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K to nie widział pomnika Małego Powstańca Warszawskiego? Kto nie słyszał 
o niesławnym Hitlerjugend? Są to w istocie pytania retoryczne. Codziennie 

jesteśmy zasypywani informacjami o legendzie II wojny światowej, o historycznym 
udziale w niej młodzieży. Tymczasem historia młodych żołnierzy walczących za 
sprawę jest znacznie bogatsza i pisał ją kto inny, kilkadziesiąt lat wcześniej. Lecz 
kto słyszał o Józefie Herzogu i jego braciach, kto wie, jak nazywał się najmłodszy 
pułkownik Legionów, kto widział zdjęcie przedstawiające Naczelnika Państwa po-
chylającego się, żeby udekorować jednym z najwyższych odznaczeń państwowych 
12–letniego chłopca? Prawie pięćdziesiąt lat komunizmu skutecznie wymazało pamięć 
o czynie legionowym, o młodzieży tłumnie garnącej się do walki ze znienawidzonym 
caratem i bolszewizmem. Warto te historie, życiorysy i postaci przypomnieć. 

Zaczęło się dosyć niewinnie. Działalność w skautingu i „Sokole” traktowali jako 
szkołę życia, jak dzisiejsze harcerstwo. Czyż bowiem ich młode umysły mogły prze-
widzieć, że już za kilka lat, miesięcy, dni, zrealizuje się marzenie wieszcza o wojnie 
powszechnej za wolność ludów? Nad wszystkim czuwał jednak Józef Piłsudski, 
kierujący młodzieńczy zapał na właściwe tory, zyskujący powoli ich uznanie, rząd 
dusz. Zdobywali tam niezbędne doświadczenie, przeszkolenie, zawierali przyjaźnie, 
a przede wszystkim kształtowali swoją tożsamość i przekonanie o konieczności walki 
zbrojnej o niepodległość. Stąd już prosta droga do Związków i Drużyn Strzeleckich. 
Do tych organizacji paramilitarnych trafiali uświadomieni młodzi rekruci, przyszłe 
kadry powstańczej armii. Przewidując ich problemy z długimi marszami, organizowa-
no kilkunastodniowe kursy, porównywalne z ćwiczeniami poligonowymi regularnych 
wojsk zaborczych. Największe tego typu ćwiczenia terenowe zorganizowano 6 lipca 
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1913 r. pod Lwowem. Józef Haller, oficer armii austriackiej oraz organizator ruchu 
sokolego i skautowego, objął wówczas dowództwo nad zastępem 6600 pieszych i 56 
konnych sokołów oraz 800 skautów. Ćwiczenia te odbiły się głośnym echem w całej 
Galicji. Oprócz oczywistych elementów, takich jak musztra i regulamin, młodzież 
uczyła się patrolowania, podchodzenia przeciwnika, walki na bagnety, sygnalizacji, 
terenoznawstwa, prac saperskich, a także pierwszej pomocy. Niezwykle ważne było 
obycie z bronią, jej budową, siłą odrzutu, wadami konstrukcyjnymi, ciężarem. Zda-
rzało się, że z powodu braku odpowiedniej ilości broni noszono odpowiednio duże 
i grube kije. Wydaje się, że młodzieży nie trzeba było uczyć dyscypliny. Sankcje, 
które były przewidziane w regulaminach organizacyjnych, skutecznie odstraszały od 
typowej dla młodzieńczego wieku swawolności. Najsurowsze pod tym kątem były 
zasady skautingu, gdzie za brak dyscypliny (np. wstrzemięźliwości) karano wyklucze-
niem z drużyny. Trochę luźniejsza atmosfera panowała w „Strzelcu”, gdzie stawiano 
na równość i braterstwo (stąd charakterystyczne dla I Brygady Legionów późniejsze 
wzorce wojska obywatelskiego).

B ogatsi o te doświadczenia wchodzili młodzi bardzo szybko w dorosłość, zostając 
w wieku kilkunastu lat instruktorami, dowódcami, podoficerami. Taki był los 

najmłodszego  pułkownika  Legionów,  Leopolda  Lisa-Kuli.  „Gdy  ruszył  na wojenkę, 
miał  siedemnaście  lat,  serce  gorejące,  lica miał  jak  kwiat”,  a wraz  z  nim  ruszyło 
jeszcze kilkudziesięciu młodych strzelców i drużyniaków, zapoczątkowując w sierp-
niu 1914 r. chlubny szlak odradzającego się Wojska Polskiego. W pierwszym rzucie, 
6 sierpnia, wyruszyli z Oleandrów najbardziej doświadczeni, a zadecydował o tym 
sam Piłsudski. Lis-Kula nie poszedł z Kadrówką i nie ukrywał swojego niezadowole-
nia. Spożytkował je jednak w najlepszy możliwy sposób, bijąc z całym zapałem Rosjan 
w kolejnych dniach sierpnia i września oraz dając innym młodym świetny przykład, 
że kolejne polskie powstanie może się opierać na sile ducha młodzieży. Ogólny en-
tuzjazm mieszkańców Galicji i przyzwolenie społeczne na zaciąg młodych sprawiły, 
że od września 1914 r. zaczęły się ustawiać pod lokalami komisji poborowych w całej 
Galicji tłumy wyrostków ledwo zdolnych do noszenia broni. Była to istna udręka 
dla oficerów i urzędników Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Naro-
dowego, kierujących akcją werbunkową. Każdy z czekających na komisję próbował 
przed nią na swój sposób udowodnić, że kilka miesięcy ćwiczeń z „Sokołem”, zabawa 
w harce i podchody ze skautami albo lekcje strzelania z dubeltówki pobierane od 
dziadka obligują go i predestynują do służby w Legionach. Test na dorosłość w ich 
przypadku był bardzo prosty. Przebywający zwykle na komisji lekarz prosił mło-
dzieńca o rozebranie się i podniesienie rąk, rozpoznając po braku owłosienia, że 
przypisywane sobie przez wyrostka siedemnaście lat można włożyć między bajki. Jak 
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bowiem wierzyć na słowo, kiedy młodzi chłopcy wymyślali najróżniejsze opowieści 
na uzasadnienie braku jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego wiek? Pożar 
w domu mógł się przecież zdarzyć każdemu, a koza zjadająca świadectwo szkolne 
już nawet nie budziła uśmiechu politowania wśród członków komisji. Niektórzy byli 
trochę sprytniejsi, bo posuwali się do fałszerstwa, zmieniając datę na swoich doku-
mentach szkolnych. Ten fortel zwykle przechodził, bo grafologów wówczas nie było, 
a za takie niewinne kłamstewko młodzieży nic nie groziło. Sprawa była przecież jak 
najbardziej słuszna, a poza tym kogo obchodziło kilkanaście lat później, że bohaterski 
żołnierz I Brygady zaczynał swoją leguńską przygodę od sfałszowania austriackiego 
dokumentu urzędowego. Był to raczej powód do dumy i podkreślania naiwności 
aparatu werbunkowego Legionów. Wśród swoich nie musieli się młodzi obawiać 
zresztą o wydanie, bo braterstwo panujące w szeregach dawało im duże poczucie 
bezpieczeństwa. Starsi koledzy opiekowali się nimi i dbali o to, żeby młodzieńczy za-
pał nie został zmarnowany na niepotrzebne przepychanki z władzami. Jeśli zdarzały 
się sytuacje odsyłania młodzieży z Legionów, to na wyraźną prośbę rodziców. 

Jeszcze łatwiej było się dostać w szeregi poprzez zaciąg bezpośredni, ale nie każdy 
o tym wiedział. Ten właśnie sposób na znalezienie się w I Brygadzie wybrał najmłod-
szy znany z nazwiska żołnierz Legionów, który spisał swoje przygody. Józef Herzog 
w chwili zaciągu miał zaledwie 14 lat, lecz nie odstawał wzrostem od towarzyszy 
bojów, więc szybko wziął bezpośredni udział w walce. We wspomnieniach, które 
mogły zostać wydane dopiero po jego śmierci i to w Nowym Jorku, barwnie opisuje 
dole i niedole młodego żołnierza. Józef był tylko jednym z czterech braci Herzogów, 
którzy postanowili walczyć o niepodległość. Wszyscy zapisali piękną kartę polskiej 
historii, jeden zginął w walkach Legionów, dwóch zamordowano w Katyniu, a ostat-
niego z żyjących prześladowała komunistyczna bezpieka. Ich życie może być wzor-
cem dla kolejnych pokoleń młodych Polaków. Któż bowiem zdecydowałby się dzisiaj, 
żeby w wieku 14 lat iść na wojnę? Warto się tutaj zatrzymać na chwilę przy tym, co 
motywowało ówczesne młode pokolenie do służby. W przypadku braci Herzogów 
było to patriotyczne wychowanie dziadków i rodziców. Wpajanie odpowiednich 
treści odbywało się dzięki czytaniu dzieł narodowych wieszczów, opowiadaniu o he-
roizmie powstańców listopadowych i styczniowych, nauce geografii i historii Polski. 
Sprzyjał temu klimat młodopolskiego poruszenia. Twórczość Henryka Sienkiewicza 
opiewająca sukcesy polskiego oręża znalazła swoją kontynuację w patriotycznej po-
ezji i prozie (np. Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Wacława Gąsiorowskiego), 
dramacie (Stanisława Wyspiańskiego), malarstwie (Wojciecha Kossaka). Możliwość 
otwartego manifestowania polskości w Galicji podczas rozlicznych świąt i wydarzeń 
rocznicowych dodatkowo sprzyjała kształtowaniu umysłów młodego pokolenia. 
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Duża część zgłaszających się na ochotnika nastolatków uzależniała swoją służbę od 
przyjęcia do I Brygady Legionów. Czy świadczyło to o elitarności tej jednostki? Na 
pewno tak, ale ważniejszym czynnikiem przyciągającym do niej była postać Józefa 
Piłsudskiego. Jego czyny urastały już wówczas wśród młodzieży do legendy  (w dużej 
mierze za sprawą propagandy umiejętnie roztaczanej przez zaplecze Komendanta). Był 
on naturalnym przywódcą irredenty, niestrudzonym bojownikiem o niepodległość, 
Dziadkiem. Takiego autorytetu młodzież potrzebowała. On natomiast nie ukrywał 
nawet sentymentu dla swoich legionowych podopiecznych, których nazywał „dłubi-
noskami”. Nad grobem jednego z nich uronił łzę, zostawiając najwyższe odznaczenie 
wojskowe i wieniec z napisem „Mojemu dzielnemu chłopcu – Piłsudski”. 

Dużo rzadziej przyciągały do Legionów względy finansowe. Na wojnie nie  sposób 
było wówczas się wzbogacić, chyba że ktoś szedł do wojska z myślą o zdobywania 
stopni i orderów. Tacy nie trafiali jednak do Brygad, tylko na tyły, m.in. do Naczelne-
go Komitetu Narodowego (NKN). Był to zresztą jeden z powodów niewypowiedzianej 
wojny  między  aktywistami  a  oficerami  polskimi  w  c.k.  armii,  nazywanymi  przez 
Piłsudskiego „dekownikami”. Dla młodych liczyła się przede wszystkim walka, więc 
gardzili zaszczytami, żyli w ubóstwie, dzieląc dole i niedole ze starszymi kolegami. 
Jeśli trafiali do Legionów z ubogich domów, to niekiedy odsyłali część swojego żołdu 
rodzinie, nie licząc na pomoc z jej strony. Zdarzały się sytuacje, że to właśnie trudna 
sytuacja w domu, zbyt dużo dzieci, brak możliwości utrzymania i wykształcenia, 
popychały młodych chłopców do zaciągu. Nie mając nic do stracenia, stawali się 
oni najwaleczniejszymi bojownikami sprawy polskiej, a wielu z nich zdobyło w Le-
gionach sławę, odznaczenia, wykształcenie i awans społeczny. 

Podstawą dla wstępowania młodzieży do Legionów była odezwa NKN z 20 sierpnia 
1914 r. Precyzowała ona, że do służby będzie przyjmowana młodzież męska mająca 
więcej niż 17 lat. Podobnie wiek przyjęcia ochotników określono w instrukcji dla 
powiatowych komisarzy wojskowych NKN. Statystyki tworzone na podstawie ra-
portów komisarzy i emisariuszy Departamentu Wojskowego wyraźnie pokazują, że 
zdecydowaną większość zgłaszających się stanowili ludzie młodzi – od 17 do 21 lat. 
W Krośnie przykładowo wśród 202 przyjętych do Legionu Zachodniego (w sierp-
niu–wrześniu 1914 r. ), tylko 20 ochotników miało więcej niż 21 lat, co stanowi ok. 10 
proc. ogółu. Statystyka nie uwzględnia oczywiście młodzieży w wieku poniżej 17 lat. 
NKN przez długi czas starał się nie zauważać tego problemu, bo nie przynosiło to mu 
chwały, a wręcz przeciwnie, mogło ściągnąć nań krytykę zarówno władz austriac-
kich, jak i galicyjskiej Narodowej Demokracji. Przypisywanie NKN-owi i Piłsudskie-
mu szafowania krwią nastolatków mogło służyć endecji do wykazywania bezsensu 
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czynu legionowego, naiwności drugiej strony, pozbawiania narodu najzdolniejszych 
jego synów. Jak duży wpływ na akcję werbunkową mógł mieć ten obóz polityczny, 
pokazuje sprawa rozwiązania Legionu Wschodniego. NKN musiał więc liczyć się ze 
stanowiskiem endecji i przynajmniej pokazywać, że stara się ograniczyć werbunek 
ochotników niespełniających przewidzianych wymagań, szczególnie w chwili, kiedy 
aparat werbunkowy przeniósł się na ziemie Królestwa Polskiego, gdzie wpływy Na-
rodowej Demokracji były jeszcze większe. 

w związku z istniejącą sytuacją pod koniec 1915 r. Departament Wojskowy 
NKN wydał rozkaz do oficerów werbunkowych, polecający nie werbować 

ochotników poniżej 17 lat. Stwierdzano w nim również, że przyjmowanie 14-letnich 
chłopców ośmiesza jedynie Legiony i powoduje interwencje rodziców. Od tego mo-
mentu podejmowano zdecydowane działania, odsyłając młodzież do domów. W ten 
sposób pożegnało się ze służbą np. 15 ochotników z Radymna.

Swoje zdanie na ten temat wyraziły również władze austriackie, którym w teorii pod-
legały Legiony. Dowództwo c.k. armii – Armeeoberkommando (AOK) wprowadziło 
zarządzenie wymagające, aby każdy ochotnik w wieku poniżej 21 lat miał na piśmie 
pozwolenie rodziców na służbę w Legionach. Trudno ustalić, w jakim stopniu było ono 
przestrzegane przez oficerów werbunkowych, ale fakt, że nie zachowały się do naszych 
czasów takie pozwolenia, może świadczyć o tym, że wytyczne austriackie traktowa-
no mniej więcej tak, jak obowiązek noszenia przez legionistów żółto-czarnych opasek 
pospolitego ruszenia. Spośród wszystkich wymagań stawianych młodym ochotnikom 
nie przymykano jednak oka na wzrost – mających poniżej 140 cm nie przyjmowano. 
Wynikało to bardziej ze względów praktycznych niż z przepisów. Karabin Mannlichera, 
używany najczęściej przez legionistów, miał długość ponad 1 m i zawieszony na ramie-
niu przez zbyt niską osobę mógł ciągnąć się po ziemi. Ponadto był dość ciężki – ważył 
ok. 3,5 kg. Siła odrzutu ówczesnej długiej broni strzeleckiej mogła uszkodzić niedoświad-
czonemu strzelcowi bark, więc młodzi ochotnicy musieli jeszcze bardziej na to uważać. 

Oprócz karabinu każdy żołnierz Legionów musiał dźwigać również plecak, bagnet, 
łopatkę i kilkadziesiąt sztuk nabojów. Szczególnie uciążliwe były tzw. sierściuchy, 
czyli nieprzemakalne tornistry wykonane ze skóry zwierzęcej wraz z włosiem. Szczel-
nie wypchane niezbędnymi drobiazgami i żelazną porcją jedzenia ważyły nieraz 
dobrych kilka kilogramów Jeśli legionista nie miał ładownic (co było akurat częste), 
amunicja poupychana po kieszeniach i tornistrze dziurawiła je pod swoim ciężarem. 
Nic więc dziwnego, że wielu młodych żołnierzy mdlało pod tym ciężarem w marszu 
w upalne dni. Inni, bardziej śmiali, woleli odkładać plecaki na wozy, co groziło nie 
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tylko zaginięciem osobistych rzeczy. Było to przede wszystkim niezgodne z regula-
minem i łatwo można było za to trafić do raportu. Zdarzały się i takie sytuacje, że 
młodzi, idąc za radą starszych kolegów, pozbywali się na postojach zapasu amunicji.

Opinia Felicjana Sławoja-Składkowskiego, że mieli młodzi legioniści problemy z dys-
cypliną, miała zatem swoje uzasadnienie. Nieraz trudno było ich wczesnym rankiem 
dobudzić. 12 września 1914 r. zanotował przyszły premier w swoich zapiskach, że 
„niektórzy  rozespani  chłopcy nie  chcą wstawać,  gdyż  to  jeszcze prawie dzieci”. Nie 
powinno to zresztą autora dziwić, bo młode i obywatelskie wojsko to jednocześnie 
wojsko swawolne. 

k ażda wojna, a zwłaszcza I wojna światowa ze względu na swoją długość, de-
moralizowała i niszczyła niczym nowotwór młode organizmy. To, co nie było 

dopuszczalne na jej początku, stawało się normalne po dwóch, trzech latach. Nawet 
skauci pod wpływem kolegów zaczynali pić i palić, dostrzegając nagle wiele pozyty-
wów w nałogach, jak choćby ten, że papierosy pozwalały na linii zapomnieć o głodzie 
albo odpędzić komary. 

Mimo że wojna trwała wbrew wszystkim przewidywaniom już kilkanaście miesięcy, 
nic nie zmieniało się w sprawie polskiej. Młodzi legioniści dawali przelewaną krwią 
świadectwo swojej waleczności, ale narastał w nich bunt przeciwko sojusznikowi au-
striackiemu i niemieckiemu. Umiejętnie podsycał te nastroje Józef Piłsudski, licytując 
sprawę polską. Jednym z elementów tej strategii było chwilowe powstrzymywanie 
werbunku i kierowanie młodzieży do konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojsko-
wej. Założona już w 1914 r. POW miała służyć Komendantowi Legionów jako karta 
przetargowa w rokowaniach z państwami centralnymi w sprawie powołania armii 
i rządu polskiego. Młodzież zrodzona w antycarskiej konspiracji i atmosferze strajku 
szkolnego przyjęła tę zmianę ze zrozumieniem. Od początku 1916 r. spadła liczba 
ochotników zgłaszających się do Legionów, wzrosła natomiast liczebność POW. Był 
to kolejny powód do sporu pomiędzy aktywistami, który przyjął postać bezpośredniej 
wymiany zdań na łamach prasy między Władysławem Sikorskim, zwolennikiem 
zaciągu reprezentującym Departament Wojskowy NKN, a Józefem Piłsudskim. 

Licytacja sprawy polskiej w końcu przyniosła wymierny efekt w postaci Aktu 5 listo-
pada i obietnicy utworzenia państwa polskiego pozostającego w niesprecyzowanej 
„łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami”. Walcząca młodzież widziała w nim 
przede wszystkim deklarację stworzenia autonomicznego wojska. Legiony miały 
przejść pod  „opiekę” niemiecką  i  stać  się kadrami przyszłej Polskiej Siły Zbrojnej. 
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Również POW zmieniło charakter swojej działalności na legalną. Był to błąd, jak 
się  później  okazało,  bo  za  deklaracjami  cesarzy  nie  poszły  czyny.  Piłsudskiego, 
który początkowo współpracował z Tymczasową Radą Stanu powołaną na mocy 
Aktu 5 listopada, szczególnie zabolał fakt, że Polnische Wehrmacht przeszedł pod 
dowództwo Hansa von Beselera, generał-gubernatora warszawskiego. Werbunek 
ponownie został zablokowany, a młodzież znowu zaczęto kierować do POW. Kul-
minacją rosnącego napięcia pomiędzy Polakami a władzami państw centralnych był 
tzw. kryzys przysięgowy. Większość żołnierzy I i III Brygady Legionów odmówiła 
w lipcu 1917 r. złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier. 
Młodzież podążyła oczywiście drogą wskazaną przez Komendanta, „rzucając na stos 
swój życia los”. Piłsudski jeszcze przed aresztowaniem i osadzeniem w Magdeburgu 
zdążył podziękować swoim dzielnym chłopcom: 

Dumny jestem, że w czasie ostatniego kryzysu żołnierz 
polski potrafił samowolnie i z własnej inicjatywy zająć 
stanowisko, jakie poczuciu godności narodowej i honoro-
wi munduru jedynie odpowiadać może. Cieszy mnie, że 
pomimo licznych wysiłków, zmierzających w kierunku 
deprawacji młodego żołnierza, w chwili stanowczej oka-
zał on dość wyrobienia i sił, by kategorycznie oświad-
czyć, że tylko i wyłącznie w sprawie ojczystej, siły swoje 
i życie poświęcić jest gotów.

Represje dawnych sojuszników, działających od tej pory jak okupanci, były bardzo 
surowe. Tak jak wszyscy żołnierze Legionów pochodzący z Królestwa, młodzi ochot-
nicy trafili do obozu w Szczypiornie. 

Jednym z nich był ledwie 18-letni Ludwik Dudziński, autor wspomnień zatytuło-
wanych Ofiarny stos. Dziennik legionisty. Okres internowania miał dla młodych 
żołnierzy szczególnie bolesny wymiar. Ich dojrzewające organizmy, potrzebujące 
jeszcze więcej kalorii i witamin, dostawały marną namiastkę jedzenia. Już na froncie 
nie należało ono do najlepszych i na pewno nie odpowiadało ich zwiększonym po-
trzebom, ale przynajmniej można to było sobie powetować po zluzowaniu, na tyłach. 
W Szczypiornie tymczasem przygotowywano zupy na bazie liści buraczanych, zamiast 
mięsa dodawano do nich żaby, kijanki i ślimaki, a chleb racjonowano w głodowych 
porcjach. Sytuacja poprawiła się trochę po zorganizowaniu pomocy przez kaliską 
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Ligę Kobiet i dopuszczeniu paczek przysyłanych legionistom przez rodziny, jednak 
była to kropla w morzu potrzeb. Determinację młodzieży uwydatnia jeszcze bardziej 
fakt, że nie wyłamali się oni z leguńskiej solidarności nawet w trakcie głodówki. Zor-
ganizowano ją w proteście przeciwko decyzji władz obozowych, która nakazywała 
przyszywanie internowanym legionistom numerów typowych dla więźniów. Ludwik 
Dudziński wspominał 17 listopada 1917 r.:

Trudno pisać, bardzo trudno. Głód, podrażniony dwiema 
porcyjkami kawy i chleba, doskwiera bez litości. Przez 
głowę przelatują całe huragany obłąkańczych myśli, a to 
jest gorsze, niebezpieczniejsze od pragnień fizjologicz-
nych. Szkoda marzyć, byśmy do wieczora nie skrewili. 
Gdy każdy z nas łamie się, męczy i cierpi. Ach, jakże 
długo jeszcze mamy cierpieć?! No tak – to już skutki pod-
gorączkowego stanu, by zastanawiać się nad podobnymi 
bredniami, przecież cierpienie jest uczuciem, do którego 
przyznają się słabe tylko charaktery.

c ierpieli więc młodzi żołnierze tak jak wszyscy i wcale nie zabiegali o decyzję 
władz, która pozwoliła ostatecznie wielu z nich powrócić do domów. O zwalnianie 

młodszych roczników, urodzonych po 1 lipca 1898 r., starali się głównie rodzice. Dzięki 
opuszczeniu Szczypiorna mogli młodzi legioniści tchnąć nowego ducha w POW, zdezor-
ganizowaną aresztowaniami najważniejszych dowódców. Sytuacja powoli dojrzewała ku 
temu, żeby wystąpić zbrojnie przeciwko dawnym sojusznikom. Wybuch rewolucji w Rosji 
i zakończenie pokojem w Brześciu wojny na wschodzie otwierały przez sprawą polską 
zupełnie nowe perspektywy. Oto jeden z zaborców uznał swoją porażkę i ustami bolsze-
wików sformułował prawo do samostanowienia narodów. Przyszła Polska potrzebowała 
więc siły zbrojnej, która pozwoliłaby nam wybić się na niepodległość. Nie mogła być taką 
siłą Polnische Wehrmacht, była to bowiem w istocie marionetkowa armia, nie licząca 
nawet 10 tys. żołnierzy i zależna od Niemiec. Legiony przestały istnieć, a Polski Korpus 
Posiłkowy stworzony z ich pozostałości (żołnierzy pochodzących z Galicji) wykrwawiał 
się na froncie włoskim. Istniały jeszcze polskie korpusy na Wschodzie, ale one siłą rzeczy 
nie mogły odegrać decydującej roli w rozbrajaniu okupantów, bo dzieliło je od Warszawy 
kilkaset kilometrów i szczelny kordon w postaci wojsk Oberkommando Ost (niemieckie 
Naczelne Dowództwo na Wschodzie). 

12
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Całość akcji wyzwoleńczej spadła więc na Polską Organizację Wojskową i trzeba 
przyznać, że odegrała tę rolę znakomicie. Swoje wielkie zasługi w rozbrajaniu oku-
pantów miała oczywiście również młodzież. Przejmowanie władzy przebiegło właś-
ciwie w trzech turach: w pierwszych dniach listopada opanowano obszar byłego 
zaboru i okupacji austriackiej, w drugim tygodniu tego miesiąca tereny byłej Kongre-
sówki zajmowane przez wojska niemieckie i dopiero na początku 1919 r. obszary tzw. 
Etapów Bugu, przez które wycofywały się z Ukrainy armie Ober-Ostu. Co istotne, 
udało się przeprowadzić rozbrojenie okupantów niemal bezkrwawo. Jedyne przypad-
ki śmierci żołnierzy POW to losowe postrzały oraz krwawe zajścia w Międzyrzecu 
Podlaskim. W wydarzeniach tych życie tracili niestety młodzi ochotnicy. Do jednego 
z takich przypadków doszło w Częstochowie, gdzie 10 listopada ostatnia partia jesz-
cze nierozbrojonych żołnierzy niemieckich, zbliżając się do jednego z posterunków, 
obsadzonych przez harcerzy, na dane hasło chwyciła za broń. Padły strzały. Jeden 
z harcerzy, ugodzony kulą w okolice serca, runął na ziemię. Był to Włodzimierz Za-
górski, uczeń gimnazjum. Jego ostatnie chwile opisał kolega z harcerstwa, Aleksander 
Orża-Dawid: 

Zagórski, jakkolwiek ugodzony śmiertelnie, żył jeszcze 
kilka minut. Umierał zupełnie przytomnie. Choć twarz 
jego powlekła się śmiertelną bladością, choć oczy męt-
niały, i znać było, że życie uchodzi, mózg do ostatniej 
chwili funkcjonował jak najsprawniej. – Bladem spoj-
rzeniem powiódł po otaczających i słabym ledwo sły-
szalnym głosem wymówił te słowa: Żegnajcie koledzy! 
Oddaję życie za Ojczyznę. Nie spocznijcie, dokąd jej 
nie ujrzycie wolną. Niech Bóg przebaczy mordercom. 
I skonał. 

Nie zdołali jeszcze uspokoić się częstochowscy harcerze i peowiacy po zgonie Za-
górskiego, gdy nowy cios uderzył w ich szeregi: śmiercią tragiczną poległ Karol 
Szpringer. Tutaj sytuacja wynikała z nieumiejętnej obsługi broni. Młody i niedoświad-
czony chłopak oparł podczas odpoczynku karabin o własną pierś i przypadkowo 
nacisnął spust. Wypadki z bronią zdarzały się zdecydowanie częściej młodzieży, choć 
i doświadczeni żołnierze miewali problemy np. z francuskimi karabinami systemu 
Berthiera,  które  potrafiły  same  wystrzelić,  po  lekkim  uderzeniu  kolbą  w  ziemię. 
Śmiertelne przypadki – skutki nieuwagi – dotyczyły jednak tylko młodzieży.
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W Międzyrzecu Podlaskim z kolei doszło do skoordynowanej akcji niemieckiej, mającej 
umożliwić wycofanie się wojskom Ober-Ostu. Po wyzwoleniu miasta przez siły POW 
14 listopada Niemcy z garnizonu w Białej Podlaskiej postanowili odbić Międzyrzec. Dwa 
dni później miasto zostało przez nich spacyfikowane. Zginęło prawie 50 mieszkańców, 
w tym kilkunastu młodych żołnierzy POW, m.in. 18-letni Władysław Wieliczko. Zde-
cydowały o tym błędy dowódcze oraz duża przewaga Niemców. Krwawe wydarzenia 
z Międzyrzeca pokazały, czym mogło się skończyć wyzwalanie spod okupacji niemiec-
kiej i austriackiej, gdyby nie determinacja młodzieży z POW i pomoc społeczeństwa.

w tym samym czasie, kiedy zaczynano rozbrajać okupantów w zaborze austriac-
kim, wybuchł konflikt polsko-ukraiński o Lwów. Miasto, w którym zdecydowaną 

większość stanowili Polacy, musiało przez prawie miesiąc walczyć z regularnymi oddzia-
łami przeciwnika. Do walki tej stanęła oczywiście młodzież, tzw. Orlęta Lwowskie, czyli 
uczniowie, studenci i dzieci robotnicze. Swoje zaangażowanie wielu z nich przypłaciło 
życiem, jak np. najmłodszy kawaler orderu Virtuti Militari, 13-letni Antoś Petrykiewicz. 
Chłopiec walczył od początku listopada 1918 r. w oddziale „Straceńców” późniejszego ge-
nerała Romana Abrahama. Został ciężko ranny, broniąc „Góry Stracenia” na Parsenkówce. 
Zmarł w szpitalu kilka tygodni później. Obok niego walczyło jeszcze kilkuset młodych 
chłopców, dając miastu, przy wsparciu regularnej armii polskiej, upragnioną wolność.

Lwowskie Orlęta jeszcze raz pokazały swoją waleczność, tym razem w trakcie wojny 
polsko-bolszewickiej. Obronę miasta prowadzono 17 sierpnia 1920 r. pod Zadwórzem, 
na przedmieściach Lwowa, gdzie młodzi ochotnicy opierali się siłom 1 Armii Konnej 
pod dowództwem Siemiona Budionnego. Bitwa nie bez powodu została nazwana 
polskimi Termopilami, gdyż pod Zadwórzem zginęło 318 z 330 walczących ochotniczo 
żołnierzy. Poświęcenie to powstrzymało wówczas natarcie bolszewików na Lwów. 

Biorąc pod uwagę cały okres walk o niepodległość i granice w latach 1914–1920, 
udział młodzieży był statystycznie największy w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, 
w gorących miesiącach lipca i sierpnia 1920 r. Przyczyn tego fenomenu było wiele. 
Znaczna część niezliczonych odezw i apeli do społeczeństwa o „Ojczyźnie w potrzebie”,  
zwracała się do młodzieży. Apelowały do niej kierownictwa szkół (nie zapominajmy, 
że były wówczas wakacje), autorytety, Kościół, a nade wszystko organizacje młodzie-
żowe na czele z harcerstwem. Na mocy decyzji o utworzeniu Armii Ochotniczej, której 
sformowanie powierzono Józefowi Hallerowi, przystąpiono do zaciągu ochotniczego. 
Ministerstwo Spraw Wojskowych postanowiło, że do oddziałów Obrony Warszawy 
mogą być przyjmowani obywatele państwa polskiego w wieku od 17 lat, których nie 
obowiązuje służba wojskowa. W biurach werbunkowych zapanował tłok:
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Niedorośli chłopcy, którym jak na złość zabrakło kilku 
lub kilkunastu miesięcy do skończenia lat 17, tłoczą się 
przy lokalach komisji, pożerając oczyma nieco starszych 
od siebie wybrańców losu.

Małoletni byli przyjmowani po przedłożeniu komisji zezwolenia rodziców lub opie-
kunów. Niektórzy uciekali się w związku z tym do fałszerstw albo doraźnych forteli. 
Jeden z chłopców podstawił np. swojego kolegę na komisję lekarską i poszedł na 
front w wieku 15 lat. Każdy ochotnik po wstąpieniu do Armii Ochotniczej podpisywał 
specjalną deklarację, dzięki której zyskiwał takie same prawa, jak żołnierz pełniący 
służbę z poboru. 

Bardzo licznie i w sposób zorganizowany stawili się w ochotnicze szeregi harcerze. 
Zachęcał ich do tego fakt, że na czele Związku Harcerstwa Polskiego stanął 3 lipca 
1920 r. Generalny Inspektor Armii Ochotniczej, Józef Haller. Już 5 lipca Naczelnictwo 
ZHP wydało  rozkaz  do  drużyn  „Ojczyzna w  niebezpieczeństwie”  i  zadeklarowało 
do obrony państwa ponad 30 tys. młodzieży harcerskiej. W najbliższych dniach 
podzielono druhów na grupy wiekowe: od lat 17 jako zdolnych do służby z bronią, 
młodszych, w wieku 14–17 lat do służby gońców oraz najmłodszych – jako rezerwę 
gońców. Naczelnictwo przyjęło również koncepcję zasilania armii harcerzami, a nie 
tworzenia wyodrębnionych jednostek. Przyjęto, że skauci zostaną planowo rozmiesz-
czeni w kompaniach, by stanowić ponad 50 proc. stanu jednostki. Bataliony takie 
miały wówczas otrzymywać nazwę „harcerskich”, a dowodzić nimi mieli zastępowi 
lub ci, którzy znają skautingową ideologię. Było to niezwykle istotne, ponieważ za-
daniem harcerzy oraz szerzej młodzieży ochotniczej miało być podnoszenie morale 
w armii. Stało się niestety inaczej. 

Na zbiórkę mobilizacyjną, wyznaczoną w Warszawie na 17 lipca, stawiło się ogółem 
ok. 6 tys. młodzieży. Wcielono ich przede wszystkim do 201, 205 i 236 ochotniczego 
pułku piechoty. Zaledwie 10 dni później wyruszyły w pole pierwsze bataliony har-
cerskiego 201 pp. W dniu wymarszu było w pułku 70–80 proc. druhów, razem 505 
młodych chłopców. Pośpiech i improwizacja w organizowaniu Armii Ochotniczej 
sprawiły, że straty własne były ogromne. Rację miał Józef Piłsudski, który od samego 
początku był przeciwny tworzeniu samodzielnych pułków ochotniczych. Proponował 
on wcielanie ochotników do oddziałów już istniejących, „w których podnosiliby mo-
rale, a sami od starych żołnierzy uczyli się wojennego rzemiosła”. 
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W lipcu i sierpniu 1920 r., kiedy wyruszały na front kolejne zastępy młodych żołnierzy 
z Armii Ochotniczej, zdarzało się, że otrzymywali oni broń dopiero w wagonach kolejo-
wych lub po dotarciu na linię frontu. Sytuacje takie opisuje we wspomnieniach np. Ję-
drzej Giertych. Okazało się, że wobec pośpiechu w formowaniu jednostek ochotniczych 
ujawniły się poważne braki. Przyjęto wielu ochotników zbyt młodych, niezdolnych do 
znoszenia trudów wojennych, którzy zakopywali część sprzętu i uzbrojenia, gdyż były 
zbyt ciężkie. Szczególnie widoczny był brak wyszkolenia bojowego w ochotniczych 
szwadronach  jazdy.  Niejednokrotnie  tylko  zdecydowana  postawa  oficerów  chroniła 
ochotnicze oddziały od ucieczki przy pierwszym zetknięciu się z wrogiem. 

Większość ochotników biła się jednak po bohatersku. Do legendy przeszły wyczyny 
jednego z batalionów – 236 ochotniczego pp., sformowanego z warszawskich uczniów 
i studentów w budynku szkoły im. Władysława IV na Pradze. Batalion ten walczył 
pod Ossowem, a jego kapelanem był ks. Ignacy Skorupka, który zginął w walce, za-
chęcając do ataku swoich dawnych uczniów. Pomimo dużych strat duch w oddziałach 
ochotniczych był świetny. Propaganda bolszewicka, podrzucane odezwy i ulotki były 
wśród harcerzy jedynie tematem do kpin i śmiechu. Wiadomości o tworzeniu dużej 
Armii Ochotniczej dodawały ponadto optymizmu polskim żołnierzom, znajdującym się 
w ciągłym odwrocie, i zachęcały do dalszych ofiar w walce z bolszewickim najeźdźcą. 

W 1920 r. walkę podobnie heroiczną jak we Lwowie stoczyły miasta broniące prze-
prawy przez Wisłę na zachód od Warszawy – Płock i Włocławek. Manewr Iwana 
Paskiewicza z 1831 r. próbował powtórzyć Hajk Byżiszkian, znany jako Gaj-Chan, na 
czele swoje korpusu kawaleryjskiego, równie szybkiego i niebezpiecznego, jak Konar-
mia Budionnego. Bolszewicy nie zdołali utworzyć przyczółków na lewym brzegu Wisły 
pomimo skromnych sił, jakimi przyszło dysponować dowódcom obrony. Płock został 
za tę obronę odznaczony Krzyżem Walecznych. 

w kład młodego pokolenia w walkę o niepodległość został symbolicznie do-
ceniony przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, który 10 kwietnia 

1921 r. uhonorował najwyższymi odznaczeniami wojskowymi bohaterskich obrońców 
Płocka. Jednym z odznaczonych za udział w wojnie polsko-bolszewickiej i jedno-
cześnie najmłodszym wyróżnionym Krzyżem Walecznych był Tadeusz Jeziorowski, 
który jako 11-letni uczeń gimnazjum dostarczał amunicję na barykadę. Czyn, jakich 
wiele, a jednak wart odnotowania, bo czy dzisiaj młodzi ludzie byliby skłonni do ta-
kich poświęceń, ryzykowania swojego życia dla Ojczyzny? Pytanie pozostaje otwarte, 
ale warto, aby historia i potomni pamiętali o czynach młodego pokolenia czasu walki 
o niepodległość i granice państwa polskiego. 

Młodzież w walce o niepodległość i granice państwa polskiego 1914–1920



BiograMy



18

zOfIa 
lipowicz-nowosielska

U rodziła się 22 stycznia 1900 r. w wiosce Oszechliby, gmina Kocman (dzisiejsza 
Ukraina). Córka Andrzeja i Marii z Kopczyńskich. 

Z chwilą  rozpoczęcia działań  I wojny  światowej Zofia uciekła  z domu,  jak  setki  jej 
rówieśników, i jako 14-latka starała się przekonać komisje werbunkową o „ukończonej 
szesnastce”. Komisja w klasztorze w Trembowli,  przed  którą  stanęła  nastolatka,  od-
mówiła jednak przyjęcia jej do wojska. Wobec tego Zofia wróciła do domu i z całym 
oddaniem zaczęła opiekować się chorymi legionistami. Pomagała im w ucieczkach, do-
starczała ubrania i dokumenty. Dziewczyna współpracowała z miejscowym księdzem 
Martynowiczem i księdzem Kołaczem. Wspólnie też z koleżanką, Olgą Olechnowicz, 
dostarczały jeńcom informacje ukryte w papierosach i woreczkach z tytoniem. 

W marcu 1917 r. w Tarnopolu została wprowadzona do nielegalnej wówczas struktury 
Polskiej Organizacji Wojskowej, przez niejakiego Niecia. Po złożeniu przysięgi rozpoczęła 
pracę kurierki pod swoim nazwiskiem albo pod pseudonimem „Jurek Krawczyk”. Prze-
woziła w tobołkach, walizkach pod suknią czy płaszczem dokumenty, bibułę, naboje, 
materiały wybuchowe, browningi na trasie z Tarnopola do Trembowli, Stanisławowa, 
Złoczowa. W pracy organizacyjnej pomagała wówczas kpt. Kazimierzowi Gomulickiemu.

W listopadzie 1918 r. Zofia wyruszyła do Lwowa, by wesprzeć młodych ochotników, 
którzy przeszli do historii jako Orlęta Lwowskie, w ich walce o miasto z regularnymi 
oddziałami wojsk ukraińskich. Walczyła pod zwierzchnictwem sierżanta Rudolfa 
Pigułeczki, który kierował oddziałem peowiaków, studentów i skautów ze szkoły 
Sienkiewicza, oraz por. Waleriana Niedźwieckiego. W czasie walk na Persenkówce 
14 grudnia 1918 r. Zofia wraz z innymi ochotniczkami dostała się do niewoli, trafiła 
do obozu w Mikulińcach koło Tarnopola. Tam, dzięki wsparciu hrabiny Reyowej i jej 
córki Zofii udało się nawiązać kontakt z miejscową strukturą POW, która pomogła 
jej opuścić obóz. Zaangażowała się w działalność POW na tamtejszych terenach, 
zajętych przez wojska ukraińskie. Pełniła też ponownie obowiązki kuriera. 

Z chwilą gdy dowiedziała się o  organizowanej w 1919 r. we Lwowie Ochotniczej Le-
gii Kobiet, nie miała wątpliwości, że tam bardziej może się przydać. Razem z koleżanką 
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przeszły przez front na odcinku Złoczów–Olszanica. W maju 1919 r. rozpoczęła służbę 
w Ochotniczej Legii Kobiet. Spełniły się jej marzenia sprzed lat – wreszcie dostała mun-
dur i broń. Z szeregowej wartowniczki zostaje mianowana komendantką wart na Dworcu 
Czerniowieckim, a w listopadzie 1919 r. – oddziału transportowego. Pomiędzy 1918 a 1920 r. 
Służbę w Ochotniczej Legii Kobiet przeplatałą działalnością edukacyjną. Zebrała grupę 
żołnierzy analfabetów, do której dołączyli się niepiśmienni chłopi, i w Kirjanowicach w po-
wiecie lidzkim zaczęła się kurs czytania. Wobec braku elementarzy uczyła, wykorzystując 
książeczkę do nabożeństwa. Z czasem uzyskała zgodę powiatowego inspektora szkolnego 
Janowskiego na nauczanie i dostała wsparcie w postaci podręczników. Jej sukcesy w sferze 
edukacyjnej potwierdza też dokument, wysłany do Komendy OLK w Warszawie w czerw-
cu 1920 r. Inspektor Janowski podkreślał w nim konieczność pozostawienia Zofii Lipowicz 
w Kirjanowicach, argumentując to słowami: „niepospolity talent pedagogiczny i zdolności 
wychowawcze”. Jednak Zofia ponownie wybrała służbę w wojsku. 

Jako plutonowa OLK 29 maja 1920 r. objęła dowodzenie oddziałem przy placówce Czer-
wonego Krzyża na tzw. Dworcu Brzeskim (właśc. Dworzec Terespolski) w Warszawie. 
W sierpniu 1920 r. na czele swojej kompanii służyła w okopach na linii frontu pod War-
szawą. Pełniła służbę patrolową i komendy placu w lasach pod Miechowem, Wawrem, 
Ostrołęką i Świdrem. Należy wspomnieć, że na froncie był w tym czasie także jej ojciec, 
brat i jedna z sióstr. Została dowódcą 2 kompanii Baonu wileńskiego OLK. Służyła też 
na posterunku w Dęblinie oraz kierowała służbą patrolową w Wilnie. Zasługi Zofii 
Lipowicz zostały docenione, odznaczona została m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem 
Zasługi oraz Krzyżem Niepodległości. 

Już w odrodzonej Polsce ukończyła kurs Przysposobienia Wojskowego i Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu, uprawniający do nauki wychowania fizycznego w szkołach 
średnich. Szkoliła także kadry wojskowe. W lipcu 1922 r. wyszła za mąż za por. Eu-
geniusza Nowosielskiego. Los rzucił rodzinę Nowosielskich na emigrację, do Stanów 
Zjednoczonych. Po jakimś czasie wrócili do Wilna, gdzie zastał ich wybuch II wojny 
światowej. Już we wrześniu 1939 r. Zofia opuściła miasto w obawie przed aresztowa-
niem przez NKWD. Po pierwszym bombardowaniu Wilna jeden z jej synów, Bożydar, 
dołączył do jednego z batalionów 42 Pułku Piechoty.

Zofia  z młodszym  synem Józefem po przekroczeniu  granicy polsko-litewskiej  znalazła 
się w obozie dla internowanych Polaków w Birsztanach. Z Kowna przez Rygę dopłynęli 
statkiem do Sztokholmu. Dostali się na teren Wielkiej Brytanii, skąd 12 listopada 1939 r. 
wyjechali do Francji, jednak po inwazji Niemiec na Francję wrócili do Wielkiej Brytanii. 
Niewiele wiadomo o losach Zofii Nowosielskiej w Wielkiej Brytanii, a następnie w Szkocji. 
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Zachowały się natomiast informacje, że jej mąż Eugeniusz służył w Polskich Siłach Zbroj-
nych, odtworzonych i organizowanych po ewakuacji z Francji. Syn Bożydar był maryna-
rzem, później, po szkoleniu w Królewskich Kanadyjskich Siłach Lotniczych, przeniesiony 
został do 315. Dywizjonu Polskich Sił Lotniczych. Zofia natomiast starała się zapewnić byt 
sobie, a przede wszystkim młodszemu, uczącemu się Józefowi. Jak wspominał, matka 
podejmowała się wówczas dorywczych prac, głównie jako gosposia i kucharka. 

Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkała z rodziną w Londynie, gdzie zmarła 
w 1984 r.

HeNryK 
Batowski

U rodził się 12 maja 1907 r. we Lwowie. Był synem malarza Stanisława Kaczor- 
-Batowskiego. Jako trzynastoletni ochotnik uczestniczył w wojnie polsko-bolszewic-

kiej 1920 r. W szkole średniej interesował się historią najnowszą, a zwłaszcza dziejami 
krajów sąsiednich oraz ich językami. Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie  studiował  krótko  orientalistykę,  a  następnie  historię  i  filologię 
słowiańską. Członek korporacji akademickiej „Leopolia”. Korespondent prasy  lwowskiej 
w Pradze. Od 1925 r. współpracownik „Słowa Polskiego” i „Gazety Lwowskiej”. W 1928 r. 
odbył staż naukowy w Paryżu. W 1929 r. otrzymał doktorat z bohemistyki. W 1930 r. wyje-
chał na Bałkany jako korespondent „Kuriera Warszawskiego”. Od 1933 do 1936 r. sekretarz 
Słownika Starożytności Słowiańskich. W latach 1936–1939 lektor języków słowiańskich 
na UJ. Przed 1939 r. opublikował książki: Zarys syntetyczny. Państwa Bałkańskie (1800–
1923) i Podstawy sojuszu bałkańskiego 1912 roku. Ta ostatnia stała się podstawą habilita-
cji z historii nowożytnej Półwyspu Bałkańskiego na Wydziale Filozoficznym UJ (czerwiec 
1939 r.). Razem z innymi profesorami UJ aresztowany przez Niemców 6 listopada 1939 r. 
w ramach Sonderaktion Krakau i uwięziony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, 
a następnie Dachau. Uwolniony po kilkunastu miesiącach dzięki interwencji ambasadora 
Jugosławii w Berlinie Ivo Andricia. W 1941 r. wrócił do Krakowa, gdzie w latach 1942–1945 
uczestniczył w tajnym nauczaniu. Od 1944 r. wykładał i kierował konspiracyjną Szkołą 
Nauk Politycznych przy UJ. W 1945 r. zatrudniony w „Dzienniku Polskim” i PAP. W latach 
1945–1951 wiceprezes Komitetu Słowiańskiego w Polsce. Od czerwca 1946 r. docent etato-
wy na UJ. W latach 1951–1955 kontraktowy profesor nadzwyczajny historii powszechnej 
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na Uniwersytecie Warszawskim. W listopadzie 1956 r. otrzymał tytuł profesora nad- 
zwy czajnego. Od 1956 do 1977 r. profesor na UJ. W 1967 r. otrzymał tytuł profesora  
zwyczajnego, a także został kierownikiem Zakładu Historii Powszechnej Najnowszej UJ; 
pełnił tę funkcję do emerytury w 1977 r. Członek czynny odrodzonej po 1989 r. Polskiej 
Akademii Umiejętności oraz wielu polskich i międzynarodowych stowarzyszeń nauko-
wych. W PAU utworzył i prowadził Komisję Środkowoeuropejską. Zmarł 25 marca 
1999 r. w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Chorwackiej Jutrzenki, czechosło-
wackim Orderem Lwa Białego V klasy, jugosłowiańskim Orderem Sztandaru ze Zło-
tym Wieńcem, Orderem Jugosłowiańskiej Gwiazdy ze Złotym Wieńcem, bułgarskim 
Orderem Cyryla i Metodego I klasy oraz Medalem Františka Palackego.

Był autorem wielu prac naukowych; jego dorobek obejmuje m.in. trzydzieści książek, 
kilkaset rozpraw i artykułów, mapy w Atlasie historycznym świata. Ważniejsze 
publikacje: Zachód wobec granic Polski 1920–1940 (1995); Między dwiema wojnami 
1919–1939 (1988); Rok 1940 w dyplomacji europejskiej (1981); Europa zmierza ku 
przepaści (1977); Zdrada monachijska. Sprawa Czechosłowacji i dyplomacja eu-
ropejska w roku 1938 (1973); Agonia pokoju i początek wojny (sierpień-wrzesień 
1939) (1969); Austria i Sudety 1919–1938. Zabór Austrii i przygotowania agresji na 
Czechosłowację (1968); Rozpad Austro-Węgier 1914–1918 (sprawy narodowościowe 
i działania dyplomatyczne) (1965). 

JędrzeJ 
giertych

U rodził się 7 stycznia 1903 r. w Sosnowcu. W Warszawie zamieszkał z rodzicami 
w 1919 r. Miał wówczas siedemnaście lat, uczęszczał do siódmej klasy gimnazjum, 

był zapalonym harcerzem. Jego życie odmieniło się w lipcu 1920 r., gdy zobaczył roz-
lepione na murach kolorowe afisze z napisem: „Na front. Wszystko dla frontu! Wszyscy 
na front!”. Jednocześnie na rogach stołecznych ulic pojawiły się stoliki, przy których 
zapisywano ochotników do wojska. Nastoletni Jędrzej wziął udział w jednym ze spo-
tkań prowadzonych przez instruktorów harcerskich i przez twórcę Armii Ochotniczej 
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gen. Józefa Hallera. Wtedy nieodwołalnie postanowił, że najszybciej jak to możliwe 
wstąpi do wojska. 

O swej decyzji powiadomił matkę. Otrzymał jej zgodę, choć ostateczne słowo miało 
jeszcze należeć do ojca, który pracował w innym mieście. Jednak dni mijały, ojciec 
nie przyjeżdżał, a Jędrzej nie mógł dłużej czekać. Nastrój determinacji wśród ludzi 
rósł, Polaków opanowała uczuciowa „gorączka” i bardzo wielu – młodych i starych – 
chciało przeciwstawić się zbrojnie Armii Czerwonej nacierającej w głąb Rzeczypospo-
litej. Przebrał się więc w mundur harcerski, spakował plecak, do którego przytroczył 
dwa koce, i wraz z bratem stryjecznym pojechał do koszar w warszawskiej Cytadeli. 
Pojechał tramwajem wypełnionym młodymi ochotnikami, takimi jak on sam.

Jędrzeja przydzielono do ochotniczego, dopiero co powstałego pułku piechoty zło-
żonego ostatecznie z dwunastu kompanii. Rdzeń wszystkich tych kompanii stanowili 
harcerze, choć znalazło się w ich składach także wielu robotników i rzemieślników 
z dzielnic i przedmieść Warszawy. Część ochotników miała już swoje lata – byli 
łysi, z brzuchami. Ramię w ramie stanęli młodzi i starsi, analfabeci i wykształceni. 
Ci spośród ochotników, którzy znali się nawzajem, mówili do siebie po prostu „ty”, 
na ogół jednak w wojsku posługiwano się wobec siebie zwrotem „wy”, a jedynie do 
najstarszych młodzi zwracali się przez „pan”. 

Harcerze uczyli pozostałych musztry. Ponieważ Jędrzej był wysoki i robił wrażenie 
dorosłego, przydzielono mu do szkolenia kilkunastu starszych robotników. Początkowo 
był tym faktem onieśmielony, na szczęście robotnicy okazali się karni i uczyli się 
gorliwie. Szkolenie żołnierskie całego pułku trwało tylko kilka dni i to właśnie musztra 
stanowiła jego podstawę – w ten sposób nauczono ochotników dyscypliny i posłuchu. 

Już po tygodniu od pierwszej zbiórki pułk wyruszył na front. Dopiero w pociągu 
oficerowie i podoficerowie nauczyli ochotników repetowania i ładowania karabinu, 
rozkładania go na części i czyszczenia. Instruowali też, jak mierzyć do celu i strzelać. 
Większość jadących na wojnę nie miała o tym wszystkim pojęcia, bo nie starczyło 
czasu na wcześniejsze przeprowadzenie ćwiczeń ze strzelania. W praktyce więc 
ochotnicy sztuki tej uczyli się już podczas bitew, celując do wroga. 

Pierwsze dwie bitwy nastoletni Giertych stoczył pod Surażem i Łapami. Ochotnikom 
nie udało się w tych walkach zatrzymać Sowietów, ale opóźnili ich marsz do centrum 
Polski o kilka dni. Przysypany błotem i warstwą ziemi Jędrzej przetrwał kilkuminutową 
nawałę ogniową, kiedy to pociski wybuchały mu nad głową co kilka sekund: „Już byłem 
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na wpół w grobie” – napisze później o tych chwilach we wspomnieniach. Kolejną walkę 
stoczył w okolicach Raciborów, także tu nawała bolszewicka okazała się liczniejsza i sil-
niejsza od polskiego wojska. Walka ochotników polegała na ostrzeliwaniu się, ucieczce 
przed okrążeniem i odwrocie. Lepiej wypadli pod Ostrowią Mazowiecką, gdzie udało się 
Polakom obronić wojska taborowe przed nieprzyjacielem; a także kilkanaście kilometrów 
od Wyszkowa, tam z kolei zatrzymano bolszewików na jeden dzień, uniemożliwiając im 
przejście lasów. Następnego dnia jednak nastąpił ponowny odwrót i ucieczka. 

Wszystko zmieniło się 14 sierpnia 1920 r., gdy oddział, w którym walczył Jędrzej 
Giertych,  rozpoczął marsz  do  rozstrzygającej  bitwy:  „Przepełniały mnie  sprzeczne 
uczucia – wspominał po latach. – Wyraźnie odczuwałem dumę, że oto jestem obrońcą 
Warszawy, że moi rodzice, moja młodsza siostra, że całe miasto i mający w nim 
siedzibę polski rząd chronione są przed rosyjskim najazdem także i przeze mnie, 
przez mój karabin i ostrze mojego bagnetu i przez moją narażoną na kulę pierś. 
[...] Świadomość ta miała w sobie coś podniosłego [...], że aż szczękały zęby, nie ze 
strachu, lecz z wrażenia”. Tuż przed samą bitwą warszawską emocje sięgnęły zenitu: 
„Jakiś zbiorowy trans ogarnia szeregi, jakieś zbiorowe przeczucie i zbiorowa wola, 
w których zatracają się uczucia jednostek. To naród polski szedł do bitwy”. 

Dziś trudno w to uwierzyć, ale młody Jędrzej szedł do tej bitwy boso. Kiedy spał, 
któryś z kompanów ukradł mu buty, zostawił co prawda swoje, ale o wiele za małe. 
Nie dało się w nich chodzić. W rezultacie po kilkudniowym odwrocie nastolatek miał 
całe stopy poobcierane i zakrwawione marszu na bosaka. 

Przed decydującym starciem z bolszewikami Giertych był już nieludzko zmęczony. 
On i jego koledzy po prostu spali, idąc. Jędrzej budził się z amoku, gdy ludzki pochód 
stawał wskutek takiego czy innego zatoru na drodze. Zaczął bardziej niż wcześniej 
bać się o swoje życie i obok zmęczenia dopadł go teraz przejmujący smutek. 

Ale 15 sierpnia 1920 r. obudził się wypoczęty. Razem z kolegami znalazł się ostatecz-
nie w odwodzie piątej armii polskiej dowodzonej przez gen. Władysława Sikorskiego. 
W ciągu tego dnia kilkakrotnie posuwał się naprzód – w sumie o osiem kilometrów, 
bo tyle terenu odebrano nieprzyjacielowi. Dookoła widział ślady dopiero co sto-
czonych walk: usypane na poczekaniu okopy, tymczasowe groby, masę łusek po 
pociskach, czapki, menażki, łopatki i gromady rannych. 

Wypierając z impetem bolszewików, oddziały ochotnicze dotarły do Wkry. Sowieci 
popadli w popłoch i zaczęli bezładnie uciekać. Ochotnicy natomiast – chociaż nie było 
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takiego rozkazu – zaczęli ich gonić przez sięgającą do piersi rzekę. Już na drugim 
brzegu Jędrzej oddał kilka strzałów do bolszewickiego oficera próbującego opanować 
panikę swoich uciekających żołnierzy. Nagle Giertych został trafiony pociskiem w ra-
mię, gwałtownie osłabł i wycofał się na tyły. Przeprawił się z powrotem przez Wkrę, 
pomagając przy tym innemu polskiemu żołnierzowi, ciężej rannemu od siebie. Choć 
postrzał ramienia okazał się stosunkowo lekki, Giertychowi nakazano iść do szpitala. 
Tam okazało się, że w ranę wdało się zakażenie. Jako dorosły już człowiek opowiadał, 
że po bitwie nad Wkrą targały nim sprzeczne uczucia: z jednej strony radość ze zwy-
cięstwa nad bolszewikami i ocalenia własnego życia, z drugiej żal, że nie wziął udziału 
w ostatecznym pościgu i rozgromieniu nieprzyjaciela. 

Siedemnastoipółletni Jędrzej Giertych spędził w 1920 r. w wojsku trzy miesiące, w tym 
blisko miesiąc na froncie. Po rekonwalescencji wrócił do szkoły, ale daleko mu było do 
wzorcowego ucznia – rodzina obawiała się nawet, czy ukończy warszawskie gimnazjum, 
za pierwszym razem nie zdał matury. Ostatecznie egzamin dojrzałości zdał w trybie eks-
ternistycznym w Wilnie. Świadectwo otrzymał w październiku 1921 r. i dostał się na studia 
prawnicze Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z tytułem magistra praw w 1926 r.

W latach 1927–1932 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 1931 r. jako attaché 
kulturalny w Allensteinie (dzisiejszy Olsztyn). Był bliskim współpracownikiem Romana 
Dmowskiego i jednym z przywódców Stronnictwa Narodowego. Brał udział w kampanii 
wrześniowej w 1939 r. Podczas II wojny światowej został uwięziony w niemieckich obozach 
jenieckich. Po wojnie wrócił do Polski, a następnie wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie zaj-
mował się publicystyką i historią, był wydawcą książek i czasopisma narodowego Opoka. 

Zmarł 9 października 1992 r. w Londynie.

Józef 
herzog

U rodził się w Osieku koło Oświęcimia, miał trzech starszych braci – Franciszka 
(ur. w 1894 r.), Stanisława (ur. w 1897 r.), Stefana (ur. w 1899 r.) – oraz starszą 

siostrę Helenę (ur. w 1896 r.) i młodszą Marię (ur. w 1904 r.). Dziadek pracował jako 
flisak i przemycał z zaboru rosyjskiego broń dla powstańców styczniowych. Pamięć 
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dziadka pielęgnował ojciec Józefa Franciszek, który po odbyciu służby wojskowej 
w wojsku austriackim pracował w różnych restauracjach w Krakowie i okolicach.

Na dłużej zatrzymał się w Wadowicach, gdzie mały Józef poszedł do szkoły. Jak sam 
wspominał, oprócz domu rodzinnego to właśnie szkoła odegrała ważną rolę w ukształ-
towaniu jego poglądów: „dotąd opowiadano nam o Polsce, lecz dopiero w Wadowicach 
zaczęliśmy się uczyć historii Polski. Nie wszystko było, jak by się na pozór zdawać mogło, 
zaustriaczone czy zniemczone. Mundury austriackie, orły dwugłowe na budynkach i na 
monetach, napisy niemieckie i urzędowy język niemiecki to była tylko cienka, zewnętrzna 
powłoka, a w głębi serca i duszy ugruntowywała się coraz mocniej, coraz żywiej Nie-
podległa – Ojczyzna Polska”. Pamiętajmy, że zabór austriacki w tym czasie był o wiele 
bardziej liberalny niż niemiecki czy rosyjski.

Jeszcze ważniejsza dla Józefa była postawa jego starszych braci: zwłaszcza Franciszka 
i Stanisława. Ten pierwszy jako 18-latek zaczął w 1912 r. działać w Drużynie Polowej 
„Sokoła”, a następnie związał się ze „Strzelcem” – były to paramilitarne, patriotyczne for-
macje tworzone przez Polaków i tolerowane przez władze austriackie. Franciszek związał 
się także z Polską Partią Socjalistyczną. Stanisław również działał w „Strzelcu”, a Stefan 
najpierw należał do skautów (harcerzy), by na chwilę przed wybuchem wojny, w wieku 
15  lat, wstąpić do wadowickich oddziałów „Strzelca”. Najmłodszy z braci Józef zdążył 
przed wojną zaangażować się w grupę skautów działającą przy wadowickim gimnazjum.

W naturalny sposób zaraz po sformowaniu Legionów Polskich wstąpili do nich Franciszek 
i Stanisław. Ten drugi zginął już w listopadzie 1914 r. W ślady starszych braci chcieli pójść 
Stefan i Józef. Jesienią 1914 r. zgłosili się jako ochotnicy do komisji poborowej 1 Pułku 
Piechoty, który akurat zatrzymał się w miejscowości Sucha. Byli tak zdeterminowani, by 
dostać się do Legionów, że zdecydowali się na kłamstwo: Stefan stwierdził, że ma 17 lat, 
a Józef – 16. Komisja jednak nie dała się nabrać i odesłała chłopców do domu.

Józef nie zamierzał jednak rezygnować: spróbował raz jeszcze na początku 1915 r. 
Tym razem się udało – 15-letni młokos został przyjęty i trafił do 4 kompanii III bata-
lionu 1 Pułku Piechoty (wkrótce do Legionów wstąpił też Stefan). 

Józef brał czynny udział w walkach, został nawet dwukrotnie ranny. W 1917 r. stanął 
– tak jak inni legioniści – przed trudnym wyborem (tzw. kryzysem przysięgowym): czy 
złożyć przysięgę na wierność Niemiec (którym miały zostać podporządkowane Legio-
ny), czy zrezygnować z walki w polskich formacjach? Większość żołnierzy posłuchała 
Józefa Piłsudskiego i odmówiła złożenia przysięgi, co jednak równało się wcieleniu do 
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armii austriackiej. Taki los spotkał Franciszka, który trafił na front włoski. Idąc za radą 
brata, Józef postanowił przyznać się do swej małoletności: dzięki temu uniknął walki 
na rzecz Austriaków i mógł wrócić do rodziców. Jak wspominał, zjawił się w domu 
tuż przed Bożym Narodzeniem 1917 r., „w zdemobilizowanych, obdartych, zmiętych po 
dezynfekcji i pstrokato łatanych łachach, w austriackiej czapce na głowie, z ukrytym 
legionowym orzełkiem”.

Sytuacja na froncie zmieniała się jednak szybko, a szanse odrodzenia państwa polskiego 
rosły. Już kilka miesięcy później, ponownie za namową Franciszka, Józef  związał  się 
z tajną, piłsudczykowską Polską Organizacją Wojskową (POW). W listopadzie 1918 r., 
w momencie narodzin II RP i Wojska Polskiego, brał m.in. udział w zdobyciu Andrycho-
wa, a potem uczestniczył w walkach z bolszewikami. Wraz z nowo powstałym 4 Pułkiem 
Piechoty Wojska Polskiego odbił Lwów, zasłużył się również w potyczkach ze złowrogą 
kawalerią Siemiona Budionnego. Podczas tej kampanii poznał starszego o 3 lata Lepolda 
Okulickiego, późniejszego dowódcę Armii Krajowej. Jednocześnie, podczas krótkich urlo-
pów, eksternistycznie zaliczał naukę w gimnazjum (już po wojnie zdał maturę).

Po ostatecznym ustaniu walk o granice II RP w 1921 r., 20-letni Józef pozostał w woj-
sku jako zawodowy oficer. Służył m.in. w służbie wywiadowczej Korpusu Ochrony 
Pogranicza. Przez cały okres II RP pozostał wierny Józefowi Piłsudskiemu. Brał czyn-
ny udział w walkach kampanii wrześniowej w 1939 r., po czym na kilka lat trafił do 
obozów jenieckich, gdzie starał się organizować działalność konspiracyjną. W tym 
czasie jego dwaj bracia – również zawodowi oficerowie – zostali zamordowani przez 
Sowietów w ramach zbrodni katyńskiej.

Wyszedł na wolność w styczniu 1945 r. Postanowił zgłosić się do nowego, tworzonego 
przez władze komunistyczne Wojska Polskiego, ale nie przyjęto to ze względu na 
jego przeszłość. Nie mogąc pogodzić się z powojenną rzeczywistością, zaczął działać 
w konspiracyjnym Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Z tego powodu został w 1946 r. 
aresztowany i skazany – po brutalnym śledztwie i torturach – na 9 lat więzienia. 
Podzielił w ten sposób tragiczny los tysięcy polskich patriotów, represjonowanych 
przez komunistyczny reżim „ludowej” Polski.

Został zwolniony w 1951 r. Nie oznaczało to jednak końca represji: nie mógł znaleźć 
pracy, był inwigilowany przez UB, a następnie SB. Osiadł w Krakowie. Mimo szykan 
i trudności materialnych, mocno angażował się w upamiętnianie Legionów i aktywnie 
działał w społeczności legionowych weteranów. Stał się wręcz nieformalnym przy-
wódcą tego środowiska. 
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Marszałkowi pozostał wierny do końca. Na rozwieszonych w 1983 r. klepsydrach zna-
lazło się zdanie: „Panie Marszałku! Melduję – od młodości do śmierci broniłem Honoru 
i Godności Żołnierza Polskiego. J. Herzog”.

TadeUsz zygmUNT 
Jeziorowski

U rodził się 15 XI 1908 r. w Gostomi (pow. rawski). Rodzinnie związany z Płoc-
kiem. Od 1918 uczeń Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. 

W dniach 15–20 VIII 1920 jako ochotnik, łącznik bojowy, brał udział w obronie Płocka 
przed bolszewikami, m.in. dostarczał obrońcom amunicję.

W tym samym roku został przedstawiony do odznaczenia, a w 1921 r. jako najmłod-
szy uczestnik walk wyróżniony przez Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych. 

„Ochotnik Tadeusz Jeziorowski lat 13 zgłosił się do formacji ochotniczej 206 pułku 
piechoty w walkach około obrony Płocka. Przy poszczególnych barykadach nad-
zwyczajnym swym zachowaniem się i spokojem dodaje wprost otuchy nie licznym 
żołnierzom – obrońcom. Wśród tych walk […] okazał dużą pomoc w obronie bary-
kad, zaparcie się siebie, umiłowanie sprawy ojczystej, i bohaterstwo. Między innymi 
kiedy wybito obronę jednej z ostatnich barykad w mieście (koło poczty) a ranni 
ostatni żołnierze, gradem kul i niezwykle śmiałym napadem Kozaków zmuszeni 
opuścili barykadę pozostawiając karabin maszynowy wówczas ochot. Tadeusz Je-
ziorowski porwał i uniósł z barykady wymieniony karabin maszynowy. Unosząc 
(wlokąc) karabin maszynowy, pędzony był przez konnych bolszewików i w ostat-
nim momencie ciałem swym przykrył karabin. Bohaterskim tym czynem i przykładem  
zniewolił oddalających się żołnierzy do powrotu na linię bojową, zaś karabin maszy-
nowy uratował”.

W 1934 r. uzyskał kwalifikację na pilota myśliwskiego, od 15 września 1937 r. był do-
wódcą 133 Eskadry Myśliwskiej rozformowanej w X, następnie pierwszym dowódcą 
161 Eskadry Myśliwskiej we Lwowie. Od 1 XII 1938 na stanowisku oficera taktycznego 
III Dywizjonu Myśliwskiego 6 Pułku Lotniczego. 
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W 1939 r. walczył w kampanii wrześniowej. W stopniu porucznika pilota na stano-
wisku oficera taktyczno-operacyjnego przydzielono go do 6. Dywizjonu Myśliwskiego 
Armii „Łódź”. 4 września podczas ataku dziewięciu niemieckich Me-109 na lotnisko 
polowe w Widzewie-Ksawerowie został zestrzelony, poniósł śmierć. Pochowano go 
na cmentarzu w Łodzi. 

mIcHał 
kołopalewski 

U rodził  się w 1901 r. Do I Brygady Legionów wstąpił, mając zaledwie 15 lat. Przy-
jęto go, gdyż podał nieprawdziwą datę urodzenia. W ten sposób stał się jednym 

z najmłodszych legionistów. 

Był świadkiem i uczestnikiem wielu historycznych zdarzeń. W 1918 r. brał udział 
w rozbrajaniu Niemców, następnie skierowano go do obrony Lwowa przez Ukra-
ińcami. Od 1920 r. służył w kawalerii, w 1 Pułku Strzelców Konnych, m.in. walcząc 
w przełomowej bitwie pod Radzyminem i w pościgu za bolszewikami w kierunku 
Prus Wschodnich. Następnie jego pułk potykał się z Armią Konną Siemiona Budion-
nego w okolicach Stanisławowa, ponosząc ciężkie straty. 

Po wojnie mieszkał kolejno w Garwolinie, Ciechanowie, Łodzi. Założył rodzinę, uro-
dziło mu się trzech synów. Pracował w Policji Konnej, następnie jako instruktor jazdy 
konnej w 11 Pułku Ułanów, a tuż przed wojną jako strażak. 

Podczas okupacji niemieckiej wstąpił do struktur konspiracyjnych, m.in. prowadził 
szkolenia instruktażowe dla członków Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość 
(która weszła w skład Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej). 

W 1942 r. został aresztowany i po śledztwie przeniesiony do obozu w Radogoszczu, 
skąd w styczniu 1943 r. przewieziono go do KL Auschwitz. Według oficjalnej wersji, 
zmarł tam na zapalenie płuc 3 marca 1943 r.
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cezary 
skorupski

U rodził się 20 sierpnia 1899 r. w Choczu koło Pleszewa w Kaliskiem. Był czwar-
tym spośród pięciorga dzieci Aleksandra i Władysławy. Pochodził z niezamoż-

nej rodziny katolickiej. Rodzice jego nie posiadali ziemi uprawnej, a jego ojciec był 
stolarzem-dekarzem. 

Bardzo wcześnie włączył się w lokalne życie społeczno-polityczne. Jego nazwisko fi-
guruje w wykazie strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczu. Od 1 lipca 1917 
do 11 września 1918 r. konspirował w szeregach Okręgu Kaliskiego Polskiej Organizacji 
Wojskowej. W życiorysie z 1 lutego 1929 r. napisał: 

W dniu 20/VI 1919 r. powołano mnie do służby w Wojsku 
Polskim. Najpierw służyłem w 10 szwadr[onie] dragonów 
stacjonującym wówczas w Kaliszu, pod D[owódz]twem 
rtm. [Ludwika] Newelskiego. Szwadron ten przetranspor-
towany do Tarnowa został przemianowany na szwadron 
strzelców konnych przy D[owódz]tcwie 5 p.s.k. Z tego 
szwadronu sformował się III Dyon 5 p.s.k. Pewna część 
żołnierzy między którymi i ja byłem wyruszyła ochotni-
czo na front wraz z 4 szwadronem tego Dyonu. W szwa-
dronie tym pełniłem służbę frontową aż do końca akcji 
wojennej. Odbyłem odwrót kijowski i ofensywę z pod 
Warszawy. […] Po powrocie z frontu pełniłem służbę kan-
celaryjną w Dyonie, a po reorganizacji Dyonu – w szwa-
dronie, aż do zwolnienia to jest 31.VII. 1922 r. 

Formalnie Skorupski został wcielony do „szwadronu ziemi kujawskiej” sformowanego 
zgodnie z rozkazem ministra spraw wojskowych z 19 kwietnia 1919 r., w Brzeziu koło 
Włocławka. Jego formowanie zakończone zostało w Kaliszu. Szwadron miał być 
przeznaczony dla 2 Pułku Ułanów, jednak rozkazem z 17 czerwca 1919 r. wcielony 
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został do 3 Pułku Dragonów stacjonującego w Tarnowie i po kilku kolejnych reorga-
nizacjach ostatecznie wszedł (od września 1919 r.) w skład 3 Pułku Strzelców Konnych, 
następnie przemianowanego – po zawieszeniu działań wojennych – 6 października 
1920 r. na 5 Pułk Strzelców Konnych. 

Po opuszczeniu wojska – we wrześniu 1922 r. – został przyjęty na roczny kurs przy-
gotowawczy dla nauczycieli szkół powszechnych w Poznaniu. Kurs ten ukończył 
pomyślnie 26 października 1923 r. Sam egzamin dojrzałości złożył 20 czerwca 1923 r. 
Resztę wymaganych egzaminów zdał w trybie eksternistycznym. 19 listopada 1923 r. 
objął posadę nauczyciela w szkole jednoklasowej w Zajezierzu (pow. Inowrocław). 
Był jej założycielem i jedynym nauczycielem. 

20 czerwca 1929 r. ukończył Wyższy Kurs Naukowy upoważniający do nauczania 
w klasach szkolnych wyższych i został we wrześniu 1930 r. przeniesiony do Szkoły 
Powszechnej im. S. Staszica w Szamotułach, gdzie nauczał aż do momentu wybuchu 
II wojny światowej. Okresowo odbywał służbę wojskową, w tym od 1 lipca do 24 
sierpnia 1929 r. skrócony kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy. Uzyskał stopień pod-
porucznika rezerwy (od 1 sierpnia 1929 r.)

15 sierpnia 1939 r. został powołany został do wojska i przydzielony do Armii Poznań. 
Był  adiutantem dowódcy Batalionu Obrony Narodowej  „Szamotuły”  podporządko-
wanej 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. W czasie walk nad Bzurą został ranny 
w starciu  z Niemcami pod Sannikami  19 września  i  trafił  do niewoli.  Za męstwo 
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Zbiegł ze szpitala wojskowego i ukrywał się 
początkowo u siostry w Poznaniu, a następnie wyjechał do brata w Kaliszu. Tu 
wraz rodziną, na początku roku 1940, został przesiedlony do obozu przejściowego. 
Z Kalisza zostali wywiezieni do Kielc w Generalnym Gubernatorstwie. Zamieszkała 
w niewielkiej wsi Marzysz I (potem II) oddalonej kilkanaście kilometrów od Kielc. 
Tu nawiązał kontakt z NSZ. Konspirował w V Okręgu (Kielce). W tym czasie został 
awansowany do stopnia kapitana. Posługiwał się kilkoma pseudonimami: „Walery”, 
„Brochwicz”, „Władysław”. Po utworzeniu Brygady Świętokrzyskiej w sierpniu 1944 r., 
pełnił funkcję dowódczą w I batalionie 204 pp. Brał udział w licznych walkach 
z okupantem niemieckim, sowiecką partyzantką i komunistycznymi bojówkarzami. 
Odznaczony został brązowym Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego III klasy. 
W obliczu ofensywy Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. wziął udział w marszu BŚ 
na Zachód. Po demobilizacji armii amerykańskiej w Niemczech na początku września 
1945 r został w stopniu majora szefem Polskiej Sekcji Łącznikowej w Kompaniach 
Wartowniczych w Regensburgu. Po rozwiązaniu Kompanii w 1947 r. wyjechał do 
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Francji i zamieszkał w Lotaryngii. Wspomagał materialnie rodzinę pozostałą w PRL. 
Zmarł nagle 24 września 1967 r. Po kilkudziesięciu latach jego prochy zostały złożone 
w rodzinnym grobowcu na cmentarzu na Wawrzyszewie w Warszawie.

zbIgNIeW 
stypułkowski 

U rodził się 26 marca 1904 r. w Warszawie, w rodzinie Antoniego Stypułkowskiego 
i Anny z domu Probst-Wassman. Ukończył Gimnazjum im. Pawła Chrzanow-

skiego w Warszawie, w którym był prymusem (naukę historii Polski prowadzono 
tam w warunkach konspiracyjnych). W 1916 r. wstąpił do konspiracyjnej organizacji 
młodzieżowej  występującej  pod  nazwą  „Narodowy  Związek  Koleżeński”.  Podczas 
antyniemieckich manifestacji w Warszawie w 1917 r. został aresztowany i osadzony 
w Cytadeli (Warszawa, z której wyparto wojska carskie, była wówczas okupowana 
przez Niemców). W 1918 r. uczestniczył w akcji rozbrajania Niemców w Warszawie. 
Gdy do stolicy zbliżyła się nawała bolszewicka, w lipcu 1920 r., pomimo wątłego 
zdrowia, w wieku szesnastu, lat wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego. Uznano, 
że jest niezdolny do służby liniowej i skierowano do wygodnej i bezpiecznej służby 
w kancelarii Dowództwa Okręgu Korpusu w Warszawie. Zdołał jednak załatwić so-
bie nowy przydział, tym razem do jednostki walczącej na pierwszej linii frontu. W ten 
sposób znalazł się w załodze pociągu pancernego „Mściciel”. Tam jego idealistyczne 
poglądy zderzyły się z realiami wojennej codzienności.

Załoga bojowa wróciła właśnie z linii frontu, przywo-
żąc ze sobą kilku rannych i zwłoki dwóch towarzyszy. 
Dowódca przyjął mnie uprzejmie i za wstawiennictwem 
mego przyjaciela, którego szybko odnalazłem, zaliczył 
do plutonu szturmowego. Rozpocząłem regularne życie 
żołnierza frontowego. 

Właściwy pociąg pancerny składał się z dobrze opan-
cerzonej lokomotywy, idącej w środku, z kilku takichż 
wagonów dla oddziału szturmowego, uzbrojonego w ka-
rabiny maszynowe – a w owych czasach także i ręczne 
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– z dwóch lub kilku wagonów artyleryjskich i amunicyj-
nych, z przodu zaś i z tyłu pociągu doczepione były plat-
formy z narzędziami i materiałami do napraw. A oprócz 
tego by l pociąg towarowy, który zastępował normalne 
koszary i był punktem zaopatrzenia pociągu pancerne-
go. Stał on w pewnej odległości od pierwszej linii boju. […] 
Przez pierwsze dni trudno było mi znaleźć wspólny język 
z moimi nowymi kolegami. Byli to wykolejeńcy życiowi, 
rodem z dalekich kresów Rosji. Na siedemnastu żołnierzy, 
którzy spali obok mnie na pryczach […] niewielu tylko 
umiało czytać i pisać. Najmłodszy z nich był o dziesięć 
z górą lat starszy ode mnie. Każdy z nich miał już za 
sobą sześć lat wojny i tułaczkę po Rosji, Rumunii i innych 
krajach. Przeszli rewolucję na wschodzie i rzeź – rabu-
nek był w ich oczach zjawiskiem niemal zwyczajnym. 
Służyli dobrowolnie odradzającej się Polsce, bo instynkt 
patriotyczny trzymał się duszy ;polskiej najtrwalej. Ale te 
sześć minionych lat przygłuszyło w nich niestety wiele 
z instynktów moralnych. […]

Instynkt wchodzącego dopiero w życie chłopaka podpo-
wiadał, iż muszę umieć wytrzymać wszystkie te przykro-
ści z uśmiechem, i że nie wolno nikomu się poskarżyć 
– inaczej przepadnę. Uśmiech w stosunkach ludzkich to 
broń niezawodna. Rozbraja on przeciwnika skuteczniej 
od jakiejkolwiek oznaki gniewu czy zniecierpliwienia. 
Znamionuje wyższość duchową, której niemal zawsze po 
pewnym czasie poddają się ludzie słabsi kulturą duchową, 
choć czynią to często wbrew swej woli i nawet z irytacją. 
Uśmiech wzmaga siłę wewnętrzną, gdy chodzi o przetrwa-
nie w najtrudniejszych, a niekiedy najpodlejszych sytuacji, 
jakie człowiek w walce z człowiekiem wymyślić potrafi.

Powoli zaaklimatyzowałem się w tym nowym dla mnie 
środowisku, przestałem razić żołnierzy swoją delikat-
nością form, filigranową fizyczną postawą; przeciwnie 
– polubili mnie, otoczyli opieką w trudnych nieraz wo-
jennych warunkach i otworzyli swe serca. Przy ognisku 
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wieczorami nasłuchałem się dziwnych opowieści, wobec 
których najbardziej fantastyczne przygody rozbójnicze, 
czytywane w książkach dla młodzieży, wydawały się ni-
kłe i mało interesujące. Ale w tych opowieściach było też 
tyle ludzkiego bólu, tyle podświadomego szukania praw-
dy, tyle tęsknoty za innymi, poza wódką i dziewczyną, 
wartościami życia, iż pojąłem, że człowieka sądzić nie 
można tylko według jego zewnętrznej skorupy. 

(Z. Stypułkowski, Zaproszenie do Moskwy, Warszawa 1991, s. 31–33)

Stypułkowski uczestniczył w walkach z armią sowiecką w rejonie Zamościa, Rejowca 
i Zawad. Jak wspomina – „Miałem też zaszczyt ze szpicą wysuniętą przed pociąg wkro-
czyć pierwszy do oswobodzonego z oblężenia Zamościa, starego, historycznego grodu 
polskiego”. Przeciwnikiem były tu między innymi pododdziały owianej złą sławą Armii 
Konnej Siemiona Budionnego. Następnie wraz z załogą „Mściciela” walczył wzdłuż linii 
kolejowej Brześć–Baranowicze. Tam też zakończył swój szlak bojowy.

Wprost z pociągu pancernego powrócił na ławę szkolną i w 1921 zdał maturę. Jak wspo-
mina, często chodził wówczas na wagary. Były to jednak szczególne wagary. Ponieważ 
pasjonowały go prace Sejmu Ustawodawczego, zwłaszcza nad konstytucją – „zrywał się” 
ze szkoły, by z galerii sejmowej przysłuchiwać się obradom, a nawet do nich włączać. 

Podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył 
w 1925 r. Od 1927 r. pełnił funkcję Prezesa Naczelnego Komitetu Akademickiego. 
Politycznie był zaangażowany w Obozie Wielkiej Polski i Stronnictwie Narodowym. 
W 1930 został posłem na Sejm RP – był w tym czasie najmłodszym, zaledwie dwu-
dziestosześcioletnim polskim parlamentarzystą. Po wygaśnięciu mandatu posła wrócił 
do praktyki adwokackiej. Bronił w wielu procesach politycznych lat trzydziestych, 
zwłaszcza działaczy opozycyjnego ruchu narodowego (był m.in. obrońcą w słynnym 
procesie Adama Doboszyńskiego). W latach 1930–1937 pełnił funkcję prezesa Zarządu 
Okręgowego Stronnictwa Narodowego na Podlasiu i członek Rady Naczelnej SN. 

W 1939 r. walczył jako ochotnik w Wojsku Polskim. Wzięty do niewoli przez Armię 
Czerwoną,  ukrył  swój  stopień  oficerski,  dzięki  czemu  uniknął  losu  ofiar  Katynia. 
Wydany przez władze sowieckie Niemcom, został zwolniony z obozu jenieckiego 
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w 1940 r. Wrócił do Warszawy, gdzie włączył się w działalność podziemnego Stron-
nictwa Narodowego. W konspiracji występował pod pseudonimami „Sobota” i „Zby-
szek”. Od 1942 r. pełnił funkcję sekretarza generalnego Tymczasowej Narodowej Rady 
Politycznej, organu będącego zapleczem politycznym Narodowych Sił Zbrojnych. 
W marcu 1944 r. doprowadził do scalenia większości struktur NSZ z Armią Krajową. 
Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, w czasie którego został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami nadawanym za wybitne zasługi dla państwa w warun-
kach wojny (był też wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi). 

28 marca 1945 r. wraz z innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego, za-
proszony przez przedstawiciela władz sowieckich na rozmowy, został aresztowany 
przez NKWD w Pruszkowie i wywieziony do więzienia w moskiewskiej Łubiance. 
Przeszedł 141 przewlekłych przesłuchań (w tym 70 razy w nocy). W śledztwie jako 
jedyny  z  aresztowanych  odmówił  składania  zeznań  i  przyznania  się  do  „winy”  – 
co było swego rodzaju ewenementem w stalinowskich procesach pokazowych. Nie 
chciał zdać się na przydzielonych z urzędu rosyjskich „obrońców” w gruncie rzeczy 
wspierających oskarżenie – podczas osadzenia w więzieniu nauczył się rosyjskie-
go i mógł sam bronić się przed sądem. Sądzony w pokazowym procesie szesnastu 
w Moskwie w czerwcu 1945 r., został skazany na cztery miesiące więzienia. Tak niski 
wyrok nie wiązał się zapewne bezpośrednio z nieprzyznaniem się do winy przez 
Stypułkowskiego, lecz miał raczej uwiarygodniać proces w oczach nierozumnej opinii 
publicznej Zachodu. Stypułkowski zwolniony z więzienia wrócił na krótko do Polski, 
skąd w zagrożony aresztowaniem wyjechał nielegalnie na Zachód. 

Był wybitnym działaczem politycznym polskiej emigracji niepodległościowej w sze-
regach Stronnictwa Narodowego. Wykładał na uniwersytetach w Stanach Zjednoczo-
nych i Wielkiej Brytanii. W latach sześćdziesiątych, gdy mieszkał w Waszyngtonie, 
skutecznie lobbował na rzecz polskich interesów w Białym Domu i amerykańskim 
Kongresie. Napisane przez niego wspomnienia Zaproszenie do Moskwy (wiele tłuma-
czeń na obce języki), uznane zostały za ważną pracę sowietologiczną.

Nie doczekał obalenia komunizmu; nigdy nie powrócił do Polski. Zmarł 30 marca 
1979 r. w Londynie. 

34
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JaN berNard 
szczygielski

U rodził się 20 VIII 1903 r. w Końskowoli. Wychowywał się w zubożałej rodzi-
nie ziemiańskiej o silnych tradycjach patriotycznych. Jego pradziadek Maciej 

uczestniczył zarówno w powstaniu listopadowym jak i styczniowym, w którym także 
walczył dziadek Jan Ludwik. Mariusz Szczygielski, ojciec Jana, był urzędnikiem 
kolejowym. W związku z tym w roku 1915, wobec wycofania się wojsk rosyjskich 
z Warszawy, został ewakuowany wraz z rodziną do Chimek pod Moskwą. Janek 
uczył się w gimnazjum zorganizowanym przez Komitet Polski w Moskwie. 

Po przewrocie bolszewickim w 1917 r. sytuacja Polaków w Rosji pogorszyła się. Pogłę-
biły się trudności aprowizacyjne, a Polacy narażeni byli na szykany ze strony władz. 
W październiku 1918 r. Szczygielskim udało się dostać na pociąg do Warszawy. Ich 
exodus trwał miesiąc – w normalnych warunkach, nawet na początku XX w. podróż 
taka nie powinna trwać więcej niż jeden dzień. Niewątpliwie było to dla piętnastolet-
niego wówczas Janka niezapomniane przeżycie, być może wielka przygoda.

Janek nie stronił od przygód i miewał zwariowane pomysły, jak ten z budową tratwy, 
którą pływał po stawie w Chimkach. Choć był inteligentny, w szkole miał sporo trud-
ności, a kiedy nie zdał do następnej klasy, w obawie przed gniewem rodziców spędził 
całą noc na swojej tratwie. Podobne trudności przeżywał po powrocie do Warszawy. 
Wiemy jednak, że wiele czytał i znał historię ojczystą. Był polskim patriotą, mimo 
młodego wieku świadomym swych obowiązków wobec ojczyzny. To właśnie mie-
szanka romantycznej natury i szczerego patriotyzmu sprawiła, że zdecydował się 
wstąpić na ochotnika do wojska, by walczyć z bolszewikami.  

Został przydzielony do 1 batalionu 236 Ochotniczego Pułku Piechoty im. Weteranów 
Powstania 1863 r. Batalion ten powstał w zaimprowizowanych koszarach na terenie 
Męskiego Gimnazjum im. Króla Władysława IV na warszawskiej Pradze. Był on od-
działem organizowanym przy 36 Pułku Legii Akademickiej, który stacjonował w ko-
szarach na rogu ulic Targowej i Radzymińskiej. 1 batalionem dowodził początkowo 
ppor. Mieczysław Słowikowski (późniejszy słynny as alianckiego wywiadu w Afryce 
Płn.), a następnie por. Stanisław Matarewicz. Jan był jednym z najmłodszych żołnie-
rzy – ochotników, miał 16 lat, podobnie jak koledzy z batalionu: Zygmunt Płoszko, 
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Zygmunt Szczucki, Augustyn Zaorski. Posługę duchową niósł im kapelan oddziałów 
ochotniczych ks. Ignacy Skorupka.

Krótki okres szkolenia ochotników obejmował musztrę bez broni i naukę fechtowa-
nia oraz strzelanie z karabinu. Ćwiczenia te odbywały się na otwartym terenie po 
drugiej stronie ul. Zygmuntowskiej (obecnie al. Solidarności) i były obserwowane 
przez licznie gromadzącą się warszawską publiczność. Szkolenie wojskowe trwało 
zaledwie 2 tygodnie, dlatego też nie dziwią wspomnienia dowódców formacji ochot-
niczych, opisujące konieczność udzielania krótkich instrukcji posługiwania się bronią 
już w trakcie akcji bojowej.

Jednostki ochotnicze organizowane pod nadzorem Głównego Inspektoratu Armii 
Ochotniczej, według początkowych planów nie miały służyć w linii. Ich użycie bo-
jowe wynikało z trudnej sytuacji na froncie wojny polsko-bolszewickiej w lipcu i na 
początku sierpnia 1920 r. Pierwsze oddziały tzw. Armii Ochotniczej miały charakter 
wartowniczy, dopiero z czasem Naczelne Dowództwo WP zdecydowało się stworzyć 
samodzielne jednostki tj. 1 Ochotniczą Dywizję Piechoty. Pozostałe pododdziały ochot-
nicze miały służyć jako uzupełnienie strat wojennych w jednostkach macierzystych. 
Tak też było w wypadku batalionu, w którym służył Janek. 14 VIII 1920 r., na godzinę 
przed atakiem bolszewików na Ossów, został on odesłany z najbardziej zagrożonego 
odcinka polskiej obrony. Dopiero zdający sobie sprawę z grozy położenia płk Jerzy 
Sawa-Sawicki zadecydował o wykonaniu natychmiastowego kontrataku siłami napo-
tkanego, odchodzącego właśnie z pola bitwy batalionu ochotników.

W tym momencie właśnie rozpoczął się bój, który przeszedł do historii dzięki bo-
haterskiej śmierci ks. Ignacego Skorupki. Jako kapelan WP nie miał broni i mógł 
zgodnie z regulaminem pozostać na tyłach. Ks. Skorupka dlatego jednak uczestniczył 
w tym natarciu, że czuł się odpowiedzialny za swych podopiecznych. Jego obecność 
spowodowała, że kilkunastoletni chłopcy stawili czoła bolszewickim żołnierzom i za-
trzymali ich na drodze do Warszawy. Nie wiemy, kiedy dokładnie poległ Jan Szczy-
gielski. Warunki wojenne sprawiły, że pochowano go zaraz po bitwie w zbiorowej 
mogile wraz z 69 innymi ochotnikami. Obok niego polegli także szesnastolatkowie 
– Zygmunt Płoszko, Zygmunt Szczucki, Augustyn Zaorski.

Rodzina zdecydowała o pozostawieniu go w zbiorowej mogile na polu bitwy pod 
Ossowem. W 1924 r. stanął tam pomnik, na którym znalazło się nazwisko Janka. 
Napis na pomniku głosi: „siedemkroć odpieraliśmy hordy bolszewickie i tu padliśmy 
u wrót stolicy, a wróg odstąpił…”.
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Jan Szczygielski pozostawił po sobie Dziennik – zapis pierwszej miłości i dojrzałego 
patriotyzmu.

ks. sTaNIsłaW 
tworkowski

U rodził się 1 stycznia 1901 r. w Zalesiu w powiecie ostrołęckim jako najstarszy 
z jedenaściorga rodzeństwa. Żartując, mawiał o sobie niekiedy, że był pierw-

szym Polakiem urodzonym w XX w. Jego ojciec Ignacy Teofil był leśniczym, wywo-
dził się ze zbiedniałej rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Ossoria. Matka 
zaś – Anna z domu Kobus, pochodziła z wolnych chłopów kurpiowskich.

W 1913 r. Stanisław rozpoczął naukę w polskim progimnazjum w Ostrołęce. W mar-
cu 1915 r., w czasie wojennej ewakuacji ludności zarządzonej przez Rosjan, został 
oddzielony od rodziny. Zagubiony wstąpił jako ochotnik sanitariusz do 32. Syberyj-
skiego Pułku Piechoty. Jednostka ta uczestniczyła w walkach w rodzinnych stronach 
Stanisława pod rodzinną Ostrołęką, osłaniając miasto przed niemieckim atakiem 
z Prus Wschodnich. Po kilku tygodniach pobytu na froncie został zdemobilizowany 
jako niepełnoletni i ewakuowany w głąb Rosji. Schronienie znalazł w Mohylowie, na 
odległych Kresach dawnej Rzeczypospolitej, gdzie mieszkał w internacie i uczęszczał 
do polskiego gimnazjum. W 1916 r. wstąpił do tworzącego się harcerstwa polskiego 
– chorągwi im. księcia Józefa Poniatowskiego w Mohylewie. W tym nielegalnym 
początkowo ruchu, a później, po rewolucji lutowej 1917 r., działającym już jawnie, Sta-
nisław Tworkowski pełnił funkcję zastępowego. Harcerze, pełni patriotyzmu i wiary 
w odrodzenie Polski, przechodzili intensywne szkolenie wojskowe. Postępujący roz-
kład wewnętrzny ówczesnej Rosji, który przyspieszyła rewolucja bolszewicka i wy-
buch wojny domowej, sprawiał, że marzenia o odrodzonej Rzeczypospolitej z dnia na 
dzień zdawały się być coraz bliższe realizacji. 

W od początku 1918 r. do Mohylowa docierały wieści o walkach I Korpusu Polskiego 
na nieodległej Ziemi Mińskiej z bolszewikami. Stanisław Tworkowski wraz z innymi 
harcerzami wsłuchiwał się w opowieści o polskich zwycięstwach w walkach o Mińsk 
Litewski, Rohaczów czy Bobrujsk. To właśnie w Bobrujsku, odbitym w lutym 1918 r. 
koncentrowały się siły polskie dowodzone przez gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. 
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Jego siły oczyściły z bolszewików znaczny obszar polskich kresów nad Dnieprem 
i Berezyną, ustanawiając tam polską władzę. Do wyzwolonej enklawy zdążali ze-
wsząd rozproszeni wojną Polacy, ochotnicy do wojska. Był wśród nich znalazł się 
druh Stanisław Tworkowski. Wraz z kolegami ruszył do Bobrujska, aby zamienić 
mundur harcerski na wojskowy i po kilku dniach stał się szeregowym w kompanii 
karabinów maszynowych 4. Pułku Strzelców. Z jednostką tą przeszedł szlak bojowy, 
walcząc z bolszewikami i wyzwalając Mohylów, a następnie broniąc miasta przez 
wypadami bolszewickimi. Żołnierze polscy przywracali porządek na zajmowanym 
przez siebie terenie, krwawo rozprawiając się z okrutnymi bandami chłopskimi, które 
niszczyły majątki ziemskie na kresach. Odznaką I Korpusu był krzyż, gdyż żołnierze 
Dowbora stawiali zawsze ten chrześcijański symbol nadziei na odebranych bolszewi-
kom obszarach, jako znak zwycięstwa nad bezbożnictwem i anarchią.

W chwilach wolnych od służby prowadził Stanisław wśród żołnierzy działalność 
oświatową: uczył czytać i pisać po polsku, wykładał polską historię. Za bojowe 
zasługi  i  żołnierską  postawę  został  później  przedstawiony  do  odznaczenia  Legią 
Honorową i Mieczami Hallerowskimi. Doświadczenia rewolucji rosyjskiej, obrazy 
spustoszonych świątyń i ofiar mordów bolszewickiej Czeki na zawsze ukształtowały 
jego nieprzejednanie wrogi stosunek do komunizmu. Po latach jeden z towarzyszy 
broni Stanisława Tworkowskiego – pisarz Ignacy Oksza Grabowski – wspominał ten 
okres następująco: 

Była to chwila osobliwa. Na wyspie otoczonej oceanem 
barbarzyńców z jednej strony, a z drugiej tamą żelaznych 
zastępów Hindenburga, garść niepodległego, niezawisłego 
w sobie polskiego wojska… Nikt nam nie rozkazywał. 
Mieliśmy Polskę wyzwoloną i dumną. Mieliśmy nad sobą 
tylko Boga, a przy sobie swojego dowódcę.

W maju 1918 r. okazało się jednak, że Korpus, nie mając dość sił, aby prowadzić walkę 
na dwa fronty z bolszewikami i armią niemiecką, musiał skapitulować przed Niemcami. 
23 tysiące rozbrojonych wojskowych z I Korpusu, wśród których znalazł się także 
siedemnastoletni Stanisław, zostało przewiezionych pociągami do centralnej Polski.

Powrócił do domu również młody szeregowy Tworkowski, z krzyżem dowborczyków 
na mundurze – znakiem, który miał mu towarzyszyć już do końca życia. Dopisało mu 
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szczęście – odnalazł rodzinę, która powróciła z poniewierki w Rosji i podnosiła z ruin 
rodzinne gospodarstwo. We wrześniu 1918 r. rozpoczął naukę w Warszawie, w wie-
czorowym gimnazjum dla młodzieży wojskowej im. Kazimierza Kulwiecia przy placu 
Trzech Krzyży. Już wówczas czuł powołanie do stanu duchownego i był pewien, że 
chce poświęcić życie służbie Bogu. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości we wrześniu 
1919 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. 

Latem 1920 r. do stolicy Polski zaczął zbliżać się ten sam wróg, z którym Stanisław 
wcześniej walczył  na Mohylewszczyźnie. W  sierpniu  1920  r.,  gdy wielu  zaczynało 
wątpić, czy nawałę bolszewicką uda się powstrzymać, alumn Tworkowski wraz 
z kolegami z seminarium ponownie przywdział mundur wojskowy. W czasie bitwy 
warszawskiej służył jako sanitariusz w oddziałach Armii Ochotniczej pod Radzymi-
nem. Po zwycięstwie wrócił do przerwanej nauki. Okazał się wytrwały i dzięki wro-
dzonemu uporowi osiągnął wyznaczony cel. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 
1926 r., kilkanaście dni po zamachu majowym.

Starcia w Warszawie ksiądz Tworkowski przeżył, obserwując z bliska tragedię żołnierzy 
zmuszonych do bratobójczych walk. Było jeszcze jedno traumatyczne doświadczenie 
w jego życiu. Stał się wówczas zdecydowanym przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego i obozu 
sanacyjnego. Jako ksiądz był czynnym działaczem społecznym i politycznym. Był jednym 
z kapelanów Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. Politycznie związał 
się z Narodową Demokracją, obozem programowo zwalczającym sanację. Uważał, że 
jego obowiązkiem jako kapłana i patrioty jest walka o wielką i katolicką Polskę, kraj no-
woczesny, ale wierny Chrystusowi – a właśnie te ideały wypisali na swoich sztandarach 
narodowcy. Należał do Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego. W latach 30. 
publikował na  łamach  „Warszawskiego Dziennika Narodowego”  i  „Myśli Narodowej”. 
Należał do skupiającego weteranów Stowarzyszenia Dowborczyków. 

Przede wszystkim był jednak duszpasterzem i wychowawcą młodzieży. Od 1927 r. 
jako prefekt szkół ogólnokształcących państwowych i prywatnych wykładał religię 
w Mińsku Mazowieckim, Pruszkowie, Nowym Dworze, Radzyminie i Warszawie. 
Wpajanie młodzieży wartości narodowo-katolickich nie podobało się władzom. 
20 czerwca 1934 r. w ramach fali represji przeciwko narodowcom został pozbawiony 
prawa nauczania religii w szkołach państwowych. Biurokraci z Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego zarzucali mu „wywoływanie nienawiści wśród 
dzieci katolickich do dzieci wyznania mojżeszowego”. Od tej pory uczył religii tylko 
w szkołach prywatnych i samorządowych. Podjął się również działalności duszpaster-
skiej wśród więźniów w więzieniu na Pawiaku.
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Podczas walk we wrześniu 1939 r. ks. Tworkowski służył jako kapelan wojskowy, bio-
rąc udział w obronie Warszawy. Pracował jako sanitariusz w Wojskowym Szpitalu 
Okręgowym przy ul. 6 Sierpnia. Za bohaterską postawę został odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Po kapitulacji stolicy trafił na krótko do niewoli. Jak wspominał, został we-
zwany wraz z innymi księżmi przez niemieckiego komendanta obozu, który stwierdził, 
że nie muszą być jeńcami i może ich zwolnić – warunkiem miało być słowo honoru, 
że nie będą udzielać się w działalności politycznej. Przysięgę złożył i do końca wojny 
stronił od polityki – brał jednak czynny udział w konspiracji niepodległościowej. „Dla 
nas walka o niepodległość to nie była żadna polityka, myśmy nie walczyli z jakimiś 
faszystami czy innymi hitlerowcami, myśmy walczyli z Niemcami jako odwiecznym 
wrogiem Polski” – tłumaczył. 

Nieoczekiwanie złożona wówczas przysięga bardzo mu się przydała. W 1941 r. do 
ks. Tworkowskiego przyszło dwóch Niemców z zapytaniem, czy zgodzi się na reedycję 
swojej przedwojennej książki „Polska bez Żydów”. Praca ta, napisana i wydana w zupeł-
nie innych realiach, omawiała trudne relacje polsko-żydowskie w Polsce przed wojną 
i stawiała tezę, że ludność żydowska powinna emigrować do własnej ojczyzny – do 
Palestyny. Ksiądz Tworkowski odmówił, zdając sobie sprawę z tego, że jego zgoda będzie 
oznaczała współudział w niemieckiej rasistowskiej propagandzie antysemickiej i Holo-
kauście, z czym jako Polak i ksiądz nie chciał mieć nic wspólnego. Motywował to słowem 
honoru, że zachowa postawę apolityczną, które dał niemieckiemu oficerowi. Zaskoczeni 
Niemcy wyszli z mieszkania. Ksiądz Twardowski na wszelki wpadek zmienił adres.

W czasie okupacji niemieckiej działalność duszpasterską prowadził w parafii św. Flo-
riana na Pradze. Był kapelanem VI Obwodu Armii Krajowej Warszawa-Praga, gdzie 
używał pseudonimu „Paweł”. Brał udział w tajnym nauczaniu, wykładając religię m.in. 
w tajnym liceum działającym jako Zakłady Naukowe Heleny Grabowskiej przy ul. Kró-
lewskiej 16. W czasie powstania warszawskiego był kapelanem Zgrupowania „Północ” 
i pracował w szpitalach na Powiślu i w Śródmieściu. Odznaczony Krzyżem Wojennym 
Virtuti Militari V klasy za „wyróżniające się męstwo w akcjach bojowych w okresie 
konspiracji, a szczególnie w okresie Powstania Warszawskiego” – jak napisano w uza-
sadnieniu. Był także odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem 
Zasługi z Mieczami. 

Po wojnie pracował jako wikary w parafiach św. Jakuba i Matki Bożej Loretańskiej na 
warszawskiej Pradze. Okres powojenny był dla niego szczególnie trudny, kiedy patrzył 
bezsilnie na Ojczyznę zniewoloną przez Sowietów i ich komunistycznych kolaborantów, 
na postępującą degradację moralną oraz cywilizacyjną Narodu. W tym czasie wydawał 
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pisemko dla młodzieży  „Kółko Różańcowe”, które kolportował w szkołach, w których 
nauczał religii. Wśród jego uczniów w tym czasie był m.in. późniejszy premier Jan Ol-
szewski. Jednak w 1949 r. został usunięty przez komunistów ze stanowiska prefekta szkół 
warszawskich. I tak mógł mówić o szczęściu, że nie został aresztowany. 

Gdy w 1956 r. władze PRL wprowadziły ustawę o dopuszczalności przerywania ciąży, 
ks. Tworkowski rozpoczął swoją antyaborcyjną krucjatę. W 1957 r. bez zgody cenzury 
i pod pseudonimem „Tworzynowski” wydał nielegalnie, w nakładzie 500 egzemplarzy, 
powieść pt. Kainka. Książka, w której potępiał proceder aborcji, stała się pierwszą pozy-
cją polskiej literatury „drugiego obiegu” po 1956 r. Służba Bezpieczeństwa szybko ustaliła, 
kto był jej autorem. Za przygotowanie tej publikacji ks. Tworkowski został aresztowany 
i spędził dwa miesiące w areszcie. Sprawa znalazła finał w sądzie: 11 stycznia 1960 r. 
ks. Tworkowski został skazany na 6 tygodni więzienia. Kainka została uznana przez 
władze za publikację szkodliwą dla interesów państwa. W opinii cenzora z Głównego 
Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk napisano: 

Powieść napisana jest dość sugestywnie i na niektóre 
środowiska naszego społeczeństwa może wywrzeć duży 
wpływ. Napisana z pozycji wojującego klerykalizmu. 
Aczkolwiek akcja powieści toczy się w okresie między-
wojennym, wszystkie poruszane zagadnienia w chwili 
obecnej są dla Kościoła nad wyraz aktualne. Rozwinięte 
w tej książce problemy mają znaczenie nie tylko dla 
wojującego klerykalizmu, mają one oczywistą i aktual-
ną wymowę polityczną, ostrzem wyraźnie skierowaną 
przeciwko naszym zasadom etycznym, moralnym i po-
litycznym. I dlatego publikowanie i rozpowszechnianie 
tej książki jest z punktu widzenia interesów naszego 
państwa szkodliwe. 

Ksiądz Tworkowski stał się jednym z najbardziej znanych, obok Walentego Maj-
dańskiego i paulina o. Krzysztofa Kotnisa, obrońców życia poczętego. Za swoją 
konsekwentną postawę był szykanowany przez Służbę Bezpieczeństwa i Urząd ds. 
Wyznań, m.in. wielokrotnie przesłuchiwany pod zarzutem występowania przeciwko 
porządkowi prawnemu Polski Ludowej, otrzymywał domiary podatkowe, mandaty 
karne, a do 1970 r. ciążył na nim zakaz obejmowania jakiegokolwiek probostwa. Od 
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1959 r. mieszkał jako rezydent w parafii św. Jadwigi w Milanówku. W czasie jednej 
z wielu tzw. rozmów ostrzegawczych miał powiedzieć oficerowi SB: „Między panem 
a mną jest barykada nie do przebicia. Tylko jedno nas łączy: polska święta ziemia, bo 
i pana, i mnie w niej zakopią”. 

Ostatecznie zakaz obejmowania stanowisk kościelnych został wobec ks. Tworkow-
skiego cofnięty i 1971 r. otrzymał on probostwo kościoła św. Jadwigi w Milanówku. 
Pracował tam do 1983 roku. Miał znaczący wpływ na duchową i intelektualną formację 
członków Straży Pokoleń – antyaborcyjnej organizacji powstałej w Warszawie w 1980 r. 
i skupiającej młodzież. W 1981 r. otrzymał tytuł kapelana honorowego Papieża Jana 
Pawła II. Gdy w 1983 r. przeszedł na emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie 
uznał jego wniosku i pozbawił ks. Tworkowskiego prawa do otrzymywania świadczeń. 

Po roku 1989 r. nie wierzył w ostateczny upadek komunizmu: „Ten diabelski system 
nie upadł, ale się przepoczwarzył. Wczoraj mieliśmy sekretarzy, dziś są inni manipu-
lanci: maklerzy i dziennikarze”. I dodawał: 

Nie umiem sobie wyobrazić Polski bez katolicyzmu. Nie 
umiem sobie wyobrazić Polski bez Jezusa Chrystusa. 
Dziś społeczeństwu trudno jest to pojąć. Okrągły Stół ob-
siedli ludzie, którzy dziś za wszelką cenę chcą zepchnąć 
religię do kościoła. Zapominają, że Jezus jest Prawdą, 
Drogą i Życiem. Tylko z Nim można stać się w pełni 
człowiekiem, w pełni Polakiem. 

Do końca życia mieszkał jako rezydent w domu rekolekcyjnym w Kaniach Helenow-
skich pod Warszawą. Zmarł 7 marca 1999 r. w klasztorze w Dąbrówce koło Kadzidła, 
został pochowany na cmentarzu w Kadzidle, na ukochanych przez niego rodzinnych 
Kurpiach.
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Marszałek Józef Piłsudski dekoruje Tadeusza Jeziorowskiego Krzyżem Walecznych (1920 r.)

Uroczystość poświęcenia pomnika ku czci poległych  
w bitwie pod Radzyminem w Ossowie (1924 r.)
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Tadeusz Zygmunt Jeziorowski 
(1908–1939)

Józef Herzog (1901–1983)

Zofia Lipowicz-Nowosielska (1900–1984)

Alumni Seminarium Metropolitalnego Warszawskiego pełniący służbę sanitarną  
w armii generała Józefa Hallera, drugi od lewej siedzi ks. Stanisław Tworkowski  (1920 r.)
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Życiorys Tadeusza Zygmunta Jeziorowskiego (1908–1939)
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Cezary Skorupski (1899–1967)
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Michał Kołopalewski (1901–1943) Ochotnik Jasio Nowiński, 1920 r. (NAC) 

Doroczny komers korporacji studenckiej  
Aquilonia w Warszawie, z lewej stoi  
Zbigniew Stypułkowski (listopad 1938 r.)



Orlęta Lwowskie, trzecia od lewej stoi Helena Bójwidówna. Listopad 1918 r. (NAC)

Obóz wartowniczy w Pruszkowie, patrol harcerski na kolei, 1920 r. (Związek Harcerstwa Polskiego)


