iasta !’ .

Niemcy „dobrowolnie” opuścili Wilno z wyjątkiem 
południowych i zachodnich dzielnic, gdzie miał miejsce 
ostry zatarg pomiędzy Niemcami a harcerzami.

Teren, na którym harcerze utrzymywali porządek 
i spokój, sąsiadował z jednej strony z Pohulanką, 
przedmieściem, znajdującem się jeszcze w rękach nie
mieckich. z drugiej —  z ulicą Wronią, siedliskiem i for- 
teczką miejscowych bolszewików.

Już o g. zastęp, złożony z 7-iu harcer/y. przylapuł 
na ciemnej ulicy przy górze Bouffalowej bolszewików 
z transportem broni, którą wieźli do swego gniazda na 
Wroniej Nr. 3, nic nie wiedząc o objęciu przez Polaków  
władzy nad miastem. Było ich dwóch, dorożkarz trzeci, 
mieli karabiny, kilka tysięcy naboi, bomby i rewolwe
ry. Przy jednym z nich. Polaku, znaleziono kilka tysięcy 
marek, które wraz z jeńcami odesłano pod konwojem 
do sztabu.

Po wyjściu Niemców z Wilna pluton obejmuje poste
runki w mieście i chroni od rabunku magazyny pozo
stawione przez okupantów.

Tymczasem oddziały bolszewickie stale posuwały się 
ze wschodu na zachód, aż pewnej chwili zetknęły się ze



słabemi stosunkowo siłami, formującego się dopiero 
wojska polskiego. W dniu 5 stycznia 1919 r. kompa- 
aja harcerska w sile 150 ludzi nawiązała k. ntakl 
z przeważającemi siłami nieprzyjacielskiemi pod Wi- 
lejką. Po słabym oporze nastąpił odwrót oddziałów pol
skich.

W  czasie odwrotu kompanja harcerska wraz z kom- 
panją Legji Oficerskiej przechodzi nader ciężkie chwile.

Kompanja harcerska w sile 120 ludzi i z dwoma kara
binami maszynowemi wraz z kompanją Legji Oficer
skiej wyruszają za miasto, aby zmienić na linji inne 
polskie oddziały, uginające się pod przewagą sił nie
przyjacielskich. Przed tyraljerą naszą bolszewicy co
fają się, oświecając chłopców7 reflektorami. Po drodze 
nasi biorą jednego jeńca i odsyłają do sztabu polskiego. 
Okazuje się, że wr sztabie naszym już nikogo niema, 
a w całem mieście niema ani jednego żołnierza polskie
go. O harcerzach i Legji Oficerskiej zapomniano, czy 
też może nie dotarł do nich, wysłany przez Dowództwo, 
łącznik. Cały oddział więc wycofuje się, przedzierając 
się nocą śladami siły głów-nej, upadając ze znużenia, 
zmarznięty, głodny i obdarty, aż dopędza wreszcie pol
ską straż tylną o kilkanaście kilometrów za Wilnem.

Tak więc stało się to, czego nikt się nie spodziewał, 
a co rozdzierało serca młodych entuzjastów walki o wol
ność Ojczyzny: Wilno zostało przez wojsko nasze opu
szczone! Opuszczone jednak dlatego, aby po zebraniu 
świeżycli sił z nowym impetem ruszyć na wroga.

Do Wilna kompanja harcerska już nie wracała. Kro
czono przedmieściami^ patrząc złamanym wzrokiem 
na miasto pogrążone w mroku nocnym, na wieże ko
ściołów", górę Zamkowrą, domy, kominy fabryk. - 
Wszystko to drogie, kochane... A w  domach matki, sio
stry, ojcowie, bracia, przyjaciele... Odchodzono od nich 
bez pożegnania...
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Porucznik złamanym głosem rzekł: „Pamiętajcie te 
chwile całe życie!” ...

Ale cofać się musiano. Taki był rozkaz.
Kompanja harcerska opuszcza miasto ostatnia, ra

zem z oddziałami samoobrony polskiej, zbierając przy- 
tem porzucony tabor wojskowy, którego ocalenie po
stawiono sobie za punkt obowiązku żołnierskiego. Ale 
nie zdążyli już w czas przekroczyć linji demarkacyjnej 
polsko-litewskiej i tabor wpadł w ręce litewskie.

W końcu zimy słabe ale dzielnie walczące oddziały 
polskie a z niemi i kompanja harcerzy ruszyły do ofen
sywy na bolszewików wzdłuż całej granicy wschod
niej, która to ofensywa na Wielkanoc 19 kwietnia
1919 roku została uwieńczona odebraniem Wilna od bol
szewików i posunęła się dalej, aż po Dźwinę i Dniepr.

W Wilnie, Brześciu i na Wołyniu ustanowiono wła
dzę polską. Oddział powrócił do Wilna, aby po roku, 
niestety, znów wziąć udział w jeszcze cięższych wal
kach nietylko o Wilno, ale i o całość państwa polskiego.

W maju 1920 r. bolszewicy, po zebraniu świeżych sił, 
zaatakowali Polskę na całym froncie od Dźwiny do Ki
jowa. Front został przerwany w kilku miejscach. Nie
przyjaciel zaczął się szybko posuwać w głąb kraju, ła
miąc wszelkie próby oporu wojska polskiego. I otóż 
znów wróg staje pod Wilnem, które zajmuje 14 lipca 
i pod Grodnem, zajmując to miasto 20 lipca 1920 r.

Opuszczając Wilno chłopcy przyrzekli, że nie spocz
ną dopóki Wilno znów do Polski nie wróci. Że przyrze
czenie ich nie było pustym frazesem, ani słowem rzuco
nym na wiatr tego dowodzą dalsze dzieje bataljonu har
cerskiego z Wilna.

Jak już wiemy z poprzednich opisów, 201 p. ochotni
czy, złożony przeważnie z harcerzy, z chwilą wyrusze
nia na front (27.VII) aż do pamiętnych przełomowych 
bojów o Warszawę 14 i 15 sierpnia, trwał w ciągłych

'trzebne
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było uzupełnienie. Otóż w dniu 14 sierpnia wileński ba
taljon harcerski, utworzony z kompanji wileńskiej i do
tychczas działający odrębnie, zostaje włączony do 201 p. 
ochotniczego, jako jego I bataljon. 1-sza kompanja wi
leńska i tu zostaje 1 kompanją harcerską pod dowódz
twem druha por.. Tadeusza Kawalca.

W  ten sposób kresowiacy z ziem litewsko-białoruskich 
zasilili szeregi armji ochotniczej, osłaniając swojemi 
piersiami stolicę Polski. Nazwiska pochodzenia litew
skiego Minejko, Bałejko i inne ciągle się spotyka w kro
nice oddziału wileńskiego. Dalsze boje wilnianie odby
wali w 201 p. ochotniczym pod dowództwem płk. Koca, 
aż do zawarcia rozejmu z bolszewikami, t. j. do 12 paź
dziernika 1920 r.

Niedobitki armji sowieckiej, wycofując się z Polski, 
oddały Wilno Litwinom. Żołnierze dywizji ochotniczej 
silniej ścisnęli w dłoniach karabiny i gotowi byli iść da
lej bez wytchnienia, aby tylko Wilno jak najprędzej 
wyrwać z rąk obcych i wrócić Polsce. Ale w tym wła
śnie momencie nadszedł, jak grom z jasnego nieba, roz
kaz: „nie wolno Wilna odbierać, koalicja (Anglja, W ło
chy, Francja) nie pozwala” . Skrępowany różnemi 
względami polityki zagranicznej rząd polski nie mógł 
prowadzić wojny z Litwinami.

Ale kresowe serca wilnian i grodnian, którzy tyle 
ofiar ponieśli na polach między Wilnem a Warszawą, 
gdy im pod bramami Wilna powiedziano: „nie wolno” 
podniosły bunt.

Szlachetne oburzenie ogarnęło i inne oddziały, 
a w pierwszym rzędzie 201 p. p. złożony w znacznej 
liczbie z harcerzy. Byłoby hańbą i nikczemnością, gdy
by oni teraz wilnian opuścili i zawrócili do Warszawy. 
Toż 500 harcerzy w tym pułku stoi pod bramami Wilna, 
toż kwiat Związku Harcerstwa Polskiego i jego naj
przedniejsza Chorągiew!
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Generał Żeligowski prędko zorjentował się z wytwo
rzonej sytuacji i prędko ją opanował. Postanawia dzia
łać sam, byle mieć choć dywizję wojska, gotowego do 
marszu na Wilno, na los niepewny, który ma być do
piero wykuty bagnetem i szablą, w loderwaniu od woj
ska polskiego, wbrew przymusowemu zakazowi rządu. 
Wiedział jednak generał, że naród go nie potępi za ten 
czyn i jest za nim, i to mu dodało pewności w działaniu. 
Jednym z pierwszych staje na rozkazy generała 201 p.

Rys. *0. Postój wileńskiej kom panji harcerskiej w czasie mar
szu na Wilno.

ochot, a następnie szereg innych, z których powstaje ca
ła dywizja.

Ten odruch szlachetnego porywu został później na
zwany „buntem”.

W  dniu 7 października pułk nasz, o który m mowa, 
już jako „zbuntowany” , a przemianowany na 2-gi wi
leński p. p. maszeruje na Wilno i w jednym dniu spiesz
nego marszu przemierza 35 kilometrów z Oran do 
Ejszyszek.
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W  drodze do Wilna spotkali delegację oficerów koali
cyjnych z Litwinami, którzy chcieli protestować u gen. 
Żeligowskiego przeciw zamierzonemu zajęciu Wilna. 
Nie wiemy, co generał odpowiedział tej delegacji, ale 
wśród szeregów odezwały się głosy: „po naszych tru
pach —  panowie Litwini” .

Opór oddziałów litewskich był stosunkowo słaby, 
najmocniejsza potyczka nastąpiła dopiero w odległości 
14 kilometrów od Wilna, ale Litwini nie wytrzymali 
i uciekli z Wilna wraz ze swym rządem, naprędce utwo
rzonym.

Wreszcie 9 października o g. 5 p. p. dywizja gen. 
Żeligowskiego a z nią i dawny harcerski bataljon wi
leński wchodzą do Wilna z gen. Żeligowskim na czele, 
witani entuzjastycznie przez ludność. Harcerze dotrzy
mali swego przyrzeczenia i wrócili do Wilna.

Po czterech dniach postoju w Wilnie podjęto dalszą 
ofensywę. W czasie od 13 do 19 października trwają 
nieustannie zażarte walki nielicznych sił polskich z Li
twinami. Akcja nasza przez cały czas była zaczepna, 
gdyż chodziło o jak najśpieszniejsze oczyszczenie W i
leńszczyzny z nieprzyjaciół.

Obszar, zajęty przez generała Żeligowskiego nazwa
n o , ,Państwem Litwy Środkowej” i ustanowiono rząd. 
złożony z miejscowych działaczy.

Okres tych kilkudniowych walk został dokładnie 
scharakteryzowany w rozkazie dowódcy grupy, mjr. 
Kościałkowskiego z dn. 19.X.1920 r. Rozkaz głosił:

„Stanęliście do szeregu w ciężkiej chwili dziejowej, 
gdy mocą frymarcznych traktatów polskie Wilno odda
ne zostało we władanie kowieńskiemu rządowi. Zbrojny 
wasz czyn wyzwolił Wilno z obcej przemocy i dał mu 
prawowity rząd.

Od chwili wymarszu z Ejszyszek 8 b. m. na drugą 
wyprawę wileńską, do dnia dzisiejszego, przeszliście 
przez ciężkie boje, które pod względem strat obfitszemi
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były od walk poprzednich z bolszewikami. Głód, chłód, 
często grasowały wśród nas, lecz nie zwracaliście na to 
uwagi, bo wszak to najczęstsi towarzysze żołnierza.

Walki o Wilno, Troki Stare, Nowe, te ostatnie naj
cięższe pod jeziorami Morgi, Ołsoki i Okmiany, przy
niosły nam zwycięstwo, zmniejszyły, lecz jednocześnie 
zespoliły nasze szeregi; stary weteran już, żołnierz 
z b. 201 p. p., który jako przedstawiciel Polski przybył

Rys. 40. ^Harcerze w okopach, Drugi i trzeci z lew ej: kpt. Bob
kowski, dca bataljonu, i por. Tadeusz Kawalec.

spłacić dług wdzięczności tym, którzy, pochodząc z tej 
ziemi, poszli walczyć ze wszystkimi, co swe zbrodni
cze ręce wyciągnęli po Warszawę i Lwów, i ochotnik- 
kresowiec zbratali się im  zawsze wspólnie przelaną 
krwią, wspólnemi zwycięstwami.

W  imieniu służby składam mocne żołnierskie podzię
kowanie dowódcy 201 p. p., mjr. Dojanowi, za energicz
ne, śmiałe i pełne inicjatywy prowadzenie akcji, d-cy
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8 komp., ppor. Magierze, i całej kompanji (harcerze z Ło
dzi —  przyp. aut.), za brawurową kontrakcję na bagne
ty i rozbicie przeważającego wroga, d-cy 1 baterji, por. 
Nowickiemu, za niezwykłe śmiałe pod ostrzałem nie
przyjaciela kierowanie ogniem artylerji, ppor. Pawlu- 
ciowi i całej 1-ej baterji za wytrwanie na stanowisku 
pod silnym ogniem nieprzyjacielskim pod Sejnami i od-

Rys. 41. Ziemianka kompanji harcerskiej na froncie litewskim.

parcie ataku jazdy nieprzyjacielskiej pod Wieliczko- 
wem. Nie mogąc wyliczać tu wszyskich, którzy, w bo
jach pod mojem dowództwem stoczonych, odznaczyli 
się, rozkazuję poszczególnym dowódcom przedłożyć 
w jak najkrótszym czasie wnioski do odznaczeń.

Por. Korczakowi Józefowi, jednemu z najdzielniej
szych polskich obywateli i oficerów, który zginął śmier
cią walecznych w walkach wczorajszych, gdy zbierał
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kompanję swą do kontrataku ślubujemy wieczną pa
mięć i cześć.

Rozkaz ten odczytać przed frontem podległych mi 
baonów, szwadronów i bateryj. M. Kościalkowski mjr. 
i dowódca grupy” .

Rys. 42. Powrót z w ojny, do domu.

W tymże czasie nastąpiła reorganizacja oddziałów 
harcerskich. Ogłoszony został rozkaz dzienny, że dawny 
harcerski bataljon wileński, po uzupełnieniu go przez 
harcerską kompanję szturmową, otrzymuje nazwę 
6-go harcerskiego p. p.

Rozkaz o utworzeniu pułku harcerskiego był podpi
sany przez generała Żeligowskiego i brzmiał:
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„Ażeby zachować w pamięci narodu udział ro w y 
zwoleniu naszej O jczyzny ochotników z Rzeczypospo
litej Polskiej, a także kwiatu naszej mlodzieży-harce- 
rzy rozkazuję mianować 5 p. p. —  ochotniczym, 6 p. 
p. —  harcerskim".

Wiadomość ta wywołuje ogromny entuzjazm wśród 
chłopców. W  kilka dni potem, nie bacząc na bliskość 
frontu, skorzystano z postoju w Landwarowie i urzą
dzono wieczornicę harcerską, dla uczczenia tego wiel
kiego momentu w historii wojennej Harcerstwa.

W  dniu 9 grudnia pułk przechodzi do odwodu. Do
wództwo otrzymuje rozkaz o zwolnieniu uczniów. Po 
nadejściu świeżego uzupełnienia, kilkuset zdemobilizo
wanych harcerzy po krwawym pięciomiesięcznym tru
dzie, odjeżdża do Wilna i Warszawy.

W  akcji harcerskiego batalionu wileńskiego brały 
udział także harcerki. Nie szukały one rozgłosu, ani 
pochwał. Praca ich była cicha, ale bohaterska i owocna. 
Zarówno w odwrocie, jak i w zwycięskim pochodzie, 
niosły pomoc rannym i krzepiły duch/a w czasie walk 
i postojów. Dzielne dziewczęta też uczyniły ślub, wy
chodząc z oddziałem ochotniczym z Wilna, że nie spocz
ną dopóki nie wrócą w mury ukochanego miasta jako 
zwycięzcy. I również dotrzymały przyrzeczenia.

W ykaz harcerzy i harcerek, odznaczonych za obronę 
ziemi wileńskiej:

1. Protasiewicz Kazimierz —  krzyż walecznych.
2. Węgrzecki Mieczysław —  krzyż walecznych.
"5. Szyszko Marjan —  krzyż walecznych.
4. Trzeciak Jan —  krzyż walecznych.
5. Minejko Aleksander —  krzyż walecznych.
6. Grzesiak Czarny Józef —  krzyż walecznych.
7. Stanek Stanisław —  krzyż walecznych.
8. Kossowski Józef —  krzyż walecznych.
9. Nowosadowski Roman —  krzyż walecznych.

10. Chrzanowski Józef —  krzyż walecznych.
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11. Sobieszczański Piotr —  krzyż walecznych.
12. Kasperski Ignacy —  krzyż walecznych.
13. Ryllo Bohdan —  krzyż za męstwo dyw. podla

skiej.
14. Olechnowicz Hipolit — krzyż walecznych.
15. Pawlak Edmund —  krzyż walecznych.
16. Stańczak Edward —  virtuti militari IV stopnia. 
17- Malcon Morris Kazimierz —  krzyż walecznych.

Rys. 43. Grupa harcerzy wileńskich, odznaczonych „krzyżem  
w alecznych” , siedzą od lew ej: R yllo, Szyszko, Protasiewicz, W ę- 
grzecki, Grzesiak. Stoją od lew ej: Chrzanowicz, Sobieszczański, 

Kasperski, M inejko, Olechnowicz. Pawlak, Nowosadowski.

18. Janikowski Witold — krzyż walecznych.
19. Łuczyński Romuald —  krzyż walecznych.
20. Sierż. Olgierd Zaborowski —  virtuti militari. 
Harcerki odznaczone krzyżem walecznych: Łotaków-

na, Kochówna, Witkowska. Sadowska, Ewa Makow
ska - Gulbinowa.
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Harcerska kompania «ztnrmowa.

W lipcu 1920 r. w czasie ofensywy bolszewickiej wyrusza z Kra
kowa druh Grzesiak Czarny, jako drużynowy czarnej trzynastki 
krak. wraz z 23-ma harcerzami tej drużyny, do wileńskiego bao
nu harcerskiego, znajdującego się wówczas w Łochowie. Uczy
nili to za wiedzą Krak. Komendy Okręg., do której zwracał się
o posiłki druh R. Kawalec, dca bataljonu.

Po przybyciu do Łochowa Grzesiak otrzymał od dcy bataljon u 
rozkaz zorganizowania kompanji marszowej i przygotowania je j 
do udziału w walkach. W  bataljonie znajdowała się już w ów 
czas t. zw. kompanja sztabowa, licząc około 60 ludzi, pluton żeń
ski, liczący około 25 ludzi i „kandydaci”  do ow ej kompanji mar
szowej w liczbie 40. Z „trzynastaków”, jako ludzi, którzy prze
szli już wyszkolenie w ojskow e w krak. kompanji harcerskiej, 
stworzono szkielet kom panji i obsadzono stanowiska: szefa komp.. 
prowjant«wego. zbrój mistrza i sekcyjnych.

W skład kompanji marszowej weszli harcerze z następujących 
m iejscowości: Wilna, Kielc, Jędrzejowa, Białegostoku i Krako
wa. Szkolenie szło dość szybko i harcerze łatwo przyswajali 
sobie sztukę wojowania. Powoli bataljon cofał się ku Warsza
wie, pełniąc służbę w grupie mjr. Kościałkowskiego. Kompanja 
swoim wyglądem, sprężystością i wesołością prawdziwie harcer
ską, sprawiała b. dodatnie wrażenie.

W Warszawie zostali zakwaterowani w szkole przy ul. Żóra- 
wiej. Kwatery marne, chłopcy sypiali na siennikach bez słomy. 
Kompanja rośnie liczebnie. Przybywają rekonwalescenci z t. zw. 
1-szej kompanji, która wyszła z bataljonu i walczyła w szere
gach 201 p. p. ocli., oraz silniejsi i starsi harcerze z komp. szta
bowej. W  szkoleniu kotnnanji pomaga bardzo wydatnie pchor. 
Kozikowski Eugenjusz. Chłopcy rwą się na front. Kompanja 
przygotowuje się do udziału w ofensywie naszych oddziałów. 
Dzień za dniem odbywają się ćwiczenia, strzelania ostre i t. p.

Wreszcie przychodzi dzień wymarszu na front. Przy końcu 
sierpnia dowództwo kompanji marszowej obejm uje dca bataljo- 
nu, por. R. Kawalec, i kompanja w liczbie przeszło stu harcerzy 
wyrusza na front. Z plutonu żeńskiego wyruszyły na front druh
ny: Janina Kowalcowa (Rymkiewiczówna), Zofja Dębowska, Jó
zefa Gładyszówna, Marja Grzesiakowa (Bobrowiczówna) i Józe
fa Pastwianka (obecnie Zaćwilichowska). Plutony objęli: pchor. 
Kozikowski, sierż. Szyszko i Grzesiak Czarny.

W Ostrów-Komorowie kompanja wchodzi w skład 201 p. p. 
ochotniczego, jako kompanja szturmowa, zależna taktycznie od
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dcy pułku i bierze udział w ofensywie. Por. A. Strach obejm u
je kompanję, która forsownemi marszami przez Białystok posu
wa się pod Grodno.

Pod Grodnem następuje zetknięcie się z nieprzyjacielem i kom
panja szturmowa, prawdziwe „oczko w głowie”  dcy pułku, mjr. 
Dojana-Surówki, odbiera chrzest bojow y. Pierwsza walka przy
niosła im duże straty. Przy forsowaniu Niemna zostali zabici 
druhowie: kapr. Stępkowski i szer. Kozłowski W. (obaj sanita- 
rjusze), oraz ciężko ranni druhowie: Adamczewski Władysław 
(z trzynastki krak.), który zmarł w drodze do szpitala, pchor. Ko-

Rys. 4-i. Harcerska kompanja szturmowa.

zikowski E., szer. Maculewicz J., szer. Jachimiak Wiktor i Grze
siak Czarny. Z rannych tylko Grzesiak powrócił do swoich 
trzynastaków, walczących już na Litwie.

W Ejszyszkach kompanja wchodzi w skład „zbuntowanej” dy
wizji gen. Żeligowskiego i bierze udział w walkach o Wilno. D o
wództwo kompanji objął por. Sadzewicz. W walkach na Litwie 
ginie druh Jan Beno z Jędrzejowa i zostają ranni druhowie: Nar- 
but Witold, Stołyhwo Paulin, Dubaniewicz Bronisław i Siuch- 
nicki Henryk.
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Wypady naszych wiarusów kończą się z chwilą zawieszenia 
broni.

Zaczyna się wówczas ciężka i nudna służba na placówkach 
Druhny robią dalekie wyprawy, aby zdobyć dla harcerzy-żoł- 
nierzy bieliznę, swetry, nauszniki oraz słodycze, które rozpra
szają monotonję życia na placówkach. Opiekują się również 
chorymi, którzy siedzą i leżą w chałupach, nie kwapiąc się do 
szpitali.

Wreszcie w połowie grudnia zostają chłopcy wycofani z pla
cówek do Trok, a później do Landwarowa i tu 22 grudnia kom-

Rys. 45. Szarże kompanji szturmowej.

panja szturmowa 6-go harcerskiego p. p. wojsk Litwy Środko
wej kończy sw ój „sen o szpadzie” . Żegnani serdecznie przez 
druha Kawalca R. i druhny wileńskie, rozjeżdżają się chłopcy 
do domów. Ze stu kilkunastu ludzi pozostało do końca tylko oko
ło 50-iu, a z druhen: Zofja Dębowska-Grzybowska, Marja Grzo- 
siakowa (Bobrowiczówna) i Barbara Gładyszówna.

Z kompanji zostali odznaczeni „krz>'żem walecznych” druhowie: 
plut. Stanek Stanisław z „czarnej trzynastki krak.” ,

„ Łopatecki Stanisław z Warszawy,
„ Gorzkowski Kazimierz z Warszawy,
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st. szer. Kossowski Józef z „czarnej trzynastki krak.",
»zer. Bocheński Kazimierz z „czarnej trzynastki krak.", 
sierż. Szyszko Marjan z Wilna,
szer. Beduarowicz Marjan z „czarnej trzynastki krak.” , 
sierż. Grzesiak Józef (Czarny) z „czarnej trzynastki krak. 

(dwukrotnie).
Kilku harcerzy z kompanji otrzymało również „krzyże zasłu

gi” Wojsk Litwy Środkowej.
Kompanja szturmowa, odchodząc z 2-go wileńskiego pułku 

(b. 201 p. p.) do 6-go harcerskiego p. p. została wyróżniona przez 
dowódcę pułku majora Dojana w rozkazie operacyjnym z dnia 
I8.X: „Odchodzącej z rozkazu dowództwa Lrygady do pułku 
harcersk. kompanji szturmowej wyrażam podziękowanie za 
dzielne żołnierskie zachowanie się w walkach o W ilno i ziemię 
wileńską” .

Dzięki uprzejmości druha, por. 1’. Kawalca, który 
udzielił swych pamiętników, zamieszczam poszczególne 
epizody z życia harcerzy w pułku harcerskim.

W  odwrocie z pod Wiłna 16 lipca 1920 roku.

W Grodnie, dn. 16.VII, objąłem dowództwo 1-ej kom
panji ochotniczej baonu wileńskiego. Kompanja liczyła 
około 100 chłopców i kilkanaście druhen.

Dnia 19.VII przed samem zajęciem Grodna przez bol
szewików wymaszerowała kompanja z miasta.

Otrzymaliśmy rozkaz odmarszu w stronę 8-go fortu, 
a stamtąd do wsi Sławicze nad Niemnem. Zadaniem na- 
szem była obrona wyznaczonego nam odcinka rzeki 
(około 3 km), a głównie brodów i przepraw przez rzekę.

Trzy dni uciążliwych marszów przez Pieski, Horny, 
Swisłocz, Kołpaki, Kopiarkę i przybywamy do miasta 
Kuźnicy. Ludzie, przemęczeni uciążliwemi marszami, 
wypoczywają. Zapowiedziano dłuższy postój. Wtem 
około g. 3-ej p. p. zaczynają padać od strony pierwszej 
linji bojowej strzały. Strzelanina powoli się wzmaga 
i przechodzi czasami w ciągły stuk i grzechot. Na mia
steczko padają pociski armatnie. Powstaje popłoch. Ta
bory wyjeżdżają nagwałt.
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Zarządzam zbiórkę kompanji.
Dowiaduję się, że nasza piechota, która rano szła do 

ataku, mając zająć nową linję, została krwawo odpar
ta, rozbita i zaczyna się cofać w nieładzie. Otrzymuję 
rozkaz maszerowania w kierunku Sokółki. Szosa pusta, 
daleko przed nami kłęby kurzu od cofających się tabo
rów. Za nami widać już naszą i nieprzyjacielską tyra- 
ljerkę. Na torze stoi pancerka i strzela z armat. Za Kuź
nicą mijamy nasze baterje, ustawione na wzgórzach.

Maszerujemy dalej.
Już tylko 5 wiorst od Sokółki; wtem mija nas kłusem 

jedna baterja, druga, trzecia, a za nią pędzą tobory. 
Wśród tych ostatnich popłoch. Maszerujemy da
lej. Tuż za nami dają się słyszeć strzały; tabory, wozy 
cywilne, konie, piesi pędzą naoślep szosą. Okrzyki: Ko
zacy! Kozacy! —  Straszna panika. Piechota rzuca ka
rabiny i gwałtem wdziera się na wozy. Wszczyna się 
formalna walka o miejsce.

Nasza kompanja maszeruje bokiem szosy spokojnie.
Strzały ztyłu ucichły, lecz popłoch nie ustaje. Całe 

masy wozów pędzą naprzód. Dla uspokojenia pędzą
cych naoślep żołnierzy zarządzam śpiewanie pieśni 
i wkrótce rozlegają się donośnym głosem śpiewane 
pieśni: „Wszystko co nasze Ojczyźnie oddamy”, 
oraz „Święta miłości” i t. d. Staramy się zatrzymać ucie
kającą piechotę, w czem dzielnie dopomagają plutono
wi, krzycząc i wymyślając od łazików i dezerterów. 
Chociaż i to nąogół mało skutkuje, zbiera się przecież 
gromadka piechurów i maszeruje za naszą kompanją. 
Śpiewamy marsz:

„W szystko mi jedno, m oje ulubienie, czy mam. 
czy nie mam pieniędzy w kieszeni” —

to dobrze działa, zbiera się coraz więcej żołnierzy za 
nami. Mamy już drugą kompanję. Obie rozwijają się 
w tyraljery po obu stronach drogi, przylegając do ziemi.
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Leżymy tak dość długo, ju ż wszystkie tabory nas mi
nęły. Oczekujemy Kozaków, lecz jakoś się nie pokazują. 
Strzałów już nie słychać, tylko zgiełk i szum dochodzi 
nas z Sokółki, zawalonej taborami i wojskiem. W  tyra- 
Ijerze dochodzimy do miasteczka; przed samem miastem 
zwijamy linje i maszerujemy kolumną. Spotykamy na 
ulicy generała Żeligowskiego konno, w otoczeniu ofice
rów i plutonu ułanów 13 p.

Dowiedziawszy się, że ma przed sobą kompanję har
cerską wita nas okrzykiem: „czuwaj!” , na co mu po
dobnym okrzykiem odpowiadamy. Idziemy dalej za So
kółkę, gdy wtem od czoła kolumny wozów i artylerji 
padają strzały, a z prawej strony drogi zaczyna grać 
karabin maszynowy. Na szosie powstaje znowu zamęt, 
wszystko ucieka przez rów i w pole. Tuż za nami jedno 
działo błyskawicznym rzutem zawróciło i nieodprzod- 
kowując dało ognia w lasek o jakie 800 kroków. Między 
nami a laskiem pusta przestrzeń, skorzystaliśmy z tegc 
i bez namysłu ruszyliśmy do ataku na lasek z okrzy
kiem: hura! Biegniemy przez łąkę, przechodzimy rów, 
pełen wody, gdy wtem przed nami zjawia się gen. Że
ligowski konno. Sam w pierwszej linji prowadzi do ata
ku. Artylerja bije nad nami. Dopadamy do lasku, lecz 
tam nikogo już niema. Wszystko milknie. Kozacy, bo 
oni to byli z karabinem maszynowym, uciekli. Generał 
wjeżdża między harcerzy, wita nas i chwali, a my 
wznosimy okrzyki na jego cześć.

Schodzimy na szosę. Znowu formuje się wieniec wo
zów. Jeszcze raz podjeżdża generał do nas i dziękuje. 
Około 2-ej g. w nocy dotarliśmy strasznie zmęczeni do 
Czarnej Wsi.

Były to pierwsze dnie naszego odwrotu z pod Wilna.

« Wypłoszyć maszynkę i schwytać jeńca” .

Dnia 10.YI1I (okres walk odwrotowych) o g. 11-ej 
wieczorem otrzymała kompanja harcerska rozkaz wy
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słania patrolu nocnego pod okopy bolszewickie, w celu 
schwytania jeńca i wypłoszenia karabina maszyno
wego.

Na ochotnika stawiło się 8-iu ludzi: ppor. Odyniec, 
harem. kapr. Krzyżanowski i in. Noc była tak ciemna. 
że nie można było na 10 kroków odróżnić człowieka od 
krzaku.

Patrol posuwa się ostrpżnie naprzód. Na 20 kroków 
przed stogiem siana, gdzie była w dzień bolszewicka 
maszynka, kładą się wszyscy na ziemię w tyraljerce. 
zwróconej przeciwko nieprzyjacielskim okopom. Ppor. 
Odyniec z 3-ma ludźmi podpelza do samego stogu i oglą
da miejsce, gdzie się miał znajdować karabin maszy
nowy, reszta zaś rozwinęła się frontem do stogu 
i miała go z dwóch stron obejść, by odrazu z okrzykiem 
„hura” zaskoczyć nieprzyjaciela.

Już prawe skrzydło było oddalone laledwie kilka 
kroków od maszynki, gdy raptem zobaczyli bolszewicy 
patrol i poczęli dawać salwy.

Z krzykiem „hura” wpadają chłopcy aa stóg, ale ma
szynka zdążyła już zwiać. Kpr. Krzyżanowski, który 
był za stogiem, schwycił tymczasem jednego bolszewika 
i przyprowadził ze sobą. Wrócono szczęśliwie bez strat 
do kompanji.

W ofensywie. Bitwa pod W ronami. Ciężkie straty .
Dnia 15.YIII, w pierwszy dzień generalnej ofensywy 

polskiej, otrzymuje bataljon wileński rozkaz ruszenia do 
ataku razem z 3-cim batal jonem 201 p. p.

Kompanja harcerska posuwa się w linji tyraljerskiej 
od wsi Wrony do mostu kolejki wąskotorowej. Jeste
śmy odwodem za atakującemi kompanjami 2-ą i 3-ą. 
Po przejściu rzeki ustawiamy się za kompan ją 3 i 11 —  
201 p. p. Pod naporem przeciwnika kompanja 11 —  
201 p. p. zaczyna się wycofywać. My ruszamy naprzód 
i zajmujemy odcinek na skraju lasu. Okopujemy się
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na opuszczonej linji bolszewickiej. Lewem skrzydłem 
łączy my się z 3 komp. wileńską, —  prawem 12-tą 205-go 
p. p. Po obsadzeniu linji. otrzymujemy jeden karabin 
maszynowy z 205 p. p. i dwa z bataljonu wileńskiego. 
Długi czas przeleżeliśmy, wolno strzelając do wsi, w któ
rej się znajdował bolszewicki karabin maszynowy. Po 
pewnym czasie ogień wzmógł się z obu stron. Nieprzy
jaciel ostrzeliwał obsadzoną pozycję silnym ogniem ka
rabinów maszynowych i artylerji.

W trakcie tego został ciężko ranny w głowę dowódca 
III plutonu podehor. Korwin-Kotarski. Po otrzymaniu 
rozkazu, że 3 komp. 201-go p. p. będzie atakowała z pra
wego skrzydła wieś Ciekszyn i że my też mamy ruszyć, 
zarządziłem przesunięcie lewego skrzydła kompanji na 
brzeg lasku, by móc ogniem karabinowym podtrzymać 
atakujący III bataljon 201 p. W czasie tego przesuwa
nia się nasz pierwszy pluton otrzymał krzyżowy ogień 
bolszewickich karabinów' maszynowych. Z tego po
wodu zarządził druh ppor. Cywiński cofnięcie się plu
tonu do pozycyj wyjściowych. Pluton się wycofał, 
zostawiając na placu boju zabitych harcerzy: Hrynie
wieckiego Romana i Mirosława Władysława.

Po pewnej chwili nasza kompanja zostaje zasypana 
silnym ogniem nieprzyjacielskim na całem lewem 
skrzydle.

3 kompanja chwilowo się wycofuje. Prawie równo
cześnie otrzymuję wiadomość z prawego skrzydła, że 
także 12 kompanja 205 p. p. cofa się. Ogień karabinów 
maszynowych wzmógł się jeszcze bardziej. Wobec tego, 
że powstała luka, wysyłam meldunek do dtwa bata
ljonu, komunikując, że moja kompanja trzyma się 
w dalszym ciągu na linji, lecz już bez obrony skrzydeł. 
Proszę o posiłki; gdy te nie nadchodzą, daję kompanji 
rozkaz cofnięcia się za rzekę i zajęcia pozycji na drugim 
brzegu.

H arcerze w bojach  13, 193



C^as już największy, bo bolszewicy zachodzą nam 
z lewej flanki, łl pluton wycofuje się w porządku, 
ostrzeliwując się gęsto. Do najzaciętszej w-ulki doszło 
przy bagnie, które musieliśmy przebyć. Stojąc po pas 
w błocie, ostrzeliw ał nasz pluton bolszewików, którzy za
jęli nasze pozycje na brzegu, kryjąc się za drzewami. 
Lewe skrzydło nasze, nie wiedząc jeszcze o nakazanym 
odwrocie, rusza do kontrataku. Inicjatywę dał druh 
plut. Zaborowski Olgierd, który, widąc, że ?-cia kampa- 
nja zaczyna się wycofywać w nieładzie, porwał ją swoim 
przykładem za sobą i odparł nieprzyjaciela na 2 ł km. 
Część plutonu wycofuje się do rzeki, a część posuwu 
się dalej, aż do wsi Tomaszów.

Artylerja nasza, nie widząc, że lewe skrzydło jeszcze 
się trzyma, zaczęła ostrzeliwać okopy pierwszego plu
tonu szrapnelami. Wysłany przez ppor. Cywińskiego 
druh kpr. Bobiatyński miał wstrzymać ogień naszej 
artylerji, lecz nie doszedł do dtwa bataljonu. Ugodzony 
śmiertelnie odłamkiem szrapnela, padł w odległości kil
kudziesięciu kroków od mostu. Ogólne straty wynio
sły: 4 zabitych i 10 rannych.

Zostali zabici w walkach pod Wolą Adamową i Żołą- 
dowem: kpr. harcerz Bobiatyński Wojciech, harcerz 
Mirosław7 Władysław, harc. Hryniewiecki Roman i szer. 
Jowsa Stan. Ranni: podchor. Korw in-Kotarski, harc. Po
ciej Władysław7, Paszkowski Eugenjusz, Degambe 
Władysław7, Lew7andowicz Mieczysław, Chrzanowicz 
Józef, Łoś Jacek, plut. Bielecki Aleksander.

Do wieczora kompanja była w odwodzie. Pogrzebano 
poległych harcerzy i wieczorem wymaszerowano przez 
zdobyty7 tego dnia Ciekszyn i inne wsie dalej w pościgu 
za nieprzyjacielem.

Przy zdobywaniu Grodna.
24 września o godzinie 5 rano rozpoczęto atak. Po 

przygotowaniu artyleryjskiem rusza 2 kompanja na
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druty kolczaste, broniące dostępu do fortów grodzień
skich, dociera do nich, lecz zostaje zasypana ulewą ognia 
karabinów maszynowych z przeciwległych i sąsiednich 
fortów. Kompanja cofa się, straciwszy 20 ludzi. O g. 20 
wysyła patrol, celem nawiązania łączności z kompanją
2-gą. Przydzielony d|o kompanji pluton telefoniczny 
wysyła co godzinę małe patrole łącznikowe, dla utrzy
mania łączności między placówkami.

O g. 5,30 rano przybiega chłop z fortu Xr. 1 i przyr- 
nosi wiadomość, że bolszewików nu forcie już niema, 
gdyż cofnęli się do miasta za Niemen. Otrzymuję roz
kaz zajęcia jednym plutonem i jednym karabinem ma
szynowym fortu; po wykonaniu tego wysyłam patrole 
nad .Niemen, i dla nawiązania łączności, do fortu Nr. 2.
O godzinie 13-ej —  następuje marsz forsowny do Łosoś- 
ny, gdzie jako odwód brygady zajmujemy wąwóz.
O g. 6-tej rano mamy atakować most na Niemnie; tym
czasem jednak bolszewicy wycofują się za Niemen, zaj
mując pozycję na wzgórzach. 17 p. a. c. zaczyna silnym 
ogniem ostrzeliwać okopy nieprzyjaciela, który, pono
sząc dotkliwe straty, wycofuje się z Gr<xlna. Wchodzi
my do miasta. Na placu Farnym defilada przed dowód
cą dywizji, poczem dalszy' pościg za nieprzyjacielem...

Wywołać niepokój litew skich placówek!
Bataljon ma rozkaz silntmi zwiadami na przedpolu 

wywołać niepokój litewskich placówek. Kompanja 
otrzymuje zadanie zrobienia wypadu jednym pluto
nem z karabinem maszynowym w kierunku Lewi- 
dony - Niedźwiedziszki. O g. 10.30 wyruszam z dru
gim plutonem i dwiema sekcjami trzeciego wraz 
z jednym karabinem maszynowym w stronę Lewidan. 
Po dojściu do Brynkiszek wysłałem 2 patrole, jeden do 
Lewidan, drugi w stronę Niedźwiedziszek w celu stwier
dzenia ugrupowań nieprzyjaciela. O g. 14-ej od wysła
nego patrolu zwiadowczego otrzymałem wiadomość, że
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iv.i wzgórzu w Niedźwiedziszkach są okopani Litwini 
i że posiadają karabin maszynowy. W Brynkiszkach zo
stawiamy konie i w óz, na którym wieziono karabin ma
szynowy, sami zaś ruszamy lasem w stronę Niedźwiedzi- 
szek. Po zorjentowaniu się w terenie powziąłem taki 
plan:

sierż. druh Jerzy Zaborowski podsunie się lasem 
skrycie, jak najbliżej do skrzydła nieprzyjacielskiego,

Rys. 46. Harcerska placówka na froncie litewskim.

biorąc ze sobą dwie sekcje, reszta wraz ze mną zajmie 
pozycję na wzgórzu, panującem nad okolicą i które, 
jak się okazało, chwilowo było przez Litwinów niczajęte. 
Największą trudność sprawiało opanowanie wzgórza 
w sposób dla wroga niewidoczny.

Licząc na to, że nie spodziewają się oni ataku, podsu
wamy się skrycie, to biegnąc, to pełzając. Moment —
i znajdujemy się na wzgórzu, wśród chat tam stoją
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cych. Do Niedźwiedziszek w prostej linji 150 kroków.
2 sekcje z druhem sierż. Minejką czekają w ukryciu 
dalszych rozkazów. Najważniejszą teraz rzeczą jest 
dobre ustawienie kurabipa maszynowego, ale rozkład 
chat nie pozwala na to. Wchodzę do jednej z nich i ro
zejrzenie się wokoło podaje mi gotowrą myśl.

W  sionce chaty jest małe okienko dość nisko poło
żone. Plutonowy wyjmuje ostrożnie szybę i ustawia 
karabin maszynowy —  wszystko przygotowane.

Dałem poprzednio rozkaz, że atak ma się rozpocząć
o g. 16-tej, a sygnałem będzie otwarcie ognia przez nasz 
karabin maszynowy.

G. 16-ta. Maszynka zaczyna grać i prawie równo
cześnie dochodzą mnie okrzyki: hura! hura! To Jerzy 
Zaborowski z Minejką ruszyli do ataku. Po oddaniu 
kilku zaledwie strzałów karabin maszynowy zacina się. 
Litwini, których widać jak na dłoni, wskakują do swo
ich okopów. Zaczyna się ostra wymiana strzałów pie
choty i równocześnie odzywają się z początku dwie, 
a potem 4 maszynki nieprzyjacielskie. W  oknach chat 
ustawiam ludzi, którzy rażą ogniem nieprzyjaciela, wy
chylającego się od czasu do czasu z okopów.

Oka żuje się, że natknęliśmy się na ciągłą linje oko
pów' nieprzyjacielskich i mamy do czynienia z widoczną 
przewagą. By zmylić trochę Litwinów' i unieruchomić 
ich karabin maszynowy, który ostrzeliwuje naszą flan
kę. każę zmieniać stanowisko i bić raz z prawej, to 
znów z lewej strony.

Słychać krzyki po drugiej stronie; to skutki celnych 
sfrzałów' naszych chłopców', którzy podsunąwszy się 
na 80 kroków do okopów żołnierzy litewskich, nie dają 
im się wychylić. Amunicji zaczyna brakować. Litwini 
zaczynają alarmować czerwonemi rakietami swroją ar- 
tylerję, która ostrzeliwuje Brynkiszki i pobliskie wzgó
rza. Ponieważ strzały nasze zaczynają cichnąć, ośmie
leni tem Litwini okrążają nas z obu skrzydeł. Zwolna
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wycofujemy się, tak że o zmroku byliśmy już poza 
obrębem strzałów nieprzyjacielskich. Dwóch naszych 
rannych uprowadzamy ze sobą.

Z rąk do rąk.
16.X rano o g. 9-tej placówka w folwarku Rostyniany 

została zaatakowana przez przeważające siły nieprzy
jacielskie, liczące, jak później stwierdzono, 150 do 200 
ludzi z 2-ma karabinami maszynowemi. Po godzinnej 
strzelaninie zostaje ranny plut. Kowacz.

Sierż. Zaborowski i kpr. Pietkiewicz trzymają się na 
lewem skrzydle placówki aż do chwili zajęcia folwarku 
Rostyniany przez Litwinów.

Podczas odpierania ognia nieprzyjacielskiego zostaje 
zabity st. żołnierz Arkuszewski.

Litwini zaczęli otaczać prawe nasze skrzydło, wsku
tek czego musieliśmy się cofnąć. Ale po chwili, biorąc 
jedyny odwód całego odcinka, dwie sekcje i karabin 
maszynowy, ruszamy zpowrotem na Rostyniany.

Nasz karabin maszynowy, ustawiony na wzgórzu, 
ostrzeliwuje i wiąże nieprzyjaciela w folwarku. Równo
cześnie daję rozknz wyrzucenia kontratakiem Litwinów 
z Rostyrnian.

Uporządkowana tyrał jera posuwa się naprzód i od
biera zpow'rotem Pohańce, wypierając jednem uderze
niem nieprzyjaciela. Artylerja ostrzeliwuje skutecznie 
przedpole. W  kontrataku giną śmiercią walecznych 
harcerze Żyliński Leon i Adamski Karol. Straty' Litwri- 
nówr też powrażne.

Wypartych z Rostynian ścigamy ogniem tak długo, 
dopóki całkiem się nie rozproszyli, jak dowiedzieliśmy' 
się następnego dnia, 14 pod wód wywoziło rannych. Pod 
samym folwarkiem zginął dowódca 8-ej kompanji li
tewskiej z 4 p. p. Powodzenie dnia uwieńczyła zdobycz
25 jeńców litewskich.
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Gdy to się dzieje na lewem skrzydle, prawe również 
zostało zaatakowane. Podsunąwszy się blisko, zaczęli 
Litwini gęsto ostrzeliwać naszą linję, raniąc dowódcę
3-go plutonu, sierżanta druha Jerzego Zaborowskiego.

Ogień karabinowy i k. m. trwa do późnej nocy. 
W  nocy otrzymuję wiadomość, że prawe skrzydło, jakie 
zajmowali ułani, cofnęło się, a wieś Szwedy, oddalona 
od Suderwy o 15 minut drogi, została zajęta przez Li
twinów...

Sytuacja krytyczna, gdyż w razie zaatakowania Su
derwy od strony Szwedów, bylibyśmy odcięci. Otrzy
muję rozkaz trzymać się łak długo, dopóki nie nadejdą 
dwie kompanje grodzieńskiego p. p.. które o g. 21 wy
ruszyły z Wilna.

Zabezpieczam się więc i patroluję gęsto przedpole.
Trzymamy się sami do rana. O świcie nadchodzi 

1 kompanja grodzieńska i odbija Szwedy tak, iż skrzy
dło nasze jest zabezpieczone. Patrol wysłany wrczesnynt 
rankiem przyprowadza jednego jeńca. Okazuje się, że 
dwie kompanje nieprzyjacielskie atakowały nasze pra
we skrzydło. Świadczą o tem okopy i stanowiska kara
binów maszynowych oraz dużo wystrzelonej amunicji.

Nie mogąc zająć Suderwy, wycofali się Litwini /p o 
wrotem na swe dawne stanowiska.

Papierosy zdradziły...
8.XI. Dzień pochmurny. Biorę wieczorem 12 chłop

ców i wyruszam na zwiady w stronę Lebifcdzia.
Posuwamy się ostrożnie, unikając dróg, by obejść 

Staskuniszki i dotrzeć do Lebiedzia. Teren bardzo do
godny. gdy wbok od drogi ciągną się błota .obecnie 
pokryte śniegiem. Zbliżamy się zwolna do Staskuniszek. 
W  odległości 100 kroków od pierwszej chat\T zatrzymuję 
patrol w olszynie, ubezpieczając się czujkami, naprzód 
zaś wysyłam tylko harcerzy Cydzika i Bałejkę. Mają
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ostrożnie podkraść się do najbliższej chaty i zasięgnąć 
języka.

Chwila dłuższego wyczekiwania; wtem przybiega 
Bałejko i melduje: „są Litwini, trzech ich weszło do 
chaty. Zdradziły ich papierosy, które zapalali” .

Stanąłem za węgłem. Harcerza Cydzika stawiam na 
straży. Dobrze! Patrol nasz okrąża chatę; widzimy 
przez okno, jak właśnie Litwini zabierają się do sporzą
dzenia sobie wieczerzy, kilku z nich pali papierosy. 
Reszta patrolu, z 3-cli ludzi złożona, rusza w drugi ko
niec wsi, bo, jak się dowiadujemy, przyszło do wsi 
znów 5-ciu Litwinów. 3-ch chłopców wchodzi do chaty 
z okrzykiem: „ruki w wierch” (ręce do góry). Litwini 
nie są przygotowani na taką niespodziankę. J eden z nich 
czyni nagły ruch ręką w kierunku swej broni, lecz już 
za późno. Rozbrajamy ich. Za chwilę patrol, wysłany 
na drugi koniec wsi, przyprowadza jeszcze 2-ch jeń
ców. Aresztowali ich w momencie, gdy wychodzili 
z chaty. Zostawiam straż przy jeńcach i ruszam z sierż. 
Minejką i 8-ma chłopcami w stronę Lebiedzia. Patrolu
jemy wieś, lecz Litwinów tu niema. Wracamy do kom
panji.

Wyprawa po „języki”.

16.XI. Z pułku otrzymuję rozkaz w stronę Lebiedzia, 
z zadaniem wzięcia jeńca. Brygada kładzie nacisk na 
to, by koniecznie przyprowadzić języka, według otrzy
manych bowiem wiadomości nastąpiły nowe przegru
powania sił nieprzyjacielskich i inny pułk obecnie sta
nął na odcinku.

O g. 3-ej w nocy patrol w sile 15 ludzi, prowadzony 
przez druha sierż. Minejkę, wyruszył w stronę Lebie
dzia. Po dojściu do tej wsi obsadził ją i podsunął się 
do pierwszej chaty wsi Podumle. Tam stwierdzono, 
że czujki litewskie chodzą po drugiej stronie rowu, łą
czącego dwa jeziora. Harcerz Bałejko i harc. st. żołn.
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Cydzik wysuwają się naprzód i widzą w odległości 
20 kroków podwójną czujkę litewską, podchodzącą wła
śnie do mostka.

Następuje krótkie zapytanie w języku litewskim 
i stanowczym głosem w tymże języku odpowiedź har
cerzy. Litewska czujka nie orjentuje się zupełnie. Je
den skok i karabiny w rękach naszych odważnych 
chłopców, którzy wykręcają zamki i prowadzą jeńców. 
W  tym samym czasie nadchodzi druga litewska czujka. 
Jeńcy zaczęli wzywać pomocy i rzucili się na obu na
szych żołnierzy, przewracając ich. Nadbiega reszta 
naszego patrolu, lecz już jeden jeniec zdołał zbiec. No
woprzybyła czujka litewska również zbiegła, a oddana 
do niej salwa pozostała bez wyniku. Patrol powraca 
z jednym jeńcem i gdy dochodzi do Lebiedzia otrzymu
je gęsty ogień, który trwa blisko 10 minut. Okazało się, 
że obaj jeńcy byli to Żydzi, z których jeden w czasie 
walki wręcz pogryzł rękę Bałejce, drugi zaś bardzo 
mocno zdusił Cydzika. Wzięty do niewoli Żyd pochodzi 
z Kowna i służy w 6 p. p. Dowiadujemy się wielu szcze
gółów o ugrupowaniu Litwinów, rozmieszczeniu odwo
dów i artylerji i t. d. Po przesłuchaniu odsyłam go do 
dowództwa pułku.

Piosenka 6-go harcerskiego pułku piechoty.

I .

Kto chce sobie świata użyć,
Niech idzie na wojnę służyć 
Na moskali i szwabów.
By wysmagać tych drabów —  tarara.
Kto chce sobie świata użyć,
Niech idzie na wojnę służyć —
Dlatego młodzieńcze dobrze się bij!
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Na front nas pójdzie hufiec niemały,
Choćby za nami druhny płukały.
Szósty pułk harcerski jest armji kwiat 
Niechaj się mu dziwi cały świat!

II.
A gdy pójdziem na bój krwawy,
Poprosim Szwabów do zabawy7,
Bolszewika kulą w pierś
Naszem hasłem wrogom śmierć —  ta rara
A gdy pójdziem na bój krwawy7 i t. d.

Na front nas pójdzie hufiec niemały i t d.

III.
Gdy armaty rżną mazura,
To na wrogu cierpnie skóra 
A maszynka polska gra 
Swojem ciągłem tratata —  tratata.
Gdy armaty i t. d.

Na front i t. d.

IV.
Gdy wróg tańczyć ma ochotę,
Ręczny granat ma robotę,
I rozpędza wrogów tłum
Swojem ciągłem bum, bum, bum —  tarara.
Gdy wróg i t. d.

Na front i t. d.

W izytacja delegata Naczelnictwa Z. H. P. w 6 harc. p. p.
Z polecenia Naczelnictwa Związku Harcerstwa Pol

skiego udał się autor tej książki, przy udziale paru 
harcerzy do 6 harcerskiego p. p., celem zebrania bliż
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szych informacyj o tym pierwszym w historji Harcer
stwa pułku, a także dla odwiezienia mu transportu obu
wia i ciepłej bielizny, uzyskanych od warszawskich in- 
stytucyj obywatelskich przez Naczelnictwo i Koło Opie
ki nad 1 bataljonem 6 h. p. p.

Teren, przez który przejeżdżamy, Litwa Środkowa, 
nosi piętno nawskroś wojenne. Chaty zniszczone przez 
pociski i ogień, pola —  porznięte rowami strzeleckiemi 
i długiemi pasami drutów kolczastych, drogi —  zawa
lone pniami wielkich drzew, ściętych przez cofające 
się oddziały nieprzyjacielskie. Bliskość frontu zapowia
dają spotykane wozy wojskowe, a także pojedyńczy 
żołnierze piesi lub konni, ordynansi i kurjerzy, utrzy
mujący łączność pomiędzy poszczególnemi oddziałami 
armji gen. Żeligowskiego.

Spotykani żołnierze wyglądają aczkolwiek dziarsko, 
lecz obdarto. Płaszcze mają zupełnie zniszczone i takież 
obuwie; przez dziury w butach świecą gole palce. W szy
scy wyglądają bardzo młodo. Dziw ogarnia, skąd ci 
chłopcy, dzieci prawie, biorą tyle sił i zdrowia, że potra
fią znosić niesłychane wprost trudy długich marszów 
i ciężkich walk, w których się stale znajdują.

„Buty przyjechały —  240 par!” co za rac$ość dla po
marzniętych, lecz ochoczych chłopaków'. Znowu będą 
mogli, nie kalecząc nóg, łatwo i sprawnie maszerować 
po różnych wertepach, stać w mroźne noce na posterun
kach. Jesteśmy gośćmi, dla których radziby nieba przy
chylić.

Otacza nas rój chłopaków, dzieci prawie. Młodsi 
zawodowi „kucharze-harcerze” rzucili się do garnków 
i jęli miesić kluski, aby ugotować posiłek dla gości, 
starsi wypytywali się co słychać w Warszawie, na Gór
nym Śląsku, wr Gdańsku. Widać było iż myślą o kraju 
i tęsknią za nim. Po chwili wszyscy prawie zagłębiają 
się w czytaniu przywiezionego, a z utęsknieniem ocze
kiwanego „Harcerza” .
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Dowiaduję się, iż w kompan jac-li harcerskich prawie 
wszyscy są tacy młodzi jak c i i u obecni, a dowódz
two liczy na nich jak na starych żołnierzy i nie waha się 
powierzać im najtrudniejszych zadań bojowych. Ze 
wszystkich twarzy bije beztroska i humor. Dowcip nie 
schodzi z ust ani na chwilę. Pogoda ducha panuje w ca
łej pełni. Nastrój w kompanjuch nadzw y c z a j n y ,  a szcze
gólnie w 1 kompanji harcerskiej. dowTodzonej przez 
porucznika Tadeusza Kawalca. Dowódca kocha swych 
żołnierzy, zresztą pracował przedtem z nimi wr dru
żynach harcerskich, wspólnie znosi wszelkie wygody 
i niewygody, dba o nich jak o swych młodszych braci. 
Oni kochają swojego dowódcę i na rozkaz jego pójdą 
bez namysłu w ogień i wodę.

Chociaż nie wszystkie kompanje w 6-tym pułku są 
nawskroś harcerskie, mimo to duch harcerski przenika 
je, czyniąc pułk wzorowym oddziałem wojsk t. zw. 
„Litw7y Środkowej”. I bataljonem dowodzi kpt. Bobrow
ski, ołicer znający psychikę młodzieży, szczerze odda
ny chłopcom i ceniący ich przekonania harcerskie. Jest 
przez wszystkich łubiany i szanowany.

Dużo ciekawych szczegółów zaczerpniętych z życia 
pułku harcerskiego podaje kpt. Bobrowski.

„Mogę stwierdzić —  mówił — iż harcerze w7 wojsku 
są jak najlepszym materjałein bojowym, niczem stary
i doświadczony żołnierz. W  ostatnich obronnych działa
niach naszych przekonaliśmy' się, iż są doskonali nie
tylko do ataku, lecz również do kontrataków i przy7 od
wrotach. W  bitwie pod Suderwą, będąc ostrzeliwani 
ogniem artylerji i oskrzydleni, potrafili jak stary żoł
nierz spokojnie odpierać silne ataki nieprzyjaciela, tak 
długo jak tego wymagał rozkaz, t. zn. do nadejścia po
siłków, dzięki czemu pozycję utrzymano.

„W  chwilach tak krytycznych, jakie przeżywaliśmy7 
niedawno oddziały7 harcerskie przyniosły wielką ko
rzyść. Tch czujność, duch zaczepny, sumienność w7 wy-
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koiiywaniu obowiązków — oto cechy, które harcerze 
przynieśli ze sobą z organizacji, a które pozwalają mi 
w zupełności polegać na tym żołnierzu i być spokojnym
o sytuację, gdy stoi na placówkach.

„Bardzo pożądane jest posiadanie przy bataljonie jed
nej kompanji harcerskiej lub co najmniej plutonu. Kom
panja, w której gromadzą się harcerze otrzymuje wiel
ką spoistość, wytwarza w tem środowisku współżycie
0 wysokim poziomie moralnym, co dodaje chłopcom 
bodźca, pobudza ambicję i utrzymuje na wysokości za
dania.

„Nawet jedna kompanja harcerska przy bataljonie 
już wpływa dodatnio na niewyrobionego żołnierza in
nych kompani j. W I bataljonie stosunek żołnierzy nie- 
harcerzy, do żołnierzy-harcerzy jest jak najlepszy i wy
raża się w podniesieniu ogólnego poziomu moralnego; 
niektórzy żołnierze przestają palić, biorąc przykład 
z harcerzy.

Wypadki nieprawnej rekwizycji lub innego krzyw
dzenia ludności przez żołnierzy prawie się nie zdarzają, 
co wpływa dodatnio na ustosunkowanie się miejscowej 
ludności do wojska. Włościanie otaczają nas dużą sym- 
patją i przynoszą wiadomości o nieprzyjacielu. Tych 
wypadków' jest zanotowanych kilka.

„Pojedyncze rozpraszanie harcerzy nie jest wskazane, 
spostrzegłem bowiem, iż rozrzuceni do różny ch oddzia
łów, w otoczeniu nieharcerskiem czują się przygnębieni
1 poddają się rozczarowaniu, gdyż nie znajdują tam te
go ducha, z którym się zżyli i do którego przyzwyczaili 
się w organizacji.

—  Czy zdarzały się wypadki niekarności, lub zanie
dbania służby przez harcerzy —  zapytałem.

„Owszem, zdarzały się, lecz z przyczyny raczej prze
łożonych niż chłopców. Czasowy dowódca jednej z kom
panji harcerskich nie umiał uszanować przekonań har
cerskich swych podkomendnych, kpił z t. zw. „druhów”,
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z ich „niepicia” i „niepalenia” , co wywoływało wśród 
harcerzy rozgoryczenie.

„Jestem zdania, iż nazwanie „druhem” swego przeło
żonego przez harcerza, jest tylko dowodem zaufania
i wiary w tego dowódcę i zaliczam to do objawów do
datnich” .

Po wyjeździe z pułku udałem się do Wilna, celem 
uzyskania audjencji u generała Żeligowskiego. Zostałem 
przyjęty przez generała, który z dużem zainteresowa
niem i zadowoleniem wysłuchał sprawozdania o mej 
wizytacji w pułku harcerskim.

Na zakończenie konferencji, trwającej pół godziny, 
generał Żeligowski zaznaczył: „O harcerzach muszę za
znaczyć, iż jakp żołnierze są nadzwyczajni. Inaczej jak 
tylko z uznaniem o nicli^jvymzić się nie mogę. Przyczy
ną nadania nazwy harcerskiej 6-mu pułkowi piechoty 
było to. iż pragnąłem zachować w pamięci narodu wy
bitny udział w wyzwoleniu Ojczyzny, kwiatu naszej 
mlodzieży-harcerzy” .

Szczegółowa obserwacja życia kompanij harcerskich, 
której dokonałem tak na przednich placówkach, w zie
miankach i okopach, jak i na postojach, u także usły
szane o harcerzach opinje przełożonych i dowódców, 
przekonały mnie o wysokiej doniosłości wychowania 
harcerskiego dla wojska. Ujrzałem rzadki obraz życia 
wojennego, o treści i formie naprawdę pięknej i pod
niosłej, jaki właśnie pragnie widzieć w wojsku narodo- 
wem społeczeństwo i naczelne władze wojskowe.

Lista stra t 6-go harcerskiego p. p.
(wykaz niekompletny).

1 - s z a  k o m p a n j a .

Z a b i c i :

kapral Bobiatyński Wojciech —  pod Żolądowem,
szer. Mirosław Władysław —  pod Żolądowem,
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szer. Hryniewiecki Roman —  pod Żołądowem, 
szer. Żyliński Leon —  pod Pokańeem, 
szer. Adamski Karol —  pod Pokańeem.

R a n n i :

kapral Pociej Władysław —  pod Żoiądowem,
szer. Paszkowski Eugenjusz —  pod Żołądowem,
szer. Degambe Wł. —  pod Żołądowem,
szer. Lewandowicz Mieczysław —  pod Żołądowem,
szer. Chrzanowski Józel —  pod Żołądowem,
szer. Andrjański Władysław —  pod Górkami,
szer. Łoś Jacek —  pod Żołądowem,
szer. Kowalski Marjan -  -  pod Żołądowem,
szer. Zaborowski J. — pod Suderwą,
plut. Kowacz Mieczysław —  pod Pokańeem,
szer. Mikszta Bolesław —  pod Rastynianami.

Z a g i n i e n i :

szer. Wróbel Wiktor —  pod Wroną, 
szer. Bajkiewicz Antoni —  pod Wroną, 
szer. Adamowicz —  pod Żołądowem.

9 - t a k o m p a n j a :

Dmowski Zdzisław, ranny.
Szczerbiński Franciszek, chory.
Milewski Zdzisław, w niewoli.

1 0 - t a  k o m p a u j a :

Kępisty, ranny.
Markiewicz J., zaginiony.
Potarawski Ant., zaginiony.
Bydelski Wiktor, zaginiony.
Puchnowski Miecz., zaginiony.
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12 - t a k o  m p a n j a:

latr.irowski Jan, kapr., ranny. 
Ziarnik Lucjan, ranny.
Zdrzalik Kaz., ranny.
Kowalski Leon, chory.
Rojek Zygmunt, ranny.
Prażmowski Marjan, ranny.
Libura Jacenty, ranny.
Cywiński Zygmunt, chory.
Libura Walerjan, chory.
Krajewski B., chory.
Opalski Antoni, chory.
Kaim Antoni, zaginiony.
Koseła Henryk, ranny.
Kotowski Stelan, zaginiony. 
Chrzanowski Stanisław, zaginiony. 
Łyżwa Józef, zaginiony.
Łatalski Kazimierz, zaginiony. 
Białkowski Kazimierz, zaginiony. 
Sułek Stefan, zaginiony.
Obrączek Henryk, zaginiony.
Corn Józef, zaginiony.
Garbarz Bog., chory.
Retejski Władysław, zaginiony. 
Szymański Tadeusz, zaginiony. 
Gruziński Franciszek, zaginiony, 
Słoniewski Stanisław, ranny.
Kopeć Franciszek, zaginiony. 
Rogalski Józef, zaginiony.
Piwnicki Eugenjusz, zaginiony. 
Janiec Jan, zaginiony.
Bilski Ignacy, zabity.
Oblamski Józef, zaginiony.
Wódzki Leon, zaginiony.
Domański Zygmunt, zaginiony.
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( hachulski Eugenjusz, ranny.
Gładysz Bogusław, zaginiony.
Bargiełowski Ksawery, zaginiony.
Krupski Bog., zaginiony.
Lech Franciszek, zaginiony.
Czerwonka Jarosław, zaginiony.
Połeć- Stefan, chory,
Florek Stanisław, zaginiony.
Dwilik Władysław, zaginiony.
Osiecki Czesław, zaginiony.
Idsiewicz Adam, chory.
Stawecki Józef, zaginiony.
Ogonowski ( zestaw, zaginiony'.
Jaworski Stanisław7, zaginiony.
Kotowicz Feliks, ranny.

H arcerski pluton łączności w Mińsku.
W dniu 22 maja 1920 r. w Mińsku utworzono Harcer

skie Pogotowie Wojskowe, które w 2 dni potem zreor
ganizowano w pluton harcerski dla służby łącznikowej
i zwiadowczej na froncie.

Dowódcą plutonu był hufcowy drużyn mińskich —  
kapral Tomasz Piskorski.

W skład plutonu wchodziła młodzież z Mińska, Nie
świeża, Ihumenia, Bobrujska i Berezyny. Część chłop
ców przydzielono jako patrole łącznikowe do niższych 
dowództw.

W  czasie odwrotu wojska polskiego z Mińska pluton 
był wycofany7, jako ostatni, biorąc udział w paleniu mo
stów7 i osłanianiu odwrotu armji.

Uczestniczył w7 obronie mostów na rzece Uszy, pod 
stacją kolejową Stolbcami, oraz prowadził zwiady na 
tyłach wojska bolszewickiego.

W  Mińsku na rozkaz dowództwa pluton w sile 30 lu
dzi wysłano pod Mielniki dla obrony 3 mostów. Rozlo-
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kowano się wr okopach w pobliżu mostów, patrolując 
okolicę. O g. 4-tej w nocy bolszewicy przeszli rzekę od 
prawego skrzydła, lecz natknęli się na poznańczyków
i pluton 1 harcerski, który, rozsypawszy się w tyraljerkę, 
powstrzymywał przez 2 godziny ataki bolszewickie. 
Harcerze, nie bacząc na gwałtowny ogień nieprzyjaciel
ski, nietylko dali pierws£y odpór wrogowi, ale przykła
dem swoim podtrzymywali ducha wśród innych wal
czących oddziałów (doniesienie Pol. Ag. lei.).

Po otrzymaniu rozkazu opuszczenia mostów, część 
plutonu podpaliła je i, w porządku cofając się, powstrzy
mywała ataki nacierających sił bolszewickich. Druga 
część plutonu psuła tymczasem urządzenia kolejowe.

W walce tej pluton stracił 1-go zabitego, 1-go rannego, 
a 3-ch zaginęło.

Starsze harcerki pracują w tymże oddziale w kance- 
larji, gotują obiady i szyją ubrania dla druhów. Inne 
prowadzą kantyny żołnierskie na froncie.
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R O Z D Z I A Ł  VIII.

HARCERZE W  STR A ŻY  G R AN ICZN EJ.

Organizacja oddziałów harcerskich. — Na pograniczu. — Pół- 
bataljon kielecki i półbataljon krakowski. — Epizody. — Nie 
rozmawiać i do aresztu. — Niepowodzenie. — Ślady. — Trofea.

Organizacja oddziałów harcerskich.

Niezależnie od zgłoszenia 
całej młodzieży harcerskiej, 
zdolnej do noszenia broni, 
do szeregów ochotniczych 
w r. 1(J20, Naczelnictwo na 
skutek porozumienia się 
z Ministerstwem Sprawr 
Wojskowych zadeklarowa
ło jeszcze znaczną część har
cerzy kategorji B i C , t. zn. 
niezdolnych do służby fron
towej —  do strzeżenia gra
nic zachodnich wr okręgach 
granicznych: krakowskim, 
kieleckim, poznańskim i po
morskim.

Żołnierz na froncie, w y
czerpany dlugotrwalemi bo

Rys. 47. Na straży granicy 
polskiej.
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jami i lorsownemi marszami odwrotowemi pomimo świe
żego napływu ochotników, musiał być w dalszym ciągu 
uzupełniany reszta, rezerw, jakie jeszcze pozostały 
w kraju. Tem i ostatecznemi rezerwami była policja, 
strzegąca porządku wewnątrz kraju, straż kolejowa, 
pilnująca objektów kolejowych i straż graniczna, zapo
biegająca przemytnictwu oraz przekradaniu się do kra
ju agitatorów bolszewickich i niemieckich. Harcerze 
więc zgłosili się do strzeżenia granic, umożliwiając w ten 
sposób odejście na front pewnej ilości żołnierzy ze Stra
ży Granicznej.

Związek Harcerstwa Polskiego miał dostarczyć ludzi 
w zwartych oddziałach, a Dowództwa Okręgów Korpu
sów w Kielcach i Krakowie miały się zająć, każde na 
swoim terenie, zreorganizowaniem oddziałów ochotni
czych na normalne kompanję wzgl. bataljon z przydzia
łem do jednego ze swych bataljonów wojsk wartowni
czych, oraz przydzielić oficerów nu stanowiska od kom
panji włącznie wgórę.

Stanowiska młodszych oficerów i podoficerów mieli 
objąć sami harcerze. O  ileby w pewnym oddziale har
cerzy było więcej niż 50%. otrzymuje dany oddział, 
prócz zasadniczej numeracji, jeszcze nazwę ..harcerski".

Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych w tej spra
wie wydany został 7 sierpnia a 11 sierpnia pierwszy od
dział harcerski już wyruszył na granicę.

Przybywające oddziały skoncentrowały się w So
snowcu przy 11 p. p. wojsk wartowniczych i etapo
wych, oraz w Krakowie, gdzie została sformowana 
osobna grupa harcerzy. Część luarcerzy w Sosnowcu 
wzięto czasowo do obsadzenia niektórych posterunków 
w mieście ze względu na opuszczenie ich przez policję, 
odchodzącą na front. Do Sosnowcu przybywają stopnio
wo następujące grupy:
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I grupa 11/8 —  83 harcerzy
11 9 9 1=5/8 — 87

III 9 9 20/8 — 17
IV 9 9 22/8 —  77
V 9 9 24/8 -  90

VI ,, 27,8 —  87
VII 9 9 28 8 — 51

Razem . . 492 harcerzy

Kys. 48. Placówka przy moście w Jeleniu.

W dniu 2/L\ wszystkich chłopców poddano przeglą
dowi lekarskiemu, wskutek czego część ich, jako nie
zdolna do służby ze względu na slaby stan fizyczny, zo
stała odesłana do domu.

Potem nastąpiło oddanie służby przez żołnierzy Stra
ży Granicznej i objęcie posterunków przez półbataljon 
harcerski Straży Granicznej w Sosnowcu i kompanję

213



liarcerską z Krakowa. Część harcerzy bvła na posterun- 
kacli już 24/YIJI.

Harcerze objęli posterunki na granicy Śląska Górnego 
z państwem niemieckiem. Półbataljon z Sosnowca obsa
dził cały południowy odcinek t. j. posterunki: „.Modrze- 
jów ” , „Radocha”. ..Sosnowiec". „Miłow ice“ , „Czeladź", 
„Bobrowniki” i z północnego odcinka ..Wesoła” , krako
wianie zaś odcinek graniczny od wsi Jęzora (punkt zna
ny w historji pod nazwą „Dreikaiserecke”) do wsi Dąb. 
wzdłuż Czarnej Przemszy. Łącznikiem między władza
mi liarcerskiemi, a wojskowemi w sprawach opieki nad 
półbataljonein harcerskim w Sosnowcu został mianowa
ny druh ks. J. Sobczyński a jego zastępcą druh Mieczy
sław Wasilewski.

W  skład dowództwa tegoż pólbataljoim wchodzili: 
kpt. Mierzwiński —  dca półbataljom i: por. Rudnicki —  
dowódca północnego odcinka: podchor. Rutkowski - 
dowódca południowego odcinka: prócz powyższych 
było jeszcze dwóch sierżantów i jeden plutonowy, 
a resztę funkcyj podoficerskich spełnili starsi harce
rze jak : druh Dobrowolski Adam —  knidt. posterunku 
„Radocha” . druh Wasilewski Mieczysław —  kindt po
sterunku „Sosnowiec” , druh Jankowski —  zast. kmdia 
post. „Milowice” . druh Burdziński — kmdt. posterunku 
„Saturn” , druh Walczak później druh Ast —  kmdt 

posterunku „Czeladź” —  Komora Celna, druh Mo- 
lendowski Mieczysław —  kmdt. posterunku ..W esoła", 
druh Iłoroch —  kmdt. posterunku „Bobrowniki" i druh 
Kaczarowski —  kmdt. post. „W ym ysłów ” .

Dowódcą całej Straży Granicznej był płk. Englass.

Na straży pogranicza.

Oddziały harcerskie mieściły się w specjalnych bu
dyń kacli. zwanych „strażnicami” . Dalsze strażnice z po
wodu trudności komunikacyjnych i braku środków prze
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wozowych nieregularnie otrzymywały prowjant. Zre
sztą jedzenie było bardzo niewymyślne: chleba otrzymy
wano mało, a t. zw. mięso składało się przeważnie z ko
ści. Na posterunkach bliższych do siedzib ludzkich Ko
ło Polek. Czerwony Krzyż i żeńskie drużyny harcerskie, 
widząc ten niedostatek chłopców przynosiły im żywność.

Długość poszczególnych odcinków była dość znaczna 
w stosunku do rozporządzalnej ilości obsady. Ponieważ 
jednak zadanie musiało być spełnione, wystawiano na 
każdy kilometr po 2-ch ludzi, stojących po 4 godziny, 
dwa razy w ciągu doby. Praca więc była wyczerpująca, 
a szczególnie dlatego, że większość harcerzy wcale nie 
posiadała butów i na wartach musieli stać boso bez 
względu na to. czy w terenie suchym, czy na mokradle, 
w dzień, czy w nocy. Chłopcy mężnie znosili te braki, 
ale niektórzy zaczęli cierpieć na reumatyzm i zazię
bienie. Z ubraniem było podobnie. Już w czasie 
przejazdu przez Kielce zażądano od D. O. K. umundu
rowania, ale tu odmówiono, zapewniając, że mundury
i obuwie wyda II p. p. w Sosnowcu. Lecz w Sosnowcu 
mało co otrzymano; dla wielu zabrakło obuwia, spodni
i płaszczy. Musieli wrięc chłopcy, jak już zaznaczyliśmy, 
stać na czatach boso i obdarci, a płaszcze nosząc na 
zmianę, bo wszystkim nie wystarczało. Dowództwo 
Okręgu Korpusu w Kielcach, mimo szczerej chęci 
przyjścia z pomocą harcerzom, nie mogło więcej uczy
nić. niż uczyniło, a to z powodu pustek w składach 
intendentury, która przedewszystkiem musiała wyekwi
pować żołnierzy, jadących na front.

Dla utrzymania nastroju harcerskiego urządzano na 
niektórych posterunkach zbiórki harcerskie z gawęda
mi i śpiewami. Było to konieczne ze względu na złe 
warunki życia. Na jakiekolwiek jednak ważniej
sze zajęcia harcerskie nie było czasu, gdyż ludzi do 
służby było za mało.

215



Oprócz pilnowania granicy musiano też prowadzić 
całą stronę gospodarczą oddziału: a więc część cho
dziła na poszukiwania drzewa, drudzy je rąbali, inni 
skrobali kartofle i gotowali.

Naczelnictwo Z. II. P. dowiedziawszy się z doniesień 
druha Wasilewskiego o sianie materjalnym oddziału, 
niezw łocznie delegowało mnie na granicę, celem stwier
dzenia faktycznego sianu rzeczy i interwencji u miej
scowych w ładz wojskow ych.

Poniżej streszczam swój raport z inspekcji w pólba- 
łaljonic harcerskim Straży Granicznej. Przytaczam go 
nie dlatego, żeby czynić zarzuty komukolwiek, lecz dla 
charakterystyki stosunków', w jakich się musieli znaj
dować harcerze,- a którzy mimo to. jak władze stwier
dziły, wykonywali swe obowiązki bez zarzutu:

„Objechałem wszystkie posterunki Straży Granicznej
i stwierdziłem następujący stan w pólbataljonie har
cerskim:

1. ( hleb wielokrotnie otrzymywano tylko w ilości 
'It bochenka na osobę: mięso zawiera bardzo wiele kości.

2. Stan obuwa i umundurowania jak najfatalniejszy. 
Cały półbataljon robi wrrażenie obdaitych i bosych nę
dzarzy. Obuwia potrzebują wszyscy bez wyjątku. 
W  ubraniu przez wielkie dziury prześwieca gole ciało. 
Bielizny7 nie posiada wielu chłopców, nosząc ubranie 
wprost na gołem ciele.

Przewidzianych w rozkazie szewców7 i krawców od
dział nie posiada, a sami chłopcy większych poprawek 
robić nie mogą z powodu małej ilości ludzi do pilnowa
nia granicy7.

3. Na wszystkich kwaterach brak koców, na niektó
rych —  pryczy i sienników, co zmusza chłopców do spa
nia na ziemi, po dwóch na jednem posianiu. Mieszkania 
są brudne i ciasne, wiele szyb wybitych. Poza tem brak 
oświetlenia, niema nafty, ani lamp.
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4. Brak węgla i drzewa do kuchni. Z braku opalu 
chłopcy otrzymali pozwolenie rozbierania przyle
głych starych budynków państwowych.

">. Brak wszelkiej opieki sanitarnej jak to: podręcz
nych apteczek i sanitarjuszy. przewidzianych rozkazem.

6. Kancelaryjne materjały piśmienne są wydawane 
w minimalnej ilości.

7. -\a posterunkach brak dostatecznej ilości broni
i amunicji. Posiadana broń wystarcza tylko dla czujek, 
a niema jej dla patroli i do konwojowania schwytanych 
przemytników. Z tego samego powodu niema możności 
czyszczenia broni.

N. Z powodu niedostatecznej obsady na tak długim od
cinku granicznym, placówki zmuszone są stać na war
cie po (i godzin bez przerwy bez względu na pogodę, 
a przytem bez dostatecznego okrycia, co wywołuje w y
czerpanie sił i uniemożliwia dobre strzeżenie granicy.

.Nie wszystkie odcinki posiadają odpowiednich ko
mendantów. Co do odcinka południowego stw ierdza się 
na podstawie zeznań chłopców, że komendant tego od
cinka ppor. Rak. nieharcerz powierzoną mu kompanja 
mało się interesuje i nie wgląda w potrzeby oddziału’ .

Raport powyższy z odpowiedniemi wnioskami został 
złożony prócz .Naczelnictwa także w Min. Spr. Wojsko
wych. I). O. K. Kielce, w zapasoweni 11 p. p. w Sosnow
cu i komendzie Chorągwi w Sosnowcu.

Służba .więc w Straży Granicznej też była trudna, 
przedewszystkiem zaś z powodu wielu braków mate- 
rjalnych. Ale chłopcy rozumieli, że w ładze wojskowe, 
zajęte obroną granic i ciężką sytuacją na froncie, mimo 
najszczerszych chęci, nie są w stanie dopilnować wszyst
kich szczegółów służby wewnętrznej w kraju. Wobec 
tych trudów, jakie znosili nasi bracia na froncie w co
dziennych krwawych bitwach, błahostką wydawało się 
chłopcom, że nie mają całego ubrania, że marzną, boso



stoją na posterunkach, że tam któryś dostał reumaty
zmu, lub dobrze się nie najadł.

Zresztą przecież Polska jeszcze jest biedna. Dopiero 
się wyzwala z. długoletniej niewoli, prowadząc ol>ecną 
wojnę w obronie swych odwiecznych praw do granic —  
oto było rozumowanie, które dodawało chłopcom sil do 
spełnianiu obowiązku wytrwale i z pogodą ducha.

To też nikt nie szemrał i nie narzekał: z całem odda
niem się, prawdziwie po luircersku strzegli granicy...

Wkrótce też dokonałem inspekc ji i krakowskiego od
działu wartowniczego. Tu było inaczej. Chłopcy’ byli 
wzorowo wyekwipowani w odzież, obuwie i bieliznę, 
jak również posiadali dostateczną ilość broni i amunicji. 
W szyscy tu otrzymują żołd i dodatek graniczny. O d
dział kilkakrotnie wizytowany przez Dowództwo Okrę
gu Korpusu w Krakowie każdorazowo otrzymywał po
chwały za wzorowy porządek, wygląd i wyćwiczenie.

W  izbach wzorowy ład. a przy tem wszystko jest 
nacechowane duchem harcerskim. Na ścianach w poko
jach zawieszono tabliczki z tekstem prawa harcerskie
go i przyrzeczeniem, w kancelarji zaś portret ś. p. druha 
Andrzeja Małkowskiego, założyciela Harcerstwa w Pol
sce. Jest świetlica i bibljoteka, które są miejscem ducho
wych rozrywek. W  chwilach wolnych od służby harce
rze zwiedzają kopalnie.

Straż nad granicą.
Służba w Straży Granicznej pełniona uczciwie jest 

tak samo odpowiedzialna i trudna, jak wojskowa. Za
chodnie granice Polski, niemniej zresztą jak i wschod
nie, osaczone są przez licznych przemy tników i szpie
gów, którzy, przywdziewając owczą skórę na swój wil
czy grzbiet, przekradają się albo z Niemiec do Polski, 
mając' występne cele nn względzie albo też po spełnie
niu już takiego czynu w Polsce chcą uciec za granicę.
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|{ vs. 49. Harcerski oddział Straży Granicznej, nad rzeczką graniczną, dzielącą Górny Śląsk nu polski
i niemiecki. Po stronie niemieckiej (lewa strona) widzimy grupę górnoślązaków. którzy pragnęliby 
jak najprędzej połączyć się z Polską i którzy później wzięli udział w powstaniu górnośląskiem.



Przemytnicy poza tem trudnią się przenoszeniem do 
Niemiec nieotionych produktów  spożywczych, różnych 
towarów oraz srebra i złota, wzamian przesyłając do 
Polski pieniądze na agitację komunistyczną, odezwy 
bolszewickie — a nawet bolszewików ..w oryginale": 
poza tem przenoszą do Polski takie tow ary zagraniczne, 
które są niepożądane na polskim rynku, osłabiają roz
wój rodzimej produkcji przemysłowej.

Za ten swój proceder przem ytnicy są dobrze opłacani 
przez nieuczciwych kupców lub biura szpiegowskie
i obierają sobie przem ytnictwo jako zawód, przynoszą
cy duże dochody (ze szkodą dla państwa), dla których 
życie własne gotowi narazić lub zamordować tego. kto 
stoi na przeszkodzie do zrealizowania ich planów. O rga
nizują się nieraz w uzbrojone bandy, aby pod osłoną 
kul i nocy przedrzeć się przez granicę. Przemytnik trud 
niący się przenoszeniem drobnego towaru pospolicie jest 
nazyw any ..szimiglerzem". ..Szmugicl ' upraw iają czę
sto całe osady, a nawet wsie. położone nad granicą.

Przemytnik lub szmuglarz przechodzi granicę zwykle 
w nocy. przekradzając się ostrożnie pomiędzy linją roz
stawionych czat. Zna przytem brody na rzeczce granicz
nej, ścieżki ukryte w* zaroślach a także godziny zmiany 
w art oraz ich stanowiska. Im noc jest ciemniejsza i bar
dziej nic pogodna, deszcz, ulewa, tem chętniej i śmielej 
przechodzi granicę. W celu zmylenia czujności wart po
leca towarzyszom alarmować je w innem miejscu. Ma 
również wspólników po drugiej stronie granicy, którzy 
mu sygnalizują, najczęściej światłem, umówione znaki.

Strzeżenie granicy jest ciągłą ry walizacją pomiędzy 
przem ytnikiem, a posterunkiem. Ten pierwszy jest naj-' 
częściej starym  ćwikiem (nie harcerskim coprawda). ku 
ły in na cztery nogi w fortelach i przekradaniu się, a ten 
drugi — nieraz nie znający nocnej sztuki patrolowania, 
często więc zostaje ..wyprowadzony w pole", albo
i podstrzelony.
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Posterunki harcerskie oddziału rozstawione były nad 
rzeczką zw. C zarną Przemszą, k tóra oddzielała państwo 
niemieckie od Polski. Niemieccy przem ytnicy, chcąc 
wywołać depresję u naszych straży, rzucali w nie gra
naty ręczne lub strzelali z za krzaków  podkradając się 
w nocy blisko do brzegu. Fakty  te są też zanotowane 
w książce służbowej w art, części dotyczącej zajść pod
czas służby.

Rys. 50. Ilarcicrze nu czatach.

Ale strzały te i bomby nietylko że nie przerażały har
cerzy, ale raczej pobudzały ich do staranniejszego pil
nowania odcinka przed wrogami z pod znaku czarnego 
orla.

Próbowano też kilkakrotnie przekupić chłopców pie
niędzmi, owocami, a nawet cukierkami. Przy pierwszej 
jednak próbie Żyd, dający  łapówkę, został aresztowa



ny. a 3.000 m arek przez niego proponowanych, złożono 
na cel dobroczynny.

( hłopiec, z którym  miało miejsce to zajście, nie spla
mił siebie wzięciem łapówki, mimo że sam nie miał pie
niędzy. Dowiódł, że „harcerz wiernie spełnia swe obo
w iązki” i że „na harcerzu można polegać jak  na Za
wiszy”.

Wkrótce zaaresztowano innego Żydka, k tóry  wiózł 
50 kg srebra, ukrytego na wozie w jabłkach, innym ra 
zem znowu zatrzym ano 10 kg srebra i wiele innych 
rzeczy. Srebro zostało przekazane do Dowództwa S tra
ży, n stam tąd do skarbu państwa.

Sygnalizacja świetlna, początkowo bardzo rozpo
wszechniona nad  granicą, ustała, gd>ż chłopcy prędko 
poznali się na tem i Komenda w ydała surowe zarządze
nie, zabraniając: ludności w pasie granicznym  wszelkich 
tajem niczych m anipulacyj światłem.

Ja k  zostało stwierdzone, harcerze ze swych obowiąz
ków w Straży G ranicznej w ywiązywali się znakomicie. 
„Pomiędzy nimi naw et mysz się nie prześliźnie” — opo
w iadał mi dowódca odcinka granicznego — „służbę peł
nią nadzw yczaj karnie, a co najw ażniejsze uczciwie. 
Od chwili objęcia przez harcerzy Straży G ranicznej 
przem ytnictw o w tem miejscu znacznie się zm niejszy
ło, pomimo, że odcinek im powierzony należy do n a j
trudniejszych do strzeżenia”.

Półbataljon krakowski Straży Granicznej.
Na skutek wezwania Naczelnictwa do formowania 

harcerskich oddziałów Straży Granicznej do ochrony 
granic stanęli także liarcerze krakowscy. W szyscy zdol
ni do broni poszli już  wcześniej do wojska i rozproszyli 
się po licznych baialjonuch i kom panjach.

Ponacl 100 harcerzy Chorągwi utworzyło oddział 
ochotniczy w Krakowie do służby granicznej, k tóry  ćwi-
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czyi się przez 2 mieniące, długo oczekując cliwilŁjprzy- 
jęeia go jako kompanji w skład armji. Siało się to w po
łowie sierpnia i w ten sposób powstała 1 kompanja kra
kowskiego harcerskiego bataljonu 201 /V.

W dniu 4 września w koszarach Sobieskiego przy 
ulicy Rajskiej w Krakowie odbyło się uroczyste poże
gnanie w yruszającej na granicę górnośląską świetnie 
wyekwipowanej i wyćwiczonej kompanji. Pożegnanie 
było zaiste wspaniałe, nawei trochę za wspaniałe i na
der serdeczne. Rodzice, licznie zgromadzona publicz
ność, koło matek chrzestnych i harcerki krakowskie, 
które przybierały młodych żołnierzyków w barwne 
astry, odprowadziły kom panję na dworzec kolejowy. 
Wiele było przemówień, muzyki i defilady, a potem 
wesoła jazda na granicę.

Kompanja jak  wzmiankowaliśmy wyżej, objęła służ
bę na odcinku granicznym od wsi Jęzora do wsi Dąb. 
około 15 km na południe, wzdłuż C zarnej Przemszy, 
która stanowi granicę między Polską a Górnym' Ślą
skiem. Na tej przestrzeni wystaw iały plutony, pełniący 
kolejno służbę, trzy placówki w trzech punktach przej
ściowych. placówki zaś rozstawiały szereg czujek, pil
nujących wyznaczone im odcinki. Chodziło głównie
0 zatamowanie rozwielmożnionego tutaj przemytnictwa, 
kontrabandy, przewożenia wrogiej państwu literatury
1 t. p. Któż, jak nie harcerze, jako element bezwzględnie 
pewny, prawy i nie podlegający przekupstwu, był wię
cej powołany do tego zadania.

Zadanie swoje spełniła kompanja w zupełności. Sluż- 
Ua była pełniona wzorowo, z całem poczuciem odpowie
dzialności i z sumiennością. A wcale lekka nie była jak 
by to się mogło zdawać. Sześciogodzinne stanie jako 
czujka, patrole łącznikowe i kontrolne, czaty — szcze
gólnie w nocy, kiedy rojno było na granicy. Zaraz też 

pierwszych dniach po objęciu służby ujawniła się 
zmiana. Przemytnictwo ustało prawie zupełnie, a kil
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kakrotne próby przekupienia chłopców spełzły na m- 
czem. Miejscowa ludność, w znacznej części trudniąca 
się tym  lekkiem, a dotąd bardzo pew nym  i dobre przy
noszącym zyski zajęciem, m usiała zaprzestać swoich 
przem ytniczych w ypraw  z towarami, złotem i t. p., 
a o uczuciach, jakie do naszych chłopców żywiła, 
świadczył najlepiej raport, złożony dowództwu bata
ljonu przez jednego z ta jnych wywiadowców. W roz
mowie z nim przem ytnicy nazyw ali harcerzy „przeklę
tym i szlachcicami, co przekupić się nie da ją”.

Określenie to starczy za wszystkie pochwały, których 
zresztą władze, głównie wojskowe, nie szczędziły kom
panji, tak  więc otrzym ano kilkakrotne ustne pochwały 
kontrolera służby granicz, kpt. Miinza, pisemną 
pochwałę oficera kontrolnego M. S. Wojsk. mjr. Marty-1 
nowicza. Wspomnieć także należy o wcześniej uzy
skanej pochwale, której w rozkazie D. O. G. Kraków 
udzielił kom panji przed je j wyjazdem, dowódca O. G. 
gen. Zygadłowicz. Rozkaz w słowach pełnych gorącego 
uznania staw ia kom panję liarcerską za wzór innym 
oddziałom wojskowym.

Tymczasem na rubieżach wschodnich Rzeczypospo
litej nastał spokój. U cichli w rzaw a wojenna—potrzeba 
się skończyła. Rozkazy \1. S. W ojsk, nakazyw ały zwal
nianie najpierw  uczniów szkół średnicłi, potem akade
mików, którzy ochotniczo w chwili krytycznej wstąpili 
do służby. Powoli topniały szeregi kom panji; przyszło 
uzupełnienie z nieharcerzy i w ygląd je j zmieniać się po
czął. W rezultacie w pierwszych dniach listopada, po 
zwolnieniu wszystkich harcerzy ze służby czynnej, kom
pan ja  harcerska przestała istnieć, spełniwszy swoje 
zadanie.

Los zrządził, że służba, k tórą pełniła kom panja, była 
mniej zaszczytna, bo nie frontowa, niemniej jednak 
ważna, trudna i wym agająca wielu cnót harcerskich. 
I choć tu ta j na zachodniej granicy polskiej nie słyszeli
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oni świstu kul, skierowanych w ich piersi (co najw yżej 
ze strony podstępnie strzelających Niemców, którzy 
z Górnego Śląska kilkakrotnie usiłowali ustrzelić które
goś z harcerzy), jednak, niestety, i kom panja graniczna 
poniosła straty  przez nieodżałowaną śmierć dwóch kole
gów, którzy na chorobę zakaźną zmarli w szpitalu w oj
skowym.

ftys. 52. Harcerska p laców ka pograniczna w W ysokim  Brzegu.

Pełniąc tw ardą służbę czujek i patrząc na dymiące 
kominy górnośląskich kopalń i fabryk, pocieszali się 
chłopcy nadzieją wkroczenia na tę piastowską, bogatą 
ziemię.

Duch w kom punji był zaiste harcerski, atmosfera 
braterska, przem iła; była to raczej na pierwszy rzut oka 
arcyprzyjem na banda „ptaków  wędrownych” niż groź
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na siła wojskowa, tuk surowo pojm ująca swe obowiązki 
na granicy. Przytem  zachowanie i postępowanie har
cerzy było pełne godności i nic dziwnego, że zjednało 
ono dla nich przychylność ludności Jaw orzna, gdzie 
stały w odwodzie plutony. O taczano chłopców życzli
wością i opieką, za k tórą też harcerze czuli dla mie
szkańców Jaw orzna szczerą wdzięczność. W ojenne m at
ki chrzestne, harcerki krakowskie, ze swej strony robi
ły, co mogły, aby  uprzyjem nić i osłodzić nadewszystko 
(paczki z czekoladą i ciastkami) żołnierski żywot d ru 
hom — harcerzom.

E p i z o d y .

Nie rozm awiać i do aresztu !...

Noc była ciemna. Chm ury zaciągnęły niebo i mżył 
deszcz. D la przem ytników  noc była wymarzona. Sto
jący  na posterunku harcerz X ., wiedząc, że w taką po
godę chodzenie na nic się nie przyda, zaczaił się pod 
leszczyną i nadsłuchiwał w pobliżu ścieżki, o której 
wiedział, że prowadzi do brodu i jest uczęszczana przez 
przem ytników.

Wtem w ydało mu się, że słyszy kroki. Przysiadł, 
nadstaw ił uszy i spojrzał wokoło na tło nieba. Nie omy
lił się: w oparach mgły zarysow ały się dwie postacie 
kobiece, niosące w ręku paczki. „Ha — myśli sobie nasz 
druh — wlazły gołąbki wilkowi do gąbki” i skoczył 
naprzód z najeżonym bagnetem. „Stać, ani kroku 
z miejsca, bo będę strzelał. Aresztuję! — wyrecytował 
jednym  tchem. O krzyki przerażenia były odpowiedzią 
na ten niespodziewany atak  odważnego harcerza.

„Co tu robicie?” — zapytał surowo.
„Idziemy do kom endanta posterunku, zabłądziłyśm y 

pociemku” — odrzekły niewiasty, drżąc ze strachu.
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„O tej porze? Dam ja  wam komendanta! Nauczy 011 

was, ja k  tu  szmuglować! Jesteście aresztowane! Masze
rować!”

Nim oprzytom niały kobiety, których tw arzy zresztą
Przed strażnicą, oświetloną latarnią, spotykają ko

mendy.
Przed strażnicą, oświetloną latarnią, spotykają ko

m endanta, d ruha Mietka. D la niego nocą dopiero za
czyna się życie. Chodzi, patro luje i czuwa całą noc. 
Wiadomo — w ilka ciągnie do lasu. Wielu już  przem yt
ników wpadło w rozstawione przez niego sieci.

Ale dziś kom endant jest zły. Przed chwilą właśnie 
uciekły mu cztery kobiety, aresztowane na granicy 
z prow jantem , sk ład a jąc /m  się z kilku łokci kiełbasy 
i koszycka ja j. Kazał je  trzym ać do rana pod kluczem 
w pokoju, na drugiem piętrze strażnicy. Baby te je d 
nak, nie w ciemię bite, pozostawione same w zam knię
tym  pokoju, podarły na pasy siennik i ręcznik komen
dan ta i po tak  zrobionej linie zsunęły się przez okno 
z drugiego piętra na podwórze, a  stam tąd przez bramę 
i... w nogi. Nic więc dziwnego, że był wściekły i zło
wieszczo mu oczy zaiskrzyły, gdy u jrzał dwie nowe 
przem ytniczki.

„W sadzić pod klucz i dobrze pilnować, żeby nie ucie
k ły” — rozkazał.

„D ruhu, ależ my wcale nie będziemyr uciekały” — 
rzecze jedna z aresztowanych.

„Co — o — o? Milczeć!” — krzyknął ostro.
„Ależ druhu, my przyniosłyśm y dla was krajanki 

z szynką” — rzekła jedna ze łzami w oczach wobec per
spektyw y dostania się do aresztu.

Komendant struchlał. Zrozumiał, że zaszła tu  gruba 
pom yłka: niewiasty', które posądził o przem ytnictw o 
i chciał uwięzić były... harcerkam i z Sosnowca.

„Jakto , to d ruhny  są d ruhny?” — zawołał wartownik, 
chw ytając się za głowę.
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Po chwili komendant zwrócił się z wym ówką do w ar
tow nika:

„Jesteś skończoną gapą. Czemuś się odrazu nie 
zapytał, z kim masz do czynienia?”

„Miałem rozkaz od druha komendanta, aby  w takich 
razach nie wdawać się z kobietami w rozmowy, lecz 
aresztować”.

Nieporozumienie skończyło się obfitą zakąską i w yra
żeniem uznania przez druhny druhom za ich czujność.

Niepowodzenie.

(Kartka z dziennika  harc. W. O. z dn. 7.X.1920).

Noc była ciepła, gwiaździsta i cicha. Raz po raz tylko 
7/igrzmiał gdzieś w ystrzał karabinowy, odbijający się 
długiem echem, czasem kulka świsnęła ponad głową lub 
granat zadudnił i znowu cisza.

Przypadkiem  dowiedziałem się, że nocy tej podej
rzani ludzie m ają się przepraw iać przez graniczną rze
kę Brynicę, kilkaset kroków od naszej wartowni, nie
opodal starej kopalni. Ponieważ tego wieczora objąłem 
służbę, jako rozprow adzający w art, po uzbrojeniu 
ośmiu ludzi udałem się z nimi na podejrzane miejsce. 
Jak  na nasze stosunki udało mi się patrol wyśmienicie 
uzbroić, albowiem trzech z nas miało karabiny, a reszta 
po trzy  potężne kamienie. Oczy nam  się śmiały 
z radości, bo przy tak  obfitem uzbrojeniu, ja k  na na
sze w arunki, można było być pew nym  zwycięstwa.

Z tem przekonaniem siedzieliśmy ^przyczajen i 
w nadbrzeżnych krzakach. Po godzinie za pluskała 
woda, wyłazi z rzeki jeden przem ytnik, drugi, trzeci, 
dziesiąty i t. d., było ich kilkunastu. W ybiegamy z k rza
ków, aby  ich zatrzym ać, ale przeciwnicy okazali się 
uzbrojeni w rewolwery i spotkali nas salwą. Oglądam 
się, jest nas tylko trzech, a reszta, jak  się później oka



zało, zwiątpiła w wartość swej kam iennej broni i, sie
dząc w krzakach, nie daw ała znaku życia o sobie. 
W rezultacie udało się nam złapać tylko dwócli prze
m ytników i to z pustemi rękoma, podczas, gdy reszta 
umknęła, niewątpliw ie bogato obładowana.

Ś l a d  y.
(Kartka z dziennika).

W zdłuż mego odcinka przepływ ała rzeka, oznacza
jąca  granicę. W  celu odnalezienia brodu przeszedłem 
ją  i byłem  najm ocniej przekonany, że dla nie um ieją
cych pływ ać jest nie do przebycia. Jakież było moje 
zdziwienie następnego dnia z rana, kiedy przyprow a
dzają mi kilka kobiet, zatrzym anych przy  usiłowaniu 
przejścia granicy. Żadna z nich nie chce się przyznać, 
w którem  miejscu przechodziła, szły jednak z towarem, 
tak  że trudno przypuścić, aby  rzekę przepłynęły. Po 
tym  fakcie idę powtórnie wzdłuż rzeki, obserwując 
pilnie je j brzegi. Teraz zauważyłem  to, czego wczo
ra j wcale nie widziałem, a raczej nie zwracałem na ta 
kie drobnostki uwagi.

Na brzegu z m ojej strony jest zlekka wygnieciona 
traw a, a na niej m uł z rzeki; na drugim  zaś brzegu, o 15 
kroków wdół, widzę w ydeptaną ścieżkę, wchodzącą 
w rzekę.

W najbliższą noc w ybieram  się na zasadzkę i wyświe
tlam całą zagadkę. — Otóż rzeczywiście w tem miejscu 
przechodzi jak iś osobnik, ostrożnie wchodząc do wody, 
by  nie zrobić hałasu, i przechodzi rzekę naukos. Ja k  się 
okazało, rzeka w tem miejscu, w ukośnym kierunku p o 
siadała głębokość tylko jednego metra.

W  noce mgliste, przechodzący lub czołgający się osob
n ik  pozostawiał ślady starte j rosy z powierzchni 
traw y, czem w skazyw ał kierunek, skąd szedł. Temi i in- 
nemi sposobami dowiedzieliśmy się o szeregu mniej lub
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więcej łatw ych miejsc do przebycia przez rzekę, których 
obsadzenie przez nasze patrole uniemożliwiało dalsze 
przemytnictwo.

T r o f e a .
(Kartka z pamiętnika).

Noc była ciemna, dżdżysta i mglista. O g. 11-ej 
rozprow adzający ściąga mnie niemiłosiernie z p ry 
czy. „W stawaj, Stefek, czas iść na zmianę*’ i po-

Rys. 53. Zmiana wart na granicy.

szedł z tem samem do Janka. Po upływie 10 minut w sta
ję, wdziewam obuwie komendanta (pożyczał nam 
swoje buty  na wartę, gdyż swoich nie mieliśmy), dwa 
płaszcze jeden na drugi i wreszcie staję gotowy 
w rzędzie.

Pada k ró tka komenda i patrol jeszcze półsenny rusza 
w kierunku granicy. — Ciemno, choć oko wykol...
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Dochodzim y do pierwszej warty, którą ja mam zmie
nić. Nastąpiła zmiana, oddanie broni, zaznajomienie 
się z wydarzeniami godnemi uwagi i t. p. i poszli dalej.

Pozostałem sam wśród nocy. Rozpoczynam prze
mierzać krokami swój odcinek tam i zpowrotem kilka
naście razy, żeby nie zasnąć. Czasu sporo już minęło, 
gdy naraz usłyszałem  cichy gwizd. Przystanąłem  i przy
słuchuję się; nawet kładę się wpoprzek drogi, żeby

Rys. 54. A resztow anie  przem ytnika: „Stój. oddaj gęś!”

złowić draba.. Dziś rola moja była szczególnie ważna, 
wieczorem bowiem  zapowiedział nam kucharz: ..jeżeli 
nie złapiecie dziś jakiego przemytnika z prowjantem, 
jutro nie będzie obiadu”. „Ładna perspektyw a” — m y
ślę sobie. Więc tem bardziej wytężam  wzrok i słuch, 
a naw et węch... przez jedną chw ilę zdawało mi się. na
wet, że czuję zapach przemycanej kiełbasy.
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Mija dobre pół godziny, wreszcie słyszę kroki. „Mam 
cię ptaszku”—pomyślałem—„będzie ju tro  obiad” i cze
kałem, aż się zbliży do mnie. Zatrzym uję wreszcie zesła
ną mi przez O patrzność ofiarę i... o zawód, przede mną 
stanął nasz kom endant d ruh  Mietek. Szedł spraw dzać 
swych „robaczków”, czy który nie zdrzemnął się; niema 
nocy, któraby go nie w idziała tak  przechodzącego 
wzdłuż całej linji wart. Po chwili znikł w ciemnościach, 
a z nim i moja nadzieja na ju trzejszy  obiad... M ija go
dzina jedna, druga... Słyszę strzał na sąsiedniej placów
ce, potem drugi i po chwili jakiś tupot po ścieżce. P rzy
glądam się, a to nasz Janek  pędzi stado gęsi i woła: „Po
móż mi zagonić moje gąski na posterunek. Strzelałem 
na alarm, ale n ik t nie przyszedł, tymczasem przem ytni
cy uciekli, zostawiając tych siedem gęsi”.

Przychodzim y na posterunek i budzę kucharza, żeby 
się zaopiekował aresztowanem i gęśmi.

Z rana w skutek tej zdobyczy radość była wielka. Za
raz w ybraliśm y z pośród siebie jednego na pastucha do 
gęsi, którym  został Boguś.

T ak  u nas ciągle, dziś jesteś na straży granicy, a ju tro  
mogłeś zostać pastuchem  i odwrotnie.

To było wszystko, co ja  w czasie swej służby na 
współkę przyłapałem .
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R O Z D Z I A Ł  IX.

POGO TO W IE W O JEN N E HARCEREK 1914—1921.

Prace w zaraniu Harcerstwa. — Pomoc sam arytańska, działal
ność wywiadowcza i kurjerska. — Pomoc dla Legjonów. — Na 
Kresach Wschodnich. — Pogotowie W ojenne Harcerek z r. 1920.— 
Akcja żeńskiej głównej kw atery  Z. H. P. — Chorągiew kielec
ka, łódzka i stołeczna, — Harc. czołówka sanitarna „Czuwaj”. — 
Harcerska czołówka sanitarna „Czujka”. — H arcerski szpital 

w Łodzi. — H arcerska kolumna oświatowa na froncie.

W latach 1911 — 1914 idea w alki o niepodległość była 
zasadniczym tonem wszelkich prac H arcerstw a polskie
go, a więc i H arcerstw a żeńskiego. N ajdaw niejsze pro
gram y prac obejm ują pomoc w nagłych w ypadkach, 
służbę sanitarną, w szczególności naukę opatrunku 
i bandażow ania; od chwili powstania H arcerstwa 
(1911 r.) dziewczęta s ta ra ją  się o kw alifikacje sanitarju- 
szek: organizują kursy  i p rak ty k u ją  w szpitalach. Obok 
tego ważnego punk tu  programu znajdują  się inne, nie 
mniej ważne, ja k  zwiady, sygnalizacja alfabetem  
Morse’a, wreszcie nauka obchodzenia się z bronią oraz 
służba gospodarcza.

G dy w sierpniu 1914 r. w ybuchła wojna, harcerki 
pełniły służbę sam arytańską. Zakres i charakter te j służ
by  były  rozmaite, zależnie od potrzeb i w arunków : har
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cerki często pomagały instytucjom  starszych, ale równie 
często brały inicjatyw ę i w swoje ręce.

W W arszawie praca harcerek prow adzona była w du
chu wybitnie niepodległościowym; działalność była 
tajna, przez co ogromnie utrudniona. Zbiórki musiały 
się odbywać nadzw yczaj ostrożnie, dziewczęta przycho
dzić m usiały oddzielnie i w różnych porach, w u b ra
niach ja k  najm niej przypom inających m undur har
cerski.

W ycieczki odbyw ały się w ten sposób, że małe grupki 
dziewcząt w ysiadały na różnych stacjach i spotykały 
się gdzieś zdała, w lesie lub w oddalonym, a „zaprzy
jaźnionym” domu (słynna w ówczesnych gronach har
cerskich „H iszpanja”). Przejęte by ły  ogromnie p rzy 
gotowaniem się do przyszłej akcji zbrojnej, w którą 
wierzono, że wyzwoli k ra j z niewoli. Starsze dziew
częta kończyły kursy  sanitarne, starały  się szerzyć ideę 
niepodległości wśród najszerszych mas młodzieży. Poza 
tem pełniły służbę pomocniczą w ta jnych  organizacjach 
wojskowych, roznosiły listy, strażow ały podczas zebrań 
i t. p. Znały się ty lko w najbliższych gronach. Naczelna 
Żeńska Komenda była ta jna.

Parę la t pracowano spokojnie, bez większych prze
szkód. Dopiero w początku lipca 1915 roku, z błahego 
powodu, Harcerstwo żeńskie poniosło dużą klęskę. Po
licja rosyjska aresztowała na ulicy harcerkę, dokonała 
w je j domu rewizji i w ykryła wiele adresów. N astąpiły 
rewizje w domach najczynniejszych harcerek. Niektóre
7. nich, ostrzeżone w porę, uprzątnęły mieszkanie (Ge- 
bethnerówna, Prażmowska, Pawlikowska), a kilka na 
jakiś czas musiało się ukryć, zmieniając ciągle miejsce 
zamieszkania (Pawłowiczówna, Tomczycka, Gepne- 
równa). W ywieziono wówczas w głąb Rosji i uwięziono 
druhnę Zofję Szteinównę i kilka innych harcerek.

W początkach sierpnia 1915 roku harcerki w arszaw 
skie utw orzyły pogotowie sanitarne, zorganizowały pa-
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łrole sanitarne, które m iały nieść pomoc rannym  na w y
padek zbrojnego w ystąpienia Polaków przeciwko pobo
rowi rekruta. Na szczęście Rosjanie branki nie zdążyli 
zrobić.

Dalsze etapy pracy harcerek warszawskich, związane 
z walkami o niepodległość, to pomoc w zagospodarowy
waniu i stworzeniu izby chorych dla bataljonu w ar
szawskiego, k tó ry  poszedł do 5 p. p. Leg., oraz stały 
kontakt i w ysyłanie paczek dla legjonistów.

W okresie w ojny 1914— 1918 praca była bardzo roz
maita. Przedewszystkiem  pomoc m aterjalna i moralna, 
podnoszenie na duchu, krzepienie ludności, zaskoczonej 
niespodzianie wojną. Pomoc ta, nie posiadająca spe
cjalnej organizacji, przypuszczalnie istniała we w szyst
kich środowiskach harcerskich, specjalnie zaś zorgani
zowaną pomoc dla ludności m iały harcerki łódzkie. D a
lej szła pomoc, niekiedy kierownictwo, w szpitalach
i na punktach opatrunkow ych dla żołnierzy. Taką pracę 
prowadzono też w Łodzi i Przemyślu oraz w szeregu 
innvch miejscowości.

Nieznana jeszcze w tedy była w Polsce organizacja 
..chrzestnych m atek w ojennych” a jednak bardzo po
dobnie wyglądała w tedy opieka harcerek nad druham i 
w wojsku: korespondencja, paczki z żywnością, stała 
pam ięć; trzeba przytem  dodać, że były  długie miesiące, 
k iedy listy z Legjonów i do-Leg jonów szły pocztą ta jną, 
w której brało udział sporo harcerek; paczki też nie 
było łatw o zdobyć przy  ogólnem wygłodzeniu kraju .

O pieka nad rodzinami legjonistów łączyła się orga
nicznie 7, opieką, roztoczoną nad  żołnierzem. Bardzo 
trudno tu ta j wym ienić miejscowości, zapewne było ich 
wiele; w Łodzi, naprzykład, zorganizowała się ta  opieka 
stosunkowo wcześnie, bo w październiku 1914 r. i trw ała 
do 1921 r., t. j. do czasu, kiedy ostatni żołnierz wyszedł 
ze szpitala harcerskiego. Bardzo bliska tej była
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Rys. 55. Szw aln ia  Legjonów w Krakowie. Sierpień 1914 r.



opieka nad jeńcam i—Polakami: w ykradanie i przecho
w yw anie ich; działo się to np. we Lwowie i na Kresach 
Wschodnich.

W wielu miejscowościach harcerki brały  udział 
w służbie wywiadowczej, niejednokrotnie przekraczając 
front, np. w ilnianki. O kres ten jest bardzo trudny  do 
ujęcia i odtworzenia, ze względu na zamęt wojenny, 
na b rak  łączności i na to, że bardzo wiele notatek zagi
nęło bezpowrotnie; ludzie również odeszli. Przechowała 
się tradyc ja  udziału w pracy  pomocniczej w Piotrko
wie, Radomiu, K ielcach,- Częstochowie, Zagłębiu, p ra 
cował K raków ; zostało w pamięci trochę nazwisk, parę 
faktów  i na tem koniec.

Służba kurjerska, sanitarna i wywiadowcza 
na Kresach Wschodnich.

Okres 1918—1920 otwiera obrona Lwowa. — H arcer
stwo żeńskie w głębi k ra ju  prow adzi swą pracę po
mocniczą po dawnemu, tu  i ówdzie wzmaga się ta 
pomoc wobec zaciągu ochotniczego do wojska polskiego. 
N ajsilniejsza i najgorętsza akcja  jest prowadzona we 
Lwowie i na Kresach Wschodnich. W alki o Lwów znane 
są o tyle, że tu ta j wspomnieć tylko należy raz jeszcze, 
że Harcerstw o żeńskie swoją ofiarę i krew  dorzuciło do 
ofiary ogólnej. C harakter pracy  był taki, ja k  tego w y
m agała potrzeba; służba z bronią w ręku łączyła się 
i splatała ze służbą kurjerską, sanitarną i wywiadowczą. 
Trzeba też dodać, że oprócz lwowianek, kilka harcerek 
z W arszaw y w yjechało w tedy na obronę Lwowa, jako 
ochotniczki-sanitarjuszki i w służbie wojskowTej pozo
stały do końca wojny.

Służba pomocnicza harcerek z obu stron frontu szła 
równolegle do działań w ojennych na Kresach W schod
nich. Każde, naw et niewielkie środowisko, może po
szczycić się pracą dla wojska polskiego.
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Siłą rzeczy na czoło w ysuw ają się dw a wielkie ogni
ska: Kijów na południu i Wilno na północy.

Osobną piękną kartę w pracy  w ojennej harcerek sta
nowi ich służba wywiadowcza. Niestety, kroniki nara- 
zie milczą o te j pełnej ofiary i poświęcenia się O jczyź
nie służbie harcerek. J edynie luźne wspomnienia to tu, 
to tam  świadczą, że taka  służba pełniona była w kilku 
miejscach frontu.

W styczniu 1919 roku podczas samoobrony Wilna 
czynne były  oddziały harcerek: sanitarny, łącznikowy 
i czołówka prow jantow a. Od połowy stycznia 1919 
roku do wiosny 1920 harcerki wileńskie pełniły służbę 
kurjerską, tworząc specjalny oddział kurjerski.

W Kijowie w r. 1919 harcerki tw orzą osobny oddział 
wywiadowczy, w kontakcie z takimże oddziałem mę
skim.

Komendantką w yw iadu żeńskiego była hufcowa d ru 
żyn kijowskich, N atalja  M ajewska - Nekrasowa. Po
szczególne grupki wywiadowcze nosiły nazwę „piątek”. 
W skład ich wchodziły dziewczęta od 15 la t wgórę 
Każda miała pseudonim. R aporty piśmienne doręczano 
na tró jkątnych sekretnikach, zw anych w języku „pią
tek” — „mikado”. Treścią takich „mikado” były  opisy 
wojsk zauważonych w Kijowie, ich uzbrojenie, tabory, 
kierunek marszu i wszystko to, co dało się uchwycić 
czujnem uchem i bystrem  okiem wy wiadowczyni - ha r
cerki. — Dwie z nich mieszkały przypadkow o w sąsied
nim pokoju obok mieszkania bolszewickiego lekarza 
wojskowego, z czego nie omieszkały skorzystać. Lekarz 
ów codziennie omiawał telefonicznie p lany przegrupo
wania wojsk bolszewickich. Rozmowa jego była tak  
szczegółowa, że żywcem wciągano ją  do „m ikado”. Le
karzu tego, z którym  osobiście się zresztą nie znały,
o tyle sobie zjednały, że gdy w domu tym  dokonywano 
rewizji i żołnierze bolszewiccy, w skazując na pokój na
szych wywiadowczyń, zapytali się lekarza, kto tam
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mieszka, ten odpowiedział: „tam żywiot moja żena”. 
Było to wprost cudowne ocalenie, gdyż w pokoju tym 
znajdowały się mapy, przyniesione w przeddzień w poń
czochach przez druhnę Marję Chojecką z mieszkania 
harcerza S., u którego była rewizja, a poza tem nomina
cja jednej z wywiadowczyń na wysokie stanowisko har
cerskie, wreszcie — w piwnicy ich mieszkania ukryte 
było archiwum Naczelnictwa Harcerskiego w Kijowie.

Do bardzo ciężkich momentów w życiu harcerek, w y 
wiadowczyń kijowskich, należały chwile gdy trzeba 
było żegnać kurjerki lub kurjerów idących za front, do 
Polski. Żegnano ich czasem... na zawsze.

Tak pożegnano druhnę lalę Radziejowską. Kilka
krotna kurjerka do Polski i zpowrotem, zapada na ty
fus. traci w bitwie narzeczonego; w nieszczęściu zdwa- 
ja tnergję i siły, by znowu przechodzić przez front 
w niepogodę i mrozy — zawsze pierwsza i niestrudzo
na zapada na tyfus po raz drugi i umiera...

P o żeg n r i ły  tak również i Władka Żlobnickiego, które
mu zaszyły w poły płaszcza raporty wojskowe, jakie 
miał przewieźć do Polski. Losował ze Stachem Sielec- 
kim kto ma pójść. Oczy mu się zaśmiały ze szczęścia, 
gdy los padł na niego. Pożegnawszy się z ojcem, siostrą 
i przyjaciółmi poszedł w ciemną noc jesienną, aby wię
cej nie wrócić...

Ruch „piątkowy” kijowski rozszerzył się na całą 
Ukrainę, docierając nawet do Odesy. Tam wyrobi! się 
pod kierunkiem druha Bolka Ostrowskiego spory zastęp 
harcerek - w ywiadowczyń.

C dy zaczęły się wśród harcerzy aresztowania, a dłuż
sze ukryw anie stało się niemożliwe, wiele harcerek prze
dostaje się przez fronty  bolszewicki i polski do kraju , 
gdzie w r. 1920 nadal pełnią służbę wywiadowczą 
w W arszawie i na froncie.
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Dla przykładu, jak się przychodziło przez fronty, podaje opis 
podróży dwóch harcerek — w yw iadow czyń, a m ianowicie dru
hen: Janiny Tynickiej-Św italskiej i Natalji M ajewskiej-Nekra- 
szowej. Obie druhny po zlikw idow aniu swego słynnego m ieszka
nia w sąsiedztwie lekarza bolszew ickiego, uzyskały przepustkę 
da urojonej ciotki w Olewsku i przebrane za w iejsk ie dziew 
czyny w yruszyły z Kijowa koleją, w  kierunku Sarny — Kowel. 
W Olewsku bolszew icy kazali w ysiadać wszystkim  podejrzanym  
osobom, a w tem i naszym druhnom. Ktoby nie usłuchał gro
żono nahajami. „Dobrze” odrzekły harcerki... i pojechały dalej 
korzystając z ogólnego zam ieszania. W Sarnach znowu w szyst
kich wypędzono z wagonów i kazano iść na roboty. Druhny  
nasze jednak potrafiły po raz drugi zignorować surowy rozkaz 
bolszew icki i znalazły okazję do w ym knięcia się z pod nadzoru, 
poczem udały się na stację, gdzie w tłum ie gawiedzi zaw iązały  
znajomość z jakim ś agitatorem, który podejrzewając z rozmowy 
z niemi że są szczeremi komunistkami, wręczył im paczkę prokla- 
m acyj bolszew ickich ze zleceniem  rozdania tego polskim  żoł
nierzom. — „Ależ doskonale — odpowiedziały, zabierając odezw y— 
dajcie nam tylko wagon do samego frontu! Zrobiono — i doje
chały do frontu koło Antonówki, stamtąd zaś, okalając tereny  
bitew, dotarły przez okolicę leśną i błotnistą, nad rzekę Styr. 
Podróż tę odbyły bez przewodnika i bez map, orjentując się 
w terenie w yłącznie na podstawie zapam iętanych z mapy szcze
gółów. Zapadając się w błocie po pas, szukając m iejsca do prze
prawy wpław, natrafiły na chłopa, który w ukryciu przed w szel- 
kiem i władzam i przewoził łodzią przez rzekę, na polską stronę. 
Tu odbyło się uroczyste zatopienie proklamacyj.

Wędrując dalej lasami doszły do lin ji oddziałów polskich, 
które je  odesłały pod konwojem  do Maniewicz, gdzie dzięki 
spotkaniu znajom ych oficerów odzyskały* niezwłocznie wolność 
i odjechały specjalnym  wagonem  w głąb wymarzonej Polski.

Właściwie całe Harcerstwo żeńskie, szczególnie kre
sowe, było wtedy na służbie wojennej: sanitarjuszki, 
wywiadowczynie, kurjerki, gospodynie. I nie można 
twierdzić, że jakieś środowisko kresowe pracowało le
piej, czy gorzej, — nie było pracy, w której młodsze czy 
starsze harcerki nie brałyby udziału, w miarę sił i moż
ności czyto jako organizacja, czy pojedyńczo — służyły 
jak umiały i jak mogły, z najlepszą wolą.
Harcerze w bojach 16. 241



Obok Lwowa, Wilna, Kijowa był tedy Przemyśl, Ży
tomierz, Biała Cerkiew, Bobrujsk, Mińsk i wiele—wiele 
innych harcerskich środowisk.

Pogotow ie w ojenne harce rek  w roku 1920.

Rok 1920/21 jest okresem bardzo dobrze znanym  ogó
łowi naszemu, okresem olbrzymiego w ysiłku i ofiary. 
Śmiało tw ierdzić można, że całe H arcerstw o żeńskie peł
niło w tedy służbę w ten czy inny sposób. Władze na
czelne żeńskie nie sprecyzowały w rozkazie swoim ro
dzajów  pracy, do których mogą się harcerki zgłosić, na
kazały jedynie stawienie się do służby pomocniczej, 
pozostaw iając resztę inicjatyw ie i pomysłowości po
szczególnych środowisk; poza tem  zadaniem harcerek 
było zachować spokój, pogodę i „konfiskować” wszelkie 
plotki i  wiadomości szerzące panikę. Pogoda i spokój, 
jakie je  cechowały, dodaw ały otuchy otoczeniu. Część 
harcerek w ycofyw ała się razem  z wojskiem z terenów, 
zajm ow anych przez nieprzyjaciela (np. oddział Kościał- 
kowskiego); inne pozostaw ały na miejscu, w służbie 
trudnej i od frontow ej bardziej niebezpiecznej. N a tle 
wielu m iast i miasteczek jaśn ieją w r. 1920 świetnie 
Wilno, Łomża, Płock.

Jednocześnie zorganizowane zostało Pogotowie W o
jenne H arcerek z centralą w Głównej Kwaterze Żeń
skiej w W arszawie. Śmiało tu  rzec możemy, że w cięż
kich chwilach 1920 r. organizacja harcerek dobrze zdała 
egzamin ze swego wyrobienia technicznego i ogólnej 
sprawności. P raca harcerska w tym  okresie m iała na 
względzie przedewszystkiem  pomaganie a rm ji walczą
cej na froncie, następnie opiekę nad ewakuow aną z te
renów w ojennych młodzieżą harcerską, wreszcie pom a
ganie instytucjom  społecznym i wojskowym w obronie 
kraju .
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Już w lipcu zaczęto tw orzyć małe oddziałki harcerek, 
które w yjeżdżały z żywnością, pismami i dobrem sło
wem na spotkanie cofających się oddziałów wojennych, 
czy też do tych ochotniczych form acyj, kom panij i ba- 
taljonów, które liczyły większą ilość harcerzy, a więc 
do pułków 201, 205, 202, 105 i innych.

W skład takiego oddziałku wchodziły zw ykle 3 har
cerki, przygotowane do służby sanitarnej i gospodar
czej. W łaściwem ich zadaniem była opieka nad mło
dziutkim i ochotnikami i dodawanie im otuchy w chw i
lach ciężkich.

P racu ją  też harcerki bezpośrednio na froncie w zor
ganizowanych przez siebie, lub przy udziale harcerzy, 
czołówkach sanitarnych, oświatowych i żywnościowych, 
jako  sanitarjuszki, prelegentki i gospodynie oddziałów 
polowych. Najważniejszem tu w ydarzeniem  był w y
jazd  na front dwóch harcerskich czołówek sanitarnych 
oraz jednej czołówki oświatowej, a wyekwipowanych, 
zaopatrzonych i obsłużonych przez harcerki i harcerzy. 
Działalność czołówek „Czuw aj”, „C zujka” i harcerskiej 
kolumny oświatowej opisujemy niżej.

W czasie inw azji bolszewickiej w lipcu 1920 r. ha r
cerki starsze, w liczbie 37, stworzyły specjalny pluton, 
wchodzący w skład baonu harcerskiego obrony Wilna, 
pełniły wówczas służbę łączności, organizowały i u trzy 
m yw ały podczas całego odwrotu od Wilna aż pod W ar
szawę harcerskie czołówki prow jantow o-sanitarne i pro
pagandowe.

Dla uchodźców sekcja opieki przy Głównej Kwaterze 
Żeńskiej stworzyła 2 kolonje emigrantek, z których 
jedną umieszczono w zakładach Rady Głównej Opie
kuńczej (R. G. O.) w Pruszkowie, drugą zaś wysłano 
na kolonję do Łącka. Były tam dziewczynki młodsze, 
którym kolonje, przynajmniej w części, zastępowały 
opiekę domową.
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W tym samym czasie we wszystkich środowiskach 
szła praca pomocnicza. Harcerki pełniły służbę w go
spodach, na dworcach kolejowych, na punktach sani
tarnych i w szpitalach. Na wszystkich niemal przy
stankach i stacjach spotykali żołnierze dziewczęta 
w szarych i zielonych mundurkach harcerskich, niosące 
iin pomoc wszelaką.

Na wyszczególnienie zasługuje także praca propa
gandowa, na którą zwrócono dużą uwagę, a więc: roz
noszenie odezw, kwesty i dyżury prży „stolikach”, 
które to czynności spoczywały w dużym stopniu na 
barkach harcerek.

Był szereg takich drużyn, jak np. w Sieradzu i Zduń
skiej Woli, w których harcerki zaopatrzyły w guziczki 
całą bieliznę szpitalną i wybawiły w ten sposób zarząd 
szpitala z dużego kłopotu, zaoszczędzając jednocześnie 
kosztów, bo guziczków trzeba było zrobić kilka tysięcy.

Zastępy harcerek wykonywają też żmudną pracę 
łączników we wszystkich prawie organizacjach miej
scowych. Niepodobna tu wyliczyć wszystkich instytu- 
cyj, w których pracowały harcerki, ale wchodząc do 
każdego prawie biura zawsze można było spotkać 
dziewczęta z krzyżami lub „czuwajkami” na mundur
kach.

Jednym  z najbardziej widocznych znaków pracy  
harcerek był szpitalik  harcerski n a  30 łóżek, założony 
w Łodzi. H arcerki urządziły  go i zaopatrzyły we 
wszystko, co potrzeba; przez cały czas istnienia szpita
lika, obsługiwały go całkowicie, począwszy od służby 
sanitarnej i gospodarczej, a  kończąc na porządkach
i p ran iu  bielizny.

Szpitalik ten istniał od 26 lipca 1920 r. do 2 lutego 
1921 r., czyli przeszło 180 dni, aż do czasu, kiedy ostatni 
pacjent opuścił jego progi: a  przewinęło się przez ten 
szpitalik w tym czasie około 100 pacjentów (szczegó
łowy opis szpitalika harcerskiego podajemy niżej).
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Wreszcie do jednej z najw ażniejszych akcy j harcer
stw a żeńskiego w czasie w ojny trzeba zaliczyć udział 
harcerek w pracy plebiscytowej na Górnym  Śląsku, co 
opisujem y w osobnym rozdziale.

Praca harcerek znajdowała dla siebie wszędzie głę
bokie uznanie. Prezesi i prezeski różnych organizacyj 
nie szczędzili pochwał harcerkom. „Wnosicie do pra
cy — mówił pewien zasłużony, sędziwy działacz — nie- 
tylko zapał i entuzjazm, ale sprężystość i systematycz
ność. Powierzone funkcje wypełniacie z ogromną do
kładnością i całkowitem zaparciem się siebie, wnosicie 
rozmach i ten przedziwny, charakterystyczny dla Was, 
zapał pracy”.

Obecnie, w odległości kilkunastu Lat, można spojrzeć 
krytycznie na wartość tych prac. Lata wTojny były 
próbą ogniową przydatności kobiet wogóle, a harcerek 
w szczególności do pomocniczej służby w obronie kraju; 
wynikiem tej próby jest przeświadczenie, że ten ważny 
obowiązek został w chwilach dziejowych spełniony 
dobrze i może być wzorem do dalszej pracy w tym kie
runku.

Po tej ogólnej charakterystyce działalności harcerek 
przystępujem y do opisu akcji G łównej K w atery Żeń
skiej i komend prowincjonalnych w r. 1920.

A k c j a  G łó w n e j  K w a t e r y  Żeńs ki e j .
Główna K watera Żeńska Z. H. P. w lipcu 1920 roku 

utw orzyła W ydział Pogotowia Wojennego pod kierow
nictwem druhny Jadw igi Wocalewskiej - Szletyńskiej, 
w celu zorganizowania planowej pomocy żołnierzom 
na froncie. Do W ydziału tego zostały zgłoszone wszyst
kie żeńskie drużyny harcerskie na terenie ziem polskich. 
Nad całokształtem prac żeńskich czuwała druhna M arja 
Wocalewska, naczelniczka Głównej Kw^atery Żeńskiej, 
długoletnia inspektorka Harcerstw a przy Ministerstwie
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O św iaty, jedna z najw ybitniejszych kierowniczek har
cerskiego ruchu żeńskiego.

Pogotowie Wojenne  pracę swą podzieliło na 4 sekcje.

Sekcja I — opieki nad harcerzem-żolnierzem, rozpa
dająca się na 5 podsekcyj:

1 podsekcja: poczta polom  a (istniała przez 3 i pół 
miesiąca). U trzym yw ała stały  kontakt pomiędzy 
harcerzam i, będącym i na froncie, a rodzinami, w y
syłając przez kurjerów  paczki i listy. Paczek za 
pośrednictwem poczty polowej wysłano 905, listów 
2347; stałe ku rjerk i jeździły do 201 p. p., 205 i 202 
p. p. ochot., 5 p. p. Leg., do harc. czołówek sanitar
nych przy  VII i przy II bryg. jazdy.

2 podsekcja: chrzestne matki. Bierze pod opiekę 
poszczególnych żołnierzy—harcerzy, w ysyłając im 
paczki i p isując do nich listy. Ogółem wszystkie 
oddziały podsekcji m iały przeszło 1500 chrześnia
ków.

3 podsekcja: opieki w  szpitalach  (istniała 5 miesięcy). 
Opiekow ała się harcerzam i rannym i i chorymi, po
zostającym i w szpitalach, w ysyłając przez stałych 
łączników: wino, mleko, owoce, książki, pisma
i t. p. W W arszawie miała pod swą opieką 131 ran 
nych i chorych harcerzy.

4 podsekcja: informacyjna. Rejestrowała harcerzy
i harcerki, będące w wojsku, zbierała listy strat, 
w yszukiw ała rannych harcerzy w szpitalach i na 
stacjach kolejowych, udzialała inform acyj.

5 podsekcja: szwalnia. Zajmowała się szyciem bie
lizny i bandaży. Samodzielnie harcerki prow adziły 
szwalnie: w W arszawie (przez 2 mies.), Kaliszu, 
Lublinie, Radomiu i Sosnowcu.
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Sekcja  II — gospód i kantyn, organizowała i  wysyłała 
kantyny na front oraz prow adziła gospody miejscowe, 
a  w szczególności:

1. kantynę przy II bataljonie 201 p. p. (przez 3 ł mies.).
2. kantynę przy III bataljonie 205 p. p. (przez 3 mies.).
3. dwie kantyny przy 202 p. p. (przez 3 mies.).
4. kantynę przy  VII brygadzie jazdy  (przez 3 mies.).
5. kantynę p rzy  komp. szturm. 201 p. p. — potem 6 p. 

p. harc. L itw y Środkowej (przez 2 i  mies.).
6. gospodę w koszarach na forcie Śliwickim na 500 — 

700 ludzi (przez 2 i  mies.).
7. gospodę w obozie koncentracyjnym  w Cytadeli na 

200 — 300 ludzi (przez l ł  mies.).
8. gospodę w koszarach 201 p. p., ul. Złota na 200 ludzi 

(przez 1 mies.).
9. gospodę w Cytadeli przed wymarszem ochot., na 

300 ludzi (przez 3 tygodnie).
10. gospodę w Łodzi przed wymarszem ochot., na 300 

ludzi (przez 2 tygodnie).
11. gospodę w Kaliszu dla harc.-żołn., na 130 ludzi 

(przez 2 mies.).
12. gospodę w Lublinie „Ognisko”, dla harc.-żołn.

Sekcja III — sanitarna.

a. Własnem staraniem organizuje i wysyła czołówki  
sanitarne:

1. czołówkę sanitarną przy VII bryg. jazdy,
2. czołówkę sanitarną przy TI bryg. jazdy.
b. O rganizuje szpitale  i i zb y  chorych:
1. izbę chorych w W arszawie p rzy  ul. Składowej na

30 ludzi (przez 1 mies.).
2. H arcerski szpital wojskowy W Łodzfc—IWsnnftl

i obsługa wyłącznie harcersta . Is tn ia ł! od. 26f lipca 
1920 r. do 2 lutego 1921 r. Chorych i rannych har-:. 
cerzy przeszło przezeń ok. 1Ó0.
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3. W ojskowy zakaźny szpital w Kaliszu na 400 ludzi. 
Personel i obsługa harcerska. Po miesiącu przeję
ty  przez Czerwony Krzyż.

c. Zaopatruje w środki opatrunkowe:  czołówki sani
tarne, nasze kantyny i poszczególne oddziały w oj
skowe, gdzie znajdu ją  się harcerze.

d. O rganizuje d y ż u r y  na dworcach kolejowych, przez 
które przewożono transporty  rannych.

Sekcja IV  — ośw ia ty  i propagandy:

a. wysyła harcerki do pracy kulturalno-oświatow ej.
1. do III arm ji druhen 46,
2. do II arm ji druhen 25.

b. Organizow ała przy gospodach i w szpitalach 
świetlice.

1. W C ytadeli W arszawskiej (przez 1 mies.).
2. W szpitalu wojskowym w Lublinie.
c. W ysyłała gazety, pisma, broszury i pocztówki do 

naszych kan tyn  i gospód, ja k  również do poszcze
gólnych oddziałów wojskowych. Zaopatryw ała 
świetlice i kantyny w biblioteczki.

O prócz W ydziału Pogotowia Wojennego powstał pod 
kierownictwem druhny Janiny O pieńskiej W y d z i j ł  
Opieki, k tóry  opiekował się harcerzam i i harcerkam i 
ewakuow anym i z Kresów Wschodnich.

Wydział ten dzielił się na 3 sekcje.
Sekcja 1 — gospód  zorganizowała i prowadziła:
1. gospodę przy id. Chłodnej 27 (przez 2 i  mies.) na 

200 — 300 ludzi.
2. gospodę przy ul. Świętokrzyskiej (przez 2 mies.) na 

180 — 200 ludzi.
3. gospodę w Łącku (przez 1 mies.).
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Sekcja II — schronisk zorganizowała i prowadziła.
1. Schronisko dla chłopców na Nowolipiu 80 (przez

2 mies.).
2. schronisko dla dziewcząt na ul. Chłodnej 26 (przez

2 mies.).
3. schronisko w Łącku na 60 chłopców (przez 2 mies.).
4. P rzytułek dla uchodźców w Piotrkowie (przez

2 mies.).
5. Bursę stałą przy ul. Chmielnej 26, dla 60 — 80 

chłopców.
6. Schronisko dla dziewcząt na placu Trzech Krzyży 

(przez 1 mies.).
Sekcja III — szkolna i pomocy. Zajęła się umieszcza

niem w szkołach harcerek i harcerzy ewakuowanych 
z Kresów, dostarczaniem im podręczników szkolnych, 
zaopatryw aniem  w bieliznę, buty  i ciepłą odzież.

Ogółem umieszczono w szkołach 35 harcerek i 215 
harcerzy.

W bieliznę i odzież zaopatrzono ogółem 346 ludzi.
Poza tem Wydział Opieki zajął się zdemobilizowany

mi harcerzami, niosąc im pomoc pod wszelką postacią.
Oprócz powyższej pracy na placówkach, zorganizo

wanych samodzielnie, pracowały harcerki w całym sze
regu instytucyj społecznych, jak : w Czerwonym K rzy
żu, w Komitecie Obyw. O. P., w Białym Krzyżu, w N a
rodowej Służbie Kobiet, w Kole Polek, w Komitecie 
Obrony Kresów i t. d.

Kielce. Pogotowie Harcerskie Żeńskie w Kielcach zo
stało zawiązane 13.VII.1920 r. i liczyło ogółem 96 har
cerek.

Pogotowie podzielone zostało na 5 sekcyj: bieliźnianą, 
oświatową, propagandy, „chrzestnych m atek” i infor
macyjną.
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Sekcja bieliźniana — napraw iała bieliznę szpitalną 
i skarpetki dla rannych żołnierzy, w ogólnej ilości do
konała reperacji 1650 sztuk.

Sekcja oświatowa, przy uniwersytecie żołnierskim 
w szpitalu okręgowym uczyła analfabetów - rekonwa
lescentów i urządzała pogadanki o treści przeważnie hi
storycznej.

Sekcja propagandy  rozdawała broszury, pisma, ode
zwy, papier listowy na stacji kolejowej przejeżdżają
cym żołnierzom, a na rynkach w dnie targowe — wło
ścianom.

Sekcja „chrzestnych m atekv  zajmowała się harcerza
mi kieleckimi w wojsku, utrzymując korespondencję, 
posyłając paczki, a w okresie demobilizacji — świadec
twa szkolne, potrzebne do otrzymania zwolnienia 
z wojska.

Sekcja  informacyjna  utrzymywała kontakt między 
harcerzami - żołnierzami i rodzicami, oraz zbierała in
formacje o chorych, rannych i zabitych.

Pogotowie Harcerskie, jako całość, żegnało harcerzy 
i ochotników odjeżdżających na front. Również prowa
dziło agitację za wstępowaniem do wojska przez wrę
czanie na ulicach młodym ludziom kartek z adresami 
biur werbunkowych.

Z chwilą rozpoczęcia roku harcerskiego w drużynach 
praca w Pogotowiu została przerwana; funkcjonowały 
najdłużej sekcje: „chrzestnych matek” i „informacyjna”.

Chorągiew łódzka w roku  1920.

Wiadomości o udziale harcerek Chorągwi łódzkiej 
w akcji 1920 r. odnoszą się przedewszystkiem do hufca 
łódzkiego, o prow incji natomiast, ze względu na brak 
danych, możemy powiedzieć bardzo mało.
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Hufiec łódzki liczył na wiosnę 1920 roku 403 dziew
cząt w 11 drużynach i pozostawał pod komendą druhny 
Zofji Wocalewskiej. W czerwcu duża ilość druhen w y
jechała na letni wypoczynek, pozostałe w mieście stano
wiły t. zw. drużynę w akacyjną.

Wobec alarm ujących wieści z frontu, oraz w skutek 
odezwy Naczelnictwa Z. H. P. część dziewcząt wróciła 
w lipcu do Łodzi.

O d pierwszych dni praca dla wojska potoczyła się 
w 2-ch zasadniczych kierunkach:

1) starsze i bardziej niezależne druhny  zgłaszały się 
do w yjazdu,

2) reszta, zostająca w mieście, rozpoczęła system atycz
ną akcję, pracując bądź w szpitalach, bądź peł
niąc służbę pomocniczą. Prócz tego druhny  przeję
ły w swe ręce prowadzenie H arcerstw a męskiego 
na terenie Łodzi, wobec w yjazdu na front wszyst
kich starszych druhów.

Na apel władz harcerskich, do rozporządzenia H ar
cerskiego Pogotowia Wojennego wyjechało w kilku 
partjach, zależnie od zgłaszanych zapotrzebowań—oko
ło 20 druhen. Pierwsze z nich w yjechały w połowie 
lipca — ostatnie wróciły w końcu października, a więc 
wtedy, kiedy życie już wracało do normalnego trybu. 
Druhny te były powołane rozkazem Harcerskiego Pogo
towia Wojennego oraz władz wojskowych do ak c ji po
mocniczej, bądź w W arszawie, bądź w czołówkach.

Pierwszemi druhnam i z hufca łódzkiego, które zgłosi
ły się na apel były: d ruhna Jadw iga Wocalewska-Szle- 
tyńska i Irena Głowińkowska - Somorowska. Pierwszej 
polecono pozostać w W arszawie i prowadzić jeden z n a j
ważniejszych oddziałów Harcerskiego Pogotowia Wo
jennego — dział opieki nad żołnierzem, na którem  to 
trudnem  stanowisku pozostawała przez cały czas. D ruh
na Głowińkowska została przydzielona jako  sanita-
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rjuszka do szpitala w Cieszynie, gdzie wespół z druhną 
W andą Prażm owską pracow ały przez parę miesięcy.

Na froncie warszawskim, w Colędzinowie prow adzi
ła kantynę harcerka-druhna Zocha G ajdzińska. Praco
w ała tam 3 miesiące—od końca lipca do końca paździer
nika, dwanaście do piętnastu i więcej godzina na dobę, 
obsługując fort i całe masy przesuw ającego się wojska. 
K antyna była ośrodkiem życia kulturalnego, jeśli o ta- 
kiem można było wówczas mówić oraz propagandy: b y 
ty tu  m apy i gazety, okolicznościowe broszurki, kanty- 
n iarka pomagała pisać listy do rodziny — tu wreszcie 
była pierwsza przeszkoda, o k tórą rozbijały się fale p a
niki i zniechęcenia zdemoralizowanego odwrotem żoł- 
nierstw a; przy  kubku gorącego mleka i w rozmowie 
z harcerkam i ta ja ł i rozwiewał się niejeden bun t we
w nętrzny i zwątpienie.

D ruhna Jan k a  Domańska była w czołówce oświato
wej, lecz parę miesięcy ciężkiego życia tak  w yczerpały 
je j siły, że zachorowała niebezpiecznie, by  nigdy jtiż nie 
wrócić do zdrow ia; w parę miesięcy po powrocie — 
umarła. D ruhna Lilka W ykowska-Świetlicka była w czo
łówce sanitarnej ..C zujka”, Arletówna Halina, Godlew
ska Jadw iga (Pabjanice). Kozanecka Bożenna wespół 
z dwiema innemi druhnam i prow adziły do końca w rze
śnia kantynę przyfrontow ą w łódzkiej kom panji harcer
skiej (201 p. p.). Jadźka G ajdzińska i Ela M ajeranow- 
ska-H ajkow ska zostały przydzielone do wileńskiego ba- 
taljonu harcerskiego.

Czołówki te przy  kom panji łódzkiej, ja k  i bataljonie 
wileńskim, pełniły tak  zwaną przyfrontow ą służbę po
mocniczą. Kiedy w niesłychanie ciężkich w arunkach — 
często w odwrocie — intendentnra przestaw ała funkcjo
nować — zdobyw ały żywność, to znowu zam ieniały się 
w troskliwe sanitarjuszki, zbierając osłabłych w pocho
dzie, lub stanowiąc pierwszy etap opatrunkow y przy
frontowy. W  innych znowu razach staw ały się siłami
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kancelaryjnemu. W cliwilacli zwątpienia i depresji, 
straszliwych trudów  fizycznych, dzięki swej mocnej po
stawie moralnej i ofiarnej pracy, podnosiły na duchu 
i ułatw iały przetrw anie chwil najcięższych, zyskując 
sobie pełne uznanie tak  żołnierzy, ja k  i władz w oj
skowych.

C horągiew  stołeczna.

D rużyny stołeczne pracow ały w Pogotowiu Wojen- 
nem pod kierownictwem druhny W ładysławy M artyno- 
wiczówny. Brały udział w pracach Czerwonego Krzyża, 
Białego K rzyża i Koła Polek, w szwalniach szkolnych; 
dyżurow ały w gospodach, na dworcach, pracow ały ja 
ko kolporterki gazet na front i t. d.

Również były wysyłane do utrzym ania pracy  harcer
skiej na terenach objętych inw azją bolszewicką.

Przekradały  się przez front bolszewicki z ważnemi 
dokumentami, nie bacząc na grozę niewoli lub śmierci. 
Szły śmiało, zawsze dobrej myśli, przekradały  się róż- 
nemi sposobami, jak  się dało.

Na takie w ypraw y udaw ały się przeważnie druhny 
5-ej warszawskiej drużyny, 4-ej kijowskiej, 21-ej w ar
szawskiej i 13-ej warszawskiej.

Pracę gorączkową podjęły harcerki w Chorągwi sto
łecznej 7.VII.20 r. na zbiórce okręgowej.

Podzielono się na trzy  drużyny: i-sza — druhny z po
za W arszawy z druhną drużynow ą Kamieńską, Il-ga — 
warszawianki ponad lat 16 z d ruhną Moździeńską 
i III-cia — w arszaw ianki do la t 16 z druhną Estreyhe- 
równą na czele.

Utworzone drużyny podzielono na zastępy według 
specjalności: biurowy, gospodarczy, łącznikowy i t. d.

Pogotowie utrzym yw ało kontakt z Główną K waterą 
i podzielone było na dw a działy: 1) pomoc dla harcerzy
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i harcerek, 2) w półpraca z instytucjam i pomocniezemi 
dla wojska.

D zał pierw szy pracował w ten sposób, że objął służbę 
w ew nętrzną w biurach harcerskich, druhny  zorganizo
w ały gospody, jak  np. na ulicy Chłodnej, schronisko 
i świetlicę na Nowolipiu, ja k  również gospodę i świetli
cę w Cytadeli. Była również utworzona gospoda na ul. 
Świętokrzyskiej Nr. 12.

Następnie zorganizowano pocztę połową dla oddzia
łów harcerskich na froncie i sekcję chrzestnych matek.

D ział drugi w ysyłał ku rje rk i na front z odezwami 
Nacz. Insp. Arm ji O chotniczej i Białego Krzyża, oraz 
do pracy  kulturalno-oświatow ej przy  dowództwie po
łudniowej arm ji.

Pom agały czynnie i owocnie przy tworzeniu szpitali.
Teraz rzućm y pobieżnie okiem na prowincję, jak  rów 

nież i na te okolice, które m usiały przejść całe piekło 
teroru bolszewickiego.

Nowo - Mińsk. W Nowo - M ińsku mimo inw azji i z nią 
związanych okropności p racu ją  harcerki w ytrw ale pod 
przewodnictwem druhny  W ładysław y Antosiewiczówny.

Przechow yw ają i otaczają opieką rannych naszych 
żołnierzy, przychodzą z pomocą, w miarę możności, na
szym jeńcom, nie bacząc na konsekwencje, jakie mogły 
z tego wyniknąć.

W Latowiczu  drużyna z druhną W ładysławą Sadow
ską na czele z zapałem kwestuje, zbiera bieliznę dla żoł
nierza i t. d. Również w czasie przejściowego panow a
nia bolszewików nie ustaje w pracy, narażając się nie
jednokrotnie.

W  Płocku  kierow niczką jest druhna Eugenja Grodz
ka - Pniewska. Trzy d rużyny pracow ały, jako  Pogoto
wie W ojenne: pom agały p rzy  kopaniu okopów, praco
w ały w biurach wojskowych, organizowały kwestę na 
bieliznę dla żołnierza, szyły torebki dla nich, zbierały
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kruszce. Następnie założyły sekcję „m atek chrzestnych”. 
Podczas w alk ulicznych — pracy  swojej nie zawieszają, 
przeciwnie w ytężyły wszystkie siły duchowe i fizyczne 
do walki w tak  groźnej chwili. Rozgrzane karabiny  żoł
nierskie sm arują tłuszczem i podają obrońcom barykad. 
Zorganizowały gospodę, wr k tórej w ydaw ały przeszło 
300 obiadów dziennie, donosiły żywność na pozycje, nie 
lękając się gradu kul, jakiem i zasypyw ali bolszewicy 
nasze oddziały.

W Łom ży  nie mniej poświęcenia w ykazyw ały tam tej
sze druhny. Donosiły żywność, kopały okopy, opieko
wały się rannym i, lub jako  kurjerk i roznosiły rozkazy; 
po zajęciu m iasta przez bolszewików, pracow ały w szpi
talach.

W Przasnyszu  pod kierunkiem  druhny H enryki Brau- 
nówny harcerki zorganizowały gospodę, w której w yda
wały śniadania, obiady i kolacje, zdobyw ając produkty  
od mieszkańców' miasta i wsi okolicznych. Gospoda po
wstała przed zajęciem m iasta przez bolszewików, a  po 
ich przyjściu pracowały dalej przebrane za w iejskie 
dziewczyny: ukryw ały jeńców i karm iły; opatryw a
ły rannych, przewoziły ich do Ciechanowa. Po w yjściu 
bolszewików urządziły szereg przedstawień dla żoł
nierzy.

W Gostyninie pod kierunkiem  druhny  Ireny Ziembiń- 
skiej drużyna pracow ała przy  żniwach, ofiarow ując tą  
drogą zarobione pieniądze na wojsko.

Poza tem rozlepiała odezwy, pracow ała w biurach 
ewidencyjnych, w szpitalach, w przytułkach dla 
uchodźców.

W podobny sposób p racu ją  harcerki w W łocławku, 
Siedlcach, Ciechanowie, Żyrardowie, Skierniewicach, 
Mławie, Błoniu, Łomiankach, Nasielsku, Falenicy, Mila
nówku, Brwinowie.

255



Dziewczęta z drużyn kijowskich i żytomierskich p ra 
cowały w czołówkach sanitarnych. I oto jedna z nich, 
ś. p. d ruhna Stanisław a Nowicka, padła ofiarą obo
w iązku na froncie: zarazła się tyfusem  plam istym  
i wkrótce zmarła.

W  Charkowie  została rozstrzelana ś. p. d ruhna Na- 
ta lja  Iżykiewiczów na za pełnienie służby w yw iadow 
czej.

O to k ró tk i w ykaz prac harcerek w czasie wojny.
W ystarczy jednak  i tego, ażeby  mieć pojęcie o ofiar

ności, z ja k ą  prow adziły pracę.
R aporty drużyn z za frontu opiewały krótko: „prze

chow yw ały jeńców, otaczały opieką rannych i t. d.”. 
Łatwo sobie jednak  wyobrazić, co to znaczy przechowy
wanie jeńców, lub otaczanie opieką rannych, kiedy śle
dzi rozbestwiony wróg, pozbawiony wszelkich, dostęp
nych umysłom ludzkim, uczuć.

Niemało trzeba było m ęstwa i poświęcenia, aby się 
zdobyć na ten cichy, ale skuteczny sprzeciw wrogowi.

One zdaw ały sobie sprawę z tego, że dostać się do 
niewoli, to znaczy zginąć, ale rozum iały też, że drobne 
ich ręce potrzebne są ojczyźnie.

I h arcerska  czołówka san ita rn a  „C zu w aj”.
II harce rsk a  czołówka san ita rna  „C zu jka”.

A rm ja nasza w ciężkich zm aganiach o by t i niepod
ległość O jczyzny, potrzebowała uzupełnienia nietył- 
ko w żołnierzach, ale również i w pomocy sanitarnej. 
Ranni i chorzy żołnierze nie mieli w ystarczającej pomo
cy fachowej. W tw orzącej się arm ji polskiej b rak  było 
urządzeń sanitarno-transportow ych, pomiędzy lin ją  bo
jow ą a szpitalam i polowemi.

Pogotowie W ojenne H arcerek przy Głównej Kwaterze 
Żeńskiej w W arszawie, oprócz ogólnej działalności 
w obronie państw a, postanowiło wysłać na front dwie
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czołówki sanitarne, zorganizowane staraniem  Związku 
H arcerstwa Polskiego. P ro jekt wyszedł od harcerek, 
druhen Marji Zdziarskiej i Heleny Gepnerówny, które 
niedawno wróciły z frontu z pod Lwowa, gdzie niosąc 
pomoc rannym  żołnierzom w linji bojowej, zebrały bo
gate doświadczenia ze służby sanitarnej.

Zorganizowaniem pierwszej — pod nazw ą „C zuw aj” 
zajęła się druhna M arja Zdziarska, zorganizowaniem 
..Czujki”, druhna Helena Gepnerówna. Energja organi
zatorek, jak  i ogólny zapał uczestników czołówek sp ra
wił. że stanęły one gotowe do odmarszu już  w dniu 
17 lipca (dzień mobilizacji Związku H arcerstw a Polskie
go), czyli w siedem dni po projekcie.

Skład czołówki „C zuw aj” był następujący:
1 — lekarz porucznik jako komendant,
1 — pod lekarka, ppor. - zastępca komendanta, ha r

cerka M. Zdziarska.
6 — sanitarjuszek - harcerek (akademiczki),

10 — sani ta r juszy, harcerze - uczniowie, posiadający 
sprawności samarytańskie,

t — kucharka - harcerka (akademiczka),
1 — sekretarka,
1 — kom endant taboru, harcerz - uczeń,
1 — kasjer,
2 — prowjantow ych,
1 — kuchcików, młodzi harcerze,
4 — rzemieślników, harcerze ze sprawnościami,

10 — woźniców, harcerze - uczniowie.

Razem więc 30 osób, w których 9 harcerek i 21 harce
rzy oraz przydzielony przez władze wojskowe — ko
m endant czołówki.

Tabor składał się z 9 wozów, 20 koni taborowych 
i 2 koni wierzchowych oraz ekw ipunku gospodarczego 
i sanitarnego.

Harcerze w bojach 17. 257



Konie i wozy były zaofiarowane przez obywateli 
ziemskich z pod Warszawy.

W dniu 17 lipca zostaje czołówka zam eldowana w Na- 
czelnem Dowództwie i D epartam encie Sanitarnym  
Al. S. Wojsk., gdzie ją  zarejestrowano jako: „kom panję 
sanitarną brygady jazdy” i przydzielono do 1 brygady 
jazdy.

W dniu 22.VII otrzym ano rozkaz w yjazdu do Zamo
ścia, aby tam  zameldować się u szefa sanitarnego grupy 
operacyjnej jazdy. Tabor załadowano do pociągu i po 
czterech dniach przybyto do Zamościa, ale, nie zastaw 
szy tam  szefa sanitarnego, ruszono drogą kołową do 
Hrubieszowa.

Z powodu ulewnego deszczu, k tóry  lał całą noc, po
dróż ta by ła  dość urozmaicona i pam iętna. Do H rubie
szowa zajechano późną nocą, otrzym ując kw aterę wT ko
szarach. Po przebraniu się i zdezynfekowaniu pryczy, 
zamieszkałych przez liczny świat ludożerczych zwierzą
tek, czołówka zapadła w sen głęboki.

N azajutrz wymarsz dalej. Czołówka musiała podró
żować stosownie do ruchu oddziałów wojskowych. W Na
jechano do lwanicza, potem Sokala, Lwowa, Brodów, 
potem znów traktem  Lwów, Gródek Jagielloński, Żół
kiew, R aw a Ruska, Bełżec. Trudów  i niewygód było co- 
niemiara, ale pomni tego, że „harcerz jest pogodny i we
soły” śmieli się kiedyby inni płakali, gwizdali gdy inni 
złorzeczyliby, słowem nastró j był dobry.

W Żółkwi po raz pierwszy założono większy punkt 
opatrunkow y i udzielono pomocy kilkudziesięciu żoł
nierzom.

Pod czas odwrotu z pod W aręża cofający się tabor 
1 dyw izji jazdy  mało nie stratow ał czołówki sanitarnej, 
k tóra w ogólnem zamieszaniu nie poddała się panice. Do
wódca czołówki z rewolwerem w t ręku powstrzym ywał 
żołnierzy, szerzących popłoch, którzy, widząc spokojną 
postawę czołówki, przyłączyli się do niej i w porządku
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wycofywali się na wskazane miejsce. O d tego czasu za
częli poważać czołówkę nietylko taboryci ale i cala d y 
w izja jazdy, każdy znał „czuwajów ” i  chętnie wdawał 
się z nimi w pogawędkę.

W szeregu walk pod Komarowem, Rudzieeliowem 
i w innych miejscowościach czołówka niesie pomoc ran 
nym  na polu bitwy, pod gradem  kul i szrapneli. D ruho
wie czy druhny jedni w yprzedzali drugich, gdy widzieli 
rannego.

CJdy w chwilach ciężkich niektórzy żołnierze upadali 
na duchu, harcerki potrafiły  zawsze wlać im  otuchę 
w serca i przyjść z pomocą. Swem dobrem słowem roz
chmurzały złe nastroje i przyw racały pogodę. N a każ
dym postoju zakładano izbę chorycli, nie dając się 
chłopcom wyręczyć, same pracow ały przy chorych 
i rannych, często nie jedząc i nie śpiąc po nocach.

W końcu sierpnia, gdy wojsko polskie przeszło do 
ofensywy, czołówkę przydzielono do VII brygady jazdy 
i z tą brygadą już  uczestniczyła w wielkiej bitw ie pod 
Tyszowcami. Były to już  ostateczne rozgryw ki zwycię
skiej arm ji polskiej z rozgromionym przeciwnikiem. Tu 
jeszcze tylko w okolicach Hrubieszowa grasowała w a
taha kozacka, k tóra przedarłszy się między W łodawą 
*1 Hrubieszowem przez Bug, chciała urządzić konny na
pad na Lubelszczyznę. Ale z nią prędko się załatwiła 
2-ga dyw izja Legjonów pod dowództwem płk. Żymier
skiego, rozbijając wratahę i przepędzając ją  za Bug. Ale 
równocześnie ciągnął od Lwowa na Chełm i Lublin groź
ny atam an Budienny. Sytuacja staw ała się niebezpiecz
na, ale płk. Żymierski i tu pośpieszył i zepchnął Budien- 
nego z drogi lubelskiej. Budienny cofa się na południe 
i oblega Zamość. Miasto bohatersko broni się aż do chwili 
nadejścia odsieczy, z k tórą nadążył gen. Stanisław H al
ler, m ający ze sobą znakom itą dyw izję jazdy  pułkow 
nika llómmla. N astąpiła wielka bitwa, w której oto
czony z trzech stron, Budienny doznał wielkiej porażki,
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w ycofując się z wielkiemi dla niego stratam i. Dzięki na
szym zwycięstwom w ciągu dalszych w alk na południo- 
wo-zachodnim froncie bolszewicy zostali wyparci hen 
daleko za Słucz i Korosteń, za dzisiejsze granice państwa.

W tym  to właśnie rejonie operacyjnym  pracow ała na
sza czołówka. W czasie wymienionej bitw y pod Tyszow
cami kom panja sanitarna działała w pierwszej linji 
ognia, nakładając opatrunki lżej rannym  i zbierając 
z pola bitw y ciężko rannych. W tym  dniu stracono 2 ko
nie, zabite przez granat. Około 70 rannych miała kom- 
pan ja przetransportow ać do Zamościa, ale, niestety dro
ga okazała się odcięta przez bolszewików, więc; rannych 
odwieziono do Bełżca.

Następnie razem z VII brygadą jazdy, która sforso
w ała Bug i parła bolszewików przed sobą, czołówka po
dąża na Włodzimierz, Równe, Korzec. Bierze następnie 
udział w świetnym  zwycięskim wypadzie kaw alerji pol
skiej pod dowództwem pik. Rómmla na Korosteń za rze
ką Sluczem. Podczas wypadu /a  Slucz czołówka jednak 
zmniejszyła się liczebnie do 11 harcerzy i 2 harcerek. 
Reszta pozostała w szpitalu polowym Nr. 7010.

1 tu  wre praca całemi dniami i nocami bez spoczynku, 
gdyż szpital był przehulowany chorymi i rannymi.

Po zawarciu rozejinu czołówkę ściągnięto do Korca. 
Tam przychodzą rozkazy M. S. Wojsk, o demobilizacji 
uczniów, wobec czego wszyscy druhowie, po spełnieniu 
swego żołnierskiego obowiązku, radzi w racają do W ar
szawy, do szkól. D ruhny akademiczki natomiast pozo
stały dalej w szpitalu polowym, z powodu wielkiego 
braku sił sanitarnych.

Konie z wozami przydzielono do innych oddziałów sa
nitarnych. Z obsługi kom panji sanitarnej w czasie jej 
działalności ubyła 1 d ruhna i 6-ciu druhów  z powodu 
choroby.

Po pew nym  czasie Naczelnictwo Związku Harcerstwa 
Polskiego otrzym ało z M inisterstwa Spraw Wojskowych
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dla harcerzy i harcerek czołówki sanitarnej „Czuw aj" 
gorące podziękowanie i uznanie za pełną poświęceniu, 
z narażeniem życia, pracę w obronie O jczyzny.

S p i s  c z ł o n k ó w  c z o ł ó w k i .

Druhny: M. Zdziarska, M. Wrzoskówrna, J. Wrzosków- 
na, Z. Balicka, E. Głuska, L. Jankow ska, ś. p. Grodzień
ska (nieharc.), J. Zdziarska.

Druhowie: L. Boboli (II st., kmdt. XIX WHD), Z. Mo- 
nasterski (11 st., kmdt. XIV WDIT), S. Tarkowski (II st., 
przyb. XIX W DII), L. Jurkow ski (III st., zastępowy), 
J. jaw orski (III st.), Z. Pawełczak (II st.), W. Dobra
czyński (III st.), K. W ojterkowski (III st.), H. Ilczewski 
(11 st.). W. Lichaczewski (III st.), K. W łodarczyk („bisz
kopt” szereg.), J. Ciechomski (III st.), S. Dziarczykow- 
ski (III st., szereg.), R. Kowalski (II st., zastępowy).

Druga czołówka sanitarna „C zujka”, pod kierow
nictwem druhny  II. Gepnerówny, miała podobne zada
nie co i „Czuw aj” , a przedewszystkiem przewożenie 
rannych z pierwszej linji ognia do szpitali polowych, 
oraz niesienie pomocy rannym  podczas walki.

O rganizacja drugiej czołówki była analogiczna do 
pierwszej. W ładze wojskowe dostarczyły środków 
aptecznych i opatrunkow ych oraz wyznaczyły lekarza- 
dowódcę, k tó ry  niestety nie miał najmniejszego pojęcia
o Harcerstwie i nie rozumiał chęci ofiarnej służby mło
dzieży.

Całkowita obsada czołówki, prócz dowódcy, była har
cerska. Oni też postarali się o zdobycie koni, wozów, 
kocy i wszelkiego innego wyposażenia dla swej czo
łówki.

W skład „C zujki” weszły druhny: Jadw iga Falkow
ska, Helena Gepnerówna, ś. p. Jadw iga G rzym alanka, 
W anda Kulwieciówna, Kazimiera Muszałówna, M arja
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Pawlikowska, Zofja Sziitzówna, Ela W olffówna. Z d ru 
hów Paw lak, Rusiecki i kilku innych.

Kompanja początkowo była w ysłana pod Ciechanów, 
skąd następnie przeszła do G rajew a; dalsze etapy  to je 
ziora Augustowskie, Druskieniki, Papiernia („Krwawy 
Bór”), Grodno. Mir. „C zujka” przydzielona była do 
1T brygady jazdy.

Działo się kom panji harcerskiej różnie na tej wojnie, 
głodno, chłodno i znojno, ale każda sytuacja zna jdowa
ła ich czu jnych i gotowych do niesienia ofiarnej pomo
cy rannym  żołnierzom.

Szpital H arcersk i w Lodzi.

Jedna z druhen łódzkich przy  bataljonie wileńskim — 
Ela Ma jeranowska-H ajkow ska w padła na pomvsł w y
korzystania Łodzi, zostającej zdała od zgiełku fronto
wego, dla zorganizowania pomocy rannym  harcerzom. 
Dnia 26 lipca przyszła do Łodzi depesza, że harcerski 
bataljon wileński przyśle chorych harcerzy. W  ciągu 
kilku godzin zaalarm owane druhny  poznosiły pościel, 
skąd się dało, na jczęściej oczywiście ze swoich domów— 
i w izbie VITT drużyny żeńskiej, w lokalu przy  szkole, 
urządziły prowizoryczny szpital. Już  następnego dnia. 
27 lipca, przyw iozła druhna M ajeranowska z Łap 7-miu 
chorych na dezynterję. W  cztery dni później przyjechał 
nowy transport 30 chorych, szpital rozw ijał się w szyb- 
kiem tempie. P róby uzyskania odpowiedniego pomie
szczenia i oparcia się o organizację Czerwonego Krzyża 
nie powiodły się. Zmierzono więc siły na zam iary i w ła
sną pomysłowością oraz pracą stworzono z niczego w ła
ściwie nową. a już ukochaną placówkę. Enerigczna zbiór
ka po domach pościeli, bielizny, naczyń i żywności — 
tak  w Łodzi, jak  i na prow incji, która odpowiedziała na 
apel, natychm iast przysyłając szereg żądanych rzeczy, 
pozwoliła zaspokoić pierwsze potrzeby chorych. Część
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ich teraz leżała w lokalu gim nazjum  p. K. Tomaszew
skiego, bo w izbie już się nie mieścili. D ruhny na zmianę 
gotowały żywność z przynoszonych od siebie i uzbiera
nych zapasów.

Rada Obrony Państw a oddała od 9 sierpnia na uży
tek szpitalika lokal Związku Zaw. K olejarzy (Kilińskie
go 73), gdzie można było prócz sali szpitalnej, utw orzyć 
salę opatrunkową, zorganizować kuchnię oraz m agazyn 
żywnościowo-odzieżowy. Brakło oczywiście wielu u rzą
dzeń. ale to już zw ykły los szpitali wojennych — braki 
pokrywał serdeczny stosunek do chorych. Z biegiem 
czasu szpitalik został zaliczony w poczet szpitali C zer
wonego Krzyża. Podstawę zaprow jantow ania dało za
rządzenie komisarza Iżyckiego, przeznaczające dla szpi
talika zarekwirowaną żywność (szmugiel): bieliznę, 
pledy i t. p. zawdzięczano ofiarności społecznej, co było 
niemałą zasługą przeważnie druhny wojewodziny Ka
mieńskiej. Poza tem korzystano z pomocy Komitetu Po
mocy Dzieciom Czerwonego Krzyża Z w. Zaw. Kolejarzy.

W skład zarządu szpitalika wchodzili m. in.: druhna 
wojewodzina Kamieńska, komendantka hufca Zocha 
Wocalewska, G rabiańska, Emma Maisnerówna. Zofja 
Wilczyńska. Opiekę lekarską przez cały czas pełnił dr. 
Ooldenberg, z całą serdecznością odnoszący się do swych 
młodocianych pacjentów ; w  czasie trzytygodniow ej je
go nieobecności zastępowała go pani dr. M. Tomaszew
ska. Funkcje pielęgniarek pełniło kilkanaście harcerek 
pod kierownictwem druhny Emmy Maisnerówny - Pie- 
trzakowej, która była jednocześnie główna zarządzają
cą szpitala; od listopada zastępowrała ją  druhna Mela 
Zaarówna. Działem bieliźniano-odzieżowym zajmowała 
się druhna G rabiańska wraz z córką swą Zofją; m aga
zynem żywnościowym i kasą—druhna Zocha W ocalew
ska przy pomocy druhny Ireny Jasińskiej. Kuchnię i po
mocnicze prace prow adziły na zmianę zastępy poszcze
gólnych drużyn łódzkich.
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Charakter szpitalika ostatecznie ustalit się w  ten spo
sób, że byli przyjm owani chorzy i lekko ranni, często re
konwalescenci, zasadniczo, ale nie w yłącznie harcerze. 
Łóżek było 30.

W czasie istnienia szpitalika, t. j. od 26 lipca 1920 r. 
do 2 lutego 1921 r. przeszło przez szpitalik 100 chorych 
i rannych, oprócz rekonwalescentów, których w ysyłano  
na wieś do okolicznych ziemian. Największą jednak 
dumą harcerek, pracujących w szpitaliku, była atmo-

Rys. 56. Jedna z sal szpitalika harcerskiego w Lodzi.

sfera, ja k ą  potrafiły  tam  wytworzyć, tak  bardzo różna 
od zw ykłej atm osfery szpitalnej. W najcięższych chw i
lach odwrotu naszych oddziałów w końcu lipca 
i w pierw szej połowie sierpnia chłopców ogarniało zw ąt
pienie i rozpacz. W momencie tym  potrafiły  swoją po
godą i swoją w iarą wzmagać ich wiarę w zwycięstwo.

Szczególnie jeden z rekonwalescentów szerzył smutek 
i niewiadomo było, czein zająć stroskane myśli chorego. 
Aż wreszcie poddano m u m yśl szczęśliwą: „może
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chcecie druhu rysować" — i po wielu dniach odrzekł: 
„dobrze”. I pierwszy rysunek — O stra Bram a Wileńska. 
Dla tych, które były  przy tem — moment niezapom nia
ny. Zaczął wracać do zdrowia, rysu jąc widoki W ilna, 
w opowiadaniach wylewał tęsknotę swą bezmierną. Po 
pewnym czasie mógł wrócić na front — do walki.

Byli ranni niektórzy dość ciężko — ogarniał ich lęk, 
że za długo zdrowieją. Jeden z nich z przestrzelonemi 
obiema nogami, z bolesnem naruszeniem nerwu, musiał 
być odesłany do większego szpitala, gdzie była silniej
sza m aszyna do elektryzacji. Tęsknił bardzo do szpita
lika harcerskiego — do szpitala, gdzie nikt nie umarł, 
gdzie i podokazywać swobodnie mogli, byleby nie prze
kraczać regulaminu. Kochali się między sobą ja k  b ra 
cia, druhny były im, jak  siostry. Same zresztą szla
chetniały i urastały duchem w obliczu tych cierpień 
i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku p ra c / dla 
O jczyzny i bliźnich.

K arty kroniki szpitalnej przepełnione są słowami, 
z których wieje chęć ofiarnej walki, uznania d i i  niej 
i serdeczne słowa podziękowań. Oto parę w yjątków  
i serdeczne słowa podzięki. Oto parę w yjątków  z niej:

Wiersz 14-letniej druhny: 12 sierpnia 1920 roku.

Znów odejdziecie, druhowie mili,
Za naszą Polskę w śmiertelny bój.
Znowu pójdziecie na walkę z Moskwą,
Pójdziecie spełnić obowiązek swój.

Wy nie dziękujcie za naszą pomoc 
Wam okazaną! Bo to W am cześć!
Znowu pójdziecie za polską ziemię 
Swe młode życie w ofierze nieść.
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W y znów pójdziecie walczyć zwycięsko 
Za wolność naszych sarm ackich pól —
Pójdziecie wolność naszą osłaniać 
Wałem swych piersi w pożodze kul.

...Wam się należy, byście zmęczeni 
Po trudach ciężkich i mnóstwie burz,
Mieli gdzie spocząć, odżyć na nowo.
Pośród sióstr—druhen, przyjaznych dusz.

G dy W y pójdziecie stąd, p rzy jdą nowi 
Na odpoczynek w szpitala próg;
T znów odejdą. „Szczęśliwy powrót,
Zwycięski z w ojny — niech W am da Bóg”.

Więc W am Druhowie nasi kochani.
Co życie Polsce idziecie nieść,
Za W aszą walkę o polską ziemię —
Po w szystkie czasy niech będzie cześć”.

I odpowiedź któregoś z chłopców słowami Józefa 
Mączki: 13.YTII.20.

„Prości jesteśm y i jesteśm y mali — my z szeregowych 
żołnierzy tysiąca, lecz m yśm y w ielką rzecz umiłowali, 
co szła przed nami, jak  gorejąca pochodnia” .

W racali chłopcy do szeregów — wspominali nieraz 
szpitalik, korespondowali z nim, w yrabiali mu taką 
opinję, że d ruhny  nasze na froncie spotykały chorych, 
którzy prosili je, by  odsyłać ich nie do innego szpitala 
a tylko do harcerskiego do Łodzi, ..gdzie chorzy nigdy 
głodni nie są” ...

Nazew nątrz szpitalik wyrobił sobie taką powagę, że 
zdarzało się, iż do jego uznania zostawiano opinję
o uzdolnieniu do dalszej służby wojskowej.

Główne usiłowania druhen łódzkich zmierzały do za
spokojenia potrzeb, nietylko szpitalika. Począwszy od
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ekwipunku tych, co w yjeżdżali na front, utrzym yw ania 
kontaktu z nimi przez korespondencję i paczki, w ysy
łane „dla tych, którzy z domu paczek nie dostają” (uwa
ga na adresie) — istniała specjalna sekcja w hufcu, za j
mująca się systematycznem w ysyłaniem  paczek na 
front. Młodziutki przeciętny wiek ówczesnych żołnie
rzyków i mniejsza ich w ytrzymałość życiowa w ym a
gały bliższej i żywszej opieki nad nimi.

Druhny, które miały odpowiednie przygotowanie 
(większość drużynowych), zgłosiły się jeszcze przed za
łożeniem Szpitala Harcerskiego do szpitali wojskowych 
C zerwonego Krzyża w charakterze t. zw. sióstr-wolon- 
tarjuszek. W  Szpitalu Okręg. Czerw. K rzyża Nr. IV 
pracowały: Jankowska-Rozm arynowska Czesława, Ko
walska Zofja, Kruziewiczówna-Jarosowa Janina. Pio
trowska - Kozanecka W ładysława, Zaarówna M elanja: 
w innych szpitalach Swiderkówna Cecyłja, Poznańska- 
Nawrocka Jadw iga i inne. D ruhny te pracowały na 
różnych oddziałach, gdzie było potrzeba, jako zwykłe 
sanitarjuszki, w dzień i w nocy. Część łódzkich harce
rek była ze względu na studia swoje w ubiegłych mie
siącach ściśle związana z działalnością Ligi Akademic
kiej Obrony Państwa.

W ostatnich miesiącach 1920 roku i pierwszych 1921 
okazała się pilna potrzeba pracowników na Śląsku — na 
terenie plebiscytowym. Pojechało tam  kilkanaście h a r
cerek łódzkich, przeważnie zresztą studjujących w Poz
naniu.

Rok 1920/21 był dla łódzkich harcerek próbą nielada, 
z której wyszły zwycięsko: nie zabrakło im ani gorą
cych chęci przyjścia z pomocą Ojczyźnie i bliźnim, ani 
w ystarczającej sprawności czy wreszcie inicjatyw y. Za
pewne — nie brakło błędów i niedociągnięć chwilami 
niedołęstwa czy małego przygotowania — zacierają się 
one jednak w ogólnym w ybitnym  rezultacie te j działal
ności.
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Harcerska kolum na ośw iatow a.

In icjatyw a stworzenia harcerskiej ruchom ej kolum ny 
oświatowej M. S. Wojsk. im. J. Piłsudskiego wyszła od 
ś. p. druha Fryderyka P lattnera.

Komendantem R. K. O. Nr. 4 został m ianow any przez 
M. S. Wojsk. ś. p. druh ppor. Stanisław  Gibess.

W dniu 30 lipca w yjechała kolum na rm front do 13 
dyw izji piechoty. Skład R. K. O. był następujący: 

druhna D ziam ianka M arja. Tarnów ;
[xini Skrzyszowska Marja, Kraków:
druh P lattner Fryderyk, W arszawa;
druh Franaszek Jerzy, W arszawa;
ppor. Gibess Stanisław  — komendant, W arszaw a;
p. W ojtkowski, W arszaw a;
druh Sieradzki Stefan, zagłębie dąbrowskie;
druh Bielecki Stefan, zagłębie dąbrowskie;
druh Bentkowski Bronisław, zagłębie dąbrowskie:
druh Łukaszewicz W ładysław, zagłębie dąbrowskie:
pan Żochowski Antoni.
Po kilku dniach podróży przybyto na stację kolejową 

D unajów, a stąd samochodami do Zborowa na teren 
operacyjny 13 dyw izji, toczącej walki z Budiennym. 
Byt to okres odwrotowy naszej dywizji.

W Zborowie otw arto gospodę i sklepik, a patrole po
szły do okopów. Po kilku dniach część R. K. O., która 
by ła  w Zborowie w raz z dyw izją, cofa się do Złoczowa 
(na wschód od Lw ow a); tam  zostaje lekko ranny druh 
P lattner F ryderyk  odłamkiem granatu. Na drugi dzień 
dalszy marsz odwrotowy przez Krasne do Lwowa, w cią
głej walce dyw izji z wrogiem. W czasie całej drogi 
sklepik funkcjonuje na wozie. We Lwowie w ciągu 
kilku dni działa za rogatką Łyczakowską, w yprzedając 
resztę zapasów; patrole czołówki oświatowej stale od
w iedzają walczące oddziały. 3-go września kolumna
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wraca do W arszaw y po nowe zapasy. N astępuje okres 
przygotowań do dalszej podróży, a cały zespól R. K. O. 
uczęszcza na obowiązkowy kurs propagandy, urządzo
nej dla członków kolum ny przez sekcję oświatową
S. Wojsk.

20 września kolumna harcerska w yrusza ponownie 
<lo 13 dywizji piechoty. Goniąc dyw izję, która przerzu-

Rys. 57. Harcerska kolumna oświatowa na postoju, w wagonach.

cana była z jednego odcinka frontu na drugi, dopędzono 
ją  wreszcie 10 października w Równem.

Rozpoczyna się dość intensywna praca. Na dworcu 
działa sklepik (dzienny dochód około 10.000 nu,rek). P a 
trole docierają do wszystkich oddziałów i instytucyj 
wojskowych, należących do 13 d. p., a wchodzących 
w skład garnizonu rówieńskiego, rozdają broszury, pro
wadząc pogadanki. Dla oddziałów, stacjonowanych
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w Kownem, urządzono dwa kursy dla kom panijnycli 
instruktorów  oświatowych, w ogólnej ilości 73 ludzi. 
Każdy kurs obejmował 26 wykładów , około 30 godzin 
w ciągu 6 dni. Trzeci tak i kurs dla 18 ludzi z innych 
oddziałów 13 d. p. odbył się w A leksandrji pod Rów
nem. Z książek uzbieranych przez R. K. O. Nr. 4 roz
dano butaljonom i dywizjonom 13 d. p. 28 bibljoteczek 
po 40 do 50 tomików każda. Dostarczono bezpłatnie 
2.200 zeszytów, wiele ołówków, obsadek, piór, map 
ściennych i podręczników. Prócz tego odbyło się jedno 
przedstawienie am atorskie, jedna wieczornica w Rów
nem i jedna w Aleksandrji, oraz kilka pogadanek z prze
zroczami. D nia 27 października (12.X—-zawarty został 
rozejm z bolszewikami) otrzymano rozkaz likwidacji 
R. K. O. i pow roiu do W arszawy. Po zakończeniu roz
poczętych prac i w yprzedaniu zapasów kolum na pow ró
ciła do W arszawy 9 listopada. Do dnia 13 listopada zo
stały złożone w sekcji oświatowej Al. S. Wojsk, wszelkie 
rachunki raporty  i sprawozdania. Szef sekcji, por. Ję- 
drzejewicz, na zbiórce R. lv. O. Nr. 4 w krótkiem  prze
mówieniu podziękował całemu zespołowi za pracę i R. 
K. C). rozwiązał. Resztę formalności, połączonych z de
mobilizacją, uczestnicy R. K. O. Nr. 4 załatwili sami. Na 
zakończenie odbyły się dwie pożegnalne herbatki u człon
ków R. K. O. Nr. 4.

W drugiej podróży skład R. K. O. Nr. 4 był następu- 
j ący:

inst. ośw. druhna Marja Dziamianka, Tarnów; 
inst. ośw. druhna Babicka Halina, Warszawa; 
inst. ośw. pani Skrzeszowska Marja, Kraków; 
druh Gibess Stanisław, Warszawa; 
druh Plattner Fryderyk, Warszawa; 
druh Francikowski Florjan, Warszawa; 
druh Franaszek Jerzy, Warszawa; 
druh Kowerski Marjan, Warszawa; 
druh Sieradzki Stefan, zagłębie dąbrowskie;
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druh Bielecki Stefan, zagłębie dąbrowskie; 
druh Bentkowski Bronisław, zagłębie dąbrowskie; 
Ogólny obrót pieniężny w czasie dwóch podróży 

w gospodzie i sklepiku wynosił: dochód 420.000 marek, 
rozchód 396.000 marek.

Dnia 27 listopada na ręce ppor. Gibessa nadszedł list 
z dowództwa 13 d. p. podpisany przez dowódcę gene-

Rys. 58, Tabor harcerskiej kolumny oświatowej.

rała-porucznika A. Nowotnego; treść listu dosłownie 
podajemy:

— „Ruchoma kolumna oświatowa .Nr. 4, pod kierow
nictwem podporucznika Stanisława Gibessa, przybyła 
do 13 dyw izji piechoty w czasie ciężkich w alk odwroto
wych. W chwili, gdy dyw izja nasza zajęła czasowo 
pozycję pod Zborowem, poszły pierwsze patrole oświa
towe K. K. O. Nr. 4 do oddziałów, stojących w pierwszej
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linji, wioząc, a często i niosąc ze sobą ruchome sklepiki, 
pisma i broszury, oraz żywe słowo instruktorów  oświa
towych. Równocześnie urządzono w Zborowie gospodę
i rozdawnictwo w ydaw nictw  wojskowych. Podczas dal
szego odwrotu, w Złoczowie został ranny kapr. P lattner 
Fryderyk. (Idy dyw izja po rozbiciu Budiennego zajęła
111. Równe — R. K. O. Nr. 4 rozwinęła nader żywą dzia
łalność, urządzając prócz sklepiku na dworcu i rozdaw
nictwa w ydaw nictw  tamże, dw a kursy dla referentów 
oświatowych w Równem i jeden w Aleksandrji, oraz 
w ysyłając szereg patroli oświatowych do odddziałów 
tak w Równem ja k  i w innych miejscowościach, zaję
tych przez oddziały 13 dyw. piechoty. Nadto urządzono 
w gospodzie tutejszej wieczornicę, jako  wzór dla refe
rentów, jak  m ają w dobrym stylu urządzać takie zaba
wy żołnierskie.

Naogół cała działalność R. K. O. Nr. 4 ze strony 
wszystkich je j pracowników i kierownika ppor. G i
bessa, nacechowana serdecznym, a zarazem taktownym  
stosunkiem do żołnierza, w ydała bardzo korzystne w y
niki, zarówno ogólne, jak  i szczegółowe, mianowicie 
dając szereg pracowników na polu oświatowym, przez 
urządzanie bardzo pożytecznych kursów cłla referen
tów oświatowych.

W imieniu służby dziękuję całej Kolumnie z je j kie
rownikiem na czele za dotychczasową owocną pracę 
w naszej dywizji.

Zarazem spodziewam się, że mimo w yjazdu na studja 
młodzi harcerze nie zapomną oi tych żołnierzach, których 
w czasach najcięższych odwiedzali i w przyszłości nie
raz jeszcze będą mieli sposobność rozwinięcia owocnej 
pracy kulturalno-oświatow ej wśród naszych wojsk.

Podpisał A. Nowotny, generał podporucznik i dca 
dyw izji”.
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R O Z D Z I A Ł  X.

ŚLĄSK CIESZYŃSKI W WALKACH 
O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI 1914 — 1920 R.

Śląsk Cieszyński w walkach o niepodległość Polski. — Służba 
w Legjonach. — Walki o Śląsk Cieszyński, o Lwów. — W obro

nie stolicy. — Śmierć Alojzego Rusza.

Służba w Legjonach ').

Poczucie jedności narodowej drużyn śląskich z ca
łym krajem  ujawniło się dobitnie w sierpniu 1914 roku, 
kiedy to na wezwanie Naczelnego Komitetu Narodo
wego formowały się Legjony Polskie, a na Śląsku C ie
szyńskim stanęło w szeregach drużyn sokolich, harcer
skich i innych organizacyj ponad 400 młodzieży. Nie 
bali się oni trudów wojennych, ni śmierci, owiani jedną 
tylko myślą, że tak, jak  tam  za Bialką tysiące młodzie
ży śpieszy do w alki o wolność, tak  i oni muszą p rzy 
czynić się do zbrojnego czynu, dając dowody, że ko
chają drogą Ojczyznę tak  samo jak  w całej Polsce. 
Myśl ta ożywiała pracę młodzieży szkól średnich, oraz 
członków drużyn harcerskich w Cieszynie i Orłowej.

l) Na podstawie art. dha Witolda Regera z Nr. 7 — 9 „Har
cerza” za,r. 1929 i in.

Harcerze w bojach 18. 273



Z gim nazjum  cieszyńskiego poszło w szeregi Legjo- 
nów 18 druhów za ś. p. druhem  Feliksem Hajdukiem , 
założycielem 1 drużyny śląskiej, na czele, a mianowicie: 
Tadeusz Farny, Tadeusz Michejda, Adam W ałach; 
z kl. VII: Ferdynand Buchta, Jan  Liberda, H enryk No
wak, W iktor Skulina, Jan  Sojka, Jan  Szweda, Karol 
Śliwka; z kl. VI: Sylwester Gwózdek, Ernest Matuszek, 
Karol Staś; z kl. V: Ju sty n  Urbanek, Wilhelm Witoszek, 
Jan  W ojtek; z kl. IV: Ja n  Sikora i F lorjan  W ardas.

D nia 21 sierpnia 1914 nastąpił w yjazd harcerzy i le- 
gjonistów śląskich z Cieszyna do Mszany Dolnej, aby 
tam  połączyć się z Legjonem Wschodnim i z nim ruszyć 
w K arpaty  Wschodnie, jako 2 kom panja 3 pułku pod 
komendą Józefa Hallera.

Niestety, nie uniknęli oni fatalnej konieczności przy
sięgania na wierność cesarzowi austrjackiem u i na b ra 
terstwo broni z Prusakam i. Oto, jak  pisze ś. p. druh 
H ajduk  o tej chwili, k tóra nastąpiła 26 październiki 
tegoż roku: „Nie uśmiechała się nam służba w austrjac- 
kim mundurze, nie nęciło nas zrównanie formacji 
legjonowej z austrjackim  „landszturm em ” ; o czem in- 
nem marzyliśmy. Ale i to wiedzieliśmy, że dla nas droga 
powrotu do domu prawie że jest zamknięta. W szak stwo
rzenie śląskiej d rużyny legjonowej podniosło nadzw y
czajnie patrjo tyczny nastrój i uświadomienie narodowe 
ludności śląskiej; wszak ten oddział śląski w ygrywano 
nieraz w polityce lokalnej, jako a tu t w walce z Niem
cami i Czechami. Dziś powrót na Śląsk wywołałby 
tylko przygnębienie, a Niemcom i Czechom dałby w al
ną broń przeciwko nam. Nie zapomnę nigdy tej chwili,
i ciężaru odpowiedzialności, kiedy dwóch harcerzy 
przyszło do mnie z oświadczeniem, że wszyscy starsi 
postąpią tak, jak  ja  im poradzę. Po naradzie w yda
liśmy w yrok: silniejsi i starsi, którzy po powrocie na 
Śląsk musieliby zaraz zgłosić się do wojska austrjac- 
kiego, niech zostaną w Legjonach; młodsi, którym  to
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nie grozi, niech w racają  i uczą się, bo Śląskowi jasnych 
umysłów potrzeba; przyjdzie na  nich czas, kiedy będą 
potrzebni. Karni chłopcy zastosowali się do te j decyzji, 
z 18 zostało 7, inni, m arkotni, wrócili do szkoły.

Oddział śląski, jako 2 kom panja 3 pułku Legjonów, 
pod komendą płk. Józefa Hallera, walczy w K arpatach 
Wschodnich, znosząc mężnie dolę i niedolę żelaznej b ry 
gady karpackiej.

Wśród drewnianych krzyżów, znaczących cierniową 
drogę II brygady, w pobliżu Rarańczy w Besarabji, 
stoi krzyż biały, brzozowy jednego z najdzielniejszych 
druhów ś. p. Tadeusza Farnego, pierwszego drużyno
wego w Cieszynie, który padł tam  w czerwcu 1915 r. 
Z pozostałych druhów wielu odniosło cięższe lub lżej
sze rany.

K arpaty, Besarabja, Wołyń, to tereny trudów wojen
nych śląskiej braci harcerskiej, aż do przedarcia się 
brygady Hallera na Bukowinę.

A co robią druhowie, którzy powrócili z Mszany Dol
nej, w raz z tymi, którzy jako zbyt młodzi, wogóle pozo
stali w domu?

Ponieważ brakło im przodowników i odpowiedniego 
opiekuna, któryby nimi kierował, nie prow adzą już  
pracy w drużynach, ale zato przez zbieranie składek, 
czyto na Legjony, czy na  uchodźców z Małopolski 
Wschodniej, czy też na głodnych m iasta W arszawy, co 
świadczy dodatnio o ich duchu patrjo tycznym  i w yro
bieniu harcerskiem.

W chwili zrzucenia kajdan  niewoli w październiku 
1918 r. harcerze w stąpili zaraz w pierwszych dniach 
listopada 1918 do pułku  ziemi cieszyńskiej, organizowa
nego przez generała brygady Aleksandrowicza i w giud- 
niu 1918 idą na  odsiecz Lwowa, k tó ry  w zyw ał pomocy.

G dy Czesi ujrzeli Polskę zewsząd najechaną przez 
wrogów, gdy myśleli, że Cieszyn jest ju ż  całkiem bez-
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broimy, złamawszy ugodę zaw artą z Polakami, naje
chali 24 stycznia 1919 na Śląsk Cieszyński.

Lecz nietylko w okręgu cieszyńskim harcerze czynnie 
w ystąpili do w alki o ustalenie granic polskich. To samo 
działo się i na innych terenach Śląska Cieszyńskiego, 
a więc w zagłębiu karwińskiem , Polskiej i Morawskiej 
O strawie, Boguminie, Orłowej i innych. Po rozbrojeniu 
A ustrjaków  na Śląsku Cieszyńskiem (1 listopada 1918 r.) 
przez Polaków i Czechów zaczęły się formować w za
głębiu karw ińskiem  widziały wojsk polskich i czeskich. 
Jedne chciały prześcignąć drugich w przygotowaniach 
do zawładnięcia polską ziemią piastową.

Pierwszy oddział polski zawiązał się w D ąbrowej; ko
mendę nad nim objął por. Nowak. W liczbie ochotni
ków byli też i harcerze. Por. Nowak dowiedziawszy się 
że do szeregów wojskowych w stępują harcerze i że 
w okolicy istnieją harcerskie drużyny, uformował z nich 
osobny pluton, złożony z 36 ludzi, w liczbie których byli 
też chłopcy od lat trzynastu. Komendantem plutonu zo
stał druży nowy 1-szej d rużyny orłowskiej, Józef Berger. 
Pluton podzielono na 4 zastępy i dano mu zadania w y
wiadowcze.

Jakież to były  zadania? W ywiadowcy mieli uważać 
na wszelkie ruchy wojska czeskiego, obserwować nowe 
przyjeżdżające oddziały i ich siłę, rodzaj broni, ilość k a 
rabinów maszynowych, arm at i t. p. Dalej, trzeba było 
dowiedzieć się, gdzie to wszystko było rozmieszczone, 
jak  silne rozstawiono posterunki i w' jakich miejscach.

Po spełnieniu swego zadania wywiadowcy wracali
i składali raport komendantowi plutonu Bergerowi, ten 
zaś przesyłał wiadomości do por. Nowaka w Dąbrowcj.

W w ażniejszych punktach  rozstawiano stale obserwa
cyjne posterunki harcerskie. Miejscowościami, które b y 
ły najwięcej odwiedzane przez naszych wywiadowców, 
były: M orawska O straw a, Bogumin, Polska Ostrawa,
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Gruszów, Witkowice, Radwanice, Michałkowice, Łazy
i Orłowa.

Jak  odbywały się w yw iady? Komendant plutonu 
otrzym ywał rozkaz, następującej treści: ..Na jednej ze 
stacji kolei żelaznej w zagłębiu ostrawskiem ma stać 
pociąg pancerny czeski. Dowiedzieć się gdzie on jest, 
jak  liczną ma załogę, jak  jest uzbrojony i dokąd ma się 
udać”. Zastęp, k tóry  miał tego dnia służbę, szedł w dro
gę, w różne strony Zagłębia. Idąc na w yw iady harcerze 
przebierali się w inne ubrania i w drodze rozmawiali ze 
sobą po czesku. W tram w ajach podsłuchiwali rozmowny 
prowadzone o sprawach wojskowych, na drogach zacze
piali wojskowych i z miną zwykłego gapia ulicznego 
w ypytyw ali się o różne szczegóły wojskowe. Na kolei
i na dworcach wdawali się w rozmowę z kolejarzam i lub 
żołnierzami, którzy pełnili służbę wartowniczą.

Harcerze, którzy mieli przynieść wiadomości o pocią
gu pancernym, dowiedzieli się, że pociąg ów miał przy
być do Bogumina z Morawskiej O strawy, nie zatrzy
mując się po drodze na żadnej stacji oraz dostarczyli 
inne potrzebne szczegóły w sprawie tego pociągu. In 
nym razem, by dowiedzieć się jak  licznie zgłaszają się 
ochotnicy do formującego się wojska czeskiego, pewien 
harcerz udał ochotnika i zgłosił się do biura w erbunko
wego. gdzie dowiedział się wiele potrzebnych szcze
gółów.

Wobec w yrastania niebezpieczeństwa napadu czeskie
go, harcerze wzmogli akcję wywiadowczą. Pełnili teraz 
służbę w dzień i w nocy. W  O rłow ej utworzono w artow 
nię harcerską. Stam tąd jeździli z rozkazam i i raportam i 
do Cieszyna i F rysztatu , lub jako łącznicy przebiegali 
między Orłową a Dąbrową. O prócz tego całemi nocami 
patrolowali okolice Orłowej i Łazów, jako  najbardziej 
zagrożone przez Czechów*. Pewnego razu dowiedziano 
się że Czesi coś w ukryciu  zwożą nocami. Rozstawiono 
więc na drogach czaty. W  pewnej, chwili rzeczywiście
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nadjechały wozy zakryte i obsadzone przez żołnierzy. 
H arcerz, kóry  ich wyśledził, posuwał się skrycie za wo
zami aż do miejsca, gdzie się zatrzym ali. Z ukrycia  za
uw ażył, że znosili z wozów karabiny  maszynowe, skrzy
nie z am unicją i t. p. Od te j chwili już  każdą noc śle
dzono co i w jak ie j ilości Czesi gromadzili nad granicą 
dem arkacyjną.

Kilkakrotnie b y ły  a larm y  wywołane przez patrole 
czeskie, które napadałv  na posterunki polskie. Przez 
dłuższy czas nieznane Czechom czynności plutonu h a r
cerskiego stopniowo zaczęły się u jawniać. Czesi zaczęli 
śledzić harcerzy. W łaśnie w dzień napadu na Śląsk Cie
szyński aresztowali dwóch harcerzy, k tórzy  biegli z ra 
portam i do Komendy W ojsk Polskich w Dąbrowej. H ar
cerzami tvmi bvli: Kosiec Adolf i Koleta Emil. Również 
zaczęli poszukiw ać i innych harcerzy, lecz ci umknęli. 
Na druiri dzień m p ndu  pojaw iły sie w gazetach czeskich 
ogłoszenia, że Józef Berger i w ielu innych są niebez
piecznymi szpiegami.

Na odgłos strzałów  karabinow ych harcerze pośpie
szyli na pozycię. Między nimi było kilku ochotników 
czternastoletnich, jak  np. Krygiel Alfred i B adura F er
dynand.

H arcerze bili się w D ąbrow ej i na szybie Eleonory: 
chłopcy z 1-szej d rużyny orłowskiej bili się w K arw inęj 
w lesie „głębokim” ; harcerze z drużyny karw ińskiej 
walczyli wszyscy razem w jednym  oddziale pod szybem 
Franciszki i na dworcu, gdzie dostał się do niewoli druh 
Rudolf Mąka.

Po opuszczeniu zagłębia węglowego przez Polaków, 
członkowie dawnego plutonu z F rysztatu  zebrali się 
w Cieszynie i poszli na pozycję do Łąk. Tu wysadzili 
w powietrze tor kolejowy na lin ji Koszyce — Bogumin, 
ale osaczeni przez przew ażające siły czeskie musieli się 
w ycofać do Cieszyna,
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Po skończonych w alkach i zaw arciu pokoju z Cze
chami, oraz po ustaleniu granicy polsko-czeskiej na Ślą
sku Cieszyńskim polskie drużyny' harcerskie, które zna
lazły się za kordonem, zostały rozwiązane. Część chłop
ców wróciła do domów, inni znaleźli się na uchodźtwie 
w Krakowie i Wadowicach. Reszta została w wojsku.

Z początkiem m arca 1919 w yjeżdżają oni na front 
ukraiński pod Lwów i łącznie z wojskami poznańskiemi, 
wśród których spotykają poznańską kom panję harcer
ską, biorą udział w oswobodzeniu Lwowa i Małopolski 
Wschodniej. Po zakończeniu walk w Małopolsce prze
niesieni zostają na front bolszewicki na Polesie i Podole.

Decyzja przeprowadzenia na Śląsku plebiscytu zw al
nia ich z szeregów, tak iż w racają do Cieszyna, do szkół, 
bv zarazem wziąć czynny udział w pracy plebiscytowej.

P r a c a  n a j m ł o d s z y c h  d r u h ó w .

Podczas najazdu czeskiego młodsi harcerze pełnią 
służbę łączności i ordynansów przy Radzie Narodowej. 
W chwili cofania się wojsk naszych, w stępują do m ili
cji, która broniła koszar i magazynów przed okrada
niem, utrzym yw ali porządek, pilnowali mostów i prze
jazdów' kolejowych. Nieraz mały chłopak z trzeciej, 
a nawet i z drugiej klasy gim nazjalnej stał po kilka go
dzin na warcie o chłodzie i głodzie bez słowTa szemrania.

Przytoczę przykład dumy i zrozumienia chwili przez takiego 
młodego druha.

Młodszy syn dyrektora gimnazjum w Cieszynie, p. Popiołku, 
stal na warcie, przy podkopie kolejowym, blisko dwanaście go
dzin bez przerwy. Gdy matka przyszła, przynosząc mu coś do 
zjedzenia, ten mały chłopak, z drugiej klasy gimnazjum zawo
łał: „Niech mi mama wstydu nie robi, na warcie jeść  nie w olno” 
i pokarmu nie przyjął, póki go nie zluzowano.

W w alkach o zagłębie karwińskie i o Cieszyn harce
rze z polecenia Rady Narodowej eskortowrali do Krako
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wa wziętych do niewoli Czechów. Jeden z druhów, 
a mianowicie Łobaj z Bystrzycy, wr czasie służby mili
cy jnej zaziębił się i zmart po ciężkiej chorobie.

W w a l k a c h  z b o l s z e w i k a m i .

Po ukończeniu roku szkolnego w czerwcu 1920 roku 
harcerze w yjechali na kilkotygodniową kolonję do W i
sły. Lecz niedługo cieszyli się swobodą i górami, bo 
nagle, ja k  grom z jasnego nieba, gruchnęła wieść, że 
czerń bolszewicka zalewa Polskę od wrschodu. Na roz
kaz Naczelnictwa Z. II. P. ówczesny komendant okrę
gowy. druh Frąckiewicz, ogłosił mobilizację harcerzy <xl 
la t 16. S tarsi byli zatrudnieni w pracy plebiscytowej, 
uśw iadam iając lud i podtrzym ując ducha narodowego, 
ci zaś, k tórzy byli już  obeznani z frontem, wsiąpili do 3 
pułku strzelców podhalańskich w Żywcu. Byli to d ru 
howie: Kiszą Paweł, Nierostek Józef. Klima Jan. Tomi
czek Stanisław, Rusz Alojzy, Buzek Jan. Płoszek Jan 
i Żwrak Józef. Po trzytygodniowym przeszkoleniu od
jechali na front, aby odeprzeć wroga, k tóry coraz b a r
dziej zbliżał się do W arszawy. Po odparciu bolszewi
ków mieli wrócić na Śląsk, aby rozprawić się z Czecha
mi. W ostatniej jednak chwili dow iadują się. że Śląsk 
po Olzę, a  naw et poza Olzę przyznano Czechom. Przez 
to nieszczęsne rozstrzygnięcie bez plebiscytu wielu 
z nich dostało się pod zabór czeski. Z ciężkiem przeto 
sercem idą w dalsze boje na drugi kraniec k raju , pod 
Dęblin. Pod Kockiem wzięli chrzest ogniowy. Po przer
w aniu frontu bolszewickiego ruszają przez Siedlce. 
Mordy, Bielsk, Białystok. Sokółkę aż pod Grodno.

W w alkach o Grodno zginął śmiercią bohaterską ś. p. 
d ruh Alojzy Rusz, rodowity Ślązak. PierwTszvm byl 
w klasie, pierwszym w drużynie, również pierwrszvm 
w szeregu. Kul się nie bał. do ataku  biegł z radością. 
Złożył swe młode życie na ołtarzu Ojczyzny. Padł przy
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karabinie m aszynowym , ugodzony kidą w czoło. W la
tach 1918—1919 w alczył o Cieszyn i Lwów. by teraz lec 
w obronie stolicy.

Ale krew jego to krew śląska, która przypomni kra
jowi, że jak za całość Polski ginęli Ślązacy, tak też gdy

Rys. 59. T ablica  z nazw iskam i p o le 
g łych  w obronie O jc z y z n y  harcerzy  

śląskich.

zajdzie potrzeba, w obronie Śląska Cieszyńskiego musi 
stanąć cała Polska.

Część harcerzy, którzy pozostali w pracy plebiscyto
wej, a mianowicie: Kukucz Kazimierz, K ajzar Ludwik, 
Popiołek Kazimierz, Kohutek Ludwik i inni pracowali 
wśród ludu, rozszerzając swą pracę i na zagłębie kar-
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wińsko-ostrawskie. Kiedy przyszło rozstrzygnięcie i po
dział Śląska na dwie części, wstąpili i oni do wojska, 
zaś młodsi pracowali w kancelarjacli i szpitalach, za
stępując starszych.

Oto praca harcerzy śląskich w walkach o niepodle
głość Polski i je j granice.
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R O Z D Z I A Ł  XI.

POWSTANIE NA GÓRNYM ŚLĄSKU.
Pierwsze powstanie Polaków na Górnym Śląsku w  r. 1919. — 
Przygotowania do plebiscytu. — Zawiązanie Harcerstwa. — Dru
gie powstanie w r. 1920. — Wzmożona działalność Harcerstwa 
w akcji plebiscytowej. — Krętactwa polityczne w  sprawie Gór
nego Śląska. — Trzecie powstanie na Górnym Śląsku w  r. 1921.— 
Pomoc kraju dla Śląska. — Przekradanie się do szeregów po
w stańczych.— Zwycięstwo! — Udział Harcerstwa. — Z życia 1 dru
żyny harcerskiej w  Knurowie. — Drużyna z W ójtowej Wsi. — 

Napad Niem ców na delegata Naczelnictwa.

Odwiecznie ciężkie położenie polskiego ludu śląskiego 
pod rządami niemieckiemi pogorszyło się znacznie od 
czasu Fryderyka I, który gwałtem przyłączył te ziemie, 
po odebraniu ich Austrji, do państwa pruskiego. (Austrja 
otrzymała Śląsk w drodze sukcesyjnej od Czech, jako 
krainę polską). Zwłaszcza po zwycięskiej dla Niemców 
wojnie francusko-pruskiej rozpoczęła się na Górnym 
Śląsku systematyczna germanizacja, posługująca się 
temi samemi środkami co w Poznańskiem.

Przyszła wojna wszechświatowa i rozgromienie 
Niemców przez koalicję. Niemców zmuszono do przy
jęcia programu Wilsona, uznającego niepodległość 
i zjednoczenie ziem polskich. Zmartwychwstanie Polski 
odbija się rozgłośnem echem w duszy ludu śląskiego, 
budzi nowe nadzieje. Ale Prusak, ustępując z Polski
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w innych dzielnicach, nie chciał łak ławo wyrzec się 
Śląska i jego bogactw’ kopalnianych. Zaczął więc ener
giczną akcję dyplom atyczną zagranicą, a tu tymczasem 
gnębił nadal ludność polską, dopuszczał się najgorszych 
gwałtów i prowokacyj. aby  całkowicie stłumić ruch 
polski i u trzym ać Śląsk dla Niemiec. D nia 15 sierpnia
1919 r. wybuch! s tra jk  powszechny: Niemcy odpowie
dzieli noweini prow okacjam i, a wówczas lud polski 
chw ycił za broń.

Pierw sze pow stanie górnośląskie w ybuchło w nocy 
z 16 na  17 sierpnia 1919 r.. obejm ując najprzód  po
w iaty  pszczyński i rybnicki. N astępnej nocy’ rozsze
rzyło się na katow icki, bytom ski i tarnogórski. Tw o
rzące się w rozpaczliw ym  odruchu oddziały pow stań
cze bez należytego uzbrojenia, bez kierow nictw a, 
a przedew szystkiem  bez pomocy z zewrnątrz. nie mo
gły się ostać przed  w ielką a rm ją  niem iecką, uzbro jo
ną w a rty le rję , sam ochody pancerne i t. p. W ciągu 
k ilku dni stracono w szystkie zdobyte miejscowości. 
N ajd łużej u trzym ało się pow stanie w Lipnach i po
wiecie katow ickim . W kró tk im  czasie ruch został stłu 
miony, pow stańcy uciekli zagranicę.

Powstanie, aczkolw iek przegrane, nie poszło na 
m arne. W alka poruszyła duszę polską do głębi, obu
dziła ją  z odrętw ienia i rozbudziła gorące pragnienie 
w yzw olenia się z niewoli i połączenia z m acierzą.

W obec nieprzejednanego stanow iska zajętego w zglę
dem siebie przez Polaków  i Niemców. w  spraw ę tę 
wTmieszała się koalicja, k tórej chodziło o jak  najp ręd 
sze zakończenie w o jny  św iatow ej i w ynik łych  następ
nie sporów  pom iędzy poszczególnemi narodam i. Już 
w’krótce po skończeniu woiny Komisja M iędzysojuszni
cza (Francja, A nglja i Włochy), reprezentująca ko
alicję, postanow iła przyznać G órny Śląsk Polsce. Ale 
później, w skutek zręcznej dyplom acji niemieckiej, 
poparte j przez angielskiego m inistra p. Lloyd Geor-
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ge'a, koalicja zmieniła swą pierw otną decyzję o posta
nowiła rozstrzygnąć przynależność śląska przez p le
biscyt. Miało to być ju ż  ostateczne załatw ienie te j 
spraw y i G órnoślązacy żyw ili uzasadnioną nadzieję, 
że wyniki plebiscytu zostaną uszanowane przez ko
alicję, w myśl zresztą trak ta tu  w ersalskiego, podpisa
nego przez państw a koalicji oraz Polskę i Niemcy. 
Z ramienia rządu polskiego ten trak ta t podpisali Ro
man Dmowski i Ignacy Paderew ski, przedstaw iciele 
interesów polskich zagranicą.

Polskie społeczeństwo na Śląsku zaczęło energiczną 
działalność oświatowo - propagandow ą, przygotow u
jącą ludność śląską do powszechnego glosowania, m a
jącego w yrazić ostateczną wolę ludności o je j  p rzy 
należności do Niemiec lub do Polski. I tu  pow ołano do 
akcji H arcerstw o.

Dzięki poparciu K om isarjatu  Plebiscytow ego i Ko
mitetu Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzeczpospolitą 
w W arszawie, p rzybyło  na Śląsk, przysłanych  za po
średnictwem  N aczelnej Rady H arcerskej, k ilkunastu  
instruktorów  i in struk torek , k tó rzy  m ieli za zadanie 
założyć i rozw inąć ruch harcersk i na  G órnym  Śląsku.

Z początku nadano H arcerstw u śląskiem u ch arak te r 
propagandy plebiscytow ej, gdyż chodziło przede- 
wszystkiem o skupienie w  szeregach polskich ja k  n a j
większej liczby młodzieży. Ze w zględu na potrzebę 
chwili i w arunk i m iejscow e było to rzeczą konieczną 
i wydało później bogate w yniki.

H arcerstw o Rzeczypospolitej zadanie sw oje wzglę
dem bratniego ludu na Śląsku spełniło dobrze i w ca
łej rozciągłości, pop ie ra jąc  jego  wyzw oleńcze dążenia.

Pierwsze d rużyny  harcersk ie  pow stały  jeszcze po
dobno przed  rokiem  1914, ale w łaściw y ruch h arce r
ski rozpoczął się dopiero w  roku 1920, z chwilą p rzy 
bycia na Śląsk instruktorów  harcerskich z b. K ongre
sówki, a następnie z M ałopolski i Poznańskiego, z dru-
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liem Miłoszem Sołtysem, rodow itym  Ślązakiem  na 
czele. Zorganizowano Komendę H arcerską (t. zw. 
Inspektorat Harcerski), na czele której stanął Sołtys.

Skład pierw szego Inspek toratu  był następu jący :
Sołtys Miłosz — inspektor okręgu śląskiego.
Olbromski Antoni — kierownik drużyn męskich,
Sołtysow a Jadw iga — kierow niczka d rużyn  żeń

skich,
W aw rzyniak  Jan  — sekreta rz  i skarbnik .
Członkam i zarządu by li: O pieńska Janina, Stęślic- 

k a  W anda, Jordanów na W anda, redak to r P rzybyła, 
Wilimowski M aksymiljan, Bek Jan, Powiecki F ran 
ciszek.

P raca  w drużynach  polegała zarówno na zw ykły  cli 
ćwiczeniach harcerskich, ja k  i na ogólnej oświacie 
narodowej. Liczono się naw et czytania i pisania po pol
sku, geografji i t. p. Na kurs języka polskiego w Byto
miu, prow adzony przez harcerki, uczęszczało 80 osób. 
Poza tem urządzano teatry  am atorskie i rozsyłano lotne 
bibljoteczki, oraz książki, zebrane przez drużyny har
cerskie w k ra ju  za pośrednictwem Naczelnictwa H ar
cerskiego w W arszawie.

W yszkolenie harcersk ie  G órnoślązaków  realizow a
no na kursach  i w obozach harcerskich. O d sierpnia do 
grudnia 1920 r. odbyto 4 k u rsy  d la chłopców i 2 dla 
dziewcząt. K ursy odbyw ały się w C zarnym  Lesie 
i w  Patoce.

Niem cy je d n ak  także nie zasypyw ali gruszek w po
piele i równocześnie prow adzili w łasną akc ję  p ropa
gandową, z tą  ty lko  różnicą, że względem ludności 
polskiej stosowali n iesłychany te ro r i gwałt. To spo
wodowało w ybuch drugiego pow stania górnośląskie
go. W ybuchło ono w łaśnie w czasie trw an ia  ku rsu  h a r
cerskiego w  C zarnym  Lesie w sierpniu  1920 r. Młoda 
o rgan izacja  harcerska  b ierze w niem czynny udział.
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Wszyscy uczestnicy ku rsu  w  liczbie 21 w raz z in s tru k 
torami, w stąpili do szeregów powstańczych. W ielu 
chłopców zostaje użytych do poufnych m isyj, ja k  np. 
rozwożenia rozkazów powstańczych, służby w yw ia
dowczej i t. p. W opuszczonym obozie pozostały tylko 
harcerki, k tó re  pod k ierunkiem  d ruhny  G ontarsk iej 
zajęły  się gotowaniem straw y dia powstańców. 
W Lomnicu1) zaś utworzono harcerskie pogotowie sa
nitarne, w którein dyżury  pełn iły  starsze harce rk i pod 
kierunkiem dr. Wilanowskiego i doktorowej K ujaw 
skiej. Przez ten m ały szpitalik  przesunęło się dużo 
rannych z potyczek pod Miechowicami, Rudą i K ar
bem.

Po drugiem  pow staniu, rów nież zgniecionem, za
brano się znów do chwilowo p rzerw anej pracy. O rga
nizowano dalej ku rsy  harcerskie, ale o w iele ju ż  licz
niejsze niż pierwsze. K urs żeński odbyty  w  Patoce pod 
kierow nictw em  d ruhny  Sołtysow ej, liczy 68 harcerek , 
kurs męski pod k ierunkiem  druha  Sołtysa 45 harce
rzy. Na zakończenie ku rsu  odbyło się poświęcenie 
sztandaru, ofiarowanego harcerzom  przez społeczeń
stwo z W arszaw y. N a tę uroczystość p rzybył, jak o  
przedstawiciel Związku H arcerstw a Polskiego, druh 
ks. Jan M auersberger, k tó ry  odebrał przyrzeczenie od 
harcerzy śląskich i zacieśnił w ęzły jedności b ra tn ie j 
i narodow ej Ślązaków z całym  k ra je m  polskim.

1 listopada zaczęto w ydaw ać pismo „Harcerz Śląski”.
W listopadzie 1920 r. odbył się p ierw szy zlot H ar

cerstwa górnośląskiego w Bytom iu. B yła to w ielka re- 
w ja prac, dokonanych w  ta k  k ró tk im  stosunkowo cza
sie. Po zaledwo półrocznej p racy  do przeglądu stanęło 
przeszło 1000 młodzieży harcerskiej z 27 środowisk 
Górnego Śląska.

*) Łomnic- hotel polski w Bytomiu, siedziba Komisarjatu P le
biscytowego i polskiej akcji powstańczej.
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Nic io, że wróg przez paręset lat usilnie pracowr 
nad wynarodowieniem śląskiego ludu polskiego! Wy
starczyło tylko pół roku wysiłków w stosownych wa
runkach, aby udowodnić światu, że na Śląsku Polska 
żyje i żyć będzie.

Przemarsz zlotu harcerzy - Ślązaków przez miasto 
i popisy drużyn miały duże znaczenie propagandowe 
i budziły uświadomienie narodowe. Te tysiące harce
rzy, to był olbrzymi argument za Polską podczas prac 
plebiscytowych. Publicznie składane przyrzeczenia 
harcerskie na wierność Bogu i Ojczyźnie jeszcze wię
cej budziły uczucia patrjotyczne i umacniały polskość...

Z chwilą wyznaczenia terminu głosowania cale Har
cerstwo śląskie zmobilizowano do służby pomocniczej.

Drużyny męskie pełniły: służbę kurjerską, biuro
wą, kontrolę mieszkań, czy wszyscy Polacy poszli gło
sować, służbę bezpieczeństwa i pomoc w utrzymaniu porządku.

Drużyny żeńskie pracowały w biurach, pełniły dy
żury w kuchniach dla pracowników plebiscytowych, 
opiekowały się dziećmi rodziców, którzy szli na gło
sowanie, kontrolowały mieszkania, przewoziły cho
rych do głosowania.

Chłopcy i dziewczęta spełniali swe zadania naogół 
b. dobrze. Jedna z drużyn żeńskich otrzymała nawet 
od obywateli polskich z Huty Bismarka wyrazy uzna
nia za je j ofiarną i wydatną pracę.

Wobec częstych napadów, urządzanych przez Niem
ców na polskie zebrania, wielu harcerzy brało udział 
w kontrakcji przeciw bojówkom niemieckim, zagraża
jącym nawet życiu spokojnych obywateli, oraz obra
żającym uczucia narodowe Polaków. W akcji tej brali 
u ział najstarsi harcerze, oddając awanturnikom to, 
co od nich otrzymywali, ale nieraz z dobrą nawiązką, 
puszczając w ruch nietylko pałki, ale i rewolwery.
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W czasie tych w alk  został ciężko pobity  i osadzony 
przez Niemców w w ięzieniu d ruh  Herm el.

P lebiscyt na  G órnym  Śląsku odbył się, da jąc  Pola
kom  św ietne zwycięstwo. Zostało ponow nie stw ier
dzone i to w sposób n ie budzący  żadnych wątpliwości, 
że w górnośląskiem  zagłębiu przem ysłowem  Polacy 
m ają w iększość niew ątpliw ą, poza małem i w ysepkam i 
m iejskiem i, gdzie zam ieszkały napływ ow e i skoloni
zowane żyw ioły niem ieckie.

Tymczasem nadeszła wiadomość, rozpuszczona 
zresztą przez Niemców, że angielski i w łoski p rzed
stawiciele Komisji Międzysojuszniczej chcą, aby Pol
sce oddano ty lko  dw a pow iaty, a  m ianow icie: pszczyń
ski i rybnicki, resztę zaś, pomimo w yników  plebiscytu, 
p roponu ją  oddać Niemcom (odgryw ały tu  ro lę pod
szepty obcych finansistów, k tó rzy  woleli, aby  G órny 
Śląsk pozostał p rzy  Niemcach).

Na wiadomość o tem frym arczeniu G órnym  Śląskiem 
przez dyplom atów zagranicznych Ślązacy w padli w roz
pacz i wściekłość. Zdecydowano nie poddać się żadny m 
dalszym krętactwom , gwałcącym  w sposób bezczelny 
trak ta t wersalski i wolę ludności. G órnicy polscy chw y
cili za broń po raz trzeci, aby samodzielnie ustanowić 
na Śląsku stan prawno-polityczny.

trzecie powstanie wybuchło 3 m aja 1921 roku. Na 
czele jego  stanął popu larny  obrońca p raw  ludu pol
skiego pod zaborem  niem ieckim  w parlam encie n ie 
mieckim, p. W ojciech K orfanty. Zaw rzał bó j na  śm ierć 
i życie, bó j ostateczny. Postanow iono teraz nie ustą
pić żadnej przem ocy i raczej w ysadzić w pow ietrze 
w szystkie h u ty  i zalać w odą kopalnie, aniżeli iść po
nownie w niewolę niemiecką.

Już po 7 dniach w alk  dzielny i p a trjo ty czn y  robot
nik górnośląski za jm u je  tę część Górnego Śląska, gdzie 
ludność polska uzyskała większość głosów podczas 
plebiscytu.

H tiM r ie  w bojach 19. 289





Fala powstańcza zmyła pleśń niemiecką z kraju  
i odsłoniła jego prapolskie oblicze.

Górny Śląsk sam przesądził swój los i stał się czę
ścią składową państwa poJskiego, chociaż w jego spra
wie toczyły się jeszcze tajne narady dyplomatów.

Vv dniu 10 maja, wskutek porozumienia władz ko
alicyjnych z Dowództwem Wojsk Powstańczych, 
działania wojskowe wstrzymano i ustalono linję de
ma rkacyjną, dzielącą od siebie walczące wojska pol
skie i niemieckie. L inja ta biegła wzdłuż stanowisk 
zajętych przez powstańców, gdyż inaczej powstańcy 
nie chcieli mówić o żadnym rozejmie.

Stanowisko rządu polskiego w stosunku do powsta
nia było bardzo trudne. Polska była związana trak ta
tem wersalskim, w myśl którego rząd polski, ja k  
zresztą i niemiecki, nie miał praw a wywierać wpływu 
na wypowiedzenie się ludności śląskiej w sprawie je j 
przynależności państwowej. Rząd nasz jednak wysłał 
notę do koalicji, że uznaje w całej pełni powody, dla 
których ludność górnośląska zerwała się do walki i że 
żąda rozstrzygnięcia zgodnie z traktatem  i wolą 
ludności.

Rząd niemiecki też czuł się skrępowany, potrafił 
jednak uśpić władze koalicyjne i przesyłał skrycie 
dla Niemców na Śląsk broń, pociągi pancerne, arty- 
lerję i t. p. Wiedzieli przy tem wszyscy, że gdyby 
Niemcy jaw nie to uczynili, naród polski ruszyłby 
zbrojnie na pomoc Śląskowi, a tego Niemcy się bali, 
gdyż mogła się na nowo rozpalić wojna europejska, za 
wzniecenie której już raz dostali dobrze w skórę.

Śląsk, podnosząc powstanie, czuł, że Polska twardo 
stoi po jego stronie. Czyż zresztą mogła ona patrzeć 
obojętnie na fakt rozćwiartowania na kawałki je j 
syna, który po latach niewoli wyrąbuje sobie drogę 
do swej matki?
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Jakoż w całej Polsce społeczeństwo zaczęło o rgan i
zować pomoc d la G órnoślązaków . Jeden z pierw szych 
odezwał się O byw atelski Kom itet O brony Państw a, 
zorganizow any w  r. 1920 do obrony przed  bolszewi
kami, przez gen. Hallera. Komitet ten i teraz wezwał 
ludność polską do niesienia pomocy w żywności, pienią
dzach i mora lnem poparciu dla powstańców.

W iele innych organizacyj, w  ich liczbie Związek 
H arcerstw a Polskiego i Związek S trzelecki w ydały  
w te j spraw ie odezw y i rozkazy do swych członków.

N aczelnictwo Z. H. P. zgrom adziło znaczny tran s
port ubrania i obuwia, które zawiozłem powstańcom.

Młodzież akadem icka z całej Polski uchw aliła  go
towość grem jalnego w yruszenia  na G órny Śląsk, na 
pierw sze w ezw anie Ślązaków, a  w ielu  ochotników, nie 
czekając na  w ezw ania, w ym ykało  się przez zam kniętą 
granicę do szeregów  pow stańczych.

Z p ropozycją  p rzybycia  harcerzy  na pomoc p o 
w stańcom  zgłosił się w im ieniu N aczelnictw a au to r 
niniejszej książki do dowódcy pow stania górnośląskie
go pik. Mielżyńskiego, znanego pod pseudonimem 
„D oliw y”. Pułkow nik, _dzięku jąc H arcerstw u i gen. 
H allerow i za d a ry  oraz za gotowość zasilenia szere
gów m łodzieżą harcerską, odrzekł, że położenie je st 
przez -samych Ślązaków o ty le  mocno opanow ane, że 
narazie pomocy nie żądają.

J ymczasem znaczniejsza grupa starszych harcerzy 
akadem ików  z W arszaw skiego Koła w yruszy ła  na  
w łasną rękę na Górny Śląsk, lecz została zatrzym ana 
n a  granicy przez straż  polsko - francuską, przestrze- 
gającą zobowiązania rządu polskiego o nie przepuszcza
niu na Śląsk posiłków wojskowych. Rozgoryczony 
oddział h arcerzy  w rócił do W arszawy, prócz k ilku  
ćwików, k tórzy , nie d a jąc  za w ygraną, chyłkiem  
przedostali się do powstańców.
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Na odgłos pow stania szli na Górny Śląsk na ochotni
ka harcerze zarów no z W arszaw y ja k  z K rakowa, 
Lwowa, Łodzi, Częstochowy, Sosnowca, Radomia i in
nych środowisk. N ajliczniej jed n ak  zaciągali się 
w szeregi pow stańcze harcerze ochotnicy z Chorągw i

Rys. 61. Harcerz-powstaniec na Górnym Śląsku.  
Służba łączności.

sosnow ieckiej, sąsiadującej bezpośrednio z G órnym  
Śląskiem. W kronikach  k ilku  drużyn te j chorągw i 
znajdu jem y  wzm ianki o udziale ich członków w w al
kach na Śląsku, a naw et o zabitych i rannych w po
w staniu.



W iadomo więc, że w alczyli w bojach o wolność G ór
nego Śląska harcerze z 3-ej d rużyny  częstochowskiej. 
5-tej zagłębiow skiej z Saturna, 8-ej sosnow ieckiej. 
14-ej zagłębiow skiej z Czeladzi.

W szyscy harcerze górnośląscy znaleźli się odrazu 
w  szeregach pow stańczych, w stępu jąc do różnych od
działów. Pod Łabędziam i walczy na czele z druhem  
Miłoszem Sołtysem oddział pod w łasnym  sztandarem

> ■ *?• v  \

Kys. 62. Harcerki przy pracy na p unkcie  s in ita rn y ir .

harcerskim , k tó ry  wówczas o trzym ał chrzest bojowy. 
Kierowniczka drużyn żeńskich na Śląsku, druhna W an
da Jordanów na, bierze czynny udział w pow staniu jako 
kom endantka oddziału k u rje rsk iego  na froncie, a po 
zakończeniu w alk  pełni służbę san itarną  w szpitalu 
wojskowym. Została później odznaczona wstęgą w a
leczności I klasy. Młodsi harcerze pełnią służbę kurjcr- 
ską i łącznikową, harcerki p racu ją  w znkładach żywno
ściowych i niosą pomoc sanitarną.
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W pow staniu górnośląskiem  poległo w ielu harcerzy, 
a nawet kilka harcerek, a m. in. druhna Maciejowska 
Pola, zam ordow ana w  w ięzieniu bytom skim  przez 
Niemców.

Po pow staniu p race harcersk ie  chwilowo załam ały 
się. Jednak  w krótce rozw inęły się nowem, żywem 
tętnem, s tw arzając  w  styczności z całym  Związkiem 
młodą i dzielną straż górnośląską.

Nazw iska in stru k to rek  i instruk torów  harcerskich, 
k tórzy  brali udział w  pracach harcerskich na G órnym  
Śląsku w dobie w alk jego o niepodległość.

H a r c e r k i :

O pieńska Janina ze Lwowa.
Zawadzka. Ada z Radomia.
Kulikowska W anda ze Lwowa.
K eniżanka W ładysław a z Lodzi.
Gontarska Anna z Ł odzi..
Piotrowska H alina z Żytomierza.
Janicka Jadw iga z Żytomierza.
Nakielska W łodzisława z Łodzi.
Sołtysowa Jadw iga z Radomia.
Drojowska Janka  ze Lwowa.
Wocalewska Jadw iga z ?.odzi.
Kozanecka Bożena z Łodzi.
Szym ańska Ju lja  z Łodzi.
Tym ińska Jan ina z Kijowa.
Szipeltówna L idja z Łodzi.
Popowiczówna Hela ze Lwowa.
Jordanów na W anda ze Śląska.
Cieślikowska ze Śląska.
Ś. p. Maciejowska Pola z Płocka - Warsz.
W łodarczykówna z Łodzi.
Kowalska M arja z Łodzi.
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H a r c e r z  e:

Ś. p. Dobrzyniecki Kazimierz z W arszaw y (rozstrze
lany  przez Niemców).

Sołtys Miłosz ze Śląska.
Olbromski Antoni z Łodzi.
Morawiecki Stanisław  ze Lwowa.
Kukla M arjan ze Lwowa.
W aw rzyniak Jan  z Poznania.
Szalit Jerzy  ze Lwowa.
K rauze Antoni z Poznania.
R adajew ski Stefan z Poznania.
Kowalewski Stanisław  z Płocka.
Bek Jan  ze Śląska.
Żebek ze Śląska.

Z życia 1 d rużyny  harce rsk ie j im. H. Dąbrow skiego 
w  K nurow ie pow iatu rybnickiego.

D rużyna  została założona 8 kw ietnia 1920 roku przez 
druha Franciszka Powieckiego. D rużynowym  został 
ś. p. d ruh  Emil Śpiewak, k tó ry  w krótce przez swoje 
poświęcenie się w służbie H arcerstw a zm arł w skutek 
choroby. Po zgonie ś. p. Śpiewaka drużynę ob ją ł Jan 
Pyszny. Członkam i d rużyny  wówczas byli m. in. d ru 
how ie: M ichał Płaszczyk, K arol D ym ek. F lo rjan  He- 
nel. Jan  H ajduk. W iktor Nocuń i Leopold Golik. Oni 
to doprow adzili d rużynę do rozkw itu i siły organiza
cy jn e j.

W tym  czasie Inspek torat H arcersk i na Śląsku zor
ganizow ał ku rs in struk to rsk i w C zarnym  Lesie, po
w iatu  lublinieckiego, na k tó ry  z 1 d rużyny  w yjechali 
druhow ie: Jan Pyszny, W iktor Nocuń i inni. Wówczas 
to w ybuchło d rug ie pow stanie górnośląskie, k tó re  p o r
w ało do swoich szeregów w szystkich uczestników 
kursu. Zastęp wilków 1 drużyny zgłasza się w całości 
do powstania. Dowódcą zostaje drużynow y, druh Py-
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s/nv , jego zastępcą druh Nocuń. Harcerze zostali podzie
leni na k ilka  grup, o trzym ujących  każda inne zadanie, 
a więc wywiadowców, kurje rów , p isarzy i sanita- 
rjuszy.

N ajtrudn iejszą  i najniebezpieczniejszą z tych funk- 
cy j by ła  służba wywiadow cza, w k tó re j wzięli udział 
druhow ie: M ysłowiecki, Nocuń W iktor, W łóczek Jan
i G olik Leopold. O dznaczyli się oni, a przedew szyst- 
kiem druhow ie W łóczek i Nocuń, tem, że w  czasie bo
jów  przedostali się przez kordon nieprzyjacielsk i do 
Gliwic do swego dowództwa i mimo, że byli za trzy 
m yw ani przez patro le  niem ieckie, po trafili się w ydo
stać szczęśliwie z ciężkiej opresji. Natomiast Golik i My
słowiecki zostali schw ytani i uwięzieni.

D ruhow ie H enel K onrad i D zierżak Antoni byli 
sanitarjuszam i na froncie pod Bierawą: druh P ła
szczyk Michał spraw ow ał funkcje pisarza w miejscowej 
kom endanturze.

Po upływ ie dwóch tygodni w szyscy zostają powo
łani pod broń i w bitw ie pod Bieraw ą odznaczają się 
odw agą i walecznością. Pam iętnym  dniem był 24 m aja
1920 r.. w k tó rym  to dniu śm ierć w yrw ała z szeregów 
harcerskich przybocznego drużyny, druha Florjana 
ffenela. k tó rv  poległ na polu chw ały pod Bierawą.

Również zginął w trag iczny sposób po ukończeniu 
już powstania ulubiony sekretarz drużyny, ś. p. druh 
Michał Płaszczyk.

Poza tem w drugiem  pow staniu b ra li udział człon
kowie d rużyny : K rzyw a Józef, K ula Robert. Słonina 
Jan. Henel K onrad, Śpiewak Paw eł, Kolar, Rak To
masz. TTadik, M ysłowiecki, D yw buś A ugustyn, P rzy 
była Jan, G rychtot, Sontag. Powiecki Franciszek.

W trzeciem  powstaniu w r. 1921 druh  Powiecki 
Franciszek, organizator P.O.W. na Śląsku, je st do
wódcą kom panji i w alczy nad O drą w m iejscowo
ściach pod Bierawą. Przewozem i Starokoźlem.
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Tam że czynny by ł d ruh  A ugust D ywbuś, ja k o  stały  
łącznik frontow y pom iędzy T a  II bataljonem  15 pu łku  
powstańczego.

R anny zostaje d ruh  Jan Słonina — odznaczony póź
nie j „krzyżem  w alecznych” .

Szereg innych druhów  w ym ienionych w yżej ocho
czo i w v trw ale  staw ał w  w alce frontow ej i w yw ia
dowczej.

Za w aleczność w pow staniu zostali odznaczeni 
..krzyżem w alecznych” druhow ie: Włóczek Tan, No- 

W iktor. Pow iecki Franciszek, ś. p. H enel F lo rjan . 
D yw buś Augustyn.

1 d rużyna harcerska  im. T. Kościuszki 
z W ój tow ej Wrsi.

Jak  G órnoślązacy przygotow yw ali się do pow stania, 
można się zorien tow ać z onisu działań poszczególnych 
harcerzy. C iekaw y p rzeb ies służby pow stańczej 
w okresie przygotow aw czym  cło drucriego i trzeciego 
pow stania miał jeden z druhów  1 d rużyny  h a rce r
skiej w W ójtowej Wsi pod Gliwicami, druh Alfons 
Powiecki. Drużyna ta bvł,i pierwsza, k tóra sie zorga
nizowała na Górnym Śląsku (druga była drużyna 
w Knurowie) i udział je j w  pow staniu z bronią w ręku 
by ł nader liczny. D ostarczyła ta  d rużyna w ielu dziel
nych chłopaków  do funkcy j k u rje ró w  i posłańców, 
a. podczas nlebiscytu agitowała na korzyść Polski oraz 
przy jm ow ała em igrantów . Ta ostatnia p raca by ła  p ro 
w adzona łącznie z d rużyną żeńską.

D ruh Alfons Powiecki, członek H arcerstw a i P.O.W.. 
zak ładał te placÓAvki na  całym  teren ie  pow iatu gli
wickiego. s ta ra jąc  się równocześnie o uzbrojenie dla 
ludzi. W szędzie, gdzie mógł zabiegał o zakupienie 
broni i am unicji.
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D la zdobycia broni chw ytano się przeróżnych for
telów. T tak  np. d ruh  Pow iecki w raz z powstańcam i 
Mastalerzem i W istubą udaje się pewnego razu pod 
osłoną nocy do miejscowości Ziemięcice. pow iatu gli
wickiego, gdzie s ta ł załogą ..G renzschutz”. celem zdo
bycia broni. M astalerza w ysłano ku posterunkow i, że
by  go ..zagadać”, zaś druh Powiecki i powstaniec 
W istuba weszli do m agazynu z d rug ie j strony  i zabrali 
4 karab in y  maszynowe z przyboram i. 5 karabinów  
ręcznych i 6 tysięcy naborów. Następnego dnia uzyska
na zdobycz nrzewiózł druh Powiecki wraz z chłopakiem 
szkolnym wieczorem do W ójtow ej Wsi. Celem u tru d 
nienia rozpoznania zawartości ładunku karabiny  zawi
nę*' w dłusrą słomę, a naboje włożyli do worków z kar
toflami.

Innym  razem  poszedł Powiecki z dwoma pow stańca
mi do kopalni w Gliw icach, gdzie stał niem iecki w a
gon z dynam item  i zabrał stam tąd dwie skrzynie dy 
nam itu. z któ^erro później robiono g ran a ty  ręczne.

Pewnego dnia Powiecki z powstańcem  M arkiem 
tułali się do hangarów’ lotniczych w Gliwicach i. dzięki 
swym stosunkom, wypożyczyli sobie od Niemców 
63 karabinów  ręcznych i 1 karab in  maszynowy, któ^e 
następnie bardzo się p rzydały  w drugiem  powstaniu.

Dobrym  środkiem  uła tw iającym  swobodę ruchów, 
co tak  było  potrzebne przy  przew ożeniu rozkazów  po
w stańczych. broni i am unicji z je d n e j miejscowości do 
drucie i. bvło przebieranie się w m undury  ..Grenz- 
schutzu”. Pewnego razu Powiecki przebrał się za ofi
cera. a now stańey M astalerz. M arek i D a jka za żołnie
rzy i udali się do w ójta wsi Smolnie w powiecie gli- 
wfrkim. "dzie dokonali rew izji i zabrali 5 kam binów.

D ruh Powiecki pracow ał w  P. O. W. od chwili zało
żenia te j organizacji w  r. 1918. Brał udział w pierw - 
szem pow staniu górnośląskiem  w  r. 1919. a następnie 
w drugiem, gdzie był dowódcą kom panji szturm owej
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i, walcząc na  je j  czele, zdobył miejscowości Osi ropę 
i W ójtow ą Wieś. W trzeciem  pow staniu b ierze czynny 
udział p rzy  zdobyw aniu Szarle ja, R ozbarku i Bytomia 
oraz w alczy pod Strzelcam i.

Poza ak c ją  w ojskow ą harcerze d rużyny  im. T ade
usza Kościuszki z W ójtow ej Wsi przyczynili się w y
bitn ie na swoim teren ie  do w yborów  do „R eichstagu”, 
rozdając potajem nie Polakom  do rąk  k a r tk i z num e
rami na listę polską. D odatni dla Polaków w ynik  w y
borów przyniósł w ielkie rozczarow anie Niemcom, k tó 
rzy nie mogli pojąć, kto mógł rozdać Polakom k a rtk i 
do głosowania. A kcją tą k ierow ał d ruh  Powiecki, w y
sy ła jąc  h arcerzy  z kartk am i na ulicę i do domów p ry 
w atnych.

Za swą odw ażną i pełną poświęcenia działalność 
d ruh  Alfons Pow iecki został odznaczony „śląską w stę
gą waleczności i zasługi 1 k la-y” oraz podany do 
„krzyża w alecznych”.

N apad Niemców na delegata N aczelnictw a Z. II. P.
(Z p a m i ę t n i k u  a n t o m ) .

Jak  zaznaczyłem  w yżej delegowano mnie z Naczel
nictwa na G órny Śląsk, celem odw iezienia pow stań
com oporządzenia oraz porozumieniu się z władzami po- 
wstańczem i co do ew entualnej pomocy ze strony H ar
cerstwa.

Zaopatrzony w  instrukcje , udałem  się do Sosnowca, 
gdzie porozum iałem  się z miejscowemi harcerkam i 
w spraw ie u ła tw ienia mi przedostania się przez lin ję  
graniczną polsko - śląską, na k tó re j patro low ała straż 
graniczna, złożona z posterunków polskich i francu
skich. Bez wielkich trudności znalazłem się wkrótce, nie 
zauw ażony przez nikogo, na teren ie  powstańczym . Na- 
razie m iałem  w ątpliw ości, czy jak o  harcerz mam mo
ralne praw o p rzekraczać granicę, ale prędko dosze-
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cifem do wniosku, że nie łam ię tu ani p raw a narodo
wego, ani m iędzynarodow ego, gdyż przechodziłem  
przecież z je d n e j części Polski do drugiej, a ustaw ione 
w arty  graniczne były jedynie gwałtem, wymuszonym 
na Polsce... Poza tem przekradania się przez straże nie 
uważałem za  przestępstwo i dlatego, że wszystkie wróble 
ćw ierkały w Sosnowcu o tem, że ze strony niemieckiej 
ciągle jest dostarczana w ukryciu  broń, am unicja, a na
wet żołnierze i nikt temu nie przeszkadza... Jedynie 
p rz \r rew izji byłbym  narażony na odebranie mi posia
danego małego rewolweru, przyjaciela jeszcze z walk 
lwowskich, k tó ry  mógł mi się przydać i tu ta j na terenie 
powstańczym.

K roki swe skierow ałem  do Bytomia, zajętego przez 
wojska francuskie, które na rozkaz koalicji usunęły 
stam tąd powstańców. W Bytom iu m iałem  się spotkać 
z druhem  Sołtysem , działającym  na te ren ie  pow stań
czym. Do m iasta w kroczyłem , prow adzony przez h a r
cerkę bocznemi uliczkam i, aby  nie zwrócić na siebie 
n iczy je j uw agi, coby mi mogło przeszkodzić w speł
nieniu mego zadania. D ruha Sołtysa znalazłem w sie
dzibie K om itetu Plebiscytow ego. Dom Komitetu cały 
był od dołu do góry  opancerzony grubą blachą, gdyż 
Niemcy k ilkak ro tn ie  urządzali zb ro jne i bombowe n a
pady na Polski Kom itet Plebiscytow y, a także próbo
wali dom ten  podpalić. B yła to w ięc mała, ale dobrze 
uzbrojona i opancerzona forteczka. D ruh  Sołtys był 
kom endantem  straży  Komitetu. Z rew olw erem  rów nież 
się nie rozstaw ał, poniew aż bursze bytom scy dobrze 
go znali z fo tografji i k ilkak ro tn ie  urządzali na niego 
polowanie.

Przed w yjazdem  na teren operacyjny wojsk po
w stańczych druh  Sołtys u ła tw ił mi zaępatrzenie się 
w w iększą ilość nabojów  rew olw erow ych i tegoż dnia 
jeszcze w yjechałem  pod w skazanym  adresem  do m ie j
sca postoju dowództwa powstańców.
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Po załatw ieniu  udz.elonych mi zleceń N aczelnictwa 
u dow ódcy pow stania, w róciłem  na rano do Bytomia, 
ażeby następnie wracać zpowrotem do W arszawy.

Ponieważ miałem klika wolnych godzin do w yjazdu, 
zaproponował mi druli Sołtys przeciiadzkę po Bytomiu 
i pokazanie w parku  miejskim pom nika ty ran a  ludności 
polskiej pod zaborem pruskim , Bismarka. Polacy próbo
wali pom nik ten w ysadzić w powietrze, co się tylko czę
ściowo udało.

Celem  osłonięcia swego s tro ju  sportowego, odb ija
jącego od m arynarkow ych  ubrań  mieszkańców Byto
mia, narzuciłem  na siebie pelerynę, k tó rą  mi pożyczył 
przed  w yjazdem  z W arszaw y d ruk  Janek  G rabow ski, 
sek reta rz  generalny  N aczelnictwa.

Pogoda b y ła  jasna, czas przed  zachodem słońca. 
W p ark u  było w ielu spacerowiczów, przew ażnie m ę
skiej młodzieży, Niemców. Siedziało też ich kilku na 
ław kach wokoło pom nika Bism arka. O bejrzeliśm y po
m nik i w yrw aną w nim przez g ranat dziurę, przyczem 
rozmowę prow adziliśm y głośno po polsku, nie porusza
jąc  oczywiście drażliw ej spraw y pomnika.

N araz zauw ażyliśm y, że nasza obecność wywo
łała poruszenie wśród grom adki kilku przyzwoicie 
ubranych młodzieńców. Widocznie nie podobali
śmy się im. Zam ieniliśm y z Sołtysem porozum iew aw 
cze spojrzenia, nie zd radzając  ze sw ej strony  zaniepo
kojen ia. Przecież byliśm y w mieście, w k tórem  rozlo
kow ane b y ły  w ojska francuskie, cóż w ięc może nam 
grozić? W oleliśm y się je d n ak  oddalić szybkim  k ro 
kiem  i przeszliśm y obok altany , sto jącej na  w zgórku, 
k tó ry , ja k  później dow iedziałem  się, nazyw ał się 
„w zgórkiem  miłości”.

Nie oglądając się, czuliśmy jednak  przez skórę, że 
k ilku  drabów  pośpiesza za nami. Za chw ilę jeden  z nich 
trzepnął Sołtysa po ram ieniu  i rzekł: „lialten Sie sieli” 
(zatrzym ajcie się), ale Sołtys w iedział, czemby to  się
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dla nas skończyło. B ylibyśm y zbici i zm asakrow ani do 
u tra ty  przytom ności, co często Niem cy urządzali Po
lakom  na ulicy.

D ruh  Sołtys odskoczył ja k  żbik, a w ręku  jego  b ły 
snął rew olw er. Padł strzat, poczein wzięliśmy nogi za 
pas, on naprzód, ja  za nim, rów nież z rew olw erem  
w garści.

W p a rk u  pow stał nieopisany k rzy k ; jed n i wołali 
„ trzy m aj”, „ lap a j”, inni w panice uciekali.

Za park iem  w odległości pół k ilom etra  w idniało po
le, te ren  w olny, pow stańczy. Ale oddzielone było od 
nas k ilku  pło tam i; żyw opłotem , sztachetam i i w ysokim  
parom etrow ym  parkanem . Skierow aliśm y się w  stronę 
pola przez p arkany . W żyw opłocie w padliśm y na p rze
ciągnięte w ew nątrz d ru ty  kolczaste, k tó re  je d n ak  p rze
sadziliśmy, pozostaw iając na  nich bezzwrotnie kilka 
większych strzępów naszej garderoby.

Wśród nieustannego hałasu  pędziło za nam i k ilku 
Niemców, w ręk u  k tó rych  okazały  się niewiadom o 
skąd grube gumowe laski. Jeden z nich, w yprzedzając
o kilkadziesiąt kroków innych, sadził za mną z w ycią
gniętą ręką, aby mnie chwycić. Postanowiłem zrobić 
użytek z broni. Wycelowałem w przeciwnika, m ając go
o 5 kroków za sobą. Widocznie nie spodziewał się tego, 
gdyż skurczył się i przysiadł, odw racając się plecami, 
jak b y  chował głowę pod siebie. Mnie jednak pot krop li
sty w ystąpił na czoło: rewolwer nie strzelił, bo... nabój 
nie był wprowadzony do lufy. Sam fak t jednak, że obaj 
jesteśm y uzbrojeni, pow strzym ał chwilowo pogoń. Biec 
jednak  prędko nie mogłem, gdyż płuca moje przestrze
lone na wojnie przed 2 la ty  zaczęły odmawiać posłuszeń
stwa, a wiadomo jest, że człowiek biega nie tyle nogami, 
co płucami. — „No”, — myślę sobie, — „jak  mnie zła
pią, to mi dadzą łupnia, a  potem skandal z Francuzam i”. 
Resztkami więc sił dobiegłem do ostatniego płotu, który 
trzeba było jeszcze przebyć, ale za k tórym  czulibyśmy
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się nieco lepiej niż w parku. D ruh Sołtys, mimo że mógł 
biec prędzej, widząc, że pozostają wtyle, nie opuszczał 
mnie i biegliśmy obok siebie. Pierwszy skoczył na p ar
kan, podsadziłem go, a  on, w drapaw szy się na wierzch, 
podał mi rękę. Za chwilę już byliśmy za płotem. Tu zde
cydowałem się odpocząć, bo dalej biec nie mogłem. Splu
nąwszy, zauważyłem, że mam w ustach krew. Stanąłem 
za płotem i pamiętając już o wprowadzeniu naboju do 
lufy  rewolweru, zacząłem ostrzeliwać nadbiegających 
Niemców. Zatrzymało to ich, a  naw et zaczęli się cofać. 
Ale za chwilę zauważyliśmy, że w pewnej odległości od 
nas przeskakują przez płoty na pole i zabiegają nam 
drogę.

Ruszyliśmy dale j trochę kłusem, trochę krokiem . 
Zabiegających drogę powstrzymywaliśmy strzałami, 
zmuszając ich kłaść się w brózdach zoranego pola.

Tak uszliśmy jeszcze kawał, mając Niemców z bo
ków i ztyłu. W tem  stało się coś nieoczekiwanego. Z po
b lisk ie j fabryki, stojącej o k ilkaset m etrów  przed  na
mi, wyskoczyło siedm iu ludzi i dali do nas salwę je d 
ną, drugą, trzecią... Kule zagwizdały nad nami, jedna 
przeszyła rękaw m ojej m arynarki, druga — płaszcz Soł
tysa. Strzały nie ustawały. W tem Sołtys krzyknął: „to 
powstańcy”. Zaczęliśmy wymachiwać rękami, dając 
znać, aby przestali strzelać. Rzucili się biegiem do nas 
z bronią gotową do strzału i bagnetami. Oczy im bły
szczały, a z tw arzy  biła wściekłość i zaciętość.  „My 
Polacy, my od Korfantego” — wołaliśmy, nie chcąc do
stać kuli w łeb. — „Rzucić broń na ziemię, ręce do gó
ry — krzyknął dowódca oddziału. Uczyniliśmy to po
słusznie. — „Maszerował do kom endy” — rozkazał, ota
czając nas ludźmi.

W drodze do kom endy nie chciano wogóle z nami 
mówić. D opiero w  gm achu fab ry k i wyjaśniła się, omal 
że nie skończona tragicznie, pomyłka. Powstańcy, k tó
rzy  mieli posterunek  w fabryce, posłyszawszy strzały
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i widząc goniących nas ludzi, sądzili, że to gonią Niem
ców, mieli więc szczery zamiar nas zastrzelić. Po wy
legitymowaniu nas zwrócili nam broń i sprowadzili za
kryte auto, klórem, dziękując Bogu za wyjście z tara
patów, wróciliśmy do opancerzonego domu w Bytomiu.

Tego dnia już nie wysuwałem nosa na ulicę, ani ja, 
ani Sołtys, żeby przypadkiem me spotkać znajomych 
z parku. Na drugi dzień w miejscowej niemieckiej ga
zecie znaleźliśmy następujący opis zajścia w parku.

S t r z e l a n i n a  w p a r k u .
„W pobliżu pomnika Bismarka siedziało dwóch mło

dych ludzi, z których jeden pokazywał swój rewolwer. 
Znajomi tych dwóch burszów poznali ich jako Polaków 
z Karbu. Gdy obaj siedzący na ławce zauważyli, iż 
poszczególne osoby do nich się zwracają, chwycił je 
den rewolwer i strzelił naoślep w kierunku zbliżają
cych się. YYkońcu rzucili się obaj Polacy do ucieczki 
przez altanę zwaną „wzgórek miłości” na płot. Obaj 
chcieli przesadzić płot. Jednemu udało się to, drugi 
spadł z płotu. Tenże w dalszym ciągu uczynił energicz
ny użytek ze swej broni tak, że osoby spacerujące na 
„wzgórku miłości” znalazły się w niebezpieczeństwie. 
Jeden, z Bogu ducha winnych przechodniów*), został 
zraniony. Kula trafiła go w nogę. Znajomi rannego za
jęli się nim i przewieźli go narazie do miejskiego szpi
tala”.

*) Ten co nas gonił (przypisek autora). 
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R O Z D Z I A Ł  XII.

GAWĘDY WOJSKOWE.
Harcerz a wojna. — X prawo harcerskie w wojsku. — Czy zawsze 

harcerze byli wierni swemu prawu?

Harcerz a wojna.
(Gawęda przy ognisku na froncie w dn. 9.IX. 1920 r„ w miejscu 

postoju 201 p. p. i 205 p. p.).

Patrząc na to ognisko, otoczone tłumnie młodymi 
żołnierzami, z których każdy ma krzyż harcerski na 
piersiach, mimowoli myśl biegnie ku cichym letnim 
wieczorom w obozach harcerskich, gdzie zaledwo kil
ka tygodni temu jeszcze gromadziliśmy się, spokoj
nie gwarząc i śpiewając, a nasi instruktorzy mówili 
nam o prawie harcerskiem, o polskich bohaterach,
o naszych obowiązkach. Było wtedy w Polsce, zdawa
ło się, zupełnie cicho i spokojnie, mimo, że na odległym 
froncie rozgrywały się ciężkie walki wojska polskie
go z najazdem bolszewików. Nikomu na myśl nie 
przychodziło wówczas, iż sami będziemy świadkami, 
a nawet uczestnikami ogromnego wysiłku zbrojnego, 
w obronie istnienia Polski, kiedy wszystkie szkoły 
wraz z profesorami, a  drużyny harcerskie ze swymi 
komendantami, naraz przerwać będą musiały wywcza
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sy letnie, zw inąć obozy, zam ienić laskę skautow ską 
na k arab in  i iść na  w ielką wojnę...

Jeszcze nie m inęło lato, k tó re  tak  głośno rozbrzm ie
w ało gw arem  obozów i w ycieczek, a ju ż  to samo lato 
je s t św iadkiem  jak że  zmienionego try b u  życia harce
rzy? Jak  w iele przeżyliśm y przez te  dw a miesiące! 
O bozy zwinęliśm y i ju ż  każdy  z nas ma na sobie mun-

Rys. 63. Oznaki harcerskie z czasów w ojny (rząd 
górny od lewej strony): 1. komp. harc. 6 p. p. Leg.
2. Grupa harc. przy 2 dyw. leg. 5. L iiijka czer
wona harcerzy z Łodzi (rząd dolny od lewej strony).
4. Pomorska kom panja harcerska. 5. Hufiec wileński.
6. Oddział w artowniczy w Wadowicach. 7. Działo 

harcerskie w 5-ej b a terji 201 p. a. p.

du r żołnierski i k a rab in  w garści, w ielu z braci naszych 
usnęło snem w iecznym , w ielu odniosło zaszczytne ra 
ny, a  w szyscy przeszliście n ie jedną bitwę, p rzem ie
rzyliście krokam i w iele setek kilom etrów, odczuliście 
głód i niedostatek, w ypróbow aliście czcm są tru d y  w o
jenne. Z chłopców, beztrosko harcu jących  po polach
i lasach dla w prawy, ćwiczenia lub przyjem ności prze
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kształciliście się w w ytraw nych żołnierzy, którzy mocą 
swego ram ienia i swego ducha bronią niepodległości 
kraju .

Przeżyliśm y w iele w  trudach  i bojach i możemy się 
oświadczyć, czem jest w ojna dla harcerzfa.

Czy na w ojn ie  czuje się ja k  now icjusz lub  bezradny 
niedołęga? Nie. Bo to nie pierw szy raz przyszło mu 
m aszerować po 40 km  na dobę; ja k  potrzeba to pokona 
i w iększą odległość; nie p ierw szy też raz obozuje pod 
golem niebem  w czasie deszczu i zimna, czołga się 
i podchodzi nocą n ieprzy jaciela , stoi sam jed en  na cza
tach w n iep rzy jaznych  w arunkach, idzie na  zwiady, 
nie p rzeraża  się ciem nych nocy. Teraz w łaśnie na  w o j
nie stara  się, ja k  może najlepiej popisać tem, czego 
nauczył się w drużynie, w ykazać się ze swej spraw no
ści zwiadowczej, terenoznaw stwa, pionierki, „sam arytan
ki”, tropienia i t. p. i t. p. Są to realne korzyści, które 
nam dało Harcerstw o i które teraz spożytkowujem y ja 
ko żołnierze.

U robił też harcerz  sobie w łasną filozofję harcersko- 
żołnierską w poglądzie na sw oją obecną rolę. W alka 
na froncie je s t m u najisto tn ie jszą  częścią służby w o j
skow ej. T u  dopiero składa dowody sw ej w artości jak o  
żołnierz i ja k o  człowiek, tu  dopiero może p rzejaw ić 
swe męstwo, rycerskość i odwagę, do te j po ry  skrom nie 
ukryw ane, choć pragnące sposobności do czynu.

K ażdy człowiek posiada in s tynk t samozachowawczy, 
k tóry  w duszy żołnierza zmaga się z poczuciem 
obowiązku. Jeżeli ulegnie tem u pierw szem u, s ta je  się 
szkodliw ą jednostką  w szeregach oddziału, jeże li go 
zmoże — ulega głębokiej przem ianie w ew nętrznej, 
w strząsającej naw et dotychczasow ym  jego światopo
glądem.

W obliczu śm ierci p o jm u je  przedew szystkiem  isto t
ną bezw artościow ość fałszu i tego wszystkiego, co nie
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je s t praw dziw e. Fałszow anie p raw dy  obrażałoby jego 
godność osobistą, k tó rą  w ysubtelniły  gwizdy kul i pę
kające  granaty , k tó rą  w yzw oliły  z pustego b lichtru  
p ierw iastk i w yższej natu ry .

O to jed en  z w ychow aw czych momentów w ojny, 
k tó ry  na podłożu zasad wszczepionych do duszy przez 
ideologję harcerską, reo rgan izu je  psychikę żołnierza 
i pobudza go do bohaterstw a.

W ojna dzisiejsza staw ia nam  różne konieczności.
Pomimo w ielkich trudów  i znojów  musim y w ykazy

wać się siłą i w ytrzym ałością duchową. H arcerz pow i
nien przychodzić do w ojska n ie ty lko jak o  jednostka 
dźw igająca karab in : powinien on wnieść do swego od
działu i duch praw a harcerskiego, którym  żył w druży
nie i organizacji harcersk ie j. Ma wnieść do w ojska ideę 
harcerską jak o  przeciw staw ienie dem oralizacji, w y
w ołanej w łaściwościami życia w ojennego, k tó ra  nie
tylko osłabia w artość bojow ą żołnierza, lecz także w y
rządza niepow etow ane k rzyw dy m iljonom  ludności 
cyw ilnej, oraz obniża etykę m oralną i obyw atelską 
w narodzie.

P unk ty  IV i X praw a harcerskiego, t. zn. o miłości 
bliźniego i czystości m oralnej, najczęściej są atakow a
ne w w arunkach wojennych. Alkohol, papierosy, roz
pusta, grabież lub kradzież — oto są zm ory tow arzy
szące żołnierzom w pochodach i niszczące wojsko 
w sposób niewidoczny.

O dobrych uczynkach względem ludności miejsco
wej za mało pam iętam y. Słyszymy też czasem zdania, 
że jeżeli się je st w w ojsku, to nie można być harce
rzem...

G dyby podobne przekonanie miało zapanować w od
działach harcerskich, byłoby  to bankructw em  ideolo- 
g ji harce rsk ie j wobec trudności w ojennego życia, by ł
by to trium f zła nad dobrem, kapitu lacja wartości sy
stem u harcerskiego.
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Na szczęście ta k  nie jest. N ad złem, tu  i ówdzie 
w kradającein  się, zapanow uje św ietna atm osfera h a r
cerska, robiąc z harcerzy  dzielnych żołnierzy.

H arcerze w  w ojsku  n ie sprzeniew ierzą się praw u 
harcerskiem u i ślubow aniu, ja k ie  składali, w stępu jąc 
do organizacji. P raw o harcersk ie  ja k  w  stosunku do 
was, k tó rzy  jesteście w w ojsku, ta k  i do waszego oto
czenia, nic nie pow inno stracić na w artości; m a pozo
stać ta k  samo czyste i n ieskazite lne ja k  i podczas p ra 
cy w drużynach, bo dopiero w tedy  spełni sw oje zada
nie w  w ojsku.

Dziś przeżyw am y m om enty k iedy  H arcerstw o sk ła
da w  ofierze d la O jczyzny w szystko co m a najlepsze
go. Rozstrzyga się zarazem pytanie, jak ie  wartości 
wnoszą harcerze  do w ojska, czy napraw dę p rzy  ich 
licznym  napływ ie do w ojska, podnosi się jego poziom 
m oralny  i w artość techniczna, czy wreszcie, ruch h a r
cerski w yjdzie  zwycięsko z p róby  ogniow ej i stw ier
dzi, że istotnie je s t ruchem  odrodzeniow ym  dla mło
dzieży i narodu? B ierzm y przytem  pod uw agę, że n a
ród nasz stanął dziś oko w oko z zagadnieniem : zw y
ciężyć lub iść w  niewolę do zezw ierzęciałych hord bol
szewickich. T eraz w łaśnie ideologja harcerza całą po
tęgą sw ej w artości pow inna znaleźć w yraz w czynach

W ojna z bolszewikam i, w k tó re j bierzem y udział, 
prow adzona je s t przez Polskę w obronie cyw ilizacji
i chrystjanizm u. Polska przytem  broni się przed gw ał
tem, rabunkiem  i niewolą. Na froncie naszym  w re 
w alka  dwóch idei — idei szatana z ideą bożą. O zw y
cięstwie z tym  wrogiem zdecyduje nie tyle ilość bagne
tów, co przedew szystkiem  w artość m oralna żołnierza. 
Nią górow ać m usim y nad  wrogiem , a jest to w mocy 
każdego harcerza.
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„H arcerz je s t czysty w myśli, mowie
i uczynkach; nie pali tytoniu, nie p ije na
pojów  alkoholow ych”.

C zy dziesiąte praw o harcersk ie  może mieć zastoso
w anie w  w ojsku, czy też n ie? — oto pytan ie, k tó re  czę
sto sobie staw iam y.

O d starych  żołnierzy słyszym y nieraz, że w wojsku 
trzeba żyć niem oralnie, pić w ódkę, palić papierosy; kto 
tego nie robi — ten  zły żołnierz.

Jakże więc ma postępow ać w  w ojsku  harcerz, k tó re 
go praw o harcersk ie  obow iązyw ało w drużynie jako  
zasada niezłom na?

O dpowiedź je s t prosta, nie w ym agająca w ielu do
wodów: harcerz, zam ieniając m undur harcersk i na 
w ojskow y tem  w ięcej pow inien dbać o czystość i p ra 
wość sw ej duszy, o h a rt ciała i zdrow ie, o spraw ność 
w szystkich zmysłów, o u trzym aniu  na wodzy swej 
woli. W łaśnie dlatego ćw iczył się od la t najm łodszych 
w szeregach harcerskich, ażeby po dojściu do pelno- 
letności, czyto na stanowisku cywilnem, czy w w oj
sku, w cielać w  życie ideały  harcersk ie  i tem samem 
w płynąć na  siłę m oralną i fizyczną narodu H arcerz 
pow inien wnieść do szeregów wszystko, co ma w  sobie 
najlepszego, t. j .  czynny stosunek do praw a harcersk ie
go. „W szystko co nasze O jczyźnie oddam y” głosi pio
senka harcerska, w m yśl tego hasła więc będzie harcerz 
postępował. Czyżby ideologja harcerska przy  pierwszem 
zetknięciu się z surową rzeczywistością miała prysnąć 
jako  rzecz nierealna?

W ojsko polskie nie je s t jak iem ś ordynarnem  Rze
miosłem, lecz jest w swem założeniu konieczną formą 
ofiarne j ryw alizacji dobra i spraw iedliw ości ze zlein
i przem ocą. Jedynie źli ludzie rycersk i zawód żołnie-

X p r a w o  h a r c e r s k i e  w w o j s k u .
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rza p rzekszta łca ją  w insty tucję  k rzyw dy  i zw ierzęce
go rozw ydrzenia. N ieposzanowanie czci kobiet, k rzyw 
dzenie ludności cyw ilnej, to najczęstsze w ady żołnie
rza, k tó ry  nie posiada podstaw  m oralnych w  swojem 
wychowaniu. Służba wojskowa, m ająca na względzie 
obronę O jczyzny przed  wrogiem , a naw et oddanie ży 
cia w  potrzebie, je st św iętym  i najszczytniejszym  obo
w iązkiem  każdego obyw atela Rzeczypospolitej. Żoł
n ierz - harcerz, pełn iący  ten sw ój szczytny obowiązek, 
pow inien rozumieć, że je s t ja k b y  w  św iątyni, k tó re j 
splamić ani czynem ani słowem — nikomu nie wolno.

Nie m niejsze zło przynoszą alkohol i papierosy, jako  
rzecz przyzw ycizajenia, a naw et nałogu, nie zaś p o trz e 
b y  organizm u. W róg, dla podstępu, używ a trunków 
ja k o  środków  niezaw odnych. Szpiedzy, łub m ieszkań
cy n ieprzychy ln ie  do w ojska naszego usposobieni, pod 
pozorem gościnności i okazyw ania sym patji, spaja ją  
gorzałką żołnierzy przed snem lub udaniem  się na 
czaty. C zujność w ten sposób je st zniweczona, w ystar
czy przeto  szpiegom dać parę  sygnałów  umówionych 
w stronę wroga, aby  ten uderzył i zadał klęskę. Znam 
wypadek, kiedy jeden z naszych ta jnych  wywiadowców, 
zam ieszkujący na tyłach jednego z oddziałów* bolsze
wickich, zjednał sobie zaufanie nieprzyjacielskiego do
wództwa, spoił wódką, winem i piwem (mieszanina 
trunków  działa szybciej i mocniej) wszystkich oficerów. 
uprzedziw szy przedtem  o libacji sztab polski. Kilka be
czułek alkoholowej mieszaniny, k tórą serdecznie u ra 
czyli się nałogowi zwolennicy tego napoju, było powo
dem znacznego powodzenia z naszej strony, oddając 
w nasze ręce w szystkich oficerów sztabu nieprzyjaciel
skiego, kilkuset żołnierzy, karab iny  maszynowo i t. p.

U jem ne sku tk i alkoholu możemy w ykorzystyw ać 
dla unieszkodliw ienia naszego vvrroga, ale w szeregacłi 
swego w ojska m usim y stanowczo tępić używ anie tego 
zdradliwego napoju. Każdy, kto uważnie obserwował
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w pływ  alkoholu na żołnierza, stw ierdzi, iż używ anie 
to ina tylko ujem ne strony, a żadnych dodatnich.

Zwolennicy napojów  alkoholow ych tw ierdzą, że żoł
nierz po w ypiciu idzie lep iej do ataku. Tw ierdzenie 
to nie w y trzym uje  k ry ty k i, gdyż żołnierz - pa trjo ta . 
ażeby się dobrze bić, nie po trzebu je  sztucznej pod
niety, posiada on świadom ą gotowość do poświęcenia, 
k tó rą  nosi w  duszy razem  z miłością O jczyzny. S tw ier
dziły  to w dostatecznym  stopniu nasze, złożone z mło
docianych żołnierzy, pu łk i ochotnicze i w iele oddzia
łów regularnego wojska, które bez kropli alkoholu 
bagnetem  zdobyw ały k a rab in y  maszynowe, mimo, że 
te swym ogniem k ład ły  pokotem  całe nasze kom panje.

D odaw anie anim uszu i odwagi zapomocą wódki 
tam, gdzie ich b rak u je , je s t n iepraktyczne, gdyż 
w ódka prędko ula tn ia się z głowy, a z nią ulecieć mo
że i... animusz.

Dowódca, oficer lub podoficer, po użyciu alkoholu 
przechodzi w stan zobojętnienia i bierności, trac i rów 
nowagę myśli, a co najw ażniejsze, p rzesta je  być tym 
..czuw ającym  duchem ” swego oddziału, k tó ry  w szyst
ko przew iduje i na wszelkie niespodzianki ze strony 
nieprzyjaciela jest przygotow any.

Dowódca, k tó ry  je s t „lekko” podchm ielony, nie daje 
w yraźnych i ścisłych rozkazów. „C zuw ającym  du
chem” oddziału m a obowiązek być każdy  dowódca, 
a tem bardziej dowódca - harcerz. Alkohol to paraliżuje.

Z paleniem  tytoniu  rzecz się ma podobnie. Żołnierz, 
p rzyzw yczajony do palenia, gdy mu zabraknie pap ie
rosa, nie zna spokoju: staje się zły, traci zwykłą rów- 

wagę, i w  roztargnieniu  gorzej spełnia sw oje obo
wiązki. H arcerz tych przykrości nie doświadcza. Wie 
również i o tem, że dym  tytoniow y lub błysk ognia 
zdradzić go mogą łatwo. W ten sposób np. harcerze 
z 6-go harcerskiego pu łku  wzięli do. niewoli k ilku
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Litw inów, k tó rzy  obecność sw oją zdradzili w nocy 
dzięki błyskow i ognia zapalanego papierosa.

Wymienione tu szczegóły, dotyczące moralności, 
używ ania alkoholu i papierosów , są napozór małego 
znaczenia, w masie jednak w yw ierają znaczny w pływ 
na n ie jeden  zam iar w ojenny.

C z y  z a w s z e  h a r c e r z e  b y l i  w i e r n i  
p r a w o m  h a r c e r s k i m .

W pływ  ideologji harce rsk ie j na ustosunkow anie się 
harcerzy  do życia w  w ojsku  i na froncie ch a ra k te ry 
zu ją  poprzednie rozdziały. T u ta j należy  się nieco za
trzym ać nad spraw ą, w  jak im  stopniu dopuszczali się 
harcerze uchybień w zględem  praw  harcersk ich?

Naogół, harcerze w dziedzinie zagadnień etycznych 
i m oralnych, trudnych  do rozw ikłania w  życiu żołnier- 
skiem, n ie ty lko  nie ulegali w pływ om  złego otoczenia, 
ale przeciw nie, n ieraz je  opanow yw ali i poddaw ali 
swemu w pływ owi. S tw ierdza ją  to dowódcy oddziałów 
harcersk ich  i w spom inają o tem harcerze w  listach do 
swoich przyjació ł. Ale działo się to tam, gdzie istniała 
pew na zżyta grom adka chłopców, k tó rzy  swym czyn
nym  stosunkiem  do zagadnień moralności w  w ojsku, 
zyskali szacunek dla siebie i swoich przekonań.

G orzej było, je śli chłopiec sam jeden  tra fił w oto
czenie starej w iary  żołnierskiej, k tó ra  uw ażała za punkt 
honoru czy też braw ury, prow adzić życie pijackie i roz
pustne, stw arzając nie ty p  żołnierza - patrjo ty , lecz żoł
nierza żołdaka.

Zdaniem ich, k to  się nie up ija , nie pali papierosów, 
nie b ierze udziału w rozpuście, nie klnie, ten  nie jest 
dobrym  żołnierzem .

Jeden z h arcerzy  tak  opisuje sw oje w rażenia w  tym  
względzie (książka „O uczniu  żołnierzu — nap. dr.
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K. K onarski): K ażdy ze skautów  słyszał to ciągle: „Te, 
skaucie zapal! Te, skaucie chodź w ypijem y! Te, chodź 
dziś ze m ną na w ieczór i t. d.”. P łuń na tw oje praw a, 
teraz jesteś w  w ojsku, tu  cię to w szystko nie obowią
zuje. Kiedyś mogłeś nie palić, nie kląć, nie pić, ale 
dziś?! Co ci to po tem?! Zostań raz praw dziw ym  żoł
nierzem... i t. d.”. No i n ie jeden  harcerz zapom inał, że 
był druhem , n ie jeden  porządny  sztubak „pluł na 
cnotę”, niejeden staw ał się „praw dziw ym  żołnierzem”. 
Lecz w tedy  dopiero poznał ja k  źle uczynił. W czasie, 
k iedy  pił, palił, fundow ał i t. d. by ł „m orus chłop”, ale 
naza ju trz , każdy  dokuczał mu i w yśm iew ał się co w la
zło: „Tyżeś harcerz? To skauci ta k  robią? T y elegan
cie tak i i owaki. T y  harcerzu  zam azany! T y skaucie 
papierow y etc...” To też w listach harcersk ich  znajdu 
jem y  częste doniesienia, że pojedyńczy  harcerze 
w w ojsku „giną”, za traca jąc  ducha harcerskiego.

W pew nym  oddziale rozpuszczono pogłoskę, że N a
czelnictwo udzieliło „dyspensy” dla nie przestrzega
jących  p raw a harcerskiego w  w ojsku. N iew ątpliw ie 
by ły  to ty lko  gorzkie kp iny  czyjeś z tych, k tó rzy  za
pominali, że są harcerzam i.

Niestety, nie każdy  jeszcze z naszych chłopców no
szących krzyż harcersk i na piersiach, nosił bez uronie
nia czystość zasad harcerskich. N ajw ięcej w ykroczeń 
było z papierosam i. N iektórzy ulegali namowom do 
picia wódki. O innych w ykroczeniach w  czasie mych 
w izy tacy j w  oddziałach harcersk ich  słyszałem  mało.

A jed n ak  było parę  zajść, k tó rych  ukryw ać nam 
nie wolno. Na froncie więc jeden  z harcerzy  b ra ł 
udział w  n iep raw nej rekw izycji żywności (niepraw na 
rekw izycja w ykonana bez zezwolenia dowódcy i nie 
w ostatecznym tylko razie — jest pospolitą grabieżą). 
Chłopiec ten  jed n ak  został niezwłocznie u k aran y  
przez kolegów - harcerzy, k tó rzy  mu odebrali k rzyż 
harcerski.
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W straży  granicznej k ilku  chłopców dopuściło się 
n iety łko  nieposłuszeństw a w zględem przełożonych 
oraz palenia papierosów , ale naw et kradzieży  i p rze
puszczenia przem ytników  za łapów kę przez granicę. 
W innych było k ilku , w tem k ilku  n ieharcerzy, a k ilku  
harcerzy.

G dy wiadomość o tem doszła do ogółu, został n ie
zwłocznie zwołany sąd koleżeński, złożony z najpow aż
niejszych harcerzy i nieharcerzy, z udziałem przedsta
wiciela w ładzy wojskowej. W w yniku sądu część zosta
ła uniewinniona, kilku harcerzy otrzym ało naganę h a r
cerską, a jeden z chłopców nieharcerz, k tóry splam ił ca
ły oddział kradzieżą i stosunkami z przem ytnikam i za
kw alifikow any został na karę więzienia i oddany do 
rozporządzenia prokuratora.

To b y ły  w ykroczenia jednostek  i zdarzały  się w y 
jątkow o, ale pomimo to rzucały  plam ę na w szystkich 
harcerzy . P rzyczyna złego leżała w tem, że w w ojsku 
było w iele młodzieży harce rsk ie j często bez p rzy rze 
czenia naw et; w ielu  było  w prost pseudo - harcerzy, 
k tó rzy  w czasie pośpiesznie przeprow adzonej m obili
zacji, sądząc, że w tłoku  jakoś to u jdzie, podaw ali się 
za harcerzy , mało m ając wspólnego z tem  mianem. 
W oddziałach tra fia li się naw et tacy „harcerze”, k tó 
rzy  nie w iedzieli ja k  się nazyw ają  ich drużynow i. Ale
i w śród h arcerzy  z przyrzeczeniem , niestety, też byli 
odstępcy od praw  harcersk ich . P o tw ierdza to fak t 
odebrania kilku takim  chłopcom krzyży II.stopnia przez 
ich kolegów.

P rzyczyny  złego leżą przedew szystkiem  w  istn ie ją 
cych jeszcze b rakach  w ychow awczych naszych d ru 
żyn, a to znowu ściśle się wiąże z brakiem  instruk to 
rów. Ten b ra k  w yraźn ie  dał się odczuć także w czasie 
w ojny. Nie było  dostatecznej ilości instruktorów , któ- 
rzyby  pełnili funkcje  przodow ników  w znaczeniu
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moralnem. W Związku H arcersiw a Polskiego mieliśmy 
w r. 1920 około 300 instruk torów  na 30.000 młodzieży, 
czyli przeciętnie na 100 harcerzy  — jeden . W iemy do
skonale, ja k  mało owocna jest p raca wychowawcza 
w drużynie, gdy drużynow y, najczęściej o niepełnych 
kw alifikacjach, posiada 30 lub 40 chłopców? Jakiż 
więc może być w pływ  m oralny  pojedyńczego in s truk 
tora  w w ojsku na 100 młodzieży, czy naw et na grupy 
wielokrotnie większe, -a tem bardziej że, w oddziałach 
harcerskich instruktorów  było jeszcze mniej, gdyż znacz
na liczba ich ju ż  w cześniej została w cielona do w o j
ska na ochotnika lub z poboru, do oddziałów  innych; 
n iek tórzy  odchodzili z oddziałów  harcersk ich  jako  
ranni. W czasie w ojny  więc, p rzy  oddziałach harce r
skich m ieliśm y bardzo mało instruktorów , zaledwo 
może jednego na k ilkuse t chłopców, większość była 
rozproszona w całem w ojsku. P rzytem  front, czy służ
ba w Straży G ranicznej, to nie zbiórka w świetlicy czy 
na boisku. W arunki polowe tak  pod względem  tech
nicznym  ja k  i m oralnym  mało są sp rzy ja jące  d la pod
trzym yw ania ku ltu  wyższych ideałów. Bardzo dobrym  
sposobem u trzym ania ducha harcerskiego b y ły  „koła 
harcersk ie”, zak ładane przez chłopców' w oddziałach. 
Dowódcy tem u się nie sprzeciw iali. Koła tem  się róż
niły <>d innych grup harcerzy, że m iały określony cel 
swego istnienia, utrzym yw anie ducha harcerskiego wśród 
kolegów i by ł ktoś jeden  odpow iedzialny za działal
ność koła. Wskazane byłoby, aby na przyszłość władze 
wojskowe zewoliły specjalnem  zarządzeniem na two
rzenie kół harcerskich na terenie oddziałów wojsko
wych, w których przebyw ają harcerze.

B rak  przew odników  duchow ych dla harcerzy  istniał 
jak  w wojsku, tak  i w Straży G ranicznej i oddziałach 
w artow niczych w ew nątrz k ra ju . A tw arda służba żoł
n ierska, n iedostatk i w szelkiego rodzaju , stępienie
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uczuć, ja k ie  przynosi w alka  na  śm ierć i życie, w ym a
g a ją  od żołnierza potężnego h a rtu  duchowego, boha
terskiego w ysiłku  fizycznego, ogromnego kap ita łu  
m oralnego. Musi on w reszcie zostać zwycięzcą bolsze
wika, pogrom cą szatana...

Nasz m łodziutki żołnierzyk, aby  być w iernym  p ra 
w u harcerskiem u, m usiał być napraw dę m ocarzem  du
cha, choć tego sobie nie uśw iadam iał.
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ZŁOTA KSIĘGA HARCERSTWA





R O Z D Z I A Ł  XIII.

HARCERKI I HARCERZE POLSCY, POLEGLI 
W WALKACH O OJCZYZNĘ, W LATACH 

1914 — 1921.

Jak harcerze umierali na wojnie. — Ilość poległych z poszczegól
nych chorągwi. — Życiorysy poległych.

Przebieg wielu bohaterskich zgonów trudno jest obec
nie ustalić. W nekrologach najczęściej zaznaczone jest 
tylko: „poległ śmiercią bohaterską”, „zabity”, „zginął” 
i t. p. bez opisu czynów. Starałem  się przeto, gdzie się 
dało, wynotować te towarzyszące śmierci naszych d ru
hów okoliczności, które świadczą o ich wysokich 
przymiotach ducha i służyć mogą innym  za przykład 
do naśladowania. Niestety, wielu młodocianych bojow
ników o wolność i niepodległość k ra ju  mimo, że zginęło 
na polu chw ały, nie doznało do chwili obecnej należy
tego upam iętnienia wr w ykazie najlepszych synów Pol
ski, a czyny ich nie zostały wpisane do żadnej księgi 
pam iątkowej.

O pracow ana przeze mnie „Złota księga H arcerstw a” 
ma za zadanie choć w części w ypełnić dotychczasową 
lukę. Zawiera ona szereg nazwisk poległych i zm arłych 
za O jczyznę harcerek i harcerzy z podaniem życiorysu 
każdego z nich, w miarę posiadanych przez autora ma- 
terjałów.

Harcerze w bojach 21. 321



Poniższe tabelki przedstaw iają rozmiar ofiary z krwi
i życia, złożonej na ołtarzu O jczyzny przez poszczegól
ne chorągwie oraz w ykazują, do których form acyj 
zbrojnych szła przew ażająca ilość harcerzy z ich terenu. 
S tatystyka ta, ja k  zresztą i dalsze w tym  rozdziale, po
siadają tylko znaczenie orjentacyjne i nie pow inny być 
bnane dosłownie, gdyż chorągwie do chwili obecnej nie 
posiadają jeszcze w yczerpujących wykazów o swych 
poległych harcerzach, a jeśli je m ają, to nieraz ze 
znacznemi brakam i.

Ilość harcerzy  i h a rce rek  poległych w okresie 
1914 — 1921 r.

C horągiew  łódzka poległo J08 harc.
99 lw ow ska ,, 76
99 krakow ska 69
99 w arszaw ska 99 62
99 na Rusi i Kresach *9 37
99 zagłębiow ska 9 * 36
99 w ielkopolska 99 29
99 m azowiecka 99 28
99 płocka 99 28
99 radom ska 99 19
99 w łocław ska 99 16
99 białostocka 99 15
99 pio trkow ska 99 15
99 kielecka 99 12
99 brzeska 99 11
99 w ileńska 99 5
99 lubelska 99 5
99 górnośląska 99 3

Przynależność nieznana 99 10
Razem . 584 harc.
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W okresie więc .siedmioletnich (1914 — 1921) walk 
zbrojnych narodu polskiego o wolność ojczyzny od
dało za nią życie 584 harcerzy lub byłych harcerzy.

Najwięcej młodzieży harcerskiej padło w krw awych 
walkach polowych, w uporczywych kontratakach 
i w w alkach na bagnety. We wszystkich okresach wojny 
walki te były  bardzo zacięte, gdyż chodziło tu o w ydar
cie wrogom poszczególnych połaci k raju , ja k  np. obrona 
Lwowa, obrona W arszaw y, w alki o Wilno, powstania na 
Górnym Śląsku. We w szystkich tych akcjach harcerze 
brali liczny udział i dlatego ofiary, poniesione przez nich 
bezpośrednio na polach bitew, stanowią główny odsetek 
zgonówr.

Poniższe zestawienie daje obraz natężenia bojów 
w różnych okresach w alk oraz liczbę ofiar harcerskich:

w Legjonach w 1. 1914 — 1918 (w tem
i Korp. W sch .).......................................... poległo 58 harc.

W obronie Lwowa i Małopolski Wschod
niej w 1. 1918 — 1 9 1 9 ...........................  „ 73

Przy wypędzaniu Niemców z Polski . . 12 „
Na szlaku ofensywy na Dźwińsk, Kijów 

i Zbrucz oraz w walkach odwrotowych
w 1. 1919 — 1920 ......................................  .. 52 „

W Armji Ochotniczej w r. 1920 . . . .  .. 202 „
W powstaniach g ó rn o ś lą sk ic h ................ .. 8
Rozstrzelanych i pomordowanych przez 

bolszewików i Ukraińców w latach
1918 i 1919.............................................................  2*> >-

Zmarło od chorób zakaźnych, wycień
czenia w więzieniu, zaziębień i t. p.,
w związku z obroną k r a j u ................ ,. 24

Zmarło w w ię z ie n ia ch ............................... „ 3
Zginęło z powodu nieszczęśliwych w y

padków, a głównie z powodu nie
ostrożnego obchodzenia się z bronią . „ 6 „

A więc na 584 zgonów rodzaj zgonu ustalono w 456 
w ypadkach, czyli 80%. Jeżeli z biegiem czasu uzupeł
nimy pozostałe 20%, oraz zbierzemy i te nazwiska.



których dzisiaj nie mamy, powyższe liczby nieco wzro
sną, jednak w stosunku do siebie pozostaną prawdopo
dobnie w tej samej kolejności.

Ze w szystkich okresów w alk niepodległościowych 
najw ięcej młodzieży poległo w A rm ji Ochotniczej 
(około 44%) i to w krótkim  stosunkowo czasie, bo za- 
iedwo od sierpnia do października 1920 r. Następnie 
najkrw aw szym  terenem w alk był Lwów i Małopolska 
Wschodnia (około 15%), Legjony (około 12%), wreszcie 
ofensywa na wschód i odwrót w 1. 1919 — 1920 (około 
11%) i t. d.

W Legjonaeh najw ięcej ofiar pochłonęły bitw y pod 
Lowczówkiem (1914 r.)5 Konarami, Urzędowem i Ko- 
stiuchnów ką (1915 r.). Legjony pociągnęły do swych 
szeregów znaczny odsetek najlepszych synów Polski, 
śniących już  przed wybuchem w ojny światow ej o zdo
byciu niepodległości siłą zbrojną, w łasnym  czynem. 
Nie szczędzili więc ani swych sił, ani swego życia, aby  
stworzyć fundam ent polskiej siły wojskowej.

Boje lwowskie (1918/19) najobficiej zrosiły krwią 
ziemię czerwieńską w samym Lwowie, w okolicach 
Przemyśla (pod Niżankowicami 15.Xli.l91fe>) i wokoło 
Lwowa, gdyż gród ten był parokrotnie zamykany pier
ścieniem sił wrogich, które trzeba było krwawo odpie
rać. Walki o Małopolskę Wschodnią były pierwszem 
hasłem do rwania łańcuchów niewoli, bez oglądania się 
na jakiekolwiek zaborcze lub zagraniczne czynniki po
lityczne. Zdecydowały one nietylko o przynależności 
Lwowa do Rzeczypospolitej Polskiej, lecz miały ogrom
ne znaczenie moralne dla całego narodu polskiego, który 
solidarnie poparł wysiłki lwowian, doprowadzając do 
zwycięstwa i zapładniając niem wszystkie inne dziel
nice, pozostające jeszcze pod jarzmem niewoli, in 
stynktownie czuli lwowianie znaczenie ich czynu zbroj
nego i dlatego iak krwawe były walki w obronie Lwowa.
324



Rozbrajanie i wypędzanie Niemców z Polski, a głów
nie w pam iętną nocs z 10 na 11 listopada 1918 r. w Kon
gresówce, a dn. 27 grudnia tegoż roku w Poznańskiem. 
też nie odbyło się bez oporu zaborców, a dowodzą tego 
liczne ofiary w różnych okolicach k raju , przyczem sa
mych harcerzy padło 12, z czego w Kongresówce 4 
(Częstochowa, Ciechanów, Łomża, Mława) i w Wielko- 
polsce 8.

W okresie 1920 r. Polska Odrodzona m usiała toczyć 
boje z Rosją o ustalenie wschodnich granic Rzeczypo
spolitej. Nieliczny, ale ofiarny żołnierz naszego młodego 
wojska, źle jeszcze wówczas zaopatrzony i uzbrojony, 
częstokroć stojący w szeregach już  od roku 1914, choć 
padał ze znużenia, ale szedł na Dźwińsk, Kijów i nad 
Zbrucz, a następnie cofał się, w strzym ując groźny napór 
wzmocnionych sił wrogich. Poległo tam, na tym  długim 
szlaku, wielu żołnierzy a wśród nich mamy zanotowa
nych 52 harcerzy.

Armja Ochotnicza poryw a do nowego wielkiego w y 
siłku naród i państwo, już  nie w obronie dalekich gro
nie wschodnich, lecz serca kraju  — stolicy i zagrożonego 
bytu Rzeczypospolitej. Cały szlak bojów Armii Ochot 
niczej aż do pamiętnego dnia „cudu nad W isłą” za
słany był tak obfitem żniwem śmierci, jakiego nie było 
jeszcze w żadnych poprzednich bojach o niepodległość. 
W Armji Ochotniczej było wówczas całe polskie H ar
cerstwo, składając w obronie O jczyzny, narówni z inny
mi obywatelam i k ra ju , swą daninę krwi. W tych bo
jach na przedpolach W arszaw y, pod Łapami, Surażem, 
nad rzeką W krą, pod Nowogrodem, Radzyminem 
i w Płocku, pod Nasielskiem i Ciechanowem, pod Grod
nem i Wilnem —oddało życie przeszło 200 harcerzy.

Jeżeli chodzi o udział niektórych chorągwi w różnych 
okresach walk, to ogólną ilustrację tego daje poniższa 
tabelka:
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A więc w Legjonaeh najwięcej strat poniosły chorą
gwie łódzka i krakow ska; w obronie Lwowa widzimy 
najw ybitn iejszy udział samych lwowian; w Arinji 
Ochotniczej najwięcej zginęło z tych chorągwi, które 
najliczniej zapełniły szeregi ochotnicze, a  więc na pier- 
wszem miejscu stoi chorągiew w arszawska i wogóle 
Kongresówka, drugie miejsce zajm uje chorągiew k ra 
kowska, trzecie — łódzka, czw arte — zagłębiowska. 
W powstaniach górnośląskich składają ofiarę z życia 
przedewszystkiem  chorągiew górnośląska (na tabelach 
nie uwidoczniona), a następnie sąsiadujące z nią chorą
gwie krakow ska i zagłębiowska.

Jak  harcerze  um ierali na w ojnie.

Jednym z pierwszych harcerzy poległych w Legjo- 
nacli, o którym wiemy z kronik, był ś. p. Zdzieli Cha- 
bowski z Lodzi. Zginął 22 grudnia 1914 r. pod Łowczów- 
kiem, w walce z Moskalami. Padł, rozniesiony wprost 
kulami, w chwili, gdy podbiegł do ciężko rannego żoł
nierza 5 aby mu udzielić pomocy. Umarł jak prawdziwy
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harcerz. Wiadomo także, że po wyjściu legjonistów’ 
z Kielc w sierpniu 1914 r. w okolicach tego m iasta zo
stał schw ytany i powieszony w lasku przez Moskali 
harcerz - kolarz, w ywiadowca legjonowy, pod zarzu
tem szpiegostwa. Podobno pochodził z W arszawy.

Wielu harcerzy, pełniąc swój obowiązek żołnierski 
i ginąc, umierało promiennie, niemal z uśmiechem na 
ustach, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wzglę
dem Boga i Ojczyzny. Ś. p. druh ks. Ignacy Skorupka  
padł w pierwszych szeregach pułku, idącego do ataku 
pod Ossowem, przeszyty kulami, z krucyfiksem w ręku 
i pieśnią „Serdeczna Matko” na ustach.

Z podobnym entuzjazmem dla sprawy ginie w ataku 
konnym harcerz - kresowiak ś. p. druh Michał Demi- 
decki - Demidowicz, który, umierając, woła: „Niech 
żyje Polska!”.

Na wieczną pamięć zasługują chwalebne zgony ś. p. 
druhów: Stępkowskiego, członka komendy harcerskiej 
w Brześciu nad Bugiem, Wojtowicza ze Lwowa i Do
brzańskiego z 1 lwowskiej drużyny’.

Druh H enryk Stępkowski,  sanitarjusz kompanji 
szturmowej, widząc upadającego w’skutek ciężkiej rany 
swego przyjaciela i druha, harcerza z Brześcia ś. p. Wa
cława Kozłowskiego, stara się wynieść go ze strasznego 
odmętu bitwy nad Niemnem, ale sam śmiertelnie ranny 
pada i tak obaj, niemal w uścisku bratnim, razem umie
rają... Druh Mikołaj W ojtow icz  zostaje zabity w chwili 
zakładania opatrunku rannemu towarzyszowi broni. 
Druh Stanisław Dobrzański  umiera na placu boju, 
z upływu krwi ze strzaskanej nogi, w czasie bandażo
wania swego służącego, rannego w brzuch.

Zginęli, spełniając ostatni dobry uczynek wobec swo
ich bliźnich.

Znaczna liczba wypadków’ śmiertelnych miała miej
sce na zwiadach i patrolach. Harcerze chętnie zgła
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szali się na pal role na ochotnika, cliociaż wszystkim zna
ne były trudności i niebezpieczeństwa takich w ypraw . 
Podchodzili więc odważnie pod same okopy n ieprzyja
cielskie lub zaglądali do wsi, zajętych przez wroga, aby 
tam  pochwycić języka i swym dowódcom dostarczyć 
potrzebnych wiadomości. Zwiady takie jednak nieraz 
były przypłacone życiem dzielnego zwiadowcy.

Wśród poległych harcerzy—żołnierzy widzim y sze
reg bohaterskich postaci, k tóre dały wzór wysokiego 
cenienia honoru wojska polskiego. Otoczeni przew aża
jącemu silami wroga, odcięci od swoich, nie myślą o pod
daniu się, lecz bronią się do ostatniego naboju, do ostat
niego tchu, aż giną, zmożeni przew agą liczebną. Tak 
np. ś. p. A dam  Kordecki, instruktor drużyn w Przem y
ślu, opuszczony przez cofającą się kom panję pod 
Milatynem Starym  koło Buska, na czele zebranej przy 
sobie grom adki żołnierzy, postanowił utrzym ać się na 
stanowisku i bronić doostatka. Na wraże okrzyki nie 
oddał broni. G dy zabrakło nabojów, bronił się jeszcze 
kolbą, aż wreszcie legł z rozciętą i przestrzeloną głową, 
ginąc razem ze swymi kilkoma podkomendnymi. W po
dobny sposób, ś. p. druh ppor. Wulert, harcerz z Pozna
nia, osłania odwrót cofającego się sw^ego oddziału. Sam 
cofa się na rozkaz przełożonych ostatni, ale zasypany 
gradem kul z bliskiej odległości, pada ranny i zostaje 
otoczony przez bolszewików. Żołnierze polscy, na oczach 
których to się dzieje, nie są w stanie udzielić mu ra tu n 
ku. Z odległości wrięc 5 kroków rzuca granat w bandę 
bolszewików", ale następnie ulega przemocy i zostaje 
zakłu ty  bagnetam i. Harcerz ś. p. druh Remigjusz Nie- 
krnsz z Częstochowy, ginie na patrolu, broniąc się bo
hatersko przeciw ko przew ażającej sile wroga. Po 
śmierci, za swe nieustraszone męstwo, zostaje odzna
czony „krzyżem  w alecznych”. Ś. p. druh J erzy  Biega- 
nowski  z WłocławTka, osaczony w polu przez pięciu bol
szewików, broni się kolbą i nie myśli o ustąpieniu im
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z placu boju lub poddaniu się, chociaż to była dla niego 
pierwsza walka, pierw szy chrzest bojowy.

Los wojenny niejednemu z harcerzy przeznaczył 
śmierć męczeńską, jak  np. czterem harcerzom z Płoski- 
rowa, którzy mimo swego dziecięcego wieku, zgłosiwszy 
się na ochotnika do strzeżenia taborów ew akuow anej 
ludności cywilnej, zostali napadnięci przez kozaków, 
rozsiekani szablami i zakłuci pikami, a potem obdarci 
z ubrania.

Innym  harcerzom sądzone było umrzeć nie na polu 
walki i z bronią w garści, ale z rąk  morderców bolsze
wickich i ukraińskich. W śród tych poległych znajdu
jem y aż  26-ciu bezbronnych harcerzy, rozstrzelanych 
i pomordowanych przez dziką zemstę lub ślepą niena
wiść. Na Rusi najwięcej, bo na 28 wogóle zgonów, 14-tu 
(50%) zostało skazanych na śmierć przez rozstrzelanie 
lub zostało pomordowanych bez sądu w podziemiach cze- 
rezwyczajek. Tak oddały życie za spraw ę polską i p ra
cę w H arcerstw ie trzy  ś. p. panie Kraśnickie, m atka
i dwie córki z  Żytomierza, wszystkie trzy  rozstrzelane 
w jednym  dniu; razem z niemi rozstrzelano też dwóch 
ś. p. braci W iszniewskich. W  Kijowie zostaje rozstrze
lany ś. p. A. N ow icki  za przechowywanie dokumentów 
harcerskich, oraz ś. p. Z. N iżyńsk i  i W. Porzeziński przy 
spełnianiu obowiązków w ywiadowczych i inni.

W Winnicy rozstrzelano ś. p. T. Łukaszewicza. Nie
którzy giną z rąk bolszewickich bez śladu jak ś. p. 
Berka, W. Złohnicki, Dom aniewski przy spełnianiu obo
wiązków służbowych, przenosząc rozkazy organizacyj
ne. Gdzie i jak zginęli — niewiadomo.

W Małopolsce W schodniej podczas inwazji uk raiń 
skiej ciemne żołdactwo mordowało ludność cywilną, 
a nawet dzieci. W Korościatynie zamordowano harce
rza 1 lwowskiej d rużyny ś. p. St. Kraśnickiego; 
we Lwowie 14-letniego harcerza 7-ej lwowskiej ś. p. 
A. Michalewskiego, w Chodorowie dwóch 14-letnich
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harcerzy ś. p. R. Wojciechowskiego  i S. Kossowskiego, 
w Dawidowie H-letniego druha, ś. p. Manowardą.

Pewna ilość harcerzy zakończyła żywot w niewoli 
bolszewickiej lid) zmarła z wycieńczenia po powrocie 
z niewoli i więzienia. Tu wspomnę tylko o ś. p. druhach 
J. Mularskim  z l yflisu i J . Paivczijńskim  z Humania.

Choroby zakaźne, jak  czerwonka i tyfus, oraz cho
roby wynikłe z wycieńczenia lub przeziębienia, o które 
nietrudno było na froncie, pochłonęły tylko 5% ogółu 
poległych (24 osób). Dużo tu jest harcerek, które 
w ofiarnej służbie sam arytańskiej padły na swych po
sterunkach przy niesieniu pomocy bliźnim, zmożone 
ciężkiemi chorobami.

Harcerstwo żeńskie wydało wiele cichych bohaterek, 
jednak kroniki harcerskie zaw ierają tylko nieliczne no
tatki o nich. Polem pracy harcerek była służba w yw ia
dowcza, udzielanie rannym  żołnierzom pomocy na polu 
bitwy oraz opieka nad chorymi i rannym i w szpitalach. 
Ś. p. d ruhny lu b a r to w sk a  Cecylja , kam ieniecka L udw i
ka  i Piekarska Zof ja, wszystkie z Mińska, pełnią służ
bę w harcerskim  plutonie wywiadowczym przy 4 a r
mji w Mińsku Litewskim; um ierają na krw aw ą dyzen- 
terję. Ś. p. druhna Stachu Nowicka, z drużyn kijowskich, 
p racując jako  siostra miłosierdzia w szpitalach, umiera, 
zaraziw szy się tyfusem  plamistym. Ś. p. druhna Jan
kowska Irena z W łocławka umiera z ran, otrzym anych 
przy donoszeniu pod gradem  kul posiłku dla walczą
cych żołnierzy. Ś. p. Trzcińska Ewa  z 1 lwowskiej d ru 
żyny harcerskiej, przedzierając się przez front do pol
skich oddziałów, odciętych w mieście, zostaje zastrze
lona przez Ukraińców.

Najwięcej zginęło harcerek z kresów i na kresach.
W ciągu całej w ojny zdarzyło się też kilka śmiertel

nych w ypadków  z powodu nieostrożnego obchodzenia 
się z bronią niedoświadczonych adeptów  sztuki wojen- 
nej, przyspasabiających się do obrony Ojczyzny.
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Nil zakończenie tego opisu, juk harcerze umierali 
w czasie wojny, przytoczę jeszcze parę przykładów. 
Znane są w ypadki, że przyjaciele z jednej drużyny nie 
rozstawali się ze sobą i na froncie, a w ogniu bitwy, w al
cząc jeden obok drugiego, ginęli razem. Oprócz p rzy ja 
ciół Stępkowskiego i Kozłowskiego z Brześcia, równo
cześnie zginęli na polu chwały dw aj przyjaciele z 2 
przem yskiej d rużyny Kordecki i Deblesen, a z Wło
cławka druhowie Osiński i Zieliński. W niektórych d ru 
żynach zginęli jednocześnie i drużynow y i przyboczny; 
tak np. jednego dnia padli razem w obronie W arszawy 
komendant byłej d rużyny w Klińcach (gubernja czerni- 
liowska) ks. ł. Skorupka i jego przyboczny druh T. 
Dąbrowski. W Ostrowcu z Chorągwi radomskiej giną 
niemal jednocześnie drużynow y i przyboczny t (16) d ru 
żyny im. M. Langiewicza, druhow ie Z. Derlikowski i R. 
Szydłowski.

Niektóre rodziny oddają na walkę o wolność O j
czyzny wszystkie swoje dzieci ponad lat 15 czy 16. 
Giną dw aj ś. p. bracia Bolesław  i Alfons I ąkiele z K ra
kowa, jeden w Legjonaeh, drugi już  w wojsku polskiem; 
ś. p. bracia Józef  i Tadeusz Kędzierscy  z Przemyśla 
padli pod Niżankowicami w obronie Przem yśla; ś. p. 
bracia Stefan  i Remigjusz Niekrasze  z Częstochowy 
zginęli, jeden w powstaniu górnośląskiem, drugi w woj
sku polskiem; ś. p. bracia W ładysław  i Wincenty Brzó
skowie, jeden piętnastoletni, drugi szesnastoletni, z 25 
warszawskiej drużyny, zginęli jako  legjoniści w jednym  
dniu pod Kostiuchnówką na W ołyniu: ś. p. bracia Sta
nisław  i Jan Żurowscy  z Zagórza, pierwszy zginął na 
wojnie, drugi zmarł w skutek trudów  wojennych. Giną 
całe rodzeństwa, które opuściły dom swój, idąc w bój
o Polskę. J ak z rodziny pp. Grabskich-Dolęgów z  Płoc
ka, (Kidaje  życie w obronie Lwowa córka Helena i dw aj 
synowie Jan  i Tadeusz, w wieku lat 16, 1? i 19.
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Był to w strząsający bohaterski tragizm rodzin pol
skich i współczesnego pokolenia młodzieży, k tórzy do
stąpili szczęścia wywalczenia O jczyźnie niepodległości
i zjednoczenia, uw ieńczając swym chlubnym  zgonem 
półtorawiekowe wysiłki wolnościowe naszych ojców
i dziadów.

H a r c e r z o w i*)

Swoje młode ramiona prężyłeś co siły, 
gotowałeś swe dłonie na ofiarny trud, 
aby ramię zwaliło pokryw ę mogiły, 
aby dłonie rozw arły skrzydła złotych wrót.

Serce w tobie gorzało jak  płomienne zorze, 
myśli rw ały  się chyże za więzienny próg
i czekałeś, czy rychło rozebrzmi po borze 
wyzwoleńczą pobudkę archanielski róg.

.,C zuw aj!” hasłem ci było. Leciał przez szeregi 
jak  w ichura potężna ten płomienny zew
i od szczytów tatrzańskich po Bałtyku brzegi 
w żyłach braci harcerskiej burzył młodą krew.

G dy pobudkę zagrano, a święte sztandary 
z białym  orłem strzeliły ponad falę głów, 
dań z krw i młodej rzuciłeś do ojczystej czary, 
świadkiem  będzie ci Wilno, W arszawa i Lwów.

K rw aw ą pieczęć wycisłeś na każdej rubieży, 
mogiłami znaczyłeś szlaki polskich niw, 
bo ci w piersiach pieśń grała skrzydlatych rycerzy, 
duch kresowych strażników  gorzał w tobie żyw!

*) Wiersz napisany przez ks. Fr. Blotnickiego i drukowany 
w „Słowie Polskiem ”, 2.7. 1921 r. we Lwowie.
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Na podłożu krwi młodej wystrzelił w błękity, 
rozprzestrzenia się w ładnie narodow y chram  — 
wytęż dałej, harcerzu, oczy swoje w świty, 
broń do nogi i czuw aj u ojczystych bram.

Rys. 64.

Poległe harcerk i.

Chmurska Warnia — drużynow a z Częstochowy, 
z 1 drużyny im. Poniatowskiego.

Czarlińska—Piekarska Stenia. Do H arcerstw a w stą
piła w r. 1917 w Kijowie, pocżem sama organizuje H ar
cerstwo w Radomyślu, w kijowszczyźnie, i staje na jego 
czele. N astępnie zgłasza się do pracy w P. O. W., w któ
rej pracuje aż do przyjścia Polaków w r. 1920. Po w y
cofaniu się wojska polskiego zostaje aresztowana przez
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czerezwyezajkę wraz z m atką i siostrą, i osadzona 
w więzieniu kijowskiem. W okropnych w arunkach 
bytu zaraża się szkarlatyną i um iera w szpitalu wię
ziennym 24 września 1920 roku. Po śmierci odznaczona 
„krzyżem walecznych” .

Domańska Janku  z Lodzi. Była wr czołówce oświa
towej na froncie przy 3 arm ji. Życie frontowe wyczer
pało je j siły. Po paru  miesiącach niebezpiecznej choroby 
zmarła.

Dmorzecka  — Bohdanomiczómna Anna. G dy na roz
kaz władz sowieckich rozwiązano Harcerstwo w Witeb
sku, prow adzi zastęp konspiracyjny. W roku 1920 are
sztowano je j ojca i zesłano do Samary, zostaje więc je 
dyną żyw icielką licznej rodziny, nie przeryw ając pracy 
konspiracyjnej.

W dniu 28 stycznia 1921 r. zostaje aresztowana wraz 
z siostrą w W itebsku za pracę harcerską, lecz, żeby nie 
zdyskredytow ać organizacji, całą odpowiedzialność bie
rze na siebie. Została najpraw dopodobniej rozstrzelana 
w Mohylowie. Zginęła w 21 roku życia.

Grabsku Dolągu Helena — lat 16, córka obywatelki 
z pod Płocka. W praw iała się ochotnie w czasie wojny 
św iatow ej we w ładaniu bronią pulną. Gdy po wskrze
szeniu Polski zaw iązał się w Płocku „Komitet Obrony 
Lwowa” i bracia G rabskiej Tadeusz i Jan  podążyli 
w bój ku kresom wschodnim, w ym knęła się pokryjom u 
z domu rodzicielskiego i zgłosiła się we Lwowie do służ
by w Ochotniczej Legji Kobiet pod komendą p. A. Za
górskiej. Z wielką trudnością udało się je j w yjednać 
pozostanie w Legji, liczyła bowiem szesnastą zaledwie 
wiosnę życia. Pomimo tak młodego wieku naraża się 
śmiało na niebezpieczeństwa i pełni z niezrównanem 
poświęceniem swe obowiązki. Odkomenderowana do 
służby na dworzec kolejowy, oddała tam życie, trafiona 
wrażą kulą, w dniu fl kw ietnia 1919 r. Zwdoki je j i jed
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nego z dwóch poległych niebawem braci, zostały prze
wiezione do grobowca rodzinnego w Płocku. Pogrzeb 
dwóch trumien n».i łożu działowem był wielką m anife
stacją mieszkańców prastarego grodu Piastów’.

Jankow ska Irena — harcerka z Włocławka, lat 17, 
umiera ciężko ranna w nogę dn. 17.YIII.1920 r. na polu 
wałki, gdzie donosiła posiłek pod gradem kul nieprzy
jacielskich.

Iżyk iew iczów na Natalja  — rozstrzelana w Charkowie 
pod zarzutem  pełnienia służby wywiadowczej.

Kamieńska Ludw ika  — zastępowa 2 mińskiej d ruży
ny im. Emilji Plater. Pełni ofiarną służbę w plutonie 
harcerskim  przy oddz. II dowództwa 4-ej arm ji w Miń
sku, zm arła na krw aw ą dyzenterję w lecie 1920 r., pod
czas odwrotu arm ji polskiej z Białorusi.

Maciejowska Pola — z Płocka, drużynow a drużyny 
warszawskiej. Zamordowana przez Niemców w wię
zieniu w Bytomiu podczas powstania górnośląskiego.

Nowicka Stacha—urodzona w r. 1898, um arła w r. 1920. 
Przyboczna 2 kijowskiej d rużyny im. Zawiszy Czarne
go. Była jedną z tych, które w najcięższych chwi
lach prześladowań bolszewickich na kresach wschod
nich nie opuściły rąk w pracy, ale z harcerską stanow
czością w ytrw ały  do końca na obranej przez siebie 
placówce. Ostatniemi czasy, po wyjściu z Rosji, p ra
cowała jako  siostra miłosierdzia w szpitalu polowym na 
froncie wschodnim. Zaraziwszy się tyfusem  plamistym, 
oddała młode życie w ofierze Ojczyźnie.

Piekarska Zofja  — zm arła w końcu sierpnia 1920 roku 
w szpitalu zakaźnym  w Kaliszu na dezynterję. H ar
cerka III stopnia oraz sanitarjuszku z frontu. Urodzona 
w Nowo-.Ylińsku. Została pochowana na cm entarzu w oj
skowym z honorami wojskowemi i harcerskiemi.
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Szafirómna Wanda  — (Karska — Tadeusz Kalinow
ski), plutonowy w t . p .  i b. zastępowa 4 drużyny im. kró
lowej Jadw igi i 13 drużyny im. T. Zana w Warszawie, 
uczestniczka w alk pod Lidą, Baranowiczami i w ziemi 
sejneńskiej. Zmarła 11 w rześnia 1920 r. w* Suwałkach.

Szym ańska Mar ja  — z 1 żeńskiej lwowskiej drużyny 
harcerskiej. Zmarła 21.IV.1919. r.

1 abortoiuska C e ty l  ja  — zastępowa 2 mińskiej d ru 
żyny im. Em ilji Plater, pełni ofiarną służbę w harcer
skim plutonie przy oddz. II dowództwa 4-ej arm ji 
w Mińsku Litewskim. Zm arła na krw aw ą dyzenterję 
w lecie 1920 r. podczas odwrotu arm ji polskiej z Bia
łorusi.

1 ejszerska Jadw iga  — W roku 1918 była drużynow ą 
i kierowniczką harcerskiego zastępu wywiadowczego 
wr Mińsku. Je j podkomendne, młodziutkie dziewczęta, 
dokonywały cudów męstwa, nie zw racając niczyjej na 
siebie uwagi, prześlizgując się przez nieprzyjacielska' 
oddziały, oddały oddziałowi nieocenione wprost usługi. 
Była równocześnie członkinią P. O. W. w7 Mińsku, lu  
szczęśliwie udało się je j uniknąć aresztowania dzięki 
ukryciu  się w chwili rew izji wT ogrodzie na drzewie. Pra
cuje następnie dla sprawTy wojskowej w Wilnie, biorąc 
czynny udział w życiu świetlicy dla żołnierzy. W listo
padzie 1919 roku w yjeżdża potajem nie do bolszewji ja 
ko kurjerka. W Moskwie została poznana przez jednego 
z bolszewików. Polaka Dzierżyńskiego. Korzystając 
z chwilowego zwolnienia z więzienia postanaw ia zgła
dzić denuncjatora. Plan, niestety, został odkryty, i mło
dą bohaterkę rozstrzelano nad mogiłą, k tórą kazano jej 
w ykopać własnemi rękami. Zginęła, m ając lat 18.

I rzcińska Ema — z 1 lwowskiej harcerskiej drużyny, 
niosąc odciętym słowo pociechy, zdradziecko została za
strzelona przez Rusinów we Lwowie 28.XI.1918 roku.
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Ziemiańska Bronisława — przyrzeczenie harcerskie 
składa w Krakowie w 1913 r. jako  harcerka 1 drużyny 
im. królowej Jadw igi, prócz tego bierze żyw y udział 
w pracy  Związku Młodzieży W ojskowej, jako  łącznik 
Krakowa z Żytomierzem, przewożąc rozkazy i druki. 
W r. 1914 zakłada Harcerstwo żeńskie w Żytomierzu, 
zostając kierowniczką trzech drużyn. W r. 1918 jest 
w obozie harcerskim  w Kijowie. W tym  czasie w stępuje 
do P. O. W., pracując jako  ku rje rka  i sanitarjuszka. 
Umiera na tyfus w grudniu 1919 roku w Kijowie, pie
lęgnując chorych w szpitalu. Została odznaczona „krzy
żem walecznych”.

Polegli harcerz?.

C h o r ą g i e w  b i a ł o s t o c k a .

Bielicki Sew eryn  — harcerz 1 białostockiej drużyny 
im. A. Mickiewicza, poległ w r. 1920, w obronie 
O jczyzny.

Bole Adolf  — harcerz białostockiej drużyny im. ks. 
J. Poniatowskiego, b. szeregowiec 201 p. p., zm arł 25 
m arca 1921 r. z przeziębienia na wojnie, przeżywszy 
lat 18.

Czarnecki — harcerz 1 białostockiej drużyny im. A. 
Mickiewicza, poległ 1920 r. w obronie O jczyzny.

Gawina Stanisław  — harcerz 1 białostockiej drużyny 
im. A. Mickiewicza, poległ 1920 r. w obronie O jczyzny.

Hryniewiecki Koman  — harcerz białostocki, szerego
wiec 1 kom panji bat al jon u wileńskiego, urodzony w Bia
łym stoku w r. 1902, w m arcu 1920 w stąpił do 4 drużyny 
im. Zawiszy Czarnego. Zgłosił się do bataljonu wileń
skiego w Łapach. Zginął podczas zwiadów, dostawszy
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się pod krzyżow y ogień karabinów  m aszynowych pod 
Żołądowem w dniu 15 sierpnia 1920 r.

H orbaczewski W ilo ld—harcerz 1 drużyny w Grodnie. 
Poległ jako ochotnik w r. 1920.

Juszk iew icz  Jan  — harcerz 1 białostockiej drużyny 
im. A. Mickiewicza, poległ 1920 r. w obronie Ojczyzny.

Puchnomski M ieczysław  — jeden z najp rzyk ładn ie j
szych harcerzy 2 suw alskiej d rużyny im. R. T raugutta. 
Ginie od kul karabina maszynowego pod Paprocią 
W ielką dn. 4 sierpnia 1920 r.

R oszczyk  Zbigniew  — zastępowy 4 d rużyny biało
stockiej. Brał udział w walkach Legjonów Piłsudskiego. 
Zginął śmiercią nieznaną w r. 1920 podczas w ojny z bol
szewikami.

Sojsko Karol — harcerz 1 białostockiej drużyny im. 
A. Mickiewicza, poległ w 1920 r., w obronie Ojczyzny.

Sochacki Józef  — harcerz drużyny smoleńskiej. Sze
regowiec 7 p. ułanów. Schw ytany przez bolszewików, 
zginął zamęczony w więzieniu bolszewickiem w Mińsku 
w r. 1919.

Tarasowicz Piotr  — harcerz 1 drużyny w Grodnie. 
Poległ jako ochotnik w 1920 r.

W ojciuk Stanisław  — harcerz 1 białostockiej drużyny 
im. A. Mickiewicza, poległ 1920 r. w obronie O jczyzny.

Ziątko — drużynow y 4 d rużyny białostockiej. Bierze 
udział w w ojnie bolszewickiej. Ginie tragicznie w nur
tach W isły w r. 1921.

Złoty Ołgierd  — harcerz 1 białostockiej drużyny im. 
A. Mickiewicza, poległ 1920 r. w obronie O jczyzny.

Żołądkowski A lfred—harcerz 1 białostockiej drużyny 
im. A. Mickiewicza, poległ 1920 r. w obronie O jczyzny.
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Danielak Michał — harcerz 1 sokołowskiej drużyny, 
poległ w bitw ie pod W ronami, dnia 15.YIII.1920 r. 
w 2 kom panji 205 p. p., m ając la t 16.

D m ow ski Tadeusz  — drużynow y „Zuchów” w 4 
drużynie w Siedlcach, ochotnik, la t 18, ranny  w bitw ie 
pod Makowcm. zm arł dnia 9 sierpnia 1920 r. w szpitalu 
Ujazdowskim w W arszawie.

Galas Stefan  — przyboczny 2 sokołowskiej drużyny 
im. Kościuszki, poległ pod 13 fortem  G rodna dn ia  25.IX. 
1920 r., jako ochotnik 2 kom panji 205 p. p., m ając la t 16.

Izdebski Apolonjusz  — harcerz d rużyny siedleckiej, 
uczeń sem inarjum  nauczycielskiego w  Siedlcach, ochot
nik—szeregowiec 205 p. p., zginął dnia 25.IX.1920 r. pod 
Grodnem, m ając lat 18.

Kozłowski W acław  — szeregowiec, sanitarjusz kom
pan ji szturm owej 201 p. p., ochotnik, harcerz z Brześcia 
n/Bugiem. Zgłosił się do bataljonu harcerskiego w sierp
niu 1920 r. Poległ pod Pyszkam i nam  Niemnem koło 
Grodna, ugodzony tym  samym pociskiem, co i jego star
szy kolega ś. p. Stępkowski H enryk. Zginął, m ając la t 17.

Melech Bolesław  — drużynow y pińskiej drużyny, 
ochotnik 2 kom panji 205 p. p., poległ w bitw ie pod Prze- 
wodowem dnia 14.YIIT.1920 r., m ając la t 17.

Mościcki Tomasz — przyboczny drużyny brzeskiej, 
ochotnik 2 kom panji 205 p. p., poległ pod 15 fortem 
Grodna 25.1X. 1920 r., m ając la t 17.

Paw lik  W acław  — przyboczny komendy harcerskiej 
w Sokołowie, uczeń VII kl. gim n.,.sekcyjny 2 kom panji 
205 p. p. im. T. Kilińskiego, poległ dnia 21.IX.1920 r. 
przy zdobywaniu 1 lortu Grodna.

C h o r ą g i e w  b r z e s k a .
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Retke Czesław  — harcerz i sokołowskiej drużyny, 
żołnierz 2 kom panji 205 p. p., poległ pod Wronami 
15.V II1. 1920 r., m ając la t 18.

Saski Dobro sław  — harcerz drużyny brzeskiej, ochot
nik 2 kompanji 205 p. p., poległ pod Żerwinami dnia 
30.1X.1920 r. w walce z pociągiem pancernym „Gedy- 
minas”.

W łodarczyk  Józef  — harcerz 1 sokołowskiej drużyny 
itti. T. Kościuszki, ochotnik 2 kom panji 205 p. p., poległ 
w bitw ie pod W ronam i 15.VIII.1920 r., m ając la t 17.

C h o r ą g i e w  g ó r n o ś l ą s k a  
(dane tylko z jednej drużyny).

Ueneł Fłorjan — przyboczny 1 drużyny harcerskiej 
im. H. Dąbrowskiego w Knurowie, padł w dn. 24 m aja 
1920 r. w drugiem  powstaniu górnośląskiem, pod Bie
raw ą.

P łaszczyk  Michał — sekretarz 1 drużyny harcerskiej 
im. Dąbrowskiego, w Knurowie, powstaniec górnośląski, 
zmarł wskutek tragicznego wypadku w r. 1920.

Śpiewak Emil — drużynowy 1 drużyny harcerskiej 
im. H. Dąbrowskiego w Knurowie, zasłużony pracownik 
w Harcerstwie górnośląskiem, zmarł w r. 1920, wskutek 
choroby, której nabawił się przez swą pracę dla Har
cerstwa.

C h o r ą g i e w  k i e l e c k a .
Beno Jan  — harcerz z Jędrzejowa, lat 18, zabity pod 

Ołsokami koło Trok w 1920 r.
Buchołc W ładysław  — drużynow y 1 olkuskiej d ru 

żyny, zginął jako  ppor. 105 p. p. w walce z bolszewi
kami w r. 1920, m ając la t 20.
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Chruścicki Lucjan — harcerz z Kielc, zginął w r. 1920.

G aw orczyk  Michał — harcerz z Kielc, zginął pod 
Lwowem w 1918 roku.

Krenn A n drze j  — do H arcerstw a w stąpił w paździer
niku 1916 roku w Rosji, w Woroneżu, gdzie pełnił ostat
nio funkcję zastępowego. Po powrocie do k ra ju  w 1918 
roku zgłasza się w 1 kieleckiej drużynie harcerskiej im. 
Dionizego Czachowskiego, gdzie prow adzi zastęp.
15 lipca 1920 r. w yrusza na front z oddziałem harcerskim  
i w W arszawie zostaje przydzielony do 205 p. p., 4 
komp.. gdzie przebyw a przez cały czas kam panji. Zgi
nął 25 września 1920 r. w w alkach o Grodno pod 
fortem 13.

Kłoskomski Pioir — harcerz z Kielc, zginął pod Lidą 
w 1919 r.

Jancza W ładysław  — lat 16, szeregowiec 1 opatow
skiej drużyny harcerskiej im. Traugutta. Żołnierz 
7 kom panji karabinów  m aszynowych II bataljonu 24 p. 
p. G dy starszy b ra t W ładka przyszedł się z nim po
żegnać przed odjazdem  na front, W ładek mu oświad
czył: „Bracie, ja  cię z obowiązku wojskowego wyręczę, 
ty  zostań w domu i dopom agaj rodzinie”. D nia 14 lutego
1919 roku p id ł  śmiercią walecznych pod wsią Nowosio- 
łami na Kresach Wschodnich.

Mech Stanisław  — zginął nad Berezyną, m ając la t 16.

T oczyłow ski Zygmunt — harcerz z Kielc. Poległ 
w powstaniu na G órnym  Śląsku w 1921 r.

Pilecki Jan  — harcerz z Kielc. Zginął w 1920 r. wt 201 
p. ochotniczym.

S o łtyk  Kazim ierz  — poległ w obronie Ojczyzny.

Waligórski Kazimierz  — la t 18, uczeń 5 klasy, harcerz 
1 d rużyny olkuskiej. W roku 1918 bierze udział w roz
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brajaniu  Niemców. Został zabiły poci Lubieniem W iel
kim  w lutym 1919 r.

C h o r ą g i e w  k r a k o w s k a .

Adam czew sk i W ładysław  — zastępowy 13 krakow 
skiej, szer. arm ji gen. Żeligowskiego i 20 p. p., ranny 
w Pyszkach koło Grodna, zmarł w drodze do szpitala 
26.IX. 1920 r.

Błasiak Franciszek  — członek drużyny harcerskiej 
w W adowicach, uczeń VI klasy, sierżant 3 bataljonu
3 p. p. Leg. W zorowy uczeń i harcerz. O d początku 
w ojny aż do chwili zgonu bez przerw y w linji. Przeby
w a całą kam panję karpacką i bukow ińską. Szeregiem 
patroli daje się poznać, jako żołnierz w ytraw ny i pew 
ny. W yróżnia się w grudniowej bitw ie pod Maksym - 
cem, kiedy to w raz z dw unastu ludźmi w ysłany na w y
suniętą placówką, nagle przez nacierających Moskali 
został odcięty od swoich, dwa dni dzielnie się trzym ał, 
aż wreszcie cało p rzebija się do swoich. Za swe czyny 
wojskowe i sum ienną pracę zdobywa kolejno stopnie 
podoficerskie. W raz z II  b rygadą dostaje się na front 
poleski i tu ta j dalej z tem samem zaparciem  się, z tą  
samą, nigdzie nie gasnącą, w iarą pełni swą służbę. D nia 
20 stycznia 1916 r.. pełniąc służbę inspekcyjną w IIT 
bataljonie, w chwili, gdy spraw dzał placówkę, w ysunię
tą  na sto kilkadziesiąt kroków  pod okopy moskiewskie, 
padł, rażony w  pierś celnym strzałem  z karabina nie
przyjacielskiego.

Braun K azim ierz  — harcerz 3 tarnow skiej drużyny 
im. W ołodyjowskiego, ppor. 5 eskadry lotniczej w. p. 
Zginął w katastrofie lotniczej w Przem yślu dn. 22 grud
nia 1920 r.

Całka Franciszek  — harcerz 1 rzeszowskiej, zginął 
pod Lwowem 21.XI.1918 r.
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Cebula Tadeusz  — harcerz 1 rzeszowskiej, zmarł 
6.1.1920.

D ąbrow ski Jan H enryk  — były  legjonista, więzień 
w Huszt. Zginął pod Stanisławczykiem  28.VII.1920 r.

D yn ow sk i  Zbigniew  — plutonow y 3 krakow skiej, p lu 
tonowy sanitarny, zm arł zaraziw szy się czerwonką, pie
lęgnując um ierającego harcerza, w październiku 1920 r. 
w Szczakowej.

Dusza Marjan — drużynow y 5 d rużyny krakowskiej, 
zginął pod Lublinem z początkiem  1919 r.

Farny Tadeusz  — harcerz śląski, pierw szy drużynow y 
w Cieszynie, walczył w żelaznej brygadzie legjonowej 
Hallera w K arpatach wscli., padł tam  w czerwcu 1913 r.

Gacek Feliks — harcerz 4 krakow skiej, legjonista, 
zmarł w szpitalu polowym na Węgrzech w listopadzie
1914 r.

G aw ryś  Tadeusz  — harcerz z Dębicy, prof. gimn.

Gil W ładysław  — drużynow y z Tarnobrzegu, zginął 
na froncie rosyjskim.

Gumiński Tadeusz  — harcerz z Biecza, poległ w Le- 
g jonach.

G u zy  H enryk  — harcerz z Dębicy.

H ajduk Feliks — założyciel H arcerstw a na Śląsku 
Cieszyńskim.

H yjek  Stanisław  — harcerz z Mielca.

Janicki Stefan  — z 1 rzeszowskiej, legjonista, poległ 
pod Hrubieszowem 5.Y.1919 r.

Kaliciński W acław  — 'z Zakopanego, bom bardjer 
z 4 p. art. górskiej, zginął pod Haliczem.

Kaw alec Piotr  — harcerz 1 rzeszowskiej, zm arł z ran  
w Trzcianie 25.IV.1920 r.
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Koniński Kazimierz  — szer. 3 krakow skiej, ppor. 5 p. 
p. Leg., poległ 10.IX.1919 r., nad  Dźwiną.

Kotlowski Kazim ierz  — skarbnik  d rużyny w Bochni,
4 p. kol. w. p., zmarł 28.X1.1918 w szpit. we Lwowie.

Kosiba W incenty  — harcerz z Biecza, poległ w Le- 
gjonach.

K rajew sk i Jan  — zastępowy, legjonista, um arł z ran  
w szpitalu w W iedniu 1914 r., harcerz z Nowego Sącza.

Krężel Jan  — harcerz z Mielca.
K rzyżanow ski W ładys ław  — drużynow y 1 krakow 

skiej, jako  podchor. g rupy  harcerskiej przy 2 dyw izji 
Leg jonów, zginął 17.YII.1919 r., we wsi Puchlaki n;i 
Litwie.

Krupa J óze f  — harcerz z Mielca.
Jeleń Ignacy  — poległ 29.X.1914 pod Mołotkowem, 

harcerz z 1 d rużyny w Nowym Sączu.
Langer W itold  — przyboczny, ppor. pociągu pancer

nego „Odsiecz”, ranny  22.11.1919 r., zmarł w szpitalu 
we Lwowie.

Langmann Antoni — z 6 drużyny krakow skiej; jako 
ppor. z grupy  harcerskiej przy  2 dyw izji Leg., zabity 
w dn. 31.VII.1919 r. pod wsią Czechami.

Łachecki Czesław  — drużynow y z Tarnowa, zginął 
w 1920 r.

Łobaj — harcerz z Bystrzycy na Śląsku Cieszyńskim, 
zm arł 1919 t. wskutek choroby, k tórej nabaw ił się peł
niąc służbę m ilicyjną.

Loś Stanisław  — lat 18, szer. 3 krakow skiej drużyny, 
ciężko ranny  pod Gródkiem  Jagiellońskim, dostał się 
do niewoli i zginął męczeńską śmiercią 3.11.1919 r.

Marcinek A dam  — urodzony w r. 1903, uczeń 7 kl. 
gimn. rzeszowskiego, był w roku 1919 i 1920 harcerzem
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1 drużyny w Rzeszowie; w r. 1920 zorganizował i pro
wadził 4 drużyną im. A. Mickiewicza wT Rzeszowie. 
W lipcu 1920 r. w stąpił jako  ochotnik do wojska i w al
czył na froncie bolszewickim w brygadzie syberyjskiej. 
Poległ w walce na granicy Prus Wschodnich, w okoli
cach Kolna. W yróżnił sią czystością charakteru, praw 
dz iw e  harcerskiem  usposobieniem, w pływem  jak i w y
wierał na młodszych, a przedewszystkiem wielkością 
ofiary, jaką  złożył ochotnie dla O jczyzny. Został m ia
now any przez Naczelnictwo honorowym harcerzem 
Rzeczypospolitej.

Michalik Marjan — harcerz 1 rzeszowskiej, legjoni
sta, zginął na G órnym  Śląsku pod Toszkami 25.Y.1921 r.

Mitera Stanisław  — prof. gimn. w Krakowie, d ruży
nowy 1 podgórskiej, chorąży Legjonów, zginął 22.XI.
1915 r. nad Styrem ; odznaczony krzyżem  walecznych.

Modezan — harcerz 7 krakowskiej drużyny poległ 
pod Mołotkowem.

Mojmir Herman — kom endant szpitala w Czortko- 
wie, członek Związkowego Naczelnictwa Skautowego 
we Lwowie i Kierownictwa D rużyn Miejscowych w K ra
kowie, autor pierwszego podręcznika gier skautowych, 
zmarł w r. 1920 w szpitalu w Czortkowie.

Mościcki Klemens  — harcerz z Rzeszowa. W wojsku 
wiódł życie praw dziw ie spartańskie, nie szczędził żoł
nierzy, ale i siebie również. Pozostał na zawsze w iem y 
wszystkim przykazaniom  harcerskim, których za cza
sów gim nazjalnych w Rzeszowie by ł gorącym w yznaw 
cą i zwolennikiem. Pozostał praw dziw ym  harcerzem 
na całe życie. W czasie tworzenia korpusów polskich 
Liga Woj. W alki C zynnej powierzyła mu werbowanie 
jeńców Polaków do szeregów wojska polskiego, gdyż 
sam pochodził z zaboru austrjackiego. W sierpniu 1918 r. 
po rozbrojeniu I Korpusu dostaje się do oddziałów
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polskich na Mu i maniu. Do k ra ju  powrócił z F rancji 
z Armją gen. Hallera, jako  kapitan , dowódca bataljonu 
49 p. p. W ciężkich w alkach wojsk polskich w odwro
cie z pod Kijowa w ykazał niestrudzoną dzielność. Czę
sto powierzano m u i jego „żelaznemu batal jonowi” 
osłonę odwrotu. Raz otoczony był zupełnie. Cofające się 
wojsko polskie spaliło m osty i zostawiło go na łasce lo
su. Nie stracił jednak  zim nej krw i, w ystaw ił w nocy 
nowy most i p rzedarł się do swoich, gdzie go już opła
kiwano. W ysyłany przez dowództwo zawsze w najn ie
bezpieczniejsze m iejsca z radością w ypełniał rozkazy 
i w racał zwycięsko. Padł, ranny  śmiertelnie w dniu
19.VII.1920 r. pod C harupaniem , w strzym ując natarcie 
jazdy  Budiennego na Lwów, gdy dosiadłszy konia, pro
wadził ty ra ljerę  w gorący bój.

Moraczetnski Kazimierz  — uczeń 6 kl. gimn. III, mło
dzik 3 d rużyny  krakow skiej, zginął w r. 1920 na patrolu 
pod W arszawą.

Mroroec Stanisław  — uczeń gimn., plutonowy i w y
wiadowca 3 drużyny krakow skiej, w Legjonach i w. p. 
kap itan  Sztabu Generalnego, zginął na Wołyniu 
w r. 190. Odznaczony „virtuti m ilitari”.

Mrozek G ustaw  — z 6 d rużyny  (rzemieślnicza 
w r. 1913). Zmarł 19.X.1917 r. w szpitalu w Tarnowie.

N aw rocki Marjan — przyboczny, legjonista, zmarł 
w 1918 r. w szpitalu w Nowym Sączu; harcerz z Nowe
go Sącza.

N ow ak  W ładys ław  — szer 4. p. p. Leg., ciężko ranny 
na patrolu  pod Artyszczewem 2.1.1919, zm arł w niewoli.

Nowosielski Stanisław  — uczeń gimn., zastępowy 
i wywiadowca 3 d rużyny  krakow skiej, zginął w 1920 r. 
jako  podporucznik.

N ykier  Piotr  — harcerz z Dębicy.
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Różniecki W ładysław  — uczeń 4 kl. gimn., zastępowy 
i młodzik 13 drużyny krakow skiej, zginął 18.VIII.1920 r. 
w 2 p. strzelców syberyjskich w Prosinowicach koło 
Warszawy.

Rusz A lo jzy  — harcerz 2 d rużyny harcerskiej w Cie
szynie, kapral 3 p. strzelców podhalańskich, zginą! pod 
Grodnem 31 września 1920 r., m ając la t 17.

Ryba Karoł — harcerz z O rłow a na Śląsku Cieszyń
skim. podporucznik, zginął na froncie rosyjskim  w Ma- 
łopolsce w r. 1917.

Sarnecki Jan  — harcerz z Biecza, poległ w Legjonaeh.

Śliwka Alfred  — harcerz z Orłowa na Śląsku Cie
szyńskim.

Slósarek Bolesław  — uczeń gimn., młodzik 1 drużyny 
mieleckiej, zm arł w szpitalu chorób zakaźnych w G ra
nicy, jako  szeregowiec 1 kom panji krakow skiej bata- 
ljonu harcerskiego 201/V.

Śmiechowski Stefan  — akadem ik, młodzik 3 drużyny 
krakow skiej, zginął w 1915 r. w K arpatach pod Ra- 
rańczą.

Spett Józe f  — instruktor plutonu i w ywiadowca d ru 
żyny krakow skiej, zginął 1.VIII.1920 pod Hrubieszo
wem w 4 p. p. Leg.

Staszel W ładys ław  — zastępowy z Zakopanego, st. 
żołn., 4 p. art. górskiej, zmarł w szpitalu we Lwowie.

Stieber Marjan  — student filozofji U. J., młodzik 3 
drużyny krakow skiej, legjonista, zginął 28.XII.1918 r. 
we Lwowie.

Stuber Edmund  — zginął 1914 pod Mołotkowem, har
cerz z Nowego Sącza.

Świerk Bronisław  — harcerz z Dębicy.

Popławski A. — harcerz z Dębicy.
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Szczepański Felicjan — akadem ik, wywiadow ca 3 
drużyny krakow skiej, zginął w r. 1918 pod Przemyślem.

Szul-Skjóldkrona Bogusław  — stud. m edycyny, p lu 
tonowy i wywiadowca 3 drużyny krakow skiej w latach 
1912 — 14, ppłk. Sztabu Generalnego, poeta, zginął 
30.Y.1920 r. pod Tulczynem  na Ukrainie. Odznaczony 
„yirtuti m ilitari”, wielokrotnie krzyżem  walecznych, 
„Medaille Interalliee” i t. p.

Surzyck i Jan  — drużynow y 3 krakow skiej, kaw aler 
orderu „virtuti m ilitari” i „krzyża powstańczego”
I klasy, padł w w alkach na G órnym  Śląsku pod Kę
dzierzynem w okolicy Koźla 9 m aja 192' r.

Tąkiel Alfons — 4 drużyna krakow ska, podchorąży, 
zabity 31 lipca 1919 r. pod wsią Czechami.

Tąkiel Bolesław  — akadem ik, plutonow y 3 drużyny 
krakow skiej, kierow nik kom. dost. harc., chorąży Leg., 
zginął w r. 1915 pod Rarańczą, na Bukowinie,

Turkow ski Franciszek — harcerz 5 tarnow skiej d ru 
żyny, poległ w 4 p. p. Leg.

W ięckowski Tadeusz  — wywiadow ca 3 drużyny 
krakow skiej; w bitwie pod Hrubieszowem, nie chcąc 
się poddać, otoczony przez bolszewików, odebrał sobie 
życie w sierpniu lub wrześniu 1920 r.

Worniecki W ładys ław  — komendant d rużyn tarnow 
skich i 3 drużyny, w stępuje do wojska w listopadzie 
1918 r., brał udział w ciężkich w alkach w pociągu pan
cernym  „Śmiały”, poległ w w alkach na froncie bolsze
wickim we wrześniu 1920 r.

W usatow ski J e r zy  — harcerz z Nowego Sącza, legjo
nista, ppor., w. p., zaginął na Polesiu.

Żabski Alfons — z 2 d rużyny  now otarsk iej, zm arł 
w sku tek  ran  w  szpitalu  Św. Jan a  Bożego w Lublinie 
1920 r.
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Bagieński Konstanty  — urodził się w Odesie 30 stycz
nia 1903 r. W roku 1919 jako  ochotnik w stąpił do woj
ska. Pod dowództwem generała ŻeUgowskiego wyma- 
szerował z Odesy dnia 4 kw ietnia 1919 r. i przez Rumu- 
nję przybył do Polski. Po zdemobilizowaniu wstąpił 
w r. 1919 do gim nazjum  państwowego im. Jana  Zamoy
skiego w Lublinie. W lipcu 1920 r. ponownie w stąpił do 
w ojska jako  ochotnik do 13 p. p. Uczestniczył w bitwie 
pod Ostrołęką oraz pod D yjatynem  (w Alałopolsce, pow. 
Rohatyn), gdzie zginął śmiercią męczeńską, porąbany 
szablami przez bolszewików w dniu 16 września 1920 r.

Baudouin de Courtenay K azim ierz  — ppor. 36 p. p., 
drużynow y 3 lubelskiej d rużyny im. R. Traugutta, 
zmarł we Lwowie dn. 5 m arca 1919 r. z powodu ran  od
niesionych w walkacłi pod Lwowem.

G ładyszew sk i Longin—urodził się w Lublinie w 1897 r. 
szkołę lubelską skończył w 1915 r. W okresie nauk 
szkolnych brał czynny udział w życiu koleżeńskiem: 
samopomocy, organizacji młodzieży narodowej, był 
drużynow ym  2 drużyny harcerskiej im. Zawiszy Czar
nego i członkiem Komendy O kręgowej Harcerstwa. 
W sierpniu 1915 r. w stąpił do I brygady Legjonów 
polskich pod pseudonimem Leona Górskiego. Wraz z 7 
p. p. odbył kam panję nad Styrem  i Stochodem; prze
niesiony do 1 p. p. z nowymi kolegami został interno
w any w Szczypiornie. W lutym  1918 r. po zwolnieniu 
z obozu w Łomży w stąpił na w ydział filozoficzny Uni
w ersytetu Warszawskiego. Od listopada 1918 r. był 
znowu w wojsku. Brał udział w w alkach grupy m ajora 
Wieczorkiewicza pod Raw ą Ruską; ranny w marcu, 
został m ianowany podporucznikiem  i dowódcą 2 kom
panji. W alczył na froncie bolszewickim, gdzie
13 czerwca 1920 r. zginął śmiercią bohaterską w kontr

C h o r ąg i e w  l u b e l s k a .
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ataku na wieś Janiny. Głęboki pat r joty zm i wielkie zro
zumienie swych obowiązków względem społeczeństwa, 
kolegów i towarzyszów broni były cechami charakteru 
ś. p. Longina Gładyszewskiego.

W ilczyński M ieczysław  — harcerz z Lublina, podcho
rąży grupy harcerskiej przy 2 dywizji Legjonów, zabity 
dn. 17 lipca 1919 r. pod Puchlakami i Ogarkami.

Jankow ski Bartłomiej plutonowy i komendant dru
żyny w Lublinie. Kapral szwadronu przybocznego 
Naczelnego Wodza. Padł podczas odwrotu z pod Ki
jowa.

C h o r ą g i e w  l w o w s k a .

Ateński M ieczysław  — pod koniec 1918 w ystąpił z 6 
klasy gimn. im. M. lir. Zamoyskiego i zaciągnął się jako 
ochotnik do wojska. Yv i^umiiue wstąpił do służby 
w oddziale karabinów  maszynowych. W  marszu pod 
Lwów, Sądową Wisznię i Sambor w grupie gen. Alek
sandrowicza przebył kilka bitew. Poległ pod wsią Dub- 
lany 18 m aja 1919 r. w czasie ostatniej ofensywy u k ra 
ińskiej. Mimo młodego wieku okazał wiele liartu i szla
chetności ducha. Pochowany w D ublanach

Artw iński Stanisław  — uczeń gimnazjum w Przemy
ślu, zginął od granatu w obronie tego miasta w bitwie 
pod Niżankowicami 13 grudnia 1918 r. i wraz z kilku
nastu kolegami pochowany we wspólnym grobowcu 
w Przemyślu.

Battaglia br. A n drze j  — był pierwszą ofiarą walk
o polskość Lwowa. Syn powstańca 1863 r., obdarzony 
niezwykłym  na swój w iek zapałem pairjotycznym , od
daw ał się pracy w Harcerstw ie i Związku Strzeleckim. 
G dy w ybuchła wojna światowa walczył w 1 brygadzie 
Legjonów. W r. 1918, będąc przymusowo wcielony do 
w ojska austrjackiego we Lwowie, wszedł w styczność
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z P. O. W. i stał się je j gorliwym działaczem. W dniu 
31 października 1918 r. t. j. w przeddzień opanowania 
Lwowa przez Ukrańców, brał udział w w alnej polskiej 
naradzie nad spraw ą zawładnięcia Lwowem przez Pola
ków i otrzym ał zadanie opanow ania koszar wojskowych 
przy ul. K urkowej. W skutek niespodzianych zmian, 
zaszłych w położeniu wojskowem, nieco za wcześnie za
atakow ał koszary, które, ja k  się później okazało, już 
przedtem  zostały opanowane przez Ukraińców. Śmiałe 
wkroczenie Battaglii do koszar zostało przyw itane strza
łami, od którycłi padł ciężko ranny  w podwórzu koszar. 
Śmiertelnie rannego U kraińcy oddali do szpitala w oj
skowego na Łyczakowie, gdzie zmarł 5 listopada
1918 roku.

Bitschan J erzy—lat 14, zaciągnął się w szeregi obroń
ców Lwowa 20 listopada, opuszczając wbrew woli o j
czym a dom rodzinny. Tejże nocy poszedł w bój i szedł 
w pierw szym  szeregu, ja k  pierwszorzędny żołnierz. 
Z garstką tow arzyszy dostał się na cm entarz Łyczakow
ski i tam znalazł się w krzyżowym  ogniu, atakujących  
ich z góry Św. J ana. J urek schronił się za jeden z pom
ników i tam  go dosięgły dwie kule ekrazytowe.

Bischof W ładys ław  — poległ w obronie Lwowa 
i Kresów.

Czechowicz M ieczysław  — harcerz ze Złoczowa, zgi
nął chw alebną śmiercią w obronie O jczyzny.

Czerpa Stanisław Adam. Absolwent gimnazjum, przo
downik Z. H. P. Urodził się 24.XII.1900 w Polance, po
wiatu krośnieńskiego. G im nazjum  ukończył w Przem y
ślu. Jako  uczeń klasy 6 w stępuje do Z. H. F., zapra
w iając się i przygotow ując do pracy dla Polski.

Listopad 1918 roku zastaje go już  na posterunku 
w obronie grodu przemyskiego. Za udział w w alkach 
zostaje odznaczony „gwiazdą Przem yśla”. Po odzyska
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niu Przem yśla bierze udział w w alkach, staczanych na 
lin ji Przemyśl—Chyrów . N astępnie walczy pod G ród
kiem Jagiellońskim. Tu zostaje zwolniony z powodu 
w yczerpania i w raca zpowrotem na ławę szkolną. Rzuca 
się natychm iast w wir p racy  harcerskiej. Bierze udział 
w dwumiesięcznym kursie zastępowych, zorganizowa
nym przez Okręgową Komendę D rużyn Harcerskich. 
W czasie w akacyjnym  w r. 1919 uczestniczy w pierw 
szym ogólno - polskim kursie instruktorów  harcer
skich i kończy go z najlepszym  wynikiem, otrzym ując 
stopień instruktorski przodow nika Z. H. P. We w rze
śniu obejm uje kierow nictwo 2 d rużyny harcerskiej im. 
K. Puławskiego. Zakłada ze ś. p. instruktorem  harcer
skim, a  swoim najlepszym  przyjacielem  Adamem Kor
deckim, pismo harcerskie „Ku Świtowi”, kładzie podw a
liny pod rozwój d rużyny i wlewa w nią ducha harcer
skiego. Mimo przygotow yw ania się do zbliżającego się 
egzaminu dojrzałości nie porzuca osobistego kierownic
twa drużyną. Składa m aturę z odznaczeniem i natych
miast w yrusza na Spisz, skąd rozeszło się po Polsce gło
śne wołanie o ratunek. Rozpoczął tam pracę w Polskim 
Komitecie Plebiscytowym, a praca ta, tak  jego, jako 
też innych harcerzy przem yskich, cieszyła się najw ięk- 
szem uznaniem  i zaufaniem  Komitetu.

Kiedy kwestja Spiszu rozstrzygnięta została, wraca 
do Przemyśla i wstępuje natychmiast jako ochotnik do 
wojska polskiego. Po dwóch tygodniach krótkiego przy
gotowania w 39 p. strzelców lwowskich bierze udział 
w krwawej walce na terenie wsi Milatyn Stary 
dn. 30 września 1920 r. Od tej pory zaginęły o nim 
wszelkie wieści; ciała na pobojowisku nie znaleziono. 
Możliwe, że rannego zabrano w niewolę i tam umarł, 
albo też, co więcej prawdopodobne, poległ na polu wal
ki, lecz zwłoki zostały zmasakrowane, że poznać nie 
było można, tem bardziej, iż zwłoki rozpoznawano nie 
odrazu, lecz znacznie później.
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Krótki swój żywot wypełnił druh Czerpa ofiarną 
służbą dla Ojczyzny.

Deblesen Jan  — obrońca Przemyśla w r. 1918, har
cerz 2 drużyny przemyskiej, szeregowiec 39 p. p., lat 19, 
zginął na polach Milatyna Starego i Żelechowa (koło 
Lwowa) dnia 30.YIII.20.

Dąbski Józe f  — poległ w obronie Lwowa i kresów.
Dobrzański Stanisław  — przyboczny 1 drużyny 

lwowskiej. C zysta by ła  jego dusza, gorąco m iłująca 
O jczyznę i przepojona wrodzoną miłością bliźnich. 
Długie la ta  pracow ał w 1 drużynie, całą duszą oddając 
się te j przez siebie um iłow anej pracy. W pajał w mło
dociane dusze swych podw ładnych miłość Boga, O j
czyzny. Zawsze wesół, pogodny, slarał się usłużyć każ
demu, kto ty lko do niego o pomoc się zwrócił. Jego za
sługą było, że cała 1 drużyna lwowska czuła się jedną 
społecznością. Zaraz po w ybuchu w ojny powołany do 
wojska, walczył na kilku frontach, zyskując sobie coraz 
większą miłość podw ładnych i szacunek zwierzchników. 
Zginął, ja k  bohater, w skutek u tra ty  krw i z przerw anej 
arterji, gdyż, będąc ranny  równocześnie ze swym słu
żącym, opatru je  przedewszystkiem  ranę służącego i sam 
kona z upływ u krw i w czasie tego ak tu  zaparcia się sie
bie. Ja k  bohaterska była śmierć jego, niech świadczy 
suchy kom unikat urzędowy, nadesłany przez komen
dan ta  oddziału jego rodzinie: „Syn pański Stanisław  po
niósł śmierć bohaterską 8.V III.1915 roku pod Ostrow 
cem (nad Wieprzem), ugodzony w praw ą nogę. Zmarł 
w skutek upływ u krw i w chwili, gdy bandażował swego 
służącego, trafionego wt brzuch. J a, jako  kolega i komen
dant, odczuwam w raz z innym i oficerami stratę ś. p. 
pańskiego syna tem boleśniej że był jednym  z najm il
szych i najdzielniejszych oficerów, był — a mówię to 
bez przesady — wzorem żołnierza i tow arzysza”.
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Dolais Marjan Karol — pad l w obronie Lwowa 
17.XL 1918 r. na odcinku „Szkoła K adecka” m ając 
la t 17; drużynow y drużyny  harcerskiej w Tłumaczu. 
G dy w ybuchła w ojna światowa, bierze udział w pra
cach patrjotycznych, zadziw iając ludzi dojrzałych swą 
energją i gorącą w iarą w zm artw ychw stanie O jczy
zny. Za działalność społeczną w kołach uczniowskich 
został zagrożony w ydaleniem  z gim nazjum , w yjeżdża 
więc do Lwowa 2 listopada 1918 roku i na odgłos walk 
staje w szeregach obrońców Lwowa. Bierze udział 
w bitw ach na wielu odcinkach, aż wreszcie ginie śmier
cią bohaterską na odcinku Szkoły Radeckiej.

Durkacz Tadeusz  — z Przemyśla. W stępuje 1 listo
pada 1918 r. do tworzonego w Żurawicy 5 p. p. Leg., 
ale następnie znalazłszy się w Przem yślu, przenosi się 
do jednego z bataljonów  10 p. p., gdzie spotyka swoich 
przyjaciół z ław y szkolnej, i odchodzi z nimi na front, 
pod Cliyrów, ale tu  13 grudnia 1918 roku pod Niżan- 
kowicami wrogi granat przeryw a pasmo jego życia.

D yrka  Józef  — zastępowy 1 jarosław skiej drużyny 
harcerskiej, uczeń 8-klasy gimn., najw ybitniejszy uczeń 
tego zakładu, poległ prawdopodobnie pod G ródkiem 
Jagiellońskim  lub Sądową W isznią, ugodzony kulą 
w czoło. Należał do oddziału ochotników, śpieszących 
na odsiecz Lwowa z Jarosław ia.

Estkomski — harcerz z Jarosław ia, zginął w obronie 
Lwowa w r. 1918.

Gląbiński W ładys ław  — harcerz z Jarosławia, zmarł 
w czasie wojny bolszewickiej w szpitalu. Członek Gwar- 
dji Narodowej w Jarosławiu.

Grabski Stanisław  — były  harcerz 1 lwowskiej d ru 
żyny, organizator d rużyn  harcerskich na Śląsku, zginął 
w lipcu pod Czarnobylem  na froncie poleskim w 23 ro
ku  życia. Syn Stanisław a Grabskiego, profesora un i
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wersytetu lwowskiego, znakomitego ekonomisty, posła 
na Sejm. W ychowaniec szkół lwowskich, rok cały 
walczył, jako  ochotnik, w szeregach garstki młodzieży 
w obronie Lwowa. D w a razy ranny, po wyleczeniu 
w stąpił do Szkoły Podchorążych w W arszawie i ukoń
czywszy ją , poszedł na front poleski w r. 1920. Znala
zła go tam  kula bolszewicka, gdy szedł na czele zwia
dów i ugodziła w serce. Pochowany pod Czarnobylem, 
po tam tej stronie frontu.

Grodyński J erzy  — członek Nacz. Skaut, we Lwowie. 
Zginął w obronie Lwowa (patrz tom I, str. 49).

Friedel Leon — lat 15, poległ w obronie Lwowa 
i kresów.

Haluza Wilhelm Lucjan  — lat 15. D nia 31 paździer
nika uciekł z domu. Zrozpaczeni rodzice poszukiwali 
go nadarem nie, on tymczasem należał do obrońców Lwo
wa, zgłosiwszy się w szkole Sienkiewicza. M ajor Trze- 
śniowski w yrażał się o jego odwadze i dzielności z uzna
niem. Służbą pełnił w kom panji kulparkow skiej. D nia
5 listopada 1918 r., dostawszy się w ogień karabinów  
maszynowych, ciężko ranny, um arł w szkole Sien
kiewicza.

Hibl Józe f  — syn powstańca z 1863 roku, członek 
drużyny harcerskiej w Nowym Sączu, uczeń VII kl. 
gimn., urodzony w r. 1897, typ  harcerza polskiego, o ja 
kim pisze Żeromski. W zorowy syn, karny  podkomend- 
ny, w ym agający, ale w yrozum iały zastępowy, najlep 
szy kolega, zawsze gotów do poświęceń dla drugich, 
obowiązkowy w najm niejszych szczegółach, sumienny, 
skupiony i nad wiek poważny, żył tylko myślą o czynie 
dla Polski, to też na pierw szy zew w alki zbrojnej zgło
sił się do Legjonów. Przydzielony w raz z oddziałem 
swoim do IV bataljonu 2 p. p. Leg., w yjechał 1.X.1914 
na front karpacki, gdzie 29 października tegoż roku, ja 
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ko kapral, zginął w bitwie pod Mołotkowem. Rozka
zem M. S. Wojsk, z 26.X.1922 odznaczony dwukrotnie 
krzyżem walecznych.

Hillebrand Marjan  — członek 4 lwowskiej drużyny 
harcerskiej. Uczeń 1 szkoły realnej we Lwowie, nale
żał dłuższy czas przed w ojną do organizacji skautow ej. 
G dy „Strzelec” ogłosił mobilizację, jeden z pierwszych 
pośpieszył stanąć w szeregach walczących o Ojczyznę. 
Po uform ow aniu się I brygady, znajduje się w I b a ta 
ljonie, w 3 kom panji. Z tym  oddziałem przekracza w po 
czątkacli sierpnia 1914 roku granicę i bierze udział 
w żm udnych marszach nocnych na Kielce. N astępuje 
odwrót z Kielc i szereg bitew : Ostrówek, Nowy Kor
czyn, Czarniówek i t. d. Pod Nowym Korczynem 
5 kom panja stoczyła nierów ną bitwę z przew ażającem i 
siłami Moskali, zaopatrzonych w 4 baterje arm at i ka
rabiny maszynowe. Nasi zaś mieli tylko „W erndle” (sta
re karabiny  austrjackie) i po 200 nabojów. Pluton, 
w k tórym  służył ś. p. H illebrand, dostaje się w szalony 
ogień arty lerji i karabinów  maszynowych. Legjoniści, 
nie m ając innej osłony, leżą w brózdacli zoranego pola. 
Tu pada we wrześniu 1914 r. druh Hillebrand, z piersią 
przeszytą trzem a kulami, z których jedna ugodziła 
w serce.

Jabłoński Tadeusz  — lat 14, uczeń 3 klasy gimn., żoł
nierz 1 pu łku  strzelców. Uciekł z domu, jako  małoletni 
chłopaczek, przekradł się przez linję bojową i zacią
gnął w szeregi obrońców rodzinnego miasta. W alczy ja k  
żołnierz, ja k  bohater. Nie zrażają go niewygody, głód 
i chłód okopów, stoi na posterunku i tylko się w ypy
tuje, czy lin ja  nie przesunie się do jego ulicy, do domu 
„m amy . Ale nie dał się zastąpić nigdy. Zdawało mu 
się, że jego duch, jego karabin, zaw ażą na szali. Nie 
m ylił się, bo te karab iny  w dziecięcych rękach, te kule, 
które on posyłał przed siebie, nie poszły na marne. Lecz
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bohater nasz nie doczekał się jednak chwili tej, by  ro
dziców i rodzeństwo uściskać .w wolnym Lwowie — 
padł w ataku na Szkołę K adecką w niedzielę dnia 17 li
stopada.

Padło 14-letnie pacholę, ale z pewnością w ostatniej 
chwili czuło, że Lwów polski — polskim zawsze będzie.

Jaroń W ładysław  — harcerz z Jarosław ia, wzięty do 
niewoli ukraińskiej pod Pnikutem  za Mościskami 
w r. 1918, został w niej zamordowany.

Kędzierski Józef  — la t 17, z Przemyśla, wstąpił 
w szeregi obrońców m iasta i poległ za Polskę 13 grud
nia 1918 r. pod Niżankowicami od pocisku armatniego 
i w raz z bratem  Tadeuszem pochow any na cm entarzu 
w ojennym  w Przemyślu. D ekorowany „krzyżem w a
lecznych” i „gwiazdą Przem yśla” .

Kędzierski Tadeusz  — lat 19, gorliwy członek drużvn 
harcerskich w Przemyślu, wychow any w gorącym p a 
triotyzm ie, od listopada 1918 roku w raz z bratem  Józe
fem w 10 p. p„ bierze czynny udział w obronie P rze
myśla. W bitwie pod Niżanko%vicami 13 grudnia 1918 
roku śmiertelnie raniony granatem, poległ za ukochaną 
przez siebie Ojczyznę. Pochowany w Przem yślu we 
wspólnej mogile z bratem. Dekorowany „krzyżem w a
lecznych” i „gwiazdą Przem yśla” .

Kinalski W ładys ław  — harcerz 1 lwowskiej drużyny. 
Poległ 24.111.1919 r.

Kłamut Stefan  — strzelec 1 pułku 3 kom panji, za
stępowy 7 drużyny lwowskiej; zginął dnia 11 m aja
1919 roku w Janowie w 21 roku życia, w obronie Ma
łopolski Wschodniej.

Kłiszcz W iesław  — poległ w obronie Lwowa i kre
sów.

Kochanowski Korwin Jan — poległ w obronie Lwo
wa i kresów.
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Knlpa Jan  — harcerz z Rawy Ruskiej k. Lwowa, po
legł w 1920 r. w 240 p. och. w obronie zagrożonego 
Lwowa.

Kom aszew ski Tadeusz  — harcerz lwowski.
Kordecki A dam  — instruktor 2 przem yskiej drużyny 

harcerskiej „W iernej Służby”. Do H arcerstw a w stępuje 
z początkiem roku 1916 i z zapałem oddaje się pracy. 
Przechodzi stopniowo wszystkie stopnie harcerskie, za
poznaje się dokładnie z literatu rą  i organizacją H arcer
stwa. T tak  zostaje podzastępowym , zastępowym, p rzy 
bocznym, a wreszcie instruktorem , zdobywa ważniejsze 
sprawności. Był w ybitnym  uczniem, egzamin dojrzało
ści składa z odznaczeniem. Po ukończeniu gim nazjum 
w stąpił do uniw ersytetu lwowskiego. W  rzadkim  jego 
typie zespolił się w harmoni jną całość rozmach młode
go i żądnego ciągłych przygód harcerskich młodzieńca 
z powagą i wyrobieniem instruktora. Ustawicznie p ra 
cował nad pogłębieniem treści pracy  harcerskiej.

W listopadzie 1918 roku pełni służbę w  mieście z k a
rabinem  w ręku.

G dy w czerwcu 1920 roku przyszło ze Spiszą i O ra
w y wołanie o ratunek, udał się tam  niezwłocznie, 
z osobnym zastępem harcerskim  z Przem yśla. Pelnil 
tam  ciężką i niebezpieczną służbę kurjera  plebiscyto
wego. H arcerz z krw i i kości, naw et w najcięższych oko
licznościach nie zapominał, że jest harcerzem. Stale 
u trzym yw ał łączność duchową ze swemi chłopcami, po
zostałymi w Przem yślu.

„Postawcie się zamaszyście, jako my tu” — pisa! 
ze Spiszą do młodszych harcerzy, pełniących służbę 
w Ochotniczej Legji Obywatelskiej w Przemyślu.

Po plebiscycie w stępuje jako  ochotnik do w ojska i zo
staje przydzielony jako  plutonow y do 5 kom panji 
39 p. p. strzelców lwowskich. Dnia 30 sierpnia 1920 ro
ku w yruszył ze Lwowa. Mimo wielkiego upału tego
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dnia i namowy innych — nie zdjął ze siebie na wóz ple
caka, chcąc dać swoim podkomendnym przykład w y
trwania. Po w ytężonym marszu obsadzono linję wsi Mi- 
latyna Starego pod Buskiem. Na pół godziny przed nie
spodzianym napadem  wroga rozmawiał z harcerzam i 
z innych kom panij i pożegnali się hasłem „C zuw aj”. 
Naraz znienacka, z zakrytego terenu, w yjechali kozacy 
i rozwinęła się piechota nieprzyjacielska. G ruchnęły 
strzały, zamigotały szable kozackie, szeregi zaczęły się 
łamać, a nawet dobrowolnie poddawrać. Nie pomagały 
jego gorące nawoływania. Na czele więc zebranej do
koła siebie garstki postanowił w ytrw ać na stanowisku 
i <xleprzeć atak. Na wraże okrzyki nie w ypuścił broni 
z rąk. G dy zabrakło mu już  nabojów do karabina, 
zasłania się nim  samym. Trwało to niedługo. Legł 
z rozciętą i przestrzeloną głową na polu. Resztę 
walczących spotkał podobny los. W róg odarł pobitych 
z odzieży; leżał tylko w koszulce skautow ej z krzyżem  
harcerskim  „gwiazdy Przem yśla” (pam iątkowa odznaka 
obrony Przemyśla) na piersiach. Spoczął na wiejskim 
cm entarzu milatyńskim. Po śmierci został m ianowany 
przez Naczelnictwo Z. H. P. — „honorowym harcerzem 
Rzeczypospolitej”. Jedna z drużyn przem yskich obra
ła sobie ś. p. dha Adama Kordeckiego za patrona d ru 
żyny.

Kornelia Ludw ik  — skarbnik 1 drużyny lwowskiej, 
poległ 29.1.1919 roku pod Kulparkowem.

Kossowski Stanisław  — lat 15, harcerz lwowski, do
stał się do niewoli ukraińskiej pod Lwowem dnia 22 lu 
tego 1919 roku i koło Chodorowa został zamordowany 
przez Rusinów. Tam  też został pochowany.

Kramarz  — harcerz z Przemyśla, padł w bojach 
z Ukraińcami, broniąc mostu w listopadzie 1918 r.

Kraśnicki Stanisław  — harcerz 1 drużyny lwowskiej, 
zamordowany przez Ukraińców w Korościatynie 1919 r.
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Krupa  — członek 1 harcerskiej d rużyny rzemieślni
czej im. St. Szczepanowskiego w Borysławiu. W raz 
z drużynow ym  i kilkunastu starszym i druham i w stąpił 
w r. 1914 do 1 p. p. Lec. W  1918 roku bierce crynny  
udział w w alkach z U kraińcam i o Borysław w raz z in
nym i członkami swej drużyny. P rzebija się następnie 
wraz z kolegami przez front i  przechodzi z bronią w rę
ku do Sanoka, gdzie um iera w skutek przeziębienia. Po
chowany w Sanoku.

Libański Adam  — harcerz - wywiadowca 7 lwowrskie‘[ 
drużyny harcerskiej, starszy żołnierz I brygady. Po
legł śmiercią bohaterską w dn. 5 lipca 1916 roku pod 
K ostiuchnówką w czasie odwrotu. Był jasnym  typem  
polskiego harcerza, dusza p raw a i serce szlachetne. C ia
ło jego pozostawiono na  polu w alki w chw ili odwrotu 
pod przemocą wroga. Wieczny spoczynek znalazł zdała 
od swoich, złożony zapewTne do w spólnej mogiły żołnier
skiej.

Łabądź-Rajewski Leonard Jan  — Do drużyn harcer
skich we Lwowie w stąpił zaraz po ich powstaniu. Był 
członkiem pierw szej drużyny i je j drużynowym . Skoń
czyw szy chlubnie gimnazjum, wystąpił do l?gjonu 
wschodniego, lecz z powodu odmówienia przez legjoni
stów przysięgi dla A ustrji i wcielania polskich żołnierzy 
do pułków  austrjackich, dridi Łabędź, nie chcąc iść 
w szeregi wroga, uk ry ł się we L%vowie pod przybranem  
nazwiskiem, poczem wziął się znowu do pracy  harcer
skiej, zakładając 8 drużynę.

1 listopada 1918 roku zastał ffo iednesro z pierwszych 
na posterunku. Nie było placówki, gdzieby w okresie 
obrony Lwowa, nie b ra ł udziału.

Był dzielnym  żołnierzem, dobrym  harcerzem  i n a j
lepszym synem i bratem . Matce swej, borykającej się 
z trudnościam i m aterialnem i, dopomagał ze wszystkich 
sił, a  zawsze by ł cichy i pogodny. Spełniał najprostsze
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usługi i pracował nieraz za służącą. Bywało, że i bie
liznę prał, prasował, podłogę zamiatał i mył.

Dnia 11 stycznia 1919 roku pod Skniłowem zostaje 
trafiony kulą w czoło i natychmiast oddał Stwórcy swą 
czystą duszę.

M ałkowski A ndrzej  — odszedł, powołany do służby 
wyższej „na wieczną w artę”, jeden z twórców H arcer
stwa, autor naszego pierwszego podręcznika i re
daktor pierwszego pisma harcerskiego. A ndrzej Mał
kowski, dał się poznać jeszcze na ławie szkolnej, ja 
ko dzielny organizator i przodownik w ruchu odrodze
niowym młodzieży. Znały go dobrze kółka „E leuterji” 
i „Eleusis”. W r. 1911 widzimy go u kolebki ruchu h a r
cerskiego, o którym  jeszcze w r. 1909 pierwsze wieści 
do Polski dotarły za pośrednictwem nieżyjącego już 
dziś E. S. Naganowskiego. „Naczelnik Związku Soko
lego użył mnie do napisania pierwszego polskiego pod
ręcznika skautowego i do stworzenia organizacji skauto
wej młodzieży polskiej” — pisze w „Skaucie” lwow
skim z l.TI.191’5 r. o początkowej pracy  organizacyjnej, 
w k tórej położył ogromne zasługi. W dzięczną wiedziony 
intuicją, um iał odczuć ducha skautingu angielskiego, 
um iał zarazem przystosować oba pom ysły do w arun
ków’, potrzeb i charakteru polskiego, co więcej, już 
w pierwszych poczynaniach podkreślić konieczność 
oparcia H arcerstw a polskiego o tradycje  narodowe. 
Za w ielką zasługę ś. p. d ruha Andrzeja poczytyw ać na
leży, że H arcerstw o swe pierwsze kroki w Polsce sta
wiało po polsku.

Wiosna, lato i jesień 1911 r. — to okres żm udnej p ra
cy tw órczej i organizacyjnej. Dzięki inicjatyw ie i s ta
raniom naczelnika, dr. Kazimierza W yrzykowskiego, 
Związek Sokoli nie szczędzi funduszów na Harcerstwo: 
Małkowski pisze i w ydaje nakładem  Związku (kwiecień, 
lipiec 1911 r.) „Scouting jako  system wychowania mlo-
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dzieży”, organizuje kursy  p rzy  „Sokole M acierzy” we 
Lwowie, objeżdża Galicję z odczytami — a równocześ
nie, przy w spółudziale Ignacego Rozielewskiego, reda
guje „Skauta”. Najlepsze artykuły , przedewszystkiem 
niezrównane gawędy, są pióra Małkowskiego. Niewielu 
jest instruktorów , którzyby umieli tak  przem awiać do 
młodzieży słowem żywem czy pisanem, jak  to potrafił 
Andrzej — to też pierw szy rocznik „Skauta” jest jedną 
niezmiernie żyw ą rozmową instruktorów  z Naczelnej 
Komendy — z drużynow ym i, przybocznym i i całą mło
dzieżą harcerską.

Wiosną 1912 roku jedzie do Anglji, aby na miejscu 
zapoznać się bliżej z metodami pracy, aby naw iązać 
stosunki z angielską K waterą Główną — zebrać mate- 
r ja ły  do drugiego w ydania podręcznika; zasila „Skauta 
w dalszym ciągu gawędami, w platając w opowiadania 
ze swego pobytu w drużynach — cenne nieraz uwagi 
i wskazówki dla instruktorów.

Po powrocie p racuje Małkowski w dalszym ciągu. 
Myśli przedewszystkiem  o tem, aby umożliwić większej 
grupie instruktorów  i harcerzy zapoznanie się ze skau
tingiem angielskim. To też bardzo usilnie zabiega 
około zorganizowania wycieczki na zlot w Birmingham, 
na k tóry  otrzym ało Harcerstw o polskie oficjalne 
zaproszenie. D rużyna polska w yróżniła się dosko
nałą postawą, karnością — otrzym ała dyplom za prace 
stolarskie, w ykonane napoczekaniu na w ystawie bu 
dziła ogromne zainteresowanie. Stosunkom, naw iąza
nym już uprzednio przez Małkowskiego i jego udziało
wi w organizowaniu d rużyny  zawdzięczamy w dużym 
stopniu, że zostaliśmy uznani za „skautów  baden - 
powellowskich”, o co bezskutecznie starali się Niemcy 
i Rosjanie. M ałkowski otrzym ał w Birmingham od Ba
den - Powella złoty m edal zasługi — za pracę harcerską 
w Polsce.
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Sprawozdanie ze zlotu i w ystaw y umieślił Małkowski 
w obszernej pracy  „ Jak  skauci p racu ją”, w ydanej 
w r. 1914 w Krakowie. Jest to bodaj najciekaw sza książ
ka harcerska, bezsprzecznie zaś najstarann ie j wydana, 
ozdobiona licznemi ilustracjam i. Żywy, budzący zainte
resowanie styl ś. p. A ndrzeja błyszczy w niej napraw 
dę świetnie; książkę, poruszającą wiele poważnych za
gadnień — w sposób poważny, czyta się ja k  powieść. 
W arto ją  przeczytać kilkakrotnie, jeżeli się chce zapo
znać dokładnie z ruchem harcerskim. „ Jak  skauci p ra 
cu ją” — to o wiele więcej, niż opis wycieczki do An- 
glji, to pam iętnik jakby  jednego z pierwszych polskTch 
harcm istrzów i nie ma chyba zagadnienia naszej pracy,
o którem by tam  Małkowski .choć w paru  słowach sw e
go zdania nie wypowiedział. Książka ta, to w ynik jego 
przeżyć harcerskich i przemyśleń, ciekawych, pobudza
jących do zastanaw iania się i własnego rozwiązywania 
wychowawczych i organizacyjnych zagadnień H arcer
stwa.

Wojna zastała Małkowskiego w Zakopanem. W stąpił 
do Legjonów, przedzierał się w jakichś m isjach do 
W arszawy — nie mógł jednak  znieść braterstw a broni 
z Prusakam i i A ustrjakam i, otrzym ał 7 Legjonów zwol
nienie i w yjechał do Szw ajcarji. S tarał się o przyjęcie 
do wojska angielskiego, jednak  jako  cudzoziemcowi nie 
udało mu się tego dopiąć. P rzyjm uje wobec tego zapro
szenie „Narodowego Związku Polskiego w Ameryce do 
zorganizowania tam  polskiego Harcerstw a. W r. 1916 
organizuje pierwsze polskie oddziały wojskowe ochot
nicze w Kanadzie i z niemi przybyw a do Europy. P rzy 
pomocy jednej z polskich harcerek, udaje się Małkow
skiemu przenieść do arm ji Hallera. W' w ażnej misji 
wojskowej w ysłany do gen. Żeligowskiego, jedzie do 
O desy; w zatoce Messyńskiej statek, na którym  płynął, 
.„Chaonia” w pada na minę i tonie. Towrarzysz Małkow
skiego ocalał — A ndrzeja Bóg powołał do siebie.
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Zginął Małkowski na posterunku, licząc la t dopie
ro 31. Śmierć jego—to strata olbrzym ia dla Harcerstw a. 
Niezmiernie ruchliwy, miał w sobie coś z cow-boya 
amerykańskiego, coś ze stanicowego harcerza. Jego 
energja poryw ała ludzi, poruszała ich i prowadziła po 
drogach pracy  i służby Ojczyźnie. On, ja k  nikt, rozu
miał młodzież i umiał się z nią porozumieć, on, jak  nikt. 
ujm ow ał całość H arcerstw a, nie w yryw ał i nie 
wyolbrzym iał pojedyńczych szczegółów. Harcmistrze 
polscy boleśnie odczuli jego stratę.

Manoroarda Jan Franciszek Walerjan  — lat 15, zgło
si! się w pierwszych dniach listopada w szeregi obroń
ców Lwowa, zyskując sobie uznanie za gorliwą służbę. 
W końcu grudnia znalazł się na Persenkówce i tam wraz 
z 8 kolegami dostał się do niewoli ukraińskiej 28 grud
nia. Po obdarciu z ubrania został w podstępny sposób 
wraz z towarzyszami zamordowany w Dawidowie.

Michalemski Adam  — lat 14, harcerz 7 d rużyny lwow
skiej, uczeń 4 klasy gim nazjum  we Lwowie. W skutek 
denuncjacji przeprow adzona została przez Ukraińców 
rew izja, znaleziono starą  broń, k tórą baw ił się w raz z są
siadami. A resztowany przez patrol, został Adaś pcxł mu- 
rem kam ienicy przy ul. Zyblikiewicza 1. 7. rozstrzelany' 
dnia 15 listopada.

M iedzejemski Tadeusz  poległ w obronie Lwowa 
i kresów.

M otyka Waclam  — lat 17. Brał czynny udział w ży
ciu harcerskiem w Przemyślu i był jednym z założy
cieli Związku Filaretów. W roku 1918 zorganizował 
w Przemyślu tajny związek wojskowy z wyraźnym za
miarem walki o niepodległość Ojczyzny. W listopadzie
1918 roku, po rozpadnięciu się Austrji, wstąpił do woj
ska polskiego. Od tego czasu, jako plutonowyT 38 p. p. 
w Przemyślu, bierze udział we wszystkich potyczkach
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z Ukraińcami, k tórzy w nocy z 3 na 4 listopada opano
wali Przemyśl. W  dniu uderzenia na Przem yśl zaa ta
kował ze swoim plutonem  stację kolejową, a  po p rzy 
byciu pociągu pancernego, k tó ry  wspomógł młodych 
żołnierzy, wkroczył na czele swoich towarzyszy na u li
ce miasta. O ddział jego zdobył ulice Słowackiego i J a 
giellońską, k tórej najzacieklej broniU Ukraińcy, wspo
magani przez Żydów, lejących w rzącą wodę na żołnie
rzy polskich. Poległ przy  powtórnem zdobywaniu 
Niżankowic. Pochowany w Przemyślu.

N ow ak Ferdynand, poległ pod Niżankowicami 
13 grudnia roku 1918.

Organ Antoni — harcerz z Jarosławia, plutonowy, 
poległ w Legjonaeh.

Osostowicz Stanisław  — lat 17, w Przem yślu nale
żał do drużyn harcerskich, odznaczał się niezw ykłą do 
brocią i prawością. W śród młodzieży gim nazjum  prze
myskiego na Zasaniu założył kółko Filaretów  i jest prze
wodniczącym ta jne j organizacji Młodzieży Narodowej. 
W dniu 1 listopada, jako  jeden z pierwszych, staje 
w szeregu i bierze udział w zajęciu Przem yśla, a  n a
stępnie w w alkach z Ukraińcami, którzy opanowali 
Przemyśl. G dy pierścień wrogów silnie otaczał P rze
myśl, zgłasza się na ochotnika w raz z kolegami na w y
praw ę w kierunku Chyrow a.

Padł śmiertelnie ranny, rażony granatem pod Niżan
kowicami 13.XII.1918 r. Granat wyrywa mu jedną no
gę, drugą ciężko rani i odłamkiem przebija mu w trzech 
miejscach plecy.

Po przyjściu do przytomności, kiedy czołówka sani
tarna chciała go zabrać do szpitala, a pozostawić na 
placu boju zwłoki zabitego przyjaciela, ś. p. Motyki, 
sprzeciwił się temu i zażądał, by albo ich obu zabrali, 
lub by razem zostawili.
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Pełną bólu i męczeństwa była jego droga powrotna 
z pobojowiska, odległego o 2 mile od szpitala w Prze
myślu. Zdrętwiałego z zimna wieziono na prostym , na
wet słomą nie zaścielonym wozie, posuw ającym  się po 
złej, wyboistej drodze; rany  nienależycie zaopatrzone 
broczyły obficie.

Lecz i w tedy ś. p. Staś nie stracił ducha rycerskiego 
i czułości swego serca; jedyną jego troską i zm artw ie
niem był nie ból fizyczny, lecz myśl, że rodzice zm art
wią się. To też, gdy kolega wiozący go zapytał, czy od
wieźć go do domu, czy do szpitala, odrzekł: „do domu 
nie... nie m am  nogi... mamusia by się zm artwiła...”

W szpitalu w kilka godzin zmarł na stole operacyj
nym  w skutek upływ u krwi.

T ak dokonał swego krótkiego, a pełnego męstwa 
i chw ały żywota.

Paygert Zbigniew  — zastępowy 1 lwowskiej druży
ny, zginął 24.111.1919 pod Lisowem.

Pelz Salomon — jako uczeń szkoły w ydziałowej zbie
ra ł i organizował rówieśników w drużyny harcerskie, 
a jako  słuchacz sem. nauczycielskiego w stąpił w szeregi 
pracowników C zytelni T. S. L. im. B. Goldmana.

G dy w roku 1918, jako  żołnierz arm ji austrjackiej, 
powrócił z frontu  włoskiego i zastał we Lwowie walki 
w pełnym  toku, zgłasza się do służby polskiej i już  pó 
kilku dniach objął komendę odcinka przy ulicy Bema 
po poruczniku Mazurze. Niedługo ją  spraw ował; ugo
dzony kulą, zm arł po kilku dniach w szpitalu na Tech
nice, osierocając żonę.

Piątkiemicz Marjan — lat 16, uczeń 5 klasy, harcerz
1 lwowskiej drużyny, ochotnik małopolskiego oddziału 
Arm ji Ochotniczej, 1 bataljonu, kom panji karabinów  
maszynowych. Poległ w w alkach pod Lwowem.

Pionka A dam  — harcerz z Przem yśla, poległ pod Ni- 
żankowicami 13.XII.1918 r.
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Pohrebelny Tadeusz  — do pierw szej drużyny lwow
skiej w stąpił w r. 1915. W  1917 r. uzyskuje m aturę. 
Z początkiem 1918 roku zgłasza się do Legjonów i zo
staje przydzielony do szkoły podoficerskiej wr Bolecho
wie, do oddziału karabinów  maszynowych. Żywy prze
ciwko Austrjakom odruch legjonistów spowodował in
ternow anie ich w H uszt; między innym i i druh Tadzik 
został internowany, ale po drodze zbiegł i szczęśliwie do
tarł do Lwowa, gdzie znowu zajął się pracą harcerską, 
ale gdy nadszedł listopad i Lwów podstępnie opanowali 
Rusini, d ruh  Tadzik stanął z innym i harcerzam i do w al
ki o oswobodzenie miasta. W alczył w t grupie porucznika 
S tarka na 1-szym odcinku. Ziściły się jego m arzenia: 
walczył i bronił rodzinnego miasta, w yzwalającego się 
7, rąk  wroga. Lecz szybko, bo oto 5 listopada, pada pod 
Szkołą Kadecką, ugodzony w pierś kulą wroga. D ruży
na harcerska czci pamięć swego bohatera, zbierając się 
przy  grobie jego i poświęcając mu kilka chwil corocznie.

Presz Tadeusz — harcerz z Rawy Ruskiej, poległ 1920 
roku w 240 p. ocli., w obronie zagrożonego Lwowa.

Remiszewski Kazim ierz  — legjonista lat 16, zginął
11 czerwca 1915 roku w okolicach Sandomierza, we wsi 
Kamieniec, gdzie też został pochowany. Dnia tego nie 
po raz pierwszy zgłosił się jako ochotnik na patrol, aby 
z niego więcej nie wrócić.—Trzy celnie skierowane kule 
nieprzyjacielskie pozbawiły go młodocianego życia.

Rządca Kazim ierz  — uczęszczał we Lwowie na Po
litechnikę. Po zamachu ukraińskim wstępuje w szeregi 
obrońców, lecz już w dniu 2 listopada dostaje się do nie
woli, skąd szczęśliwie ucieka, by dalej walczyć. W dniu 
7 grudnia wysłany został nu patrol do Lesienic, gdzie zo
stał wraz z dwoma kolegami zamordowany.

Rozkosz Tadeusz  — poległ w obronie Lwowa 
i kresów.
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Różycki Alfons  — harcerz z Przemyśla, zginął w obro
nie miasta pod Niżankowicami 13.XII.1918 r.

R y ż  — harcerz z Przem yśla, zginął pod Niżankowi
cami 13.XIl.19t8 r., broniąc miasta.

Siatecki Jan  — syn pow stańca z r. 1863, w stąpił do
4 klasy gimn., w roku 1913 do 1 drużyny harcerskiej 
w Jaworowie. W roku 1918 został zaskoczony tam  inw a
zją ukraińską, b rał udział 29.XI.1918 r. w samorzutnem 
powstaniu młodzieży polskiej Jaw orowa, stłumionem 
krw aw o tegoż dnia przez Ukraińców. Wówczas um knął 
i przedostawszy się na polską stronę, próbował w raz 
z ochotniczym oddziałem 5 p. p. oswobodzić rodzinne 
miasto, w zięty jednak  w czasie nieudałej w ypraw y do 
niewoli przez Ukraińców w okrutny sposób zamordo
w any w lesie koło Jaw orow a 13.XII.1918.

Schaller — zmarł z ran otrzymanych w bitwie pod 
Niżankowicami 13.XI1.1918; harcerz z Przemyśla.

Sobolewski Karol — harcerz z Jarosławia, zginął pod 
i łustobabami, na wschód od Halicza.

Solon — harcerz z Zagórza. Zabity przez Ukraińców 
w czasie ofensywy na Zagórz.

Sozański N ikodem  — harcerz z Przemyśla, zginął 
w obronie tego m iasta, pod Niżankowicami 13.XII.1918 r.

Szum ski Stanisław  — padł 15 października 1915 roku 
w w alkach na praw ym  brzegu Styru, dzielny harcerz, 
całą duszą oddany idei skautow ej; przyboczny 12 i 4 
lwowskiej drużyny, komendant 10 kom panji 4 p. Le
gjonów. W zaraniu swej młodości brał w ybitny udział 
w ruchu zarzewiackim. Z chwilą, gdy tylko doszły 
wieści o skautingu, młody, m arzący o polskiem wojsku,
o burce powstańczej, zarzew iak całą duszą, z całym 
rozmachem oddaje się pracy  harcerskiej. Prędko staje 
w szeregu najlepszych harcerzy i zostaje instruktorem .
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Na tem stanowisku uzyskał sobie szacunek władz har
cerskich i braterską miłość podwładnych. Na pierwsze 
hasło mobilizacyjne w yrusza z oddziałem Piłsudskiego 
i odbyw a kam panję okresu strzeleckiego. Na wieść
o rozwiązaniu leg jon u wschodniego, czuła i  szlachetna 
dusza jego nie w ytrzym ała i w ystąpił z Legjonów, lecz 
wkrótce znowu powrócił, gdyż jedynie racjonalną for
mą rozwiązania spraw y polskiej była walka zbrojna. 
Zginął na posterunku, k ierując pracą pionierską w ogniu 
nieprzyjacielskim .

Szpetner — harcerz legjonista z Jarosław ia, poległ 
w 1914 r. pod Mołotkowem.

Szulc Marjan — harcerz z Przem yśla, poległ pod Ni- 
żankowicami 13.XII.1918 wr obronie Przemyśla.

Śroitalski Jan — lat 14, poległ w obronie Lwo
w a i kresów.

Teneromicz Ludwik  — poległ w obronie Lwowa.

Terlikowski Adam Wojciech — zastępowy 1 drużyny 
lwowskiej, kapral 1 p. p. strzelców lwowskich, la t 19. 
Po upadku A ustrji powrócił z frontu włoskiego i zaraz 
stanął w szeregach obrońców Lwowa. W dniu 7 g rud
nia w yruszył z Łyczakowa z patrolem  do Lesienic i tam 
wraz z kilkoma innym i dostał się do niewroli. Rozstrze
lany w Podhorcach. Zwłoki pochowano na miejscu, 
a następnie przewieziono do Lwowa.

Trojanowski Stanisław — harcerz 6 drużyny lwow
skiej, legjonista poległ w 1915 roku.

Wiśniowski Prus I Władysław  — z rodziny bohater
skiego Teofila Wiśniowskiego, urodzony 10.YIII.1902 r. 
w Starym Samborze. Z Harcerstwem zetknął się naj
pierw we Lwowie, a następnie w marcu 1917 r. wstą
pił do 1 drużyny harcerskiej im. Jana III w Jaworowie, 
gdzie wkrótce objął zastęp. Wybitnie inteligentny,
Hareara* w bojack 24. 369



szczególnie rozmiłowany w wojskowości, marzył tylko
0 chwili, kiedy będzie można naprawdę walczyć o Pol
skę, albowiem młodocianym swoim umysłem bystro 
przenikał położenie i nieufnie patrzył na wszelkie 
związki z mocarstwami centralnemi. W r. 1918, zasko
czony inwazją ukraińską, w Babicach nad Sanem, jako 
ochotnik bronił Przemyśla, dopóki przeziębionego cięż
kie zapalenie płuc nie powaliło na łoże. Ledwie podle
czony pojechał w marcu 1919 r. do Kielc, gdzie wstąpił 
do l i p .  ułanów (Beliniaków), mając lat 16. Odtąd stale 
pozostawał na froncie, biorąc udział we wzięciu Wilna
1 zajęciu kresów północno-wschodnich. Rozumiejąc po
trzebę dalszego kształcenia się, w yzyskał naw et krótki 
urlop w ypoczynkow y b y  w kw ietniu 1920 roku złożyć 
egzamin z 6 k lasy  gimn. O statn i też w tedy raz gościł 
w sw ojej drużynie. Po powrocie na  front od l.YI. na 
odcinku Brody trw ał w raz z pułkiem  w śmiertelnem 
zm aganiu z konnicą Budiennego. 1 sierpnia 1920 r. padł 
w szarży pod Mikołajowem koło Brodów, jako  starszy 
ułan, nie m ając la t 18. Pochowany we wspólnej mogile 
z 39 towarzyszam i.

W itry lak  Stanisław  — przyboczny 4 lwowskiej d ru
żyny harcerskiej, student Politechniki, zginął pod Zło
czowem 1919 r.

W ojciechowski Remigjusz  — la t 14, dostał się do nie
woli ukraińsk iej 22 listopada pod Lwowem i koło Clio- 
dorowa został zamordowany. Pochowany w Cho- 
dorowie.

Wojnar  — harcerz z Zagórza. Zabity przez Ukraińców 
w czasie ofensywy na Zagórz.

W ojtow icz  M ikołaj — drużynow y 1 d rużyny lwow
skiej, student m edycyny, podchorąży 39 p. p., poległ 
zak ładając opatrunek  rannem u pod Chrabuźną.
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Zaleszczyk M ieczysław  — harcerz z Przemyśla, po 
legł 13.XII.1918 r. pod Niżankowicami, w walce z U kra
ińcami.

C h o r ą g i e w  ł ó d z k a .

A dam czyk  W ładysław  — harcerz z Chorągwi łódz
kiej.

Andrecki L. — harcerz z okręgu kaliskiego.

Rys. 65. Tablica p o leg ły ch  har
cerzy Chorągwi łódzkiej.
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Hankiemicz Czeslam  harccrz-iegjonista — stan służ
by tego 18-letniego cliłopca podaje przeszło 50 poty
czek i bitew , w których brał udział. Z jednego końca 
Polski na drugi, dziesiątki miejscowości krw ią polską 
znaczone, w tem główne etapy: Kielce, sandomierskie, 
odwrót na K raków, Podole, Tarnów, Nida, Konary, 
Tarłów, lubelskie, siedleckie, grodzieńskie, Polesie... Jak  
rozległa droga Legjonów aż do kresów Wołynia, tak  
długa droga staczanych przezeń walk, a w niej wiele 
epizodów w rodzaju  tego, ja k  pod Żarnowem, gdzie 
zmuszony popaść zmęczonego konia, został zaskoczony 
znienacka przez kozaków i, jedynie dzięki wielkiej 
przytom ności um ysłu i odwadze, uszedł cało, ostrzeli- 
w ując się gęsto. W zimie, o deszczu, o głodzie, zawsze 
z roześmianą tw arzą, pogodą dziecka i hartem  rycerza, 
szedł naprzód.

Z setek niebezpieczeństw i opresyj, mężnie stawiając 
im czoło, wychodził zwycięsko, roje kul przepłynęły 
koło tej głowy gorącej i odważnej piersi, nie śmiejąc 
icli tknąć.

Aż w spokojny dzień monotonnej w alki w okopach, 
ugodzony w szyję k idą szrapnelową, padł ranny śmier
telnie.

Błaszczyk Ludroik — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Bocheński Edmund — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Bołman Artur — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Boniecki Ignacy — harcerz z Chorągwi łódzkiej. 

(11 Brygada Legjonów).
Brojek — harcerz z  Chorągwi łódzkiej.

Brylski Stanisław  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

('luiboinski Zygmunt — harcerz z Chorągwi łódzkiej, 
I brygada Legjonów, zginął w roku 1914 pod Łowczów- 
kiem.
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Cierplikoroski Stefan — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Chrząszcz Józef  — harcerz z Chorągwi łódzkiej, 
I brygada Legjonów, zginął w roku 1914 pod Łowczów- 
kiem.

Cukier Stanisław — harcerz z Chorągwi łódzkiej, 
szer. 5 p. p. Leg., poległ w ataku  na bagnety pod Sta- 
wygorożem na Polesiu w kw ietniu 1916 r.

Derda Feliks — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Dzikowski-Rębilas — harcerz z Chorągwi łódzkiej, 
I brygada Legjonów, poległ w ataku na Kamieniec 
23.V.1915 roku.

Domaradzki Władysław  — harcerz z Chorągwi łódz
kiej.

Donaszewski Roman — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Dziewulski Eugenjusz — harcerz z Chorągwi łódz
kiej, starszy żołnierz.

Fastyn Józef — harcerz z Chorągwi łódzkiej

Figurski Józef — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Frączkowski — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Frycholc Teodor — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Galiński Mieczysław  — harcerz z Chorągwi łódzkiej, 
201 p. p. 8 komp., poległ pod Białemi Błotami.

Głażewski Jerzy  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Gołdenberg Arkadjusz  — harcerz z Chorągwi łódz
kiej, I brygada Legjonów, zginął w roku 1916 pod 
Kostiuchnówką.

Granosik Stanisław  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Grudziński-Pąkszyc  — legjonista, poeta, harcerz 
z Lodzi, ranny, pozbawiony wzroku, otoczony przez
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Rosjan, wystrzałem, z rewolw eru pozbaw ił się życia 
w m aju  1915 r. w  okolicach O patow a.

Gruszczyński Antoni — drużynow y z Łodzi i Zgierza,
I brygada Legjonów, zginął w roku 1915 pod Urzędo- 
wem.

Ilartman Józef  — harcerz z Chorągwi łódzkiej (ba- 
taljon harcerski), zm arł w Szpitalu Ujazdowskim 
w grudniu 1915 r.

Hirsz Klemens — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Hykiel Mieczysław  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Jaros Józef  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Jarnuszkiewicz J. — harcerz z Kaliskiego Okręgu.
Jezierski Edward  — harcerz z Chorągwi łódzkiej, 

zginął w r. 1919 w obronie Lwowa.
Joachimiak Mieczysław  — harcerz z Chorągwi łódz

kiej.
Kaczor Klemens — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Kacprzak Józef  — harcerz z Chorągwi łódzkiej
Kalusiński Mieczysław  — harcerz z Chorągwi łódz

kiej, 6 p. p. Leg., zginął w roku 1916 nad Styrem.
Kaucz Wacław  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Kaszyński Tadeusz  — la t 16, członek tureckiej d ru 
żyny im. ks. J. Poniatowskiego, w Kaliskiem, poległ 
pod Przewodowem.

Kiełek Jan  — harcerz z Chorągwi łódzkiej, (I b ryga
da Legjonów), pad ł pod Łowczówkiem.

Komża Jasiek — kom endant I d rużyny im. T. Ko
ściuszki w Kaliszu, uczeń 8 kl. gimn. państw ., żołnierz- 
ochotnik 18 p. a. c., ranny  w b itw ę  pod Ciechanowem, 
zmarł dn. 3.X.1920 r. w szpitalu w Modlinie, prze
żywszy la t 19.
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Kozanecki H enryk  — ppor., harcerz-pilot. Zginął 
w locie bojowym 13 sierpnia 1920 r. w obronie W ar
szawy.

Kopel Józef  — harcerz z Chorągwi łódzkiej, zginął 
23.VfII.1920 r. pod W yżnianami.

K rzyżanow ski Zygm unt  — harcerz z Chorągwi łódz
kiej, 201 p. p. 8 komp., poległ pod Starem i Trokami.

K w ia tkow ski Kazimierz  — harcerz z Chorągwi 
łódzkiej.

Kurcman K. — harcerz z Kalisza.
Łapiński Tadeusz  — harcerz z Chorągwi łódzkiej, 

201 p. p. 8 komp.
Łaszkiew icz Kazimierz  — harcerz z Chorągwi łódz

kiej, zmarł z ran  w r. 1920.
Machnik M ieczysław  — harcerz z Chorągwi łódzkiej, 

plut. 6. p. p. Leg., zginął w r. 1920 w odwrocie z pod 
Kijowa.

Maciński Stanisław  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Mączka Teodor — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Mamoński L. — harcerz z Kalisza.
M iatkowski Artur  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
M ikołajczyk Ludomir  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Michalak W ładys ław  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Michałkiewicz  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Minkę Rudolf  — harcerz z Chorągwi łódzkiej, 201 

p. p. 8 komp., poległ pod Łapami.
Nabielak-Buła M ieczysław  — harcerz z Chorągwi 

łódzkiej, dowódca oddziału harc. przy  Komendzie Le
gjonów, ranny  utonął w Dźwinie w lutym  1920 roku.

N ow ak Paweł  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
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Norvak Stanisław  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Ostalski — harcerz z Chorągw i łódzkiej.

Owczarek Kazimierz — harcerz z Chorągwi łódzkiej, 
201 p. p. 8 komp., poległ pod Łapami.

Pawłowski Jan — harcerz z Chorągw i łódzkiej.

Pfabe Witold  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Paczkowski Benedykt — harcerz z Chorągw i łódz
kiej, zginął 1920 r. pod Radzyminem.

Piotrowski Kazimierz — harcerz z Chorągwi łódz
kiej.

Polaczek Władysław  — harcerz z Chorągwi łódzkiej, 
podch. 9 p. Leg., zginął pod Gródkiem  za Białymsto- 
kiem, w 1920 roku.

Połak Konstanty — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Prymus J. — z okręgu kaliskiego.

Przybylski Adam  — harcerz z Chorągwi łódzkiej, 
legjonista, poległ w r. 1915.

Raps Zygmunt — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Remelski Jan  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Rogowski Adolf — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Sadowski Zygmunt — harcerz 1 drużyny im. T. Ko
ściuszki w Kaliszu, uczeń 7-ej klasy gimn. państw., 
żołnierz-ochotnik 18 p. a. c., ranny  w obronie stolicy, 
zm arł w szpitalu w Modlinie dn. 30.VII1.1920 r., prze
żywszy lat 17.

Sawicki A. — z okręgu kaliskiego.

Sikora Jan  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Skoczylas August — sierżant sztabowy, harcerz 

z Chorągwi łódzkiej,
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Smorawiński Idzi — lat 18, wywiadowca, drużynowy 
1 tureckiej d rużyny im. ks. J. Poniatowskiego w kali- 
skiem, oraz kom endant obwodu, zginął bez wieści.

Ks. Skorupka Ignacy — w r. 1917 organizuje H ar
cerstwo w Klińcach w gubem ji czernihowskiej, po 
powrocie do k ra ju  jest patronem  drużyn harcerskich 
w Łodzi i członkiem Komendy Okręgowej. Jako  kapłan 
harcerz-ochotnik w stępuje do 236 pułku, składającego 
się przeważnie z młodzieży. Pod Ossowem poryw a 
i wiedzie do ataku  pułk, biegnąc na jego czele z k rucy
fiksem w ręku i z pieśnią „Serdeczna Matko” na ustach. 
Ginie, przeszyty kulami, 14 sierpnia 1920 r., w wieku 
lat 28.

Skowroński A. — harcerz z okręgu kaliskiego.
Skibiński Józef — harcerz z Chorągwi łódzkiej, zgi

nął pod Gródkiem pod Białymstokiem 1920 roku.
Soski Mieczysław — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Stobienia J. — harcerz z okręgu kaliskiego.
Świerszcz Wincenty — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Sułigowski Ignacy — drużynow y z Łodzi, poległ 

w r. 1919 pod Wilnem.
Suzin (Zabiełło)—zmarł z ran  w szpitalu 16.VI.1915 r.
Szadkowski Jan — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Szał Franciszek —  harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Szantyr Fełiks — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Szymczak Stefan — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Szletyński Jerzy  — harcerz z Chorągwi łódzkiej,

I brygada Legjonów, zginął w r. 1915 pod Konarami.
Szułakowski Mieczysław  — harcerz z Chorągwi 

łódzkiej.
Thun Mieczysław  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
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Tuszyńsk i Jan  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Tmoros Ireneusz — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
Umański J óze f  Jan  — harcerz z Chorągwi łódzkiej, 

zginął 1920 roku.

Urbanowski Antoni — harcerz z Chorągwi łódzkiej.
W ierzbicki Józe f  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

W ilczak Stanisław  — harcerz 1 d rużyny im. T. Ko
ściuszki w Kaliszu, uczeń 7 kl. gimn. państw ., ochotnik 
201 p. p., ranny  pod W ielkiemi Paprociami, zmarł 
w szpitalu w Białym stoku we wrześniu, przeżywszy 
lat 16.

W ajs W iktor  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Wolski S tanisław  — drużynow y z Łodzi. Podch.
5 p. p. Leg. Poległ pod Dźwińskiem 4.1.1920 r.

Wróbel Zygm unt  — harcerz z Chorągwi łódzkiej.

Żarski W incenty  — harcerz z Kalisza, legjonista, po
legł w r. 1915.

C h o r ą g i e w  m a z o w i e c k a .

Bale ja  Piotr — harcerz 1 drużyny łowickiej im. ks. 
Poniatowskiego. Ginie w bitwie pod Michniszkami, 
walcząc z Litwinami.

Bąk Marjun — kom endant d rużyny  w Latowiczu, po
legł w r. 1920, w 201 p. p. och.

Bieguszewski Stanisław  —■ zastępowy 3 drużyny im. 
J. K. Ordona. Do wojska w stąpił w r. 1920. Brał udział 
w bitwach: pod Surażem, Łapami, Paprocią, Ostro- 
wiem, W yszkowem, Ciechanowem, Grodnem, Wilnem, 
Michniszkami. Zginął bez wieści w bitwie w okolicy 
Ciechanowa.
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Burzyński Kazimierz — harcerz 1 drużyny im. T. Ko
ściuszki w Łomży, uczeń 4 klasy gimn., m arynarz
9 pułku morskiego kad ry  M arynarki W ojennej. Ginie 
od kuli w piersi we wsi W róble pod Zambrowem dnia 
3 sierpnia 1920 r. m ając la t 18.

Donay Władysław  — drużynow y 1 łowickiej druży
ny im. ks. J. Poniatowskiego, uczeń 8 kl. gim nazjum  
łowickiego, uczestnik rozbrajania Niemców, ochotnik 
201 p. p., zm arł na ty fus 11.X.1920 r. w wieku lat 19.

Goździk  — harcerz z Łowicza, poległ w r. 1919 
w 30 p. p.

Grzegorzewski Henryk — z 5 d rużyny łowickiej im. 
J. K. Ordona. Zginął w 1920 r.

Grzymkowski Jan — plutonowy 1 d rużyny im. T. 
Kościuszki w Łomży, ochotnik 5 p. p. Leg., zm arł w No
wym Sączu dnia 1 kw ietnia 1919 r., przeżywszy la t 18, 
7. ran otrzym anych w obronie Lwowa w bitw ie pod P a 
siekami.

Jądrzejewicz Marjan — zastępowy 2 d rużyny łowic
kiej im. St. Czarnieckiego. W stąpił do 201 p. p. 11 lipca 
w 1920 r. Poległ w bitw ie pod Łapami.

Kaliwoda Józef — drużynow y 1 drużyny im. T. Ko
ściuszki w Łomży. Poległ p rzy  rozbrajaniu  Niemców 
od kuli niemieckiej w dniu 11 listopada 1918 r. prze
żywszy la t 20.

Kaczorowski Kazimierz — z plutonu harcerskiego 
w Łyszkowicach, w stąpił do wojska do 201 p. p. 

7 komp. dn. 11 lipca 1920 r., będąc zastępowym 2 d ru 
żyny im. St. Czarnieckiego. Poległ w bitw ie pod Łapami.

Kleidinst Ludwik  — plutonow y 1 drużyny im. T. Ko
ściuszki w Łomży. Ppor. i dowódca kom panji karab i
nów maszynowych białostockiego pułku strzelców. 
Zginął pod W ilnem w lipcu 1920 r., przeżywszy lat 19.
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Kurzypiński Mieczysław  — kom endant drużyn cie
chanowskich, św ietlana postać, kłóra by ła  dla chłop
ców wzorem i przykładem ; prześladowany przez 
Niemców za w ykradanie dzwonów, musi uciekać z m ia

sta, potem wraca i zgłasza się do bataljonu harcerskie
go, gdzie zyskuje sobie uznanie przełożonych. N astęp
nie odbyw a z 5 p. p. Leg. ofensywę na Dźwińsk, a po
tem w raca na  ławę szkolną i do H arcerstw a. W  lipcu
1920 roku staje  sam do szeregów i przyprow adza ze so
bą grom adkę swTycli chłopaków z Ciechanowa, z k tó ry 
mi odbywa całą akcję w 205 pułku. Za męstwo i odw a
gę odznaczony zostaje dw ukrotnie „krzyżem  walecz
nych” i orderem „virtuti m ilitari”. W ierność H arcer
stwu i Polsce pieczętuje krw ią, ginąc od kuli litewskiej 
pod O ranam i w raz ze swym przyjacielem  ś. p. Mode- 
słem Lipow\skim. Po śmierci został m ianow any przez 
Naczelnictwo „honorowym harcerzem Rzeczypo

spolitej” .

Lipowski Modest — zastępowy z Ciechanowa, wzo
row y uczeń. Bierze udział w rozbrajaniu Niemców 
w Ciechanowie. W  lipcu 1920 roku staje  jako  jeden 
z pierw szych do szeregu na wezwanie Naczelnictwa. 
O dbyw a kam panję w 205 p. och. 9 komp. i jest wzorem 
żołnierza. G inie pod O ranam i w dniu 4.X.1920 roku. 
Po śmierci m ianowany przez Naczelnictwo ..honoro
wym harcerzem Rzeczypospolitej” .

Mąkowski Zygmunt — harcerz z 3 drużyny łowickiej 
im. J. K. Ordona. Do w ojska wrstąpił w r. 1920. Brał 
udział w bitw ach: pod Surażem, Łapami, Paprocią, 
Ostrowiem, W yszkowem, Ciechanowem, Grodnem. 
Wilnem, Michniszkami. Zginął w bitw ie w okolicy Cie
chanowa, zakhity  przez Kozaków.

Panek Stanisław — z 3 d rużyny łowickiej im. J. K. 
Ordona. Zginął w 1920 roku.
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Penkala Franciszek — harcerz 1 d rużyny im. T. Ko
ściuszki w Łomży, uczeń 6 klasy gimn., ochotnik 233 
p. p. Ginie na fortach m iasta Łomży, przeżywszy lat 18.

Pusz Edward — przyboczny 3 d rużyny w  Łomży. 
Ochotnik 33 p. p. Umarł w szpitalu w Modlinie z rany 
postrzałowej w głowę, otrzym anej w ataku  pod N a
sielskiem, przeżywszy lat 18.

Sobkiewicz Zygmunt — harcerz II stopnia, zastępo
wy 1 łowickiej drużyny im. ks. Józefa Poniatowskie
go, uczeń 7 klasy gimn. łowickiego, harcerz od 1917 r., 
ochotnik 201 p. p., uczestnik wszystkich bitw  stacza
nych przez swój pułk aż do 15.V III.1920 r.; ciężko ran 
ny pod Wronami, zmarł w drodze do szpitala, w wieku 
lat 18.

Ruciński Stanisław — urodzony 15.VII 1.1899 r., do 
Z. H. P. w stąpił w 1915 r. Jako  przyboczny 1 drużyny 
łowickiej w stępuje do wojska w 1920 r. Po powrocie do 
domu z powodu odnowienia się rany  — umiera.

Sokalski Henryk  — komendant d rużyny im. ks. J. 
Poniatowskiego, uczeń 6 klasy. Zmarł w skutek ran 
otrzym anych przy  rozbrajaniu Niemców w Mławie, 
dn. 19 listopada 1918 r.

Śłedziewski Antoni — harcerz 1 d rużyny im. T. Ko
ściuszki w Łomży. Umiera z ran  otrzym anych w bitwie 
pod Nasielskiem dnia 17 sierpnia 1920 r„ przeżyw 
szy lat 20.

Szelągowski Tomasz (Kułągomski?) — harcerz 1 d ru 
żyny im. T. Kościuszki w Łomży, uczeń 8 klasy gimn., 
ochotnk 233 p. p., zabity dnia 17 sierpnia 1920 r. pod 
Nasielskiem. Skończył lat 19.

Tomaszewski — harcerz z Łowicza, zginął w bitwie 
pod Nasielskiem w 1920 r.
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Trenlomski Mieczysław  — były  kom endant 1 druży
ny harcerskiej im. T. Kościuszki w Łomży, uczeń 8 k la
sy gimn., ochotnik 233 p. p. (potem lidzkiego). Ginie 
w bitw ie pod Nasielskiem w dniu 17 sierpnia 1920 r., 
przeżyw szy la t 20.

W ądolowski Stefan  — były  kom endant 1 drużyny 
im. T. Kościuszki w  Łomży, uczeń 8 k lasy  gimn., ochot
nik 233 p. p., ginie w bitw ie pod Nasielskiem koło wsi 
Głodowo w dniu 17 sierpnia 1920 r., przeżywszy lat 20.

W ieteska J ó ze f  — plutonow y 1 d rużyny łowickiej 
im. ks. J. Poniatowskiego, prezes samopomocy koleżeń
skiej w  gim nazjum , w ybitnych zdolności m aturzysta 
gim nazjum  łowickiego, harcerz od 1917 r., ochotnik 
201 p. p., zginął śmiercią walecznych, ugodzony kulą 
w czoło, w bitw ie nad W krą, w wieku lat 22.

Żbikowski Jan  ■— harcerz 1 drużyny im. T. Kościu
szki w Łomży, m aturzysta, ochotnik 201 p. p., kom panji 
karabinów  maszynowych. R anny dw ukrotnie w  bitw ie 
pod Paprociam i Wielkiemi, um iera w niewoli bolsze
wickiej we wsi Pęchratce dn. 9.VIII.1920 r., prze
żywszy lat 18.

Z e  ś r o d o w i s k  n i e z n a n y c h .

Dorociński — ochotnik 205 p. p., zginął pod Cie
chanowem.

Ciołkowski — strzelec 1-ej kom panji kadrow ej. Po
legł na W ołyniu w 1915 r.

G ałkowski  — szeregowiec z b. O ddziału Skautowego 
p rzy  6. p. p. Leg., a następnie p rzy  Komendzie L. P., 
zginął pod Lwowem w 1919 r.

IIłasko Antoni — z b. O ddziału Skautowego przy
6 p. p. Leg., a  następnie p rzy  Komendzie Leg. Zmarł 
w r. 1917 z powodu choroby.
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Jarosz Stanisław  — harcerz 6 p. p. harcerskiego, zgi
nął pod Żołądowem w 1920 r.

Poraj-Różański Tadeusz  — organizator d rużyn har
cerskich w W iedniu, później podchorąży 2-go pułku 
szwoleżerów i dowódca szwadronu karabinów  maszyno
wych, kaw aler „virtu ti m ilitari”. O dpierał a tak i wro
gów na Lwów, bronił także Zamościa. Tam w gorącym 
ogniu otoczony przew ażającą liczbą wrogów, umiera 
pod ich śmiertelnemi ciosami, pod Cześnikiem 31.YIII.
1920 r. w wieku lat 20.

Przyłęski H enryk —  szeregowiec z Oddziału Skauto
wego przy 6 p. p. Leg., a następnie p rzy  Komendzie Le
gjonów. Zginął pod Lwowem w r. 1919.

W ierzbicki Teodor — podchorąży, poległ pod Popo- 
wicami za Przemyślem 13.111.1919.

Wróbeł W incenty  — kapral, zm arł na tyfus w Lubli
nie w r. 1916, zaraziwszy się na froncie. Z b. Oddziału 
Skautowego przy 6 p. p. Leg., a następnie przy Komen
dzie Legjonów.

C h o r ą g i e w  p i o t r k o w s k a .

Badowski Tadeusz  — drużynow y 4 drużyny, 
ppor.

C e jz y k  Zygmunt — zastępowy 2 dr. im. T. Kościu
szki w Radomsku, szer. 5 komp. 201 p. p.

Gardułski Celestyn  — plutonow y 5 drużyny.
Gąsik Zygm unt  — członek harcerskiej drużyny po

żarnej w Radomsku, służył w 5 komp. 201 p. p.
Koperski Walerjan  — przyboczny kom. hufca w Ra

domsku, szer. 5 komp. 201 p. p.

K rzyżanow ski Czesław  — zastępowy 4 drużyny.
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A'ulemajko Józef  — komcjndant hufca w Radomsku, 
szer. 5 komp. 201 p. p.

Obczasiuk Zygm unt  — zastępowy 12 drużyny w szko
le p. Żylińskiego w Radom sku, szer. 205 p. p.

Orłowski Józe f  — drużynow y 2 drużyny im. T. Ko
ściuszki w Radomsku szer. 5 komp. 201 p. p.

Ostrowski Stefan  — 4 drużyna, ppor.

Sekulski Stefan  — szeregowiec 2 drużyny.
Strzelecki Janusz  — 4 drużyna, ppor.
Szubert Zygm unt  — zastępowy 2 d rużyny im. T. Ko

ściuszki w Radomsku, szer. 5 komp. 201 p. p.
W ańkowski J erzy  — drużynow y 1 drużyny.
Winnicki C zesław  — członek harcerskiej d rużyny po

żarnej w Radomsku, szer. 5 komp. 201 p. p.

C h o r ą g i e w  p ł o c k  a.

Arndt Z,ygmunt — szeregowiec, poległ w Płocku.
Bem Zygm unt  — szeregowiec, poległ pod Brześciem 

nad Bugiem.
Betłey Kazim ierz  — jeden z pierwszych pracow ni

ków H arcerstw a, w spółpracow nik „Skatita” w arszaw- 
skiego, drużynow y z Płocka, harcerz I stopnia, ppor.
1 p. p. Leg., dowódca 3 kom panji. Zmarł 1 października
1919 roku w W ilnie z ran  otrzym anych pod Dźwiń- 
skiem w w ieku 22 lat. Rozkazem Naczelnictwa Z. H. P. 
zostaje po śmierci m ianow any „honorowym harcerzem 
Rzeczypospolitej” .

Chodalski W ładys ław  — szeregowiec, poległ pod Sar- 
nową Górą.

Mierzyński A rtur  — szeregowiec, poległ pod Ciecha
nowem.
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Górzyński Józe f  — szeregowiec, poległ pod Lwowem.
Grabski Jan  — zastępowy, poległ pod Kopyczyńcami.
Grabski Dołęga Jan  — lat 17, poległ przy obsłudze 

karabinów maszynowych 15.IV.1919 r. pod Rawą 
Ruską.

Gradoroski Antoni — harcerz 14-łetni drużyn płoc
kich, zginął broniąc Płocka, 19.VI11.1920 r. zarąbany 
szablami przez kozaków.

Grabski Dołęga Tadeusz  — w wieku la t 19, b ra t Jana
i Heleny poległych we Lwowie, ranny pod Czyszkami, 
został przewieziony do szpitala w Przemyślu, a  następ
nie do rodzinnego domu w Płocku, gdzie zm arł jako 
trzecia ofiara, złożona przez rodzinę G rabskich na ołta
rzu O jczyzny.

Kalisz W incenty  — harc. płocki, lat 19, zginął 1920 r„ 
w obronie Płocka.

Kamiński Józe f  — szeregowiec, poległ na Wołyniu.
Krajew ski W acław  — harcerz d rużyn płockich, ochot

nik 4 kom panji 205 p. p., zmarł z ran  na stacji O rany 
w dn. 5.X.1920 r.

Krongołd H enryk  — szeregowiec, zginął w niewoli.
Leśniewski Stanisław  — szeregowiec, poległ pod Sar- 

nową Górą.
Litewski Romuald  — szeregowiec, poległ pod Guta- 

r zewem.
Mossakowski Edm und  — harcerz 1 drużyny rypiń

skiej, lat 18, służył w 205 p. p. och., zabity pod Nowo
gródkiem w 1920 r.

Niździński Stanisław  — zastępowy, poległ pod No
wogrodem.
H trecrze w bojąc h 2».



Ryckter  ylrtur — zastępowy, poległ pod Nowo
grodem.

Szczepkow ski Ignacy  — zastępowy, poległ pod Szy
dłowem.

ła b o w s k i  Stanisław  — zastępowy, poległ pod 
Lwowem.

Tarnowski H enryk  — szeregowiec, poległ pod G ród
kiem Jagiellońskim.

W archlewski W incenty  — szeregowiec, zginął w nie
woli.

W ojciechowski August — plutonowy, zmarł w W ar
szawie.

Z aw idzki Stefan  — szeregowiec, poległ w Płocku.

C h o r ą g i e w  r a d o m s k  a.

Bilski Stanisław  — harcerz 1 d rużyny im. St. Staszi
ca w Skarżysku. Zginął w wojnie z bolszewikami.

Derłikowski Zygm unt — harcerz II stopnia, komen
dant IV hufca i d rużyn miejscowych w Ostrowcu, d ru 
żynowy 16 drużyny ostrowieckiej, uczeń 7 klasy, szere
gowiec 2 kom panji 205 p. ochotniczego. Pierw szy zgła
szał się na placówki i patrole. W bitw ie pod Grodnem 
dnia 25.IX. 1920 r. zostaje ciężko ranny w brzuch i w cią
gu doby um iera w 18 roku życia.

Gąsik Zygmunt — harcerz z Radomska, poległ pod 
Grodnem w 1920 r.

Karasiński Zygm unt — harcerz z 1 drużyny z Solca 
nad Wisłą. Zginął na froncie w 1920 roku.

K asprzak  Dominik  — harcerz z Radomia, zginął w sku
tek w ypadku z bronią w oddziale wartowniczym  w Ra
domiu w 1920 r.
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Lech Franciszek  harcerz I drużyny im. St. S ta
szica w Skarżysku. Zginął na wojnie z bolszewikami.

Mazur Jan — harcerz 1 drużyny soleckiej. Zmarł w sku
tek nieszczęśliwego w ypadku w czasie w yjazdu na 
front.

Mirosław W ładysław  — harcerz z Solca, uczeń semi- 
narjum  nauczycielskiego, szeregowiec 1 kom panji ha r
cerskiego bataljonu wileńskiego. Do H arcerstw a w stą
pił 15.X.1917 r. Zginął w roku 1920.

M roczkowski Bronisław  — założyciel drużyny har
cerskiej w Białobrzegach pow. radomskiego w r. 1918. 
Do wojska w stąpił jako  ochotnik w lipcu 1920 roku. 
Dnia 15.VIJ 1.1920 r. został ranny  w Osowie pod W ar
szawą. Po półtorarocznych cierpieniach zmarł w szpitalu 
w Warszawie 6. VI.1922 r.

Pomianowski Michał — harcerz radomski, zginął 
śmiercią tragiczną w Tarnobrzegu.

Skura Władysłaio  — harcerz radomski. Zginął 
w r. 1920.

Słomski — służył w kom panji przybocznej przy  N a
czelniku Państwa. Ginie, zasłaniając sztab przed na
walą bolszewicką.

Stępniewski Stanisław  — harcerz 1 drużyny z Solca 
nad Wisłą. Zginął w odwrocie z pod Kijowa dnia
20.V1.1920 roku.

Świderski H enryk  — drużynow y z Radomia. Poległ 
w roku 1920.

Szczepański Jan  — harcerz z 1 drużyny z Solca nad 
Wisłą. Zmarł w Radomiu nabaw iw szy się choroby w źle 
ogrzanych koszarach.
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Szydło/oski Ruslaw  — harcerz II stopni;), zastępowy
16 drużyny ostrowieckiej, uczeń 6 klasy, szeregowiec
2 kom panji, 205 p. p. och. Ginie w bitwie pod Grodnem 
dnia 25.TX.1920 r., ugodzony kula. w serce, licząc 16 lat 
życia.

Tamsonomicz Michał — harcerz 3 radom skiej druż. 
im. T. Kościuszki, zginął od w ypadku z bronią w r. 1920, 
w czasie służby w bataljonie w artow niczym  na dworcu, 
w Tarnobrzegu.

Zieliński H enryk  — zginął na wiosnę w 1920 roku 
w w alkach z bolszewikami. H arcerz 1 drużyny z Solca 
nad Wisłą.

Ziółko Stefan  — harcerz 1 drużyny radomskiej, zmarł 
w W arszawie 25.IX.1920 r.

N a  R u s i .

Berka Aleksander  — Był harcerzem  niemal od pierw 
szych dni H arcerstw a w W arszawie. Internow any 
w czasie w ojny w Charkow ie, bierze czynny udział 
w szeregach O rganizacji Młodzieży Narodowej, w p ra 
cach Ligi W ojennej W alki Czynnej i w Harcerstwie. 
Szczególnie oddaje się pracy  harcerskiej, skupiając roz
proszoną młodzież na w ygnaniu. Prace harcerskie za
taczają coraz szersze kręgi po w ybuchu rew olucji ro
syjskiej. W r. 1917, d ruh  Berka zostaje komendantem 
Chorągwi charkow skiej. Z cliwTilą, gdy pada hasło wstę
powania młodzieży do korpusówT polskich, zgłasza się 
do 11 Korpusu Polskiego.

W  początkach m arca 1918 roku po przebiciu się Że
laznej B rygady Legjonów przez front austrjack i pod 
Iłarańczą, kiedy gen. Haller, objąwszy dowództwo nad
II Korpusem, dążył spiesznie na wTschód, wysłany 
był druh Berka za D niepr w celu naw iązania łączno
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ści z oddziałami czecho-słowackiemi i skłonienia ich do 
trzym ania przepraw  na Dnieprze, co umożliwiłoby gen. 
Hallerowi stworzenie frontu przeciwko Niemcom.

Jako  dzielny harcerz podejm uje się trudnego zada
nia: przedziera się pomiędzy oddziałami austrjackiem i
i niemieckiemi, bandam i bolszewików i Ukrańców. Gi
nie bez wieści, zostaw iając ostatni ślad swego pobytu 
w Połtawszczyźnie.

Dekański Bolesław  — urodzony 29 lipca 1902 roku 
w miejscowości Asa-Szan, pasmo gór Tieńszyńskich. 
Uczęszczał do gim nazjum  męskiego w Hum aniu na 
Ukrainie. W stąpił do d rużyny  harcerskiej, organizowa
nej w H um aniu przez ś. p. Ju rk a  Pawczyńskiego i był 
w liczbie tvch, którzy pierwsi składali przyrzeczenie 
harcerskie. W  roku 191? i 18 w raz z kolegami zajmo
wał się gromadzeniem i ukryw aniem  broni, a w czasie 
przyjścia gen. H allera i b itw y pod Kaniowem razem 
z Kaziem Żurkowskim i Olesiem Czołhańskim przeci
nali niemieckie d ru ty  telefoniczne w celu utrudnienia 
komunikacji poszczególnym oddziałom. We wrześniu
1918 roku gdy doszła do H um ania odezwa gen. 
Hallera z Murmania, drobny, szczupły, szesnastoletni 
chłopak, uważał, że jest zdolny do broni „bo ju ż  i na 
polowaniu był parę razy  i strzelać um iał”. W ypraw iony 
został przez hum ański oddział P. O. W. W  W arszawie 
zaciągnął się do 21 p. p. W  październiku 1919 roku, ran 
ny w kość miednicową pod Połockiem w bitw ie z bol
szewikami, leczony dłuższy czas w Krakowie, z niewy- 
iętą kulą wrócił do pułku. Skończył szkołę podoficer
ską, m ianowany kapralem  w m aju  1920 roku, w yru 
szył na front. Przez cały czas służby nie m iał żadnej 
pomocy od rodziny, bo rodzice byli jeszcze na Ukrainie 
Xoga w marszach dokuczała, sił często brakło, jak  to 
widać z listów do rodziny. W czasie odwrotu wojsk pol
skich zginął pod Grodnem 20 lipca 1920 roku, jak  ofi-
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cjaliue stwierdzono. Mogiła nieznana. Po śmierci odzna
czony „krzyżem  walecznych”.

Dom aniewski Józef  — członek starszych harcerzy 
w Kijowie, student U niw ersytetu Kijowskiego, zginął 
w 1919 r. zamordowany przez bolszewików. Szedł ra
zem ze Żłobnickim, przedzierając się przez front z Ki
jowa do W arszaw y, w charakterze łącznika Naczelnic
twa Kijowskiego z Naczelnictwem w W arszawie. Zginął 
w drodze powrotnej.

Jeziorowski Ignacy  — drużynow y Z. H. P. w Piotro- 
grodzie, ppor. O ddziału II Naczelnego Dowództwa, ko
m endant lotnych oddziałów' na tyłach zdobywanego 
przez wojska polskie M ińska; umiera z ran odniesionych 
w boju w' r. 1920. m ając lat 22.

rozsirzelane w Żyto
mierzu przez czerez- 
wryczujkę 24. XII.
1919 r., za należenie 
do Harcerstw a i pracę 
w Harcerstwie.

Kraśnicka  (matka)
Kraśnicka Stanislanm  (córka) 
Kraśnicka  (druga córka)

Kubicki  — la t 16, harcerz z Płoskirowa, zginął w dniu
5 lipca 1920 r., zam ordowany przez kozaków podczas 
eskortow ania taborów  wojskowych, ew akuow anych 
z Płoskirowa.

K ow alczew sk i K azim ierz  — członek komendy m iej
scowej i drużynow y kijowski w r. 1914/15. Zginął w I 
Korpusie W schodnim w r. 1918.

Litauer Jan  — W lipcu 1915 roku przy ew akuacji 
W arszaw y zostaje aresztow any za należenie do Związku 
H arcerskiego i wywieziony do Rosji. Był też członkiem 
„Z arzew ia’. Po w ypuszczeniu z więzienia na wolność 
zam ieszkuje w Moskwie, gdzie prow adzi 2 drużynę; zo
staje członkiem Zarządu Zjednoczenia Młodzieży Naro
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dowej i przybywa rlo I Korpusu, prowadząc z Moskwy 
oddział młodzieży narodowej. Wkrótce zostaje miano
wany kierownikiem Koła Ligi Wojennej Walki Czyn
nej w 3 dywizji i ofiarnie poświęca się pracy oświato
wej nad żołnierzem, chroniąc go przed wpływem bolsze- 
wizmu. W czasie walk korptisu z bolszewikami, prze
dzierając się do Smoleńska, zostaje aresztowany na sta
cji Poczynek, gdy usiłował wysadzić w powietrze most 
na Dnieprze. Dnia 8 marca zostaje rozstrzelany bez sądu.

Łukaszewicz Tadeusz  — rozstrzelany przez bolszewi
ków w Winnicy w r. 1919.

Mikulski — lat 16, harcerz z Płoskirowa, zginął dnia
5 lipca 1920 roku. zamordowany przez kozaków podczas 
eskortowania taborów wojskowych, ewakuowanych 
z Płoskirowa.

Mysłowski M ieczysław  — harcerz z 1 drużyny w Win
nicy. lat 19, padł w r. 1920 w obronie zagrożonego 
Lwowa.

Mularski J e rzy  — ppor., dowódca 8 kompanji 201 p. 
Armii Ochotniczej, założyciel drużyny harcerskiej 
w Tvflisie i członek Głównej Kwatery Z. H. P. w W ar
szawie. Zmarł dnia 8 lutego 1921 roku w niewoli bolsze
wickiej w Orle.

Nekrasz Marjnn — członek Koła Starszych Harcerzy 
w Kijowie. Będąc jeszcze uczniem 7 klasy gimnazjum 
w Kamieńcu Podolskim na kilka lat przed wojną świa
tową prowadzi ta jny  oddział wojskowy uczniowski, 
ćwicząc nocami za miastem, pomimo surowych repre- 
syj carskich. Odznaczał się wybitną inicjatywą organi
zatorską i wielkim patrjotyzmem.

Przeszedłszy wszystkie szczeble organizacji młodzie
ży narodowej, grupującej- się w „Polonji”, zostaje pre
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zesem akademickiej Bratniej Pomocy w Kijowie. W ro
ku (917 — 18 zaciąga się jako junkier artylerji wraz 
z całym oddziałem junkrów Polaków do l Korpusu Pol
skiego, pracując tam nad werbunkiem do korpusu 
junkrów z innych szkół. Był członkiem Ligi Wojennej 
Walki Czynnej.

Po demobilizacji korpusu nawiązuje łączność z orga
nizacjami wojskowemi w kraju, biorąc czynny udział 
w przygotowaniu wojskowem młodzieży kresowej i wy
syłaniu je j do wojska polskiego. Funkcję swą pełnił

Kijowie i na Rusi z niezwykłem poczuciem odpowie
dzialności, bohaterstwem i poświęceniem. Gdy pod 
wpływem represyj bolszewickich, kto żył. wyjeżdżał 
z Kijowa, 011 pozostał na posterunku, bo zadanie jeszcze 
nie było ukończone —- pomimo namowy kolegów do 
opuszczenia niebezpiecznego środowiska.

W czasie ofensywy polskiej w 1919 r. na Kijów zo
staje aresztowany, osadzony w czerezwyczajce, a na
stępnie rozstrzelany. Władze bolszewickie odmówiły po
dania szczegółów morderstwa, podania daty śmierci
i wskazania miejsca znajdowania się zwłok. Jedynie 
gazety kijowskie ogłosiły o wykonaniu wyroku śmierci. 
Marjan Nekrasz należał do tych bohaterów, którzy poza 
granicami Ojczyzny, oddali za nią swe młode życie, 
pełniąc cichą pracę dla Jej wyzwolenia i sławy.

Niwiński Adam  — brał czynny udział w organiza
cjach harcerskich w Kijowie w latach wojny do roku 
1918. Przechowywał u siebie dokumenty organizacji 
harcerskiej, o czem się dowiedzieli bolszewicy, areszto
wali go i rozstrzelali w roku 1918.

Niżyński Zygm unt  — zginął w r. 1919/20 w Kijowie, 
przy spełnianiu obowiązków wywiadowczych.

Oleksiak Józef  — harcerz z Humania, zginął w 1920 r. 
pod Ossowcem.
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P aw czysk i Juljan  — W roku 191" wraz z kilkoma ko
legami organizuje pierwszy zastęp harcerski w Huma
niu. Na wiosnę 1916 roku zostaje już drużynowym
1 męskiej drużyny iin. T. Kościuszki i zdobywa stopień 
wywiadowcy. W jesieni 1916 roku obejmuje kierownic
two miejscowe (2 męskie, 2 żeńskie). W lecie 1918 roku 
zostaje przyjęty na kurs instruktorski w Rzuć Smutku, 
po tygodniu jednak wyjeżdża na Murmań do oddziałów 
wojska polskiego. Uwięziony przez bolszewików, prze
bywa w więzieniu w Niżnim Nowgorodzie, potem 
w Moskwie. Wydostawszy się na wolność, wraca do 
Humania, gdzie wkrótce po przyjeździe (około l.TX.), 
wycieńczony przejściami i głodem zapada poważnie na 
zdrowiu. Nabawił się w więzieniu zapalenia mlecza pa
cierzowego. W dniu 2'5.X.1918 roku kończy życie. 
Zawsze wyznawał i propagował zasadę: -,gdv raz har
cerzem, to na całe życie”. Był jednym z członków i za
łożycieli „Stowarzyszenia Harcerskiej Młodzieży Hu- 
mańskiej” i duszą i sprężyną ruchu harcerskiego w Hu
maniu.

Porzeziński W acław  — członek drużyn harcerskich 
w Kijowie i P. O. W. zginął przv spełnianiu swych obo
wiązków wywiadowczych w Kijowie w zimie 1919/20 r.

Rosiński Stanisław  — harcerz z Humania. W roku 
1920 zginął przy odwrocie z frontu północnego.

Słupski Stefan  — lat 17, drużynowy „wilcząt” w Pło- 
skirowie, umiera dnia 2 sierpnia 1920 roku w szpitalu 
w Jarosławiu wskutek ran, otrzymanych pod Płoski- 
rowem w czasie napadu kozaków na tabor wojskowy, 
eskortowany przez harcerzy.

Stempoioski Patoeł R yszard  — urodzony 3.IV.1902 r. 
w Warszawie, zmarł. 4.IX. 1920 roku w Warszawie.

Pracę harcerską rozpoczął w listopadzie 1916 r. nu 
naszej wschodniej placówce — w Kijowie. W roku 1918
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przenosi się do Winnicy, gdzie wyróżnia się gorliwo
ścią i sumiennością w cichej, szarej, codziennej pracy 
jako zastępowy, a następnie przyboczny 1 Winnickiej 
drużyny harcerskiej. Latem 1918 roku w krytycznych 
chwilach zastępuje przewodniczącego komendy miej
scowej w Winnicy. Następnie rozpoczyna okres owoc
nej pracy, jako kierownik drużyny „wilcząt” (zuchów). 
W ciężkim okresie najazdu bolszewickiego nie przestaje 
pracować. Po przejściu przez front bolszewicki zgłasza 
się do Głównej Kwatery i wkrótce wchodzi do W ydzia
łu Wschodniego G. K. W ciężkich chwilach, gdy 
wróg zagrażał niepodległości Polski — rwie się do sze
regów i wstępuje do wojska (do oddziału harcerskiego 
przy TL Oddz. Nacz. Dow.). Nabawiwszy się na fron
cie ciężkiej choroby, zmarł. Pogrzeb odbył się dnia 
9.IX.1920 roku przy eskorcie plutonu harcerskiego pod 
bronią i straży honorowej.

Szem czuk  — lat 17. harcerz z Płoskirowa, zginął 
w dniu 5 lipca 1920 roku. zamordowany przez Kozaków, 
podczas eskortowania taborów wojskowych, ewakuowa
nych z Płoskirowa.

W alicki L ew ek  — lat 16, uczeń 7 klasy gimnazjum 
polskiego w Kijowie. Zastępowy 1 drużyny harcerskiej, 
zabity na ulicach Kijowa w dniu 25 stycznia 1918 roku 
podczas niesienia pomocy ofiarom walk ulicznych.

Bracia W iszn iewscy  — harcerze z Żytomierza, roz
strzelani w Żytomierzu 24.XII.1919 r. przez bolszewi
ków, razem z druhnami Kraśnickiemi, za pracę w H ar
cerstwie i P. O. W.

Zgorzelski Tadeusz  — harcerz 1 drużyny żytomier
skiej im. T. Czackiego, jeden z jej najdzielniejszych or
ganizatorów, został zamordowany przez zbuntowane 
chłopstwo pod Wojtowcami, koło Niemirowa, podczas 
walk ITT Korpusu Polskiego, w którym służył.
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Żłobnicki Bożydar  — harcerz kijowski (dawniej czł. 
16 draż. warsz.) zginął w r. 1919 razem z Domaniewskim, 
przedzierając się jako łącznik Naczelnictwa Kijowskie
go z Naczelnictwem w Warszawie, przenosząc raporty. 
Będąc już w drodze powrotnej, na Wołyniu, został 
schwytany i zamordowany przez bolszewików.

C h o r ą g i e w  w a r s z a w s k a.

A dam ow icz  W ładysław  — porucznik, harcerz 29 war
szawskiej drużyny im. St. Rewolińskiego.

Łi ^
Boguski J e rzy  (pseud. „Jałocha”) — komendant 16

drużyny im. Zawiszy Czarnego w Warszawie, szerego
wiec 3 p. p., pełniący obowiązki sierżanta szefa kom
panji; prawdziwy harcerz, w pracy wyróżniał się zdol
nościami i sercem, odczuciem idei i dążeń współcze
snych. W 1914 r. został wysłany przez drużynę na kurs 
instruktorski w Skolem w Małopolsce. Wybuch wojny 
jednak przerwał pracę kursu i musiał wracać do Kró
lestwa. Myśl o wstąpieniu do oddziałów strzeleckich 
Józefa Piłsudskiego nie dawała mu spokoju; wstąpił 
wreszcie do wojska, gdy tylko zarysowała się możność 
tworzenia wojska polskiego. Umiał w życiu cieszyć się 
ze wszystkiego, a teraz cieszył się, że już został naresz
cie polskim żołnierzem. W listach pisał: „Jest mi w woj
sku bardzo dobrze. Mój pobyt w skautingu bardzo mi 
się przydał i dlatego jest mi lepiej, niż innym, mniej po
trzebuję ćwiczyć, daję sobie zawsze i wszędzie radę, 
nie ustępuję w marszach”. Pułk Jurka przymaszero- 
wał pod Lwów 11 stycznia 1919 r. celem wspomożenia 
bohaterskich lwowian w walkach z Ukraińcami. Nie
stety, już 13 stycznia w bitwie pod Kulparkowem zo
staje ciężko ranny w brzuch. Pod opieką serdecznego 
przyjaciela i druha z tejże drużyny został przewieziony 
do szpitala wojskowego na Technice we Lwowie. Po
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mimo operac ji, po i rzęch dniach cierpień zmarł w dniu
16 stycznia, licząc lat 20. Pochowany na cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie. Na wniosek Komendy 
Chorągwi warszawskiej po śmierci został mianowany 
przez Naczelnictwo Z. H. P. ..honorowym harcerzem 
Rzeczypospolitej".

Borkiewicz Alfons — harcerz 2 warszawskiej druży
ny im. 1’. Rejtana, członek Naczelnej Komendy Skauto
wej, zmarł w Orle w r. 1915, a w trzecim roku katorgi.

Brzósko W ludy siato — z 25 warszawskiej drużyny im. 
St. Żółkiewskiego, szer. 5 p. p. Leg., zginął pod Ko- 
stiuclinówką 5.VI 1.1916 r.

Brzósko W incenty  — z 25 warszawskiej drużyny 
im. St. Żółkiewskiego, szer. 5 p. p. Leg., padł w obro
nie „Polskiej Góry'’ pod Kostiuclmówką 5.VI1.1916 r.

Chrzanowski Edm und  — zastępowy 26 warszawskiej 
drużyny', zmarł z ran odniesionych w r. 1920 w wal
kach z bolszewikami pod Łapami.

Cicliowski K azim ierz  — harcerz 2 warszawskiej dru
żyny' im. T. Rejtana, zastępowy', ppor., zginął śmiercią 
żołnierską dn. 2".VIII.1920 pod Hrubies zowem.

D ąbrow ski Tadeusz  — urodził się 17 marca 1901 r. 
w Bachtach. obwodu siemireczyńskiego, na granicy7 
C hin. Wstąpił do gimnazjum w Klincach ziemi czerni- 
howskiej. W roku 1915 napłynęła do Kliniec fala wy
gnańców z Polski. Wtedy już 14-lelni Tadzik zaczął 
służyć krajowi. Rodzice jego zorganizowali doraźną po
moc przejeżdżającym i zatrzymującyrm się wygnań
com. Z czasem pomoc ta przekształciła się w Komitet 
Pomocy Ofiarom Wojny, na czele którego stanął ojciec 
Tadeusza. Od pierwszej też chwili druh Tadeusz praco- 
Wćił nieraz nawet ponad siły. Wyszukiwał przyjezdnym 
mieszkania, biegał z listami polecającemi, pełnił dyżu- 
iy. Był rzutki, energiczny, głęboko czujący, choć nie-
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ru/ dość ostry w obejściu. Kiedy w maju 1917 r. po
wstała myśl założenia drużyny harcerskiej i Związku 
Młodzieży, był w liczbie inicjatorów. Objął też w 1 kli- 
nieckiej drużynie im. Tadeuszu Kościuszki 4 zastęp „wil
cząt”. Drużynowym był ks. Ignacy Skorupka. Zastępowi 
należeli do zastępu szarż, prowadzonego przez księdza. 
Długie zbiórki, u jeszcze dłuższe rozmowy zostawiły 
ślad niezapomniany na duszach chłopców. W parę mie
sięcy później został Tadeusz przybocznym drużyny.

We wrześniu 1918 r. przyjechał do Warszawy, gdzie 
wstąpił do 8 klasy gimnazjum K. Kulwiecia. Ciężką 
była praca w polskiej szkole po tem, gdy się uczyło 
polskiego i historji Polski na dorywczych niedzielnych 
godzinach „akademji klinieckiej”. A przytem wszyst
kie przedmioty trzeba było przerobić po polsku. Mimo 
to nie zaniechał pracy harcerskiej. Wstąpił do 20 dru
żyny' harcerskiej i wkrótce został zastępowym.

W listopadzie 1918 r. brał udział wT pogotowiu har- 
eerskiem, wkrótce uciekł z  domu i zapisał się do od
działu obrony Lwowa. Był za mały jednak na żołnie
rza, odesłano więc go do telefonów i wkrótce .,maleńki” 
stuł się pupilem cułego oddziału. Na rozkaz władz mu
siał jednak wrócić do szkoły.

W 1919 r. przez całą zimę pracował w Komisji Do
staw Harcerskich, załatwiając najróżnorodniejsze spra
wy techniczne i pracując nad siły. Po nieudałym egza
minie maturalnym wyjechał do Poznania, gdzie się za
pisał na uniwersytet, jako wolny słuchacz. W końcu 
czerwca 1920 r., jeszcze przez ogólnym alarmem, wstą
pił do sekcji kultury i oświaty Oddziału II Na
czelnego Dowództwa, jednak już w pierwszych dniacli 
sierpnia jest w 201 p. p. ochotniczym, motywując w jed
nym ze swycli listów, że w II Oddziale „pracę gry
zipiórka może robić każdy dekownik”. Dnia 27 lipca 
201 p. wyruszył na front. Żołnierze niewyćwiczeni, nie- 
umundurowani, poszli do boju tylko z wiarą i miłością

597



<lo le j .  za którą prawie wszyscy mieli zginąć. Tadeusz 
należał do 3 baialjonu 9 kompanji. Byl wyjątkowo mały
i szczupły, to też gdy rodzina zobaczyła go przed śmier
cią, miał nogi pościerane od ran przez zbyt wielkie 
buty, na policzku zaś miał raną od odrzutów karabinu. 
Był tylko w jednym boju pod Łapami, trwającym  kilka 
dni, j)0 nim dopełzł,, jak  sam mówił przed śmiercią do 
czołówki sanitarnej. Miał czerwonkę. Pięć dni wieziono 
chorycli do szpitala garnizonowego w Poznaniu. Gdy
13 sierpniu wezwano telegraficznie rodziców, byl już 
dogorywający. Umarł 14 sierpnia 1920 roku.

Na parę godzin przed śmiercią domagał się gazet i no
win z frontu i wskazywał jeszcze siostrze, jak  ma po
móc chorym, leżącym w jego sali.

Tegoż dnia padl na polu bitwy jego drużynowy ś. p. 
ks. I. Skorupka. Stanęli razem do raportu przed Bo
giem...

D obrzyniecki Kazim ierz  harcerz 8 warszawskiej dru
żyny im. K. Pułaskiego uczestnik powstania na Śląsku. 
Wzięty do niewoli pod Górą Anny i rozstrzelany przez 
Niemców w m aju 1921 r.

Dobrowolski H enryk  (Sęk) — z 25 warszawskiej dru
żyny im. St. Żółkiewskiego, sierżant 1 p. p. Leg., poległ 
pod Łowczówkiem, dn. 22.XII.1914 r.

Drecki  — harcerz 1() warszawskiej drużyny im. 
Z. Czarnego, zginął w bitwie pod Kaniowrem w 1918 r.

Drabich Marceli — harcerz z 2 warszawskiej drużyny 
im. T. Rejtana. Ranny 13 stycznia 1919 r. w obronie Lwo
wa, zmarł 1 marca 1919 r.

D zierżanow ski J e r zy  — zastępowy' 8 warszawskiej 
drużyny im. K. Pułaskiego, szer. 205 och. p. p., zginął 
bez wieści pod Borkowem 15.VTTT.20 r. .

(.tarczyński Jan — szeregowiec, harc. 29 warszawskiej 
drużyny im. St. Rewolińskiego.
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Gutowski Tadeusz  — przyboczny drużyny harcer
skiej im. Zawiszy Czarnego, sierżant 1 p. p. brygadv 
strzelców, ppor. 6 p. p. Leg. Był dowódcą 2 komp. by
łego I bataljonu harcerskiego. W ruchu harcerskim, 
a następnie w wojsku był niezmiernie łubiany. Cała
2 kompanja bataljonu harcerskiego, której był dowód
cą, kochała go gorąco. W bitwach zachowywał się z nie
zrównaną brawurą i męstwem, zyskując sobie coraz 
większą miłość żołnierzy i uznanie dowództwa. 
Pierwsza kompanja 6 p. p. straciła w nim jednego z naj
lepszych oficerów, — Harcerstwo jednego z najzacniej
szych swych członków. jNu odcinku frontowym każde
mu imponował męstwem i harcerską pogodą ducha. Bę
dąc śmiertelnie rannym w dniu 17 czerwca 1918 r. w bi
twie pod Duniłowiczami na froncie litewskim, zacho
wał doostatka przytomność. Zmarł w dniu 28 czerwca 
w Wilnie.

Jasiński Jul jus/, — z 25 warszawskiej drużyny im. 
St. Żółkiewskiego, por. 6 p. p. Leg., zmarł z ran 
20.VII[.1920 r.

Jeziorowski Leon Wincenty  — lat 16. Zastępowy
10 warszawskiej drużyny, ochotnik 201 p. p. Wyruszył 
na front 28 lipca 1920 r. Poległ w łomżyńskiem podczas 
odwrotu wojsk polskich.

Jarzęcki jUeksander — harcerz 2 warszawskiej d ru 
żyny im. T. Rejtana, zastępow y, zaginął bez wieści pod
czas walk w latach 1918 — 20.

Kamieński Ju ljusz  H enryk  — drużynowy 25 war
szawskiej drużyny im. St. Żółkiewskiego, ppor. pocią
gu pancernego. Utonął w Wiśle 22.VII.1920 r.

Kołodziejski Leon.

Koloniecki Walerjan  — zastępowy 47 warszawskiej 
drużyny iin. płk. Ci. Godebskiego: poległ jako ochot
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nik 201 p. p. śmiercią walecznych w obronie ukocha
nej Polski w cln. 5.VI1L1920 r. pod Wronami, w wieku 
lat 16.

Kinel Stefan — plutonowy 25 p. p. lubelskiego, były 
członek Harcerstwa 8 warszawskiej drużyny im. K. Pu
łaskiego i P. O. W. w Warszawie. Wstąpił do wojska 
w Lublinie w r. 1918, gdzie formował się lubelski pułk 
piechoty. Dnia 19 listopada wyjeżdża na front ukraiń
ski, a 4 grudnia, rannyr w bitwie pod Rawą Ruską, zo
staje odesłany do szpitala w Lublinie. Po powrocie do 
zdrowia znów jest na froncie, bierze udział we wszyst
kich bitwach pod dowództwem gen. Rydza-Śmigłego, 
Berbeckiego i Romera. Dnia 16 czerwca w Radziwiłło
wie po przejściu całej Małopolski Wschodniej zapada 
na tyfus plamisty. Przywieziony do Lwowa do szpi
tala chorób zakaźnych przy ul. Kleparowskiej, kończy 
życie 29 czerwca 1919 r. Pochowany na cmentarzu 
w Warszawie.

Kow erski K rzysz to f  — harcerz 2 warszawskiej dru
żyny im. T. Rejtana, zastępowy*, zginął śmiercią żoł
nierską dnia 21 marca 1919 r. pod Gródkiem Ja 
giellońskim.

K u ksz  — harcerz 16 warszawskiej drużyny im. Za
wiszy Czarnego, zginął rozstrzelany przez bolszewikow 
pod Zaboniaczem w r. 1920.

K w ia łkow sk i W ładys ław  — szwoleżer 1 pułku, har
cerz 29 warszawskiej drużyny im. St. Rewolińskiego.

Kwieciński W acław  — harcerz 2 warszawskiej dru
żyny im. T. Rejtana, plutonowy drużyny, ppor., zginął 
śmiercią żołnierską dnia 23 sierpnia 1920 r. nad Be
rezyną.

Lewandowski R yszard  — harcerz 29 warszawskiej 
drużyny im. St. Rewolińskiego.
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Lisiecki Sicfuii - -  porucznik, harcerz, 29 warszaw
skiej drużyny im. St. fiewoliuskiego.

Linomski Stanisław, drużynowy warszawskiej druży
ny im. K. Pułaskiego, szwoleżer 201 p. zginął pod Płoń
skiem 17.Vlil.20 r.

Łebkoioski M aksymiljun  — należał do 1 i 25 drużyny 
warszawskiej, w 1 był komendantem plutonu. B y ł  też  
członkiem organizacji niepodległościowej „Zarzewie”. 
Po otrzymaniu wyszkolenia strzeleckiego w drużynach 
strzeleckich z ramienia ich zostaje komendantem dru
żyn strzeleckich m. Warszawy. Z chwilą wybuchu woj
ny światowej dawni „zarzewiacy”, a w ich liczbie 
M. Łebkowski, opowiedzieli się za wstąpieniem do od
działów walczących z Niemcami. W r. 1915 wstępuje 
jako ochotnik do Legjonu Polskiego w Puławach, 
w r. 19i.' do pułku ułanów polskich. W walkach odzna
czał się nadzwyczajną odwagą i brawurą. Zginął 16 lu
tego 1918 r., przedzierając się przez front niemiecko- 
bolszewicki na czele szwadronu, eskortującego pułk. 
Mościckiego w delegacji z 1-go Korpusu do Warszawy.

Muzuś Zygmunt — uczeń 7 kl. szkoły Rady Głównej 
Opiekuńczej, Jiarcerz-emigrant, w Moliylowie nad 
Dnieprem od r. 1916 członek 1 drużyny mohylowskiej; 
po powrocie do kraju w listopadzie 1918 r. przydzie
lony do 39 warszawskiej drużyny im. Wybickiego. 
Ochotnik-szeregowiec 201 p. p. 1 komp., dn. 29 lipca 
ciężko ranny w głowę przy obronie przedmoscia za Ła
pami, po kilkudniowych ciężkich cierpieniach, opatrzo
ny św. Sakramentami, zmarł dnia 7 sierpnia 1920 r. 
w wieku lat 19.

Mioduszewski Edward  — z 25 warszawskiej drużyny 
.m. St. Żółkiewskiego, szeregowiec L. P.. zginął pod 
Kraśnikiem 17.VITI.I9I5 r.

I la rce rzę  w bo jach  1U. 4 0 1



Morozeioicz harcerz lb warszawskiej drużyny iiu. 
Zawiszy Czarnego, zginął w 1920 r.

M yszk iew icz  W łodzimierz  — z 25 warszawskiej dru
żyny im. St. Żółkiewskiego, ułan 1 pułku, zginął pod 
Lidą 16.111.1919 r.

\o w a c k i-K o rc za k  Ju ljusz  — jeden z pierwszych har
cerzy 25 drużyny im. Iietm- Żółkiewskiego w Warsza
wie, kapral 1 brygady Legjonów J. Piłsudskiego, podcłi. 
w. p., raz ranny na 1 roncie, następnie postrzelony 
w wypadku z bronią, zmarł w szpitalu wojskowym 
w Kowlu na tężec dnia 6.V11.1919 r., mając lat 21.

Nowolecki H enryk  —- z 25 warszawskiej drużyny* im. 
St. Żółkiewskiego, ppor. 1 pułku szwoleżerów. Zginął 
pod Żurominkiem dn. 22.V1I1.1920 r.

Oleksiak J e r zy  — z 2 pruszkowskiej drużyny im. 
T. Kościuszki, szer. 221 p. p., zginął pod Osowem
14 sierpnia 1920 r. przy* kontrataku na pozycje bolsze
wickie.

Osiecki Tadeusz  — druży nowy* 15 drużyny* im. Łuka
sińskiego z Warszawy*, poległ w 1920 r. 20.VII1. pod 
Bilczakami na Wołyniu. 1'odchorąży 201 p. szwol., lat 2l.

O w czarek  Zygmunt — lat 19, przyboczny 15 drużyny 
im. Łukasińskiego, wywiadowca, szer. 201 p. p. zaginął
15.VłII, pod Osowem.

Ploszko Karol Zygmunt — lat 16, urodzony w 1905 r. 
w mieście Buku na Kaukazie, syn nieżyjącego dr A da
ma i Zol ji z Iwanickich, padł w obronie Warszawy pod 
Osowem, w bitwie z bolszewikami. Służył w 256 p. p.

Młodziutki ten bohater w dzieciństwie swem wyróż
niał się wśród innycli dzieci absolutnym brakiem ego
izmu, posłuszeństwem i spełnianiem wszelkich obowiąz
ków. Była to natura niezwykle bogato uposażona. Wy-
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bitny talent muzyczny i malarski wskazywał rodzicom, 
że w tym kierunku kształcić go trzeba. Jednocześnie 
kształcił się w szkole średniej, gdzie był pierwszym 
ucznitm. Cały czas wolny od zajęć poświęcał ko
legom mniej zdolnym, dzieląc się z nimi nietylko swą 
wiedzą, ule często służył im pomocą materjalną. Ko
chali go też wszyscy. W domu był anielsko dobry, 
uprzejmy dla wszystkich, bez żadnych wymagań, 
wrażliwy na cudzą krzywdę i cierpienie. Był osłodą, 
dumą i nadzieją rodziców. Niedługo się jednak nim cie
szyli, wyroki boskie zrządziły, że ukochany ich złoto
włosy Loluś, mając niespełna lat 16, na pierwszy apel 
generała J . Hallera, jako uczeń b klasy gimnazjum Kul- 
wiecia, samorzutnie, sercem przepełnionem miłością dla 
Ojczyzny, z wiarą, że, choćby zginąć musiał, to dla oca
lenia Polski, zaciągnął się do szeregu Armji Ochotni
czej Harcerskiej. Zapał, który bił z promiennych, wiel
kich jego szaro-zielonych oczu udzielał się wszystkim 
jego towarzyszom. Poszedł na bój z bolszewikami i tam, 
obok księdza Skorupki, padł ugodzony w saino serce, 
z uśmiechem na twarzy. Ostatnie jego słowa były: 
„Jezus — Marja!”. Wydobyty z pod stosu ciał innych, 
odnaleziony przez matkę przywieziony’ został do W ar
szawy, gdzie odbył się pogrzeb. Został pochowany jedno
cześnie z ks. Skorupką.

Pniemski Aleksander  — drużynowy 1 warszawskiej 
drużyny harcerskiej im. 11. lraugutta, ppor. 7 p. p. 
W drużynie nie odrazu pogodzono się z wieścią o jego 
śmierci. Pniewskich było więcej; dopiero na pewną wia
domość od rodziny drużyna przywdziała żałobę. Szcze
ry żal zapanował wśród chłopców. Przypomniała się im 
barczysta postać „Misia”, jego spokojna, ale dobitna 
mowa, proste, lecz silne poglądy i pogodny uśmiech har
cerski na twarzy- Był członkiem 1 drużyny od początku 
je j istnienia, t- j. od jesieni 1911 r., kiedy liczy ła  jeden

403



zastąp. W 1916 r. został drużynowym. Niewielu było 
w szeregach takieli harcerzy jak  on! Na nim można było 
polegać, jak  na Zawiszy, za jego czasów drużyna szła 
raźno i z otuchą.

Od latii 1910 r. opuści! drużynę, stanąwszy na służbę 
w Ltgjonach. Jako podchorąży wyruszył na wojnę, 
tam został podporucznikiem. Poległ śmiercią walecz
nych w obronie Lwowa pod lłruszatycam i w dniu 1 lu 
tego 1919 r. w 22-im roku życia.

Popiela/oski M ieczysław  — harcerz z Warszawy7, czło
nek 16 drużyny, zmarł z ran w Kowlu, mianowany przez 
Naczelnictwo „honorowym harcerzem Rzeczypospo
litej”.

Pross Edm und  — drużynowy z Warszawy, utoną! 
wr czasie przeprawy przez Wisłę w sierpniu 1920 r.

Iłewolińslci Słaniałam — ppor. 3 p. p. Leg-, Były ka
pral 1 brygady Legjonów, członek P. O- W., drużynowy 
-5 warszawskiej drużyny im. hetmana Żółkiewskiego, 
a po śmierci — patron 29 drużyny warszawskiej.

Nazwisko llewohńskiego wyryte jest zlotemi litera
mi na tablicy poległych studentów Uniwersytetu War- 
szawskiego. Padł w 3 miesiące po swoim młodszym 
bracie 25 m aja 1920 roku, ugodzony' kulą w czoło, 
w bitwie pod Polanami nad Berezyną, przeżywszy 
lat 25. Podobnie jak  i dziad jego zasłużony pisarz, ś. p. 
ieodor, miłował przeszłość i żywo interesował się ży
ciem społecznem. Ś. p. Stanisław' Rewołiński był to 
młodzieniec o zlotem sercu, kryształowej duszy, lotny, 
pracowity, obowiązkowy, o wyrobionym charakterze 
i pełen pogody ducha. W gronie kolegów słynął ze swej 
uczynności. Przyjacielem był niezłomnym, niezrówna
nym towarzyszem broni. Dzięki tym przymiotom przy
pominał w szeregach nieodżałowanego (Jrudzińskjego- 
Pększyca.
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Stanisław Rewoliński urodził się w Radomiu 15 lipca 
1894 r. W roku 1905 wstępuje do gimnazjum Wojciecha 
Górskiego, które kończy w roku 1914. W Harcerstwie 
pracu je od roku 1912. jako drużynowy 25 warszawskiej 
drużyny harcerskiej. Pracą tą zajmuje się aż do chwili, 
gdy z przyjściem Legjonów do Warszawy otwiera się 
droga służenia Ojczyźnie w szeregach ochotniczych. 
Dnia 5 sierpnia 1915 r. wstępu je do I hrygady i zostaje 
przydzielony do 5 kompanji 3 pułku, gdzie służy aż do 
1 maja 1916 roku, kiedy to rozkazem Komendy I bry
gady przydzielony został do organizacji P. O. W.

29 l i s t o p a d a  1918 r .  o b e j m u j e  29 drużynę im .  Kołłą- 
t a i a  Druż ynę  ukochał  i był k o c h a n y  p r z e z  w s z y s t k i c h  
d r u h ó w ,  k t ó r z y  też z a p rz y s ię g li  m u .  że w  c h w i l i ,  g d v  
O i c z y z n a  i c h  w e z w i e ,  będą w i e r n i  i d e i  h a r c e r s k i e j .  N a  
wojnę  poszł a w i e l k a  garść mł odzież y, p o t e m  część w r ó 
ciła. część, n i e s t e t y ,  n ie . . .

W roku 1919 Rewoliński kończy podchorążówkę 
i otrzymuje stopień podporucznika. W lipcu tegoż roku 
zostaje przydzielony do brygady wielkopolskiej w cha
rakterze oficera wywiadowcy, stąd przydzielony potem 
do 9 kompanii 3 p. p. Leg-, gdzie pełni służbę frontową, 
a nieustraszoną swoią postawą zdobywa sobie szacunek 
zarówno kolegów, jak i przełożonych. W bitwie pod Po
lanami zginął.

Rudzki Tadeusz —  urodził  się w  d n i u  10  l i s t o p a d a  
1901 r .  w  P e t e r s b u r g u .  W 1907 r .  stracił  o j c a .  W 1913 r .  
w s tę p u je  j a k o  uczeń  d o  1 k l .  g i m n a z j u m  k a t o l i c k i e g o  
p r z y  koś ciele św. K a t a r z y n y  w  P e t e r s b u r g u .  D n i a  
13 g r u d n i a  1915 r .  w s tę p u je  w  s z e r e g i  H a r c e r s t w a  d o  
1 d ru ż y n y  im .  R o m u a l d a  T r a u g u t t a ,  h u f c a  p i o t r o g r o d z -  
k ie g o .  P r z y r z e c z e n i e  skł ada w  1918 r .  W 1919 r . ,  j a k o  
uczeń  7 k l . ,  o t r z y m u j e  m a tu rę  b o lsz e w ic k ą . Rzą d b o l 
s z e w i c k i  zniósł 8  klasę , b y  w  t e n  s p o s ó b  zaciągnąć inło-
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dzież do szeregów wojskowych. W tym czasie otrzy
muje ś. p. Tadeusz wezwanie od bolszewickich władz 
wojskowych, by  niezwłocznie stawił się do komendy 
wojskowej „krasnej arm ji” .

Nie mając najmniejszego zamiaru być posłusznym 
wezwaniu, ukryw ał się jakiś czas. a znalazłszy odpo
wiednią chwilę, ucieka z Piotrogrodu 15 sierpnia 1910 
roku z matką i dwiema siostrami. Szczęśliwie przedo
staje się przez szeregi ,.krasnej arm ji” i w miasteczku 
Plisie pod Połockiem napotyka oddziały wojska pol
skiego i przy jego pomocy dociera do Wilna. Do W ar
szawy ś. p. Tadeusz przybył 27 sierpnia 1919 r. i zapi
suje się do gimnazjum Kulwiecia.

Pod koniec roku szkolnego wstępuje do ..dwudziest
ki”. Na początku lipca 1920 roku, na zew generała H al
lera do harcerzy, wstępuje w szeregi wojska polskiego 
w Łodzi, gdyż tam w tym czasie przebywał. Przyjeżdża 
z oddziałem do Warszawy, i zostaje przydzielony do 

. 8 kompanji 205 ochotniczego pułku piechoty. Dnia
30 lipca 1920 roku wyrusza wraz z pułkiem na front 
pod Łomżę. Dnia 1 sierpnia bierze udział w pierwszej 
bitwie z bolszewikami pod Nowogrodem, odległym
o 16 km od Łomży i pada, przeszyty kulami na polu 
chwały, oddający życie w ofierze Ojczyźnie.

Ś. p. Tadeusz był członkiem „Koła Młodzieży Kre
sów Wschodnich” oraz od 1920 roku należał do ^Sto
warzyszenia Samopomocy Społecznej”.

Tak chlubnie odszedł jeden z „dwudziestaków” na 
„wieczną w artę”

Sarjusz W olski L u d w ik — z 25 warszawskiej druży
ny im. St. Żółkiewskiego, ppor. 1 p. szwol., zginął pod 
Szepietówką 29.VI.1920 r.

Silberstein Stefan  — harcerz 8 drużyny im. K. Puła- 
skiego, kurjer frontowy Naczelnego Dowództwa, zmarł
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w szpitalu w Warszawie, wskutek choroby nabytej 
w czasie służby frontowej w sierpniu 1920 roku.

Ściegosz R yszard  — harcerz warszawski.

Skinder Bolesław  — b. plutonowy 16 warszawskiej 
drużyny im Zawiszy Czarnego, ppor. 7 p. id., ranny 
i zagrożony7 wzięciem do niewoli pozbawił się życia 
wystrzałem z rewolweru w sierpniu 1920 r.

Stacholski Eugenjusz — ochotnik 201 p. p., harcerz 
29 warszawskiej drużyny im. St. Rewolińskiego.

Stępkow ski H enryk  — 
harcerz — ćwik, wizy
tator drużyn warszaw
skich, członek Komendy 
Chorągwi w B rz e śc iu  
n/Bugiem. Służbę har
cerską rozpoczął w W ar
szawie w 1913 r. w dru
żynie „Sarm ackiej” im.
Kilińskiego. Potem w y
jechał do Rosji, do Smo
leńska. i usilnie praco
wał nad organizacją har
cerską w Jekaterynosła- 
wiu i Smoleńsku, gdzie 
był komendantem dru
żyn miejscowych. W je 
sieni 1918 r. wraca do k ra ju  i obejm uje 31 w ar
szawską drużynę harcerską, prowadził następnie 23, 
potem 4^. Zorganizował kilka kursów dla zastępo
wych. Swą pracą na obczyźnie i w Warszawie 
położył duże zasługi dla Harcerstwa. W czerwcu 
1920 r. wstąpił jako ochotnik do szturmowej kompauji 
201 p. ochotniczego. Ponieważ posiada! sprawności 
służby ambulansowej i pielęgniarza, został wyznaczony
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na sanitarjusy.il kompanji szturmowej. W jednym z li
stów przed wyjściem na pozycję pisał do komendanta 
Chorągwi brzeskiej: „Wie druh. chciałbym dostać cho
ciaż im drugim świecic stopień przodownika, byłoby 
to mi najlepszą nagrodą za pracę w Harcerstwie”. Nie
stety, nie sądzono mu bydo już wrócić do pracy har
cerskiej. Dnia 24 września 1920 r. po odparciu bolsze
wików z pod Warszawy poległ pod Pyszkami w pobliżu 
Grodna, nad brzegami Niemna, wynosząc bohatersko 
z pod ostrzału rannego przyjaciela — równierz harce
rza — Kozłowskiego. Po śmierci za swe zasługi dla 
Harcerstwa został mianowany przez Naczelnictwo Z. 
II- P. „honorowym harcerzem Rzeczypospolitej”.

Suchecki Leon — harcerz 16 warszawskiej drużyny, 
im. Zawiszy Czarnego, zginął w 1920 r.

Tabor Stefan — drużynowy z Warszawy, poległ 
w r. 1920.

Thomas Stefan  — wy wiadowca 26 warszawskiej dru
żyny', poległ w r. 1919 w walkach z bolszewikami.

W ądolkomski Karol — z 25 warszawskiej drużyny 
im. St. Żółkiewskiego, dowódcy baonu 201 p. p. A. O., 
zginął pod Paprociami Wielkiemi 4.VIIJ. 1920 r. Był 
jednym z pierwszych pracowników harcerskic h w cza
sach konspiracyjnych.

W ierzbicki Karol — ochotnik 205 p. p„ harcerz 2? 
warszawskiej drużyny' II st., ciężko ranny w bohater
skiej walce pod Makowem. zmarł w szpitalu moko
towskim, przeżywszy lat 17. W roku 1920 na pierwszy 
zew gen. Hallera przybył do Warszawy i zaciągnął sic; 
do szeregów Armji Ochotniczej. Walczył dzielnie w bo
haterskiej kompanji 205 pułku, aż w bitwie pod Ma
kowem padł ze strzaskaną nogą. W polu leżał dołu; cło 
nadejśc ia dowódcy bolszewickiego. Miody chłopiec: sw ą 
dzielnością wzbudza podziw w bolszewikach. Odsy-
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łaja go do Łomży. gdzie doktór bolszewicki amputuje 
urn nogę. Przewieziony do szpitala mokotowskiego 
w Warszawie, po dwócli miesiącach strasznych mę
czarni umiera, pozostawiając* szczery żal w sercach ko
legów" i przełożonych.

W itczuk Stefan — z 25 warszawskiej drużyny im. 
St. Żółkiewskiego, szer. 56 p. p. Legji Akademickiej, 
zmarł z ran 27.1.1919 r.

Wolski W incenty  — drużynowy z Warszawy, poległ 
w r. 1920 pod Ostrowiem.

Zawadzki-Rózga W acław  — drużynowy warszawski, 
kapral 1 brygady Legjonów, oficer P. O- W., ppor. w- 
p.. poległ na froncie wschodnim 24 sierpnia 1919 r., ma
jąc lat 22. Był jednym z najdzielniejszych harcerzy.

Zawadzki . indrze j  — harcerz 39 warszawskiej dru
żyny. zaginął bez wieści wr lipcu — sierpniu 1920 r. 
jako oc hotnik 205 p. p.

Zembrzuski Stanisław  — członek 2 warszawskiej 
drużyny im. T. Rejtana i 25 warszaw.skiej im. St. Żół
kiewskiego, szer. 36 p. p. Legji Akademickiej. Zginął 
pod Sokolnikami 13.1.19(9 r.

( h o  r ą g i e w w i e 1 k o p o 1 s k a.

Barański — harcerz druży n poznańskich, ppor. 1-szej 
kompanji skautowej 1 p. strz. wielkop., odznaczony za 
walki pod Lwowem „krzyżem walecznych”.

Czapliński /. — harcerz z Kościany," brał udział 
w wypędzaniu Niemców z Kościany.

Drwąski Br. — zmarł w 1919 r. skutkiem wycieńcze
nia w więzieniu niemieckiem, do którego został w trą
cony w r. 1918, przez sąd wojenny w Poznaniu, za roz
klejanie odezw, protestujących przeciwko oderwaniu
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Chełmszczyzny od Polski, traktatem brzeskim, zawar
tym przez Niemców z Ukraińcami.

D ybizbańsk i  — założyciel drużyny harcerskiej w Po
znaniu. Powstaniec wielkopolski. Ciężko ranny pod 
Poznaniem, zmarł tamże w szpitalu w r. 1919.

Górny Adam  — harcerz z Kruszwicy nad Goplem. 
brał udział w wypędzaniu Niemców z Kruszwicy.

Ilarwaziński Józef  — poległ dnia 23.11.1919 roku pod 
Szubinem, podczas walk powstańczych w Wielkopol- 
sce. Harcerz 1 drużyny „Lech” w Gnieźnie.

Jachnik Ignacy  — harcerz 1 drużyny im. J. Sobie
skiego w Kościanie, zginął w r. 1919 — 20.

Jabłkow ski Teodor — harcerz z Wielkopolski, tele
grafista 1 kompanji bataljonu telegrafistów Wielkopol
ski, umiera dnia 18 stycznia 1920 roku w szpitalu woj
skowym w Mińsku.

Kaczor Stanisław  — harcerz 1 drużyny im. J. So
bieskiego w Kościanie. Zginął w 1919 — 20 r.

Karom Józef  — harcerz - wywiadowTca z drużyny 
w Pakości, koło Inowrocławia. Padl 14.6.1920 r., jako 
ochotnik szeregowiec 11 komp. 59 p. p. wielkopolskiego, 
w walkach przy forsowaniu BerezynyT. Lat 20.

Łuczak Stanisław  — z Pakości, poległ w obronie O j
czyzny.

M akowski Franciszek — poległ dnia 8.1.1919 r. pod 
Szubinem podczas walk powstańczych w Wielkopolsce. 
Harcerz 1 drużyny „Lech” w Gnieźnie.

Mastalerz b ranciszek  — harcerz 1 drużyny im. J. So
bieskiego w Kościanie. Zginął w r. 1919 — 20.

Pajzderski 1 adeusz  — harcerz chorągwi wielkopol
skiej, chorąży , odznaczony „krzyżem walecznych”.

410



Paw lak Aleksander  — poległ 1.11.1919 r. pod Szubi
nem w walkach powstańczych w Wielkopolsce. Harcerz 
1 drużyny „Lech” w Gnieźnie.

Płaszczykom ski Stanisław  — harcerz z Pakości. Zgi
nął w obronie Ojczyzny.

Rogaliński H enryk  — harcerz 1 drużyny wrzesiń- 
skiej, poległ 18.JX.1919 r. pod Bobrujskiem.

Sikora Stanisław  — harcerz 1 drużyny im. J. Sobie
skiego w Kościanie. Zginął w r. 1919 — 20.

Sobisz Tadeusz  — ochotnik Ochotniczej Legji Wrze- 
sińskiej, zmarł 7.X.1920 r.

Soiński M aksymiłjan  — harcerz z Pakości. Poległ 
w obronie Ojczyzny.

Stankomski L u dw ik  — drużynowy 1 drużyny wrze- 
sińskiej, ochotnik Ochotniczej Legji Wrzesińskiej. 
Zmarł w 1920 r.

Stasiewski Leon — drużynowy 5 drużyny im. T. Ko
ściuszki we Wrześni. Był najlepszym drużynowym, za 
jego kierownictwa praca w drużynie podniosła się zna
komicie. W 1918 r- znalazł się w szeregach „orląt lwow
skich”, a w roku 1920 w szeregach Ochotniczej Legji 
Wrzesińskiej. Był jasny m duchem całej kompanji 66 p. 
p-, do której został przydzielony, zdumiewał swoją 
wytrwałością na trudy i znoje wojenne. Był zawsze pe
łen inicjatywy i cichego poświęcenia się. Zmarł w szpi
talu w Lodzi 17.IX.1920 r. z chlubnych ran, otrzyma
nych na polu chwały pod Horodcem.

Strehl Antoni — lat 19, harcerz 14 drużyny pomor
skiej, w lipcu 1920 r. wstępuje do Armji Ochotniczej 
w Jabłonnie. Pod Wyszkowem dostaje się do niewoli 
bolszewickiej, lecz w Mołodecznie udaje mu się zbiec 
i po ciężkiej tułaczce dostaje się do zaścianka Rodzie- 
wicze, gdzie umiera z wycieńczenia 30 września 1920 r.
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Susałn Kazimier/. lmrccrz 1 drużyny w Nakle, po
legł w 1920 r.

T abiańczyk  Kajetan — harcerz 1 drużyny im. J. So
bieskiego w Kościanie. Zginął w r. 1919 — 20.

T ra jkow icz  (Traśkotoiak?) Stanisław  — harcerz 
1 drużyny im. J. Sobieskiego w Kościanie, zginął 
w r. 1919 — 20.

Tuliszka Seioeryn — harcerz 1 drużyny' im. J. So
bieskiego w Kościanie, poległ w r. 1919 — 20.

W iśniewski Jan  — harcerz z Inowrocławia, padł 
w walce z ..grenzscluitzem” pod Tarkowem w r. 1919.

Wulerl — harcerz poznański, zginął 1 maja 1919 roku 
w walce pod Mejszagolą na froncie litewsko - białoru
skim w walce z bolszewikami. Ppor. Wulerta należy 
zaliczyć do cichych i nieznanych bohaterów. Należał 
on do pierwszy ch harcerzy' w Wielkopolsce. Ojczyznę 
kochał całą duszą i ani na chwilę nie wątpił o zmart
wychwstaniu Polski. Jedynem jego marzeniem było 
przysłużyć się Jej. To też. gdyr w roku 1914 wybuchła 
wojna światowa, porzuca śp. druh Wulert swój dom 
rodzinny i udaje się. do Galicji, gdzie wstępuje w pier
wsze szeregi tworzącego się wojska polskiego. W tej 
kompanji zostaje dwukrotnie ranny, a trzeci raz spada 
z wysokości 50 in z samolotu. Poszukiwany' później 
jako dezerter przez władze pruskie, tuła się po całej 
Polsce. Ś. p. druh W ulert należał do tych, którzy' w upa
dek Niemiec wierzyli. Przeczuwając koniec ..państwa 
bojaźni Bożej” pośpieszył już w miesiącu październiku 
do Poznania, gotując się na dzień rozprawy z wrogiem. 
Dnia 27 grudnia jako szeregowiec bierze udział we 
wszystkich walkach w Poznaniu. W dniu następnym 
kieru je sekcją i rozbra ja  niemieckie posterunki. W wal
ce o stację lotniczą w I.awicy wpada na czele swego 
pl ii ton u. jako pierwszy, na dziedziniec koszar.

412



Dnia 7.1.1919 r. wyrusza w '> komp. mi północny 
front poznański. W walce o Szubin w dniu 9 stycznia
1919 roku własnoręcznie wycina obsługi; przy armatach 
i zdobywa 2 armaty i 200 granatów.

Już teraz jako plutonowy wkracza na czele małej 
garstki do miasta znów jako pierwszy i tam stacza 
walki uliczne, najkrwawsze przy zajmowaniu poczty. 
Bierze później udział we wszystkich walkach, odrzu
cając wroga za Noteć.

Gdy na tym froncie nastał spokój, ś. p. Wulert zgło
sił się jako ochotnik do oddziału ochotniczego na front 
litewsko - białoruski.

Z uśmiechem harcerskim szedł w każdą bitwę. Xa 
czele pólkompanji przyczynia się w brawurowym 
szturmie do przełamania najsilniejszej pozycji wroga.

Unia 1 maja 1919 r. o g. 4 p. p. posuwał się od
dział, złożony' z 2 oficerów i 68 żołnierzy, celem zaję
cia Korwi, wioski pod Mejszagołą. Wsi tej broniły naj
lepsze wojska bolszewickie, bo marynarze i komuniści. 
Zacięta wałka trwa 3 godziny. Wróg w przeważającej 
sile. Połakom brak amunicji, nakazany odwrót. Odwrót 
jednak bardzo trudny, ś. p. Wulert cofa się jako 
ostatni, upada ranny. W tej samej chwili bolszewicy 
przechodzą do ataku, ly lna  straż nie jest w stanie po
śpieszyć na ratunek ś. p. Wulerta i tylko z przeraże- 
mem śledzi każdy jego ruch w odległości 3(X) m. Zbliża 
się do mego banda, złożona z 20 bolszewików - maryna
rzy. Z odległości 5 kroków rzuca ś. p- "Wulert tym zbi
rom granat ręczny pod nogi. Huk, dym i tylna straż 
nic więcej nie widziała, chroniąc się do lasu. Dnia 3 ma 
ja  zwieziono do Mejszagoły 2 trupy z pod Korw i. Roz
poznano między’ nimi ś- p. podporuczniku Wulerta. Ca
le ciało nosiło znaki bagnetów.

W tak straszny sposób zginął zasłużony harcerz. Zo
stał odznaczony „krzyżem walecznych”.
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C h o r ą g i e w  w i 1 e ń s k a.

Adam ski Karol — szer. 1 kompanji 6-go harcer
skiego p. p., harcerz wzorowy, zginął bohatersko w dniu 
16.X.1920 r. w kontrataku pod Rostynjanami i Pokań- 
cami.

Bobiatyński Wojciech — kapral 1 kompanji harcer
skiego baonu wileńskiego, urodzony w r. 1903 w Za
ciszu, ziemi wileńskiej- Poległ śmiercią bohaterską 
w dn. 15.VHI.1920 r. pod Żołądowem w pierwszym dniu 
ofensywy. Do Harcerstwa wstąpił w 1917 r. w Połocku, 
do bataljonu harcerskiego w Wilnie 13 lipca 1920 r. 
Uczestniczył w bitwach pod Grodnem, Sokółką. Kuź
nicą.

Dem idecki - Dem idom icz Michał. — Wśród pierw
szych młodych harcerzy, co na zew wodza rzucili się 
w pamiętne dni sierpniowe bronić kraj ojczysty7 od na
wały bolszewickiej, poszedł spełnić swój obowiązek, 
harcerz miiiski, uczeń 6 klasy, Michał Demidecki - De- 
midowicz. Płomień zapału i chęć ofiary- gorzały w jego 
jasnej chłopięcej duszy. Dziesięć dni zaledwie upły
nęło od chwili zaciągnięcia się do szeregów, dziesięć dni 
nauki w koszarach, gdy 7 sierpnia przyjm uje już pier
wszy chrzest bojowy-, jako ochotnik 1 p. szwoleżerów, 
w pierwszej szarży pod wioską Sembrowem na przewa
żające siły bolszewickie, gdzie też zaraz umiera z krzy
kiem: „Niech żyje Polska!”.

Piekarski W ładys ław  —- drużynowy 1 mińskiej dru- 
żyny im. Zawiszy Czarnego. Komendant patrolu har
cerskiego przy 11 oddziale dowództwa 15-ej dywizji 
strzelców wielkopolskich, zmarł w czerwcu 1920 roku 
z rany otrzymanej w boju.

Żyliński Leon — z 1 kompanji 6 p. harcerskiego, 
wzorowy- harcerz o niezwy-kłej sumienności w spełnia-
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niu obowiązków: zginął śmiercią bohaterską w cłniu
16.X.1920 r. w kontrataku pod Rostyńjanami i Pokań- 
cami.

C h o r ą g i e w  w ł o c ł a w s k a.

Bieganowski J e rzy  — gorliwy organizator drużyn 
harcerskich, bierze czynny udział w rozbrajaniu Niem
ców w listopadzie 1918 r. Po odzyskaniu niepodległo' 
ści, kiedy zewsząd granicom zagrażało niebezpieczeń
stwo, zajmuje się werbunkiem harcerzy do szeregów 
i wraz z 204-ma skautami wyrusza do Warszawy, potem 
w okolice Zegrza. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej 
jako ochotnik wyrusza na front bolszewicki. Jako 
kapral przydzielony do 1 pułku strzelców suwalskich 
walczy pod Lidą. Przy zdobywaniu pociągu pancer
nego, osaczony w polu przez pięciu bolszewików, broni 
się kolbą karabina. Chrzest bojowy przypłacił skonem. 
Poległ dnia 16 kwietnia 1919 r. w 19 roku życia.

Borowski W ładysław  — harcerz z Kutna. Zginął 
w roku 1920.

Gass Tadeusz  — ukończył gimnazjum realne w roku 
1918. W czasie pobytu w szkole pracuje z zapałem 
w Harcerstwie i P. O. W. W roku 1918 wstępuje do 
Szkoły Podchorążych, którą kończy 23 maja 1919 r. 
ze stopniem podporucznika. Przez czas krótki ćwiczyr 
rekrutów w Ostrowi i innych miasteczkach. Przydzie
lony do 4 p. p. Leg., padł pod wsią Hołmówką ziemi 
mińskiej, nad Berezyną, w wieku lat 24. Zwłoki pozo
stają po stronie nieprzyjacielskiej.

Gaszczyński Kazimierz — pracował w drużynie har
cerskiej, składającej się z uczniów szkół powszechnych 
i młodzieży rzemieślniczej. Kiedy kraj zalewać zaczęła 
nawała bolszewicka wraz z uczniami starszych klas 
gimnazjum, zgodnie z uchwałą wiecową, jako uczeń
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kl. 8 wstępuje do 4 pułku uriylerji w Włocławku. 
W walkach za Wisłą zaginął bez wieści 16 sierpnia 
1920 r. Zwłok nic odnaleziono. Przeżył lat 19.

I zyd o rc zy k  Albin  — harcerz z Kutna. Zmarł z ran 
w 1920 r.

Jasiński M aksymiljnn  — harcerz z Kutna. Zmarł 
z ran w r. 1920.

K ra w czy k  Leon — harcerz z Kutna. Zmarł z ran 
w r. 1920.

Król Jan  — harcerz 1 włocławskiej drużyny'. Po 
ukończeniu gimnazjum w r. 1920 bierze udział w obro
nie kraju przed bolszewikami. Potem wstępuje na Uni
wersytet w Poznaniu. Gdy stara ziemia piastowska, 
Śląsk Górny, zmaga się z przemocą niemiecką, pośpie
sza do walki. Padł od kuli ekrazytowej w Pawłowicach 
na Śląsku 19 m aja 1921 roku.

K u rzyńsk i Zygmunt  — harcerz z Kutna. Zginął 
w roku 1920.

Osiński Zygm unt — hit 17. Wstępuje do 4 p. Leg., 
gdzie po ukonczeniu szkoły podoficerskiej pełni funkcje 
kaprala. Ginie bohatersko pod Jastkowem 2 sierpnia 
1915 r. z kolegą swoim Zielińskim.

Rosiński W incenty  — komendant 4 drużyny wło
cławskiej im. W alerjana Łukasińskiego, przewodni
czący związku młodzieży pracującej „Spójnia”, zmarł 
25 października 1919 r. w Włocławku.

Sarjusz-Zaleski Stanisław  — drużynowy 1 drużyny 
włocławskiej. Po ukończeniu gimnazjum wstępuje na 
wydział archiiektury Politechniki Warszawskiej. Kiedy 
poczęła tworzyć się lłolska Siła Zbrojna opuszcza mury 
uczelni i wstępuje do wojska. Po ukończeniu szkoły' 
podoficerskiej , a potem szkoły- podchorążych, zostaje
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instruktorem przy tworzeniu się kadr w Ostrowi 
i Zambrowie, następnie instruktorem w Szkole Pod
chorążych w Warszawie. Jednak monotonne życie 
w garnizonie nie odpowiada jego zapalnej naturze 
w tym czasie, gdy warkot karabinów i huk armat roz
legał się na ziemiach polskich. Po kilkakrotnych stara
niach o wysłanie na front, zostaje wcielony do 1 su
walskiego pułku strzelców dywizji litewsko - białoru
skiej. Ginie w wieku lat 20, jako dowódca plutonu ka
rabinów maszynowych pod Lidą dnia 16 kwietnia
1919 r. Zwłoki, pogrzebane na cmentarzu lidzkim, ro
dzina sprowadziła i pochowała na cmentarzu w Wło
cławku.

Św itk iew icz Józef  — harcerz 5 drużyny włocław
skiej, uczeń seminarjum nauczycielskiego, zginął 
I2.K.1920 r. pod Słuckiem.

Zieliński Jan — lat 16, wstępuje do 4 p. Leg., gdzie 
po ukończeniu szkoły podchorążych pełni funkcje ka
prala. Ginie bohatersko wraz ze swym kolegą Zygmun
tem Osińskim pod Jastkowem dnia 2 sierpnia 1915 r.

Żukowski Stanisław  — już jako czternastoletni chło
piec pragnie wstąpić do Legjonów. W r. 1915 wstępuje 
do klasy 5 gimnazjum realnego i tu działa na terenie 
Harcerstwa i P. O. W. Bierze udział w rozbrajaniu 
Niemców, następnie zaciąga się do wojska. Po ukoń
czeniu szkoły podchorążych w Warszawie (w paź
dzierniku 1919 r. przydzielony zostaje do 15 p. p., gdzie 
dowodzi kompan ją  karabinów maszynowych. Dnia 
27 grudnia wyrusza na front w okolice Połocka. Kilka
krotne zuchwałe wypady zyskują mu uznanie przeło
żonych, wyrażane w rozkazach dziennych. Uległszy' za
razie tyfusu plamistego, trawiony gorączką, pełni na
dal swe obowiązki. Zmarł w szpitalu czołowym 2 maja
1920 roku i w został pochowany- we wsi Zahacie.
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Barański Edmund - -  przyboczny 1 częstochowskiej 
drużyny im. W. Łukasińskiego. Od dnia 15 lipca do 
1 września 1920 r. służył w Armji Ochotniczej gen. 
nął śmiercią tragiczną, tonąc w czasie kąpieli w gli- 
nął śmiercią targiczną, tonąc w czasie kąpieli w gli
niance na Zaciszu (Częstochowa).

Binder Bolesław  — harcerz 1 drużyny im. W. Łuka
sińskiego w Częstochowie, drużynowy Z. 11. P., sierżant 
1 brygady Legjonów, (5 p. p. Leg.), poległ śmiercią bo
haterską w walkach nad Styrem w dn. 28 lipca 1920 r. 
Od r. 1914 walczył w Legjonaeh, przebył całą kampa- 
nję karpacką 1 odznaczony został za niezwykłą wa
leczność krzyżem „virtuti militari".

Błasiak Czesław  — wzorowy harcerz byłej 5 dru
żyny im. A. Mickiewicza (obecnie 16 drużyna). Zginął 
pod Radzyminem w sierpniu 1920 r. Lat 18.

Dobosiński Jan  — harcerz z Dąbrowy Górniczej, le
gjonista grupy harcerskiej przy 2 dywizji Legjonów, 
zabity 31 lipca 1919 r. pod wsią Czechami.

D udziński W itold  — zastępowy w 14 drużynie za
głębiowskiej w Czeladzi. Służył w 205 p. ochotniczym. 
Zginął na froncie bez wieści.

Hamburg Jan  — zastępowy 2 drużyny P. O. S., na
stępnie Z. H. P. im. T. Kościuszki (dziś nieistniejącej) 
w Częstochowie. W roku 1918 wstąpił do 27 p. p. Znany 
w pułku z męstwa, zginął w r. 1919 w walce z bolsze
wikami.

Jaw orek  b a b jan  — z 14 drużyny zagłębiowskiej 
w Czeladzi. Bral udział w rozbrajaniu Niemców. Po
legł w roku 1920, służąc w 42 p. p.

C h o r ą g i e w  z a g ł ę b i o w s k a .
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Kasiński Stanisław  — wzorowy harcerz byłej 5 dru
żyny częstochowskiej (obecnie 16 drużyna). Zgi
nął pod Radzyminem w sierpniu 1920 r. Lat 18.

Kozłowski Piotr — harcerz z Dąbrowy Górniczej, 
kapral grupy harcerskiej 2 dywizji Legjonów, zabity
17 lipca 1919 r. pod Puchlakami i Ogarkami.

Krupski Bogumił — harcerz 3 zagłębiowskiej dru
żyny.

Kuzia Stanisław  — harcerz 14 drużyny zagłębiow
skiej w Czeladzi, wstąpił do Harcerstwa w roku 1915, 
a w 1917 do P. O. W., z którą wyjechał pod Lwów. Słu
żył w 37 p. p. Odznaczony krzyżem „Lwów swoim 
obrońcom”. Po powrocie z wojska zmarł.

M ajewski M ieczysław  — harcerz 6 drużyny harcer
skiej im. St. Żółkiewskiego w Grodźcu Będzińskim. Po
legł w r. 1920 pod Radzyminem.

Mastalerz Jan  — harcerz-młodzik 1 częstochowskiej 
drużyny im. W- Łukasińskiego. Wzór pogody ducha 
w drużynie. Całą duszą oddany służbie w Z. H- P. Za
wsze wesół, ochoczo pełnił obowiązki. W pamiętną 
noc 11 listopada 1918 r. brał udział w rozbrajaniu i wy
pędzaniu Niemców z Częstochowy, poczem odrazu 
wstąpił do wojska, do formującego się w Częstochowie 
27 p. p. Szybko awansując, wkrótce został sierżantem. 
Znany w pułku z męstwa. Zginął w bitwie pod Anto- 
niówką koło Kijowa w dn. 4 czerwca 1920 r. Pocho
wany w Skwirze. Odznaczony po śmierci krzyżem „vir- 
tuti militari” w nagrodę za nieustraszoną odwagę, któ
rej dowodem był ostatni czyn jego, który życiem przy
płacił. Uczeń 1 państwowego gimnazjum im. H. Sien
kiewicza w Częstochowie.

Misiak Tadeusz  — harcerz drużyn częstochowskich, 
ochotnik 4 komp. 205 p. p., poległ pod 13 fortem Grod
na 25.IX.1920 r., mając lat 16,
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Monsior M ieczy simo Szczepan  — plutonowy 10 dru
żyny harcerskiej w Sosnowcu, kapral, zginął 12.IX.1010 
roku pod Dźwińskiem.

Niekrasz Stefan M ieczysław  — harcerz-młodzik 
1 częstochowskiej drużyny im. W. Łukasińskiego, jed
nocześnie instruktor 7 częstochowskiej im. K. Pułaskie
go (dziś 6 im. T. Kościuszki). Dnia 15 lipca wstąpił do 
Armji Ochotniczej gen. Hallera. Ochotnik 227 p. p. 
Cały czas na froncie. Bral udział w bitwach pod Koc
kiem, Bugiem, Łukowcm, Sokołówką, — pod Sokołów- 
ką ranny w nogę. Zwolniony dnia 16 listopada 1920 r. 
wraca do gimnazjum i drużyny. W maju 1921 r. idzie 
do trzeciego powstania na Górny Śląsk, gdzie ginie bo
haterską śmiercią w ataku na Olesno na Górnym Ślą
sku. Pochowany w Częstochowie. Dnia 5 lipca 1921 r. 
za męstwo i oddanie sprawie odznaczony „śląską wstę
gą waleczności i zasługi” l klasy, liczeń 5 klasy pań
stwowego gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Często
chowie.

Niekrasz .Remigjusz H enryk  — brat ś. p. Stelana 
harcerz 1 drużyny częstochowskiej im. W. Łukasiń
skiego. Ukończył 1 gimnazjum polskie w Częstochowie 
z odznaczeniem „Cum eximia laude”- Student wydziału 
inżynierji lądowej Politechniki Warszawskiej. W lipcu 
1915 r. wstąpił do Legjonów, służył w 5 p. p., ranny 
pod Maniewiczami. Zwolniony dla ukończenia gimna
zjum. W 1917 kończy je z odznaczeniem i wstępuje na 
Politechnikę. Członek czynny Straży Kresowej i P.O.W. 
Bierze udział w rozbrajaniu i wypędzaniu Niemców 
z Warszawy dn. U listopada 1918 r„ poczem wstępuje 
do Legji Akademickiej (56 p. p.), w której przebywa 
wszystkie walki. Bierze udział w odsieczy J wowa. Od
znaczony „orlętami”. Cały czas na froncie, pełni na
stępnie służbę w 1 pułku szwoleżerów w stopniu ka
prala, Zginął śmiercią bohaterską pod Perekaljami
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w Pińszczyźnie. jako dowódca patrolu zwiadowczego, 
broniąc się przeciw przeważającej sile. dnia ? czerwca
1919 r- Pochowany w Częstochowie. Za nieustraszone 
męstwo i oddanie służbie odznaczony ..krzyżem walecz
nych”.

Okm iński W ładys ław  — harcerz 5 zagłębiowskiej 
drużyny w Saturnie. Zginął na froncie w roku 1918-19.

Opałko Marjan — członek drużyny im. J. Kiliń
skiego w Częstochowie. W roku 1912 zapisany' w ewi
dencji 1 drużyny harcerskiej im. T. Kościuszki jako 
uczeń 7 klasowej szkoły handlowej w Tomaszowie Ma
zowieckim. Podczas wybuchu wojny światowej został 
mianowany zastępowym i pracował w P. O. S. aż do 
dnia wstąpienia do służby' czynnej w wojsku polskiem. 
Na hasło „Ojczyzna w niebezpieczeństwie” stanął 
w szeregi „Armji Ochotniczej” i. ranny w walkach nad 
Bugiem dnia 27.V1T1.1920 r.. powrócił na odpoczynek do 
Częstochowy, gdzie mimo osłabienia pełnił funkcję szefa
3 komp. 27 p. p. do dnia 16 listopada 1920 r. Ponieważ 
stan jego zdrowia znacznie się pogorszył, więc zmu
szony był do pełnienia obowiązków lżejszych. Stan 
jego zdrowia stawał się ciągle groźniejszy, a więc dnia 
20.VJ.1921 7*. został przeniesiony do rezerwy' na prze
ciąg jednego roku celem kuracji. Jednak było już za- 
późno i wszystkie starania, aby go utrzymać przy ży
ciu nie dały rezultatów' i dnia 9 czerwca 1922 r„ a więc 
na kilkanaście dni przed ponownem zgłoszeniem się do 
służby czynnej, zakończył życie.

Pochowany w Tomaszowie Mazowieckim 11 czerwca 
1922 r. Był celującym uczniem, dobrym i karnym har
cerzem.

Piotrowski Józe f  — drużynowy 12 drużyny harcer
skiej w Dąbrowie, sierżant P. O. •, kapral w. p., 
zginął dnia 28.V.1919 r. pod wsią Słobodą.



Polak Józe f  —- liarcerz 8 sosnowieckiej drużyny im. 
T. Kościuszki, zginął w 1920 r. w Armji Ochotniczej.

Szpringer J. — harcerz 4 drużyny częstochowskiej 
im. St. Czarneckiego (dziś 2). Zginął dnia 12 listopada 
1918 r. przy rozbrajaniu Niemców.

Szulc Hieronim  — zmarł śmiercią tragiczną w W ar
szawie w r. 1923; drużynowy 5 częstochowskiej dru
żyny im. J. Kilińskiego, posiadacz „krzyża walecz
nych”, „orląt” i innych odznaczeń, zasłużony harcerz 
i organizator. Brał udział w obronie Lwowa i W ar
szawy. Był przez pół roku w niewoli u bolszewików.

Tuźnik  W lad• — harc. drużyny zagłębiowskiej, zgi
nął w 1920 r. w Armji Ochotniczej.

Wąsik W ładys ław  — harcerz drużyn zagłębiowskich, 
zginął w 1920 r. w Armji Ochotniczej.

Wojciech Leonard — harcerz drużyn zagłębiowskich, 
zginął w 1920 r. w Armji Ochotniczej.

W itw ick i A n drze j  — harcerz 5 zagłębiowskiej dru
żyny w Saturnie. Zginął na froncie w r. 1918-19.

Weese Tadeusz  — harcerz 1 częstochowskiej drużyny 
im W. Łukasińskiego. Od r. 1914 walczy stale w Leg jo
nach, gdzie wkrótce ginie na froncie.

Zając Feliks. — Dzień 16 lipca 1920 r. Grupa harce
rzy zagłębiaków stoi przed dworcem w Sosnowcu, za 
chwilę mają odjechać do Armji Ochotniczej. Ludność 
tłumnie zgromadzona żegna ich z krzykami: zwyciężaj
cie, wracajcie, zuchy nasze!”... A szeregi stoją karne... 
dumne, że czynnie służyć mogą. Rota i odjazd 
W pierwszym plutonie maszeruje ś. p. druh Feliks Za- 
jąc, przyboczny 12 zagłębiowskiej drużyny im. D. Cza
chowskiego w Dąbrowie. W yrwał się z domu mimo 
sprzeciwów ze strony ojca, zrozumiał, że na zew 
Ojczyzny harcerze pierwsi iść muszą, że nie może

422



braknąć żadnej piersi, zdolnej do obrony granic Rze
czypospolitej. Poszedł. Po dwutygodniowem szkoleniu 
w koszarach cytadeli warszawskiej wyruszył oddział 
w pole, a z nim ś. p. Felek. Żegnał się czule ze wszyst
kimi, którzy jeszcze chwilowo zostali, bo przeczuwał, 
jak sam mówił: ,.że się więcej nie zobaczymy”. Prze
czuł... W pierwszym ataku o wieś Zaryce pod Grodnem 
dnia 25 września padł rażony dwoma pociskami.

Zagórski W łodzimierz  — harcerz-młodzik 1-ej czę
stochowskiej drużyny im. W. Łukasińskiego. Poległ pa
miętnej nocy 11 listopada 1918 r. przy rozbrajaniu i wy
pędzaniu Niemców z Częstochowy. Uczeń 4 klasy pań
stwowego gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Często
chowie.

Zaw adzki Fełiks — harcerz 5 zagłębiowskiej drużyny 
w Czeladzi, zginął w 1919 r. jako ochotnik.

Żarski Eugenjusz  — harcerz z Zagłębia Dąbrow
skiego, zginął w 1920 r. w Armji Ochotniczej.

Z.dzitowiecki Bohdan — jeden z organizatorów i kie
rowników pracy harcerskiej na terenie Będzina, przy
boczny 6 zagłębiowskiej drużyny. Dzięki nadzwyczaj
nej energji i osobistyrm zaletom oddał miejscowym dru
żynom ogromne usługi. W najcięższych warunkach, 
podczas zupełnego upadku miejscowych drużyn i próby 
rozbicia młodzieży polskiej przez żywioły żydowskie 
fw Będzinie przeszło 80% mieszkańców stanowią ży
dzi) — druh Zdzitowiecki na czele nielicznej grupki 
kolegów wytrwał na stanowisku, nie dopuszczając do 
rozłamów partyjnych. Na terenie pracy harcerskiej 
położył podwalinę pod rozwój tamtejszych drużyn.
O ile praca harcerska istnieje w Będzinie, jest to bez
sprzecznie poczęści zasługą ś. p. Zdzitowieckiego. Pod
czas najazdu bolszewickiego jeden z pierwszych na roz
kaz gen. Hallera staje do szeregów. Przydzielony do
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kompanji harcerskiej 201 p. p., walczy w jej szere
gach. broniąc zagrożonej słolicy. W ataku pod Pomie
chówkiem w sierpniu 1920 roku zostaje ciężko ranny 
i umiera w szpitalu w Modlinie.

Ziątal Ignacy  — harcerz 16 drużyny częstochowskiej, 
zginął w powstaniu górnośląskiem dnia 4 maja
1921 roku pod Dobrodzieniem.

Zimny Stefan  — harcerz 6 drużyny harcerskiej im. 
St. Żółkiewskiego w Grodźcu Będzińskim. Poległ 
w okolicy Siedlec nad Bugiem.

424



R O Z D Z I A Ł  XIV.

POCHWAŁY T PODZIĘKOWANIA.
Prawo noszenia krzyża harcerskiego w wojsku.—Naczelnik Pań
stwu Józef Piłsudski do harcerzy. — Pochwała dla łódzkiej kom- 
panji harcerskiej. — Podziękowanie kompanji szturmowej. — 
Rozkaz o utworzeniu 6-go harcerskiego p. p. — Uznanie dla har
cerskiej kompanji sanitarnej „Czuwaj”. — Podziękowanie harc. 
kolumnie oświatowej. — Uznanie Dowództwa Miasta w Kielcach 
dla harcerskiego oddziału wartowniczego. — Uznanie Dowództwa 
Okręgu Generalnego w W arszawie dla harcerskiego oddziału 
służby pomocniczej. — Podziękowanie gen. J. Hallera dla harc. 
obozu wartowniczego w Pruszkowie. — Podziękowanie 6 harc. 

p. p dla Naczelnictwa za opieki; nad batal jonem.

Krzyże harcerskie w wojsku.
Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich wydało na 

skutek starań Naczelnictwa Z.H.P. następujący rozkaz:
Warszawa, 15.XT.1919 r. 

Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich 
Sztab Generalny

ROZKAZ N-o 134
Nr. 13281/V. /, rozkazu Naczelnego Wodza zezwala
Krzyż harcerski. sję harcerzom, będącym w czynnej 
Prawo noszenia, wojskowej, a posiadającym le

gitymacje harcerskie, na noszenie krzy
ża harcerskiego, jako odznaki pam iąt
kowej narówni z odznakami dawnych 
lormacyj wojskowych i szkół.
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K rzyż  h a r c e r s k i  należ y nosić w  w y 
sokoś ci d w ó c h  p a l c ó w  n a d  ś ro d k iem  l e 
w e j  k i e s z e n i  m u n d u r u  i w  o d p o w i e d -  
n i c m  t e m u  m i e j s c u  m u n d u r u  żołnier
s k i e g o  b e z  k i e s z e n i .

w .  z . Haller m .  p .
Pułkownik Sztabu Gen.

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski do harcerzy.

N a c z e l n i k  P a ń s tw a  i N a c z e l n y  W ó d z  w  zw ią zku  
z e  z j a z d e m  H a r c e r s t w a  p o l s k i e g o  1 l i p c a  1921 r .  w e  
L w o w i e ,  wysłał n a  z j a z d  s w e g o  r e p r e z e n t a n t a  i w y 
stosow ał  n a  ręce N a c z e l n i c t w a  H a r c e r s t w a  nastę pują ce 
p i s m o :  „ H a r c e r z e !  Już w  l a t a c h  n i e w o l i  p r z y g o t o w y '-  
w aliś cie się d o  służby' O j c z \ Tźnie, u w i e r z y rw s z y  w  tę 
p raw d ę , że t y l k o  s i ln y ' i  z d r o w y ,  p r z y g o t o w a n y  o d p o 
w i e d n i o  n a r ó d ,  z d o l n y  j e s t  podjąć zwycię ską  zb ro jn ą  
w alkę  o  niepodległość. Poczę liś cie z  cał ym e n t u z j a z m e m  
młodości z a p ra w ia ć  s w o j e  ciała d o  t r u d ó w  ż ycia o b o 
z o w e g o ,  ćwiczyć się w  rzem ioś le w o j e n n e m ,  a  d u s z e  
s w o j e  mł ode n a s tr a ja ć  n a  w y s o k i  t o n  m o r a l n y  o f i a r 
n e j  go tow oś ci d o  c z y n u .  T o  też g d y  h u r a g a n  w o j n y  
ś w ia to w e j d ep tać  począł n i w y  p o l s k i e  i przyjść miało 
d o  d z i e j o w e g o  p o r a c h u n k u  z a  l a t a  k r z y  w d y ' i  n i e w o l i ,  
w yś cie w  p i e r w s z y m  stanę li s z e r e g u  t y c h  k t ó r z y  o d 
w aż yli się sięgnąć p o  z a s z c z y t n e  m i a n o  żołnierzy' n i e 
podległości. Ł zam i m a t e k  i o j c ó w  ż egnani l u b  częściej 
b e z  i c h  w i e d z y r i z e z w o l e n i a  rz u c a ją c  d o m  r o d z i c i e l 
s k i ,  szliś cie w  s z e r e g i  p o l s k i c h  od d ział ó w  n a  t r u d y  w o 
j e n n e ,  p r z e r a s ta ją c e  w ie lo k ro ć  w a s z e  siły, n a  r a n y  
i  śmierć, n a  górną  radość z m i e r z e n i a  się z w r o g i e m  
w  o t w a r t e i n  p o l u .  N i e  s p r z e n ie w ie r z y l iś c ie  się i p o te m  
n a k a z o m  h a r c e r s k i e g o  p r a w a  g d y  z m a r tw y c h w s ta ł a  
O j c z y z n a  d o  b r o n i  s w y c h  o b y w a t e l i  d o  o b r o n y  g r a n i c  
wołała. W  w a l k a c h  o  k r e s y  w s c h o d n i e  M ał opolsk i i Z ie 
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mię Litewską, w walkach zeszłorocznych z przemoż
nym wrogiem braliście c zy n n y  i chwalebny udział. Roz
rzuceni po oddziałacli regularnej armji lub zgrupowani 
w odrębne jednostki w służbie wywiadowczej, kurjer- 
skiej i frontowej, zdaliście jeszcze raz egzamin ze swej 
dojrzałości obywatelskiej i gotowości na ofiary, zawsze 
świecąc swym starszym towarzyszom broni przykła
dem wysokiego pojmowania swoich ochotniczo na sie
bie wziętych obowiązków'. Oddając cześć poległym za 
Ojczyznę kolegom Waszym, wyrażam Wam harcerze 
podziękę i uznanie za dotychczasową służbę.

Naczelny Wódz Józef  Piłsudski, 
Pierwszy Marszałek Polski.

Pochwała łódzkiej kom panji harcerskiej.
(W yjątek z rozkazu).

Dowództwo Grupy Troki Stare 10 X.I920 r.
maj. Kościałkowskiego 

Nr. 1990 p.

ROZKAZ DZIENNY.

"...Walki o Wilno, Troki Stare, Nowe te ostatnie na j
cięższe nad jeziorami Morgi, Olsoki i Okniany przy
niosły nam zwycięstwo. zmniejszyłyr, lecz jednocześnie 
zespoliły nasze szeregi; starzy weterani już, żołnierze 
z b. 201 p. p., który jako przedstawiciel Polski przybył 
spłacić dług wdzięczności, tym którzy pochodząc z tej 
ziemi poszli walczyć ze wszystkimi co swe zbrodnicze 
ręce wyciągnęli po Warszawę i Lwów — i ochotnik kre
sowiec zbratali się nazawsze przelaną krwią, wspól- 
nemi zwycięstwami.

W imieniu służby składam mocne żołnierskie podzię
kowanie Dowódcy 201 p. p. mjr. Dojanowi za ener
giczne, śmiałe i pełne inicjatywy prowadzenie akcji,
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Dowódcy 8-ej kompanji ppor. .Magierze i całej kom
panji (harcerskiej — przyp. autora) za brawurową 
kontrakcję na bagnety i rozbicie przeważającego 
wroga”....

Rozkaz operacyjny 2 wileńskiego p. p. 
na dzień 18.X.1920 r.

K o m p a 11 j a S z t u r m o w a (harcerska — 
przyp. aut.).

Odchodzącej z rozkazu D-twa Brygady do pułku 
harcerskiej Kompanji Szturmowej wyrażam podzię
kowanie za dzielne żołnierskie zachowanie się i owocną 
pracę w walkach o Wilno i zictnię wileńską.

zn zgodność: major i dowódca pułku
(—) l l \  Jucewicz  (—) Dojan

por. dca komp. szturm .

Mianowanie harcerskiego pułku.

Naczelne Dowództwo 
Wojsk Litwy środkowej

Wilno
ROZKAZ L. 3 

z dn. 20. \ . 1920 r.

(p. 7 z dnia 11.X.1920 r.) „Ażeby zachować w pamięci 
narodu udział w wyzwoleniu naszej Ojczyzny ochotni
ków7 Rzeczypospolitej Polskiej, a także kwiatu naszej 
młodzieży — Harcerzy — rozkazuję mianować 5 p. p. 
ochotniczym. 6 p. p. —  harcerskim”.

(—) Ż,eliguloski 
gen. i nacze lny  dca w. L. Srod.(—) Bobicki

pik. .Szt. (Jen. i dyr .  Dep. Obr. Kraj.
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Kompanja sanitarna ,,Czuwaj".
\1. S. Wojsk.

Ekspozytura do Spraw Demobilizacji

ROZKAZ L. 11.

Harcerzom i harcerkom kompanji sanitarnej Nr. 7 
..Czuwaj” wyrażam w imieniu służby uznanie i gorące 
podziękowanie zu pełne poświęcenia, nieraz z naraże
niem własnego życia, niesienie pomocy- rannym w wal
kach: pod Komorowem, RadziechowTem i po sforsowa
niu Bugu, gdzie w ogniu artylerji i karabinów maszy
nowych opatrywali i wynosili rannych z pola bitwy.

Szef Ekspozytury M. S. Wojsk, i główny kw aterm istrz 
(—) Normid-Neugebauer  

generał podporucznik

Harcerska olumna oświatowa.
Dowództwo Równe, dnia 7 listopada 1920 r.

13 Dywizji Piechoty 
L. cl z. 9637/V.

Ruchoma Kolumna Oświatowa pod kierownictwem 
ppor. Stanisława Gibessa przybyła do 13 Dywizji Pie
choty w czasie ciężkich walk odwrotowych. W chwili, 
gdy Dywizja nasza zajęła czasowo pozycje pod Zbo
rowym, poszły pierwsze patrole oświatowe R. K. O. 
Nr. 4 do oddziałów stojących \vT pierwszej linji, wioząc, 
a często niosąc ze sobą ruchome sklepiki, pisma i bro
szury, oraz żywe słowo instruktorów oświatowych. 
Równocześnie urządzono w Zborowie gospodę i roz
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dawnictwo wydawnictw wojskowych. Podczas dal
szego odwrotu w Złoczowie został ranny kapral Plattner 
Fryderyk. Gdy Dywizja zajęła m. Równe R. K. O. 
Nr. 4 rozwinęła nader czynną działalność urządzając 
prócz sklepiku na dworcu i rozdawnictwa wydaw
nictw, także dwa kursy dla referentów oświatowych 
w Równem i jeden takiż w Aleksandrji, oraz wysyłając 
szereg patroli oświatowych do oddziałów tak w Rów
nem jak  i w innych miejscowościach, zajętych przez 
oddziały 13 Dywizji Piechoty. Nadto urządzono w go
spodzie tutejszej wieczornicę, jako wzór dla referen
tów, jak  m ają takie zabawy żołnierskie w dobrym stylu 
urządzać.

Naogół cała działalność R. K- O. Nr. 4 ze strony 
wszystkich je j pracowników i kierownika ppor. Gibes- 
sa, nacechowana serdecznym, a zarazem taktownym 
stosunkiem do żołnierzy, wydała bardzo korzystne wy
niki, zarówno ogólne jak  i szczególne, mianowicie dając 
szereg pracowników na polu oświatowym przez urzą
dzanie bardzo pożytecznych kursów dla referentów 
oświatowych.

W imieniu służby dziękuję całej kolumnie z je j kie
rownikiem na czele za dotychczasową pracę w naszej 
Dywizji.

Zarazem spodziewam się, że mimo wyjazdu na stu- 
dja, młodzi harcerze nie zapomną o tych żołnierzach, 
których w czasach najcięższych odwiedzali i w przy
szłości nieraz jeszcze będą mieli sposobność rozwinię
cia owocnej pracy kulturalno-oświatowej wśród na
szych wojsk.

(—) N ow otny  
generał-podporucznik  i dca dyw izji
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Dowództwo Miasta w Kielcach 

Do
Drużyny Skautowej 

m Kielcach

Kielce, dn. 25.IX.1920 r.

W chwili ciężkiej, gdy wróg stanął pod murami War
szawy, gdy naród skupił wszystkie swoje siły do obrony 
swych strzech rodzinnych, gdy wojskowość wszystkich 
żołnierzy zdolnych rzuciła na front, Wy, młodzi mało
letni skauci samorzutnie zorganizowaliście oddział war
towniczy w sile 130 ludzi pod dowództwem druha 
Meissnera Edwarda. Przez trzy miesiące pełniliście 
służbę wytrwale, nie zrażając się niczem, bo często było 
Wam chłodno, a nawet głodno. Pełniliście służbę tak. 
że spokojnie może Was Dowództwo Miasta postawić za 
wzór dla starych żołnierzy. Żadnej opieszałości, poczu
cie obowiązku wielkie.

Teraz, gdy szkoła wzywa Was do dalszej pracy nad 
sobą, z żalem druhów żegna Dowództwo Miasta, życząc 
Wam szczęścia w pracy, której owoce będą podwaliną 
bytu Rzeczypospolitej Polskiej.

Za wydatną pomoc wyraża Dowództwo Miasta D ru
żynie Skautów w Kielcach pochwałę i gorące podzięko
wanie.

(—) Szczerski  (—) Jastrzębski
kpt. zastępca dowódcy m iasta płk. i dowódca m iasta

(—) Szyszko  
por. referent bezpieczeństwa i dyscyplinarny

Pochwała dla harcerzy w Kielcach.
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D o w ó d z t w o  O k rę g u  G e n e r a l n e g o  W a r s z a w s k i e g o  
w ydał o nastę pu ją cy r o z k a z :  „ Z w a ln ia ją c  w  d n i u  12.9.
1920 r .  w s z y s t k i c h  p o d leg ł y c h  m i  h a r c e r z y  m uszę  w y r a 
zić i m  s w o j e  u z n a n i e  i  gorą ce p o d z ię k o w a n ie  z a  i c h  
służbę pełną poś w ię cenia d l a  d o b r a  O j c z y z n y .

Stanęli do służby jedni z pierwszych, a już w dniu 
10.7.1920 r. pracowali gorliwie w kancelarjach 1). O. 
Gen. w liczbie około 50, co dało możność Dowództwu 
zwolnienia na front około 100 szeregowych ze służby 
kancelaryjnej. Z dniem każdym liczba harcerzy się 
zwiększała i z końcem miesiąca dochodziła d o  120 ludzi.

P r a c o w a l i  z  zapał em , w i e l k i e m  poś w ię ceniem  się, 
z  wytrwałością iście żołnierską w  dość ciężkich w a r u n 
k a c h ,  c o  s tw ie r d z a ją  u s t n e  m e l d u n k i  p o s z c z e g ó l n y c h  
o f i c e r ó w ,  j a k o  też p i s e m n e  K i e r o w n i k ó w  W y d z ia ł ó w
i D ział ów  D .  O .  G e n .  W .  z  cał em u z n a n i e m  d l a  h a r 
c e r z y .

S p e ł n iw szy  s w e  s z c z y t n e ,  l e c z  t w a r d e  o b o w ią z k i, g d y  
n ie b e z p ie c z e ń s tw o  d l a  O j c z y z n y  minęło, w ra c a ją  h a r 
c e r z e  d o  szkół i  d a l s z e j  p r a c y  n a d  sobą, a b y  w  p rzyszł o 
ści p r z y s p o rz y ć  O jc z y ź n ie  w y b i t n y c h  sił. W y ra ż a m  im  
w  i m i e n i u  D o w ó d z t w a  O k rę g u  p o d z ię k o w a n ie  o r a z  
CZ6SC< z \ /i • i •(—) Uą&iecki 

Dca okr. pen. W arszawa, gen. ppor.

Obóz harcerski w  Pruszkowie.

Warszawa, dn. 15.5.1921 r. 
Generalny Inspektorat A. O.

L. 1018.

PODZIĘKOWANIE.
Przy inspekcji Obozu Harcerskiego w Pruszkowie 

skonstatowałem, iż harcerze wspomnianego Obozu

llziuiilic dla harcerzy warszawskich.
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u chwili niebezpieczeństwa, zagrażającego Ojczyźnie, 
w przeciągu 7-miu miesięcy w ciężkich warunkach peł
nili służbę wartowniczą i patrolową na linji kolejowej 
Utrata — Brwinów, wobec czego w imieniu służby naro
dowej wyrażam podziękowanie i uznanie komendanto
wi wspomnianego oddziału druhowi Jarockiemu Stani
sławowi za zorganizowanie służby wartowniczej na 
wspomnianej linji, zaś wszystkim harcerzom takież 
uznanie i podziękowanie za zrozumienie obowiązków 
służbowych ku chwale Ojczyzny i pełnienie wspomnia
nej służby.

(—) J. Haller, gen. broni 
G enera ł  in spektor  A. O.

Podziękowanie Naczelnictwa.

Dowództwo 1 baonu 6 harc. p. p.
L. 1010 a

M. p. 26.11.1920 r.
Do

Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego
to  W arszawie

Niniejszem kwituję odbiór 240 par obuwia, przysła
nych, jako dar przez Naczelnictwo Związku Harcerstwa 
Polskiego.

Dar Wasz wskazał nam, że społeczeństwo polskie, 
w dostatecznej mierze zrozumiało nasz czyn. Uczuliśmy, 
że nie jesteśmy samotni, że za nami stoi niezłomna wola 
całego Narodu, który nie da, żeby z powodu braku ma
terialnych środków nasze trudy, ofiary i znoje poszły 
na marne. Walczący w niezmiernie trudnych warun
kach żołnierz nasz, źle umundurowany i wyekwipowa
ny, poczuł się pokrzepiony na duchu.

(—) Bobrowski
kpt. i dca I baonu 6 harc. p. p.

Harcerze w bojach 28. 433



ll-gi butaljon 5 kompanja (> harc. |> |>.
M. p. dn. 25.11.1920 r.

Do
Zarządu Związku Harcerstwa Polskiego

w  Warszamie

W imieniu żołnierzy 5-ej kompanji 6-go harcerskiego 
pułku piechoty, składam serdeczne podziękowanie za 
ofiarowane przez Związek Harcerstwa Polskiego buty, 
ciepłą bieliznę i rękawice. Ofiarna pamięć społeczeń
stwa o potrzebach żołnierza walczącego na froncie nie- 
tylko wypełnia dotkliwe braki jego żywota, lecz i umac
nia w nim przekonanie, że sprawa za którą walczy, 
cierpi i ginie, jest również odczuta przez społeczeństwo.

To podkreślenie solidarności społeczeństwa polskiego 
z nami szczególnie jest ważne dla nas, walczących na 
froncie Litwy Środkowej.

(—) Jan K ow alew sk i  
por. i dca 5-ej kom panji 6-go harcerskiego p. p.

6 kompanja 6 harc. p. p. M. p. 25.11.1920 r.

Do
Związku Harcerskiego

PODZIĘKOWANIE 
6-tej komp. 11/6 harcersk- p. p.

W imieniu żołnierzy powierzonej mi kompanji skła
dam serdeczne podziękowanie za otrzymane umunduro
wanie, brak którego dał się silnie odczuwać. Miło jest 
bardzo i przyjemnie słyszeć dla żołnierzy, że ktoś opie
kuje się nimi i nie zapomina o nich. To podwaja ich 
energję na wspólną pracę naszą ku chwale i potędze 
naszej Ojczyzny.

( - )  S. Turski
w imieniu całej kom panji ppor. i dca kom panji.
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UWAGI KOŃCOWE AUTORA.

1) Harcerstwo to wielka i karna armja pomocnicza, 
którą naród może rzucić w każdej chwili na zagrożone 
placówki, czyto wewnątrz kraju, czy na kresach pań
stwa.

W całej rozciągłości Harcerstwo jest wybitnie organi
zacją przysposobienia wojskowego, aczkolwiek i strona 
obywatelskiego i moralnego wychowania odgrywa tu 
równorzędną rolę. Pożądane jest, aby władze wóljskowe 
moment ten uwydatniały w swych zarządzeniach, doty
czących przysposobienia wojskowego na terenie Z. H. P.

2) Lekcje wojny nie wzywają nas do jakichś znacz
niejszych zmian harcerskich celów na przyszłość (cy
tata gen. Baden-Powella).

Listy i rozkazy pochwalne w okresie walk 1914 — 
1921, jakie wpłynęły do Harcerstwa od władz wojsko
wych potwierdzają ten pogląd.

3) Koła Przyjaciół Harcerstwa i Zarządy Oddziałów 
w razie powołania narodu pod broń, powinny się prze
kształcić w elementy propagandy obrony państwa, bio
rąc zarazem pod swą opiekę m aterjalną i moralną har
cerzy i oddziały harcerskie, idące do wojska. Opieka ta 
polegałaby na zaopatrzeniu ochotników w ciepłą odzież, 
buty, zorganizowaniu kantyn w oddziałach i t. p- Woj
na w obronie państwa w r. 1920 wykazała, jak  niezbęd
ne jest posiadanie przez harcerzy w czasie pokoju peł-
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ncgo rynsztunku z wyprawy osobistej. W tycli krytycz
nych momentach każdy, zgłaszający się do szeregów 
ochotniczych, o ile nie posiadał oporządzenia harcer
skiego, obciążał skarb państwa, znajdujący sit; i tak 
w ciężkiem położeniu, koniecznością sporządzania dla

Rys. 67. Ćwiczenia w obronie przeciwgazowej.

niego munduru, plecaka, bielizny, płaszcza, koca, ma
nierek. Harcerz, którego hasłem jest „czuwaj powinien  
w każdej chw ili b yć gotowy stanąć na apel w pełnym  
rynsztunku, a Koło Przyjaciół powinno mu ułatwić
i dopomóc wykonanie tego.
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•4) Współdziałanie i styczność Z. H. P. z władzami 
wojskowemi powinny być ścisłe, bez naruszenia jednak 
samodzielnego charakteru organizacji.

5) W wojskowych programach p. w. pożądane jest 
szerokie uwzględnienie obrony przeciwgazowej i prze
ciwlotniczej. oraz służb) łączności i wywiadowczej.

Rys. W Próbne ćwiczenia ratownicze przy zutruciurgizam i.

6) Raz na parę lat Naczelnictwo w porozumieniu 
z M. S. Wojsk, powinno zarządzać próbną zbiórkę po
gotowiu wojennego Związku w sposób alarmowy. 
Niezależnie od tego poszczególne chorągwie i hufce 
powinny na swoim terenie urządzać próbne alarmy: 
pogotowia sanitarnego, służby łączności kolarzy, pogo
towia na wypadek klęsk żywiołowych, wreszcie na wy
padek ataku gazowego.



7) Ponieważ wychowanie młodzieży w gotowości do 
obrony kraju nie jest jedynym  celem Harcerstwa, ba
czyć należy, aby w pracy harcerskiej była zachowana 
zupehia równowaga pomiędzy poszczególnemi częścia
mi programu ideowego.



SKOROWIDZE
NAZWISK HARCERZY POLEGŁYCH, OSÓB 
ŻYJĄCYCH ORAZ DRUŻYN HARCERSKICH, 
WYMIENIONYCH W I i II TOMIE KSIĄŻKI





SKOROWIDZ POLEGŁYCH HARCERZY.

(Oznaczenie skrótów : Chorągiew białostocka — Biał.. brzeska — 
Brz., kielecka — Kiel.. krakow ska — Kr., na kresach — Kresy, 
lubelska — Lub., lwowska — Lw.. łódzka — Ł.. mazowiecka — 
Maz., z Chorągwi nieznanej — X., piotrkow ska — Piotr., płocka — 
PI., radomska — Rad., na Rusi — Ruś, górnośląska — G. ŚI., 
W arszawska — War., w ielkopolska — Wlkp., w ileńska — Wil. 

włocławska — Wł., zagłębiowska — Zagł).

Nazwisko i imię Chorą S t r o n a

giew tom I tom II

Adamczewski Włady
sław Kr. 187, 324

Adamczyk Władysław Ł. — 371
Adamowicz Władysław War. — 93, 207, 395
Adamski Karol Wil. — 198, 414
Andrecki L. Ł. — 371
Arndt Zygmunt PI. 384
Artwiński Stanisław Lw. 70 350
Ateński Mieczysław Lw. — 350
Badowski Tadeusz Piotr. — 383
Bagieński Konstanty Lub. — 349
Baleja Piotr Maz. — 378
Bankiew icz Czesław Ł. — 372
Barański Edmund Zagł. — 418
Barański Wlkp. 189 409
Bataglju !>r. Andrzej Lw. — 350
Ba udoili dc Courtenay Lub. — 349
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Nazwisko i imię Chorą
giew

S t r 

toin 1

o n a

tom 11

Bąk Marjan Maz. 378
Bem Zygmunt PI. — 384
Beno Jan Kieł. — 109, 187, 340
Berka Aleksander Ruś 26, 104, 149 329, 388
Betley Kazimierz Pł. — 384
Bieganowski Jerzy Wl. — 70, 328, 415
Bieguszewski Stanisław Maz. — 378
Bielicki Seweryn Biał. _ 72, 337
Bilski Stanisław Rad. — 52, 386
Binder Bolesław Zagł. — 122, 418
Bischof Władysław Lw. 51 351
Bitschan Jerzy Lw. 57 351
Błasiak Franciszek Kr. — 342
Błasiak Czesław Zagł. — 123, 418
Błaszczyk Ludwik L. — 372
Bobiatyński Wojciech Wil. — 194, 414
Bocheński Edmund L. — 372
Boguski Jerzy War. — 88, 90, 395
Bole Adolf [Sial. — 72, 337
Bolman Artur Ł. _ 372
Boniecki Ignacy L. _ 372
Borowski Władysław Wł. — 71, 415
Borkiewicz Alfons War. — 396
Braun Kazimierz Kr. — 342
Brojek Ł. — 372
Brzósko Wincenty War. — 92, 331, 396
Brzósko Władysław War. — 92, 331, 396
Brylski Stanisław Ł. — 372
Bucliolc W ładysław Kieł. — 125, 340
Burzyński Kazimierz Maz. — 379
Całka Franciszek Kr. _ 133, 342
Cebula Tadeusz Kr. _ 133, 343
Cejzyk Zygmunt Piotr. — 383
Chabowski Zygmunt L. 4, 9 326, 372
C hądzyński Wacław Lw. 65 _
Climursku Wanda Zagl.

PI.
_ 333

C. Iiodalski Władysław _ 384
Chruścicki Lucjan Kiel. — 341
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Nazwisko i imię Chorą
giew

S t

toin I tom II

Chrzanowski Edmund War.
Chrząszcz Józef Ł.
Cichowski Kazimierz War.
Cierplikowski Stefan L.
Ciołkowski N.
Cukier Stanisław L.
Czapliński J. Wlkp.
Czarłińska - 1’ieka rska

Stenia Ruś
Czarnecki Biał.
Czechowicz Mieczysław Lw.
Czerpa Stanisław Adam Lw.
Danielak Michał Brz.
Dąbski Józef Lw.
Dąbrowski Jan Henryk Kr.
Dąbrowski Tadeusz War.
Deblesen Jan Lw.
Dekański Bolesław Ruś
Demidecki-Demidowicz

Michał Wil.
Derda Feliks L.
Derlikowski Zygmunt Rad.
Dmowski Tadeusz Brz.
Dobosiński Jan Zagł.
Dobrowolski Henryk War.
Dobrzański Stanisław Lw.
Dobrzyniecki Kazimierz War.
Dolais Marjan Karol Lw.
Domaniewski Józef Ruś
Domańska Janina Ł.
Domaradzki W ładysław L.
Donaszewski Roman L.
Donay Władysław Muz.
Doroci ński Rad.
Drabicłi Marceli War.
1) recki War.
Drwęski Bronisław Wlkp.
Dybizbański Wlkp.

4, 9

178, 179

70

36

213

118, 142

83
46

396
373
396
373
382
373
409

333 
72, 337 

351 
351 
339
353 

134, 343
90, 331, 396 

331, 353 
389

326, 414 
373

49, 386 
77, 339 

418 
92, 398
327, 353 
296, 398

354 
329, 390 
252, 334

373 
373 
379 
382 

- 398



Nazwisko i imię Chorą S t r o n a

giew tom I toin II

Dynowski Zlrignicw Kr. 134, 343
Dyrka J ózcf Lw. 71, 75, 76 354
Dudziński Witold Zagl. — 118
Durkacz Tadeusz Lw. 70 354
Dusza Murjan 
Dworzecka-Bolidano-

Kr. — 343

wiezówna Anno Rosja — 334
Dzikowski Rębilas 9 373
Dzierżanowski Jerzy War. -- 398
Dziewulski Eugenjusz L. — 373
Kstkowski Lw. 76 354
1'arny Tadeusz Kr.-Sl. — 27-1, 275, 343
Fastyn Józef L. — 373
Figurski Józef L. — 373
Fniczkowski Ł. — 373
Friedel I.eon Lw. 52 128, 355
Frycliole Teodor Ł. — 373
Frydervk Gustaw Wl. — 70
Gacek Feliks Kr. 2 343
Galas Stefan Brz. — 339
Galiński Mieczysław L. — 373
Gałkowski N. — 382
Garczyński Jim War. — 93, 398
Gardulski Celestyn Piotr. — 383
Gass Tadeusz Wl. — 70, 415
Gawina Stanisław Biał. — 72, 337
Gaworczyk Michał Kieł. — 108, 341
Gawryś Tad. Kr. — 343
Gąsik Zygmunt Piotr. — 383, 366
Gąszezyński Kazimierz Wl. — 70, 415
Gierzyński Artur PI. — 384
Cii] Władysław Kr. — 343
Gładyszewski Longin Lub. — 349
Głażewski Jerzy Ł. — 373
Głąbiński Wl. Lw. 75 354
Goldenberg Arkad jus/ L. 4, 10 373
Goździk M. Maz. — 103, 379
Górny Adam Wlkp. 176 410
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Nazwisko i imię Chorą
giew

S t r 

tom 1

o n a

tom II

Górzyński Józef PI. _ 385
Grabski Dołęga Jan PI. — 331, 385
Grabska Dołęga Helena Pt. — 331, 334
Grabski Dołęga Tadeusz PI. — 331, 385
Grabski Stanisław Lv\ 64 354
Gradowski Antoni PI. — 60, 385
Granosik Stanisław Ł. — 373
Grodyński Jerzy Lw.-Kr. 21, 40, 45, 49 355
Grudziński-Pększyc L. — 373
Gruszczyński Antoni L. 4. 9 374
Grzegorzewski Henryk Maz. — 379
Grzymkowski Jan Maz. — 379
Gumiński Tadeusz Kr. 2 343
Gutowski Tadeusz War. 12, 81, 90 88, 90. 399
Guzy Henryk Kr. — 343
Hajduk Feliks Kr.-ŚI. 13 274, 343
Haluza Wilhelm Lucjan Lw. — 355
Hamburg Jan Zagł. — 418
Hartman Józef Ł. — 374
Harwaziński Józef Wlkp. 177 410
łlenel Florjan G. Śl. — 296, 297, 298, 

340
Hibl Józef Lw.-Kr. — 355
Hillebrand Marjan Lw. — 356
Hirsz Klemens Ł. — 374
Hłasko Antoni N. — 382
Horbaczewski Witold Biał. — 338
Hryniewiecki Roman Biał. — 73, 193, 337
Hyjek Stanisław Kr. — 343
Hykiel Mieczysław Ł. — 374
Izdebski Apolonjusz Brz. — 339
Izydorczyk Albin Wl. — 71, 416
Iżykiewiczówna N atalja Ruś — 256, 335
Jabkowski Teodor Wlkp. 173 138, 410
Jabłoński Tadeusz Lw. 57 356
Jachnik Ignacy Wlkp. 181 410
Jancza Władysław Kiel. — 341
Janicki Stefan Kr. — 133, 343
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Nazwisko i imię C horą S t r 0 11 il
giew tom I tom II

Jankowska Irena Wl. 330, 335
Jankowski Bartłomiej Lub. — 350
Jasiński Maksymiljan Wl. — 71, 416
Jasiński Juljusz War. — 92, 399
Jaszer Tadeusz Lw. — 65
Jarnuszkiewicz J. L. — 374
Jaroń Władysław Lw. 77 357
Jaros Józef L. — 374
Jarosz Stanisław N. — 383
Jarzęcki Aleksander War. — 3<<9
Jaworek Fabjan Zagł. — 119, 418
Jeleń Ignacy Kr. — 344
Jezierski Edward L. — 374
Jeziorkowski Ignacy 
Jeziorowski Leon

Ruś 390

Wincenty War. — 91, 399
Jędrzejewicz Marjan Maz. — 379
Joachimiak Mieczysław L. — 374
Juszkiewicz Jan Biał. _ 72, 338
Kacprzak Józef L. _ 374
Kaczorowski Kazimierz Maz. _ 379
Kaczor Klemens L. _ 374
Kaczor Stanisław Wlkp. 181 410
Kaliciński Wacław Kr. — 343
Kalisz Wincenty PI. — 62, 385
Kaliwoda Józef Maz. 83 379
Kalusiński Mieczysław 
Kamieński Juljusz

Ł. 6, 20 374

Henryk War. 92 399
Kamieńska Ludwika Mińsk _ 335
K am ieniecka Luaw ika Kresy _ 330
Kamiński Józef PI. _ 385
Karasiński Zygmunt Rad. _ 48, 386
Karów Józef Wlkp. 173 410
Kasiński Stanisław Zagł. _ 123, 419
Kasprzak Dominik Rad. __ 54, 386
Kaszyński Tadeusz L. _ 105, 374
Kaucz Wacław L. 4 374
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Nazwisko i imię Chorą
giew

S t r 

tom I

o n u

tom II

Kawalec Piotr Kr. _ 133, 343
Kędzierski Józef Lw. 70 331, 357
Kędzierski Tadeusz Lw. 70 331, 357
Kiełek Jan L. 4, 6, 8 374
Kinalski Władysław Lw. 50 357
Kinel Stefan War. — 400
Kłamul Stefan Lw. 50 357
Kleidinst Ludwik Maz. — 379
Kliszcz Wiesław Lw. — 357
Kłoskowski Jan Piotr 
Kochanowski Korwin

Kieł. 109, 341

Jan Lw. — 357
Kolpa Jan Lw. — 128, 358
Kołodziejski Leon War. — 399
Kołoniecki W alerjan War. — 399
Komaszewski Tadeusz Lw. — i  358
Komża Jasiek L. — j  374
Koniński Kazimierz 
Koniuszewski Stani

Kr. | 344
i

sław L.w. 65 —
Kopel J ózef L. — I 375
Koperski Walerjan Piotr. — i 383
Kordecki Adam Lw. 70 128, 328, 358
Kornelia Ludwik Lw. 50 j  359
Kosiba Wincenty Kr. 2 j 344
Kosiński Stanisław Lw. 65
Kosowski Stanisław I,w. — 330, 359

Kotłowski Kazimierz 
Kowalczewski Kazi

Kr. 344
1i

mierz Ruś — 1 390
Kowerski Krzysztof War. — 400
Kozanecki Henryk Ł. — 375
Kozłowski Piotr Zagł. 201, 205, 214 419
Kozłowski Wacław Brz. — 187, 327, 339
Krajewski Jan Kr. — 344
Krajewski Wacław Pł. — i 385
Kramarz Lw. — 1 359
Kraśnicki Stanisław Lw. — j  329, 359
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Nazwisko i imię C horą S t r o n a

giew tom I i tom II

Kraśnicka (matka) Ruś
!

Kraśnicka Stanisława
(córka) Ruś 143 329, 390

Kraśnicka (druga cór
ka) Ruś

Krawczyk Leon Wł. — 71, 416
Krenn Andrzej Kiel. — 108, 340
Krężel J an Kr. — 344
Krongold Henryk Pł. — 385
Król Jan Wł. — 70, 416
Krupa Józef Kr. — 344
Krupa z Borysławia Lw. 54 360
Krupski Bogumił Zagł. — 122, 419
Krzyżanowski Czesław Piotr. — 383
Krzyżanowski W łady 194, 197, 205,

sław Kr. 214 344
Krzyżanowski Zygmunt Ł. — 375
Kubicki Ruś 149 390
kuksz Stanisław War. _ ■ 87, 89, 400
Kurzyński Zygmunt Wl. — 71, 416
Kurzypiński Mieczy

sław Maz. — 101, 157, 380
Kurcman K. Ł. — 375
Kuzia Stanisław Zagl. — 118, 419
Kwiatkowski Kazimierz Ł. — 375
Kwiatkowski W łady

sław War. — 93, 400
Kwieciński Wacław War. ____ 400
Langer Witold Kr. — 344
Langmann Antoni Kr. 194, 206, 209, 

214
344

Łebkowski Maksymiljan War. 26 92, 401
Lech Franciszek Rad. 52 387
Leśniewski Stanisław Pł. ____ 385
Lewandowski Ryszard War. ____ 93, 400
Libański Adam Lw. ___ 360
Lisiecki Stefan War. ____ 93, 401
Linowski Stanisław War. — 401
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N azw isko i im ię C h o rą
giew

S t r 

tom  I

o n a

tom II

Lipowski Modest Maz. _ 101, 380
L itauer Jan  (A leksander) Ruś 26 390
Litewski Rom uald Pł. — 385
Łabędź - Rajewski Leo

nard Lw. — 360
Łachecki Czesław Kr. — 136, 344
Łapiński Tadeusz Ł. — 375
Łaszkiewicz Kazimierz Ł. — 375
Lobaj Kr.-ŚI. — 344
Łoś Stanisław Kr. 134, 344
Łuczak Stanisław W lkp. 175 410
Łukaszewicz Tadeusz Ruś 131 329, 391
Maciejowska Pola Pł. — 294, 335
Maciński Stanisław Ł. — 375
Machnik Mieczysław Ł. — 375
M ajewski Mieczysław Zagł. — 118, 419
Makowski Franciszek W lkp. 177 410
Małkowski A ndrzej Lw. 13 361
Mamoński L. Ł. — 375
M anowarda de Jan a

Franciszek W alerjan Lw. — 330, 364
M arcinek Adam Kr. — 344
M astalerz Jan Zagł. — 122, 419
M astalerz Franciszek W lkp. 180 410
Mazuś Zygm unt War. — 401
M azur Jan Rad. — 387
Mączka Teodor Ł. — 375
M ąkowski Zygmunt Maz. — 380
Mech Stanisław Kieł. — 341
Melech Bolesław Brz. — 77, 339
M iatkowski A rtur Ł. — .375
M ichalak W ładysław Ł. — 375
M ichalew ski S tan is ław Kr. 197, 205, 206, —

212
Michalewski Adam Lw. 58 329, 364
M ichalik M arjan Kr. — 133 345
M ichałkicwicz Ł. — 375
M iedzejewski Tadeusz Lw. — 364
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Nazwisko i imię C horą S t r o ii a
giew tom I tom 11

Mikołajczyk Ludomir Ł. 375
Mikulski Ruś 148 391
Minkę Rudolf L. — 375
Mioduszewski Edward W ar. — 92, 401
Mirosław Władysław Rad. — 48, 193, 194, 

387
Misiak Tadeusz Zagl. ■ — 419
Mitera Stanisław Kr. — 345
Modezan Kr. — 345
Mojmir Herman Kr. — 345
Monsior Mieczysław

Szczepan Zagl. — 420
Moraczewski Kazimierz Kr. — 134, 346
Morozewicz War. — 87, 402
Mossakowski Edmund I’l. — 66, 385
Mościcki Klemens Kr. 26, 345 —
Mościcki Tomasz Urz. — 339
Motyka Wacław Lw. 70 364
Mroczkowski Bronisław Rad. — 50, 387
Mrowec Stanisław Kr. — 134, 316
Mrozek Gustaw Kr. — 346
Mularski Jerzy Ruś 26 27, 330, 391
Mysłowski Mieczysław Ruś 131, 135 391
Myszkiewicz Włodzi

mierz War. — 92, 402
Nabielak-Buła Mieczy

sław Ł. 19 375
Nalewajko Józef Piotr. — 384
Nawrocki Marjan Kr. — 346
Nekrasz Marjan Ruś 27, 120 391
Niekrasz, Stefan Mie

czysław Zagl. — 122, 331, 420
Niekrasz Remigjusz

Henryk Zagł. — 122, 328, 420
Niwiński Adam Ruś _ 392
Niździński Stanisław

(Wacław) PI. _ 62, 385
Niżyński Zygmunt Ruś 119 329, 392
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N azw isko i im ię C horą S t r o n a

giew tom  l tom 11

Nowacki Korczak Ju 
ljusz War. 92, 402

Nowak F erdynand Lw. 70 365
Nowak S tanisław Ł. — 376
Nowak Paw eł Ł. — 375
Nowak W ładysław Kr. . 194 346
\Tow icka S tscha Ruś — 256, 330, 335
N ow icki A. Ruś — 329
No wólecki H enryk W ar. ' — 92, 402
Nowosielski S tanisław Kr. — 134, 346
N ykier P iotr Kr. — 346
O bczasiak Zygm unt Piotr. — 284
O km inski W ładysław Zagł. — 120, 421
O leksiak Jerzy War. — 402
O leksiak Józef Ruś 129 392
O pałko M arjan Zagl. — 421
O rgan A ntoni Lw. 73 365
O rłowski Józef Piotr. ' — 384
Osiecki Tadeusz War. — 402
Osiński Zygm unt Wł. — 70, 331, 416
Osostowicz Stanisław Lw. 70 365
O stalski Ł. 10 376
O strow ski Stefan Piotr. — 384
O w czarek Kazimierz Ł. — 376
Ow czarek Zygm unt War. — 402
Pajzderski Tadeusz W lkp. 163, 190 411
Panek Stanisław Maz. — 380
Paw czyński Ju ljan Ruś 125, 126, 129 330, 393
Paw lak A leksander Wlkp. 177 —
Paw lik W acław Brz. — 339
Pawłowski Jan Ł. — 376
Paygert Zbigniew Lw. 50 366
Pelz Salomon Lw. — 366
Penkala Franciszek Maz. — 381
Pęezkowski Benedykt L. — 376
Pfabe W itold Ł.-W ar. — 376
Pietkiew icz M arjan Lw. — 128, 366
Piekarski W ładysław Wil. — 414
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Nazwisko i imii; C horą
giew

S t r 

tom 1

o n a

tom II

Piekarska Zofja Maz. 330, 335
Pilecki Jan Kiel. — 341
Piotrowski Kazimierz Ł. — 376
Piotrowski Józef Zagł. — 421
Płaszczyk Michał G. Śl. — 296, 340
Płaszczykowski Stani

sław Wlkp. 175 411
Płonka Adam Lw. 70 366
Płoszko Karol Zygmunt War. — 90. 91, 402
Pniewski Aleksander War. ' — 87, 89, 403
Podhrebelny Tadeusz Lw. 46, 50 367
Polaczek Władysław Ł. — 376
Polak Józef Zagl. — 118, 422
Polak Konstanty L. — 376
Pomianowski Michał Rad. - 287
Popielawski Mieczysław War. — 87, 88, 404
Popławski A. Kr. — 347
Poraj-Różański Tadeusz N. — 383
Porzeziński Wacław Ruś 119 329, 393
Presz Tadeusz Lw. — 128, 367
Pross Edmund War. — 404
Prymus J. L. — 376
Przedpełski Leon Kr. 201, 205, 214 —

Przybylski Adam Ł. 20 376
Przyłęski Henryk N. 383
Puchnowski Mieczysław Bial. — 75, 338
Pusz Edward Maz. — 381
Radziejowska Tala Ruś - 240
R a.ew ski iconard Lw. 45, 49 —

Raps Zygmunt Ł. — 376
Remelski Jan Ł. — 376
Remiszewski Kazimierz Lw. — 361
Retkie Czesław Brz. __ 340
Rewoliński Stanisław War. 12, 90 92, 93, 404
Rogaliński Henryk Wlkp. 182 411
Rogowski Adolf L. __ 376
Rosiński Wincenty Wl. __ 416
Rosiński Stanisław Ruś 129 393

452



N azw isko  i im ię
Chorą

giew

S t r o n a

tom I tom II

Roszczyk Zbigniew Bial. — 73, 338
Rozkosz Tadeusz Lw. — 367
Rożniecki W ładysław Kr. — 347

Różycki Alfons Lw. 70 368

Rudzki Tadeusz War. — 90, 91, 405
Ruciński S tanisław Maz. — 381
Rusz A lojzy Kr.,

Śl. Ciesz. — 280, 347
Ryba K arol Kr. — 347
R ychter A rtu r • Pł. — 386
Ryż W ładysław Lw. 70 368
Rządca Kazimierz Lw. — 367
Sadowski Zygm unt Ł. — 376
Sarjusz W olski Ludw ik War. — 92, 406
Sarjusz Zalewski S ta

70, 416nisław Wl. —
Sarnecki Jan Kr. 2 347
Saski Dobrosław Brz. — 340

Sawicki A. Ł. — 376
Schaller Lw. 70 368
Sekulski Stefan Piotr. — 384
Siatecki Jan Lw. — 368
Sierad/.k i Lw. 65 —
Sikora Jan L. — 376
Sikora S tanisław W lkp. 180 411
S ilberste in  Stefan War. — 406
Słomski Rad. 148 48, 387
Słupski Stefan Ruś — 393
Skibiński Józef Ł. — 377
Skinder Bolesław War. — 87, 88, 407
Skoczylas August Ł. — 376
Ks. Skorupka Ignacy Ł. — 28, 91, 171,

326, 331, 377
Skowroński A. Ł. — 377
Skura W ładysław Rad. — 46, 387
Sm oraw iński Idzi Ł. — 105, 377
Sobisz Tadeusz Wlkp. 183 411
Sobkiewicz Zygm unt Maz. — 381
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N azw isko i imię C horą S t r o n a

giew tom 1 tom  11

Sobolewski Karol Lw. 76 368
Sochacki Józef Brz. _ 338
Soiński Mieczysław

i M nksvrniljan W lkp. 774 411
Sojko K arol Biał. _ 72, 338
Sokalski H enryk Maz. 83 381
Solon Lw. 54 368
Sołtyk Kazim ierz Kiel. _ 109, 341
Soski Mieczysław Ł. _ 377
Sozański Nikodem Lw. 70 368
Spett Józef Kr. 194 347
Staclielski Eusrenfusz War. — 93, 407
Stankow ski Ludw ik W lkp. 182 411
Stasiewski Leon W lkp. 182 411
Staszel Wind vsłnw Kr. _ 347
Stem powski Paweł R y

szard Ruś — 393
Stępkowski H enryk War. — 187, 327, 407
Stępniew ski S tanisław Rad. — 48, 387
Stieber M arjan Kr. — 134, 347
Stobienia J. L. _ 377
Strehl A ntoni W lkp. _ 411
S tuber Edm und Kr. _ 347
Strzelecki Janusz Piotr. — 384
Suchecki Leon War. — 87, 408
Suligowski Ignacy Ł. — 377
Surzycki Jan Kr. — 134, 348
Susała Kazimierz W lkp. 188 138, 412
Suzin Zabielło Ł. 4. 9 377
Swierz Bronisław Kr. _ 347
Świerszcz Wincenty Ł. _ 377
Szadkow ski Ja n Ł. _ 377
Szafirówna W anda

(Karska, Tadeusz K a
linowski) War. _ 336

Szal Franciszek Ł. 377
S zantyr Feliks L. 377
Szczepanowski Felicjan Kr. - 134, 348
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N azw isko i i mu,* C h o rą S t r o n a

giew tom I tom II

Szczepański Jan Rad. __ 48, 50, 387
Szczepkowski Ignacy Pł. — 386
Szelągowski (Kulągow-

ski) Tomasz Maz. — 381
Szewczuk Ruś 147 394
Szletyński Jerzy Ł. 4, 8, 9 377
Szpetnar Lw. 74 369
Springer I. Zagł. — 422
Szubert Zygmunt Piotr. — 384
Szul-Skjoldkrona Bogu

sław Kr. — 134, 348
Szulakowski Mieczy

sław L. — 377

Szulc M arjan Lw. 70 369
Szulc Hieronim Zagł. — 422
Szum ski Stanisław Lw. — 368
Szydłowski Rusław Rad. — 49, 388
Szymańska Marja Lw. — 368
Szym czak Stefan Ł. — 377
ńoięgosz R yszard War. — 407
Śledziewski Antoni Maz. — 381
Śliwka A lfred Kr. — 347
Ślusarek Bolesław Kr. — 347
Śmiechowski Stefan Kr. — 134, 347
Śpiewak Emil G. Śl. — 296, 340
Świderski H enryk Rad. — 387
Świtalski Jan Lw. — 369
Świtkiewicz Józef Wrł. — 70, 417
Tabiańczyk Kajetan W lkp. 181 412
T abor S tefan War. — 408
Tabortow ska C ecylja Mińsk — 330, 336
Tabow ski S tanisław Pł. — 386
Tam sonowicz M ichał Rad. — 388
Tarasew icz P iotr Biał. — 388
Tarnowski Henryk Pł. — 386
T ąk ie l B olesław  i Alfons Kr. 206, 209, 214 331, 348
Tejszerska J adwiga Mińsk — 336
Tenerowicz Ludwik Lw. — 369
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Nazwisko i imię Chorą
giew

S t 

tom 1

r  o n u

tom  II

Terlikowski Adam Woj
ciech Lw. 369

Thomas Stefan War. --- 408
Thum Mieczysław Ł. -- 377
Toczyłowski Zygmunt Kiel. -- 109, 341
Tomaszewski Leon Wlkp. 178, 180 _
Tomsanowski Michał Rad. _ 46
Tomaszewski Maz. — 381
T rajkowicz (Traśko- 

wiak?) Stanisław Wlkp. 181 412
Trentowski Mieczysław Maz. 83 ; 101, 382
Trojanowski Stanisław Lw. — i 369
Trzcińska Ewa Lw. 53 ' 330, 336
Tuliszka Seweryn Wlkp. 181 412
Turkowski Franciszek Kr. 194 348
Tuszyński Jan Ł. — 378
Tuźnik Władysław Zagł. — 121, 422
Tworos Ireneusz Ł. _ 1 378
Urbanowski Antoni Ł. _ 378 y
Umański Józefj Ł. _ 378
Wajs Wiktor Ł. _ 378
Walicki Lewek Ruś 104 394
Waligórski Kazimierz Kiel. 341
Wańkowski Jerzy Piotr. — 384
Warchlewski Wincenty Pł. — 386
Wądołkowski Karol War. — 28, 92, 408
Wądołowski Stefan Maz. _ 382
Wąsik Władysław Zagł. — 121, 422
Weese Tadeusz Zagł. __ 122, 422
Wierzbicki Józef Ł. _ 383
Wierzbicki Karol War. _ 378, 408
Wierzbicki Teodor N. _ 383
Wieteska Józef Maz. _ 382
Więckowski Tadeusz Kr. _ 134, 348
Wilczak Stanisław Ł. _ 378
W ilczyński Mieczy

sław Lub. 214 350
Winnicki Czesław Piotr. — 384
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Nazwisko i imię C horą S t r o n a

giew tom  I tom  II

W iśniew ski Jan Wlkp. 173 412
Wiszniewscy bracia Ruś 143 329, 394
W iśniewski P rus I W ła

dysław Lw. — 369

W itczuk Stefan W ar. — 92, 409
W itrylak Stanisław Lw. — 370

W itwicki A ndrzej Zagł. — 120, 422

W łodarczyk Józef Brz. — 340

W ojciech Leonard Zagł. — 120, 422

W ojciechowski August PI. — 386

W ojciechowski Remi
330, 370giusz Lw. —

W ojciuk Stanisław Biał. — 72, 338

W ojnar Lw. 54 370

W ojtowicz Mikołaj Lw. 45, 50, 67 327, 370

W olski Stanisław Ł. 6, 8 378

Wolski Wincenty War. — 409

W orniecki W ładysław Kr. — 136, 348

W róbel W incenty N. — 383

Wróbel Zygm unt Ł. — 378
W ulert Jan Wlkp. 190 138, 328, 412
W usatow ski Jerzy Kv. — 348

Wyborny Edward Lw. 54 --
Zagórski W łodzim ierz Zagł. 83 122, 423
Zając Feliks Zagł. 121, 422

371Zaleszczyk Mieczysław Lw. 70
Zawadzki Feliks Zagł. — 423
Zaw adzki Rózga W a

cław War. 12, 85 409
Zaw idzki S tefan Pł. — 60, 386
7aw odzki A ndrzej War. — 409
Zdzitowiecki Bohdan Zagł. — 120, 423
Zem brzuski S tanisław War. — 92, 409
Zgorzelski Tadeusz Ruś 137, 141 394
Zieliński H enryk Rad. — 48, 388
Zieliński Jan Wł. — 70, 331, 417
Ziemiańska Broni

sław a Kr.-Ruś 13? 337
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Nazwisko i im ię C h o rą S t r o n a
giew tom  I tom  II

Ziętal Ignacy Zagł. 123, 424
Ziętko Biał. — 73, 338
Zimny Stefan Zagł. — 117, 118, 424
Ziółko Stefan Rad. — 46, 338
Złoty Olgierd Biał. — 72, 338
Żabski Alfons Kr. — 348
Żarski Eugenjusz Zagł. — 120, 423
Żarski W incenty Ł. 20 378
Żbikowski Jan Maz. — 382 ■
Żłobnicki B ożydar W ło

dzim ierz Ruś 109, 117, 142 87, 240, 329, 
395

Ż m udzki W acław Lw. 65
Żołądkowski A lfred Biał. — 72, 338
Żukowski S tanisław Wł. _ 417
Żurowski Jan Lw. 5Ą, 55 331
Żurowski Stanisław Lw. 54, 55 331
Żyliński Leon Wil. — 198, 414



S K O R O W I D Z  

NAZWISK WYMIENIONYCH W TEKŚCIE
(spis nie o b e jm u je  nazw isk  h arcerzy  poległych).

N azw isko i im ię
S t r  o n a 

| tom  IItom  I

A braham , rotm istrz 129
Adam kiewicz z Jarosław ia 75 —
Adamowicz, z 6 Harc. p.p. — i 173
A drjańsk i W itold : 175, 207
A ndrzejew ski Ignacy 178 —
A ntczak z Inowrocław ia 173 —
A ntosiak Józef — ; l i s
Antosiewiczówna W ładysław a — 254
Araszkiewicz A. 213 —
A rkuszew ski z 6 Harc. p. p. — 198
A rletów na H alina — i 143, 252
A rszyński M arjan — 64
Ast, w s traż y  g ran iczn e j — 214
A ugustyn ze Lwowa 52 —
Babczyszyn z Jarosław ia 75 —
Babecki W alenty — 65
Babicka H alina — 270
Bachowski Rom an 54 —
Baden-Powell Robert 43 8
B adura F erdynand — 278
Bagiński H enryk XXI, 25 —
Bajkiewicz A ntoni — _ 207
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N azw isko i im ię
S t r 

tom 1

o n a

tom  II

Bajon H enryk

1

178
Bulicka Z. — 261
Ba lejko, z 6 H arc. p.p. — 199
lia ltruszajtis, dyr. ze S karżyska 43, 52
Banaś, ze Lwowa 64 —
B andursk i ks. b isk u p — 111
B ańkow ski K. 76 —
B aran M. 51 —
B araniak  Rom an 189 —
B ardel M aciej — 133
Bargiełowski K saw ery — 209
Bartoszewicz, sierż. 212 —
Bartoszewicz Bohdan 205 —
Bartoszewicz W łodzim ierz 115 —
ś. p. Basiński K arol 120 —
Baszkowski Kazim ierz — 64
Baszczyński, z Kościany 178 —
Bąbol Leon 188 —
Bączkowski, z Łowicza — 102
Bączkowski S tanisław 176 ! -
Bek Jan — 286, 296
Bełdowski Lucjan — 117
Bem W aldem ar — 66
Rentkow ski Bronisław — ! 268
Berg Kazimierz — 128
Berger Józef — 276
Berłach Teodor 4 —
Berlad Tukalski 5
B ertm an Wł. — 111
Besseler, niem. gen. gub. 

W arszawy 159 _
Beyn Antoni 190 —
Białostocki Stanisław 138, 142 —
Białkowski Kazimierz — 208
Białoszewski Kazimierz 82 —
Białoszewski Ryszard — 101, 103
Biega Bolesław 21, 101, 105, 115 —
Bielicki Aleksander — 194
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Nazwisko i imię
S t r o n a

tom I tom  11

Bielecki Stefan 268
Bielecki Z. 76 —
Bielski, z Grodźca — 117
Bieniawski, ze Lwowa 51 —
Bieniewski S tefan 56 —
Bieńkowski Tadeusz — 104
Bigoszt H enryk 73 —
Bihuń Ireneusz 51 —
Bizanc Jan 16 —
Blotnicki Franciszek, ks. 332
Bniński Roman 27, 116 ! —
Bober M. 52 —
Bobiński S tanisław 53 i _
Bobkowski, kpt. — 181
Boboli L. — 261
Bobra Fr. 52 —
Bobrowski Adam 51 —
Bobrowski, kpt. 
Bobrowiczówna - Grzesiakowa

— 433

M arja — 186
Bogaczyk Józef 183 —
Bogucki Czesław — 65
Bohdanowicz Stanisław — 17
Bolesowski, ze Lwowa — 52
ś. p. Borkowski P iotr 120 —
Borkowski Tadeusz — 64
Borowicki 194 —
Borysowicz Stefan — 117
Boszko Ryszard — 64
B raunów ka H enryka — 255
Brodnickie siostry, z W innicy 132, 133 —
Brodnicki Sławek 131 —
Brodzki Jan — 66
ś. p. Bromirski, z Kijowa 98 —
Bronz Mieczysław — 67
Brylus, z P ińska — 97
B ryłka Teofil — 71
Brzozowski M. — 117
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S t r o n a
Nazwisko i imię

tom I

Brzozowski Antoni
Brzozowski Stefan —

Brzozowski, z Łukowa —

Bubel Ad. -

Buchta Ferdynand
Budienny, atam an boisz. ! 47
Budny, z Wrześni 183
Budny Antoni —

Budzyński Stanisław 189
Bujański 194
Bukojemski 107
Busler Kazimierz —
Busko Paweł
Bardziński. ze straży gra

—

nicznej —
Buzek Jan —
Bydelski Wiktor —
Bykowski Wincenty 189
Bzduń, z Jarosławia 75
Chabera Franciszek 211
Chabowski Zdzisław 4
Chaclmlski Eugenjusz —
Chamski M. —
Charkiewicz Walerjan —
Chmielewski Edmund 176
Chmielewski Mieczysław 117, 137,
Chojecktt Marja 117
Chojnacka Irena 117
Chojnacki Stanisław —

Chosin Wł. —

Chrzanowicz Józef —

Chrzanowska, ze Lwowa 53
Chrzanowski Józef —

C lirzanowski Stanisław —

Chrzanowski W alerjan 190
Chrząstowski Wł. 52
Chudzikiewicz, ze Lwowa 52
Chyliński Tadeusz 93

tom II

65 
92 
78
Ul
274
259

66

123
140

214
280
207

209
66
103

240

67
50
194

184
208



.Nazwisko i imii;
S t r o 

tom I

n a 

tom II

Ceremugu, z Jarosławia 75
Cermuga M. 76 —
Cesarz Józef 205 —

Ciechomski J. — 261
Cierniawski Bernard — 50
Ciesielski Leon 132 —
Cieszkowski Ludwik 131 —
Cieszkowski Witold 131
Cieślikowska. z G.-Śląska — 295
Ciłka Wł. 51 —
Ciolkosz Adam 2 —
Ciuk Władysław 180
ś. p. Cegiełka Stefan 213 —
('om  Józef - 208
Cotko Józef — 72
Cybertowicz Jun 190 —
Cybulski Józef — 64
Cydzik Stanisław — 72, 199
Cylka Mieczysław 172 —
Cywiński Wiesław — 175
Cywiński Zygmunt 208
Czajkowski, z Jarosławia 175 —
Czajkowski, z Humania 129 —
Czarnecki Stefan — 108
Czarnecki Jan — 101
ś. p. Czarnocki Wiktor 96 —
Czaki Tadeusz — 66
Czerniakowski — 66
Czerniec Stanisław 67 —
Czapliński E. 201 —
Czarnocka, z Prużan — 79
Czarnomski Zdzisław - 120
Czecliowiczówny siostry, ze

Lwowa 53 '• —
Czekay, z Mazowsza — 157
Czerwiński Antoni 102 —
Czerwonka Jarosław — 209
Czuma. płk. 151 —
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Nazwisko i imię
S t r 

tom I

o n a

tom II

ś. p. Czurło Jan 213
Dabert St. 163 _
Dachnowski, rotmistrz 127 __
D ajna Antoni 205, 212 _
Daleszyński Stanisław 176 _
Bańkowski J. 163 _
Daniłowski Gustaw 4 _
Dańkowski Adam 65
Darowscy, z Humania 126 _
Daszkiewicz Robert 101 _
Dąbkowski Stanisław _ 65
Dąbrowski Tadeusz 21 _
Dąbrowski Zygmunt — 66
Degambe Władysław — 194
Dembicki Józef _ 66
Denikin, generał 120, 122 —
Depczyński Mieczysław 188 —
Deresicwicz Henryk 183 —
Dering Wł. 145 —
Dębicki Czesław 93 —
Dębiński Henryk 166 —
Dębowska-Grzybowska Zofja _ 186
Długokęcki Czesław - 103
Długokęcki Stanisław — 103
Dmowski Roman XVIII, 160 285
Dmowski Zdzisław _ 207
Dobiecki Józef 45, 51 127
Dobiński Karol _ 102
Dobraczyński W. 261
Dobrowolski Adam _ 214
Dobrzyński J. ' _ 84
Dobrzyniecka Alicja 53 _
Dojan, mjr. _ 181, 427, 428
Domaszewicz, dr. ppłk. _ 131
Domaszewicze 46
Domański Zygmunt 208
Domiński Leon 65
Dowbor-Muśnicki Józef 29, 184, 186 174
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Nazwisko i imię
S t r  

tom I

o n a

tom II

Dratwa z Wlkp. 173
Dratwiński, kpt. 173 —
Drogowski, z Inowrocławia 172 —
Drojowska Janina — 295
Dryner Władysław 6 —
Dubaniewicz Bronisław — 72, 187
Oubieszka, z Łukowa ____ 78
Duderak Jan 178 ___

Dudziak Jan 180 ____

Dukat A. — 47
Dunst (Dembiński) Józef 166 —
Dutkowski, z Radomia — 54
Dwilik W ładysław — 209
Dworzuński Zdzisław 153 —
Dybowski Józef 96 —
Dymek Karol — 296
Dywbuś Augustyn — 297, 298
Dziamanka Marja — 268, 270
Dziarczykowski S. — 261
Dzierżak Antoni — 297
Dziewanowska Wanda 101 —

Dziewanowski, por. z I Korp. 
Wscli. 35

Dzikiewicz H. 145 —
Łjzcrt, z Kijowa 105 —
Fnglass, płk. — 214
Estreycherówna, z Warszawy — 253
Eysmont Mieczysław 121 —
£. p. Fabjańczyk Zygmunt 213 —
Falkiewicz Czesław 189 —
Falkowska Jadwiga — 261
Fedorowicz, ks. 107 —
Federowski M. — 93
Fijałkowski, z Jarosławia 74 —
Flak Wł. — 117
Florczak J. 163 —
Florek Stanisław — 209
Florjanowicz Stefan 93 —

Harcerze w bojach 30 46r>



N azwisko i im ię
S t r 

tom  I

o n a

tom  II

F lorjanow icz Tadeusz 66
Foch F erdynand 169
Folnelski, ze Lwowa 51
F rakow ski Lucjan 6
F ranaszek Jerzy _ 268
Francikow ski F lorjan _ 270
Frankow ski, generał _ 107
Frankowski, z W arszaw y _ 92
Frąckiew icz, ze Śl. Ciesz. _ 280
Frąckow iak A leksander 183
t  rydrychow icz Stanisław _ 67
F u larsk i M arjan _ 121
G ac S tanisław _ 66
G adom ski S tanisław 90
G adzaliński Grzegorz 66
Gaj, generał boisz. _ 58, 155
G ajdzik  J. _ 118
G ajdzińska Zofja .— 252
Gałecki Ja n _ 64
G aładych J. _ 87
Gałaszewski, z Radom ia _ 46
G ałkow ski H erm an _ 67
G am rat S tanisław _ 121
G arbarz Bog. _ 208
G arda L. 75 _
G asperski, z G rodna 85 _
Gaszewski Kazim ierz _ 92
G asznow ski Kazim ierz 82
G aw lak W ładysław 183 _
G aw liński S tanisław 52 ___
Gąsiecki, generał 432
Gąsiecki W ładysław _ 72
G dański, z Jarosław ia 74 _
Gebella, z Łodzi __ 104
Gebethnerów na, z W arszaw y _ 235
Gebus Adam 55
G ella Jan 60 •
Gepnerowa Stefanja 53 —
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Nazwisko i imię
S t r o n a

t om I t om 11

Gepnerówna-śliwowska
*

Helena 53, 54 235, 257, 261
Gessck Eugenjusz — 65
Geszijpf, ze Lwowa 52 —
ś. p. Gębalski Leon 213 —
ś. p. Gibess Stanisław 106, 107 2Ć8, 270, 429
Giec Tadeusz 16 —
Gierszal Jan 190 —
Gierycz, ks. — 44
Ginter II.
Gintowt-Dziewałtowski

47

Kazimierz 151 —
Girecki Tadeusz — 66
Glass Henryk 27, 97, 101, 

105, 117, 120
—

Glassówna Wanda 101, 122 —
Gliński Stanisław 149 —
Gładkowski Kazimierz 131 —
Gładysz Bogusław — 209
Gładyszówna Józefa 
Głowinkowska-Somorowska

186

Irena — 251
Głuska Kia 117 261
Gniazdowski Marek 31,35, 93,101 —
Godlewska Jadwiga — 252
Goeliel Stanisław
Goclirke, radca policji nie

6

mieckiej 162 —
Gogolewski Eugenjusz — 72
Goldenberg, dr. — 263
Gołę!)iowski Wacław — 65
Golik Leopold — 296
Contarska Anna — 287, 295
Gorczyca Władysław — 66
Gośkowski Jan — 62
Goślicki Janusz — 111, 112
Gotkowski Karol 16 —
Gorzelańczyk Alfons 166 —
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Nazwisko i imię
S t r o n a

tom  I tom  II

G órzyński S tefan _ 62
G rabczak Kazimierz 82 —
G rabiańska Zofja — 263
G rabow ski Jan 92, 101 27
Grabow ski S tefan 4 —
G rabska-G lassow a Helena 53
G regor Józef 75
G regor M. 75 —
G rek Ju ljusz 72 —
G robelniak A ntoni 182 —

G rochowski K. — 80, 82
G rodzka Eugenja — 254
G rott, z 236 och. p. p. — 170
G rych ta t, z G. Śląska — 297
G ry d e r z C zarkow a k/K ościany 179 —
G rygorczuk Bronisław — 72
G runtowicz, z Jarosław ia 75 —
G ruszczyński W itold 189 —
G ruziński F ranciszek — 209
Grzegorzewski Zygm unt — 66
G rzesiak (Czarny) Józef — 184, 186
Grzesiewski W ładysław 178
Grzybiński Jerzy 205
ś. p. G rzym alanka Jadw iga — 261
G rzym ała-biedlecki A dam __ 1, 57
Grzymałowski Jerzy 97 —
G rzym ałow ski O lgierd 27, 104, 115 7, 38
Grzymalowski Stanisław 27, 96, 105 —
G rzym ałow ska Zofja 27, 97 —
C um owski Jan 50 —

Gum owski Tadeusz 50 —

Gumowska Zofja 53 —
Giirtler, ze Lwowa 51 —

G wózdek Sylw ester — 274
H adik, z G. ś lą sk a — 2^7
H ajduk  Jan — 296
H aller Józef XX, XXII, 13, 3, 7, 39, 58,

14, 106,115, 125 274
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N azw isko i im ię
S t  r  

tom I

o n a

tom  II

H aller S tanisław _ 259
H arkiew icz W. 153 —
H atys Edw ard — 111
Heil Edw ard 70 ‘ —
Hejnowicz W. 163 —
Ilenelt Józef — ' 72
Henel K onrad — 297
Fercfiold Franciszek — 120
Hermel — 289
H erzik A. 52 —
Hersztowski K onrad — 140
Hetko Jan — 118
H etm ańczyk Bronisław — 120
Homan Jan — 72
H orczak Zvgmunt — 65
H ornung Zbigniew 51 —
Horoch, ze s traży  g anicznej — 114
Horowitz, z Rzeszowa — 132
TTorynica Ludw ik 51 —
Humen, ze Lwowa 51 —
Tffła Stanisław 172 —
To-nnsiuk Szczepan — 64
lindura Cezar 189
I>czewski H enryk 82 i 261
Tlczuk H enryk — 92
Twanicki Stefan — 50
Iwaszkiewicz 107 —
Iżycki Stanisław — 263
Jabkow ski z Inowrocław ia 172 —
Jacewicz, por. — 110, 428
Jncliim iak W iktor — 187
Jaclilik  Edw ard — 118
Jagodziński Al. — 66
Jagodziński Bolesław 183 —
Jagodziński Zbych 127 —
Jakub iak  A nastazy — 65
Jakuboski Ignacy 189 —
Jakubow ski M arjan 52 —
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N azw isko i im ię
S t r o n a

t om I t om 11

Jakubow ski St. 52
Janicki Alfons 183 —
Janicka Jadw iga — 295
Janiec Jan — 208
Janikow ski M arjan 214 —
Janikow ski W itold — 185
Jankow ski, ze s traż y  g ra

nicznej . 214
Jankow ska L. — 261
Jankow ski Ł. 163 : —
J anko w ska-Rozm arynow ska 

Czesław a 267
Janowiez. z W ilna 215 —
Jańczak  Lucjan 176 —
Jańczak  S tanisław 188 —
Japek  S tanisław — 50
Jarczew ski Franciszek — 66
Jarnuszkiew icz D ionizy 214 —
Jarocki S tanisław — 96, 100, 433
Jarosiew icz Adolf, ksiądz 134 —
Jnroscliówna, ze Lwowa 53 —
Jasińska Irena — 263
Jasińska, z Berdyczow a 141 —
Jastrzębski, pik. — 431
Jaszczenko. oficer boisz. — 155
Jns7.c7.nk K onstanty — 72
Jaw orski J. — 261
Jaw orski S tanisław — 209
Jaw orski linre. 7. K ijow a 117 —
Jerscliina S tanisław — 132
Jenernlezyk K. 163 —
Jpskc G ustaw 215 —
Jezierski Stanisław , z Wolko- 

w yska 76
ś. p. Jezierski S tanisław 115 —
Jeziorowski Tadeusz — 60
Jęczkowiak Józef 188 —
Jędrzejew ski Klemens — 62
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Nazwisko i imię
S t r o n a

tom I |1 tom 11

Jindura Cezary 157
Jordanówna Wanda — ; 286, 294
J ózewski Henryk 96, 123 | —
j óźwiak Michaf — 50
Jurkowski Eugenjusz 195 —
Jurkowski L. — 261
Juskowiak, I p. strz. wlkp. 189 —
Kaczarowski. ze słr. gran. — 214
Kaczmarek Roman — 66
Kaczmarski Józef — 60
Kaczyński Stanisław 144 —
Kaim Antoni — 108
Kajzar Ludwik — 281
Kamiński Józef 178, 180 —
Kamiński Franciszek — 118
Kamiński Ludwik — 128
Kamiński, z Kijowa 96 —
Kamieńska St. — 263
Kamieńska, z Warszawy — 253
Kaniewski D. 145 —
Kański, z Żytomierza 138 —
Kapałka, prof. ze Lwowa 21 —
Kapnściak Bronisław — 119
Karolczak Jan -- 140
Karpiński M. 145 —
Karpiński Wł. 145 —
Karpiński Zygmunt — 64
Karśnicki, z Warszawy 149 —
Kasperski Ignacy — 185
Kasprzycki Tadeusz — 46
Kawalec Tadeusz 30, 146, 152, 

178, 181, 189, 
204

Kawalec Romuald 146, 186
Kawczyński Zygmunt — 66
Kawecki Tgnacy — 66
Kąkolewski Apolinary — 62, 92
Kąkolewski Jan 190 ' -
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N azw isko i im ię
S t r o 

tom  I

n a 

tom II

K aźm ierczak W łodzim ierz 183 _
K eniżanka W ładysław a — 295
Kędzierski Adam 176, 177 —
Kędzierski E dw ard 55 —
Kędzierski W ładysław 189 —
Kędzierzawski, z Łowicza — 103
Kiełbusiński, ze Lwowa 60 —
Kiełczyński W acław — 67
ś. p. K iernicki Józef 120, 123 —
K ijas, z Rzeszowa — 132
Kiszą Paw eł — 280
Klass, z 6 H arc. p. p. — 175
K aczyńsk i Bohdan 109 —
Klejdinstów na, z W arszaw y — 149
Klem czak 9 —
K lim a Jan 280
Klimek, ze Lwowa 52 —
Klimek, z P ab jan ic 4, 9 —
Klimkiewicz, z Inow rocław ia 173 —
Klimkiewicz, ze Lwowa 51 —
Klim kowski Ignacy — 65
KI ug. z Łowicza — 102
Knobloch T. 75 —
K nothe Siefan 131 —
Kobociński, z Kościany ISO —
Koc Adam 80 30, 140, 144
Kochówna, z 6 H arc. p. p. — 146, 185
Kohutek Ludw ik — 281
Kokeli Tadeusz 130 —
Kol ar, z G. Śląsku — 297
K oleta Em il — 278
K ołakowski Zygm unt 31, 32, 36 —
Kołodziejski Franciszek __ 67
Kołodziejski M. — 46
Kołowrocki, z Radomin — 53
Konarzew ski Janusz 35, 36 —
Kopeć 46 208
Koperski M ateusz — 66
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Nazwisko i im ię
S t r  o n a

tom  I i tom  II

ś p. K orczak Józef 182
K orfanty  W ojciech 
Korwin-Kotarski, podch. 6

167 289

H arc. p. p. — 193
Korwin-Szym anowski Ju ljan 98 i —
K orycka Leona 125 —

Kosacz Adam 51 —
Koseła H enryk — 208
Kosiec Adolf — 278
Kosiński Bronisław 150 —
Kosotmdcki Czesław — 67
Kossak W ojciech 6 —
Kossakowski, z P iotrkow a — 111
Kossowski Józef 
Kostrzewa, I  pu łk  strz.

— 184

w lkp. 189 —
Koszewski Rom an — 65
Kościałkowski, m jr. — 180, 427
Kościeński. ze Lwowa 51 —
Kotowski Stefan 107 208
Kotowski Jan 107 68
Kotowicz Feliks — 209
Kowacz Mieczysław — 198, 207
K ow alak Czesław 189 —
Kownlrzewski Sławom ir — 46
Kowalczewski W itold 51 —
Kowalewski Jan — 434
Kowalewski Józef — 71
Kowalewski Stanisław — 64
Kowalewski, z Łodzi 6 —
Kowalewski St.. z Płocka — 296
Kowalski Antoni 176 —
Kowalski Ignacy — 65
Kowalski Janusz — 64
Kowalski Kazimierz 75, 76 —

I Kowalski Kazimierz 176 72
I Kowalski Leon — 208
| Kowalski M arjan — 207
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N azw isko i im ię
S t  r o n a

tom  I tom  II

K owalski R. 261
Kowalski Tadeusz 12 —
K ow alska M arja — 295
Kowalska Zofja — 267
Kowerski M arjan — 270
Kownacki Zenon — 64
Kownacki Mirosław 31, 32, 36 —
Kozakowski, z Sosnowca — 115
Kozanecka Bożena 149, 252, 295
Koznnecki Mieczysław 4 —
Kozikowski Eugenjusz z 6

H arc. p. p. — 186
Koziclewski Ignacy 21 —
Kozłowski K onstanty 215 —
Kozłowski Rom uald — 111, 112
Kozłowski Teodor — 67
Kozłowski, z Łodzi 6 —
Kozłowski A. 144 —
Kozłowski J., na Syberji 153 —
Kozłowski, z K ijow a 96 —
K rakow iecki W iesław — 121, 123
K rajew ski A. 75 —
K rajew ski B. — 208
K rajew ski S. — 124
K rall Rom an 183 —
K ram arz W alery 69, 70 —
K rasiński, dyr., Solec n/W isłą — 50
Kraszewski Wl. — 68
K rauze A ntoni — 296
Krokowski, kpt. — 135
Królikiewicz T. — 47
K rukow ski Zygm unt — 66
K rupski Bohdan — 209
K ruziew iczów na-Jarosow a

Janina — 267
Kriimer, z B orysław ia 54 —
K rygiel A lfred — 278
Krzewski Janusz — ' 66
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N azw isko i im ię
S t r o n a

tom  I tom  II

Krzewski, poruczn. 147
K rzyw a Józef — 297
K rzyżaniak Stefan 
Krzyżanowski, kpr. z 6 Harc.

188

p. p. — ' 192
Kszyszton F. - - 84
Kuliink Aleksy — 64
K ubiak Mieczysław 4 —
K ncfir Ixon _ 118
K ucharski Mieczysław 4, 10, 166 —
Kucza 194 —
K njnw a Alojzy — 140
K ujaw a M arjan 
K ujaw ska, doktorowa,

"— 140

G. Ślnsk — 237
K ukla M arjan — 296
K ukliński Ruszczyc-Leopold 12 —
Kukucz Kazimierz — 281
Kula Robert — 297
Kulasek St. — U l
Kulikowska W anda — 295
Kuliński A leksander — 67
Kulisz Sylwester — 67
Kulpowicz Stanisław — 72
Kulwieć Stanisław 17 —
Kulwieciówna W anda — 261
K ułakow ski Edm und — 66
Kurnert Jan 52 —
Kupidowski, z Solca n/W isłą — 48
Kupiec A leksander — 72
K urka, kpt., z Zagórza 54 —
Kurpiel Franciszek 55 —
K ustra Leonard 70 —
K ustra E. — 47
Kuszel Józef 97 —
Kusz.elewska Stanisław a 37, 53 —
K uźniarz Jan 72 —
Kwiatkowski A., z Pruszkowa — 100
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S t r o n a
Nazwisko i imię

Kwiatkowski Stanisław 
Kwiatkowski Wacław 
Kwiatkowski W., ksiądz 
Kwieciński, z Łowicza 
Kwieciński, por. z Jaro

sławia 
Kwieciński Michał 
Kwinto
Lamezan, generał 
Lamprecht Henryk 
Lange Stanisław 
Lech J.
Lech Franciszek 
T r^omcki Czesław 
Leichtfried, z Jarosławia 
Leliwa-Tyszkiewicz M. 
T.esiowski J.
Leszczyński Z. 
Leśniakowski, ze Lwowa 
Leśniewski Juljan 
I.ewakowski Jerzy 
Lewandowicz Mieczysław 
Lewandowski Jan 
Lewandowski St.
T.ewental Paweł 
L.ewicki Józef 
Lewiński B.
Liberda Jan 
Libura Jacenty 
Libura W alerjan 
Lichaczewski W.
Ligocki Adam 
Lipkowski Władysław 
Lipiński Stanisław 
Lipiński Wacław 
Lipoński, I p. strz. wlkp. 
ś. p. Lis-Knla, płk. 
Lisowski M.

47ć>

tom  I

144

73

107

36
182

215
74
54

145
109
51 |

82, 90, 149 
21, 193

163
215
215

83

126

4, 8 
189 
96

155, 184 ”

tom  II

64
65

103

50

127

111, 112 
209

194
65
68

274
218
208
261

67

66



Nazwisko i im ię
S t  r  o 

tom I |

n a 

tom  II

Lloyd George XV, 166, 168 284
Loreutowicz Zygmunt 126 —
Lubomirski, książę 11 —
Lubowiecki, z Jarosław ia 75 —
Lutosław ski Bohdan
ś. p. Lutosław ski Kazimierz,

-- 90

ksiądz 99 90
Ł ada J. W. — 165
Ł ada Zygm unt — 65
Łaniew ski z Żytom ierza 137 —
Łańcucki M. 76 —
Łapiński A leksander — 103
Ł apińska Józefina — 7
Łaski Roch — 66
Lastowski Bohdan 127 —
Łatalski Kazimierz — ; 208
Łazarz S tefan -  1 111, 112
Łazowski, płk. — 135
Łączkowska H alina 72 —
Łebkowski W iktor — 62
Łęcki W ładysław 4 —
Łodziński Eugenjusz — 117
Lopatecki S tanisław — 188
Lośkiewicz Stanisław 127 —
Łoś J acek — 194
Łoś Stefan — 62
Łotaków na z 6 Harc. p. p. — 146, 185
Łoziński Emanuel — 155
Łubieński, dr. 11 —
Łuczak W ojciech 189 —
Łuczyński Rom uald — 185
Łukaszewicz W ładysław — 268
Łukowski A leksander 126, 128 —
Łyżw a Józef — 208
Mach Jan
M achajewski, T p. strz.

133

w lkp. 189 —
M aciejewski Edm und 173 —
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Nazwisko i imię
S t  r 

tom I

o n a

tom II

Maciejowski Bohdan 62, 64
Mackiewicz, z Kijowa 96 —
Maculewicz J. — 187
Magiera, ppor. — 187
Maisuerówna Emma — 263
Majchrzycki Kazimierz 189 —
Majchrzycki, I p. strz.

wlkp. 189
Majcherczyk Józef — 118
Majdanowicz, z Żytomierza 141 —
M ajeranowska-Hajkowska

Lla — 252
Majewski Stanisław 101 —
Majewski Stefan — 113
Majewska Wanda 101 —
Majssner Edward — 106, 430
Makowicz Aleksander 51 —
Makowska-Gulbinowa Ewa — 185
Makowski Henryk — 65
Malanowski P. — 68
Malcon Morris Kazimierz _ 185
Malechowski Bohdan — 65
Malechowski Eugenjusz — 64
Malejczyk P. — 72
Malewiez Jan 90, 101 —
Malinowski T. 76 —
Malinowski, ppłk. — 84
Malinowski Stanisław — 64
Malinowski, z Włocławka — 69
ś. p. Małaczewski Eugenjusz 128 —
ś. p. Malagowski Stanisław XX —
Małecki M. 163 —
Małecki Z. 76 _
Mantorski __ 46
Mańkowski Leon 131 _
Marciniak Piotr 178 _
Marciniak Stefan -- 188
Marciniak Wincenty 178 —
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S t r o n a
Nazwisko i imię

tom I tom II

Maresz Tadeusz 
Markiewicz Stanisław 
Markowski Władysław 
Marszałek Jan
Marszałkiewicz, z i p .  strz.

w lk p .
Martynowicz, mjr.
Martynowski Jan 
Martynowiczówna z W ais/a- 

wy
Marynowski Jan 
Massukowski Jan 
Mastalerz, z G. Śląska 
Maślankiewicz Jan 
Matarewicz, por.
Matuszek Ernest 
Matuszewski Czesław 
Matuszewski Ignacy 
Mauersberger Jan 
Mazalewski Jan 
Mazurkiewicz Stefan-Grzegorz 
Mączek Franciszek 
Mączyński Czesław

Mąka Rudolf 
Melkowski S.
Mianowski Al.
Michalewski Stanisław

Michałkicwicz, z Łodzi 
Michejda Tadeusz 
Miedziński, b. min. poczt.

i telegr.
Mielżyński, dca pow stania na 

G. Śląsku 
Mierczyńska Jul ja  
Mierczyńska Stefanja 
Mierzwińska, ze Lwowa

125, 129 
215

189

82

189 
30, 34 
21, 80 
205

70
39, 44, 49, 

57, 58

197, 205, 206, 
212 

4

96

53
53
53

140
108

225
92

253

67
299
118
169
274

7, 44, 287

133

127

278
63
90

274

292
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N azwisko i im ię
S t r D n a

tom  I tom II

M ierzwiński, kpŁ z Sosnowca
|

214
M iklaszewski Nikodem — 84
\lik sz ta  Bolesław — 207
Miiecki Tadeusz — 65
Milewski Zdzisław — 207
Mille Zygm unt 74 —
M ilobędzki A. 90 90
M iuejko A leksander — 184, 197, 200
Mioduski Zygm unt — 65
M isiak Aleksy — 140
Misbona, prof. z Jarosław ia 71 —
M iśtalski A leksander 215 —
M ittelsztedt, z Żytom ierza 138 —
M łodkowski Tadeusz 11, 80. 81, 90 —
Mloszewski Jan 27 —
M olenda A ntoni 176 —
Moiendowski Mieczysław — 214
M onasterski Z. 261 —
Moud, m jr. — 154
M orawiecki S tanisław 46 296
M orawiecki, z Jarosław ia 76 —
M orawski E dw ard — 118
M orawski Ja n — 65
M orawski S tanisław - 50
Moskal, z Jarosław ia 76 —
M oskalewski, b. wojewoda — 84
M ozdzieuska, z W arszaw y — 253
M roc»yński S tanisław — 67
Mróz E m iljan — 72
Musielak Kazimierz 183 —
M .iszałówna K azim iera — 261
Muszalski Edward 92, 93 —
Muszyński Edward 215 —
Mysłowiecki, z G. Śląska — 297
Munz, kp t. — 225
Myszkowski Bolesław 92

ł

^odra tow sk i M. — 68
N adiatow ski Tadeusz — i «

4S0



S t r o n a
Nazwisko i im ię

tom I

Nakielska W ładysława
N apiórski H enryk —
N tirbutt Witold 9
Nawrocki Czesław 182
N aw rocki Mieczysław 183
N aw rot J. —

Nebeski T. 145
Nehrebecki, z Berdyczowa 145
Nekrasz Władysław' 27, 50,96, 123
Nekruszowa-M ajewska Na tal ja 27, 117, 120
N iczeporuk M ikołaj —
Niem czycki S tanisław —
Nieć Kazimierz 195
Niem czyk Z. 76, 77
Nierostek Józef —

N ieszya Al. —
N ijakow ski Franciszek 183
Nitkowski, z W ielkopolski 173
Niwiński Alfred —

Nocoń W iktor —

N ogaj Franciszek 190
Nogaj Stanisław 165, 168, 190
Norwid-Neugebauer, generał —
N owacki Edw ard —
Nowacki, I p. strz. w lkp. 189
N ow ak-Przygocki Antoni 50, 71, 72
N owak H enryk 189
Nowak Kazimierz 101, 107, 109
Nowak Stanisław 189
Nowakowski Antoni 188
Nowakowski Fr. 163
Nowicki K. —
Nowicki Roman —
Nowicki, I p. strz. w lkp. 189
Nowosad Zbigniew 71
Nowosadowski Roman —
Nowotny generał
Obitlowicz. pluł. 204

tom  II

295
67

ill, 112

7, 34 
239, 241 

65 
126

280 
111 , 112

72
296, 298

429
72

274

68
103

184 
271, 430
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Nazwisko i imię
S i r 

tom I

o n a

toin II

Oblamski Józef 208
OummsKa Zolja z córką 53 —
Oumniski Witold 51 —
Gorączek Henryk — 208
Oczacnowski, z Inowrocławia 162 —
Odyniec, ppor. — 192
Ogonowski Czesław — 209
OiDromski Antoni 87 286, 296
Olechnowicz Hipolit — 72, 185
Oiejniczakowski Eugenjusz 12 —*
Oieksiński, z Jarosławia 74 —
Olewiński Piotr 12, 90, 92 27, 87, 90
Opalski Antoni - 208
Opieńska J anina 45 248, 286, 295
Osiecki Czesław — 209
Osiecki J ózef — 67
Osiecki Stanisław — 67
Osiński, generał 109 —
ś. p. Osiowski 107 —
Ostaszewski Stanisław 131 —
Ostrowski Antoni — 72
Ostrowski Bolesław 101, 109 240
Ostrowski Mieczysław — 72
Ostrychacz, z Łodzi 6 —
Otulatorski Jan 178 —
Pacholski Hieronim 4, 8 —
Pacholski M arjan 4, 8, 91 —
Paciorek Zygmunt — 72
Paczkowski Adam 163, 189 —
Paczkowski Tadeusz 189 —
Paderewski Ignacy XV , XVIII 

86. 160
40, 285

Paliwodzianka, ze Lwowa 53 _
Paluchowski, z Radomia — 55
Panaś, ksiądz 69 _
Pasternak Stefan — 111
Pasternakiewicz Jerzy _ 65
Pastuszko Zygmunt — 50

482



Nazwisko i imię

Pastwianka-Zaćwiłichowska 
Józefa 

Paszkowski Eugenjusz 
Pater, z Jarosławia 
Pawełczak Z.
Pawelczyk, z Grodźca 
Pawlak A.
Pawlak Edmund 
Pawlikowska, z Warszawy 
Pawlikowska M arja 
Pawłowski Tadeusz 
Pawłowski, z Berdyczowa 
Pawłowiczówna, z Warszawy 
Pawluć, ppor.
Penconek Franciszek 
Pera Ignacy 
Pernej Stefan 
Petecki K.
Patkowski 
Pfeiffer Edmund 
Pietkiewicz, z 6 Harc. p. p. 
Pieniiiżkiewicz Czesław 
Pietraka Kazimierz 
Pietrzak Ignacy 
Pietrzak Józef 
Piglowski, z i p .  strz.

wikp.
Pigoń Stanisław 
Pile, w Szwujcarji 
Piłsudski J ózef

Piotrowska Halina 
Piotrowska Irena 
Piotrowska, z Winnicy 
Piotrowska - Kozanecka W ła

dysława 
Pisarski Tadeusz 
Piskorski Tomasz

S t r o n a

tom I tom II

_ 186

76 194
— 261

117
— 262
— . 185
— 235

261
51 —

145 —
— 235
— 182
— 120

183 —
— 65
76 —
4 —

4, 8, 9, 87 —
— 198

13, 14 —
69 —
— 59

215 —

189 _
— 37

160 —
XVIII, XXI, 1. 3, 5, 58, 61,

81, 92, 110, 159 63, 174, 4i6
— 295
53 —

136 —

_ 2-7
51 —
— 209

483



Nazwisko i imię
S t r o n a

tom I tom II

Pittner, ze Lwowa 60 _
Piwnicki Eugenjusz — 208
Piżel Jerzy 53 —
Plackowski Tadeusz 4, 8 —
Plackowski Wacław 6, 8, 90 —
ś. p. Plattner Fryderyk — 268, 272, 430
Płoszek Jan — 230
Pociej Władysław — 194
Podgórski Tomasz — 118
Podowski Jan — 92
Podowski J uljan 31, 36 —
Pogonowski J. — 131
ś. p. Pogonowski, por. — 58
Polkowski Bolesław 121 90, 131, 135
Polkowski Józef — 65
Połeć Stefan — 209
Poinarański, legjonista 2 —
Pomorski Eugenjusz — 47, 111, 112
Poniatowski 101 —
Popiel Jan 141, 143 —
Popiołek Kazimierz - - 279, 281
Poplewski Jan 190 - -
Poplewski Zygmunt 190 —
Popowiczówna Helena — 295
Porawski M arjan 182 —
Porębski Stanisław — 117
Potarawski Antoni — 207
Powiecki Alfons — 298
Powiecki Franciszek — 286, 296, 298
Poznańska-Nawrocka Jadwiga 267
Prażmowski M arjan — 208
Prażmowska Wanda — 235, 252
i rądzyński, ksiądz 16-4 —
Protasewicz Michał 31,32.36, 128 —
Protasiewicz Kazimierz — 184
Pruszyński Kazimierz 36 —
Przedpełski T. — 66
Przepiszny Cz. 163 —

484



N azw isko  i im ię

Przewłocki, z Grodźca 
Przybyła Jan 
Przybylski, z Łodzi 
Puchalski, ppor. z Suwałk 
Puchalski, z Żytomierza 
Puchnowski Mieczysław 
Pułaski Z.
Pysz, z Jarosławia 
Pyszny Jan 
Puzdrakiewicz Antoni 
Radajewski Stefan 
Radek z Łodzi 
Radomski Alfons 
Radomski Stefan 
Radziukiewicz Antoni 
Rndzimski Stnnisłnw 
Ragan, z Jarosławia 
Rnjczvk Leon 
Rok Tomasz, z G. Śl. 
Rakowski I.
Rntnjczak Józef 
Rejman 
Reger Witold 
Reteiski Władysław 
Rewieńska Wanda 
Rewenkunf Leon 
Rilan Włodzimierz 
Roehr Zbigniew 
Rogalewicz Kazimierz 
Posrnlski Józef 
Rogowski Franciszek 
Roeowski Wł.
Rohacz E.
Rohoziński Tadeusz 
Roja, generał 
Rojek Zygmunt 
Rojewski Mieczysław 
Romanowski Henryk

S t r o n a

toin I tom  II

118
_ 286, 297
6

— 75
137 —

— 207
— 82
74 —
— 296

183 —
— 296
6 —

188 —
97, 98 —

— 76
189 —

74 —
- 113
— 297

107 —
118 —

194 —
— 273
•— 208

101 —
— 106
70 —

45, 51 —
— 64
— 208

174 —
— 111
— 117
96 _

J92, 198, 205 —
— 208
— 120
— 103

485



S t r o n a
Nazwisko i imię

łom  I

Rosiński Zygm unt 6
Rowiński Stanisław —

Rowiński Zygm unt —

Roztopowicz, z Berdyczowa 145
Różycki Jurek 126
Rucznjewski, ze Lwowa 52
Rudnicki Adam 12
Rudnicki Janusz 90
Rudnicki S tanisław 24, 80, 82, 92
Rudnicki, por. ze str, gran. —

Rudowski I łen ry k —

Rudziński Adam —

Rum ianek St. —

Rum ianek Szczepan —

Rómmel, pik. —

Rusiecki, kol. sanit. ..C zujka” 
Ruszczycki, prof. z B erdy

—

czowa 144
Rutkowski A ntoni —

Rutkowski Jan —

Rutkow ski, pchor. ze str. gran. —

Rychlik K. —

R ychter Tadeusz —

Rydz-Śmigły, generał' —
Rydzewski, z Żytomierza 138
Rydzewski W incenty —

Ryłło Bohdan
Rym kiew iczów na-K aw alcow a

------

Jan ina —

Rysink. z Radom ia -----

Rzepecki K arol 165
Sahiaski, ze Lwowa 52
Siullowski Józef —

Sadow ska W ładysław a —

Sadowska, 6 Ilarc . p. p. —

Sadowski Mirosław —

Sadowski T. 76
Sagajska, ze Lw owa 53

(om II

106
103

214
67
66
66
66

259
262

120
101
214

76
25
2

65
185

186 
43

120
254
185
121
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N azw isko i im ię
S t r 

tom  I

O 11 u

tom  II

Sałaciński, z Radomia 46
Samosiej S tanisław 51 —
Saroszewski Stanisław 166, 183 —
Sarw acki Zygmunt — 65
Saw aryn S., ze Lwowa 52 —
Saw icki Mirosław 125 —
ś. p. Sawicki Tadeusz 120 —
Saw icki W itold 71 —
Schiller, z Zagórzu 16 —
Schnotal K. 163 —
Sedlaczek Stanisław IX. 21,27,99, 

100, 102, 108, 
116

■ ,  7, H

Seroczyński Zenon — 71
Sidło Józef — 205
Siegler A lfred 52 ■ —
Siejko Stanisław ____ 50
Sielecki Stanisław 27, 105, 109, 

116
240

ś. p. Sienkiewicz H enryk 160 . _
Sieradzki H enryk — 268
Sieradzki Leon ____ 67
Sieradzki Stefan _ 268
Sierant, m jr. — 146, 158
Sierszulski A. '  183 —
Siestrzewitowska Janina 117 —
Siewicz, z Łodzi 6 —
Sikora Jan, ze Śląska Ciesz. 274
Sikorski Fr. . 118
Sikorski H ieronim — 123
Sikorski W alerjan 21, 48 137
Sikorski Wł. — 118
Sipczyński, ze Lwowa 52 —
Sitko, z G rodźca — 117
Siuchnicki H enryk — 187
Siwiec J. 75 —
S karbow ski, prof. z Jarosław ia 75 —
Skąpski Franciszek 100 —

487



N azw isko i im ię
S t r  o

tom  I j1

n a 

tom  11

Skibianka Irena 101
Skibiniewski T. 145 —
ś. p. Skibniewscy, b racia 65 —

Skirm unt K acper 31, 35, 36 —
Skokowska M arja 101 —

Skoraszewski Roman 166, 189 —
Skorupa A ntoni — 120
Skorupka, z Sosnowca — 118
Skorupski St. 163 —

Skowroński, z H um ania 129 - -
Skowroński Tadeusz 190 —

Skowroński Leonard 190 —
Skrzyszowska M arja — 268, 270
Skulina W iktor — 274
Słaby W ilhelm 70 —
Sławski W ładysław 183 | —

Słoniewski W ładysław — 20S
Słonina Jan — 297, 298
Sługocki K azim ierz 14 —

Smal J. 74, 76 —

Sm ardzew ski Eugeniusz — 65
Smoczyński Mieczysław 190 —

Sm olka L. 51 —

ś. p. Sobański Kazimierz 131 —

Sohczyński Józef, ksiądz — 115, 116, 214
Sobiech Antoni — 65
Sobieszczański P iotr — 185
Sobkowki W ładysław 189 | —

Sobolewski Franciszek 65
Sorka Jan — 274
Sołtan, łiarcerz z Kijowa 117 —

Sołtys Miłosz — ' 286, 294, 296
301

Sołtysow a Jadw iga — 286, 295
Somorowski St. — 151
Sontasr, z G. Śląska — 297
Sopoćko Tadeusz 27, 106, 115 

130, 134

488



Nazwisko i imię
S t r  

tom I

o n a

tom II

Sosnkowski, generał 159 19
Sosin Jan 45 ...
Sosin Stefan 45 _
Sosnowska-Kamieńska Kata

rzyna 137 —
Sroka, z Jarosławia 74 —
Stachiewicz, płk. . — 21
Stambrowski Jan 172 —
Stanek Stanisław — 184
Staniszewska H. — 76
Stańczak Edward — 185
Stańkowski, z Jarosławia 74 —
Starczewski por. — 121
Starzycki Stefan — 120
Staszewski, z Warszawy 90 —
Staś Karol — 274
Stawecki Józef — 209
Stawski Czesław — 65
Siec 194 —
Stelmach, ze Lwowa 51 —
Stefański Henryk — 71
Stępowski Piotr 131 —
Stęślicka Wanda — 286
Stężała, z Inowrocławia 173 —
Stiehs Franciszek — 65
Stojanowski Karol 16 130
ś. p. Stołyhwo Józef 96 —
Stołyhwo Paulin — 187
Strach A., por. — 187
Strachanowski Franciszek 172 —
Strachanowski Marcin 172 —
Strumiłło Tadeusz 21 7. 38
Strupczewski Jan — 66
Strnsiński Stanisław — 67
Strzelecki Ignacy 36 —
Stube, T p. strz. wlkp. 189 —
Suchnicki Henryk — 72
Sudoł 74 —
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Nazwisko i imię
S t r o n a

tom I j tom II

Suliński St. i 66
Sulek Stefan —  i 208
Supiński Witold, ksiądz —  i 156
Surma Stanisław —  i 140
Suski Eugenjusz — 64
Syniewska Janka 53 —
Szalit Jerzy 52 296
Szarejka Ignacy — 76
Szaynok Władysław — 133
Szawłowski, z Charkowa 151 —
Szczeciński Rajmund — 111, 112
Szczerbiński Franciszek — 207
Szczepankiewicz z Jarosławia 76 —
Szczopiński, z Kijowa 98 —
Szczerski, kpt. — i 431
Szczęśniak Juljan — 50
Szefer Tadeusz i Stanisław 127, 128, 129 —

Szeffer Kazimierz 190 —
Szeptycki, generał — 1
Szlatier Bronisław — 118
Szlenk Stanisław — 117
Szletyński Stefan, z Warszawy — 91
Szmidt Alf. 194 111
Szmidtke J. — 90
Smolikówna Zofja 101 —
Szmurski T. 45 i —
Szmyd Gerard, ksiądz 67 ! —

Szostakowski, por. 85 ■ i 175
Szpeltówna Lidja — 295
Sztajer Edward — 119
Stambrowski Jan, z Inowro

cławia i 172
Sztejnówna Zofja

i 235
Szulc Józef — 64
Szumowski Kazimierz 46 —

Sziitzówna Zofja — 262
Szyc Edmund 190 - — '

Szydłowski Edward
1

65
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Nazwisko i imię
S t r o n a

tom I ! tom II

Szydłowski Zdzisław 45. 46
Szymanowski, z Warszawy 98, 150 —
Szymańska Jul ja — i 295
Szymański Tadeusz — 203
Szymański Jan 51 —
Szymański, z Włocławka — 69
Szymborski Józef — 65
Szymczak J. 163 —

Szymkowski Marjan — 66
Szynklewski Alfons 189 —
Szyszko Marjan — 147, 151, 184, 

t 166
Szyszkowski Zbigniew 131 i —
Szwed Edward 55 | -
Szwed Albin 54
Szwed Jan 16, 54 —
Szwed Stanisław 16, 54 —
Szwed Władysław 16, 55 —
Szweda Jan — 274
Śliwka Karol — 274
Śliwiński Leon — 65
Śmiecltowski Antoni — 71
Śniegocki Henryk 86, 156, 162, 

182
—

śniewak Franciszek 75 — •
Spiewnk Pnweł — 297
Świderkówna Cecylia — 267
<świerezvński Mieczysław 51 —
Święcicki, ksindz — 153
.^więeirk' Marian — 111
Tanzowski Józef 215 —
Tarkowski S. — 261
Tarnogradzki Władysław 188 —
Tarnowski Bolesław 126 —
Tatarowski Jan — 208
Teluk. ze Lwowa 51 —
Teplicowa, z Warszawy 149 —
Terpic Teodor — 65
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N azw isko i im ię
S t r o n a

tom  I tom  II

T hun S tanisław 195, 197, 1C8, 
204

—

Tom aszewski A leksander 178 —
. Tomaszewski L. 145 —

Tomaszewski M aksym iljan 178 —
Tom czycka, z W arszaw y — 235
Tomicki, z Radom ia — 55
Tomiczek Stanisław — 280
Tomaszewscy M. i K. — 263
Topolski Józef — 50
Torosiewiczówna Iza 53 —
Traczew ski Zdzisław 197, 202, 205, 

212
—

Trafas, z W ielkopolski 190 —
Trocki-Bronsztejn Lejba — 57
T rylski Zbigniew 201, 215 —
T rzcina Jan — 121
Trzcionka S tan is ław — 120
Trzeciak Jan — 184
T urlej, z W łocławka — 69
Turknw«ki Zygm unt 6 —
T ursk i S. — 434
Tnsiewicz Adam — 209
T ybura Ju ljan — 71
Tyc Stefan — 120
Tym ińska Jan ina — 295
Tvm kow ski M arjan 176, 177 —
Tynicka-św italska Janina 117 241
Tyszewicz E. 145 —
Tyszków na Zofja 149 —
Tw ardow ski St. 163 —
Tw arogowski Stanisław — 66
Tw orkow ska Jan ina — 8
Um iński Jan — 66
U nderowicz Stanisław — 119
Urbanek Justyn — 274
U rzykow ski Czesław 82 91
U sarz Franciszek 41, 45, 67 —
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Nazwisko i imię
S t r o n a

tom I tom II

Utnik Marjan . 50
Wachlik Wojciech — 140
Wagner Edwin 197, 2C0, 203, —

Walczak, z Łukowa
205, 209, 212

78, 214
Walczak, z Łodzi — 103
Walicki Kazimierz — 65
Walo Stanisław — 120
Waltenberg, ze Lwowa 51 —
Wałach Adam — 247
Waniorek Bolesław 183 —
Wardas Florjan — 274
Warlik Gabrjel — 66
Warzenica Aleksander 51 —
Wasilewski Antoni 144 —
Wasilewski Czesław 183 —
Wasilewski Mieczysław 101, 117, 120 210
Wasilewski Roman 21, 22, 100 —

Wasilewska Stanisława
105, 109 

53 _
Waśniewski T. — 66
Wawrowski Stefan — 64
Wawrzyniak Jan — 286, 296
Wądołkowski Ignacy 12 —
Wądołkowski Jerzy 12, 81, 90 90
Wąsacz, z Jarosławia 74 —
Wejtko generał — 174
Wencel Wł. 51 —
Werbel Kazimierz — 139
Wereszczak .St. 145 —
Wev<rand. generał — 5
Węcławowicz Henryk, z Win

nicy 131 _
Węcluwski Bolesław 189 —
Węcławski Jan 189 . —
Węglarz Sylwester 166. 189 —
Węgier St. — 66
Węgrzecki Mieczysław — 184
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Nazwisko i imię
S t r o n a

t om I t om I

Wiclirowski Jan 63
Widliński, z Sosnowca — 118
Wieliiiski Sz. — 111
Wielecliowski Witold — 65
Wielkopolan, z Łodzi 6 —

Wierzejewski Wincenty 80, 86, 165, —

Wietrzny Władysław
166, 170, 188 : 

70 _
Więclawski Pankracy — 66
Wilczyński Jan 205 66
Wilczyńska Zofja — 263
Wilga (senjor), z Charkowa 149 —

Wilga Wiktor 149 —

Wilhelm II, cesarz 170 —

Wilimowski Maksymiljan — 286
Wilson, picz. St. Zjedn. 86 —
Wistuba, z G. Śląska — 299
Wiszniewski T. 76 —
Wiśniewski J ózef 35, 36 —
Wiśniewski Kazimierz 9, 82, 90 67
Wiśniewscy bracia, z Inowro

cławia 172
Wiśniewski Ludwik 183 -
Witkowski Eugenjusz 50 —

Witkowski Marjan 31, 34, 36 —

Witkowski Stefan 129 —

Witkowska, z 6 Harc. p. p. — 185
Witos Wincenty 167 —

W'itoszek Wilhelm — 274
W itrylak Władysław 51 —
Włóczek Jun — i 297, 298
Włodek, z Jarosławia 74 s —
Włodkówny siostry, ze Lwowa 53

1

Włodarczyk K. — ; 261
Włodarczyk T. 163 i —

W łodarczykówna, z Łodzi — 295
W iodarkiewicz Stanisław 178 . —
Włosek Czesław 205 i

I ~
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Nazwisko i imię
S t r o n a

tom I j  tom II 
ł

Wocalewska Marja _
1

7, 245
Wocalewska Zofja 
Wocalewska-Szletyńska

251, 263

Jadwiga — 245, 251, 255
Wójcicki Franciszek — U l

Wójcicki Michał — 111, 112
Wójcicki Wincenty — 111, 112
Wójcik, z Jarosławia 74 —
Wojciechowski E. — 69
Wojciechowski Kazimierz — 103
Wojciechowski Marjan 189 —
Wojciechowski Stanisław — 62
Wojciechowski Wacław — 118
Wojtasz Kazimierz — 72
Wojtczak Jakób • _ 71
Wojtek Jan — 274
Wojterkowski K. — 261
Wojtkiewicz Bohdan — 175
Wojtkowski Edward — 64
Wojtkowski, z Warszawy -- 268
Wojzbun Edward 29, 30 —
Wolańczyk, prof. 51 —
W7o!f Józef — 64
Wolfówna Ewa — 262
Wolski Władysław 51 —
Wondas A. 76 —
Woźniak Roman 176, 177 —
Wódzki Leon — 208
Werona, z Solca n/Wisł<( — 48
Wronka Mieczysław 52 —
Wróbel Władysław 6 117
Wróbel Wiktor 6 ?07
Wróblewski Tadeusz — 123
Wrześniowscy, z Berdyczowa 145 —
Wrzękowski 194 —
Wrzoskówna M. — 261
Wrzoskówna J. — 261
Wykowska-świetlicka Liłka — 252
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N azw isko i im ię
S t

tom  I

r o n a

tom  II

W ykow ski W. 107 _
W y roba Józef — 97
W yrzykowski K azim ier/ 21 —
W ysoeki A ntoni 190 —
W ysłouch B ernard — 66
W yszkowski, z Łodzi — 104
Z aarów na Mela — ' 263, 267
Zabiegała Jan — 118
Zabłocki A ntoni — 66
Zabłotny W łodysław - 66
Zaborowski O lgierd Jerzy 185, 194, 196
Zuchurjasicwicz ze Lwowa 51 —
Zagrodzki, z i p .  strz. w lkp. 189
Zagórski, płk. — 34
Zahradnik  A. 76 —
Zając Adolf 215 —
Zajączkowski Teofil — 66
Zujdler Mieczysław 4 —
Zakrzewski Józef — 120
Zakrzewski Mieczysłuw 183 —
Zakrzewski W ładysław 31, 34, 36 —
Zakrzewski, z H um ania 126 —
Zalewski K arol 151 —
ś. p. Zalewski Zdzisław 80 —
Zam ysłowski Bronisław 183 —
7aparucha, z Inowrocławia 172 —
Zapaśnik JeTzy — 62
Zarębski Stefan — 120
Z arychta Apolonjusz — 117
Zarzycki W itek — 128
Zarzycki, zc Lwown 51 —
Zasowski J. 76 —
Zawadzka Ada — 295
Zawadzki Aleksander _ 87
Zawadzki Feliks _ 120
Zawadzki St. _ 152
Zowalnicki. z Berdyczowa 148 —
Zawadzki, generał 92 ~
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Nazwisko i imię
S t r o n a

tom I j tom  II

Zawrocki Oskar 129 97
Zdek Władysław 153 —
Zdrzalik Kazimierz — 124, 208
Zdziarska J. — 261
Zdziarska Marja 53, 54 257, 261
Zgorzelski J an 137 —
Zgorzelski Stanisław 137, 142 —
Zgorzelski Władysław 137 —
Ziarnik Lucjan — 208
Zieliński Bronisław 75 —
Zielińska Jadwiga 53 I
Ziembińska Irena — 255
Ziembiński W. 97
Zienkowicz Jan 52 —
Zienkiewicz Ziemisław 138 —
Zienkiewiczowa, z Żytomierza 140 —
Ziętek Stanisław 183 —
Złoczewski Edmund 189 —
Złotowski Stanisław 172 —
Zmysłowski Jan — 65
Zygar 194 —
Zuchniewicz Wincenty — 67
Zwoliński Stanisław 107 —
Zygadłowicz, generał — 135, 225
Żakiewicz Stanisław — 108
Żbikowski Leon — 103
Żebek, z G. Śląska — 296
Żeligowski Lucjan 5, 30, 110, 

179, 191, 206, 
428

Żochowski Antoni — 268
Żuchniewicz Wacław — 65
Żuławski St. — 66
Żwak Józef — 280
Życzkowski Stanisław 69 —
Żymirski, płk. 84, 259

H trc« ri«  w bojach 33 497





S K O R O W I D Z  
DRUŻYN WYMIENIONYCH W TEKŚCIE.

D R U Ż Y N  Y
S t r  

t om I

o n a  

t om II

1-sza berdyczow ska d ru ży n a  im. Za
w iszy C zarnego. 144 —

1-sza b ia łostocka d ru ży n a  im. Ada
m a M ickiewicza, — 71

4-ta b ia ło sto ck a  drużyna . — 71. 73
1-sza b o iy sław sk a  d ru ży n a  rzem ie

śln icza im. St. Szczepanow skiego. 54 —
4-ta b rzeska  d ru ży n a  im. S tefana

C zarneckiego. — 77
4-la charkow ska d rużyna . 149 —
5-ta charkow ska „ 149 —
6-ta charkow ska 149 —

3-cia ciechanow ska „ — 101
1-sza c ieszyńska (śląska) d rużyna . — 273
3-cia częstochow ska (daw niej 1-sza)

d ru ży n a  im. W. Ł ukasińsk iego . 83 117, 121, 294
1-sza czortkow ska (g im nazjalna)

d rużyna . — 130
2-ga czortkow ska (sem inarjalna)

d rużyna. — 130
1-sza d rob ińska d ru ży n a  im. T. Ko

ściuszki. — 68
1-sza  gn ieźn ieńska d rużyna „Lech”

w G nieźnie. 176 ~
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D R U Ż Y N Y
S t r o 

t om I !

n a 

t om II

1-sza gostyńska d rużyna . 66
6-ta grodźcka druż. im. St. Ż ółkiew 

sk iego  w G rodźcu Będzińskim . _ | 117
22-ga iłżecka  d rużyna . — j 52
1-sza ja ro s ła w sk a  d ru ży n a  im. D. 

C zachow skiego. 71 _
1-sza ja ro s ław sk a  d ru ży n a  żeńska. 72 —
2-ga jęd rze jo w sk a — ; 109
1-sza k am ien n o -sk a rży sk a  d ru ży n a

im. T. S taszyca. — 52
1-sza k a rw iń sk a  d ru ży n a  n a  Ś ląsku

Cieszyńskim. — 278
1-sza k ie leck a  d ru ży n a  im. I). C za

chow skiego. 105, 108
1-sza k ijo w sk a  d rużyna . 104 —
2-ga k ijo w sk a  „ 106, 120 —
3-cia k ijo w sk a  d ru ży n a  im. R. T ra u 

gutta. 104, 105 —
4-ta k ijo w sk a  żeńska d rużyna . — 253
1-sza knu ro w sk a  d ru ży u a  im. 11.

D ąbrow skiego, na G órnym  Ś ląsku . — 296
1-sza konecka d ru ży n a  w K ońskiem ,

chor rad . — 47
2-ga konecka d rużyna  w Końskiem , 

chor. rad.
|

47
1-sza kościaniecka drużyna „Skauta

Rezerwowego”. 178 —
1-sza k o śc ian ieck a  d ru ży n a  im. J.

Sobieskiego. 177
3-cia k rak o w sk a  d ru ży n a  im. K. Pu

łaskiego. 79 133
4-ta k rak o w sk a  d ru ży n a  im. J. Gro-

dyńskiego . 2 —
5-ta k rakow sku  d rużyna . 194
13-ta k rakow sku  d ru ży n a  „C za rn a”. — 110
1-sza k ruszw icka d ru ży n a  „P iast”. 172, 175 —

1-sza le szn ieńska  d ru ży n a  St. Lesz
czyńskiego, w Lesznie. — 139
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2-ga leszn ieńska d ru ży n a  w Lesznie.
3-cia leszn ieńska
10-ta lu b e lsk a  d rużyna.
1-sza lw ow ska

2-ga lw ow ska
3-cia lw ow ska
4-ta lw ow ska d ru ży n a  im. Sz. Mo- 

liorta.
4-ta lw ow ska druż. im. gen. K ruka.
5-ta lw ow ska d ru ży n a  „ O rlą t”.
6-ta lw ow ska
7-ma lw ow ska
8-ma lw ow ska d ru ży n a  im. B. G ło

w ackiego.
13-ta lw ow ska d ru ży n a  „C zarna 

T rzynastka" ,
1-sza łow icka d ru ży n a  im. ks. J. Po

nia tow skiego .
3-cia łow icka d ru ży n a  im. J. O rdona . 
1-sza łódzka „ W. Ł uka

sińskiego.
1-sza łódzka d ru ży n a  im. T. Ko

ściuszki.
1-sza łukow ska drużyna.
22-ga łukow ska 
1-sza m ińska
1-sza m ińska, żeńska d ru ży n a  im.

E. P later.
1-sza mog iln ieńska d ru ży n a  im. ks.

P. W aw rzyniaka, w M ogilnie.
1-sza n ak ie lsk a  d ru ży n a  w N akle 

(W ielkopolska).
I-sza o lkuska , żeńska d ru ży n a  im. 

E. P laterów ny .
II- ta  opoczyńska d rużyna im. T. 

K ościuszk i

51

15, 51 
46

15
15

16, 52

51

15

50

3

3

29

37

176

140 
140
84

353, 354, 357, 
359, 366, 367, 

369, 370

128
369

102

102

78
78

138

125

50
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D R U Ż Y N Y
S t r o n a

1-sza o rłow ska d rużyna , na Ś ląsku  
C ieszyńskim .

1-sza (16-ta) ostrow iecka d ru ży n a  
im. M. L angiew icza (Chor. rad.).

15-ta o strow iecka d ru ży n a  im. T. 
K ościuszki.

1-sza d ru ży n a  w Pakościu  im. ks. 
J. P oniatow skiego .

1-sza p iń sk a  d rużyna .
1-sza płocka drużyna im. Sz. Mo

h orta.
3-cia p łocka d ru ży n a  im. J. K iliń 

skiego.
4-ta płocka d ru ży n a im. B. Głowac

kiego.
5-ta p łocka druż. im . R. T rau g u tta .
1-sza płońska drużyna im. T. Ko

ściuszki.
1-sza poznańska drużyna „P iast”.
3-cia poznańska „ im. Mie

czysław a I.
1-sza p ru żań sk a  d ru ży n a  im. T. Ko

ściuszki.
1-sza p rzasnyszańska  d ru ży n a  im. 

ks. J. Poniatow skiego.
2-ga przem yska drużyna w Prze

myślu.
9-ta p rzysuszańska  d rużyna  im. B. 

Głowackiego.
1-sza radom ska d ru ży n a  im. D. C za

chow skiego.
3-cia radom ska  d ru ży n a  im. T. Ko

ściuszki.
5-ta radom ska  d rużyna .
1-sza rypińska ,. im. St. Czar

neckiego.
1-sza rzeszow sku d ru ży n a  im. J. P ił

sudskiego.

502

tom  I tom  II

175

157

163

69

276

50

50

97

64

64

65
66

66

79

103

46

46

46
46

66
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D R U Ż Y N Y
S t r o n a

tom  I tom  II

1-sza sie rp iecka  d ru ży n a  im. S. Ja
sińskiego. — 67

2-ga sie rp iecka  d ru ży n a  im. T. Ko
ściuszki.

1-sza sk a rży sk a  d rużyna  im. St.
68

S taszyca.
1-sza d ru ży n a  ze Ś ląska C ieszyń 

52

skiego. 273
1-sza so lecka d ru ży n a  im. B. G ło

w ackiego. 47
8-ma sosnow iecka d ru ży n a  im. T.

K ościuszki. 83 118, 294
12-ta sta rachow icka d ru ży n a  im.

ks. St. Brzóski. — 52
5-ta ta rn o w sk a  d rużyna . 194 —
1-sza w arszaw ska „ 81 —
2-ga w arszaw ska 81 —
3-cia w arszaw ska „ 81 —
5-ta w arszaw ska żeńska d rużyna. — 253
10-ta w arszaw ska d ru ży n a  im. S.

Batorego. 82 86
13-ta w arszaw ska żeńska d rużyna . — 253
16-td w arszaw ska d ru ży n a  im. Za i

w iszy Czarnego. — 86
20-ta w arszaw ska d ru ży n a  im. A.

M ałkow skiego. 147 86
21-sza w arszaw ska żeńska  d rużyna . 81 253
23-ta w arszaw ska d ru ży n a  im. Żół

kiew skiego. 82 86
29-ta w arszaw ska d ru ży n a  im. St. i

R ew olińskiego. — 86
1-sza w in n ick a  d ru ży n a  im. St. Żół

k iew skiego . 131 —
1-sza w łocław ska d rużyna im. K.

P u łask iego . — 70
3-cia w łocław ska d rużyna . — 70
1-sza w ołkow yska d ru ży n a  im. T.

Kościuszki. — 76
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D 11 U 1  V N Y
S t r o n a

tom  I tom  II

1-sza w rzesińska d ru ży n a  im. K. 
W ielkiego. 182

1-sza w  W ójtow ej Wsi d ru ży n a  im. 
T. K ościuszki, na G órnym  Śląsku. - 298

5-ta zag łęb iow ska d ru ży n a  im. St. 
C zarneckiego, w S aturn ie . 117, 119, 294

14-t a zag łęb iow ska d ru ży n a  im. T. 
K ościuszki, w C zeladzi. _ 118, 294

16-ta zag łęb iow ska (daw niej 5 - ta  
częstochow ska) d ru ży n a  im. A. 
M ickiewicza, w C zęstochow ie. 123

1-sza zagó rzańska d ru ży n a  im. T. 
K ościuszki. 16, 54 ___

1-sza ży to m iersk a  d ru ży n a  im. T. 
C zackiego. 137, 143 —




