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Wstęp
Pośród dziejów Polski można znaleźć wiele wydarzeń, które wywarły doniosły wpływ na na-

szą historię, ale także wpłynęły na losy Europy czy też świata. Jednym z takich epokowych wy-
darzeń była toczona między Polską, a bolszewicką Rosją, w sierpniu 1920 r., Bitwa Warszawska. 
W jej wyniku armia polska powstrzymała pod Warszawą nacierające siły sowieckie dla których, 
pokonanie Polski było tylko wstępem do podbicia całej Zachodniej Europy i przeszczepienia 
do europejskiego dziedzictwa komunistycznych idei. Wydarzenia te stały się inspiracją wystaw: 
„Sercem Polsce, Murem dla Europy – 100-lecie Bitwy Warszawskiej” oraz „Niezwykłe czasy zwy-
kłych bohaterów. Mieszkańcy Kielecczyzny w Bitwie Warszawskiej”.

Przygotowując wystawę „Sercem Polsce, murem dla Europy – 100-lecie Bitwy Warszawskiej” 
staraliśmy się przypomnieć z jednej strony – przebieg walk, najważniejsze postacie mające nie-
bagatelny wpływ na rozwój wydarzeń, wyposażenie i uzbrojenie obu armii oraz rolę powołanej 
wówczas Armii Ochotniczej, a z drugiej – ukazać losy jeńców i ofiarność społeczeństwa polskie-
go oraz szczególną rolę kobiet. 

Na uwagę zasługują również plakaty propagandowe wzywające do obrony ojczyzny przed 
bolszewickim najazdem, a  przygotowane przez znanych polskich artystów grafików. Przeci-
wieństwem takiej postawy była wszechobecna sowiecka propaganda, starająca się osłabić ducha 
walki nie tylko wśród żołnierzy, ale w całym społeczeństwie polskim.

W drugiej części wystawy zatytułowanej „Niezwykłe czasy zwykłych bohaterów. Mieszkańcy 
Kielecczyzny w Bitwie Warszawskiej”, przygotowanej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, 
odnieśliśmy się do reakcji mieszkańców naszego regionu na wydarzenia poprzedzające samą 
Bitwę, a także przedstawiliśmy aktywny w niej ich udział.
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Echa wojny docierały do mieszkańców Kielecczyzny głównie za pośrednictwem prasy. To 
właśnie na łamach czasopism, a głównie „Gazety Kieleckiej”, informowano o sytuacji militarnej, 
postępach wojska, potyczkach wojennych, okolicznościach śmierci poszczególnych osób, a tak-
że ofiarności społeczeństwa, które nie szczędziło pieniędzy i darów na rzecz wojny z bolsze-
wikami. Wśród tych informacji szczególne miejsce zajmowały wiadomości dotyczące walczącej 
w obronie Polski, stolicy i młodzieży harcerskiej. 

1 lipca 1920 r., powołana przez Józefa Piłsudskiego, Rada Obrony Państwa zarządziła na ca-
łym wolnym terenie Polski formowanie armii ochotniczej. Władze naczelne ZHP ogłosiły Po-
gotowie Wojenne Harcerstwa. Rozkazami z dnia 7 i 13 lipca wezwano harcerzy do mobilizacji 
wszystkich sił i koncentracji przeszkolonych, starszych harcerzy w dniu 17 lipca pod Warszawą. 
Na zapleczu frontu zlecono organizowanie służby pomocniczej, która miała zastąpić żołnierzy 
powołanych do walki frontowej. Wprost z letnich obozów, domów rodzinnych, harcerze i in-
struktorzy zgłaszali się w punktach werbunkowych. 

W Kielcach do służby ochotniczej na froncie zgłosiło się ponad 130 harcerzy z samego mia-
sta i okolicznych miejscowości. Całą akcją werbunkową kierował harcerz I stopnia Remigiusz 
Laskowski, drużynowy I KDH. Współpracowali z nim: Michał Pfadt – harcerz z Wiślicy, Tadeusz 
Ludwikowski, Rusław Szydłowski z Ostrowca, Władysław Korzeniowski i Józef Bielejec ze Sta-
rachowic, Stanisław Roliński z I KDH. 

Czesław Bohdan Zaleski, współorganizator kieleckiej kompanii ochotniczej i  jej wojenny 
dowódca, tak wspomina ten czas:

Najliczniejszą grupą, która stawiła się na wezwanie Naczelnictwa była oczywiście młodzież harcer-
ska. Do kompanii zgłosiło się około 130 chłopców. Część z nich ubrana była w mundury wojskowe, 
a pozostali w harcerskie. Wszyscy uzbrojeni byli w różnego rodzaju broń, począwszy od starych, 
jednostrzałowych Werndli, a skończywszy na sztucerach myśliwskich1.

Zbiórkę i wymarsz kompanii wyznaczono na 10 lipca 1920 r. w parku miejskim. O północy 
kompania pod dowództwem druha Zaleskiego z orkiestrą na czele, wymaszerowała na dworzec 
kolejowy i odjechała do Warszawy. Została przydzielona do 205 pułku piechoty, który wchodził 
w skład armii dowodzonej przez gen. Hallera.

Oprócz oddziałów frontowych, w Kielcach zorganizowana została również druga kompania 
wartownicza. Utworzono ją z 15-16-letnich harcerzy, a 13-14-letni „młodzicy” mieli pełnić „służbę 
gończą” . Jej organizatorem i komendantem był harcerz I stopnia Edward Meissner. 

W obronę Ojczyzny aktywnie włączyły się również harcerki wezwane rozkazem swojej Na-
czelniczki. Pełniły służbę pomocniczą w Pogotowiu Wojennym, zajmowały różne stanowiska 
1 J. Hendler, Harcerska straż nad Wisłą. Udział harcerstwa kieleckiego w Bitwie Warszawskiej w 1920, Kielce 1992, 
s. 4.
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w Komitetach Obywatelskich i w Polskim Czerwonym Krzyżu. Organizowały pomoc material-
ną dla żołnierzy, prowadziły punkty wydawania żywności oraz punkty sanitarno-opatrunkowe, 
korespondencyjne, pomagały w szpitalach.

Po rozbiciu wroga i  zmuszeniu go do wycofania się daleko od stolicy, ochotnicze pułki 
i kompanie były stopniowo rozwiązywane. Młodzież wracała do zajęć szkolnych i codziennej, 
zwykłej pracy harcerskiej. Pamięć o ich wielkiej odwadze i determinacji w walce o wolność 
i niepodległość trwa…

Obie wystawy łączy jeden cel – pamięć o niezwykłych wydarzeniach i wspaniałych ludziach, 
którzy nie wahali się oddać życia dla Ojczyzny.

Gracjan Bazyl 
Małgorzata Pronobis





Wielki zbiorowy wysiłek Polaków czyli Cud nad Wisłą – 
rozważania w 100-lecie Bitwy Warszawskiej

Przez wiele dziesięcioleci wojna polsko-bolszewicka i jej kulminacyjny moment, a więc Bitwa 
Warszawska, pozostawały tematem tabu. Do końca lat 80-tych XX w. próżno było szukać nie 
tylko opracowań, ale nawet podstawowych informacji na ten temat. W podręcznikach szkol-
nych zaledwie kilka linijek w tekście dotyczącym kształtowania się granic jasno sugerowało, 
że wojnę sprowokowały wrogie państwu radzieckiemu polskie kręgi polityczne i burżuazyjne. 
I w zasadzie tyle. Był to jeden z tych tematów wyklętych, o których się nie mówiło i nie pisa-
ło1. Powojenna historiografia zdominowana przez reżim polityczny nie mogła poruszać przecież 
kwestii zwycięstwa nad „bratnią” Armią Czerwoną i ukazywać społeczeństwu niewygodnych dla 
Związku Sowieckiego faktów. 

Profesor Norman Davies w 1997 r. w przedmowie do pierwszego polskiego wydania swojej 
pracy pt. Orzeł biały, czerwona gwiazda pisał o problemach, jakie w latach 70-tych i 80-
tych XX w. napotykał, kiedy postanowił zająć się tym szczególnym obszarem polskiej histo-
rii2. Kwestią bowiem problematyczną był nie tylko sam temat. Przede wszystkim chodziło 
o obiektywną ocenę, kto wojnę rozpoczął, kto był agresorem. Narracja bowiem, wokół wojny 
polsko-bolszewickiej była od dawna ustalona – wojnę rozpoczęli Polacy, atakując bolszewicką 
Rosję w 1920 r. i każda inna interpretacja faktów była fałszywa. Ustaleniom Daviesa zupełnie 
inaczej oceniającemu konflikt nie dawano wiary z oczywistych względów nie tylko w Polsce 
Ludowej, ale także i w kręgach naukowych Wielkiej Brytanii. Taka była siła wpływów rosyj-
1 Por. Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej, oprac. M. M. Drozdowski, H. Eychhorn-Szwankow-
ska, J. Wiechowski, Paryż 1990, s. 9.
2 N. Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda, Kraków 1997, s. 7-13.
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skiej interpretacji faktów i pro-
pagandy. 

Po transformacji ustrojowej 
historycy polscy mogli wresz-
cie zająć się w  sposób rzetelny 
pisaniem na temat wojny pol-
sko-bolszewickiej i  oceną Bi-
twy Warszawskiej. Bazując na 
opracowaniach, wspomnieniach 
i dokumentach przedwojennych 
w ostatnich latach przygotowali 
wiele artykułów i pozycji zwar-
tych. I choć nie odkryto zbyt wie-
lu nowych faktów, to ma miejsce 
ich nowa interpretacja, ale także 
(a może przede wszystkim) skut-
kuje to przywracaniem pamięci 
bohaterów i bitew z tego drama-
tycznego okresu. Spośród wielu 
stoczonych bojów w  tej wojnie 
niewątpliwie największe strate-
giczne znaczenie miała Bitwa 
Warszawska. Jak twierdził bry-

tyjski polityk, stojący na czele Misji Ententy skierowanej wtedy do Polski, lord Edgar Vincent 
wicehrabia d’Abernon (jeden z nielicznych zagranicznych polityków właściwie oceniających zna-
czenie walk o stolicę Polski), Bitwa Warszawska była osiemnastą decydującą bitwą świata3. Gdy-
by nie zwycięstwo polskiego oręża w sierpniu 1920 r. pochód rewolucji do Europy na bagnetach 
sowieckiej armii był jak najbardziej prawdopodobny, a jego skutki mogły zmienić bieg historii 
całego kontynentu, a przynajmniej dużej jego części. 

Tymczasem kwestia ustalenia choćby ram czasowych omawianych wydarzeń nie jest prostą 
sprawą. Zazwyczaj nie stanowi większego problemu podanie daty rozpoczęcia wojny. Jednak 
w tym przypadku właściwie do dziś toczą się spory, kiedy tak naprawdę rozpoczął się konflikt 
dwóch państw, które pojawiły się na nowej mapie Europy tuż po zakończeniu I wojny światowej 

3 E. V. d’Abernon, Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920 roku, Warszawa 1932, s. 13; 
G. Nowik, Wojna światów 1920. Bitwa warszawska, Poznań 2011, s. 9.

Dr Izabela Bożyk podczas wykładu
Fot. Robert Kardas
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– odbudowującej swą tożsamość Rzeczypospolitej i spadkobiercy carów – Rosji, ale pod rządami 
komunistycznej partii bolszewickiej. W tym wypadku historycy polscy zdecydowanie odrzucają 
ustaloną przez historiografię rosyjską i powtarzaną w Europie datę – kwiecień 1920, a więc czas 
natarcia wojsk polskich na Kijów. Wojna bowiem toczyła się już dawno. Według najczęściej przy-
jętej interpretacji wojna dla Polski rozpoczęła się od potyczki pod Berezą Kartuską 14 lutego 1919 r. 
Jednak i ta data wydaje się zbyt przesunięta w czasie, gdy weźmiemy pod uwagę walki w Wilnie 
w styczniu 1919 r. z miejscową Czerwoną Gwardią, usiłującą przejąć władze w tym mieście. 
W rzeczywistości należy jednak oddać w tej kwestii głos samemu marszałkowi Piłsudskiemu, 
który w swym dziele Rok 1920 pisał, że tak naprawdę wojna z Sowietami zaczęła się już w 1918 r.4 
Do jego zdania przychylają się znawcy wydarzeń, m.in. profesor Grzegorz Nowik w swym opra-
cowaniu pt. Wojna światów. 1920. Bitwa warszawska z 2009 r.5 Dlaczego marszałek uznał, że już 
w 1918 r. zaczęła się wojna? Tu trzeba przypomnieć bowiem, co działo się w tym roku w Eu-
ropie i na ziemiach polskich.

Wielka Wojna, jak nazywano I wojnę światową w okresie poprzedzającym wybuch kolejnej, 
jeszcze gorszej, toczyła się od 1914 r. i jej zakończenie jesienią 1918 r. zbiegło się z szeregiem 
wielu doniosłych wydarzeń na obszarze Europy. Klęska państw centralnych (Niemiec, Austro-
-Wegier, Turcji i Bułgarii) spowodowała obalenie dotychczasowych struktur państwowych tych 
krajów i panujących w nich systemów politycznych. W Berlinie i Wiedniu pod koniec wojny 
w jesieni 1918 r. doszło do zamieszek, które doprowadziły do upadku monarchii i prób prze-
chwycenia władzy przez komunistów. Podobnie działo się w wielu innych miastach, np. w Hel-
sinkach czy Budapeszcie. Ośmieleni i inspirowani sukcesami bolszewików w Rosji zwolennicy 
światowej rewolucji sądzili, że są o krok od przejmowania władzy. Tymczasem, poza Rosją, ich 
wysiłki i rachuby na szybkie zwycięstwo zawiodły. Partia przywódcy bolszewików, Włodzimierza 
Lenina, mimo walk wewnętrznych toczonych wciąż z tzw. białą armią, czyli resztkami wojsk 
carskich, stanęła na stanowisku zajmowania ponownie terenów podlegających przed wojną Ro-
sji. Pozornie głosząc prawo narodów do samostanowienia, w rzeczywistości dążyła do ekspansji 
komunizmu, a co się z tym wiązało również i zdobyczy terytorialnych. Zawarcie bowiem sepa-
ratystycznego pokoju brzeskiego w marcu 1918 r. przez bolszewików z państwami centralnymi 
oznaczało oddanie przez Rosją ogromnych połaci ziem na wschodzie aż po linię Narwa – Psków 
– Połock – Homel – Rostów6. Taka była cena pomocy niemieckiej w dokonaniu przez bolszewi-
ków przewrotu jesienią 1918 r. i przejęcia władzy w Piotrogrodzie, a następnie w pozostałych 
obszarach Rosji. 

4 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe. Rok 1920, tom VII, Warszawa 1937, s. 147.
5 G. Nowik, Wojna…, s. 21.
6 Tamże, s. 53.
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Zrzeczenie się tak wielkich terenów przez Rosję bolszewicką oznaczało przejęcie ich przez 
wojskową administrację niemiecką pod nazwą Ober-Ost7. Tak więc pomiędzy odradzającą się 
Rzeczpospolitą i  zagarniającą coraz więcej ziem Czerwoną Gwardią (przekształconą jesienią 
1918 r. w Armię Czerwoną) znalazły się tereny administrowane przez państwa centralne. Były 
to ziemie dawnej Rzeczypospolitej, zabrane w XVIII w. przez Rosję. Deklaracje polityczne zarówno 
Niemiec i Rosji w kwestii powstania niepodległej Polski do 1918 r. włącznie nie zakładały odbu-

dowy naszego państwa w  grani-
cach przedrozbiorowych. Sytuację 
ułatwiła klęska Niemiec i Austro-
-Węgier, bowiem warunki kapi-
tulacji bezwarunkowej oznaczały 
wycofanie armii tych państw z te-
renów zdobytych w czasie wojny. 
Tak więc w  miejsce wycofują-
cego się Ober-Ostu na dawnych 
rubieżach wschodnich Rzeczy-
pospolitej, w  ramach operacji 
„Wisła”, już pod koniec 1918 r. 
wkroczyły oddziały Rosjan. Akt 
ten, podobnie jak formowanie 
nowych dywizji przez bolszewi-
ków (w tym armii zachodniej, 
w której pułki nosiły nazwy pol-
skich miast), Tymczasowy Na-
czelnik Państwa Polskiego, Jó-
zef Piłsudski, uznał jako wrogie 
próby przejęcia dawnych ziem 
Rzeczypospolitej, a  tym samym 

początek wojny. Obietnice zaś rządu Lenina zmierzające do udzielania „pomocy ludowi pracują-
cemu Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy” jasno wskazywały intencje bolszewików. Do czynu prze-
szli już w 1918 r. w Finlandii, wywołując tam wojnę domową, w grudniu tego roku zajęli Mińsk 
i próbowali ustanowić republikę sowiecką w Łotwie, a na początku 1919 r. ogłosili powstanie 
Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad ze stolicą w Wilnie8. Tam i na terenach 

7 N. Davies, Orzeł…, s. 17.
8 G. Nowik, Wojna…, s. 53-63.

Zaproszeni goście podczas spotkania
Fot. Robert Kardas
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Białorusi doszło do walk z polską Samoobroną. Takie były fakty, a działaniom bolszewików 
towarzyszyły niezliczone zbrodnie dokonywane na miejscowej ludności, zwłaszcza tym grupom 
narodowościowym (głównie Polakom) i  społecznym, które były uznawane za wrogie ludowi 
i walczącym w jego interesie komunistom. W obliczu tych faktów nie można było pozostać obo-
jętnym, bowiem jasne było, iż trwa właśnie zapowiadany przez bolszewików eksport rewolucji.

Pod koniec wojny na ziemiach polskich trwała akcja rozbrajania wojsk państw centralnych 
i formowanie się lokalnych ośrodków polskiej władzy cywilnej. Były to skoordynowane dzia-
łania zakończone sukcesem, dzięki wytężonej pracy członków POW, organizacji utworzonej 
z rozkazu J. Piłsudskiego9. POW stała się zalążkiem polskiej armii, ale także dzięki działalności 
agitacyjnej obudziła patriotyczne postawy Polaków. Brak wiary w odzyskanie niepodległości 
i marazm społeczny w początkowym okresie wojny pod koniec zamienił się w spontaniczny 
entuzjazm i konkretne działania. Zarówno wysiłek Legionów Polskich utworzonych z inicja-
tywy Piłsudskiego (zlikwidowanych w  1917 r. po odmowie przysięgi na wierność Niemcom 
i Austriakom), jak i nadzorowana przez legionowych oficerów POW, spełniły pokładane w niej 
nadzieje. Polacy we właściwym momencie wykorzystali wreszcie nadarzający się od ponad stu-
lecia moment, by wziąć sprawę w swoje ręce – i to się udało. Marszałek Piłsudski po powrocie 
z więzienia niemieckiego do Warszawy przejął władzę wojskową nad tworzącą się polską ar-
mią, a następnie od lokalnych ośrodków władzę cywilną. Polska zrujnowana wojną była wol-
na, ale bez wytyczonych granic. Zachodnie ukształtowane zostały w wyniku decyzji mocarstw, 
powstania wielkopolskiego, powstań śląskich i plebiscytów, południowa i północno-wschodnia 
w następstwie konfliktów z sąsiadami – Czechosłowacją i Litwą. Wschodnia wywalczona została 
w wyniku krwawej wojny, która miała wspomniane preludium w listopadzie i grudniu 1918 r., 
a następnie kilkufazowy przebieg w latach 1919-1921:

•	 wkroczenie bolszewików na początku 1919 r. na tereny organizującej przez kilka ośrod-
ków własne państwo Ukrainy i próby dokonania komunistycznego przewrotu na Litwie, 

•	 pierwsze walki z polskim oddziałami w lutym tego roku, polska ofensywa w kierunku 
Wołynia,

•	 następna faza to w  rzeczywistości zajmowanie się przez kilka miesięcy własnymi we-
wnętrznymi problemami przez Polskę i Rosję (walki z białymi w Rosji, powstania wiel-
kopolskie, walki z Ukraińcami o Lwów ciągnące się od jesieni 1918 r., konflikt o Zaolzie), 

•	 przerzucenie znacznej części armii polskiej na tereny Białorusi w lipcu 1919 r. i nieudane 
pertraktacje polsko-rosyjskie, 

9 A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Kraków 2012; T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Wrocław, 
Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1984; M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas I wojny światowej 1914-1918, 
Warszawa 1994.
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•	 natarcie polskie w 1919 r. i zdobycie Dyneburga na Łotwie, 
•	 polska ofensywa wiosną 1920 r. i  umowa z  atamanem ukraińskim Symonem Petlurą 

i reprezentowaną przez niego Ukraińską Republiką Ludową (jednym z ośrodków pań-
stwowych na Ukrainie), 

•	 zdobycie przez polsko-ukraińskie siły Kijowa w maju 1920 r., 
•	 natychmiastowa kontrofensywa bolszewicka na kierunku północnym (Białoruś) i połu-

dniowym (Ukraina), złamanie oporu polskiego w Grodnie i Brześciu,
•	 walki na linii Bugu i Narwi na przełomie lipca i sierpnia 1920 r.,
•	 negocjacje rządu RP w Spa w celu uzyskania pomocy z zewnątrz i perturbacje politycz-

ne związane z nieprzychylną wobec Polski postawą rządu Wielkiej Brytanii (tu pojawiła 
się kwestia linii Curzona, tak chętnie wykorzystana potem przez Józefa Stalina!). Pomocy 
w postaci sprzętu udzieliła Francja i Węgry. Do Polski przybyła także zagraniczna misja 
wojskowa z gen. Weygandem na czele,

•	 powołanie Rady Obrony Państwa i powstanie Rządu Obrony Narodowej z Wincentym 
Witosem na czele oraz powołanie 23 lipca 1920 r. przez bolszewików Tymczasowego Ko-
mitetu Rewolucyjnego Polski złożonego z polskich komunistów i jego zapowiedź utwo-
rzenia Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej,

•	 24 lipca 1920 r. Lenin ogłosił dyrektywę zmiana planu wojny z Polską – zamiast równo-
czesnego uderzenia na Warszawę armii Tuchaczewskiego i Budionnego, Konarmia skie-
rowana została na Lwów,

•	 13-15 sierpnia to decydujące starcie na przedpolach Warszawy polskiej armii z oddziałami 
bolszewickiej armii Frontu Północnego dowodzonej przez Michała Tuchaczewskiego,

•	 atak Konarmii Siemiona Budionnego na Lwów, bitwa pod Zadwórzem (Polskie Termopile),
•	 po 16 sierpnia kontrofensywa polska, walki pod Zamościem na przełomie sierpnia i wrze-

śnia oraz nad Niemnem we wrześniu 1920 r., 
•	 zakończenie działań wojennych 12 października 1920 r.,
•	 podpisanie pokoju w Rydze 18 marca 1921r. i ustanowienie granicy od Dźwiny na półno-

cy, przez Zbrucz po Dniestr na południu.
Szczytowym, najważniejszym strategicznie i dramatycznym wydarzeniem tej wojny była nie-

wątpliwie Bitwa Warszawska. Rozegrana została się na rozległym terytorium: od Prus Wschod-
nich na północy, od południowego zachodu linii Wisły i Wieprza, na wschodzie linii Niemna 
i Bugu, aż po Brześć i Sokal. Był to obszar większy od Holandii i Belgii razem wziętych. Toczyła 
się 10 dni, a jej kulminacyjny moment stanowiły walki w dniach 13-15 sierpnia w rejonie Ra-
dzymina. Polski plan operacyjny według koncepcji J. Piłsudskiego zakładał trzy skoordynowane 
fazy – obrona na linii Wieprza, Wkry i Narwi, wyparcia armii Tuchaczewskiego za Narew, a na-
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stępnie pościg, osaczenie jej i rozbicie10. Dzięki nasłuchowi i pracy radiotelegrafistów wiadomo 
było, że ta część Armii Czerwonej, której siły obawiano się, czyli Konarmia, skierowana została 
na południe. Wynikało to z przekonania Lenina o rychłym i nieuchronnym upadku Warszawy 
i przeświadczeniu, że po zdobyciu Lwowa uda się przemarsz do Budapesztu i Pragi. Według 
przywódcy Sowietów zwycięstwo nad burżuazyjną Polską, „przejście po jej trupie” było nieodzow-
ne, by zrealizować plan eksportu 
rewolucji do Europy, gdzie ocze-
kiwali inspirowani przez III Ko-
mintern komuniści. Powstrzy-
manie natarcia bezpośrednio na 
stolicę zakończyło się pomyślnie 
i  16 sierpnia uderzyła polska 
kontrofensywa znad Wieprza. 
Wojska Tuchaczewskiego zosta-
ły zmuszone do odwrotu, Konar-
mia przekierowana na pomoc po 
nieudanej próbie zdobycia Lwo-
wa nie mogła już wpłynąć na 
bieg wydarzeń. Po wrześniowej 
bitwie o Zamość klęska planów 
operacyjnych i politycznych Le-
nina była oczywista. 

Zwycięstwo w tej bitwie mia-
ło wielkie znaczenie. Niewątpli-
wie uratowało byt państwa, któ-
re z wielkim trudem i kosztem 
walk kilku pokoleń odzyskało 
suwerenność. W obiektywnej ocenie jednak miało ono znacznie szerszy wymiar. Klęska Pol-
ski oznaczała bowiem pochód armii bolszewickiej na Europę, a skutki tego mogły być różne. 
Niezależnie od tego jakie sukcesy odnieśliby „eksporterzy” rewolucji, z pewnością liczba ofiar 
z okresu Wielkiej Wojny znacznie by się zwiększyła. Z tego, co niósł z sobą naprawdę bolsze-
wizm, raczej sobie w Europie Zachodniej nie zdawano sprawy. Duże wpływy partii komunistycz-
nych i ich natrętna propaganda sprawiały, że atmosfera wokół walczącej Polski nie była zbyt 
przychylna. Skrajne środowiska polityczne we Francji wręcz oburzały się organizowaniem tam 

10 M. Tarczyński, Cud nad Wisłą, Bitwa warszawska 1920, Warszawa 1990, s. 9; G. Nowik, Wojna…, s. 194-197.

Zaproszeni goście podczas spotkania
Fot. Robert Kardas
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pomocy w postaci broni i sprzętu. W Anglii było podobnie, z dużą dozą obojętności traktowano 
tam problem zagrożenia ze strony armii bolszewickiej. W Niemczech, czy w innych krajach, 
komuniści oczekiwali na rychły koniec Polski11. Niewielu ludzi w  Europie wtedy rozumiało 
znaczenie zwycięstwa na przedpolach Warszawy. Jednak ci, którzy bezpośrednio uczestniczyli 
w tych wydarzeniach, podchodzili do tej kwestii zupełnie inaczej. Wspomniany wcześniej lord 
d’Abernon twierdził, iż: 

(…) gdyby wojska sowieckie przełamały opór armii polskiej i zdobyły Warszawę, wówczas bolsze-
wizm ogarnąłby Europę Środkową, być może, przeniknąłby cały kontynent12.

O przebieg Bitwy Warszawskiej, a  zwłaszcza zrealizowany plan obrony toczyły się spory, 
gdyż jak wiadomo zwycięstwo 
ma wielu ojców, klęska jest sie-
rotą. Ponieważ bitwa została 
wygrana, więc wielu dowódców 
polskich uważało się odpowie-
dzialnych przynajmniej w części 
za jej sukces13. Wkrótce po woj-
nie miały też miejsce próby dys-
kredytowania Marszałka Piłsud-
skiego, przypisując główną rolę 
w zwycięstwie innym wybitnym 
polskim wojskowym, francu-
skiemu generałowie Weygando-
wi, czy wręcz wyłącznie boskiej 
interwencji – czyli cudowi. Jako 
pierwszy tego określenia użył 
w dniu 14 sierpnia 1920 r. Sta-
nisław Stroński, porównując ją 
w swym artykule (dość krytycz-
nym w kwestii sposobu prowa-
dzenia wojny) do cudu nad Mar-

11 M. Tarczyński, Cud…, s. 9; E. V. d’Abernon, Osiemnasta…, s. 35-36.
12 E. V. d’Abernon, Osiemnasta…, s. 17-18. 
13 G. Nowik, Wojna…, s. 194-195; M. Tarczyński, Cud…, s. 93-99.

Zaproszeni goście podczas spotkania
Fot. Robert Kardas
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ną w 1914 r.14 W rzeczywistości plan obrony opracowany został przez Sztab Generalny, a więc 
był pracą zbiorową, natomiast jednak ostateczna decyzja należała do jednej osoby – główno-
dowodzącego, którym był Piłsudski. Tak więc, choć generałowie tacy jak Tadeusz Jordan-Roz-
wadowski, Władysław Sikorski, czy Józef Haller wykonali należycie powierzone zadania i mieli 
oczywiście wielki udział w zwycięstwie, to Marszałek osobiście zaakceptował plan i nadzorował. 
Dla lorda d’Abernona to on był głównym architektem zwycięstwa, nazywał go nie tylko genial-
nym strategiem, ale także gorącym patriotą, człowiekiem ogromnej odwagi i siły charakteru. 
Uważał, że plan obrony i kontrataku zrealizowany został dzięki osobistej inicjatywie Piłsudskie-
go15. Sam przyszły Marszałek, wielbiciel szachów i pasjansów nazywał ów plan „wielką kombi-
nacją”. Jak pisał profesor G. Nowik: 

Prostota, genialna wprost polskiego planu (w napoleońskim stylu) polegała na takim podzieleniu 
polskich wojsk i wyznaczeniu im zadań, aby siłami dwóch frontów: Północnego i Południowego – 
bronić się przeciwko obu rosyjskim „zębom wideł” kierującym się na Warszawę i Lwów, a jedno-
cześnie siłami nowo utworzonego Frontu środkowego skoncentrować się niezauważenie (między 
zębami wideł) i z zaskoczenia uderzyć tam, gdzie przeciwnik jest najsłabszy16.

Choć nie ziściły się rachuby polityczne, ani Romana Dmowskiego inkorporacji całych Kre-
sów, ani Piłsudskiego zainspirowania federacji państw niepodległych pomiędzy Polską, a Rosją 
(poza państwami bałtyckimi, suwerenności nie uzyskała Ukraina, ani tym bardziej Białoruś), to 
przynajmniej część dawnych ziem I Rzeczypospolitej znalazła się w granicach II RP. Zdołano 
obronić byt państwa i zakończyć wojnę bynajmniej nie w pozycji słabszego z przeciwników. 
Określenie bitwy jako „Cud nad Wisłą” już w  trakcie wydarzeń wielu wydawało się zasadne 
i szybko zostało podchwycone. I choć potem często używano tego miana do dyskredytowania 
dokonań Piłsudskiego, to nie zmieniło faktu, że w obliczu całkiem możliwej i wręcz spodziewa-
nej klęski, zdarzyło się coś zupełnie cudownego.

O tym, co zadecydowało, iż heroiczna obrona powiodła się i wojna w istocie była dla nas 
wygrana, zdecydowały nie tylko oręż i plany operacyjne. Nie można zapominać, że wojna stała 
się sprawdzianem zaangażowania i patriotyzmu całego społeczeństwa. Na wojnę poszły rzesze 
Polaków, przerażonych wizją utraty odzyskanej niepodległości. Opisy rabunków, rzezi i gwałtów 
dokonywanych na terenach, gdzie pojawiła się armia sowiecka były drastyczne i przerażające17. 
Formowanie armii polskiej Piłsudski rozpoczął już 12 listopada 1918 r., a więc dzień po ogło-

14 A. Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły, [W:] A.Grzymała-Siedlecki, K. Irzykowski, K. Makuszyński, E. Małaczewski, 
M. Wańkowicz, S. Żeromski, Szlakiem zwycięstwa. Relacje literatów z wojny 1920 roku, Łomianki 2012, s. 7-34.
15 E. V. d’Abernon, Osiemnasta…, s. 45-47; G. Nowik, Wojna…, s. 203; M. Tarczyński, Cud…, s. 99. 
16 G. Nowik, Wojna…, s. 194-195.
17 J. Pomianowski, Historia spuszczona z łańcucha, [W:] I. Babel, Konarmia, Kraków 2008, s. 27-36. 
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szeniu niepodległości. Twierdził bowiem, że ówczesnej sytuacji najważniejsze jest wojsko, bo 
tylko ono może utrzymać z trudem zdobytą wolność. Początkowo w szeregach armii znaleźli się 
wyłącznie ochotnicy, a w pierwszych dwóch miesiącach zgłosiło się ich przeszło 100 tysięcy. Do-
piero w połowie lutego 1919 r. zarządzono częściowy pobór. Była to armia kiepsko wyposażona, 
brakowało ekwipunku i broni, ale była zmotywowana. Mimo klęsk i odwrotu wiosną, i latem 
1920 r. wiernie stała u boku Wodza Naczelnego. Nie do przecenienia była również aktywność 
polskiego wywiadu i radionasłuchu, którego rolę od początku doceniał Wódz Naczelny18. 

 Zagrożenie sprawiło, że przed wielkim wyzwaniem stanął cały naród. Gdy Sowieci doszli 
do Wisły, Rada Obrony Państwa wezwała do stworzenia Obywatelskiego Komitetu Obrony 
Państwa i armii ochotniczej. Odzew społeczeństwa był ogromny. Lokalne OKOP-y powstawały 
w miastach i miasteczkach, trwało wielkie pospolite ruszenie. W Kielcach również powstał 
OKOP, a w jego w skład wchodziło kilku znanych z patriotycznej działalności mieszkańców, 
w  tym m.in. Edmund Massalski19. Do prac związanych z  działalnością agitacyjną na rzecz 
werbunku, prac propagandowych, kancelaryjnych zaproszono wiele osób, w  tym harcerzy 
i kobiety. Działalność Ligi Kobiet w czasie I wojny światowej ukazała wielką ofiarność Polek 
na rzecz irredenty, podczas tej wojny ich pomoc była równie ważna. Ochotnicza Legia Kobiet 
działała już w czasie walk o Lwów z Ukraińcami, jej członkinie pełniły służbę kurierską, 
aprowizacyjną czy sanitarną. W trakcie wojny wykazywały się niezwykłą odwagą, również 
jako żołnierki na froncie20. Organizowana przez gen. Hallera w lipcu 1920 r. armia ochotnicza 
zwiększała swą liczebność w szybkim tempie. Do września 1920 r. wstąpiło do niej ponad 105 
tys. ochotników, w tym kobiety21. Jednymi z pierwszych, którzy odpowiedzieli na wezwanie 
na wojnę byli też weterani powstania styczniowego, a także harcerze, studenci, uczniowie. Na 
przykład do biura werbunkowego w Sandomierzu do 24 lipca zgłosiło się 163 ochotników, 
nie licząc tych, którzy poszli bezpośrednio do armii. Jak meldował starosta sandomierski wła-
dzom wojewódzkim z jego terenu do wojska zaciągnęli się wszyscy nauczyciele ludowi do lat 
42, cała organizacja skautowska oraz duża liczba robotników z gminy Rytwiany pracujących 
w Ostrowcu22. 

Wraz z walkami frontowymi toczyły się działania na zapleczu. Kobiety i dziewczęta orga-
nizowały kuchnie polowe, szpitale, zbiórki pieniędzy i kosztowności na rzecz armii. Starosta 

18 G. Nowik, Wojna…, s. 39, 82-85.
19 Archiwum Państwowe w Kielcach, Zbiór Edmunda Massalskiego, sygn. 38, k. 15.
20 A. F. Ossendowski, Loluś Grajek [W:] A.Grzymała-Siedlecki, K. Irzykowski, K. Makuszyński, E. Małaczewski,  
M. Wańkowicz, S. Żeromski, Szlakiem…, s. 119-121, s. 129.
21 G. Nowik, Wojna…, s. 162-166.
22 APK, Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. 1217; Sprawozdanie Starosty Sandomierskiego dotyczące za-
ciągu ochotniczego oraz wykaz przekazanych darów, k. 301.
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sandomierski we wspomnianym raporcie wymieniał zebrane na rzecz armii fundusze, w tym 
pieniądze, 20 złotych pierścionków, 41 obrączek, kolczyki, srebrne i złote zegarki. Toczyła się 
także zawzięta wojna propagandowa, bolszewicy parli nad Wisłę szermując hasłami wyzwolenia 
ludu pracującego od ucisku burżuazyjno-ziemiańskich polskich elit. Umiejętnie i przewrotnie 
prowadzona agitacja mogła mieć katastrofalne skutki, zwłaszcza w obliczu głodu ziemi występu-
jącego powszechnie na wsi i braku wykształcenia wśród chłopów dawnej Kongresówki. Jednak 
wspominał po wojnie Piłsudski, pytany przez obecnych w Warszawie w 1920 r. cudzoziemców, 
czy nie obawia się wybuchu w Polsce rewolucji, z absolutną pewnością odpowiadał: 

jeżeli sądzonym jest, w co zresztą wątpię, by świat zechciał przejść przez eksperyment rosyjski, 
będziemy my, Polacy, ostatni, którzy to zrobimy23. 

I choć polscy komuniści mieli już gotowy plan oddania kraju bolszewikom i obwołania Pol-
skiej Republiki Rad, w  istocie nie znalazłby on szerszego poparcia. O spotkaniu na plebani 
w Wyszkowie Feliksa Dzierżyńskiego, Feliksa Kona i Juliana Marchlewskiego, zdrajców niepod-
ległej Polski, pisał po wojnie Stefan Żeromski: 

Kim byli ci trzej goście, którzy w tych izbach mienili się rządem polskim? Czy ich lud polski 
wybrał, czy ich ktokolwiek na tej ziemi mianował? (…) Ci rodacy dla poparcia swej władzy przy-
prowadzili na nasze pola, na nędzne miasteczka, na dwory i chałupy posiedzieli, na miasta przy-
walone brudem i zdruzgotane tyloletnią wojną – obca armię, masę, złożoną z ludzi ciemnych, 
zgłodniałych, żądnych obłowienia się i sołdackiej rozpusty24.

Niewątpliwie ważną rolę też odegrała wiara, wsparcie dla działań państwa i armii płynęło ze 
strony Kościołów i duchownych różnych wyznań. Bohaterska śmierć młodego księdza Ignacego 
Skorupki podczas Bitwy Warszawskiej była wymownym świadectwem zaangażowania i ofiarno-
ści ludzi Kościoła na rzecz zagrożonej Ojczyzny. Do obrony i współpracy ponad podziałami za-
chęcali polscy biskupi katoliccy, przypominając o bezczeszczeniu świątyń i mordowaniu księży, 
gwałtach, mordach i rabunkach na niewinnych cywilach25. Na czele rządu stanął przywódca par-
tii chłopskiej, co było ważnym posunięciem, ustały też na ten moment spory i waśnie polityczne. 
Pracę propagandową prowadziły gazety, drukowano plakaty wzywające do walki i do obrony 
kraju. Ukazywano w nich okrucieństwa bolszewików, odwoływano się do ofiarności Polaków 
ze wsi, nawołując do obrony tego, co im było najbliższe, do ochrony rodziny przed wrogiem26. 
Do kobiet skierowane były słowa wypisane czerwonymi literami na plakatach: „Niewiasto, nie 
23 J. Piłsudski, Pisma…, s. 151. 
24 S. Żeromski , Na probostwie w Wyszkowie, [W:] A. Grzymała-Siedlecki, K. Irzykowski, K. Makuszyński, E. Mała-
czewski, M. Wańkowicz, S. Żeromski, Szlakiem…, s. 179-192.
25 Zwycięstwo…, s. 45-47.
26 Potworne mordy i rabunek, „Ochotnik”, nr 4, 1 sierpnia 1920, s. 5.
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pozwól, aby dzieci wasze patrzyły z pogardą na zniesławionego ojca. Niech idzie na front!” Wy-
dawano odezwy, gazetki nawołujące do wstępowania do armii i podejmowania wszelkich pomoc-
nych działań (np. „Strażnica”, „Ochotnik”). Miało to ogromne znaczenie, zwłaszcza jeśli chodziło 
o podtrzymanie ducha walki. Błyskawiczne sukcesy bolszewików latem 1920 r. powodowały 
strach i zwątpienie nie tylko na tyłach, ale i w armii27. W wojnę propagandową zaangażowanych 
było wielu znanych ludzi świata kultury, np. Janusz Kaden-Bandrowski (szef Biura Prasowego), 
Melchior Wańkowicz, Stefan Żeromski, Kornel Makuszyński, czy Zofia Nałkowska. 

Wszystkie te działania zafunkcjonowały jak naczynia połączone i  miały wielki wpływ na 
zwycięstwo. Wielki zbiorowy wysiłek Polaków wobec zagrożenia w istocie był tym prawdziwym 
cudem, który zdarzył się nad Wisłą w 1920 r. 

dr Izabela Bożyk

27 Por. L. Żeligowski, Wojna w roku 1920 (wspomnienia i rozważania), Warszawa 1930, s. 208.



Harcerstwo w Polsce i na Ziemi Kieleckiej wobec wojny  
z bolszewikami w 1920 r.

Narodziny związków młodzieżowych, tak jak i wszelkich organizacji społecznych, mają miej-
sce wtedy, gdy następuje skrzyżowanie dwóch czynników: tradycyjnych instytucji i aktualnych 
potrzeb1.

Jak pięknie jeszcze przed II wojną światową pisała Ewa Grodecka (1904-1973)2, harcerstwo 
w Polsce powstało 

wtedy, kiedy na ziemi panowała tylko przemoc, a pod ziemią i tam, gdzie nieco lżej było, tętniło buj-
ne, nowe życie przygotowujące czyn, przygotowujące odzyskanie bytu państwowego Polski i prawa, 
budowania Wielkiej Rzeczypospolitej własną myślą i własnymi dłońmi3.

Impulsem do powstania harcerstwa na ziemiach polskich były informacje i  wiadomości 
o powstałym w Anglii skautingu. Natomiast miejscowym podglebiem dla harcerstwa były liczne 
istniejące w trzech zaborach młodzieżowe organizacje jawne, półjawne i konspiracyjne, takie 
jak „Sokół”, „Zarzewie”, „Eleusis” i in.4 Oparciem dla tych poczynań były polskie formacje pa-
ramilitarne w posiadającej pewną autonomię Galicji. Stąd przyjęło się mówić, że harcerstwo to 
skauting plus niepodległość. 

1 A. Kamiński, Prehistoria polskich związków młodzieży, Warszawa 1959, s. 221.
2 W. Czarnota, Grodecka Ewa pseud. Magda (1904-1973), [W:] Harcerski Słownik Biograficzny, t. 1, pod red.  
J. Wotyczy, Warszawa 2006, s. 52-54.
3 E. Grodecka, O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu, Warszawa 1985, s. 9. 
4 G. Nowik, Polskie Związki Skautowe i harcerskie 1909-1922, Warszawa 2019, s. 17-19; W. Hausner, M. Wierzbicki, 
Sto lat harcerstwa, Warszawa 2015, s. 16-21.
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Atrakcyjność metody skautowej, a także hasła niepodległościowe, z którymi kojarzone było 
harcerstwo powodowały szybki rozwój powstałej na przełomie 1910/1911 r. organizacji. Począt-
kowo poszczególne jednostki (drużyny, plutony i zastępy) powstawały w Galicji, ale niebawem 
ruch ten został zaszczepiony w pozostałych zaborach, a także na kresach, czyli w Rosji, tam 
gdzie znajdowały się większe skupiska ludności polskiej. Istniało Związkowe Naczelnictwo Skau-

towe we Lwowie, któremu w la-
tach do wybuchu I wojny świa-
towej podporządkowane były 
mniej, lub bardziej formalnie 
wszystkie komendy dzielnico-
we w poszczególnych zaborach. 
Jednak po wybuchu wojny na-
stąpił rozłam w  szeregach har-
cerskich, głównie na tle stosunku 
do walki o niepodległość. Młodsi 
znajdowali miejsce w szeregach 
legionowych u boku Józefa Pił-
sudskiego. Natomiast Związkowe 
Naczelnictwo Skautowe w Galicji 
i  Naczelna Komenda Skautowa 
w Warszawie wiązały się z obo-
zem narodowym. Jednak w mia-
rę upływu czasu, począwszy już 
od 1916 r., coraz silniejsze były 
tendencje zjednoczeniowe, któ-
re ostatecznie doprowadziły na 
zjeździe w  Lublinie 1-2 listopa-
da 1918 r. do utworzenia jednej 

organizacji o nazwie Związek Harcerstwa Polskiego. Doszło do tworzenia struktur tej jedno-
litej organizacji (chorągwi, hufców) i podporządkowanie się władzom ZHP dotychczasowych 
władz dzielnicowych. Już wcześniej harcerstwo pozostawało pod opieką rządu polskiego, bo-
wiem w maju 1918 r. przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powstał 
Naczelny Inspektorat Harcerstwa Polskiego5. W czasie wojny starsi harcerze i znaczna część 
instruktorów była czynnie zaangażowana w  czyn zbrojny. Od sierpnia 1914 r. uczestniczyli 

5 Tamże, s. 24-31, s. 157.

Prof. dr hab. Adam Massalski podczas wykładu 
Fot. Robert Kardas
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w jednostkach bojowych legionów polskich, około 100 skautów i skautek brało udział w obro-
nie Lwowa, w tym 10 poległo6. 

Odzyskanie pełnej niepodległości, jak się przyjęło uważać 11 listopada 1918 r., niestety nie 
oznaczało dla kraju zaprzestania działań wojennych. Otwartą pozostawała sprawa granic. Zwłasz-
cza bardzo skomplikowane stosunki panowały na kresach wschodnich. Sytuacja stała się szcze-
gólnie groźna, gdy z początkiem lata 1920 r. rozpoczęła się ofensywa wojsk sowieckich Frontu 
Zachodniego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego (1893-1937). 

Wówczas to nastąpiły zmiany w kierownictwie ZHP, bowiem 3 lipca 1920 r. na IV Zjeździe 
Naczelnej Rady Harcerskiej ustąpił dotychczasowy przewodniczący organizacji dr Tadeusz Stru-
miłło (1884-1958)7, a został wybrany legendarny dowódca „Błękitnej Armii”, gen. broni Józef 
Haller (1873-1960)8. Wiceprzewodniczącymi zostali ks. dr Jan Mauersberger (1877-1942)9 i do-
tychczasowy przewodniczący dr T. Strumiłło.

W tym też czasie gen. J. Haller został członkiem Rady Obrony Państwa i członkiem Obywa-
telskiego Komitetu Obrony Państwa. 

Gdy w kilka dni później gen. J. Haller powołany został 7 lipca 1920 r. przez Radę Obrony 
Państwa na generalnego inspektora Armii Ochotniczej, odnotował to w swych pamiętnikach: 

Sokolstwo i harcerstwo, jak było do przewidzenia, dało pierwszych ochotników i już w niespełna 
trzy tygodnie, to znaczy w połowie lipca była gotowa pierwsza dywizja ochotnicza (…)10. 

W realizacji tych zadań z ramienia Głównej Kwatery Harcerzy współpracował z nim Na-
czelnik Stanisław Sedlaczek (1892-1941)11, a z Głównej Kwatery Harcerek Naczelniczka Maria 
Wocalewska (1885-1944)12. Powołano też Pogotowie Wojenne Harcerek pod komendą początko-
wo Józefiny Łapińskiej (1900-1986)13, a następnie M. Wocalewskiej i Wojskową Akcję Harcerzy, 
którą zawiadywał ppor. Władysław Nekrasz (1893-1940)14. Na apel Przewodniczącego ZHP gen. 
6 Harcerstwo a narodziny i początki II Rzeczypospolitej (1910-1921), cz. 2, Antologia tekstów historycznych i lite-
rackich, opr. M. M. Drozdowski, Warszawa 1998, s. 111-112.
7 J. Wojtycza, Strumiłło Tadeusz, pseud. Szumiący Dąb (1884-1958), [W:] Harcerski Słownik…, t. 1, s. 205-207.
8 M. Młodzikowski, Józef Haller (Haller de Hallenburg) (1873-1960), [W:] Harcerski Słownik…, t. 1, s. 65-70. 
9 F. Dębski, Mauersberger Jan Paweł, pseud. ks. Longin (1877-1942), [W:] Harcerski Słownik…, t. 1, s. 141-143.
10 J. Haller, Pamiętniki …, s. 222.
11 L. J. Walker, Stanisław Sedlaczek pseud. Marian Lwowicz, Sas (1892-1941), [W:] Harcerski Słownik…, t. 1, s. 182-
185.
12 T. Katafiasz, Wocalewska Maria, pseud. Maria Bystrzyńska (1885 – 1945), [W:] Harcerski Słownik…, t. 1, s. 236-
240.
13 A. Rembalski, Józefina Łapińska pseud. Jadwiga Ławińska, Katarzyna (1900-1986), [W:] Harcerski Słownik…, t. 1, 
120-123.
14 J. Szczepański, Harcerstwo polskie w walce z najazdem bolszewickim 1920 r., [W:] Z dziejów ruchu harcerskie-
go. Studia – Szkice – Materiały 1911-2006, pod red. E. Czop, Rzeszów 2006, s. 144; W. Nekrasz (1893-1940), inży-



24

J. Hallera do dyspozycji Rady Obrony Państwa stanęło wówczas ponad 30 tys. harcerzy i harce-
rek. Bezpośrednio po wybraniu na Przewodniczącego Związku skierował on rozkaz do wszyst-
kich jednostek harcerskich: 

Harcerze i harcerki! (…)

Po kilku latach, w których inne obowiązki nie pozwalały mi stale współdziałać z Harcerstwem, 
odnawiam dziś i mocno pragnę utrwalić dawne więzy współpracy. Przyjąwszy wybór Przewodni-
czącego Związku Harcerstwa Polskiego, objąłem obowiązki w dniu 3 lipca 1920 r. Chwila, w której 
staję na czele organizacji harcerskiej, to chwila ciężkiej próby narodu, próba i naszego Związku. 
Ojczyzna w potrzebie! (…) Dajmy przykład wiernej służbie Ojczyźnie!(..). Przewodniczący Z.H.P. (-) 
Józef Haller generał broni15.

Wobec dramatycznej sytuacji na froncie, kolejny rozkaz sygnowany przez przewodniczącego 
ZHP gen. J. Hallera oraz naczelnika harcerzy St. Siedlaczka i w zastępstwie naczelniczki harce-
rek przez Helenę Gepnerówną z 7 sierpnia zalecał między innymi: 

(…) 2. Bezpośrednio po otrzymaniu niniejszego rozkazu należy podwładne sobie oddziały pozosta-
wić w pogotowiu. Normalnych prac: kursów, obozów, drużyn - nie przerywać, przeciwnie prowadzić 
tym usilniej. Mocna, a nie poddająca się zdenerwowaniu spokojna postawa harcerstwa, wytężona 
i wytrwała praca będzie ważnym czynnikiem obrony narodowej. Nikomu nie wolno opuszczać sta-
nowisk. (…) Harcerzy, powołanych do służby wojskowej, zastąpią w ich obowiązkach bezpośrednio 
młodsi stopniem. (…) Pogotowie harcerskie jako całość oddaje się pod rozkazy władz państwowych, 
poszczególni członkowie Związku otrzymują rozkazy od naczelnictwa i bezpośrednich przełożo-
nych. (…) Rodziców i w ogóle społeczeństwo, należy poinformować o udziale harcerstwa w obro-
nie państwa (…). Rozkaz niniejszy wykonać natychmiast (…)16. 

Do Warszawy na wyznaczony termin zaczęły na 13 lipca 1920 r. przybywać oddziały harcer-
skie z Łodzi, Kalisza, Radomia, Zagłębia Dąbrowskiego, Piotrkowa, Kielc, Podlasia i oczywiście 
jako pierwsze z Warszawy. Każdy taki oddział liczył około 200-300, a niekiedy i więcej harcerzy 

nier rolnik, harcmistrz, organizator skautingu polskiego w Kijowie, uczestnik obrony Lwowa, dwukrotnie ranny. 
W 1920 r. organizator i komendant harcerskich oddziałów ochotniczych. Członek naczelnych władz harcerskich. 
W latach 1926-1931 komendant Chorągwi Wołyńskiej. Od 1934 r. członek wspierający ZHP. Autor dwutomowego 
opracowania Harcerze w bojach (Warszawa 1930-1931). Jako kapitan rezerwy ochotnik w 1939 r., ranny, w niewoli 
sowieckiej w obozie w Starobielsku. Zamordowany w 1940 r. Odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem 
Niepodległości, Krzyżem Walecznych. Por. J. Tazbir, Nekrasz Władysław Janusz (1893-1940), [W:] Harcerski Słow-
nik…, t. 2, Warszawa 2008, s. 147-148. 
15 „Harcerz. Tygodnik młodzieży harcerskiej”, 1920, R. 4, nr 22, s. 192; por. też: Harcerstwo a narodziny..., s. 124-125. 
16 „Harcerz…”, s. 207.
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starszych, w pewnej części uzbrojonych i wyekwipowanych wojskowo przez Koła Przyjaciół 
Harcerstwa17. 

W skład Armii Ochotniczej wchodziło łącznie ponad 3 300 harcerzy co, jak odnotował gen. 
J. Haller, stanowiło około 20% ogółu tej formacji. Dzięki temu został utworzony Inspektorat 
Harcerski kierowany przez ppor. W. Nekrasza. Jego zadaniem było, jak głosił rozkaz wydany 
przez gen. J. Hallera: 

podtrzymywanie ducha harcerskiego w  żołnierzach – harcerzach, w  celu podniesienia tężyzny 
moralnej i fizycznej oraz wartości bojowej oddziałów wojskowych18.

Inspektorat funkcjonował do 22 września 1920 r. 
Do najliczniej zasilonych przez harcerzy jednostek wojskowych należał 201 pułk ochot-

niczy w którym stanowili oni 75% stanu. W skład jego wchodzili głównie harcerze z byłej 
Kongresówki i  Wileńszczyzny. Wiadomo, w  tym pułku służyli także harcerze z  Kielec-
czyzny. Według relacji współczesnych było to 130 osób z Kielc, z Końskich 120, Radomia, 
Opoczna i  Skarżyska 14719. Wyruszył on w pole 27 lipca w  ramach dywizji dowodzonej 
początkowo przez ppłk. Włodzimierza Zagórskiego, a następnie ppłk. Adama Koca. Szlak 
bojowy pułku zaznaczany walkami wiódł przez Łapy, Suraż, Racibory, Szepietów, Zambrów 
i Ossowiec. W czasie gdy pułk pod Zambrowem został okrążony przez doborowe wojska 
bolszewickie, przedarł się do swoich w walce na bagnety. Bohaterskich czynów dokonywał 
dowódca 10 kompanii tego pułku ppor. Piotr Olewiński (1895-1962)20, skarbnik Naczelnictwa 
ZHP. Dwukrotnie ranny w walkach pod wsią Pęchratka (k/Ostrowa Mazowieckiego) potrafił 
wyprowadzić swych żołnierzy z zasadzki. Rany odniósł także w bitwie pod Przasnyszem se-
kretarz Naczelnictwa plut. 201 ppor. Jan Grabowski. Natomiast w czasie bitwy pod Paprocią 
śmierć poniósł zasłużony dla harcerstwa – organizator harcerstwa w Warszawie por. Karol 
Wądołkowski, dowódca 5 kompanii 201 pułku21. Ogromne straty osobowe spowodowały, 
że w Ostrowi Komorowie w skład tego pułku została włączona kompania szturmowa pod 
dowództwem instruktora ZHP por. Tadeusza Kawalca. Składała się ona głównie z harcerzy 
z Krakowa, Białegostoku, Kielc i Jędrzejowa. Już po 15 sierpnia w pogoni za uciekającymi 
17 W. Hausner, M. Wierzbicki, Sto lat harcerstwa…, s. 63-64.
18 W. Nekrasz, Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach o niepodległość Ojczy-
zny w latach 1914-1921, cz. 2, Warszawa 1931, s. 34
19 T. Sikorski, Harcerze w wojnie polsko-bolszewickiej (seria Bohaterowie Niepodległej), Kraków 2020, s. 20-21; 
J. Szczepański, Harcerstwo Polskie w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, [W:] Z dziejów ruchu harcer-
skiego..., s. 147-148.
20 M. Miszczuk, Olewiński Piotr pseud. Morawski, Poleski (1895-1962), [W:] Harcerski Słownik…, t. 2, s. 159-162.
21 A. Massalski, Generał Józef Haller (1873-1960) wobec ruchu harcerskiego, [W:] W kręgu Józefa Hallera, Warsza-
wa 2010, s. 49-50; J. Szczepański, Harcerstwo Polskie w walce z najazdem…, s. 149.
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oddziałami Armii Czerwonej kompania szturmowa odebrała chrzest bojowy w starciu pod 
Grodnem. W późniejszym okresie oddział ten w jesieni 1920 r. uczestniczył w kampanii gen. 
Lucjana Żeligowskiego w celu włączenia Wileńszczyzny w granice Polski22.

W skład dywizji ochotniczej dowodzonej przez ppłk. A. Koca wchodził także 205 pułk piecho-
ty im. Jana Kilińskiego, dowodzonego przez późniejszego generała, a wówczas majora Bernarda 
Monda. W III batalionie tego pułku znalazła się także duża rzesza harcerzy. Dowódca dywi-
zji ppłk A. Koc, wybitny działacz niepodległościowy, bardzo pozytywnie ocenił udział harcerzy 
w walkach nad Wkrą, starciach pod Nowogrodem, Ostrołęką, Pułtuskiem, Nasielskiem, któ-
re w fazie bezpośredniego zagrożenia Warszawy pozwoliły na zorganizowanie kontrofensywy 
przez 5 Armię. Dowódca dywizji stwierdził: 

Harcerze jako materiał wojskowy odegrali w dywizji ochotniczej chlubną rolę. Mimo młodego wie-
ku i niedostatecznego wyszkolenia, spowodowanego koniecznością szybkiej organizacji oddziałów 
ochotniczych okazali się pierwszorzędnymi żołnierzami…23. 

Niestety wśród poległych żołnierzy tego pułku znalazł się także Tadeusz Ludwig (Ludwikow-
ski) ze Starachowic, który w wyniku postrzału kręgosłupa zmarł 7 września 1920 r. w szpitalu 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie24.

Nie sposób pominąć zasług batalionu harcerskiego 236 pułku ochotniczego, który doszczęt-
nie wykrwawił się w czasie słynnego natarcia między Ossowem, a Leśniakowizną. Wówczas to 
zginął idący na czele tyraliery legendarny ks. kapelan Ignacy Skorupka (1893-1920)25. 

Ponadto harcerze służyli na froncie w wielu jeszcze innych jednostkach Wojska Polskiego, takich 
jak: w ochotniczych pułkach piechoty – 232 i 240, oraz 21 i 142 pułku piechoty (w tym drugim kilku-
nastu w oddziale telefonicznym), 8 pułku artylerii polowej. Funkcjonowały także jednostki mniejsze: 
Półbatalion kielecki Straży Granicznej, Półbatalion Straży Granicznej Chorągwi Krakowskiej, kompa-
nie: zapasowa w Modlinie, służby łączności w Biedrusku, oddziały kurierskie: przy oddziale II sztabu 
Naczelnego Wodza, podobny przy oddziale V sztabu, plutony wywiadowcze: przy Dowództwie Frontu 
Południowo Wschodniego, przy Dowództwie IV Armii, przy Dowództwie 15 Dywizji26. Dowódcą pocią-
gu pancernego „Bartosz Głowacki” został instruktor harcerski dr Stanisław Pigoń (1885-1968), wybitny 
uczony, późniejszy rektor Uniwersytetu w Wilnie i profesor UJ. W załodze tego pociągu znajdowało się 
także kilku instruktorów harcerskich, w tym wiceprzewodniczący ZHP dr T. Strumiłło27.

22 J. Szczepański, Harcerstwo Polskie w walce z najazdem…, s. 149.
23 W. Nekrasz, Harcerze w bojach…, cz. 2, Warszawa 1931, s. 144.
24 T. Sikorski, Harcerze w wojnie polsko-bolszewickiej…, s. 53.
25 P. Zarembski, Skorupka Ignacy Jan (1893-1920), [W:] Harcerski Słownik…, t. 2, s. 190-191. 
26 Harcerstwo a narodziny…, cz. 2, s. 145.
27 J. Szczepański, Harcerstwo Polskie w walce z najazdem…, s. 149-150.
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Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż także starsze harcerki podjęły służbę w woj-
sku polskim głównie jako łączniczki, sanitariuszki w ramach poszczególnych jednostek oraz 
w izbach chorych i szpitalach polowych. Niestety nie obyło się bez ofiar. Sanitariuszki czołówki 
„Czuwaj” Teresa Grodzieńska (1899-1920) i Maria Cyrańska, harcerki z Radomia, zostały za-
mordowane przez bolszewików 
pod Hrubieszowem 1 września 
1920 r. Śmierć poniosła również 
sanitariuszka z Kielc Maria Ku-
łagowska28. 

Ofiarę życia składali też har-
cerze, którzy nie będąc człon-
kami Armii Ochotniczej stanęli 
z  karabinem w  ręku w  obro-
nie swych domów rodzinnych. 
Tak poległ na barykadzie na 
Starym Rynku w Płocku 14-let-
ni harcerz Antoni Gradowski, 
natomiast jego młodszy kole-
ga 11-letni Tadeusz Jeziorowski, 
którzy dostarczali naboje żoł-
nierzom, za co został odznaczo-
ny Krzyżem Walecznych, który 
osobiście wręczył mu marszałek 
Józef Piłsudski29. 

W czasie bitwy pod Warszawą 
15 sierpnia w wyjeździe inspek-
cyjnym do Radzymina, towarzy-
szył gen. J. Hallerowi jego 13-let-
ni syn Eryk – harcerz, który służył jako ochotnik – łącznik w Inspektoracie Harcerskim30. Gdy 
bezpośrednie zagrożenie bolszewickie stolicy zostało oddalone, na łamach czasopisma „Harcerz” 
ukazała się kopia własnoręcznego listu gen. J. Hallera, datowanego 28 sierpnia 1920 r., następu-
jącej treści: 
28 T. Sikorski, Harcerze w wojnie polsko – bolszewickiej…, s. 30; A. Massalski, Generał Józef Haller (1873-1960) 
wobec ruchu harcerskiego, [W:] W kręgu..., s. 50.
29 T. Sikorski, Harcerze w wojnie polsko-bolszewickiej…, s. 34.
30 J. Haller, Pamiętniki…, s. 229; M. Orłowski, Generał Józef Haller…, s. 332.

Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki UMWŚ Maciej Długosz 
i prof. dr hab. Adam Massalski
Fot. Robert Kardas
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Druhowie Harcerze! Na zew Ojczyzny poszliście w bój z wrogiem jak przystało na harcerzy. Do 
Waszych obowiązków harcerskich dodaliście obowiązek żołnierzy obrońców Ojczyzny, w szeregi 
wojsk walczących wnieśliście świeżego ducha rycerskiego. Krzewić macie tego ducha wśród towarzy-
szów broni, krzewić cnoty obywatelskie i wojskowe a nigdy nie wypierając się ideałów harcerstwa 
wracajcie lepszymi harcerzami, których prawo: z Bogiem dla Ojczyzny! Czuwaj!31 

Szczególną rolę odegrały także harcerskie oddziały wartownicze. Wiceminister Spraw Woj-
skowych gen. Kazimierz Sosnkowski 7 sierpnia 1920 r. wydał instrukcję w sprawie funkcjono-

wania Ochotniczej Służby Woj-
skowej Harcerstwa Polskiego 
– Harcerskich Oddziałów War-
towniczych. Informował w  niej 
władze wojskowe, że Naczelnic-
two Związku Harcerstwa Polskie-
go, oprócz zgłoszonych do Armii 
Ochotniczej harcerzy w  wieku 
poborowym, wyraziło gotowość 
formowania specjalnych ochot-
niczych oddziałów wartowni-
czych dla ochrony granic, linii 
kolejowych, przejmując te za-
dania od wojska. Miały się one 
składać z  harcerzy od 16 roku 
życia wzwyż i  stanowić zwarte 
oddziały pozostające w  dyspo-
zycji poszczególnych Dowództw 
Okręgów Generalnych. Władze 
Okręgów przejmować je mia-
ły na swój stan osobowy i włą-
czać do batalionów zapasowych. 
W razie konieczności obsadzić 
kadrą oficerską i  podoficerską. 

Jednak ze względu na fakt, iż harcerstwo posiadało w swych szeregach instruktorów, którzy 
z powodzeniem mogli spełniać niższe funkcje oficerskie i podoficerskie, to oficerowie Wojska 
Polskiego w takich wypadkach powinni obejmować stanowiska dowódców kompanii i wyższe, 

31 „Harcerz...”, s. 178.

Organizatorzy i zaproszeni goście podczas spotkania
Fot. Robert Kardas
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natomiast niższe stanowiska obsadzone być mogły przez instruktorów harcerskich. Oddziały 
te otrzymywały numerację wojskową i dodatkowo nazwę „harcerskie”. Ponadto wiceminister 
informował, że Naczelnictwo ZHP zgłosiło też do służby pomocniczej harcerzy w wieku poniżej 
17 lat do pełnienia służby jako gońców, telegrafistów, kolporterów itp. Stąd przy każdym dowódz-
twie lokalnym, lub garnizonowym miał pozostawać jeden ze starszych harcerzy jako łącznik. 
Jeśli grupa harcerzy liczyła ponad 20 osób komendy wojskowe miały wyznaczać do kierowania 
nią jednego z podoficerów, dla specjalnej nad nimi opieki. Harcerzy pełniących służbę pomoc-
niczą należało zaprowiantować i wyekwipować zgodnie z obowiązującymi w wojsku przepisami. 
W razie konieczności była możliwość ich zakwaterowania. Harcerze mieli być pouczeni przez 
dowództwo o potrzebie zachowania tajemnicy wojskowej32. 

W Kielcach organizatorem takiego oddziału wartowniczego liczącego ponad 100 harcerzy 
był Edward Meissner. Przez kilka tygodni pełnili oni służbę, zyskując uznanie za swoją postawę.

Zaangażowanie harcerzy w  walkę o  niepodległość Polski docenił także Wódz Naczelny, 
marszałek Józef Piłsudski. W piśmie skierowanym do uczestników Zlotu 10-lecia harcerstwa we 
Lwowie znalazły się między innymi następujące słowa: 

(…) szliście w szeregi polskich oddziałów na trudy wojenne, przerastające wielokrotnie wasze siły, 
na rany i śmierć, na górną radość zmierzenia się z wrogiem na otwartym polu. (…) Rozrzuceni po 
oddziałach regularnej armii, lub zgrupowani w samodzielne jednostki w służbie wywiadowczej, ku-
rierskiej i frontowej zdaliście jeszcze raz egzamin ze swej dojrzałości obywatelskiej i gotowości na 
ofiary. (…) Oddając cześć poległym za Ojczyznę kolegom Waszym wyrażam Wam podziękowanie 
i uznanie za dotychczasową służbę. 

Próbując zbilansować udział harcerzy w  wojnie polsko bolszewickiej można przyjąć, że 
z bronią w ręku walczyło nie mniej niż 3 300 harcerzy i harcerek. Należy pamiętać, że front 
przebiegał nie tylko na północy, ale także zwłaszcza harcerze z Małopolski i Śląska uczestniczyli 
w walkach na południu w Galicji Wschodniej i na Zachodzie. Nie będący w wieku poborowym 
harcerze i harcerki uczestniczyli w różnego rodzaju służbach pomocniczych. Szacunkowo bez 
większego błędu wydaje się, iż łącznie zaangażowanych było blisko 25 tys. młodych ludzi w har-
cerskich mundurach. Badacz i uczestnik tych wydarzeń W. Nekrasz wyliczył, iż śmierć poniosło 
około pół tysiąca harcerzy. W tym 202 zginęło służąc w Armii Ochotniczej. Zapewne nie były to 
dane zawyżone i w wyniku dalszych badań mogły by ulec zwiększeniu. O tym jak owocna była 
to służba świadczyć mogły przyznane odznaczenia Orderem Krzyża Virtuti Militari i Krzyżem 
Walecznych, a po latach Krzyżem Niepodległości w wielu wypadkach nadanych także pośmiert-
nie. Niestety wybuch II wojny światowej, a następnie lata zniewolenia nie sprzyjały zainteresowa-

32 Instrukcja wyjaśniająca Ochotniczą Służbę Wojskową Harcerstwa Polskiego – Harcerskie oddziały wartowni-
cze, [W:] Harcerstwo a narodziny..., s. 135-137.
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niom wojną polsko-bolszewicką i udziałem w niej harcerzy. Wiele osób obawiając się represji 
wręcz ukrywało udział w tym czynie zbrojnym. Dobrze więc, że dziś do tych kwestii wracamy, 
bowiem była to piękna, choć i tragiczna chwila w naszej historii33. 

W Harcerskim Słowniku Biograficznym Kielecczyzny, w tomie 1, znajduje się kilkanaście 
życiorysów osób, które uczestniczyły w wydarzeniach 1920 r. Oto ich wykaz:

33 W. Hausner, M. Wierzbicki, Sto lat harcerstwa…, s. 66-67.

Zaproszeni goście podczas spotkania
Fot. Robert Kardas
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l.p. Nazwisko imię, lata życia Miejscowość uwagi

1 Bielejec Józef 1897-1940 Starachowice Zamordowany w Katyniu

2 Bieńkowski Tadeusz 1897-1941 Kielce POW, Armia Ochotnicza

3 Czerwiński Jerzy Idzi 1902-1981 Opatów Armia Ochotnicza

4 Ferdyn Tomasz 1905-1990 Sosnowiec Walczył przeciw bolszewi-
kom

5 Gierowski Włodzimierz 1897-1965 Kielce Legiony, WP

6 Hendler Julian 1907-2008 Kielce Kompania wartownicza

7 Massalski Edmund 1886-1975 Kielce NKN, Rada 

8 Meissner Edward Kielce Kompania wartownicza

9 Samczyński Feliks 1897-1975 Kielce POW, WP

10 Skrzyński Lucjan 1899-1966 Opatowiec POW, WP, ranny. 

11 Sobolewski Stefan Jakub 1901-1940 Kielce POW, WP, zamordowany  
w Starobielsku

12 Stanek Jan 1898-1965 Jędrzejów POW, Armia Ochotnicza?

13 Wójcicki Wincenty Michał 1901-1993* Wodzisław Armia Ochotnicza

14 Wrona Kazimierz 1902-1940 Solec Armia Ochotnicza

15 Zaleski Czesław Bohdan 1901-1994 Kielce Armia Ochotnicza 

16 Ziembiński Wacław 1891-1984 Końskie WP

* Wiadomo, że oprócz Wincentego Wójcickiego w 201 pułku służyli także inni harcerze z Jędrzejowa: Janusz Go-
ślicki, Józef Lech, Romuald Kozłowski, Stanisław Łazarz, Józef Nawrot, Aleksander Nieszyn, Eugeniusz Pomorski, 
Rajmund Szczeciński i Michał Wójcicki.

Prof. dr hab. Adam Massalski 





Relacja ze spotkania
W dniu 15 września 2020 r. w progach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 

mieliśmy zaszczyt przyjąć wspaniałych gości i znakomitych prelegentów: dr Izabelę Bożyk oraz 
prof. dr hab. Adama Massalskiego. Okazją do spotkania była 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 
oraz kolejna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, w ramach których zostały przygotowane 

Uczestnicy spotkania – zdjęcie grupowe  
Fot. Robert Kardas



34

wystawy: „Sercem Polsce, Murem dla Europy – 100-lecie Bitwy Warszawskiej” oraz „Niezwykłe 
czasy zwykłych bohaterów. Mieszkańcy Kielecczyzny w Bitwie Warszawskiej”. Dr Izabela Bożyk 
przybliżyła sytuację polityczną i militarną oraz przebieg Bitwy w referacie Wielki zbiorowy 
wysiłek Polaków czyli Cud nad Wisłą – 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, a prof. Adam Mas-
salski w wykładzie Harcerstwo w Polsce i na Ziemi Kieleckiej wobec wojny z bolszewikami 
w 1920 r. – przedstawił słuchaczom rolę młodzieży, szczególnie harcerzy, którzy odpowiedzieli 
na apel swoich dowódców i wzięli aktywny udział w wydarzeniach wojennych oraz obronie 
Warszawy. Spotkanie prowadzone było dwutorowo. Wykładów można było wysłuchać osobiście 
w siedzibie Biblioteki lub on-line podczas prowadzonej transmisji na żywo. Wydarzenie zostało 
objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskie-
go Kuratora Oświaty. 

Uczestnicy spotkania podczas zwiedzania wystaw 
Fot. Robert Kardas
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Serdrcznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tak ważnym dla nas wydarze-
niu. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele instytucji kulturalno-oświatowych oraz 
uczniowie kieleckich szkół. Szczególne podziękowania kierujemy do: Senatora Krzysztofa 
Słonia, Senatora Jacka Włosowicza, Wicewojewody Rafała Nowaka, Dyrektora Departamen-
tu Edukacji, Sportu i Turystyki Macieja Długosza, Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w  Kielcach Andrzeja Antoniaka, p.o. Dyrektora Muzeum Historii Kielc  
Krzysztofa Myślińskiego. Na szczególne słowa uznania zasługuje Pan Sylwester Kasprzyk, 
wicedyrektor PBW w Kielcach, za ogromne zaangażowanie, wspracie i promowanie tego 
wydarzenia. 

Uczestnicy spotkania podczas zwiedzania wystaw 
Fot. Robert Kardas
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Organizatorami wydarzenia byli nauczyciele-bibliotekarze: Edyta Smolińska, Małgorzata 
Pronobis, Gracjan Bazyl, Robert Wiśniewski, Robert Kardas oraz wicedyrektor Sylwester 
Kasprzyk.

Edyta Smolińska
Robert Kardas



Katalog wystawy
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Plakat tytułowy  
100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920-2020

100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920-2020 : [plakat] / projekt i oprac. graf. Edyta Smolińska, Robert 
Kardas. – Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2020. – 1 plakat, kolor ; 66x108 cm.
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Armia Ochotnicza
Trudna sytuacja na froncie polsko-bolszewickim w czerwcu i lipcu 1920 r. zmusiła Polskę do 

radykalnych działań. W dniu 1 lipca Sejm powołał Radę Obrony Państwa, której przewodniczył 
Naczelny Wódz – Józef Piłsudski, a jego zastępcą był ówczesny premier – Władysław Grabski. 
Tego samego dnia premier wydał dekret o Utworzeniu Armii Ochotniczej. Z kolei 3 lipca 1920 r. 
Rada wydała dekret, w którym wzywała wszystkich obywateli zdolnych do noszenia broni, do za-
ciągania się w szeregi nowo utworzonej Armii Ochotniczej.

7 lipca 1920 r. Minister Spraw Wojskowych, gen. Kazimierz Sosnkowski, wydał rozkaz Nr 
70 29/Org. o utworzeniu z dniem 8 lipca 1920 r. Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej 
i mianowaniu gen. broni Józefa Hallera Głównym Inspektorem Armii Ochotniczej.

Odzew ochotników był natychmiastowy. Do 30 września 1920 r. w szeregi armii wstąpiło 105 
714 ochotników, w tym 52 650 (49,8 %) do piechoty, 9 456 (8,9 %) do kawalerii, 12 495 (11,8 %) 
do artylerii oraz 9 446 (8,9 %) do wojsk technicznych, 11 285 (10, 7 %) do wojsk wartowniczych, 
6 683 (6, 4 %) do pozostałych formacji (wojsk taborowych, etapowych) i 3 659 (3,5 %) w charak-
terze sił do obsługi kancelarii1.

22 lipca 1920 r. Józef Haller wydał rozkaz o sformowaniu Dywizji Ochotniczej. Na jej dowód-
cę został wyznaczony ppłk Adam Koc. Formowanie Dywizji rozpoczęto w sierpniu 1920 r. w Mo-
dlinie. W skład Dywizji włączono 101 Rezerwowy oraz 201, 202, 205 Ochotnicze Pułki Piechoty.

Wielu zawodowych oficerów wątpiło w  sens wysyłania do walki świeżo zmobilizowanych 
i słabo wyszkolonych ochotników. Jednak nawet najwięksi sceptycy szybko zmienili zdanie na 
ten temat. Żołnierze ochotnicy wyróżniali się nie tylko biało-czerwonymi rozetami przypiętymi 

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Ochotnicza_(II_RP) [Dostęp 13.07.2020]



41

do czapek i mundurów, ale przede wszystkim bardzo wysokim morale w odróżnieniu od wielu 
żołnierzy liniowych zmęczonych już trudami walki na froncie.

Chlubne karty zapisali w tym względzie harcerze i gimnazjaliści z 1 Batalionu 236 Pułku Pie-
choty Armii Ochotniczej wraz ze swoim kapelanem Ignacym Skorupką. W dniu 14 sierpnia 1920 r., 
przez wiele godzin, w bitwie pod Ossowem szturmowali i odpierali ataki bolszewickie. Ochotników 
tej armii dzieliło często wiele: status społeczny, wykształcenie, wyznanie, poglądy polityczne czy też 
wiek. Jedno było im wspólne – gotowość poświęcenia dla zagrożonej Ojczyzny.

Gracjan Bazyl
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Kalendarium wojny polsko-sowieckiej 1919-1921
•	 3-5 stycznia 1919 r. – Walki oddziałów polskich pod dowództwem gen. Wejtki z oddziała-

mi sowieckimi. Wycofanie wojsk polskich. Początek konfliktu polsko-sowieckiego,
•	 12 stycznia 1919 r. – Dowództwo Armii Czerwonej rozpoczyna operację „Tarcza Wisła”, 

której celem jest opanowanie centralnej Polski i pomoc rewolucji w Niemczech,
•	 14 luty 1919 r. – Starcia wojsk polskich z sowieckimi na Białorusi (Mosty nad Niemnem) 

i Polesiu (Nad Jasiołdą). Utworzenie 150-kilometrowego frontu od Prypeci po Grodno,
•	 Kwiecień-maj 1919 r. – ofensywa oddziałów polskich gen. Stanisława Szeptyckiego i gen. 

Antoniego Listowskiego na Lidę i Wilno. Zdobycie Wilna. Linia frontu przesuwa się dalej 
na wschód,

•	 23 kwietnia 1919 r. – Józef Piłsudski wydaje odezwę „Do mieszkańców byłego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego”, w której zapowiada poszanowanie prawa ludności do samostano-
wienia w sprawach wewnętrznych, narodowościowych i wyznaniowych,

•	 14 maja 1919 r. – rusza ofensywa wojsk polskich na froncie ukraińskim przeciw wojskom 
ukraińskim. Na Wołyniu starcia z Armią Czerwoną,

•	 8-13 sierpnia 1919 r. – oddziały polskie zajmują Mińsk, Słuck, Krzemieniec, Dubno i Równe,
•	 11 września 1919 r. – Polacy przekraczają rzekę Berezynę zdobywają Bobrujsk. Front 

polsko-sowiecki przebiega wzdłuż linii Zbrucz – Ostróg – Bobrujsk – rzeka Dryssa –   
przedpola Dyneburga,
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•	 Grudzień 1919 r. – styczeń 1920 r. – walki wojsk polskich pod dowództwem gen. Edwarda 
Rydza-Śmigłego wspomaganego przez wojska łotewskie, o Dyneburg, kończące się jego 
zdobyciem. Linia frontu wydłuża się do ok. 800 kilometrów,

•	 27 stycznia 1920 r. – Dowódca Armii Czerwonej, Siergiej Kamieniew, przedstawia plan 
wielkiej ofensywy na Polskę planowanej na przełomie kwietnia i maja 1920 r.,

•	 Marzec – kwiecień 1920 r. – Wojsko Polskie liczące już około 600 tys. żołnierzy przygotowuje 
się do ofensywy na wschodzie,

•	 25 kwietnia 1920 r. – Polacy siłami trzech armii rozpoczynają ofensywę na Ukrainie, zwa-
ną wyprawą kijowską. W krótkim czasie zdobywają Żytomierz i Berdyczów,

•	 7-8 maja 1920 r. – Jednostki polskie 3 Armii pod dowództwem gen. Edwarda Rydza-Śmi-
głego zajmują Kijów i tworzą przyczółek na wschodnim brzegu Dniepru. Na Polesiu Po-
lacy odrzucają Sowietów za Dniestr i Berezynę,

•	 27 maja 1920 r. – Wojska sowieckie po ściągnięciu posiłków (m.in. 1 Armii Konnej Sie-
miona Budionnego) rozpoczynają kontrofensywę na Ukrainie,

•	 5-8 czerwca 1920 r. – Sowiecka 1 Armia Konna zajmuje Żytomierz i Berdyczów wycho-
dząc na tyły 3 i 6 Armii Polskiej, które rozpoczynają odwrót,

•	 10 czerwca 1920 r. – siły polskie opuszczają Kijów,
•	 10-15 czerwca 1920 r. – 3 Armia Polska po ciężkich bojach pod Borodzianką i Koroste-

niem ucieka z sowieckiego okrążenia,
•	 1 lipca 1920 r. – Sejm powołuje Radę Obrony Państwa pod przewodnictwem Józefa Pił-

sudskiego,
•	 4 lipca 1920 r. – Sowiecki Front Zachodni pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego 

rozpoczyna ofensywę od Łotwy aż po Polesie. Na Wołyniu 1 Armia Konna zajmuje Równe,
•	 10-12 lipca 1920 r. – Wojsko polskie na Ukrainie wycofuje się na linię Styru i Zbrucza,
•	 14 lipca 1920 r. – Armia Czerwona zajmuje Wilno,
•	 24 lipca 1920 r. – Upada rząd Władysława Grabskiego. Nowy gabinet tworzy Wincenty 

Witos,
•	 25 lipca 1920 r. – 1 Armia Konna przełamuje front polski pod Brodami wychodząc na 

przedpola Lwowa,
•	 28-29 lipca 1920 r. – Odwrót wojsk polskich za linię Grajewo – Narew – Bug. Sowieci zaj-

mują Białystok. Powstaje Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski na czele z Julianem 
Marchlewskim,
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•	 3-6 sierpnia 1920 r. – Rada Obrony Państwa wydaje odezwy mobilizacyjne dla żołnierzy 
i cywilów,

•	 5-6 sierpnia 1920 r. – Odwrót wojsk polskich za linię Bugu. Józef Piłsudski opracowuje 
plan powstrzymania Sowietów na linii Wisły i kontruderzenia znad Wieprza,

•	 11 sierpnia 1920 r. – Oddziały sowieckiego Frontu Zachodniego docierają do Wisły. Cięż-
kie walki pod Lwowem,

•	 12 sierpnia 1920 r. – Początek ofensywy na Warszawę. Część wojsk sowieckich obchodzi 
Warszawę od północy nacierając na Płock, Toruń i Włocławek,

•	 13 sierpnia 1920 r. – Ciężkie walki na przedpolach Warszawy o Radzymin, Zegrze, Nie-
poręt, Ossów, Okuniew. Józef Stalin sabotuje rozkaz uderzenia na Lublin i Sandomierz 
kontynuując natarcie na Lwów,

•	 14 sierpnia 1920 r. – 5 Armia gen. Sikorskiego rozpoczyna działania nad Wkrą. Atak Wojsk 
polskich na Ciechanów rozbija sztab sowieckiej 4 Armii. Walki o Modlin i Radzymin,

•	 15 sierpnia 1920 r. – Kontruderzenie oddziałów gen. Żeligowskiego na Radzymin i zdoby-
cie miasta. Bolszewicy odparci w rejonie Okuniewa, Otwocka i Wiązowny,

•	 16 sierpnia – Polacy rozpoczynają kontrofensywę znad Wieprza na Mińsk Mazowiecki, 
Łuków, Siedlce i Brześć, wychodząc na tyły wojsk Tuchaczewskiego,

•	 17-25 sierpnia 1920 r. – Trwa ofensywa wojsk polskich, które rozbijają sowiecką 16 Armię 
i zmuszają 15 Armię do odwrotu. Tuchaczewski nakazuje swym oddziałom odwrót znad 
Wisły. Wojska polskie wyzwalają Mławę, Ciechanów, Przasnysz i Białystok. Rozbito 12 
z 22 dywizji sowieckich. Do polskiej niewoli trafia 70 tys. jeńców,

•	 Wrzesień 1920 r. – Polacy rozbijają 1 Armię Konną na Wołyniu w Galicji Wschodniej, 
która zostaje wycofana z frontu,

•	 16-18 września – Oddziały polskie odbijają Łuck, Równe, Krzemieniec i Tarnopol,
•	 20-30 września 1920 r. – Bitwa niemeńska. Armia polska wychodzi na tyły wojsk Tucha-

czewskiego rozbijając sowiecką 3 i 15 Armię. Polacy zajmują Grodno, Lidę, Baranowicze 
i Pińsk,

•	 21 września 1920 r. – Początek rokowań pokojowych między Polską, a Rosją Sowiecką 
w Rydze,

•	 8-9 października 1920 r. – Generał Lucjan Żeligowski zajmuje Wilno i okoliczne powiaty,
•	 18 października 1920 r. – Zawieszenie broni na froncie polsko-bolszewickim,
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•	 24 lutego 1921 r. – Polska i Rosja Sowiecka zawierają w Rydze układ o repatriacji, regu-
lujący m.in. kwestię wymiany jeńców i zakładników,

•	 18 marca 1921 r. – Traktat ryski między Polską a Rosją i Ukrainą Sowiecką ustala osta-
teczny przebieg granicy wschodniej Polski.

Gracjan Bazyl
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Bitwa Warszawska – przebieg

Geneza
6 sierpnia 1920 r. Naczelny Wódz – Józef Piłsudski wydał rozkaz wycofania oddziałów pol-

skich walczących z Armią Czerwoną na linię Wisły. Manewr ten miał przygotować wojsko 
polskie z jednej strony do obrony stolicy, przy jednoczesnym kontruderzeniu na rozciągnięte 
wojska sowieckie. W obronie Warszawy zasadniczą rolę miały odegrać oddziały Armii Ochotni-
czej dowodzonej przez gen. Józefa Hallera.

Plan ten, stworzony przez Szefa Sztabu Generalnego gen. Tadeusza Rozwadowskiego przy 
udziale płk. Tadeusza Piskora i kpt. Bronisława Regulskiego, zatwierdził i dał rozkaz jego wy-
konania Józef Piłsudski. 

Oddziały polskie zreorganizowano na 3 fronty (Północny Środkowy i Południowy). Jednocze-
śnie w rejonie Wieprza zorganizowana została Grupa Manewrowa dowodzona osobiście przez 
J. Piłsudskiego w sile 5 dywizji piechoty i dywizji kawalerii.

Przebieg bitwy
W dniu 13 sierpnia 1920 r. rozpoczęła się Bitwa Warszawska, która składała się z trzech faz:
1. Walk obronnych na przedpolach Warszawy (Radzymin i okolice);
2. Bitwy obronnej i manewru zaczepnego 5. Armii gen. Władysława Sikorskiego nad Wkrą;
3. Uderzenia w dniu 16 sierpnia Grupy Manewrowej Józefa Piłsudskiego znad Wieprza i po-

ścig za ustępującym przeciwnikiem.
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Bój na przedmościu warszawskim
W dniu 13 sierpnia dywizje sowieckie uderzyły na Radzymin zdobywając miasto. Siły polskie 

musiały wycofać się na drugą linię oporu biegnącą od Nieporętu po Rembertów. Niepowodzenie 
to przyspieszyło działania 5 Armii gen. W. Sikorskiego w kierunku północnym, w celu odciąże-
nia jednostek walczących o Warszawę. 14 sierpnia trwały zacięte walki na odcinku od Wiązowny 
po Radzymin. Siły polskie stworzyły ogromny opór. Niejednokrotnie dochodziło do walki na 
bagnety. Bohatersko bronił się Modlin. Wojsk sowieckich nie przepuszczono na południe od Ra-
dzymina, od Starej Miłosny aż po Świerk, gdzie dowodzona przez płk. Stanisława Wrzalińskiego 
29 Brygada Piechoty zadała Sowietom dotkliwe straty. 15 sierpnia przy wsparciu dwóch dywizji 
(10 – gen. L. Żeligowskiego i 1 – Litewsko-Białoruskiej gen. Jana Rządkowskiego) siły polskie 
odzyskały stracone 13 sierpnia pozycje zdobywając m.in. Radzymin. 16 sierpnia nadal trwały 
intensywne walki, ale sytuacja obrońców uległa znacznej poprawie.

Walki nad Wkrą
W dniu 14 sierpnia 5 Armia gen. W. Sikorskiego rozpoczęła działania zaczepne w kierunku 

Nasielska i Ciechanowa zdobywając sztab 4 Armii Sowieckiej. 16 sierpnia zdobyto Nasielsk, co 
otworzyło drogę na Pułtusk i Serock. Na lewym skrzydle polskim sowieckie: 4 Armia i 1 Korpus 
Kawalerii parły w kierunku Płocka, Włocławka i Brodnicy.

Kontruderzenie znad Wieprza
Pod wpływem wieści z Warszawy Józef Piłsudski stojący na czele liczącej 27,5 tys. piechoty i 9,5 tys.  

kawalerii Grupy Manewrowej zdecydował się w dniu 16 sierpnia na manewr zaczepny znad dolnego 
Wieprza. Już w pierwszym dniu jednostki polskie mające przeciw sobie słabą sowiecką Grupę Mozyr-
ską zdobyły Włodawę i Brześć oraz Garwolin. 17 sierpnia osiągnięto linię: Biała Podlaska – Między-
rzec – Siedlce – Kałuszyn – Mińsk Mazowiecki wychodząc na tyły jednostek sowieckich atakujących 
Warszawę. W dniach 17-18 sierpnia wyzwolono Białą Podlaską, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Siedlce, 
a 19 sierpnia armia polska przeszła do działań pościgowych, które doprowadziły do odwrotu wojsk 
Tuchaczewskiego nad Niemen. Wyzwolone zostały Brześć Litewski, Sokołów Podlaski i Węgrów. Do 
25 sierpnia w rękach polskich były już Białystok, Zambrów, Łomża, Ostrołęka. Po osiągnięciu granicy 
z Prusami Wschodnimi siły polskie utworzyły kordon pod Mławą, Kolnem, Grajewem odcinając drogę 
odwrotu głównym siłom bolszewickim i rozbijając je pod Białymstokiem, Kolnem. Reszta sił sowiec-
kich zmuszona została do przejścia do Prus Wschodnich, gdzie została internowana przez Niemców.

Straty polskie to: 14,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Brak jest wiarygodnych 
źródeł o stratach strony przeciwnej. Przyjmuje się, że około 25 tys. bolszewików poległo lub było 
ciężko rannych, 60 tys. trafiło do niewoli, zaś 45 tys. zostało internowanych przez Niemców2.

2 I. Kielzner, 1920 Warszawa, Warszawa, cop. 2014, s. 90.
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Bitwa Warszawska była wspaniałym zwycięstwem polskiego oręża, pozwoliła obronić suwe-
renność odrodzonej w 1918 r. Polski oraz powstrzymała pochód Armii Czerwonej na Europę 
Zachodnią. 

Brytyjski dyplomata lord Edgar Vincent D’Abernon nazwał ją „Osiemnastą decydującą bitwą 
w dziejach świata”.

Gracjan Bazyl
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Kobiety w Bitwie Warszawskiej
Rola kobiet w  odzyskaniu przez Polskę niepodległości w  1918 r. była ogromna, chociaż 

nie w pełni przez wszystkich doceniana i podkreślana. Podobnie sprawa ma się z rolą kobiet 
w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1921, a co za tym idzie także w Bitwie Warszawskiej. 

Nie tylko matki, babcie, żony, siostry, narzeczone i dziewczyny, które wspierały swoich 
mężczyzn idących na bój z bolszewickim wrogiem niszczącym przy okazji polskie domy, 
rodziny i ogniska domowe. Rola kobiet wzrastała z każdym metrem przybliżającego się 
do Warszawy frontu. Ogromną rolę odegrały organizacje kobiece szyjące odzież, przygo-
towujące środki opatrunkowe, wysyłające paczki na front i prowadzące punkty dożywiania 
dla żołnierzy. Kobiety pomagały w zakładaniu szpitali, punktów rekrutacyjnych, stacji dla 
rodzin ewakuowanych ze Wschodu. Na przełomie lipca i  sierpnia 1920 r. około tysiąca 
kobiet podjęło walkę z epidemiami tyfusu plamistego, duru brzusznego, a także czerwonki 
szerzących się w Wojsku Polskim. Dezynfekowały i czyściły dworce, linie kolejowe, wa-
gony i nosze. W pierwszej połowie sierpnia 1920 r. kobiety pomagały także przy budowie 
okopów na przedmieściach Warszawy. Organizacje kobiece prowadziły zbiórki pieniędzy 
dla polskich żołnierzy walczących na froncie. Tworzyły koła opieki nad dywizjami, pułka-
mi i kompaniami piechoty oraz szwadronami jazdy, niosąc niezbędną pomoc dla żołnierzy.

Walczyły też z bronią w ręku. Należy tu podkreślić zasługi powstałej w grudniu 1918 r. 
Ochotniczej Legii Kobiet. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w działaniach wojennych 
brało udział 2,5 tys. ochotniczek. 1 kwietnia 1920 r. został utworzony w Warszawie Wydział 
Ochotniczej Legii Kobiet pod dowództwem major Aleksandry Zagórskiej. Ochotniczki 
z OLK służyły praktycznie we wszystkich rodzajach wojsk polskich, poza wojskami pan-
cernymi i  lotnictwem. Znaleźć je można było w szeregach piechoty, kawalerii, artylerii, 
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służbie sanitarnej, intendenturze oraz w wywiadzie. Dały wiele przykładów bohaterstwa 
zagrzewając do boju swoich męskich współtowarzyszy przyczyniając się do ostatecznego 
zwycięstwa.

Gracjan Bazyl
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czyzn, którzy unikają zaciągu do wojska // W: Wojna 1920 / [autorzy tekstów Janusz Cisek, Alek-
sander Smoliński, Krzysztof Filipow, Michał Klimecki, Hanna Szczechowicz, Waldemar Rezmer, 
Zbigniew Karpus, Tomasz Grzegorczyk]. – Warszawa : Demart, cop. 2020. – S. 335.

Ochotniczy oddział kobiecy z 1920 r. // W: Kienzler, Iwona : 1920 Warszawa. – Warszawa : 
Edipresse Kolekcje ; Bellona, cop. 2014. – Zwycięskie Bitwy Polaków, t. 1. – S. 18.
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Wojsko Polskie
Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych był Józef Piłsudski. Szefem Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego Tadeusz Rozwadowski.
Siły polskie podzielono na trzy fronty:
Front Północny gen. Józefa Hallera:

- 5 Armia gen. Władysława Sikorskiego broniąca odcinka na północ od Warszawy, na rubieży 
rzeki Wkry,

- 1 Armia gen. Franciszka Latinika broniąca przedmościa Warszawy od Zegrza do Karczewa,
- 2 Armia generała Bolesława Roi broniąca przepraw na Wiśle od Karczewa do Dęblina.

Front Środkowy gen. Edwarda Śmigłego Rydza: 
- 4 Armia gen. Leonarda Skierskiego skoncentrowana w rejonie Dęblin – Kock,
- 3 Armia gen. Zygmunta Zielińskiego obsadziła odcinek między Kockiem, a Brodami.

Front Południowy gen. Wacława Iwaszkiewicza (obsadził odcinek od Brodów do granicy 
rumuńskiej, nie brał udziału w bitwie warszawskiej):

- 6 Armia gen. Władysława Jędrzejewskiego,
- Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej gen. Mychajła Omelianowicza-Pawlenki.

W sumie siły polskie liczyły 29 dywizji piechoty i 3 dywizje kawalerii.
W początkach sierpnia z powyższych frontów wydzielono dwie grupy uderzeniowe operujące 
w rejonie rzeki Wieprz. W ich skład weszły trzy dywizje z 4 Armii:

- 14 Dywizja Piechoty gen. Daniela Konarzewskiego,
- 16 Dywizja Piechoty płk. Kazimierza Ładosia,
- 21 Dywizja Piechoty Górskiej gen. Andrzeja Galicy,

oraz dwie dywizje z 3 Armii:
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- 1 Dywizja Piechoty Legionów płk. Stefana Dąb-Biernackiego,
- 3 Dywizja Piechoty Legionów gen. Leona Berbeckiego,
- IV Brygada Kawalerii płk. Feliksa Jaworowskiego.
Wojsko Polskie uczestniczące w Bitwie Warszawskiej liczyło 113-123 tys. żołnierzy, 500 dział, 

1780 karabinów maszynowych, 2 eskadry samolotów, kilkadziesiąt czołgów i samochodów pan-
cernych i kilka pociągów pancernych.

Gracjan Bazyl
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Pociąg pancerny „Piłsudczyk” 1920 r. // W: Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920  : dokumenty 
operacyjne. Cz. 2, (17-28 VIII) / oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego [et 
al.]. – Warszawa : „Rytm”, 1995. – [materiał ikonograficzny, s. 6 tablic].

Dywizja Kawalerii pułkownika Juliusza Rómmla // W: Davies, Norman : Orzeł biały, czerwona 
gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006. – [mate-
riał ikonograficzny, rys. 51].

Radiostacja 1 Dywizji Legionów // W: Skaradziński, Bohdan : Polskie lata 1919-1920. T. 2, Sąd 
Boży. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wolumen, 1993. – [materiał ikonograficzny, s. 28 tablic].

Generał Sikorski w czasie Bitwy Warszawskiej, sierpień 1920 r. // W: Davies, Norman : Orzeł 
biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. – Kraków : „Znak”, 1997. – [ma-
teriał ikonograficzny, rys. 45].

Tyraliera oddziałów 15 dywizji piechoty podczas natarcia na odcinku Wiązowna – Emów, 1920 r. 
// W: Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 1, (13-17 VIII) / oprac. i przy-
got. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego [et al.]. – Warszawa : „Rytm”, 1995. – [materiał 
ikonograficzny, s. 9 tablic].

Ułani powracają z frontu // W: Davies, Norman : Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-
-bolszewicka 1919-1920. – Kraków : „Znak”, 1997. – [materiał ikonograficzny, rys. 56].

Generał Józef Haller na froncie pod Mińskiem Mazowieckim // W: Cud nad Wisłą  : dzieła 
sztuki – fotografie – odezwy = The Miracle on the Vistula : works of art – photographs – proc-
lamations / wprow. Tadeusz Skoczek. – Warszawa : Muzeum Niepodległości ; Proszówki ; Pro-
wincjonalna Oficyna Wydawnicza, 2010. – S. 154, rys. 149.

Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 1, (13-17 VIII) / oprac. i przygot. 
do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego [et al.]. – Warszawa : „Rytm”, 1995.

Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 2, (17-28 VIII) / oprac. i przygot. 
do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego [et al.]. – Warszawa : „Rytm”, 1995.

Bitwa Warszawska : materiały do historii wojny 1918-1920 r. T. 1, cz. 2, Dokumenty. – Warsza-
wa : Wojskowe Biuro Historyczne, 1935.
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Drozdowski, Marian Marek  : Warszawa w  obronie Rzeczypospolitej  : czerwiec – sierpień 
1920. – Warszawa : „Gryf” ; Instytut Historii PAN, 1993.

Kienzler, Iwona : 1920 Warszawa. – Warszawa : Edipresse Kolekcje ; Bellona, cop. 2014.
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Armia Czerwona
Dowódcą Armii Czerwonej był Siergiej Kamieniew.

Na Warszawę nacierały 2 związki operacyjne:
I. Front Zachodni (dowódca Michaił Tuchaczewski; komisarz polityczny Ivar Smilga) w sile:

- 3 Korpus Kawalerii Gaja Chana,
- 4 Armia Jewgienija Siergiejewa (od 1 sierpnia Aleksandra Szuwajewa),
- 15 Armia Augusta Korka,
- 3 Armia Władimira Łazarkiewicza,
- 16 Armia Nikołaja Sołohhuba,
- Grupa Mozyrska Tichona Chwiesina.

II. Front Południowo-Zachodni (dowódca Aleksander Jegorow; komisarz polityczny Józef Sta-
lin) w sile: 

- 14 Armia Mołkoczanowa,
- 1 Armia Konna Siemiona Budionnego,
- 12 Armia Woskanowa.

Ostatecznie w Bitwie Warszawskiej udział wzięły tylko oddziały Frontu Zachodniego. Wojska 
Frontu Południowego wbrew rozkazom nie uderzyły na Warszawę, lecz skierowały się na 
Lwów.

Zadaniem prawego skrzydła wojsk Tuchaczewskiego (4 Armia Szuwajewa i Korpus Gaja) 
był atak w kierunku Grudziądza i Torunia i przejście Wisły w okolicach Włocławka. Po-
lecenie forsowania Wisły między Wyszogrodem, a Płockiem otrzymała również 15 Armia 
Korka. Centrum sił Tuchaczewskiego skierowane zostało na Modlin (3 Armia Nazarewicza) 
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i na Warszawę (16 Armia Sołłohuba). Osłonę lewego skrzydła powierzono Grupie Mozyrskiej 
Tymoteusza Chwiesina, kierującej się od Włodawy ku Wiśle na północ od Dęblina.

Ogólna liczba żołnierzy sowieckich uczestniczących w Bitwie Warszawskiej wynosiła ok. 104-
114 tys. żołnierzy, 600 dział i 2 450 karabinów maszynowych.

Gracjan Bazyl
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Michaił Tuchaczewski przyjmuje defiladę oddziałów Frontu Zachodniego // „Mówią Wieki”. – 
2018, nr 10, s. 30.

Dowódcy 1 Armii Konnej. Siedzą od lewej: Siemion Timoszenko, Siemion Budionny, Klient Wo-
roszyłow, Oka Gorodowikow. Klęczy Grigorij Kotowski. Stoją dowódcy dywizji // W: Pruszyński, 
Mieczysław  : Wojna 1920  : dramat Piłsudskiego. – Warszawa  : Polska Oficyna Wydawnicza 
BGW, 1994. – S. [113].

Patrol bolszewicki pod Warszawą // W: Cud nad Wisłą : dzieła sztuki – fotografie – odezwy = 
The Miracle on the Vistula : works of art – photographs – proclamations / wprow. Tadeusz Sko-
czek. – Warszawa : Muzeum Niepodległości ; Proszówki ; Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 
2010. – S. 153, rys. 144.

Zdobyczny czołg bolszewicki // W: Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920 : dokumenty operacyjne. 
Cz. 2, (17-28 VIII) / oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego [et al.]. – War-
szawa : „Rytm”, 1995. – [S. 20 tablic].

Żołnierze Armii Czerwonej // W: Davies, Norman : Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna pol-
sko-bolszewicka 1919-1920. – Kraków : „Znak”, 1997. – [materiał ikonograficzny, fot. 26].

1 Armia Konna // W: Davies, Norman : Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-bolszewic-
ka 1919-1920. – Kraków : „Znak”, 1997. – [materiał ikonograficzny, fot. 36].

Taczanka 1 Armii Konnej // W: Davies, Norman : Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-
-bolszewicka 1919-1920. – Kraków : „Znak”, 1997. – [materiał ikonograficzny, fot. 50].
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Jeńcy wojenni
Jednym z problemów walczących stron był problem jeńców wojennych. Warunki w jakich 

przyszło żyć pojmanym żołnierzom były złe. O ile w roku 1919 jeńców było stosunkowo nie-
wielu (w Polsce ok. 7 tys. jeńców sowieckich), o tyle w latach 1920-1921 ilość jeńców znacznie 
wzrosła. Wpływ na to miała Wyprawa Kijowska (18 tys.) i Bitwa Warszawska (ok. 60 tys.). Późną 
jesienią 1920 r. osiągnęła najwyższy stan (ok. 80-85 tys.).

Większość jeńców sowieckich było umieszczonych w starych odziedziczonych po zaborcach 
barakach, m.in. w: Strzałkowie, Dąbiu, Pikulicach, Wadowicach, Tucholi. Trudne warunki sani-
tarne, przeludnienie cel, liczne choroby zakaźne (tyfus, czerwonka, cholera, grypa) prowadziły 
do śmierci wielu osadzonych. Szacuje się, że w niewoli zmarło ok. 16-18 tys. jeńców sowieckich.

Co do sytuacji jeńców polskich w Rosji brak jest rzetelnych dokumentów źródłowych. Szacuje się, 
że do niewoli sowieckiej trafiło ok. 40 tys. polskich jeńców. Większość została wywieziona do obozów 
na Syberii (m.in. Omsk). Panujące tam warunki klimatyczne, głód, katorżnicza praca połączona ze znę-
caniem się nad osadzonymi prowadziła do śmierci wielu z nich. Liczbę tę określa się na ok. 15-16 tys.

Kilkukrotnie prowadzono negocjacje dwustronne w celu wymiany jeńców. Ostateczne porozumie-
nie podpisano 24 lutego 1921 r. w Rydze. W ramach polsko-sowieckiego Układu o Repatriacji ustalo-
no szczegóły wymiany jeńców wojennych. Strona sowiecka starała się przeciągnąć realizację umowy 
w czasie, ponieważ nie była do niej przygotowana, argumentując zwłokę względami logistycznymi.

Ostatecznie do Polski w 1921 r. wróciło 26 440 jeńców (w tym 418 oficerów), natomiast do Rosji 
bolszewickiej wysłano 65 797 jeńców. Rok później Polska odesłała jeszcze 965 jeńców (oficerów 
i komunistów), którzy mieli być gwarancją wywiązania się sowieckiej Rosji z zawartego porozumie-
nia. 

Gracjan Bazyl
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Jeńcy bolszewiccy internowani w obozie w Strzałkowie // W: Wojna 1920 / [autorzy tekstów 
Janusz Cisek, Aleksander Smoliński, Krzysztof Filipow, Michał Klimecki, Hanna Szczecho-
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do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego [et al.]. – Warszawa : „Rytm”, 1998. – [materiał iko-
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go ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. 
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mentacji i Studiów Społecznych, 1989.
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Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne / [red. prowadzący Andrzej Dusiewicz]. – War-
szawa : Nowa Era, cop. 2011.

1920 – Wojna i miłość. 1, odc. 1-6. [Film] / reż. Maciej Migas ; scen. Janusz Petelski, Robert 
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Ludność cywilna w Bitwie Warszawskiej
Kiedy wojska bolszewickie w lipcu 1920 r. zbliżały się do Warszawy stało się jasne, że tylko 

wysiłek całego polskiego społeczeństwa może pomóc w odparciu „sowieckiej nawałnicy”. 
Już 3 lipca 1920 r., powstała dwa dni wcześniej, Rada Obrony Państwa wydała odezwę podpi-

saną przez Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza „Ojczyzna w potrzebie”, w której wzywała 
wszystkich do obrony kraju. Rozumiano przez to zarówno walkę z bronią w ręku, jak również 
pracę we wszystkich instytucjach pracujących na rzecz walczącego wojska.

Odzew był ogromny, ochotnicy masowo zgłaszali się do punktów werbunkowych, skąd 
kierowano ich do nowo formowanych jednostek i po krótkim przeszkoleniu wysyłano na 
front lub do innych prac związanych z obroną (kopanie okopów, służba wartownicza, trans-
port rannych, itd.). Ochotnicy, mimo braków w wyszkoleniu wojskowym wnosili do służby 
ogromny patriotyzm poparty duchem walki i wiarą w zwycięstwo. Wszędzie tworzono komi-
tety obrony państwa i komitety obrony narodowej skupiające przedstawicieli różnych grup 
społecznych i partii politycznych. Całe społeczeństwo udzielało materialnego wsparcia dla 
wojska.

Było to wsparcie nie tylko finansowe, ale i rzeczowe. Oddawano kosztowności, gromadzono 
broń, uprząż, bieliznę, odzież, buty, płody rolne i żywność oraz materiały opatrunkowe i me-
dyczne dla walczących żołnierzy. Znaczącą rolę w tym czasie odegrało Polskie Towarzystwo 
Czerwonego Krzyża (PTCK), które poza pomocą bezpośrednią starało się zdobyć informacje 
o zaginionych podczas działań wojennych.

Piękną kartę zapisały w tym czasie służby medyczne Warszawy i innych miast, które przygo-
towywały się na przyjęcie większej liczby rannych, a potem ich przyjmowały (Toruń, Grudziądz, 
Kraków, Poznań itd.).
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W czasie Bitwy Warszawskiej funkcję głównego szpitala wojskowego pełnił Szpital Ujazdow-
ski. Posiadał 18 oddziałów, w tym 5 dla chorób zakaźnych. Żołnierze leżeli w 30-osobowych 
salach. Przeprowadzano wiele skomplikowanych operacji (nawet trepanacje czaszki).

Dużą pomoc udzielił też kościół katolicki. Była to pomoc finansowa, pomoc uchodźcom, we-
zwania do walki. Księży nie brakowało również w szeregach walczących. Działanie społeczeń-
stwa polskiego wspierały też gminy żydowskie, a  ludność żydowska masowo wstępowała do 
polskich oddziałów. 

Swój udział w Bitwie Warszawskiej zaznaczyła także młodzież akademicka i gimnazjalna. Do 
walki włączyli się skauci i harcerze. Wielu z nich trafiło do jednostek liniowych, gdzie wykazało 
się niezwykłym poświęceniem i odwagą.

Mimo nachalnej sowieckiej propagandy do wojska wstępowali także robotnicy. Wśród zwer-
bowanych w Toruniu ochotników aż 60 % stanowili właśnie robotnicy. Większość z 1101 zwer-
bowanych trafiła do 201 Pułku Piechoty stacjonującego w Jabłonnie. 

Dowodziło to, że większość robotników widzi w wojskach sowieckich agresorów, a nie wy-
zwolicieli.

W wielu miejscowościach m.in. w Łomży, Pułtusku, Radzyminie, Włocławku, Płocku, ramię 
w ramię z żołnierzami walczyła ludność cywilna, zwyczajni mieszkańcy tych miast. Stawiali ba-
rykady i punkty obrony, dzięki którym walczono o domy, place i skwery. Mężczyźni i kobiety, 
chłopcy i dziewczęta dostarczali żywność i amunicję na pierwszą linię frontu, pomagali rannym 
żołnierzom. Wszyscy wierni słowom „Roty” Marii Konopnickiej „…Twierdzą nam będzie każdy 
próg…”. 

Gracjan Bazyl



69



70

Członkinie Białego Krzyża przygotowują paczki dla żołnierzy na froncie // W: Cud nad Wisłą : 
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Uzbrojenie
Wraz z  zakończeniem I wojny światowej na ziemiach polskich pozostała ogromna ilość 

uzbrojenia, w którą wyposażone były armie zaborcze: Rosji, Austro-Węgier i Niemiec. Więk-
szość broni przejęło powstające wojsko polskie. Wraz z Błękitna Armią gen. Józefa Hallera do 
Polski trafiła również broń pozostająca na wyposażeniu państw Ententy.

W trakcie Bitwy Warszawskiej użyto również różnego typu broni dostarczonej Polsce przez ów-
czesnych sojuszników. W bitwie wykorzystano 25 typów broni strzeleckiej (15 wzorów karabinów 
i karabinków i 10 wzorów karabinów maszynowych). Podstawowym uzbrojeniem polskiego piechura 
był karabin. Najwięcej było karabinów powtarzalnych typu: Mauser wzór 1898, Mosin wzór 1891, Man-
nlicher wzór 1895. Na uzbrojeniu oddziałów polskich były też m.in.: francuskie karabiny Lebel wzór 
1886/93, Bethier wzór 1914, angielskie Lee-Enfield wzór1914, japońskie Arisaka wzór 1905.

Z broni maszynowej najczęściej używane były przez żołnierzy polskich ciężkie karabiny ma-
szynowe:

- niemieckie Maxim wzór 1908, zdobyte na armii niemieckiej,
- rosyjskie Maxim wzór 1905, wzór 1910, zdobyte na armii bolszewickiej,
- austriackie Schwarzlose M 07/12, pozostałe po armii austro-węgierskiej,
- francuskie Hotchikss wzór 1914, będące na uzbrojeniu Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.
W powszechnym użyciu były też ręczne karabiny maszynowe:
- francuski Chauchat wzór 1915, 
- angielski Lewis wzór 1915.
Na uzbrojeniu żołnierzy polskich były również: 
pistolety:
- niemieckie: Parabellum 08, Mauser wzór 1896,
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- austriacko-węgierskie: Frommer wzór 1911, Steyer wzór 1912, 
rewolwery:
- francuski Lebel wzór 1892, 
- belgijski Nagan wzór 1895, produkcji rosyjskiej (zdobyczne).
W czasie wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej armia polska używała następują-

cych typów armat:
- francuskiej Schneider wzór 1897, kal. 75 mm, haubicy Schneider wzór 1917 kal. 155 mm,
- rosyjskiej (zdobycznej) armaty polowej wzór 1902, kal. 76,2 mm,
- czeskiej haubicy Skoda wzór 1914, kal. 100 mm.
Broń pancerna użyta w czasie Bitwy Warszawskiej będąca na wyposażeniu polskiej armii:
- lekkie czołgi Renault FT 1917,
- samochody pancerne Ford TF-B (zaprojektowane przez inżyniera Tadeusza Tańskiego 

i produkowane w Warszawie),
- pociągi pancerne,
- zdobyte w wyniku działań wojennych pociągi pancerne stanowiące wyposażenie armii so-

wieckiej.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej zadebiutowało polskie lotnictwo wojskowe wyposażone 

w samoloty myśliwskie, zwiadowcze i bombowe. W użyciu były m.in.:
- niemiecki Fokker D VII,
- angielskie: Copwith Camel, Copwith Dolphin,
- francuskie: Spad 7 C.1, Spad 13 C.1.
Armia Czerwona w trakcie Bitwy Warszawskiej używała następujących rodzajów broni strzeleckiej:
- karabinów Mosin wzór 1891 w wersjach dla piechoty i kawalerii,
- ciężkich karabinów maszynowych Maxim wzór 1905 i wzór 1910,
- ręcznych karabinów maszynowych Lewis wzór 1915,
- rewolwerów Nagan wzór 1895 w wersji oficerskiej i żołnierskiej,  
- pistoletów Mauser wzór 1896, kal. 7,63 mm produkcji niemieckiej – ulubionej broni oficerów 

Cze-Ka (Ogólnorosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem) – jak 
również broni zdobycznej niemieckiej czy austriackiej.

Podstawową armatą Armii Czerwonej używaną w tym czasie była armata polowa wzór 1902, 
kal. 76,2 mm zwana powszechnie putiłówką (produkowana była w Leningradzie w Zakładach 
Putiłowskich). Wyposażenie uzupełniano o działa zdobyte w wyniku działań wojennych.

Jednym z głównych rodzajów wojsk rosyjskich oprócz piechoty była kawaleria wyposażona 
w taczanki uzbrojone w ciężkie karabiny maszynowe Maxim wzór 1905 i wzór 1910.

Najsłynniejszym oddziałem bolszewickiej kawalerii była 1 Armia Konna Budionnego.
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Resume:
W trakcie wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej zostały użyte nowo powstałe ro-

dzaje broni, które zadebiutowały w czasie I wojny światowej:
- karabiny maszynowe (ciężkie, lekkie, ręczne),
- samoloty (myśliwskie, zwiadowcze, bombowe),
- broń pancerna (czołgi, samochody pancerne, pociągi pancerne).

Robert Wiśniewski
Literatura:
1. Konstankiewicz A.: Broń strzelecka wojska polskiego 1918-39, Warszawa 1986.
2. Uzbrojenie polskie z okresu wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920., https://www.konflikty.pl/technika-wojskowa/

na-ladzie/, [Dostęp 03.08.2020].
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Polski pododdział karabinów maszynowych  ; uzbrojenie stanowią m.in. dwa lkm Maxim 
08/15 i ckm Hotchkiss wzór 14. Na głowach niemieckie i austriackie hełmy stalowe (wzór 16 
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Kolekcje ; Bellona, cop. 2014. – S. 81.

Łuska naboju kal. 75 mm armaty francuskiej wzór 1897 (Schneider) – podstawowego działa ar-
tylerii polskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, w tym Bitwy Warszawskiej. Armia polska 
użyła w walkach około 780 sztuk tej doskonałej na ówczesne czasy armaty.

Łuska i pocisk armatki Puteaux S. A. 1918, kal. 37 mm będącej głównym uzbrojeniem czołgu 
lekkiego Renault FT 1917 – w czasie Bitwy Warszawskiej w walkach o Radzymin użyto bojowo 
33 czołgi ze 120 posiadanych przez WP.

Armata polowa kal. 75 mm wzór 1897 // W: Janicki, Paweł : Armata wzór 1897 kal. 75 mm 
(Schneider). – Warszawa : Edipresse Polska, cop. 2014. 

Hełm francuski wzór 1915-Adrian z orłem metalowym wzór 1919.

Repliki orłów noszonych na hełmach, czapkach, furażerkach przez żołnierzy polskich w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921).

Replika czapki legionowej-maciejówki używanej w  czasie wojny polsko-bolszewickiej (1919-
1921) przez żołnierzy 1, 2, 3 Dywizji Piechoty Legionów.
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Lufa austriackiego karabinu powtarzalnego Manlicher wzór 1895, kal. 8 mm – jednego z najczę-
ściej występującego w WP w latach 1918-1921.

7 nabojowy bębenek rewolweru belgijskiego Nagan wzór 1895 produkcji sowieckiej będącego 
uzbrojeniem oficerów i podoficerów Armii Czerwonej aż do końca lat 40-tych XX wieku.

5 nabojowa łódka amunicyjna do karabinu powtarzalnego Mauser wzór 1898, kal. 7,92 mm.

5 nabojowa łódka amunicyjna do karabinu powtarzalnego Mosin wzór 1891, kal. 7,62 mm.

Rosyjski bagnet od karabinu powtarzalnego Mosin wzór 1891, kal. 7,62 mm używanego w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej przez obie walczące strony.

Zamek od karabinu powtarzalnego Mosin wzór 1891, kal. 7,62 mm.
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Przywódcy i dowódcy

Strona polska

Józef Haller
Urodzony 13 sierpnia 1873 r. w Jurczycach, zmarł 4 czerwca 1960 r. w Londynie.

Generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Dowódca Wojsk Polskich walczących po stronie 
Ententy, komendant Legionów. Działacz polityczny i społeczny, kawaler orderów: Orła Białego 
i Virtuti Militari.

W walkach z bolszewikami dowódca Frontu Północnego. Generalny Inspektor, a faktycznie 
organizator Armii Ochotniczej. Wojska podległe gen. Józefowi Hallerowi broniły Warszawy oraz 
uczestniczyły w działaniach zaczepnych na północ od Warszawy.

Tadeusz Rozwadowski
Urodzony 20 maja 1866 r. w Babinie, zmarł 18 października 1928 r. w Warszawie.

Generał w armii Austro-Węgier, generał broni Wojska Polskiego, Generalny Inspektor Jazdy 
i Generalny Inspektor Kawalerii Wojska Polskiego w latach 1921-1926, dowódca wojsk rządo-
wych podczas przewrotu majowego Józefa Piłsudskiego, konstruktor i wynalazca wojskowy.

W czasie Bitwy Warszawskiej Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Przyczynił się do 
przegrupowania wojsk polskich wycofujących się za linię Wisły. Był wraz ze swoimi najbliższy-
mi oficerami autorem planu obrony Warszawy przy jednoczesnych działaniach zaczepnych nad 
Wkrą oraz kontruderzenia znad Wieprza. Plan ten został przedstawiony w nocy z 5 na 6 sierp-
nia 1920 r. Józefowi Piłsudskiemu, który rozkazał wcielić go w życie. Działania wojsk polskich 
realizujących ten plan doprowadziły do pokonania wojsk bolszewickich. 
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Władysław, Eugeniusz Sikorski
Urodzony 20 maja 1881 r. w Tuszowie Rządowym, zmarł 4 lipca 1943 r. w Gibraltarze.

Wybitny polityk i mąż stanu, generał broni Wojska Polskiego, premier i minister spraw woj-
skowych II Rzeczpospolitej, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i Premier Rządu RP na 
Uchodźstwie podczas II wojny światowej.

W czasie Bitwy Warszawskiej dowódca 5 Armii, która miała odciążyć obronę Warszawy po-
przez uderzenie na prawe skrzydło wojsk sowieckich znad Wkry. Dowodzona przez Sikorskiego 
5 Armia zdobyła Nasielsk, Pułtusk i Ciechanów, a wraz z 1 Armią – Mławę. Zmusił wojska 
sowieckie do poddania się lub internowania przez wojska niemieckie w Prusach Wschodnich.

Wincenty Witos
Urodzony 21 stycznia 1874 r. w Wierzchosławicach, zmarł 31 października 1945 r. w Krakowie.

Polski polityk, wybitny działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier w II Rzeczypospolitej. Po-
seł na Sejm RP. Jeden z „ojców” niepodległej Polski.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej premier utworzonego 20 lipca 1920 r. Rządu Obrony Na-
rodowej. Poza podejmowaniem bieżących decyzji Witos starał się wzmacniać morale społeczeń-
stwa i żołnierzy walczących na froncie. W czasie Bitwy Warszawskiej kilkakrotnie wyjeżdżał na 
linię walk (pod Marki, Radzymin, Nasielsk, Modlin i Okuniew). 12 sierpnia 1920 r. nie przyjął 
i zachował w tajemnicy dymisję Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego.

Gracjan Bazyl
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Drozdowski, Hanna Eychhorn-Szwankowska, Jerzy Wiechowski]. – Paris : Editions Dembin-
ski, cop. 1990.

Rok 1920 : wojna polsko-sowiecka we wspomnieniach i innych dokumentach / wybrał i oprac. 
Jan Borkowski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
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Dowódcy sowieccy

Józef Stalin
Urodzony w grudniu 1878 r. w Gori (Gruzja), zmarł 5 marca 1953 r. w Kuncowie (Rosja).

Sowiecki rewolucjonista, dyktator, dowódca wojskowy, polityk pochodzenia gruzińskiego, zbrod-
niarz komunistyczny. Od 1922 do 1953 r. był Sekretarzem Generalnym RKP(b)/WKP(b)/KPZR. 
Funkcja ta dawała mu praktycznie dyktatorską władzę w byłym ZSRR. W czasie jego rządów 
określanych mianem „stalinizmu” w wyniku masowego terroru życie straciło ok. 20 mln ludzi. 
Od roku 1941 w koalicji antyhitlerowskiej. Na mocy traktatów w Teheranie, Jałcie i Poczdamie 
doprowadził do podziału Europy, z których część wschodnia (wraz z Polską) znalazła się strefie 
wpływów ZSRR.

W wojnie polsko-bolszewickiej był komisarzem politycznym Frontu Południowo-Zachodnie-
go. Najprawdopodobniej jego działania doprowadziły do opóźnienia dyrektywy głównodowo-
dzącego Armią Czerwoną Lwa Kamieniewa, wydanej 3 sierpnia 1920 r. Na mocy tej dyrektywy 
1 Armia Konna Budionnego i 12 Armia miały przejść pod dowództwo okrążającego Warszawę 
Michaiła Tuchaczewskiego i uderzyć od południa na główne siły polskie. Józef Stalin ignorując 
tą dyrektywę dążył do zdobycia Lwowa, chcąc wyróżnić się podczas wojny polsko-sowieckiej. 
Postępowanie J. Stalina przyczyniło się do klęski Sowietów pod Warszawą i wpłynęło na sukces 
kontruderzenia wojsk polskich znad Wieprza.

Siemion Budionny
Urodzony w kwietniu 1883 r. w Koziurynie, zmarł 26 października 1973 r. w Moskwie.

Rosyjski i sowiecki dowódca wojskowy, kawalerzysta, dowódca 1 Armii Konnej, zastępca Komi-
sarza Obrony ZSRR, Główny Inspektor Ministerstwa Obrony ZSRR, marszałek ZSRR (1935).

W wojnie polsko-bolszewickiej dowódca 1 Armii Konnej przerzuconej na front polsko-bol-
szewicki z Kaukazu. Odniósł wiele zwycięstw nad wycofującą się spod Kijowa armią polską. Jed-
nostki taktyczne podległe Budionnemu słynęły z jednej strony z szybkości działania, z drugiej 
wyróżniały się ogromnym okrucieństwem mordując jeńców, Żydów i  ludność cywilną, paląc 
szpitale wraz z pacjentami i personelem (m.in. Berdyczów).

W czasie Bitwy Warszawskiej 1 Armia uderzyła na Lwów, zamiast iść w kierunku Warsza-
wy, żeby wspomóc wojska sowieckie pod dowództwem Tuchaczewskiego. Opóźnione uderzenie 
1 Armii zostało powstrzymane pod Zamościem, a następnie po bitwie pod Komarowem Budion-
ny i jego jednostki musiały ewakuować się za Bug.
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Michaił Tuchaczewski
Urodzony 16 lutego 1893 r. w Aleksandrowskoje koło Smoleńska, zmarł 11 czerwca 1937 r. 

w Moskwie.
Rosyjski i sowiecki oficer, dowódca dużych związków operacyjnych Armii Czerwonej w wojnie 
domowej w Rosji i wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Teoretyk wojskowości. Marszałek 
ZSRR (1935). Jego proces zorganizowany z rozkazu J. Stalina dał początek czystkom wśród ofi-
cerów Armii Czerwonej w latach 1937-1939.

W wojnie polsko-bolszewickiej dowodził Frontem Zachodnim. Podczas drugiej ofensywy so-
wieckiej (lipiec-sierpień 1920) w ciągu sześciu tygodni dotarł od Berezyny na przedpola War-
szawy. Na początku sierpnia wojska Tuchaczewskiego zagroziły Warszawie. Sam Tuchaczewski, 
naciskany przez Lenina, opracował plan zdobycia stolicy Polski poprzez uderzenie od północy 
na Płock i Włocławek, i przekroczenie Wisły. Miało to odciąć drogi komunikacyjne Warszawy 
z Gdańskiem. Tuchaczewski w swoim planie wzorował się na strategii rosyjskiego feldmarszał-
ka Iwana Paskiewicza, który w 1831 r. stłumił w ten sposób powstanie listopadowe. Jednak na 
klęsce Tuchaczewskiego zaważył brak porozumienia z dowództwem operującego na południu 
Frontu Południowo-Zachodniego oraz polskie kontruderzenie znad Wieprza, które doprowadzi-
ło do klęski wojsk sowieckich.

Gaja Gaj (właśc. Hajk Byżyszkian)
Urodzony 18 lutego 1887 r. w Tebrizie (Persja), zmarł 11 grudnia 1937 r. w Moskwie.

Ormianin, profesor, komor, dowódca sowieckiej kawalerii, ludowy komisarz armii i marynarki 
Armeńskiej SRR. Stracony w 1937 r. podczas „stalinowskich czystek”.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził najpierw 3 Korpusem Kawalerii, a od lipca 
1920 r. 2 Korpusem Kawalerii Na Froncie Zachodnim dowodzonym przez Michaiła Tuchaczew-
skiego. Podczas Bitwy Warszawskiej osłaniał odwrót 4 Armii sowieckiej. Podczas odwrotu trzy-
krotnie przebijał się przez pierścień polskiego okrążenia, ale pod Kolnem został zmuszony do 
przekroczenia granicy Prus Wschodnich, gdzie został internowany przez Niemców. Dowodzone 
przez niego oddziały wymordowały podczas odwrotu ok. 1 tys. polskich jeńców.

Gracjan Bazyl
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Józef Stalin // W: Davies, Norman : Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 
1919-1920. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006. – S. [3] tabl., fot. 10.

Michaił Tuchaczewski // W: Davies, Norman : Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-
-bolszewicka 1919-1920. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006. – S. [2] tabl., fot. 5.

Siemion Budionny // W: Davies, Norman : Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-bol-
szewicka 1919-1920. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006. – S. [2] tabl., fot. 6.

Gaj Dmitriewicz Gaj // W: Davies, Norman : Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-bol-
szewicka 1919-1920. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006. – S. [2] tabl., fot. 8.
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Józef Piłsudski
Urodzony 5 grudnia 1866 r. w Zułowie, zmarł 12 maja 1935 r. w Warszawie.

Wybitny polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu. Od 1892 r. 
członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS 
(1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej 
Rady Stanu (1917). Jeden z „ojców polskiej niepodległości” w 1918 r. 

Od 11 listopada 1918 r. Naczelny Wódz Armii Polskiej. W latach 1918-1922 Naczelnik Państwa, 
pierwszy Marszałek Polski (1920). Po przewrocie majowym (1926) przywódca obozu sanacyj-
nego, dwukrotny premier Polski (1926-1928, 1930). W II Rzeczypospolitej wywarł decydujący 
wpływ na kształt polityki wewnętrznej i polityki zagranicznej.

Józef Piłsudski realizował koncepcję federacyjnej odbudowy państwa polskiego w kwestii jej 
granicy wschodniej. Jej założeniem było przesunięcie granicy jak najdalej na wschód i utworze-
nie niepodległych państw: Litwy, Białorusi i Ukrainy, które miałyby wspólnie z Polską utworzyć 
federację, a jednocześnie stać się buforem oddzielającym Polskę od Rosji.

Realizując tą koncepcję podjął 25 kwietnia 1920 r. tzw. wyprawę kijowską, która po wyparciu 
wojsk sowieckich miała doprowadzić do utworzenia sfederalizowanej z Polską Ukrainy nad-
dniestrzańskiej. Niestety po początkowych sukcesach i zdobyciu Kijowa wojska polskie musiały 
ustąpić przed zmasowanym atakiem sowieckich armii, które na południu dotarły do Lwowa, 
a na północy stanęły „u wrót” Warszawy.

Józef Piłsudski stanął na czele Rady Ochrony Państwa. Doprowadził do przegrupowania wy-
cofujących się sił polskich. W nocy z 5 na 6 sierpnia w Belwederze zatwierdził plan przeszłych 
działań wojsk polskich w Bitwie Warszawskiej. Sam Piłsudski udał się do Puław, gdzie stanął na 
czele Grupy Uderzeniowej atakującej znad Wieprza. Dowodzona osobiście przez Piłsudskiego 
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Grupa Uderzeniowa w dniu 16 sierpnia wyszła na tyły Armii Czerwonej i zaatakowała odsłonię-
te skrzydło, co zadało siłom bolszewickim decydujący cios. Oznaczało to powodzenie polskiego 
planu i początek sowieckiego odwrotu spod Warszawy, a w dalszej perspektywie pozwoliło woj-
skom polskim odwrócić losy wojny polsko-sowieckiej. Działania wojsk polskich doprowadziły 
do odzyskania znacznej części utraconych ziem. Niestety wymarzonej przez Marszałka koncep-
cji federacyjnej nie udało się już zrealizować.

Gracjan Bazyl
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Kossak, Wojciech : Portret Józefa Piłsudskiego 1928 // W: Cud nad Wisłą : dzieła sztuki – foto-
grafie – odezwy = The Miracle on the Vistule : works of art photographs – proclamations / wprow. 
Tadeusz Skoczek. – Warszawa : Muzeum Niepodległości ; Proszówki ; Prowincjonalna Oficyna 
Wydawnicza, 2010. – S. 23, ryc. 132. 

Obywatele Rzeczypospolitej Ojczyzna w Potrzebie  : Odezwa Józefa Piłsudskiego do narodu 
z dnia 3 lipca 1920 r. // W: Bitwa Warszawska 29 VIII-18 X 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 1, 
(13-17 VIII) / oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego [et al.]. – Warszawa : 
Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 1995. – S. [2] okładki.

Kossak, Jerzy : Sztab Marszałka Piłsudskiego w bitwie pod Warszawą (1920 r.) // W: Cud nad 
Wisłą : dzieła sztuki – fotografie – odezwy = The Miracle on the Vistule : works of art photo-
graphs – proclamations / wprow. Tadeusz Skoczek. – Warszawa : Muzeum Niepodległości ; Pro-
szówki ; Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 2010. – S. 49.

Naczelny Wódz Józef Piłsudski odbiera defiladę żołnierzy idących na front // W: Bitwa Niemeńska 
13-28 VIII 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 1, (29 VIII-19 IX) / oprac. i przygot. do dr. zespół pod 
red. Marka Tarczyńskiego [et al.]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 1998. – S. [10] tablic.

Józef Piłsudski 1925 r. // W: Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 1,  
(13-17 VIII) / oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego [et al.]. – Warszawa : 
Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 1995. – S. [3] okładki.

Naczelny Wódz Józef Piłsudski w rozmowie z gen. Edwardem Rydzem-Śmigłym podczas Bitwy 
Warszawskiej, sierpień 1920 // „Historia. Technika Wojskowa”. – 2014, nr 4, s. 8.

Englert, Juliusz Ludwik : Józef Piłsudski / Juliusz L. Englert, Grzegorz Nowik. – Londyn : Polska 
Fundacja Kulturalna, 1991.

Kalicki, Włodzimierz : Powrót do Sulejówka : opowieść o dworku marszałka Piłsudskiego. – 
Warszawa : Agora ; Sulejówek : Muzeum J. Piłsudskiego, 2014.

Piłsudski, Józef : Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 7. – War-
szawa : Instytut J. Piłsudskiego, 1937. 

Józef Piłsudski w kolorze / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert ; współpr. Rafał E. Stolarski. – Po-
znań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2010.

Piłsudski, Józef : Rok 1920 / Józef Piłsudski ; Pochód za Wisłę / Michaił Tuchaczewski ; przeł. 
[z ros.] Antoni Bogusławski. – Warszawa : „Ignis”, 1924.
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Plakat tytułowy  
Mieszkańcy Kielecczyzny w Bitwie Warszawskiej

Mieszkańcy Kielecczyzny w Bitwie Warszawskiej  : [plakat] / projekt i oprac. graf. Edyta 
Smolińska, Robert Kardas. – Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2020 – 1 plakat, 
kolor ; 66x108 cm
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Do broni! Do broni! // W: Hendler, Julian : Harcerska straż nad Wisłą. – Kielce : nakł. autora, 
1992. – S. 4-7.

Sikorski, Eugeniusz : Szkice z dziejów harcerstwa polskiego w latach 1911-1939. – Warszawa : 
„Interpress”, 1989.

Kartki z  dziejów kieleckiego harcerstwa  : w  stulecie skautingu / [projekt plastyczny Artur 
Ptak]. – Kielce : Muzeum Historii Kielc, [201-].

Kartki z dziejów harcerstwa w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kiel-
cach / oprac. Zbigniew Kowalski. – Kielce : Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódz-
kiego, 1994.

Hendler, Julian : Harcerska straż nad Wisłą : udział harcerstwa kieleckiego w Bitwie Warszaw-
skiej w 1920 r. – Kielce : nakł. autora, 1992.

Markowski, Mieczysław Bolesław : Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny pol-
sko-bolszewickiej 1919-1920. – Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 
1998.
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Frankowski, Władysław : Obywatele! : Afisz Dowództwa Okręgu Generalnego Kielce w spra-
wie przekazania przez osoby prywatne posiadanej broni i amunicji na potrzeby walki z Rosja 
Radziecką. – Kielce, 1920. – 62x45 cm, druk (techn.), papier, afisz.
Dokument ze zbiorów Muzeum Historii Kielc

Giedroyć : Do broni! Odezwa Wydziału Powiatowego Sejmiku Opoczyńskiego wzywająca do 
obrony Ojczyzny. – Opoczno, 10 lipca 1920 roku, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 489.
Materiały pochodzą ze strony internetowej Archiwum Państwowego w Kielcach
https://www.kielce.ap.gov.pl/art.,38,95-rocznica-bitwy-warszawskiej
[Dostęp 13.07.2020]

Na Front!! : plakat propagandowy wydany staraniem Ekspozytury Warszawskiego Związku Naro-
dowego w Stanach Zjednoczonych A. P., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 68, Archiwum Ordynacji 
Myszkowskiej, sygn. 1217. 
Materiały pochodzą ze strony internetowej Archiwum Państwowego w Kielcach 
https://www.kielce.ap.gov.pl/art.,38,95-rocznica-bitwy-warszawskiej
[Dostęp 13.07.2020]

Obywatele! Rodacy! : afisz z odezwą Dowództwa Okręgu Generalnego Kielce w sprawie wer-
bunku byłych żołnierzy i specjalistów cywilnych do powstających oddziałów łączności Wojska 
Polskiego. – Kielce : Referat Służby Łączności Dowództwa Okręgu Generalnego Kielce, 1920. – 
62x44,5 cm, druk (techn.), papier, afisz.
Dokument ze zbiorów Muzeum Historii Kielc

Ogłoszenie Magistratu i Rady Miejskiej w Kielcach o jednorazowej daninie na potrzeby woj-
ska // W: Markowski, Mieczysław Bolesław : Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec 
wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. – Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kocha-
nowskiego, 1998. – S. 178.

Gazeta Kielecka : organ Ziemi Kieleckiej, 1920, nr 164, s. 1 [skan].
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Ministerstwo Skarbu : Świadectwo tymczasowe Nr 0273230 : pokwitowanie wpłaty na 5% krót-
koterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 dokonanej przez Stanisława Buspiej-
ko. – Kielce : Minister Skarbu, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, Oddział w Kielcach, 1920. – 
druk barwny, iligran, rękopis, stemplowanie, papier, druk.
Dokument ze zbiorów Muzeum Historii Kielc

Starostwo w Miechowie : Do Prezydjum Województwa Kieleckiego : informacja z dnia 19 lipca 
1920 r. o zaciągu ochotniczym w powiecie. – Kielce : Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 489.
Materiały pochodzą ze strony internetowej Archiwum Państwowego w Kielcach 
https://www.kielce.ap.gov.pl/art.,38,95-rocznica-bitwy-warszawskiej
[Dostęp 13.07.2020]

Starostwo Olkuskie : Do Prezydjum Województwa w Kielcach : informacja Starosty Olkuskie-
go skierowana do Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego o prowadzonej działalności propagando-
wej w kwestii zaciągu ochotniczego do Armii z 16 lipca 1920 roku. – Kielce : Urząd Wojewódzki 
Kielecki I, sygn. 489.
Materiały pochodzą ze strony internetowej Archiwum Państwowego w Kielcach 
https://www.kielce.ap.gov.pl/art.,38,95-rocznica-bitwy-warszawskiej
[Dostęp 13.07.2020]

Pasteczke, Stanisław : Odpis zaświadczenia Mariana Kosiarkiewicza z Komendy Chorągwi Kie-
leckiej ZHP potwierdzający jego udział w akcji pomocy obywatelskiej podczas wojny 1920 r. – 
Kielce : Zarząd Miejski, 1938. – maszynopis, rękopis, stemplowanie, papier, dokument.
Dokument ze zbiorów zbiorów Muzeum Historii Kielc

Regulamin Powiatowego Komitetu Obrony Państwa 1920 r. : odpis. – Kielce : Urząd Wojewódz-
ki Kielecki I, sygn. 495.
Materiały pochodzą ze strony internetowej Archiwum Państwowego w Kielcach 
https://www.kielce.ap.gov.pl/art.,38,95-rocznica-bitwy-warszawskiej
[Dostęp 13.07.2020]

Starostwo Sandomierskie : Do Prezydjum Województwa Kieleckiego : informacja o przebiegu 
zaciągu ochotniczego i zbiórki darów na dofinansowanie Armii Ochotniczej w powiecie sando-
mierskim z 24 lipca 1920 roku. – Kielce : Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 489.
Materiały pochodzą ze strony internetowej Archiwum Państwowego w Kielcach 
https://www.kielce.ap.gov.pl/art.,38,95-rocznica-bitwy-warszawskiej
[Dostęp 13.07.2020]
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Nekrasz, Władysław : Harcerze w bojach : przyczynek do udziału młodzieży polskiej w wal-
kach o niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1921. Cz. 2. – Warszawa : Księgarnia Wojskowa, 
1931. – S. 103-111.
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Materiały ze zbiorów Muzeum Historii Kielc

3 Kompania Batalionu Harcerskiego na placu szkolnym Gimnazjum J. Śniadeckiego przed 
wyjazdem do Warszawy w 1920 roku. – Kielce, 1920. – fotografia 18x10,5 cm. [kopia fotografii 
format A4].

Portret trzech żołnierzy z czasów wojny polsko-bolszewickiej. – Chorośnica ; Kielce, 1919. – 
fotografia 9x13,9 cm. [kopia fotografii format A4].

Instruktorki oświatowe Sekcji Propagandy i Opieki – Maria Kułagowska, Irena Kubacka i Sta-
nisława Olędzka. – Kielce, 1920. – fotografia 13,8x8,6 cm. [kopia fotografii format A4].

Portret zbiorowy harcerzy 1 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej. – Kielce, 1917. – fotografia 7,6x9,3 
cm. [kopia fotografii format A4].

Badzian, Adam : Portret zbiorowy harcerek z 1 Żeńskiej Drużyny harcerskiej im. Emilii Pla-
ter. – Kielce, 1918. – fotografia 13,6x8,8 cm. [kopia fotografii format A4].

Gazeta Kielecka : organ Ziemi Kieleckiej. – 1920, nr 185, s. 1 [skan].

Uczniowie klasy VII B Gimnazjum Jana Śniadeckiego w Kielcach. – Kielce, ok. 1920 r. – foto-
grafia 8,9x13,8 cm. [kopia fotografii format A4].

Portret zbiorowy kompanii starszych skautów pod dowództwem Edwarda Meissnera. – Kielce, 
1920. – fotografia 16,4x10,7 cm. [kopia fotografii format A4].

Grupa żołnierzy z załogi pociągu pancernego „Smok” przy stanowisku ckm w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej. – [miejsce nieznane], 1919. – fotografia 13x8,8 cm. [kopia fotografii format 
A4].

Portret zbiorowy harcerzy z 1 Kompani 1 batalionu 221 Pułku Piechoty w Warszawie. – War-
szawa ; Kielce, 1920. – fotografia 11,6x8,3 cm. [kopia fotografii format A4].
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Edmund Massalski (1886-1975)3

Urodził się 19 listopada 1886 r. w Michałowie koło Starachowic w rodzinie Ludwika – pra-
cownika zakładów przemysłowych w Michałowie. Miał trzech młodszych braci: Zygmunta, Le-
ona i Tadeusza Feliksa oraz trzy młodsze siostry, z których najstarsza Stanisława została biblio-
tekarką, a jedna zmarła w wieku dziecięcym. Za działalność w tajnej organizacji i uczestnictwo 
w strajku szkolnym został relegowany z VII klasy kieleckiego gimnazjum. (...)

Z chwilą wybuchu wojny w 1914 r. zgłosił się ochotniczo wraz z 3 braćmi do służby w Legio-
nach. Nie mogąc ze względu na stan zdrowia iść na front otrzymał przydział do pracy sztabowej 
i propagandowej. W 1916 r. został współzałożycielem i redaktorem „Ziemi Kieleckiej”, czasopi-
sma propagującego ideę Legionów Polskich. Wkrótce objął redakcję „Gazety Kieleckiej”, którą 
redagował przez 9 lat. (...)

Od 1915 r. związany był z ruchem harcerskim. W styczniu tego roku podczas Zjazdu Polskiej 
Organizacji Skautowej w Piotrkowie wszedł w skład jej Naczelnej Komendy. W wyniku tego 
zjazdu utworzono m.in. Okręg XI POS z siedzibą w Kielcach. Został jego komendantem. Po 
utworzeniu w 1918 r. Związku Harcerstwa Polskiego został Sekretarzem Okręgu XA w Kiel-
cach, a w 1919 r. – jego inspektorem. (...)

Za działalność społeczną i zawodową został uhonorowany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. W okresie międzywojennym otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. (...)

Zmarł w Kielcach 27 marca 1975 r. Spoczął na Cmentarzu Nowym w Kielcach. (...)

3 A. Massalski, A. Rembalski, Massalski Edmund, [W:] Harcerski słownik biograficzny Kielecczyzny, pod red. An-
drzeja Rembalskiego, Kielce 2012, s. 311-315.
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Massalski, Adam, Rembalski Andrzej : Edmund Massalski // W: Harcerski słownik biograficzny 
Kielecczyzny / pod red. Andrzeja Rembalskiego. – Kielce : Agencja „JP”, 2012. 

Hm. Edmund Massalski : Komendant Kieleckiej Chorągwi Harcerzy w latach 1924-1939 [portret]. 
http://www.dhkielce.zhp.pl/kronika/mur/boh19.html
[Dostęp 13.07.2020]

Dyplom odznaki ofiarnych O.K.O.P. dla Edmunda Massalskiego. – Kielce, 1921. – zbiór Edmun-
da Massalskiego, sygn. 38.
https://www.kielce.ap.gov.pl/art.,38,95-rocznica-bitwy-warszawskiej
[Dostęp 13.07.2020]

Listy z frontu i na front : korespondencja rodziny Massalskich (1914-1921) / wstęp i opracowa-
nie Adam Massalski. – Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza ; 
Instytut Pamięci Narodowej, 2017.

M. S. Wojsk. Generalny Inspektorat Armji Ochotniczej : Zaświadczenie potwierdzające działal-
ność Edmunda Massalskiego na rzecz Armii. – Warszawa, 1920. – Zbiór Edmunda Massalskiego, 
sygn. 38.
https://www.kielce.ap.gov.pl/art.,38,95-rocznica-bitwy-warszawskiej
[Dostęp 13.07.2020]

Gazeta Kielecka : organ Ziemi Kieleckiej. – 1920, nr 186, s. 1 [skan].
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Remigiusz Laskowski (1899-1986)4

Urodził się w Żabcach na Podlasiu. (...) Będąc w klasie III w 1912 r. wstąpił do tajnego za-
stępu skautowego, który później przekształcił się w I Drużynę Harcerską im. Dionizego Cza-
chowskiego. Po zajęciu Kielc przez Austriaków praca drużyny harcerskiej wyszła z podziemia. 
Funkcję jej drużynowego w 1917 r. przejął R. Laskowski. Równocześnie od 10 października 
1916 r. wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej brał udział w ćwiczeniach i zajęciach szkoły 
podoficerskiej. Po maturze, którą uzyskał w 1918 r. wyjechał do Warszawy, gdzie podjął studia 
na Wydziale Prawa miejscowego Uniwersytetu. Jednak wydarzenia tych miesięcy odzyskiwania 
niepodległości nie sprzyjały spokojnemu studiowaniu. R. Laskowski wstąpił do Samodzielnego 
Batalionu Harcerskiego. Brał udział w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich. Wskutek odmrożenia 
rąk musiał powrócić do Kielc, gdzie w marcu 1919 r. wstąpił do wojska i podjął służbę w kan-
celarii 4 pułku piechoty. Zajęcia wojskowe łączył z działalnością harcerską. (...)

W czasie wojny polsko-bolszewickiej należał do grona organizatorów oddziałów harcerskich, 
które podążyły z Kielc na front. Brak niestety szczegółowych danych dotyczących przebiegu 
służby R. Laskowskiego w czasie działań wojennych, bowiem w pamiętniku pisanym już po 
1945 r. wydarzenia tego okresu zostały jedynie zasygnalizowane. (...)

Był odznaczony Krzyżem POW, Medalem „Polska Swemu Obrońcy”, Medalem Niepodle-
głości, Krzyżem Za Zasługę ZHP i Odznaką 25-lecia harcerstwa kieleckiego (w 1937 r.) oraz 
podobną Odznaką z okazji 70-lecia w 1982 r.

Adwokat – instruktor harcerski R. Laskowski zakończył swe pracowite życie 7 września 1986 r. 
i został pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.

4 W. Matwin, Laskowski Remigiusz, [W:] Harcerski słownik..., s. 568-569.
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Julian Hendler (1907-2008)5

Urodził się 4 lutego 1907 r. w Kielcach w rodzinie rzemieślniczej. Był synem Juliana i Ma-
rianny z Kosińskich.
Do ZHP wstąpił l września 1919 r. Przyrzeczenie harcerskie złożył 8 stycznia 1920 r. jako czło-
nek 3 Kieleckiej Drużyny Harcerzy przy Szkole Powszechnej im. Stanisława Staszica. (...)

W 1920 r. brał udział w szkoleniu drużyn ratowniczych i ochrony przeciwlotniczej i prze-
ciwgazowej. W 1921 r. został mianowany zastępowym, a następnie przybocznym w 8 KDH im. 
Henryka Sienkiewicza. W 1924 r. jako członek ZHP uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym 
przez Komendę Hufca Harcerzy w Kielcach. W lipcu 1927 r. był członkiem kadry na kursie 
drużynowych w Niwkach Daleszyckich. Po tych kursach i odbyciu tzw. próby drużynowego 
wspólnie z Mieczysławem Kubarą, utworzyli nową drużynę harcerzy w szkole powszechnej przy 
ulicy Karczówkowskiej. (...)

W marcu 1930 r. Komenda Hufca Harcerzy skierowała go jako opiekuna do 2 Kieleckiej Druży-
ny Harcerzy im. gen. J. H. Dąbrowskiego, a od września tego roku został drużynowym 2 KDH. (...)

W 1933 r. był członkiem wyprawy harcerzy na Jamboree w Gódólló na Węgrzech. Z racji 
swego miejsca zamieszkania reprezentował wówczas Hufiec Harcerzy w Opatowie. Wykorzy-
stując swoje zdolności plastyczne i rzemieślnicze zaprojektował staropolską bramę wjazdową 
do polskiego obozu z wiejskimi opłotkami i prosty w konstrukcji „bardzo polski” ołtarz polowy. 
O tych jego dziełach bardzo przychylnie wypowiedział się sam Naczelny Skaut Świata lord Ba-
den Powell, który odwiedził polski obóz. (...)

Zmarł 2 grudnia 2008 r. Został pochowany na Cmentarzu Nowym w Kielcach. (...)

5 A. Rembalski, Hendler Julian, [W:] Harcerski słownik..., s. 172-175.
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Eugeniusz Kerner (1903-1993)6

Urodził się 18 listopada 1903 r. Pochodził z rodziny niemieckiej, która osiedliła się w Białogonie za 
czasów Stanisława Staszica. Syn Gustawa i Antoniny. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Białogonie 
uczęszczał do Gimnazjum Mikołaja Reja w Kielcach. Był absolwentem Wydziału Pedagogiczno-Filo-
zoficznego Uniwersytetu Poznańskiego.

W 1916 r. był zastępowym I-go zastępu l drużyny harcerskiej w Białogonie. Brał udział w wojnie 
1919 r. w Batalionie Harcerskim w Warszawie, której również bronił w 1920 r. jako ochotnik w Woj-
sku Polskim.

Po powrocie do stron rodzinnych pracował jako nauczyciel w Białogonie. W latach 1923-25 był 
drużynowym drużyny im. Józefa Poniatowskiego. Pracował także jako nauczyciel w Łęczycy i Słupczy.

Po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej w Śremie służył w latach 1930-1939 Wojsku Polskim, awan-
sowany na stopień oficerski w Grudziądzu. W tym okresie utrzymywał kontakt z drużyną w Białogo-
nie oraz z dh. phm. Janem Zawadzkim. (...)

W listopadzie 1939 r. utworzył Polską Tajną Grupę Wychowawczą „Oset”. Używał pseudonimów 
„Kazimierz”, „Młot”, „707”, „Janusz”, „Balcerowski Janusz”. Od 1943 r. działał w Narodowych Siłach Zbroj-
nych w Kielcach. W roku 1944 w stopniu majora został dowódcą 204 pp. NSZ Ziemi Kieleckiej im. 
Ignacego Paderewskiego. Po utworzeniu w sierpniu 1944 r. Brygady Świętokrzyskiej wraca do Kielc 
i zostaje szefem sztabu V okręgu NSZ – (18 VIII 1944-styczeń 1945).

Po odwilży w latach 60-tych został zrehabilitowany i przywrócono mu stopień wojskowy, a w nie-
długim czasie Ministerstwo Obrony Narodowej mianowało go do stopnia generała brygady w stanie 
spoczynku.

Zmarł 12 grudnia 1993 r. i został pochowany na cmentarzu w Białogonie
6 M. Pabis, Odeszli na Wieczną Wartę, Kielce 2000.
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Remigiusz Laskowski [biogram]. 
http://www.ora.kielce.pl/data/Pliki/47_Palestra_Grudzie_2009.pdf
[Dostęp 13.07.2020]

Portret dh Remigiusza Laskowskiego. – Kielce, 1918. – fotografia 7,1x10 cm. [kopia fotografii 
format A4].
Materiały pochodzą ze zbiorów Muzeum Historii Kielc

Rembalski Andrzej : Julian Hendler // W: Harcerski słownik biograficzny Kielecczyzny / pod 
red. Andrzeja Rembalskiego. – Kielce : Agencja „JP”, 2012.
http://www.dhkielce.zhp.pl/kronika/mur/boh3.html
[Dostęp 13.07.2020]

Julian Handler [portret].
http://www.dhkielce.zhp.pl/kronika/mur/boh3.html
[Dostęp 13.07.2020]

Kerner Eugeniusz [biogram] / oprac. na podst. Mieczysław Pabis : Odeszli na wieczną wartę 
oraz informacji ze stron internetowych.
http://www.dhkielce.zhp.pl/kronika/mur/boh97.htmlkermer
[Dostęp 13.07.2020]

Kerner Eugeniusz [portret]. 
http://www.dhkielce.zhp.pl/kronika/mur/boh97.htmlkermer
[Dostęp 13.07.2020]
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Materiały ze zbiorów Muzeum Historii Kielc

Płaskorzeźba popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego z  tablicą upamiętniającą 10 rocznicę 
zwycięstwa w wojnie z Rosją Bolszewicką. – Warszawa ; Kielce : Zakład Graficzny Koziańskich, 
1930-1939. – Fotografia 9,1x13,9 cm. [kopia fotografii format A4].

Obywatelski Komitet Obrony Państwa : Odznaka Ofiarnych O.K.O.P. – Warszawa, po 1921 r. – 
Fotografia 19,5x20 cm. [kopia fotografii format A4].

Tablica upamiętniająca uczniów poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w budynku II Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Kielcach. – Kielce, II poł. XX wieku. – Fotografia 
15,5x11,7 cm. [kopia fotografii format A4].

Urząd Propagandy Pożyczki Państwowej Ministerstwa Skarbu : Zaproszenie Bolesława Mar-
kowskiego po odbiór znaczka pamiątkowego dla osób zasłużonych w kampanii pożyczki Odro-
dzenia Polski. – Warszawa ; Kielce, 1920. – Fotografia 29x22,7 cm. [kopia fotografii format A4].

Pomnik na Polach Mokotowskich upamiętniający harcerzy poległych w Bitwie Warszawskiej. – 
Warszawa ; Kielce, 1920-1939. – Fotografia 7,7x10,8 cm. [kopia fotografii format A4].

Odznaka „Stanęli w potrzebie 1920”. – Polska, po 1920. – Odznaka 2,9x2 cm. [kopia fotografii 
format A4].
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Maria Aniela Solek (1903-1968)7

Urodziła się w Kielcach 7 lipca 1903 r. Była córką Stefana i Łucji z domu Pasie, wnuczką powstańca 
z 1863 r. z oddziału Mariana Langiewicza. Uczęszczała do Handlowej Szkoły Żeńskiej w tym mieście.

W okresie I wojny światowej wstąpiła do zastępu „Pawi” w drużynie, której drużynową była 
założycielka harcerstwa żeńskiego w Kielcach Barbara Knichowiecka. Przyrzeczenie złożyła 11 
października 1915 r. Od września 1916 r. była uczennicą gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
i członkinią 2 Drużyny Skautek. Od października 1916 r. była adiutantką komendantki hufca kie-
leckiego Anny Makarewicz. (...) W kwietniu i maju 1919 r. odbyła kurs samarytański oraz kurs 
przewodniczki po Kielcach. Od 20 czerwca do 10 lipca 1920 r. uczestniczyła w kursie dla szarż 
w Pieskowej Skale. Następnie brała udział w Pogotowiu Wojennym kierując harcerkami młod-
szymi hufca żeńskiego w Kielcach. 

W marcu 1921 r. wzięła udział w I Konferencji Kierowniczek Pracy Harcerskiej. W latach 
1921-1922 pracowała w kierownictwie Okręgu Harcerek X b w Kielcach. (...)

We wrześniu 1925 r. objęła funkcję drużynowej 2 Drużyny Żeńskiej w Kielcach prowadząc 
jednocześnie zastęp. (...)

Była organizatorką koła Czerwonego Krzyża i kursu samarytańskiego w Hufcu Harcerek 
i 4 Kieleckiej Drużyny przy Szkole Powszechnej im. Szymona Konarskiego. W 1931 r. założy-
ła zastęp starszoharcerski „Modrzewie”. Była również kierowniczką referatu samarytańskiego 
w komendzie Hufca Harcerek w Kielcach.

Z okazji Zlotu Jubileuszowego na Kieleckim Stadionie Zarząd Okręgu ZHP przyznał jej roz-
kazem z 11 maja 1937 r. Odznakę XXV-lecia Harcerstwa na Ziemi Kieleckiej. (...)

Zmarła 3 marca 1968 r. Została pochowana na Cmentarzu Nowym w Kielcach.
7 A. Rembalski, Solek Maria Aniela, [W:] Harcerski słownik..., s. 445-446.
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Czesław Bogdan Zalewski (1901-1994)8

Urodził się 11 lipca 1901 r. w Kielcach. Był synem Karola i Zofii z Ponińskich. Uczęszczał 
do Szkoły Handlowej, a następnie do Państwowego Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Kielcach.

W 1912 r. wstąpił do harcerstwa, a 9 kwietnia 1916 r. złożył przyrzeczenie harcerskie. W la-
tach 1912-1917 r. był członkiem najstarszej l Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Dionizego Cza-
chowskiego. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie był dowódcą plutonu. Był także 
członkiem Kompanii Skautowej przy 56 pułku piechoty Legionów. W sierpniu 1917 r. brał udział 
w kursie dla szarż w Chrząstowie, zorganizowanym przez Okręg X A ZHP w Kielcach. Był 
zastępowym zastępu „Jeleni” w l KDH. W krótkim czasie został przybocznym, a od 2 czerwca 
1919 r. drużynowym l KDH. W marcu 1929 r. został mianowany zastępcą komendanta Hufca 
Harcerzy.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej był dowódcą Kompanii Ochotniczej w Kielcach, która zosta-
ła powołana po ogłoszeniu rozkazu Naczelnictwa ZHP „O potrzebie wojskowego służenia państwu”. 
Posługiwał się pseudonimem „Czesiek”. W 1921 r. brał udział w kursie zastępowych hufca kielec-
kiego w Czarnej, następnie został członkiem Komendy Hufca Harcerzy w Kielcach i drużynowym 
l KDH. 4 czerwca 1921 r. otrzymał stopień przodownika ZHP. (...)

Od 1937 r. należał do Koła Harcerzy z Okresu Walk o Niepodległość. W czasie wojny nie był 
związany z żadną organizacją konspiracyjną. Udzielał jednak pomocy oddziałom partyzanckim.  (...)

Za swą działalność posiadał następujące wyróżnienia: Jubileuszową Odznakę XXV-lecia Har-
cerstwa na Ziemi Kieleckiej (1937), Medal Niepodległości (1938), Krzyż za Zasługi dla ZHP 
(1982) oraz Odznakę 70-lecia Harcerstwa na Ziemi Kieleckiej (1982).

Zmarł 22 VI 1994 r. w Kielcach. Został pochowany na Cmentarzu Starym.
8 W. Matwin, Zalewski Czesław Bogdan, [W:] Harcerski słownik..., s. 543-544.
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Józefina Łapińska (1900-1986)9

Urodziła się 18 września 1900 r. w Łodzi. Jako uczennica gimnazjum zetknęła się z pracą har-
cerską. Do l Żeńskiej Łódzkiej Drużyny Skautowej, do której wstąpiła w 1914 r., należały inne, zna-
ne później instruktorki: Jadwiga, Zofia i Maria Wocalewskie. Była zastępową, a później plutonową 
licznego plutonu, prowadząc równocześnie zastęp złożony z dziewcząt-pracownic fabrycznych. (...)

W 1919 r. zdała maturę i podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W cza-
sie studiów utrzymywała się z korepetycji. Zgłosiła się do pracy w Komendzie Okręgu i zorga-
nizowała 21 Drużynę im. E. Plater przy szkole powszechnej przy ul. Nowolipie. Był to początek 
działalności V Hufca Harcerek, liczącego dziewięć drużyn, który prowadziła w latach 1920-1924. 

W 1920 r. zastąpiła na stanowisku komendantki Pogotowia Harcerek Jadwigę Wocalewską, 
która zgłosiła się do służby w pociągu sanitarnym. 24 lutego 1921 r. otrzymała stopień przodow-
nicy, a l października 1922 r. – podharcmistrzyni (po zmianie systemu stopni w 1928 r. równo-
znaczny ze stopniem harcmistrzyni). (...)

Uznanie dla jej osiągnięć w organizacji pracy Kielecko-Radomskiej Chorągwi Harcerek było 
powodem mianowania jej w 1931 r. komendantką szkoły instruktorskiej na Buczu, a w następ-
nym r. także kierowniczką Wydziału Kształcenia Starszyzny Głównej Kwatery Harcerek, którego 
siedziba również tam się znajdowała. (...)

W latach 1931-1936 była członkinią Naczelnej Rady Harcerskiej. Przygotowała i zorganizowała 
VII Światową Konferencję Skautek, która odbyła się w 1932 r. na Buczu. Zmarła w Konstancinie 
27 lipca 1986 r. Została pochowana 31 lipca 1986 r. w Warszawie na cmentarzu na Bródnie. (...)

9 A. Rembalski, Łapińska Józefina, [W:] Harcerski słownik..., s. 282-287.
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Edward Wincenty Wołoszyn (1903-1977)10

Urodził się 11 października 1903 r. w Kielcach w rodzinie rzemieślniczej Jana i Marii z Za-
morskich. Miał troje młodszego rodzeństwa. W 1912 r. rozpoczął naukę w szkole elementarnej 
w Kielcach. Do 3 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej im. T. Kościuszki wstąpił 22 listopada 1915 r. 
i został członkiem 3 zastępu w 2 plutonie. 4 kwietnia 1916 r. uzyskał stopień młodzika. (...)

W 1919 r. zdobył stopień wywiadowcy i został zastępowym. 17 maja 1919 r. otrzymał honorową 
odznakę 3 KDH, a 25 maja został przeniesiony do 12 KDH im. S. Staszica, w której objął funkcję 
przybocznego. Od 13 lipca do 14 października 1920 r. brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Po powrocie do drużyny otrzymał pochwałę za gotowość i sumienne spełnianie obowiązków. (...)

15 kwietnia 1922 r. został mianowany drużynowym 12 KDH. Od 20 do 25 maja 1923 r. brał 
udział w I Zlocie Kieleckiej Chorągwi Harcerzy, a od 8 do 9 czerwca 1924 r. w II Zlocie Cho-
rągwi. Od 3 do 9 lipca tego roku uczestniczył w I Zlocie Narodowym.

Po odbyciu służby wojskowej uzyskał stopień ćwika, a 25 listopada 1925 r. został mianowany 
drużynowym 3 KDH i członkiem komisji na stopień wywiadowcy i komisji sprawności. W 1926 
r. podczas zlotu kieleckiego hufca harcerzy pełnił funkcję naczelnego sanitariusza. (...) Ukończył 
go z wynikiem dobrym i l X rozkazem komendanta Kieleckiej Chorągwi Harcerzy został mia-
nowany przybocznym komendy Hufca Harcerzy w Kielcach, przewodniczącym komisji prób na 
stopień ćwika oraz wizytatorem drużyn Kieleckiej Chorągwi Harcerzy. (...)

W styczniu 1929 r. powrócił na stałe do Kielc. Objął funkcję drużynowego 3 KDH i przybocz-
nego Hufca Harcerzy w Kielcach, a 20 kwietnia 1929 r. został mianowany komendantem hufca. 
Zmarł 11 maja 1977 r. Został pochowany na Cmentarzu Nowym w Kielcach. (...)

10 A. Rembalski, Wołoszyn Edward Wincenty, [W:] Harcerski słownik..., s. 523-526.
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Edward Aleksander Meissner (1902-1957)11

Urodził się 20 czerwca 1902 r. we wsi Brzozówka na Ziemi Miechowskiej. (...) 
W 1915 r. rozpoczął naukę w Szkole Handlowej, przekształconej w 1919 r. w gimnazjum im. 
Jana Śniadeckiego. Tam wstąpił do 1 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej, w której został zastępo-
wym i zdobył II stopień harcerski. (...) 

W latach 30-tych XX wieku był instruktorem w stopniu podharcmistrza w komendzie Chorą-
gwi Harcerzy, a następnie jako harcmistrz brał udział w pracach Zarządu Okręgu ZHP w Kiel-
cach. Dwukrotnie powierzono mu funkcję zastępcy komendanta Chorągwi Harcerzy. We wrześniu 
1939 r. walczył na froncie. W stopniu podporucznika dowodził kompanią. Po rozbiciu 4 pułku 
piechoty powrócił do pracy w Kielcach. W PCK koncentrował się na udzielaniu pomocy ofiarom 
wojny. W magazynach PCK przechowywał sprzęt harcerski. (...) 

Odmówił wraz z żoną podpisania „volkslisty”narażając się na niemieckie szykany. W czasie 
wojny pomagał Polakom wysiedlonym z Pomorza, Śląska i Wielkopolski. Zaopatrywał w środ-
ki opatrunkowe oddziały partyzanckie w lasach świętokrzyskich dowodzone przez Antoniego 
Hedę ps „Szary” i Mariana Sołtysiaka ps „Barabasz”. (...) 

Zmarł 17 lutego 1957 r. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Kielcach.

11 W. Matwin, Meissner Edward Aleksander, [W:] Harcerski słownik..., Errata do Harcerskiego Słownika Biograficz-
nego Kielecczyzny.
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Rembalski, Andrzej  : Solek Maria Henryk (1903-1968) // W: Harcerski słownik biograficzny 
Kielecczyzny / pod red. Andrzeja Rembalskiego.
http://www.dhkielce.zhp.pl/kronika/mur/boh56.html
[Dostęp 13.07.2020]

Matwin, Włodzimierz : Zalewski Czesław Bogdan (1901-1994) // W: Harcerski słownik biogra-
ficzny Kielecczyzny / pod red. Andrzeja Rembalskiego.
http://www.dhkielce.zhp.pl/kronika/mur/boh88.html
[Dostęp 13.07.2020]

Portret druha Bohdana Zalewskiego. – Kielce, 1918. – Fotografia 6x10,2 cm. [kopia fotografii 
format A4]

Rembalski, Andrzej : Łapińska Józefina (1900-1986) // W: Harcerski słownik biograficzny Kie-
lecczyzny / pod red. Andrzeja Rembalskiego.
http://www.dhkielce.zhp.pl/kronika/mur/boh70.html
[Dostęp 13.07.2020]

Hm. Edward Meissner (1902-1957) // W: Kartki z dziejów kieleckiego harcerstwa : w stulecie 
skautingu / Andrzej Rembalski, Krzysztof Myśliński. – Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2012.
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