M algorzata Surm acz

Uczniowie Szkoly Lubelskiej w walkach
o niepodleglosc i granice panstwa polskiego
w okresie I wojny swiatowej oraz wojny
polsko-bolszewickiej
W ksifgozbiorze Muzeum Lubelskiego znajduje sif publikacja posw ifcona dziejom Prywatnego M fskiego G im nazjum im ienia Stefana Batorego w Lublinie zwanego
Szkoly Lubelsk^. Na kartach ksi^zki, wydanej w 1936 roku z okazji jubileuszu 30-lecia
istnienia szkoly, zamieszczono wspomnienia o jej uczniach - uczestnikach walk o nie
podleglosc i granice Polski w latach 1 9 1 4 -1 9 2 0 1.
Dzieje owego pokolenia, wyroslego w duchu XlX-w iecznych tradycji powstanczych, staly sif i n s p i r a j do przedstawienia losow jego reprezentantow - uczniow
i absolwentow jednej z najstarszych w Lublinie szkol m fskich. Biografie te mialy
wspolne tlo, na ktore zlozyly sif nauka w tej samej szkole, dzialalnosc w konspiracyjnych stowarzyszeniach oraz udzial w walkach zbrojnych. W spolne dla calej generacji
bylo wychowanie w poczuciu glfbokiego patriotyzmu oraz gotowosci posw ifcenia dla
dobra ogolu. Taki model wychowania pielfgnowano w domach rodzinnych oraz wpajano mlodziezy uczfszczaj^cej do prywatnych polskich szkol powstaj^cych u progu
X X stulecia. Byl to sposob ksztaltowania postaw pokolenia bohaterow, ktorzy posw ifcili zycie za woln^ Polskf. Wielu z nich poleglo w czasie I wojny swiatowej, walcz^c
w Legionach Polskich, inni zginfli na polu chwaly w czasie wojny polsko-bolszewic
kiej, sluz^c w szeregach odrodzonego W ojska Polskiego. Niektorzy zmarli smierci^
naturaln^ w mlodym wieku, wskutek chorob nfkaj^cych wyniszczone trudami wojennym i organizmy. W srod dawnych uczniow-legionistow znalezli sif rowniez tacy,
ktorzy stanfli w obronie swego kraju we wrzesniu 1939 roku, a ich nazwiska widniej^
na listach polskich oficerow zamordowanych w Katyniu w czasie II wojny swiatowej.
W latach tocz^cych sif wojen o niepodleglosc i granice Polski spoleczenstwo oddawalo czesc poleglym na polu chwaly mlodym legionistom. W lokalnej prasie zamieszczano pelne patosu wspomnienia posmiertne, ktorych autorami byli zazwyczaj
szkolni koledzy, wychowawcy lub towarzysze broni. Pogrzeby i nabozenstwa zalobne
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przybieraly postac patriotycznych zgromadzen. W jednym z numerow „Ziemi Lubel
skiej” z sierpnia 1916 roku zanotowano:
Lublin, zwi^zany z Legionistam i serdecznym i w çzlam i gor^cej zyczliw osci, od dluzszego ju z czasu kazdy pogrzeb Legionisty zam ienia w patriotyczn^ m anifestacjç, w d em o nstracjç uczuc, jak ie
nasz prastary grod zywi dla m lodego w ojska polskiego, bohatersko w alcz^cego o N iepodleglosc
Ojczyzny. O ddaj^c ostatni^ poslugç poleglym w m çznej w alce bojow nikom idei legionow ej, zarazem sklada Lublin h o ld sam ej idei2.

Potrzeba zachowania pam içci o poleglych mlodych zolnierzach przybrala wyraz
spolecznej deklaracji. W publikacji wydanej w 1917 roku w Krakowie pojawil siç frag
ment wyznaczaj^cy zadanie swiadkom wojennych zdarzen.
Nowego pokolenia synowie - glosil tekst - m nogim zastçpem w legionow ych w alkach odchodz^
od nas w n o c sm ierci. [...] M ilcz^cej w ym owie grobow przydac nalezy glosn^ w ym owç dokum entu, ktorego nie zniszczy czas n i zaw isci sila. [...] Z bierac nalezy skrzçtnie w szystkie daty
odnosz^ce siç do zycia, zolnierskiej pracy i okolicznosci, w srod ja k ich polegli3.

Z podobnym postulatem jesieni^ 1919 roku zwrocili siç do spoleczenstwa czlonkowie studenckiego Kola Historycznego przy Uniwersytecie Lubelskim. Na lamach
prasy wezwali mieszkancow Lublina do zbierania „wszystkiego, co rzucaloby swiatlo
na dzieje obecnej wojny, na proces zmartwychwstania Polski, ruch legionowy, zycie
podczas okupacji, oswobodzenie, walki na kilku frontach”4.
Pam içc o mlodych zolnierzach, bohaterach walk o niepodleglosc Polski, byla nadal
pielçgnowana w okresie miçdzywojennym. W 1924 roku ukazal siç w Lublinie tom ik
poezji autorstwa Franciszki Arnsztajnowej5. Zbior wierszy nosil tytul A rchan iot ju tra.
Zamieszczone utwory dedykowano im iennie kilku bylym uczniom Szkoly Lubelskiej
oraz innym - „cieniom Wychowancow Szkol Lubelskich poleglych za Ojczyznç”6.

D z ie je Szk o ey Lu b e l s k ie j w l a t a c h 19 0 6 -19 3 6
Pocz^tki istnienia Szkoly Lubelskiej siçgaj^ okresu walki o szkolç polsk^. Wraz
z wybuchem strajku szkolnego w 1905 roku pojawila siç potrzeba stworzenia prywat2
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„Ziemia Lubelska” 1916, nr 427 (31 sierpnia), s. 3. Fragment tekstu zamieszczonego wraz z i n f o r m a j
o pogrzebie Jana Hula z Trzciany pod Rzeszowem, szeregowego z 4. PP Leg. zmarlego w lubelskim
szpitalu dla legionistow wskutek ran odniesionych na froncie wolynskim.
N ow e pokolen ie. W izerunki du chow e zolnierzy W ojska Polskiego poleglych w boju za Ojczyzny (1914
1916), t. 1: P od zn akiem harcerzy. Sp. Stanislaw Szum ski chorqzy 4. p.p. Legion ow Polskich, oprac.
B. Pochmarski, Krakow 1917, s. 9 -1 1 .
„Ziemia Lubelska” 1919, nr 448 (29 pazdziernika), s. 2.
Franciszka Hanna Arnsztajnowa (1865-1 9 4 2 ) - lubelska poetka, tlumaczka, autorka dramatow. Jej
syn Jan uczfszczal do Szkoly Lubelskiej. Nalezal do Polskiej Organizacji Wojskowej. Jako peowiak
w czasie I wojny swiatowej bral udzial w pracy konspiracyjnej. Zmarl w 1934 r. Zob. Slow nik biograficzn y m iasta Lublina [dalej SBML], pod red. T. Radzika, J. Skarbka, A. A. Witusika, t. 1, Lublin 1993,
s. 1 4 -1 6 (oprac. M. Domanski); biogram Jana Arnsztajna w: SBML, pod red. P Jusiaka, M. Siomy,
J. Ternesa, t. 4, Lublin 2014, s. 13-15 (oprac. M. Surmacz).
W stfp do: F. Arnsztajnowa, A rchan iolju tra, Lublin 1924.
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nych placowek oswiatowych z jfzykiem polskim jako wykladowym7. Istnienie takich
szköl mialo bye form^ przeciwstawienia sif programowi rusyfikacji mlodziezy realizowanemu w gimnazjach rz^dowych. Latem 1905 roku z inicjatywy grona lubelskich
spoleczniköw powolano do istnienia Spölkf Cywiln^ Szkoly Sredniej w Lublinie8.
D zifki zabiegom czlonka zarz^du, Stanislawa Sliwinskiego9, Spölka uzyskala koncesjf
na prowadzenie placöwki szkolnej. Otwarcie nowego gim nazjum mialo miejsce 2 marca 1906 roku. Powolano wöwczas do istnienia 8-klasow^ filologiczn^ szkolf m fsk^
zwan^ Szkoly Lubelsk^. Z grona akcesjonariuszy wyloniono R adf Opiekuncz^ stoj^c^
na czele szkoly. Pierwszym dyrektorem nowo utworzonego prywatnego gimnazjum
zostal Ksawery Franciszek Sluzewski10. Rok szkolny rozpoczfto 6 wrzesnia 1906 roku
inauguracyjn^ msz^ swift^ w dawnym kosciele siöstr Bernardynek przy ulicy Krölewskiej w Lublinie11. W s^siedztwie, przy skrzyzowaniu z ulic^ Zmigröd, na potrzeby
gimnazjum w ynajfto pomieszczenia w dawnym Palacu Biskupöw12. Z czasem zarz^d
gimnazjum zacz^l poszukiwae dogodniejszych warunköw lokalowych.
Jesieni^ 1907 roku dotychczasowego dyrektora13 zast^pil na stanowisku matematyk
Jözef Arlitewicz14. W ci^gu kilku lat istnienia Szkoly Lubelskiej liczba uczniöw po7
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Wydarzenia 1905 r. spowodowaly zmiany w polityce oswiatowej caratu. W odpowiedzi na strajk m lo
dziezy ze szköl rz^dowych wydano ukaz zezwalaj^cy na nauczanie w szkolach prywatnych w ojczystym jfzyku polskim. Zob. R. Kucha, Szkolnictw o Lublina w latach 1864-1915, Lublin 1995, s. 195 i in.
Pierwsz^ m fsk^ szkoly prywatn^ zalozon^ w Lublinie staraniem Spölki Cywilnej bylo pözniejsze
Gimnazjum im. Stanislawa Staszica ktöre powstalo pod koniec 1905 r. Konflikt pom ifdzy je j öwczesnym dyrektorem Gracjanem Chmielewskim a udzialowcami Spölki spowodowal powolanie drugiej
placöwki oswiatowej zwanej Szkoly Lubelsk^. Zob. W. Godziszewski, K. Juszczakowski, H istoria zaklad u (1906-1936), [w:] Pryw atne M p k ie G im nazjum im ien ia Stefana B atoreg o ..., s. 1-2; R. Kucha,
G im nazjum m p k ie i szkola im. Stanislaw a Staszica w Lublinie w latach 1864-1919, [w:] S zkola czterech wiekow. Liceum O golnoksztalcqce im. Stanislaw a Staszica w Lublinie, pod red. R. Kuchy, Lublin
1992, s. 147-157.
Stanislaw Sliwinski (1 8 69-1929) - ziemianin, spolecznik. W czasie I wojny swiatowej byl czlonkiem
Lubelskiego Komitetu Obywatelskiego oraz Komitetu Ratunkowego. W latach 1919-1921 kierowal
Ministerstwem Aprowizacji. Wspölorganizowal Straz Kresow^. W spölnie z zon^ M ichalin^ z Berezowskich dzialal na rzecz rozwoju szkolnictwa na Lubelszczyznie. Zob. P ryw atne M p k ie Gim nazjum
im ien ia Stefana Batorego..., s. 6 4 -6 6 ; Z. R. Muszynski, Stanislaw Sliwinski, „Gazeta Wyborcza w Lub
linie” 2003 (3 0 -3 1 sierpnia).
Archiwum Panstwowe w Lublinie [dalej APL] - nr zespolu 533, sygn. 6, k. 6 7 -7 2 - Umowa na pro
wadzenie prywatnej szkoly sredniej z wykladowym jfzykiem polskim zawarta w lipcu 1906 r. m ifdzy
Ksawerym Franciszkiem Sluzewskim a „Spölkf Cywiln^ Szkoly Sredniej w Lublinie”.
O becnie kosciöl Jezuitöw pw. sw. Piotra Apostola. W omawianym okresie byla to swi^tynia oddana po
kasacie zakonu bernardynek w zarz^d duchowienstwu swieckiemu.
Wedlug dawnej numeracji adres szkoly to Krölewska 15/Zmigröd 3. Tak zwany Palac Biskupöw, gdzie
prowadzone byly zajfcia lekcyjne, m iescil sif przy ulicy Krölewskiej 15. Dzis jest to budynek oznaczony numerem 11. Zob. „Kalendarz Lubelski na rok 1910”, Lublin 1909, s. 163; W. Godziszewski,
K. Juszczakowski, dz. cyt., s. 8.
Z pocz^tkiem roku szkolnego 1907/1908 dyrektor Sluzewski przeniösl sif do Szkoly Handlowej Zgromadzenia Kupcöw w Warszawie. Zob. tamze, s. 5.
Jözef Zbigniew Arlitewicz (1865-1 9 3 0 ) - nauczyciel, absolwent Wydzialu Fizyczno-Matematycznego
na Uniwersytecie Warszawskim, wieloletni dyrektor Szkoly Lubelskiej, w ktörej pracowal jako na
uczyciel matematyki od 1906 r. W 1918 r. zostal wybrany na prezesa Rady Szkolnej m iasta Lublina.
Zob. APL - nr zespolu 533, sygn. 6, k. 2 -3 - Umowa o pracf w „Szkole Lubelskiej” zawarta w sierpniu
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Gmach Szkoly Lubelskiej przy ul. Powiatowej 11, fot. Henryk Poddfbski, 1931 rok

wifkszyla sif znacznie. W 1910 roku zakupiono przy dawnej ulicy Powiatowej w Lublinie plac pod budow f szkoly15. Dwupiftrowy budynek o reprezentacyjnej fasadzie16
wzniesiono jeszcze w tym samym roku wedlug planöw warszawskiego architekta
Teofila W isniowskiego17, zatwierdzonych przez Rz^d Gubernialny Lubelski. Wladze
szkoiy zadbaiy takze o lokum dla uczniow spoza Lublina. Pocz^tkowo w ynajfto dla
nich w dzielnicy Kosm inek18 niewielkie pomieszczenia na bursf, ktör^ nastfpnie przeniesiono na u licf Zmigröd, do wczesniejszej siedziby gimnazjum. W roku szkolnym
1911/1912 Stanisiaw Sliwinski zakupii na W ieniaw ie19 dwupiftrow^ kam ienicf zwa-
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1906 r. m ifdzy Jözefem Arlitewiczem a dyrektorem Ksawerym Sluzewskim wystfpuj^cym w imieniu
Zarz^du „Spölki Cywilnej Szkoly Sredniej” w Lublinie; S. Dulewicz, J o z e f Zbigniew Arlitewicz, [w:]
P ryw atne M p k ie G im nazjum im ien ia Stefana B atoreg o ..., s. 3 0 9-312; J. Doroszewski, Slow nik biograficzn y nauczycieli m iasta Lublina w latach 1918-1939, Lublin 2007, s. 26-2 7 .
W latach 30. X X w. ul. Powiatowa zostala przemianowana na ul. Bronislawa Pierackiego, na czesc zabitego w zamachu 15 czerwca 1934 r. polityka i legionisty, oficera Wojska Polskiego. Budynek Szkoly
Lubelskiej usytuowany byl pod numerem 11. Dzisiejszy adres to ul. Spokojna 1.
A. Przegalinski, Spoleczna dzialaln osc ziem ian stw a lubelskiego w latach 1864-1914, Lublin 2009,
s. 218 -2 2 2 .
Teofil Wisniowski (1869-1936) - architekt, konserwator, czlonek Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszlosci, autor projektöw gmachöw szkolnych w Lublinie, w tym Szkoly Lubel
skiej. Zob. „Architektura i Budownictwo” 1936, nr 2, s. 37.
Kosminek - dawne osiedle przemyslowe przyl^czone do granic Lublina w 1916 r. Nazwf zawdzifcza
Michalowi Kosminskiemu, ktöry w polowie X IX w. zalozyl tu mlyn parowy i osadf fabryczn^. Zob.
D zieje Lubelszczyzny, t. 4: Osady zagin ion e i o zm ienionych n azw ach historycznego W ojew odztw a Lubelskiego, Lublin 1986, s. 71.
Wieniawa - dzisiejsza dzielnica Lublina, wl^czona w obszar administracyjny m iasta w 1916 r. Nazwf
otrzymala od herbu dawnych wlascicieli, Leszczynskich. Zob. D zieje Lubelszczyzny, t. 4, s. 149-150.
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„Will^ Frydro”, ktor^ przeznaczyi na internat dla niezamoznej miodziezy. Bursa,
okreslana mianem „Andrzejow”, miesciia sif przy ulicy Stanisiawa Leszczynskiego 920.
Wraz z wybuchem I wojny swiatowej na terenie Lublina rozmieszczone zostaiy
sztaby wojskowe armii rosyjskiej. Budynki Szkoiy Lubelskiej zostaiy zajfte na potrzeby
wojska. M im o to we wrzesniu 1914 roku rozpoczfto nowy rok szkolny. D zifki staraniom grona pedagogicznego oraz Rady Opiekunczej w ynajfto pomieszczenia w prywatnych budynkach. Kancelarif gim nazjum przeniesiono do hotelu „Janina” przy
ulicy 3 M aja, gdzie w przysziosci ulokowane zostanie lubelskie Kuratorium Oswiaty. Uczniow podzielono na dwie grupy. C zfsc klas miaia zajfcia w w ynajftych salach
w Domu Haberlaua przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 39, pozostali uczyli sif w kam ienicy przy Krakowskim Przedmiesciu 41, bfd ^cej wiasnosci^ Jarnuszkiewicza21.
W krotce Rosjanie wycofali sif z Lublina, ustfpuj^c miejsca Austriakom. 30 lipca 1915 roku do miasta wkroczyiy sprzymierzone wojska panstw centralnych wraz
z oddziaiami Legionow Polskich. Rankiem na lubelskich ulicach pojawili sif uiani
z oddziaiow rotmistrza Wiadysiawa Beliny-Prazmowskiego oraz porucznika Juliusza
Ostoi-Zagorskiego. Ich widok wywoiai wielki entuzjazm mieszkancow.
W itajcie nam ! Przybyli z kurzawy bojow ej, z pozogi w si naszych i m iast, w znieconej w roga niszczycielsk^ rfk ^ - pisala m iejscow a prasa - w itajcie, w aleczni! Przybyciem swym zw iastujecie
lepszej doli swit!22

Beliniakow zakwaterowano w gmachu Szkoiy Lubelskiej, ktory do 10 pazdziernika
1918 roku zajmowaiy wojska austriackie23. O becnosc polskich zoinierzy na ulicach
wyzwolonego miasta sprawiia, ze jeszcze tego samego roku wielu miodych lublinian
wst^piio w szeregi Legionow. Byli wsrod nich takze dwaj nauczyciele Szkoiy Lubelskiej
- polonista Jerzy M^czewski24 i matematyk Gustaw Doborzynski25. Rada Opiekuncza
20
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Sliwinscy zakupili na Wieniawie dwie posesje, ktore przeznaczono na cele oswiatowe. Pierwsz^ byia
nabyta dla Szkoiy Lubelskiej bursa „Andrzejow”. W 1915 r. dokupiono, z upowaznienia spokrewnionej ze Sliwinskimi Stanisiawy Syroczynskiej, budynek s^siaduj^cy z burs^. W m iejscu tym powstaia
szkoia zawodowa zwana na czesc zmariego m fza Syroczynskiej Warsztatami Rzemieslniczymi im.
Stanisiawa Syroczynskiego. Zob. W. Godziszewski, K. Juszczakowski, dz. cyt., s. 9; A. Przegalinski, dz.
cyt., s. 2 2 1 -2 2 3 ; I. Rykwa, J. Biernat, Z dziejow Z espolu S zkol S am ochodow ych im. Stanisiaw a Syro
czynskiego w Lublinie. W spom nienia ju bileu szow e 1914-2004, Lublin 2004, s. 29 i in.
W. Godziszewski, K. Juszczakowski, dz. cyt., s. 16-17; imienia Jarnuszkiewicza nie udaio sif ustalic.
„Wici Lubelskie” 1915, nr 1 (31 lipca).
W. Strojnowska, U dzial Z iem i Lubelskiej w w alkach o N iepodleglosc w latach 1914-1920, [w:] M lodziez
szkol lubelskich w 15-lecie N iepodleglosci, Lublin 1933, s. 8; W. Godziszewski, K. Juszczakowski, dz.
cyt., s. 28.
Jerzy Leopold M^czewski (1884-1 9 2 0 ) - nauczyciel, polonista, absolwent Wydziaiu Filozoficznego
Uniwersytetu Jagiellonskiego. W czasach studenckich nawi^zai kontakty z PPS-em. W iosn^ 1910 r.
zostai zatrudniony w Szkole Lubelskiej. W czasie I wojny swiatowej wst^pii do Legionow Polskich.
Ze wzglfdu na ziy stan zdrowia otrzymai przydziai do pracy propagandowej. Po wyzwoleniu Polski
zostai skierowany do Sekcji Politycznej w Wydziale Prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Ponownie wst^pii do wojska wraz z wybuchem wojny polsko-bolszewickiej. Zgin^i w bitwie nad Stochodem 2 sierpnia 1920 r. jako szeregowiec 23. PP. Zob. Z. M^czewska-Pajewska, Jerzy M qczewski,
[w:] Pryw atne M p k ie G im nazjum im ien ia Stefana Batorego..., s. 337-340.
Gustaw Doborzynski - absolwent Wydziaiu Filozofii Uniwersytetu Jagiellonskiego, nauczyciel matematyki i fizyki w Szkole Lubelskiej w latach 1906-1915. Zob. APL - nr zespoiu 533, sygn. 6, k. 4 6 -4 8
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przyznala im zapom ogf pienifzn^ w wysokosci stu rubli na czas pobytu na froncie26.
W krotce jednak M^czewski, ze wzglfdu na pogarszaj^cy sif stan zdrowia, przerwal
sluzbf wojskowy i pow rocil do pracy w szkole. Dodatkowo zas zaangazowal sif w dzialalnosc Okrfgowej Rady Szkolnej. Pracowal takze w dziale propagandy Polskiej Organizacji Wojskowej oraz wspolredagowal wychodz^cy w tym czasie w Lublinie dwutygodnik polityczno-spoleczny „Sprawa Polska” W jednym z numerow pisma zamiescil
artykul o zadaniach rozwijaj^cego sif szkolnictwa polskiego.
W ielkie znaczenie szkoly polskiej - pisal M ^czew ski - polegalo nie na tym , ze uczen k sztalcil sif
w niej w jfz y k u ojczystym , tym bardziej nie na tym , ze otaczala m lodziez przyjazna, serdeczna
atm osfera, bo nie cieplarni^ je j byc s^dzono, ale ze u podstaw je j w calej budow ie lezal w ielki nakaz zycia narodow ego: isc zawsze drog^ sam odzielnego, sm ialego tw orzenia w lasnych w artosci
bez w zglfdu na pokusy i przeszkody27.

Tak sformulowana mysl stala sif wytyczn^ dzialania dla wychowankow mlodego
nauczyciela-legionisty. Wielu jego podopiecznych - uczniow Szkoly Lubelskiej - podjflo czynn^ w alkf o niepodleglosc Polski.
W czasie I wojny swiatowej Szkola Lubelska funkcjonowala nadal, mim o zm niejszonej frekwencji uczniow oraz powaznych klopotow lokalowych. Poniewaz gmach
szkolny zostal zajfty przez wojsko, lekcje przeniesiono do bursy na Wieniawie. Skorzystano tez z uprzejm osci s^siaduj^cej z burs^ Szkoly Rzemieslniczej, ktora udostfpnila
gimnazjalistom Szkoly Lubelskiej sale lekcyjne28. W tym samym czasie w budynku
przy ulicy Powiatowej m iescil sif szpital wojskowy, czfsciowo odplatnie udostfpniony
ludnosci cywilnej29. Stan taki trwal do jesieni 1918 roku. Po ogloszeniu niepodleglosci
Polski Szkola Lubelska odzyskala budynek. Jednak w niedlugim czasie mlodziez m fska ze starszych klas ponownie wyruszyla na front w obronie granic Rzeczypospolitej. W szeregach Wojska Polskiego znalazl sif takze polonista Jerzy M^czewski, ktory
wbrew nakazom pozostania w sztabie, przedostal sif w stopniu zwyklego szeregowca
na front. Polegl 2 sierpnia 1920 roku w bitwie nad Stochodem 30.
W listopadzie 1918 roku Naczelnik Panstwa Polskiego Jozef Pilsudski wydal odezwf do mlodziezy szkolnej, wzywaj^c j^ do powrotow do szkol. W krotce potem dy
rektor Szkoly Lubelskiej zacz^l slac do dowodcow jednostek wojskowych listy z prosb^
o zwolnienie jego podopiecznych ze sluzby.

Nie udawalem sif z prosb^ o zw olnienie m lodziezy natychm iast po otrzym aniu odezw y Naczelnika Panstwa - notow al Jo zef A rlitew icz w jedn ym z tego rodzaju pism - s^dzilem bow iem , ze
dobrze bfd zie, ze m lodziez od bfd zie now icjat wojskowy, a na K o lfd f m oze ju z byc uw olniona

26
27
28
29

30

- Lista nauczycieli „Szkoly Lubelskiej”; P ryw atne M çskie G im nazjum im ien ia Stefana B atoreg o...,
s. 2 1 -2 3 (wykaz dyrektorow i nauczycieli Szkoly Lubelskiej w latach 1906/7-1914/15).
W Godziszewski, K. Juszczakowski, dz. cyt., s. 2 3-24.
J. M^czewski, Z rzeszenie zaw odow e a polityka, „Sprawa Polska” 1916, nr 15, s. 9.
W. Godziszewski, K. Juszczakowski, dz. cyt., s. 2 3-24.
APL - nr zespolu 533, sygn. 1, k. 87 - Pismo Kreiskommando Lublin z dnia 5 listopada 1917 r. do Zarz^du Spolki Cywilnej Szkoly Sredniej w Lublinie z odmow^ oddania zaanektowanego przez wojsko
budynku szkolnego przy ul. Powiatowej.
Zob. przypis 24.
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z w ojska. Uw azaiem ten bow iem term in za taki, ze przy pew nym w ysilku i w ytfzonej pracy m iodziezy i nauczycieli, dac m oze jeszcze szanse otrzym ania m atury31.

Poza ow^ ogoln^ powtarzaj^c^ sif w listach prosb^ pisma wysyiane ze szkoiy zawieraiy takze nazwiska poszczegölnych uczniöw oraz dane o jednostkach, w jakich
siuzyli32. Ze wzglfdu na charakter korespondencji wiadze szkolne zaczfiy gromadzic
szczegöiowe dane na temat walcz^cej miodziezy. Prawdopodobnie podanie przydziaiu
wojskowego uiatwiaio zaiatwienie sprawy. Z pocz^tkiem 1919 roku Dowödztwo I Brygady Kawalerii nadesiaio na adres Szkoiy Lubelskiej pismo wyraznie wskazuj^ce na
koniecznosc zdobywania szczegöiowych inform acji:
W odpowiedzi na list trak tu j^cy o zw olnieniu z w ojska Nowakowskiego Jerzego33, Dowödztwo
I Brygady K aw alerii W ojska Polskiego zapytuje w skiad jakiego puiku lub szw adronu w chodzi
wyzej w ym ieniony uian34.

Inform acje o wojskowych przydziaiach miodych zoinierzy odnotowywano wediug
nastfpuj^cych zestawien35:
Nazwisko i im if ucznia

Przydziai taktyczny, nazwisko
bezposredniego dowödcy

Adres kontaktowy

Czajkowski Tadeusz
[matura 1919]

Intendentura Wojska Polskiego w Lublinie,
Magazyn nr 2 por. Dudzinski

brak danych

Felczerek Wit
[matura 1919, harcerz]

Biuro Uzupeinien i Werbunku Okrfgu
Generalnego Lubelskiego

Lublin, ul. T. Kosciuszki 4/2

31

32

33

34
35

APL - nr zespoiu 533, sygn. 2, k. 9, k. 11, k. 12 - Brudnopisy pism autorstwa dyrektora Jözefa Arlitewicza skierowanych do wiadz wojskowych z prosb^ o zwolnienie uczniöw Szkoiy Lubelskiej ze siuzby. Tekst zamieszczonego wyzej cytatu stanowi rodzaj skrötu dokonanego na podstawie kilku wersji
brudnopisöw.
APL - nr zespoiu 533, sygn. 2, k. 9, 11 - Niedatowane brudnopisy pism z prosb^ o zwolnienie ze
siuzby wojskowej wymienionych imiennie uczniöw Szkoiy Lubelskiej - Czesiawa Komarnickiego,
Bolesiawa Kupscia, Henryka Olszewskiego, Antoniego Piotrowskiego, Grzegorza Kowerskiego.
Do Szkoiy Lubelskiej uczfszczaio dwöch uczniöw o nazwisku Jerzy Nowakowski. Jeden z nich byi synem Henryka, drugi synem Jana. Obaj zdali m aturf w 1920 r. Prawdopodobnie w cytowanym pismie
z Dowödztwa I Brygady Kawalerii chodziio o syna Henryka i Bronisiawy Nowakowskich z Babina
koio Beizyc. W trakcie nauki w gimnazjum przebywai on na stancji w mieszkaniu Olszewskiego przy
ul. Niecaiej w Lublinie i taki byi jego adres kontaktowy. W iadomo takze, ze w okresie wojny polsko-bolszewickiej Jerzy Nowakowski walczyi jako ppor. kawalerii w 11. P.Ui. W zamieszczonej tabeli
wymieniany jest jako zoinierz 3. Lubelskiego Puiku Kawalerii [poprawnie: 3. P.Ui.] sformowanego w
Lublinie pod koniec 1918 r. i 30 grudnia tego roku przemianowanego na 7. P.Ui. Lubelskich. Zob. APL
- nr zespoiu 533, sygn. 66 - Spis adresöw uczniöw Szkoiy Lubelskiej z l. 1914-1916; Pryw atne M p k ie
G im nazjum im ien ia Stefana B atoreg o..., s. 364 i in.; J. Odziemkowski, 7. P ulk U lan ow L u belskich im.
Gen. K azim ierza Sosnkowskiego, Warszawa 1989, s. 3 -8 ; K. Szczypiorski, Ulani Lubelscy, Warszawa
2010, s. 7 -1 0 .
APL - nr zespoiu 533, sygn. 2, k. 5 - Pismo Dowödztwa I Brygady Kawalerii Wojska Polskiego do
Dyrekcji Szkoiy Lubelskiej, Lublin 7 stycznia 1919 r.
APL - nr zespoiu 533, sygn. 2, k. 4, 6, 7 - Niedatowane notatki ze spisami uczniöw Szkoiy Lubelskiej
odbywaj^cych siuzbf wojskow^. Zastosowany w tekscie podziai tabeli zostai sporz^dzony na podstawie
wymienionych w przypisie dokumentöw archiwalnych. W kwadratowych nawiasach podano uzupeinienia informacji, ktöre udaio sif ustalic. Czfsc danych pochodzi z indeksu uczniöw gimnazjum za
mieszczonego w monografii Szkoiy Lubelskiej wydanej w 1936 r. S^ tam m.in. podane nazwiska harcerzy oraz maturzystöw z lat 1919-1920, ktöre pozwalaj^ przypuszczac, ze wymienieni w tabeli uczniowie
uczfszczali do tych samych klas. Zob. Prywatne M p k ie Gim nazjum im ienia Stefana B atorego.
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Nazwisko i im if ucznia

Przydzial taktyczny, nazwisko
bezposredniego dowodcy

Adres kontaktowy

Fudakowski [Jan]
[matura 1919]

zwolniony

brak danych

Gomolka Jozef
[matura 1919, harcerz]

zwolniony

brak danych

Komarnicki Czeslaw

2. komp. I bat.
1. Lubelski Pulk Piechoty

brak danych

Kowerski Grzegorz
[matura 1920]

3. szw. 2. P.Ul.
mjr [Jan] Dunin-Brzezinski

Cieszyn (?)

Kupsc Boleslaw
[matura 1919]

2. komp. I. bat.
1. Lubelski Pulk Piechoty

Lublin, ul. Szpitalna
(Szpital Wojskowy nr 3)

Lipczynski Grzegorz

1. bat. 1. Dywizjonu Artylerii Konnej

brak danych

Labfdzki Zygmunt
[matura 1920, harcerz]

Wydzial L^cznosci Sztabu Ordynansow
Konnych36

Lublin, ul. T. Kosciuszki 4/3

Lobarzewski Wlodzimierz

1. bat. 1. Dywizjonu Artylerii Konnej

brak danych

Milowicz [Kazimierz]
[harcerz]

brak danych

brak danych

Nowakowski Jerzy
[matura 1920]

3. Lubelski Pulk Kawalerii [pozniejszy 7.
P.Ul. Lubelskich]

Lublin, ul. Niecala 10

Olszewski Henryk
[matura 1919, harcerz]

2. kom. I. bat.
1. Lubelski Pulk Piechoty

brak danych

Piotrowski Antoni
[matura 1919]

2. kom. I. bat.
1. Lubelski Pulk Piechoty

Lublin, ul. Szpitalna
(Szpital Wojskowy nr 3)

Podczaski

zwolniony

brak danych

Rostworowski [Antoni]
[matura 1919, harcerz]

zwolniony

brak danych

Rulinski [Stefan]
[matura 1919]

zwolniony

brak danych

Ryzukiewicz [Czeslaw]

zwolniony

brak danych

Tarczynski Stefan

Wydzial L^cznosci Sztabu Ordynansow
Konnych (referent kancelarii)
ppor. Kwiecinski

Lublin, ul. T. Kosciuszki 4/3

Wierzchon Edward
[harcerz]

Batalion harcerski w 9. Pulku [?]37

Warszawa, koszary
przy ul. Cieplej 32

Zamoyski [Stanislaw]

zwolniony

brak danych

Po ustaniu konfliktu zbrojnego z bolszewick^ Rosj^ praca w szkolach powrocila do
zwyklego toku. W opinii nauczycieli Szkoly Lubelskiej mlodzi zolnierze powracaj^cy
do szkolnych law dose szybko odnajdywali sif na nowo jako uczniowie.
36
37

Wydzial L^cznosci w sztabie DOGen.
Z powodu nieczytelnego tekstu oryginalu nie m ozna ustalie o jak^ form acjf wojskowy dokladnie
chodzi. Do harcerskich pulkow piechoty walcz^cych w czasie wojny polsko-bolszewickiej nalezaly:
201. Ochot. PP, 202. Ochot. PP, 205. Ochot. PP im. J. Kilinskiego, 236. Ochot. PP, 6. Harcerski PP. Zob.
S. W Wojstomski, H arcerskiepu lkipiechoty, [w:] H arcerzeLubelszczyzny w w ojn iepolsko-bolszew ickiej
1919-1920, pod red. S. J. D^browskiego, Lublin 2009, s. 83-8 8 . Edward W ierzchon byl czlonkiem
1. komp. Batalionu Harcerskiego W ojsk Polskich sformowanego w listopadzie 1918 r. jako jednostka przeznaczona do pelnienia sluzby wartowniczej. Kompania zostala zakwaterowana w dawnych
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Stanislaw Sliwinski - koncesjonariusz Szkoly Lubelskiej

Pobyt w w ojsku - zauwazyl wychowawca jed n ej ze starszych klas, Feliks A raszkiew icz38 - dodatnio w plyn^l na obow i^zkow osc i ch^c do um yslowej pracy39.

Lata wojny przyniosly powazne straty materialne. W odrodzonej Polsce prywatne
szkoly napotkaly na wiele powaznych problemow. Brakowalo kadry nauczycielskiej.
Zniszczeniu ulegly takze budynki oraz sprz^ty szkolne i pom oce naukowe. Z powodu
trudnosci finansowych w maju 1919 roku owczesne Ministerstwo Wyznan Religijnych
i Oswiecenia Publicznego przyznalo Szkole Lubelskiej zasilek pieni^zny w wysokosci
dwudziestu tysi^cy marek na pokrycie deficytu prowadzenia gimnazjum w roku szkolnym 1918/191940. W 1926 roku Stanislaw Sliwinski odst^pil zdobyt^ przed dwudziestu
laty im ienn^ koncesjf na prowadzenie Szkoly Lubelskiej na rzecz Spolki Cywilnej.
13 kwietnia 1930 roku zmarl wieloletni dyrektor gim nazjum Jozef Arlitewicz. Po
jego smierci f u n k j dyrektora Szkoly Lubelskiej obj^l na krotko polonista August
Grychowski41. Od sierpnia 1931 roku zast^pil go na stanowisku profesor Zygmunt

38

39
40

41

Koszarach Mirowskich przy ul. Cieplej w Warszawie. Zob. B atalion H arcerski Wojsk Polskich: zarys
historyczny 1918-1938, Warszawa 1939, s. 5 -9 , 35, 55.
Feliks Araszkiewicz (1895-1 9 6 6 ) - pedagog, historyk literatury, regionalista. Byl absolwentem Szko
ly Lubelskiej, w ktorej w latach 1918-1929 pracowal jako nauczyciel. W pozniejszym okresie pelnil
fun kcjf wizytatora szkol lubelskich z ramienia Kuratorium Oswiaty. W okresie powojennym prowadzil wyklady na KUL-u. Zob. SBML, pod red. T. Radzika, A. A. Witusika i J. Ziolka, t. 2, Lublin 1996
(oprac. S. Fita).
APL - nr zespolu 533, sygn. 10, k. 1 41-144 - Opinia wychowawcy 7 klasy Szkoly Lubelskiej, Feliksa
Araszkiewicza za pierwsze polrocze roku szkolnego 1920/21.
APL - nr zespolu 533, sygn. 10, k. 201 - Pismo Sekcji Szkolnictwa Sredniego przy Ministerstwie
Wyznan i Oswiecenia Publicznego adresowane do Dyrekcji Szkoly Lubelskiej w Lublinie na adres
„Przedmiescie Wieniawa”, Warszawa 26 m aja 1919 r.
August Jerzy Grychowski (1888-1973) - nauczyciel, polonista, regionalista. Studiowal na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellonskiego. Uczestniczyl w I wojnie swiatowej jako zolnierz armii
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Kukulski42, wykladowca pedagogiki na Wydziale
Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. M ialo to miejsce w roku obchodow
25-lecia istnienia Szkoly Lubelskiej. Nowy dyrek
tor byl czlowiekiem, ktory odznaczai sif „niezwykl^ pracowitosci^, energi^ i zmyslem praktycznym”43. W podupadaj^cym wowczas gim nazjum ten
pelen zapalu organizator wprowadzil innowacyjne
zmiany. Przede wszystkim zaproponowal nowe
metody nauczania oraz wychowywania mlodziezy. I n n o w a j bylo oparcie pracy pedagogicznej
na systemie harcerskim. Czlonkowie dzialaj^cej
od lat przy Szkole Lubelskiej druzyny harcerskiej
imienia Zawiszy Czarnego w zifli czynny udzial
w walkach o niepodleglosc i granice kraju. Dalo to
dowod waznego wplywu harcerskich idealow na
Jerzy Leopold M^czewski - nauczyciel ze
Szkoly Lubelskiej, zgin^l w bitwie nad Stoksztaltowanie osobowosci mlodych ludzi.
chodem 2 sierpnia 1920 roku
W okresie dwudziestolecia m ifdzywojennego
Szkola Lubelska dzialala jako osmioklasowe gim nazjum ogolnoksztalc^ce z dwuletnim liceum o kierunku humanistycznym. W 1935 roku gim nazjum zmienilo nazwf
na Prywatne M fskie Gim nazjum im ienia Stefana Batorego w Lublinie. W mysl statutu szkola miala za zadanie „dac mlodziezy podstawy pelnego rozwoju kulturalnego,
przygotowac j^ do czynnego udzialu w zyciu zorganizowanego w ramach panstwowych spoleczenstwa oraz przygotowac j^ do studiow w szkolach wyzszych”44.
W 1936 roku Szkola Lubelska obchodzila jubileusz trzydziestolecia swego istnie
nia. Z tej okazji wydano m onografif posw ifcon^ powstaniu gimnazjum. Publikacja
nosila tytul P ryw atne M pskie G im n azjum im ien ia Stefana B atorego („Szkola L u b elska”)
w X XX -lecie. Na okladce ksi^zki zamieszczono rysunek popiersia patrona szkoly, krola Stefana Batorego, wedlug projektu artysty rzezbiarza Franciszka Deca. Na kartach
wydawnictwa wydrukowano wspomnienia dawnych uczniow, wybrane biogramy oraz

42

43
44

austriackiej. W 1920 r. wst^pil na ochotnika do Wojska Polskiego. Publikowal w m ifdzywojennej
prasie lubelskiej, glownie artykuly o zyciu literackim miasta. Przez lata zwi^zany byl z lubelskim G im 
nazjum im. St. Staszica. Uczyl tu do czasu przejscia na em eryturf w 1964 r. Zob. SBML, t. 2, s. 7 1-72
(oprac. J. Smolarz); J. Doroszewski, dz. cyt., s. 80-81.
Zygmunt Boleslaw Kukulski (1890-1 9 4 4 ) - pedagog, historyk oswiaty, profesor KUL, czlonek Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Lublinie. W czasie I wojny swiatowej sluzyl w 3. Pulku Cesarskich Strzelcow Tyrolskich. W listopadzie 1918 r. w stopniu porucznika wst^pil do Wojska Polskiego. Ranny
na froncie w 1915 r. przeszedl w pozniejszych latach kilkanascie operacji zakonczonych a m p u t a j
nogi. Wybuch II wojny swiatowej zastal go poza granicami kraju, do ktorego juz nie powrocil. Wykladal w Edynburgu w Studium Pedagogicznym dla polskich nauczycieli urlopowanych z wojska.
Zob. K. Juszczakowski, Zygmunt B oleslaw Kukulski, [w:] Pryw atne Mpskie G im nazjum im ienia Ste
fa n a B atoreg o ..., s. 3 1 2-314; SBML, pod red. T. Radzika, A. A. Witusika, J. Ziolka, t. 3, Lublin 2009,
s. 1 6 8 -169 (oprac. A. Stfpnik); J. Doroszewski, dz. cyt., s. 112-115.
J. Dobrzanski, W spom nienie o Zygm uncie K ukulskim , „Roczniki Humanistyczne” 1950-1951, t. 2 -3 ,
s. 357-365.
W. Godziszewski, K. Juszczakowski, dz. cyt., s. 4 0-42.
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fotografie pierwszych czlonköw szkolnej druzyny harcerskiej im ienia Zawiszy Czarnego walcz^cych o niepodleglosc Polski.
Od czasu powstania po lata 30. X X wieku Szkola Lubelska byla jedn^ z lepiej funkcjonuj^cych prywatnych srednich szköl m fskich na terenie Lublina. Wysoki poziom
ksztalcenia, o ktöry zabiegali zwlaszcza dyrektorzy Jözef Arlitewicz oraz Zygmunt Kukulski, przyniösl widoczne efekty. Absolwenci Gimnazjum im ienia Stefana Batorego
podejmowali studia na uczelniach w kraju i poza jego granicami. Niektörzy z nich
zdobyli wyzsze tytuly naukowe. W ifkszosc pod jfla czynn^ pracf zawodow^ w dziedzinie oswiaty i kultury, gospodarki oraz adm inistracji panstwowej. W okresie m ifdzywojennym wielu wychowanköw Szkoly Lubelskiej figurowalo na listach oficeröw
rezerwowych Wojska Polskiego.

Z HiSTORii II L u b e l s k i e j D r u z y n y H a r c e r s k i e j
im ie n ia Z a w is z y C z a r n e g o w l a t a c h 1 9 1 1 - 1 9 2 1
Latem 1911 roku do Lublina dotarly dwa egzemplarze ksi^zki Andrzej a Malkowskiego pod tytulem Skauting ja k o w ychow anie m lod ziezy 45. Byl to czfsciow y przeklad
ciesz^cego sif wowczas ogromn^ popularnosci^ angielskiego podrfcznika Rober
ta Baden-Powella Scouting f o r Boys. Jedna z ksi^zek autorstwa Malkowskiego trafila
do r^k Kazimierza Dobieckiego, ucznia V I klasy prywatnego gim nazjum m fskiego
zwanego Szkoly Lubelsk^. Po zapoznaniu sif z tresci^ lektury D obiecki zorganizowal
na pocz^tku roku szkolnego 1911/1912 pierwszy w Lublinie patrol skautow, licz^cy
okolo dwunastu osob. Zalozycielskie spotkanie mialo m iejsce w mieszkaniu Henryka
W iercienskiego46, znanego historyka i publicysty, weterana powstania styczniowego.
W jego domu przy Krakowskim Przedmiesciu pod numerem 41 zebrali sif uczniowie
z trzech polskich prywatnych szkol dzialaj^cych wowczas w miescie - Szkoly Lubel
skiej, Szkoly Handlowej oraz Gim nazjum imienia Stanislawa Staszica47.
W tym czasie Zarz^d Lubelski Organizacji M lodziezy Narodowej sprowadzil do
Lublina drugi egzemplarz ksi^zki Malkowskiego. Podrfcznik zostal takze powierzony
jednemu z uczniow Szkoly Lubelskiej, Wiktorowi Krzewskiemu48, ktory otrzymal polecenie stworzenia druzyny skautowej w oparciu o zasady opisane w ksi^zce.
45
46

47
48

J. Lewandowski, P oczqtki skautingu i harcerstw a na Lubelszczyznie (1911-1914), „Rocznik Lubelski”
1989/1990, t. 31/32, s. 145-159.
Henryk W ojciech Jakub W iercienski (1843-1 9 2 3 ) - ziemianin, uczestnik powstania styczniowego,
zeslaniec syberyjski. Byl autorem wielu prac z dziedziny statystyki oraz historii regionu. Dzialal w röznych organizacjach spolecznych. Nalezal do grona wspölorganizatoröw Komitetu Wsparc Weteranöw
1863 r. W czasie I wojny swiatowej zostal prezesem Lubelskiego Komitetu Opieki nad Superarbitrowanymi Legionistami. Zob. SBML, t. 2, s. 29 7 -2 9 8 (oprac. A. Kopron).
J. Lewandowski, P oczqtki s k a u t in g u ., s. 152.
W iktor Krzewski (1 8 94-1940) - czlonek Polskiej Organizacji Wojskowej, zolnierz Legionöw Pol
skich, oficer Wojska Polskiego, urzfdnik panstwowy. Rozstrzelany w Charkowie. Uczfszczal do Szko
ly Lubelskiej, ktor^ ukonczyl w 1913 r. Byl organizatorem jednego z pierwszych lubelskich oddzialöw
harcerskich rekrutuj^cych sif z uczniöw owego gimnazjum. Zob. P ryw atne M p k ie G im nazjum im ie
nia Stefana B a t o r e g o ., s. 6 9 -7 0 , 145, 30 4 -3 0 5 i in.; Spraw ozdanie z dzialaln osci Z arzqdu O ddzialu
Z w iqzku Legionistow Polskich za rok 1937-38, [Lublin 1939]; J. Lewandowski, P oczqtki s k a u tin g u .,
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Zadanie to - w spom inal po latach nauczyciel K azim ierz Juszczakow ski49, pozniejszy opiekun
druzyny - ch o c trud ne ze w zglçdu na m ale przygotowanie techn iczne, jed n ak pod jçte z zam ilow aniem i zapalem , jak o odpow iadaj^ce w ew nçtrznej strukturze duchowej organizatora, bylo
realizow ane w szybkim tem pie, zwlaszcza ze znalazlo siç w ielu kolegow, oddanych z calej duszy
now ej, a ta k poci^gaj^cej m lode um ysly organizacji50.

M lodzi entuzjasci skautingu wkrotce pol^czyli sily. Patrol Kazimierza Dobieckiego podporz^dkowal siç druzynie utworzonej z inicjatywy OMN. W niedlugim czasie
powstaly trzy oddzielne druzyny dzialaj^ce na terenie roznych szkol. Pierwsz^ z nich
zorganizowal w Gimnazjum im ienia Stanislawa Staszica uczen Tadeusz Korolko. Druzyna ta na patrona wybrala Waleriana Lukasinskiego. Druga z druzyn, imienia Zawiszy Czarnego, powstala przy Szkole Lubelskiej51. Zorganizowania trzeciej druzyny,
imienia Romualda Traugutta, podj^l siç uczen Szkoly Handlowej Jan Wierzbicki.
Organizacja skautowa byla tajna. Zbiorki odbywaly siç w prywatnych mieszkaniach lub poza miastem. Na pogadankach uczono dziejow Polski, z ktorym i mlodziez
nie mogla zapoznac siç na lekcjach z ocenzurowanych podrçcznikow. Zgodnie z ide^
skautingu przeprowadzano takze zajçcia z terenoznawstwa, ratownictwa oraz cwiczenia ruchowe. Wpajano przy tym poczucie obowi^zku i solidarnosci. Druzyny rekrutowaly siç glownie z uczniow starszych klas, z czasem rowniez mlodsi koledzy chcieli
przyst^pic do ruchu skautowego. Zdarzaly siç sytuacje, ze matki mlodszych uczniow
osobiscie prosily o przyjçcie ich synow do druzyn52. Przeszczepiona na polski grunt
idea skautingu byla bowiem metod^ wychowawcz^, ktorej wazn^ podstaw^ stalo siç
ksztalcenie mlodziezy w poczuciu patriotyzmu.
Lubelskie druzyny pozostawaly w kontakcie z Naczeln^ Komend^ Skautow^
w Warszawie. Druzynowi co m iesi^c zamiennie stawali na czele wszystkich druzyn
w Lublinie. Raporty z dzialalnosci miejscowej komendy skladane byly przed glow-

49

50
51

52

s. 152-153; A. Winiarz, Z w iqzek H arcerstwa P olskiego na Lubelszczyznie 1918-1939, Lublin 1994,
s. 52, 71; tenze, Lu belska lista katynska, Lublin 1997, s. 3 01-302; Z. R. Muszynski, W iktor Krzew ski
(1894-1940). W spom nienie, „Gazeta Wyborcza w Lublinie” 2005, 2 3 -2 4 kwietnia.
Kazimierz Juszczakowski (1884-1969) - pedagog, nauczyciel geografii, przyrody, chemii i fizyki. Stu
diowal na Politechnice Warszawskiej oraz w Pradze. Uprawnienia nauczyciela gimnazjalnego zdobyl
na uczelni w Odessie. Od 1909 r. byl zatrudniony w Szkole Lubelskiej. W okresie 20-lecia m ifdzywojennego pelnil fu n kcjf inspektora oswiaty na Lubelszczyznie. W latach 1913-1916 nalezal do Ko
mendy Skautowej w Lublinie. Przez dlugi czas pelnil fu n kcjf opiekuna II LDH im. Zawiszy Czarnego
przy Szkole Lubelskiej. W 1937 r. zorganizowal Zjazd Bylych Skautow i Harcerzy Ziem i Lubelskiej. Po
II wojnie swiatowej dorywczo pracowal w roznych osrodkach wychowawczych. Zob. ks. F. Krasuski,
K azim ierz Juszczakow ski, [w:] Pryw atne M p k ie G im nazjum im ien ia Stefana B atoreg o ..., s. 315-331;
Slow nik biograficzny lubelskiego harcerstw a 1911-2001, pod red. S. J. D^browskiego, A. A. Tryczynskiego, Lublin 2001, s. 84; J. Doroszewski, dz. cyt., s. 9 5 -9 6 ; H. i S. D^browscy, H arcerski Lublin 1911
1939, Lublin 2012, s. 13.
K. Juszczakowski, H istoria I I L.D.H. im. Zaw iszy Czarnego, [w:] Pryw atne M p k ie G im nazjum im ienia
Stefana B a t o r e g o ., s. 67-102.
Wedlug innej z wersji pierwsz^ druzynf skautow^ przy Szkole Lubelskiej zorganizowal w 1912 r. jej
uczen Jan Sikorski, podporz^dkowuj^c sif Komendzie Skautowej we Lwowie. Zob. H. i S. D^browscy,
dz. cyt., s. 44; B. Zimmer, H arcerskie srodow iska Lubelszczyzny 1911-1939. Zarys historyczny, Lublin
1991, s. 12.
K. Juszczakowski, H istoria I IL . D. H ...., s. 68.
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nym kierownictwem. Druzynowi odbywali kursy
szkoleniowe prowadzone przez doswiadczonych
instruktorow. D zifki temu lubelski skauting rozwijai sif coraz sprawniej. Z czasem powstaiy pierwsze zenskie druzyny zorganizowane przy pom ocy
kolegow z m fskich gimnazjow53. Ruch obj^i swym
zasifgiem rowniez miodziez rzemieslnicz^. Jeden
z uczniow Szkoiy Lubelskiej, Rom an Zawadzki, zorganizowai samodzielny oddziai skautowy sposrod
wychowankow miejscowego Domu Zarobkowego54.
Z ide^ skautingu postanowiono tez zapoznac m io
dziez z okolicznych wsi. Pomysiodawc^ byi jeden
z czionkow druzyny im ienia Zawiszy Czarnego, Ste
fan Gora55.
Pocz^tkowy okres dziaialnosci druzyny ze Szkoiy
Lubelskiej wspominany byi niezwykle miio. Pracom
nad zorganizowaniem tajnego skautingu towarzy-
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Kazimierz Juszczakowski - nauczyciel
ze Szkoiy i ^ b d skfey pierwszy opiekun
II Lubelskiej Druzyny Harcerskiej im.
Zawiszy Czarnego

szyia przyjacielska atmosfera i peine zaangazowania
porozumienie. Pierwszy skiad druzyny odznaczyi
sif wyj^tkowo. W srod owczesnych „zawiszakow” znalezli sif m ifdzy innymi Longin
Giadyszewski, Stefan Lipczynski, Stefan Gora, Waciaw Policzkiewicz - wszyscy polegli, walcz^c w obronie Ojczyzny.

Ci, oddani cai^ dusz^ skautingow i zapalency - pisai we w spom nieniach K azim ierz Juszczakow 
ski - ktorzy w w ifk szo sci peini^c pozniej siu zbf w POW , Legionach i W ojsku Polskim , ziozyli
ofiarf swego zdrowia i zycia dla N iepodlegiosci Polski, ju z na pocz^tku swej pracy skautowej
zapowiadali sif na w ysokiej m iary indyw idualnosci56.

Dziaialnosc druzyny w pierwszych latach istnienia cieszyia sif duzym poparciem
ze strony wiadz szkolnych. Za zgod^ owczesnego dyrektora, Jozefa Arlitewicza, skauci
odbywali wycieczki poza miasto, gdzie pod pozorem lekcji przyrody i geografii przeprowadzali cwiczenia polowe. Procz wymaganej sprawnosci fizycznej zadbano rowniez o mozliwosc nabycia u m iejftnosci technicznych. Na strychu szkoiy, przeniesionej
w tym czasie do nowego budynku przy ulicy Powiatowej 11, zorganizowano obszern^
pracownif mieszcz^c^ warsztaty stolarski, slusarski oraz introligatorski57. Potrzebny
53

54
55
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Pierwsza zenska druzyna skautowa powstaia w Lublinie prawdopodobnie juz na przeiomie roku
szkolnego 1911/1912. Zorganizowaia j^ uczennica Szkoiy Handlowej Wiadysiawa Kunickiego, Mira
Kuncewiczowna. Zob. M. Wyszynska-Moszynska, K ron ika I I Lubelskiej D ruzyny H arcerskiej ie n s k ie j
im. K laudyny Potockiej (daw n iej im. T adeusza K osciuszki), [w:] Jedn odn iow ka w ydana z okazji zjazdu
kolezen skiego w dniu obchodu 35-lecia istnienia Szkoiy im. H. C zarnieckiej w Lublinie, Lublin 1939,
s. 39.
K. Juszczakowski, H istoria IIL .D .H ...., s. 69.
Tamze, s. 71.
Tamze.
Po wybuchu I wojny swiatowej, w 1914 r. gmach szkoiy zostai zajfty przez wojska rosyjskie, a nastfpnie latem 1915 r. przez woj ska austriackie. Wowczas wifksza czfsc wyposazenia warsztatow rzemiesl-
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sprzçt ofiarowal szkole wlasciciel miejscowej Fabryki Narzçdzi i Maszyn Rolniczych,
Waclaw M oritz58. Instruktoram i prac zostali technicy i rzemieslnicy z lubelskich zakladow, posw içcaj^c bezinteresownie swoj czas na pracç z mlodziez^. Zorganizowano
takze szkoln^ orkiestrç pod opiek^ kapelana druzyny ksiçdza prefekta Floriana Krasuskiego59. Srodki na zakup instrumentow przekazali dwaj spolecznicy, czlonkowie Rady
Opiekunczej Szkoly Lubelskiej - Tadeusz Piotrowski60, dyrektor lubelskiego oddzialu
Banku Warszawskiego oraz hrabia Antoni Rostworowski61.
Od lata 1915 roku, gdy Lublin znalazl siç pod o k u p a j austriack^, skauting, bçd^cy dotychczas w konspiracji, stal siç jawnym ruchem mlodziezowym. W listopadzie
1916 roku lubelskie druzyny skautowe zostaly wl^czone do nowo powstalego Zwi^zku
Harcerstwa Polskiego. W tym czasie druzyna ze Szkoly Lubelskiej liczyla juz trzy plu
tony podzielone na piçc zastçpow oraz, zorganizowany z uczniow II klasy, tak zwany
zastçp przygotowawczy. Dodatkowo dla mlodszych chlopcow stworzono wkrotce oddzial zuchow62.
W pierwszych dniach listopada 1918 roku w Lublinie odbyl siç zjazd zjednoczeniowy polskich organizacji harcerskich z ziem trzech zaborow. Organizacje zostaly skupione w jeden organizm pod wspoln^ nazw^ - Zwi^zek Harcerstwa Polskiego. Mialo
to m iejsce na kilka dni przed powolaniem tymczasowego rz^du suwerennego panstwa polskiego. Na lubelskim zjezdzie w dniach 1 -2 listopada 1918 roku Zarz^d ZHP
przyj^l takze uchwalç o pelnej m obilizacji harcerzy do walki o niepodleglosc Polski63.
Kilka dni pozniej lubelskie druzyny otrzymaly odezwç druha Tadeusza Strumilly, Naczelnego Inspektora Harcerstwa Polskiego. Bylo to wezwanie do wszystkich harcerzy,
zachçcaj^ce do utworzenia Pogotowia Harcerskiego Mlodziezy.
G odzina wyzwolenia - glosil tekst odezw y - w ym aga skupienia i zuzytkow ania ku obronie
w szystkich sil narodow ych. Starsi wasi bracia staj^ p o d bron. W aszym obow i^zkiem je st stance
w pogotow iu do sluzby p o m o cn iczej i poci^gn ^c za sob^ w szystkich kolegow waszych i row iesnikow, azeby cala m lodziez polska stala siç zywym czynnikiem ladu i sam oobrony64.
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niczych zostala rozkradziona. Zob. tamze, s. 7 4-75.
Waclaw Karol Moritz (1865-1947) - przemyslowiec, wlasciciel Fabryki Maszyn i Narzfdzi Rolni
czych w Lublinie, czlonek wielu lubelskich stowarzyszen. Zob. SBML, t. 1, s. 189-190 (oprac. B. M ikulec).
Ks. Florian Krasuski (1875-1952) - profesor Seminarium Duchownego w Lublinie, prefekt m iejscowych szkol srednich, absolwent slawistyki i muzykologii na Uniwersytecie we Fryburgu. Byl wieloletnim kapelanem II LDH im. Zawiszy Czarnego. Nalezal takze do grona czlonkow m iejscowej Rady
Szkolnej. Zob. SBML, t. 2, s. 1 18-119 (oprac. J. Starnawski); J. Doroszewski, dz. cyt., s. 106-107.
Tadeusz Szymon Piotrowski (1858-1918) - bankowiec, pomyslodawca wielu spolecznych inicjatyw
na rzecz m iasta Lublina, czlonek licznych lubelskich stowarzyszen, prezes Towarzystwa pod nazw^
„Muzeum Lubelskie”. Zob. SBML, t. 2, s. 1 92-194 (oprac. R. Orlowski).
Antoni Jan Feliks Rostworowski (1871-1 9 3 4 ) - ziemianin, wlasciciel Milejowa pod Lublinem, dzialacz spoleczny zwi^zany z Narodow^ Demokracj^, wspolzalozyciel czasopisma „Glos Lubelski”, jeden
ze wspolorganizatorow Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zob. SBML, t. 2, s. 2 1 6 -2 1 7 (oprac.
T. Radzik).
K. Juszczakowski, H istoria IIL .D .H ...., s. 72-7 7 .
T. Katafiasz, F orm acje w ojskow e o rodow odzie harcerskim w w ojnie 1920 roku, [w:] H arcerze Lubelszczyzny w w ojnie polsko-bolszew ickiej..., s. 59.
K. Juszczakowski, H istoria I I L . D . H . . , s. 78-79.
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W mysl odezwy Pogotowie Harcerskie M iodziezy miaio peinic siuzbç pom ocnicz^
w porozumieniu z wiadzami cywilnymi, wojskowymi i szkolnymi. Siuzba ta wi^zaia siç
przede wszystkim z obowi^zkami w zakresie utrzymywania i^cznosci oraz porz^dku
publicznego. Przeszkoleni w ratownictwie harcerze mieli rowniez mozliwosc niesienia
pom ocy sanitarnej. Pogotowiu podlegaia miodziez szkolna niezdolna z racji wieku do
siuzby wojskowej. Zorganizowane 9 listopada 1918 roku Pogotowie Harcerskie M io
dziezy funkcjonowaio przez okres trzech miesiçcy, do stycznia nastçpnego roku.
Po odzyskaniu przez Polskç niepodlegiosci druzyny harcerskie powrociiy do zwykiych zajçc. W grudniu 1919 roku II Lubelska Druzyna Harcerska im ienia Zawiszy
Czarnego wi^czyia siç w prace nad redagowaniem czasopisma harcerskiego pod tytuiem „Nasze Pismo”65. Kilkunastu najbardziej wysportowanych chiopcow wybrano
do reprezentacji druzynowej piiki noznej66. Niestety kilka m iesiçcy pozniej ponownie
zawisia nad Polsk^ grozba wojny. W lipcu 1920 roku wiçkszosc starszych harcerzy
wyruszyia na front do obrony granic odrodzonego kraju przed ofensyw^ bolszewick^.
Czionkowie druzyny maj^cy ponizej siedemnastu lat zostali wi^czeni w szeregi Lubelskiego Harcerskiego Batalionu Wartowniczego67 pod dowodztwem druha Kazimierza
Grochowskiego68. W poiowie lipca 1920 roku batalion liczyi 370 osob. Podzielono go
na trzy kompanie ziozone z trzech plutonow i sekcji. F o r m a j ulokowano na terenie
wojskowych koszar poiudniowych, poiozonych przy wyjezdzie w kierunku Warszawy.
Jednostka zostaia przydzielona do peinienia siuzby na wyznaczonych w miescie posterunkach.
Po pewnym czasie miodszych chiopcow odesiano do domow, a sposrod starszych
sformowano Lubelsk^ Kompanie Harcersk^, ktör^ we wrzesniu 1920 roku przydzielono do 2. Dywizji Legionow, stacjonuj^cej w tym czasie w Zamosciu69. Gdy kompania
65
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Miesiçcznik Okrçgu Lubelskiego Harcerstwa Polskiego wydawany przez Inspektorat Okrçgowy
w Lublinie od listopada 1919 r. pod r e d a k j Piotra Typiaka. Zob. K atalog czasopism lubelskich, Lublin
1974, s. 63.
K. Juszczakowski, H istoria IIL .D .H ...., s. 79.
Tamze, s. 81; K siçga p am iq tko w a 25-lecia harcerstw a w Lubelszczyznie. W spom nienia i dokum enty
1911-1936, Lublin 2001 (reprint wydawnictwa z 1936 r.), s. 90.
Kazimierz Grochowski (1 8 95-1945) - harcerz, podharcmistrz. Byi druzynowym V LDH imienia
T. Kosciuszki przy Szkole Rzemieslniczej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej zostai dowodc^
Lubelskiego Batalionu Harcerskiego. W latach 1919-1921 peinii funkcjç komendanta Hufca ZHP
Lublin, zas do 1925 r. komendanta Lubelskiej Chorçgwi Harcerzy. Z jego inicjatywy powstaio Koia
Starszoharcerskie w Lublinie. W 1940 r. trafii do obozu hitlerowskiego w Neuengamme, gdzie zmari.
Byi autorem ksi^zki O drogç harcerstw a opublikowanej w 1924 r. Zob. Slow nik biograficzny lubelskiego
harcerstwa..., s. 70; H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 10.
Z Harcerskiego Batalionu Wartowniczego zostaia wydzielona Kompania Harcerska licz^ca 142 druhow. C zfsc starszych chiopcow z batalionu zostaia w dwoch turach wysiana na cwiczenia wojskowe
do Rembertowa. Jednym z odesianych zastçpow kierowai harcerz z II LDH imienia Zawiszy Czarne
go, W it Felczerek. Niektorych chiopcow z batalionu przydzielono takze do rozporz^dzenia wojewody
lubelskiego, ktory wyznaczyi ich do siuzby kurierskiej. Kilkunastu zas najmiodszych, tzw. biszkoptow,
pomagaio harcerkom w prowadzeniu prowizorycznej gospody zoinierskiej na lubelskim dworcu kolejowym. Zob. K siçga p am iq tko w a 25-lecia harcerstw a w Lubelszczyznie..., s. 9 0 -9 2 ; W. Nekrasz, H ar
cerze w bojach. P rzyczynek d o u dzialu m lodziezy polskiej w w alkach o niepodleglosc Ojczyzny w latach
1914-1921, t. 1, Warszawa 2011 (reprint wydawnictwa z 1930), s. 8 0-86, t. 2, s. 80.
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otrzymaia rozkaz wyruszenia na front, D yw izjf przesunifto na pöinoc do Nowogrödka, a nastfpnie do M oiodeczna. Tam tez udai sif oddziai harcerski. Na miejsce dotari
po miesi^cu, po przebyciu kilkuset kilometröw w nadzwyczaj cifzkich warunkach.
Niestety okazaio sif, ze w tym czasie podpisano rozejm i dodatkowe posiiki nie byiy
potrzebne. Po krötkim postoju harcerze otrzymali rozkaz powrotu do Lublina.
Wymarsz Kompanii Harcerskiej na front odbyi sif w entuzjastycznych nastrojach.
W obliczu braku zaopatrzenia, piftrz^cych sif trudnosci w przemieszczaniu sif oraz
dotkliwego mrozu doskwieraj^cego w czasie diugich marszöw zapai stopniowo gasi.
M im o to po dotarciu na m iejsce przeznaczenia caia kompania stanfia regulaminowo
do przegl^du.
W idocznie, ze ten zoinierz - stw ierdzii K azim ierz Juszczakow ski, opiekun druzyny ze Szkoiy Lubelskiej - k töry niem al boso m aszerow ai setki kilom etröw po sniegu, o chiodzie i giodzie, a przy
tym nie zdem oralizow ai sif i nie stracii ochoty do w alki - byi dobrym zoinierzem 70.

Po krötkim postoju w M oiodecznie Kom panif Harcersk^ odesiano do Lublina,
gdzie 13 listopada 1920 roku zostaia rozwi^zana. Niektörzy lubelscy harcerze doczekali sif jednak siuzby na froncie. Wielu z nich trafiio do II bat. 201. Ochot. PP71. Byi to
batalion dowodzony przez W iktora Krzewskiego, dawnego druha i jednego ze wspöizaiozycieli druzyny skautowej przy Szkole Lubelskiej. Wymagai on od swych podkomendnych przestrzegania zaröwno przepisöw wojskowych, jak i prawa harcerskiego.
Za jakiekolwiek wykroczenia groziia kara wykluczenia z harcerstwa. Dowödca puiku,
puikownik Adam Koc, tak möwii o siuz^cych w jego oddziaiach:
H arcerze ja k o m ateriai w ojskow y odegrali w dywizji ochotniczej chlubn^ ro lf. M im o m iodego
w ieku i niedostatecznego w yszkolenia spowodowanego kon iecznosci^ szybkiej organizacji oddziaiöw ochotniczych, okazali sif pierw szorzfdnym i zoinierzam i72.

Po zakonczeniu wojny polsko-bolszewickiej miodziez mogia pow röcic do zajfc
i obowi^zköw szkolnych, wznowiono tez zwykie prace druzyn harcerskich. Jednakze w powojennej rzeczywistosci wychowanie harcerskie nabraio innego znaczenia.
Poprzednia dekada naznaczona byia konspiracj^ i d^zeniem do niepodlegiosci kraju.
W latach 20. X X wieku harcerstwo staio sif modelem wychowania w poczuciu patriotyzmu i ksztaitowania wartosciowych obywateli niezawisiego panstwa. Niestety nie
wszyscy czionkowie lubelskich druzyn powröcili po zakonczeniu dziaian wojennych
w harcerskie szeregi. Wielu polegio na polu chwaiy, inni zakonczyli naukf w szkoiach,
przy ktörych dziaiaiy ich druzyny. M im o to ruch harcerski nadal cieszyi sif ogrom-
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K sig g ap am iq tkow a 25-lecia harcerstw a w L u belszczyzn ie..., s. 103.
W skiad 201. Ochot. PP weszli giownie harcerze z röznych regionöw Polski. Mimo krötkiego przygotowania do walki oddziaiy harcerskie odnosily znaczne sukcesy. Rannych na polach bitewnych opatrywaiy harcerki z Pogotowia Wojennego Harcerek. Zob. W. Nekrasz, H arcerze w bojach. Przyczynek
d o u dzialu m lodziezy polskiej w w alkach o niepodleglosc Ojczyzny w latach 1914-1921, t. 2, Warszawa
2011 (reprint wydawnictwa z 1931), s. 147; S. W. Wojtomski, H arcerskiep u lkip iech oty , [w:] H arcerze
Lubelszczyzny w w ojn iep o lsko-b olszew ickiej..., s. 83-85.
W. Nekrasz, H arcerze w b o ja c h . , t. 2, s. 144-145.
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nym powodzeniem, czego dowodem bylo powstawanie nowych druzyn73. Jesieni^
1931 roku, na obchodach 25-lecia istnienia Szkoly Lubelskiej, II Lubelska Druzyna
Harcerska im ienia Zawiszy Czarnego wyst^pila jako jedna z najstarszych druzyn
w miescie. Jej owczesni czlonkowie wystawili w artf honorow^ przy tablicy pami^tkowej74 ku czci poleglych w minionych latach uczniow, swych starszych kolegow, ktorzy
spelnili „chlubnie swoj obowi^zek w obec Ojczyzny”75.

WOJSKOWA KADRA SZKOLNA
Powstanie Wojskowej Kadry Szkolnej76 scisle wi^ze sif z dzialalnosci^ Polskiej Organizacji Wojskowej, ktorej jednym z podstawowych zadan bylo przygotowanie do
walki narodowowyzwolenczej77. Nadzieje na odrodzenie Polski wzrosly w obliczu
trwaj^cej od 1914 roku wojny. Do dzialan niepodleglosciowych przyl^czylo sif wowczas mlode pokolenie Polakow, ktorego postawf uksztaltowalo wychowanie w duchu
narodowych tradycji powstanczych. Bylo to rowniez pokolenie uczestnicz^ce w pracach pierwszych druzyn skautowych powstaj^cych na terenie ziem polskich od 1911
roku78. Przeniesiony z Anglii na polski grunt badenpowellowski model wychowania
zyskal nowe formy. Odt^d chodzilo juz nie tylko o rozwoj intelektualny i fizyczny
mlodziezy. Do owych dwoch podstawowych wytycznych ruchu skautowego dodano
w polskich warunkach jeszcze jedn^ idef - wychowanie patriotyczne oznaczaj^ce gotowosc do walki o niepodleglosc ojczyzny. Gotowosci^ t^ wykazala sif rowniez mlo73

74

75
76

77

78

W pewnym okresie druzyna ze Szkoly Lubelskiej zostala podzielona na II Lubelsk^ Druzynf Harcersk^ imienia Zawiszy Czarnego oraz V II Lubelsk^ Druzynf Harcersk^ im. Andrzeja Malkowskiego.
Stan taki trwal do pocz^tku 1927 r., gdy rozkazem Komendanta Chor^gwi Lubelskiej obie druzyny
powtornie pol^czono. Zob. K. Juszczakowski, H istoria IIL .D .H ...., s. 85-87.
Tablica nosz^ca naglowek: W ychowancy Szkoly L u belskiej polegli w w alce o niepodleglosc Ojczyzny
w latach 1914 -1 9 20 zawierala listf kilkudziesifciu nazwisk. Zostala ona wykonana przez lubelsk^
firm f „Jaroslaw Nowak”. Zob. Pryw atne mpskie gim n azju m im ien ia Stefana Batorego..., po s. 48.
K. Juszczakowski, H istoria I I L . D . H . . , s. 80.
W spom nienia o istnieniu i funkcjonowaniu Wojskowej Kadry Szkolnej zamieszczone zostaly m.in.
w publikacjach: T. Moniewski, G. Scholz, Fragm enty zprzeszlosci (w ychow an kow ie G im nazjum im. St.
Staszica w Lublinie w w alce o niepodleglosc), Lublin 1935; Pryw atne Mpskie G im nazjum im ien ia Stefa
na B a t o r e g o ., rozdzialy: W. Dluzniewski, W ojskow a K ad ra Szkolna, s. 113-119; S. Stecki, W spom nie
nia u czn ia-kad row iaka (1917-1919), s. 120-123; A. M. Zdanowicz, W spom nienia z lat 1913-1918
(O.M.N., PET, W.K.S., I I L.D .H .), s. 107-112; Ksipga p am iq tko w a 25-lecia harcerstw a na Lubelszczyz n i e . , s. 4 5 -4 9 i 77-80.
Zgodnie z ogloszon^ w 1914 r. D e k l a r a j konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej jej glownym celem bylo odzyskanie przez Polskf niepodleglosci. Swiadomosc, ze m oglo sif to dokonac jedynie drog^ zbrojn^, sklonila dzialaczy POW do prowadzenia akcji agitacyjnej oraz szkolen bojowych.
Szkolenie peowiackie odbywalo sif na trzech poziomach - rekruckim, zolnierskim i podoficerskim.
Uczono regulaminu musztry, sluzby polowej, prowadzono zajfcia z terenoznawstwa, saperstwa, l^cznosci oraz znajomosci broni. Dawalo to niezbfdne przygotowanie do dzialan wywiadowczych, dywersyjnych oraz zbrojnych. Zob. T. Nalfcz, P olska O rganizacja W ojskowa 1914-1918, Wroclaw 1984,
s. 17-31.
W. Blazejewski, Z dziejow harcerstw a polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s. 19 i in.; J. Lewandowski, P oczqtki s k a u t in g u ., s. 145-159; L. Rysak, P oczqtki harcerstw a, „Biuletyn Instytutu Pam ifci
Narodowej” 2010, nr 5 -6 , s. 21.
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dziez lubelska, ktora - w ocenie W itolda Diuzniewskiego, wowczas ucznia jednego
z miejscowych gimnazjow - „od dawna przejawiaia sw^ zywotnosc ideow^, tem pera
ment i masowosc ruchu”79. Z tego wzglfdu w pierwszych latach wojny znaczna liczba
uczniow ze starszych klas gimnazjow zasiliia szeregi walcz^cych. Sposrod pozostaiej
w miescie miodziezy szkolnej, z inicjatywy Polskiej Organizacji Wojskowej, zaczfto
organizowac tak zwan^ Wojskow^ Kadrf Szkoln^.
Dokiadna data powstania Kadry nie jest znana. Prawdopodobnie sformowaia sif
latem lub jesieni^ 1917 roku pod komend^ POW. Utworzyli j^ sami uczniowie, maj^c
za przeiozonych swych starszych kolegow, ktorzy wczesniej ukonczyli peowiackie tajne szkoiy podoficerskie lub podchor^zowki. Rekrutacja odbywaia sif w dwojaki sposob - na podstawie zgioszen ochotnikow lub wediug sporz^dzanych list uczniow z klas
szostych, siodmych i osmych. Czasami przyjmowano rowniez uczniow z miodszych
klas, takich ktorzy wykazywali sif siln^ budow^ ciaia. Specjalnie utworzona komisja
kwalifikacyjna odrzucaia osoby niezdolne do siuzby oraz zwalniaia maturzystow maj^cych przygotowywac sif do egzaminow. Tych ostatnich byio raczej niewielu, czfsciowo z racji ogolnie panuj^cej ch fci walki niepodlegiosciowej, a czfsciowo tez z uwagi na presjf kolezenstwa.
Organizacja Kadry miaia charakter wojskowy80. Caiosc podzielona byia na cztery kompanie tworz^ce jeden batalion. Kazda kompania obejmowaia od czterech do
osmiu plutonow. Na czele plutonow stali komendanci plutonu oraz plutonowi, ktorzy
dowodzili czterema sekcjam i tworz^cymi pluton. Najmniejsza jednostka Kadry, czyli
sekcja, ziozona byia z osmiu szeregowych oraz kieruj^cego nim i sekcyjnego. W skiad
Kadry wchodzili rowniez jeden tak zwany podoficer poza frontem (rachunkowy) oraz
dwoch trfbaczy lub doboszow.
Kompanie wchodz^ce w skiad Wojskowej Kadry Szkolnej rekrutowaiy sif z uczniow
lubelskich szkoi m fskich81. Szkoia Lubelska wystawiia Kom panif Nr 1, w skiad ktorej wchodzii takze pluton miejscowej Szkoiy Rzemieslniczej im ienia Stanisiawa Syroczynskiego. Na terenie 8-klasowego Gim nazjum Filologicznego im ienia Stanisiawa
Staszica powstaia Kompania Nr 2. W Szkole Handlowej Zgromadzenia Kupcow M iasta Lublina, pozniejszym Gim nazjum M fskim im ienia Augusta i Juliusza Vetterow,
utworzono Kom panif Nr 3. Kompania oznaczona Numerem 4 sformowaia sif sposrod
uczniow Szkoiy Realnej Zrzeszenia Nauczycieli im ienia Hetmana Jana Zamoyskiego.
Najliczniejsze i najlepiej wyszkolone byiy dwie pierwsze kompanie. Na czele Kompanii Nr 1 ze Szkoiy Lubelskiej standi uczen Aleksander Zdanowicz. Plutonem 1.,
wystawionym przez uczniow Szkoiy Rzemieslniczej, dowodzili Kazimierz Janisiawski
i Henryk Olszewski. Komendantami kolejnych plutonow byli: 2. - Zygmunt Kosior,
3. -K lem ens Janicki, 4. - Jerzy Lada-Lobarzewski, 5. - W iodzim ierz Lada-Lobarzewski, 6. - Henryk Skup, 7. - Mieczysiaw Lucjan Zaleski oraz 8. - M arian Bobrowski.
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W. Diuzniewski, dz. cyt., s. 113.
Tamze, s. 114-116.
Istniai takze projekt zorganizowania oddziaiu zenskiego Wojskowej Kadry Szkolnej sposrod uczennic lubelskiej Szkoiy Handlowej prowadzonej przez Wiadysiawa Kunickiego. Zob. tamze, s. 114.
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Dowödc^ Kompanii Nr 2 z Gimnazjum im ienia Stanislawa Staszica zostal Karol
Durko. Jego zastçpc^, a jednoczesnie komendantem 1. plutonu byl Kazimierz Grzybowski. Na czele 2. plutonu standi Janusz Loeffler, 3. plutonem dowodzil Stanislaw Dunin-Rzuchowski, a 4. W ojciech Certowicz. Ostatni, 5. pluton dowodzony przez Jözefa
Trzcinskiego, zostai po pewnym czasie rozwi^zany82. Powodem byl brak odpowiedniej
liczby osöb. Sklad dowödztwa Kompanii „staszicowskiej” zm ienil siç takze po odzyskaniu przez Polskç niepodleglosci. W walkach polegli dwaj plutonowi - Stanislaw
Dunin-Rzuchowski oraz Jözef Trzcinski83. Kompaniç zreorganizowano po I wojnie
swiatowej, zm niejszaj^c liczebnosc do dwöch plutonöw, na czele ktörych stançli Gustaw Scholz oraz Alojzy Sliwinski. Na miejsce dotychczasowego glöwnego dowödcy
Karola Durko, ktöry pozostal w wojsku, nowym dowodz^cym zostal Henryk Konrad,
byly legionista.
Kompanie Nr 3, rekrutuj^c^ siç z uczniöw Szkoly imienia Vetteröw, dowodzil
Stefan Bieganowski. Na czele podleglych mu plutonöw stali: 1. - Tadeusz W innicki,
2. - Kazimierz Baudouin de Courtenay, 3. - Wladyslaw Ciechonski, 4. - Konstanty
Dluzniewski, 5. - Stefan Sauter.
Kompanie Nr 4 ze Szkoly Realnej im ienia Zamoyskiego dowodzil Bukowski-Rawicz. Poszczegölne plutony objçli: 1. - Kacper Kantorowicz, 2. - Romuald Wojewödzki, 3. - Piotr Wozniak, 4. - Czeslaw Kuncewicz, 5. - M arian Skup.
W 1917 roku ogölny stan liczebny Wojskowej Kadry Szkolnej wynosil 150 osöb84.
Kolejnymi dowödcami batalionu wystawionego przez lubelskie szkoly byli nastçpuj^cy uczniowie: Stanislaw Paczos, Stefan Grzebalski, Jan Kiellpsz oraz Tadeusz Bronikowski. Kazdy z kadrowiczöw wyposazony byl w pas, manierkç, plecak, a od 1918
roku takze w bagnet oraz karabin i dwie ladownice. Na szkolnych czapkach noszono po prawej stronie cyfrç oznaczaj^c^ numer kompanii, po lewej zas podobiznç Jö 
zefa Pilsudskiego. Poszczegölne szarze odrözniano po röznych kolorach plecionych
sznuröw zawieszanych na lewej piersi. Najnizszy stopniem sekcyjny nosil szary sznur,
plutonowy - zielony, komendant plutonu - czerwony, dowödca kompanii - srebrny,
a komendant batalionu - zloty85.
Wszystkie plutony Kadry spotykaly siç w ci^gu tygodnia na wspölnych cwiczeniach
i wykladach. Co drugi dzien o szöstej rano, na trzy godziny przed lekcjami, w parku
m iejskim odbywaly siç zajçcia praktyczne. W ieczoram i natomiast organizowano wyklady oraz zdawano raporty. W kazd^ niedzielç wyruszano röwniez poza miasto, do
pobliskich lasöw, by tam przeprowadzac dalsze cwiczenia. Zawiadomienia o zbiörkach rozsylano miçdzy uczniöw w czasie przerw. Czasami odbywaly siç wyklady specjalne, na ktöre zapraszano zawodowych wojskowych - polskich oficeröw sluz^cych
82
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T. Moniewski, G. Scholz, dz. cyt., s. 19. W innej publikacji podany zostal odmienny podzial funkcji,
bowiem dowödcy kompanii m ial byc Karol Durko, komendantem 1. plutonu W ojciech Certowicz,
komendantem 2. plutonu Stanislaw Dunin-Rzuchowski, komendantem 3. plutonu, a zarazem zastçpc^ kompanijnego - Kazimierz Grzybowski, komendantem 4. plutonu Janusz Loeffler oraz komendan
tem 5. plutonu Jözef Trzcinski. Zob. W. Dluzniewski, dz. cyt., s. 115.
T. Moniewski, G. Scholz, dz. cyt., s. 19, 24.
Tamze, s. 116.
W. Dluzniewski, dz. cyt., s. 116.
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w armii austriackiej. Pod ich kierunkiem kilkakrotnie zorganizowano dodatkowe cwiczenia z broni^
maszynow^. Poza tym wyznaczeni przez PO W instruktorzy poprowadzili osobny kurs podoficerski
dla czionköw Kadry. Przydatnosc przeszkolenia
sprawdzaia sif pözniej wielokrotnie. „A jaki dumny
kiedys pözniej byiem na froncie - wspominai jeden
z czionköw Kadry, Stanisiaw Stecki - gdy starym
juz zoinierzom, mogiem ja, miodzik, rozebrac zamek”86.
Wojskowa Kadra Szkolna, mimo paramilitarnego charakteru organizacji, nie byia jednostk^
podlegaj^c^ scisiemu rygorowi wojskowemu. Jej
zadaniem byio przede wszystkim przygotowanie
. ■SÜS.
miodziezy do udziaiu w walkach87. Czionkowie
batalionu uczniowskiego wielokrotnie brali takze Stanisiaw Frejt - maturzysta Szkoiy Luudziai w m anifestacjach przeciwko okupuj^cym belskiej z 1915 roku, zgin^i w lipcu 1916
roku nad Styrem
Lublin Austriakom. Czasem dochodziio wöwczas
do starc i rozruchöw ulicznych. Podczas jednego
z takich wyst^pien zniszczono wojskowe kino, mieszcz^ce sif przy reprezentacyjnej
ulicy Krakowskie Przedmiescie88. Najwifksze jednak zgromadzenie, w ktörym uczestniczyia reprezentacja Kadry, miaio m iejsce po podpisaniu traktatu brzeskiego. Chodziio o dokument z 9 lutego 1918 roku, na m ocy ktörego panstwa centralne bezprawnie oddaiy nowo powstaiej Ludowej Republice Ukrainskiej Cheimszczyznç oraz czçsc
Podlasia. W ten sposöb, w zamian za dostawy zywnosci dla w ojsk austro-wfgierskich
i niem ieckich, dokonano kolejnego podziaiu ziem polskich. Oburzone spoieczenstwo
zaprotestowaio. Lublin ogarn^i powszechny strajk. 12 lutego w poiudnie giöwnymi
ulicami miasta przeszedi olbrzymi pochöd. W sröd demonstrantöw znalezli sif czion
kowie röznych partii politycznych, przedstawiciele rady miejskiej oraz znaczna liczba
miodziezy89.
Zagotow aio sif w nas! - opisywai nastroje tam tych dni „kadrow iak” Stanisiaw Stecki - Poköj
w B rzesciu dzieli znöw Polskf, przehandlow uje bliskie powiaty. Policzkiem cai^ P olskf pali. [...]
Trzeba dac wyraz jed n o sci naszej i siiy. Idziem y k om paniam i z karnych zbiörek. M iarow o dzw ifcz^ nasze k roki po bruku w takt w erbla bfbnöw . [...] W szystko dzisiaj razem m aszeruje, wszystko
zi^czone [...] oburzeniem 90.

M anifestanci zdeptali i spalili portrety obu cesarzy - austriackiego i niemieckiego.
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S. Stecki, dz. cyt., s. 120-123.
W ychowanie m lod ego zoln ierza, „Strzelec. M iesifcznik P.O.W” 1917, z. 3, s. 10.
Kino m iesciio sif w budynku przy Krakowskim Przedmiesciu 27. Zob. W Diuzniewski, dz. cyt.,
s. 117.
T. Radzik, W Sladkowski, G. Wöjcikowski, W. Wöjcikowski, Lublin. D zieje m iasta, tom. II: X IX i XX
w iek, Lublin 2000, s. 162.
S. Stecki, dz. cyt., s. 122.
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W m iescie w ybuchaly raz po raz niepokoje - relacjonow al przebyw aj^cy w tym czasie w Lublinie
oficer K azim ierz W ladyslaw K um aniecki91 - W ieczorem w ojsko wyst^pilo na ulice. Przyszlo do
szarzy bagnetam i92.

Spowodowalo to przesladowania ze strony wladz okupacyjnych. Na miasto nalozono wysokie kontrybucje, wiele osob znalazlo siç w wiçzieniu. Zandarmeria austriacka
aresztowala rowniez kilku czlonkow Wojskowej Kadry Szkolnej. W trakcie zatrzymania doszlo do strzelaniny zakonczonej tragiczn^ smierci^ jednego z kadrowiczow,
ucznia Szkoly Realnej imienia Zamoyskiego Stanislawa Podbereskiego93.
Kilka miesiçcy po tych wydarzeniach, jesieni^ 1918 roku batalion uczniowski ponownie jawnie wyst^pil przeciwko wladzom okupacyjnym. M ialo to miejsce u schylku
pazdziernika, gdy zblizalo siç zakonczenie dzialan wojennych. Poszczegolne plutony
Kadry wziçly wowczas udzial w rozbrajaniu opuszczaj^cych Lublin Austriakow. Odbierano bron i am unicjç, udalo siç takze zatrzymac poci^g wioz^cy wojskowe konie
i samolot94. Niektorzy czlonkowie Kadry wst^pili do zorganizowanej wowczas w Lub
linie Strazy Bezpieczenstwa Publicznego95. W jej sklad wchodzili zwykli obywatele,
ktorzy chcieli zadbac o spokoj i porz^dek w ogarniçtym chaosem koncz^cej siç wojny miescie. W srod kadrowiczow wyznaczono nocne patrole oraz wystawiono warty
strzeg^ce opuszczonych magazynow wojskowych. C hoc wszystko przebiegalo w miarç
spokojnie, to jednak zdarzaly siç utarczki z uzyciem broni. Na terenie tak zwanych
koszar zachodnich96 Kadra stoczyla parogodzinn^ walkç z uzyciem karabinow i granatow z oddzialem Rusinow, ktorzy pozostali na wyznaczonym posterunku. Karnosc
zachowaly takze oddzialy bosniackie i wçgierskie, ktore co prawda nie zaatakowaly
uczniowskich patroli, ale tez za nic nie chcialy oddac im broni. Doszlo rowniez do
kilku przepychanek z uzbrojonymi bandami, ktore po wyjsciu Austriakow z miasta
byly bezkarne.
91
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Kazimierz Wladyslaw Kumaniecki (1880-1 9 4 1 ) - profesor prawa administracyjnego Uniwersytetu
Jagiellonskiego, od sierpnia do grudnia 1922 r. m inister wyznan religijnych i oswiecenia publicznego.
W latach 1902-1903 odbywal sluzbç wojskow^, a podczas I wojny swiatowej zostal zmobilizowany do
armii austriackiej w stopniu m ajora pospolitego ruszenia. Sluzyl od 1 sierpnia 1914 do 31 pazdzier
nika 1918 r. W iosn^ 1916 r. otrzymal przydzial do Lublina, do jednego z wydzialow Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego, bçd^cego w latach 1915-1918 organem administracji austro-wçgierskiej
na terenie bylego Krolestwa Polskiego. Kierowal dzialem posrednictwa pracy oraz statystyki w Krajowym Komisariacie Cywilnym. Po latach wydal wspomnienia z okresu lubelskiego. Zob. J. Gaul, K ancelaria G eneralnego G ubernatorstw a W ojskowego w Lublinie 1915-1918 (u w aru n kow an ia polityczne,
organizacyjne, biurokratyczne), „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 4: 1998, s. 9 3 -9 9 ; K. W Kuma
niecki, Czasy lubelskie. W spom nienia i doku m enty (18.IV .1916-2.X I.1918), Krakow 1927, s. 12-13;
Polski Slow nik B iograficzny [dalej PSB], t. 16, z. 2 (oprac. A. Gawalewicz).
K. W. Kumaniecki, Czasy lubelskie, dz. cyt., s. 86.
Zgin^l postrzelony przez zolnierzy austriackich przy ul. Lipowej. Inny z uczniow zagin^l zas w owych
dniach w niewyjasnionych okolicznosciach. Zob. W. Dluzniewski, dz. cyt., s. 117.
W. Dluzniewski, dz. cyt., s. 118.
K siçga p am iq tko w a 25-lecia harcerstw a w Lubelszczyznie. , s. 77.
Koszary zachodnie to jeden z obozow wojskowych na terenie Lublina, rozci^gaj^cy siç u zbiegu drog
w kierunku na Warszawç i do Krasnika. W dwudziestoleciu miçdzywojennym stacjonowal tu 8. PP
Leg., a takze m ialy swe siedziby zandarmeria wojskowa oraz przejsciowo Powiatowa Komenda Uzupelnien. Okreslenie „Oboz Zachodni” figurowalo jako samodzielna nazwa w spisach adresowych.
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Lublin zostal calkowicie wyzwolony spod okupacji austriackiej w pierwszych
dniach listopada 1918 roku97. W nocy z 6 na 7 listopada ogloszono w miescie powolanie Tymczasowego Rz^du Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszynskim na
czele98 - wolny Lublin zostal stolic^ odradzaj^cej sif Polski. Podczas uroczystych manifestacji zaprzysifzono pozostaj^cych w miescie polskich zolnierzy sluz^cych dawniej w armii austriackiej oraz czlonkow Polskiej Organizacji W ojskowej99. Kilkanascie
dni pozniej, okolo 15 listopada, patrole Wojskowej Kadry Szkolnej zast^pilo regularne
w ojsko100. Uczniowski batalion zostal zwolniony ze swych obowi^zkow rozkazem Naczelnika Panstwa Jozefa Pilsudskiego. Starszym „kadrowiakom”, ktorzy dot^d walczyli
w wojsku, zezwolono na pozostanie w jego szeregach. Mlodszych zachfcano do powrotu do szkol.
Zadania, ja k ie lez^ przed organizuj^ca sif panstw ow osci^ Polski - zw racal sif do m lodziezy Naczelny W odz - wym agac m usz^ w ielkiej ilo sci uzdolnionych do cifz k ich zadan i w yksztalconych
pracownikow. M lodziez szkol srednich w inna w obec tego w szkole zostac i konczyc nauki, wiedz^c, ze w ten sposob spelnia rowniez swoj obow i^zek patriotyczny101.

Czlonkowie Kadry, ktorzy ponownie zasiedli w szkolnych lawach, pozostali jednak
w ci^glym pogotowiu. Jednostka pod dowodztwem Tadeusza Bronikowskiego zostala
zarejestrowana w Komendzie Miasta. Ponowiono nabor do kazdej z kompanii, licz^cej
wowczas juz tylko po dwa plutony. Po pewnym czasie okazalo sif, ze Kadra, zwana
odt^d Grup^, znow byla przydatna do objfcia sluzby wartowniczej na terenie miasta.
D o w ytrw alej i zm udnej pracy - apelowal z pocz^tkiem 1919 roku dow odca uczniow skiego batalionu, Tadeusz Bronikow ski - dla dobra w ojskow osci polskiej i rozw oju tak ich placow ek, jak ^
je st kadra wzywam was koledzy - zoln ierze102.

„Kadrowiacy” zareagowali na ten apel. Zorganizowano patrole miejskie zastfpuj^ce lubelski garnizon, ktorego wojska wyruszyly na odsiecz zajftem u przez ukrainskie wojska Lwowowi103. Po dwa oddzialy z dwoch pierwszych kompanii ob jfly warty
97
98
99

100
101

102
103

T. Radzik, W. Sladkowski, G. Wojcikowski, W. Wojcikowski, dz. cyt., s. 169.
J. Lewandowski, Pierwszy R zqd N iepodleglej, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 1997,
s. 223 -2 3 6 .
Odebranie przysifgi na wiernosc Ojczyznie oraz nowo powstalemu rz^dowi m ialo miejsce na placu
katedralnym, gdzie przybyly organizacje wojskowe POW, legionisci wraz z niewielkim oddzialem
dowborczykow, m ilicja m iejska oraz tak zwana Straz Bezpieczenstwa Publicznego. Zob. „Glos Lubel
ski”, nr 309, 9 listopada 1918; A. Ajnenkiel, Przyczynek d o dzialaln osci Tym czasow ego R zqdu Lu dow e
g o R epubliki Polskiej w Lublinie, „Rocznik Lubelski” 1960, t. 3, s. 186-187.
W. Dluzniewski, dz. cyt., s. 118.
Oswiadczenie Nr 31 wydane przez Naczelne Dowodztwo Wojsk Polskich z podpisem Jozefa Pilsud
skiego z 18 listopada 1918 r. bylo odpowiedzi^ na rezolucjf mlodziezy szkol lubelskich wystosowan^
kilka dni wczesniej (10 listopada) do Naczelnika Panstwa Polskiego. Uczniowie deklarowali w niej chfc
wst^pienia do wojska. W odpowiedzi otrzymali zgodf na „swobodny wybor pozostania w szkole lub
powrocenia do szeregow”. Zob. Ksigga pam iqtkow a 25-lecia harcerstwa w Lubelszczyznie..., s. 78-79.
Rozkaz tygodniowy komendanta Grupy [Wojskowej Kadry Szkolnej], T. Bronikowskiego z 18 stycznia 1919 r. Zob. T. Moniewski, G. Scholz, dz. cyt., s. 24-2 5 .
Obrona Lwowa, zajftego przez oddzialy nowo powstalej Ukrainskiej Rady Narodowej, trwala od
1 do 22 listopada 1918 r. Po dwoch tygodniach dramatycznych walk Jozef Pilsudski wydal rozkaz
przygotowania zbrojnej pomocy bohaterskim obroncom. W wielu polskich miastach zorganizowano
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w magazynach polozonych w roznych dzielnicach Lublina - wzdluz torow kolejowych
na Bronowicach oraz w poblizu mlyna Braci Krausse na Tatarach104.
M aszerujem y teraz do m agazynow na Bronow icach - relacjonow al po latach jed en z uczestnikow owych wydarzen, Stanislaw Stecki - je st w ieczor, m rok szybko zapada. Gdy pluton m ija
Bystrzycf, je st ju z zupelnie ciem no. [...] R ozchodzim y sif po posterunkach. N iektorzy zostaj^
w yznaczeni na lin ie kolejow e i bo czn ice tow arowe zapchane w agonam i. In n i stoj^ sam otnie przy
drzwiach barakow z internow anym w ojskiem . [...] M usim y wci^z obchodzic magazyny, bo podchodz^ w ciem nosciach c h ftn i [do] rozgrabienia zapasow105.

Dla usprawiedliwienia kilkudniowej nieobecnosci czlonkow Kadry w szkolach do
wszystkich dyrektorow wyslano odpowiednie pisma z odpisami rozkazu oraz spisem
uczniow, ktorzy opuscili lekcje. Po kilkunastu dniach partole Kadry zostaly zast^pione
przez organizuj^ce sif w miescie regularne oddzialy wojskowe.

Rozwi^zanie Wojskowej Kadry Szkolnej, pami^tkowe zdjfcie przed budynkiem Szkoly Lubelskiej, 20 czerwca
1919 roku

Zaprzysifzenie Wojskowej Kadry Szkolnej mialo m iejsce w 1917 roku podczas jednej z niedzielnych zbiorek odbywaj^cych sif na dziedzincu Szkoly Rzemieslniczej przy
„Obywatelskie Komitety Pomocy dla Lwowa”, wzywaj^ce ochotnikow do stawienia sif w Przemyslu,
sk^d 19 listopada wyruszyla odsiecz. Zob. S. S. Nicieja, C m entarz O broncow Lwowa, Wroclaw 1990,
s. 4 4 -5 4 ; R elacja Stanislaw a B urchardt-B ukackiego dla sekcji historyczno-operacyjnej O ddzialu III N au kow o-Szkolnego Sztabu G eneralnego M SW ojsk. o przebiegu rozbrojenia oku pan tow w Lublinie, [w:]
L istopad 1918 w e w spom nieniach i relacjach, Warszawa 1988, s. 57.
104 W. Dluzniewski, dz. cyt., s. 118.
105 S. Stecki, dz. cyt., s. 122-123.
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ulicy Leszczynskiego w Lublinie. 20 czerwca 1919 roku, po odprawieniu nabozenstwa
w kosciele garnizonowym przy Alejach Radaw ickich, batalion stawi! sif na pobliskim
placu, by wysluchac ostatniej komendy do rozejscia s if106. W ten sposob Wojskowa
Kadra Szkolna, spelniwszy swoj obowi^zek, ostatecznie przestala istniec.
Po dwuletniej sluzbie wszyscy czlonkowie uczniowskiego batalionu otrzymali pami^tkowe krzyze z napisem „1917-1919 K. S” Probowano jeszcze parokrotnie odtworzyc, choc czfsciowo, Wojskow^ Kadrf Szkoln^. Jesieni^ 1919 roku w Gimnazjum
imienia Staszica na wzor dawnej Kadry powstala tak zwana „Kadrowka”, ktora jednak
po pewnym czasie rozpadla s if107. Kilka m iesifcy pozniej mlodsi czlonkowie z bylych
kompanii Kadry utworzyli tak zwany sztubacki oddzial O chotniczej Strazy Pozarn ej108. Wreszcie w 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, wielu z dawnych
„kadrowiakow” znalazlo sif w szeregach polskiego wojska, „zamykaj^c ten najchlubniejszy moze okres mlodzienczego ich zycia”109.

106
107
108
109

W Dluzniewski, dz. cyt., s. 116 i 119.
T. Moniewski, G. Scholz, dz. cyt., s. 27.
Tamze.
W. Dluzniewski, dz. cyt., s. 119. Po zakonczeniu I wojny swiatowej czfsc bylych czlonkow Wojskowej
Kadry Szkolnej wst^pila do utworzonej w Lublinie w listopadzie 1918 r. 3. baterii konnej, wl^czonej
nastfpnie w sklad stacjonuj^cej w W ilnie 3. Dywizji Artylerii Konnej. Zob. A. M. Zdanowicz, dz. cyt.,
s. 111; W. Gorecki, Zarys historii w ojennej 3-go dyw izjonu artylerii konnej, Warszawa 1929, s. 3 -5 i 31;
M. Giftkowski, A rtyleria K on n a W ojska P olskiego 1918-1939, Torun 2000, s. 46 i in. W pozniejszym
czasie takze wielu innych przeszkolonych kadrowiczow zostalo oficerami roznych oddzialow Wojska
Polskiego. Zob. S. Lelek, P.O.W. w w alce o niepodleglosc, [w:] P od sztan darem P.O.W.: szkice i wspom nienia zebran e dla u czczenia uroczystosci posw igcenia sztandaru, odslonigcia tablicy p am iq tko w ej
s.p. p lk. M ieczyslaw a W igckowskiego i p olq czen ia okrggu siedleckiego Z w iqzku P eow iakow z okrggiem
lubelskim , Lublin 1935, s. 23.

UCZNIOWIE SZKOEY LUBELSKIEJ W WALKACH O NIEPODLEGEOSC...

145

A neks nr 1
U czniow ie Szkoly Lubelskiej p olegli w w alkach w latach 1 9 1 4 -1 9 2 0 110

1.

Balcer Kazimierz (ur. 5 marca 1895 roku w Zielonej, pow. mlawski, syn Franciszka
i Heleny, zgin^l prawdopodobnie 23 wrzesnia 1920 roku w Brzostowicy [Wielkiej ?])
- uczen Szkoly Lubelskiej od 1 wrzesnia 1908 roku do 1914 roku (matura); harcerz;
w czasie wojny polsko-bolszewickiej sluzyl w 1. PP Leg., nast^pnie w 7. PP Leg. (ppor.).
Prywatne M^skie Gimnazjum imienia Stefana Batorego („Szkota Lubelska”) wXXX-lecie, Lublin 1936, s. 142,
146; Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934, s. 19; H. i S. D^browscy, Harcerski Lublin 1911-1939, Lublin 2012, s. 28.

2.

Bielinski Aleksander Jozef (ur. 23 stycznia 1894 roku w Turce k. Lublina, syn Adama
i Zofii z Zaranskich, zgin^l 16 sierpnia 1920 roku pod Cycowem na folwarku w Turowoli, pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie - sektor 10) - uczen Szkoly
Lubelskiej od 3 wrzesnia 1907 roku do 1913 roku (matura); studia na Wydziale Agronomicznym Uniwersytetu Jagiellonskiego; harcerz; w czasie I wojny swiatowej sluzyl
w I plut. 1. szw. 1. P.Ul. (szereg.); od 1918 roku dowodca II plut. 1. szw. 7. P.Ul. (ppor.);
w czasie wojny polsko-bolszewickiej sluzyl w 7. P.Ul. (rtm.).
Prywatne M^skie Gimnazjum imienia Stefana Batorego. , s. 142, 146, 282 i in.; Lista strat Wojska Polskiego...,
s. 48; M. Gmiterek, B. Kotowski, K. Kucharska, B. Laskowska, L. Popek, Cmentarz rzym skokatolickiprzy ul.
Lipowej w Lublinie, Lublin 1970, s. 70 (tu data urodzenia 1902 r.); M. Kseniak, Turka. D zieje rodziny Bielinskich, „Merkuriusz L^czynski” 1993, s. 14-17; tenze, Trzy nagrobki, „Na Przyklad” 1994, nr 10, s. 25-26,
1994, nr 11, s. 17-18; A. Przegalinski, Spoleczna dziatalnosc ziemianstwa lubelskiego w latach 1864-1914,
Lublin 2009, s. 35; H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 28.

3.

Borer Lucjan (ur. 13 grudnia 1896 roku w Lublinie, syn Henryka i Marianny, zgin^l
w styczniu 1919 roku pod Zuzlem) - uczen Szkoly Lubelskiej od 12 wrzesnia 1906
roku do 1917 roku (matura).
Prywatne M^skie Gimnazjum imienia Stefana Batorego. , s. 142; „Ziemia Lubelska” 1919, nr 88 (28 lutego).

4.

Chrzanowski Leon Bogumil (ur. 9 kwietnia 1900 roku w Warszawie, syn Wladyslawa i Zofii z Chrzanowskich, zgin^l 20/21 wrzesnia 1920 roku pod Cziczerowk^/Minczukami) - uczen Szkoly Lubelskiej od 3 wrzesnia 1915 roku do 1919 roku; harcerz;
w czasie wojny polsko-bolszewickiej sluzyl w 5. komp. 8. PP Leg. (szereg.).
Prywatne M^skie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 142, 283 i in.; Lista strat Wojska Polskiego...,
s. 103; H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 28-29.

5.

Drecki Wlodzimierz (ur. 23 listopada 1897 roku w Zofiowce, pow. lubartowski, syn
Jozefa i Stefanii, zgin^l 14 kwietnia 1917 roku pod Niemirowem) - uczen Szkoly Lu
belskiej od 1 wrzesnia 1908 roku do 1914 roku.
Prywatne M p kie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 142, fot; APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksi^ga
adresow uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksi^gi cenzur uczniow „Szkoly Lubel
skiej” z l. 1914-1915.

110 Spis ulozony wedlug nastfpuj^cego schematu: nazwisko i im if / data i miejsce urodzenia / imiona rodzicow i nazwisko panienskie matki / data smierci / ustalone m iejsce pochowku / lata nauki w Szkole
Lubelskiej (matura) / studia / czlonkostwo w harcerstwie / w POW (z uwzglfdnieniem pseudonimow) / w Wojskowej Kadrze Szkolnej / w Harcerskim Batalionie Wartowniczym / udzial w I wojnie
swiatowej (sluzba w Legionach Polskich z uwzglfdnieniem stopni wojskowych i pseudonimow) /
w wojnie polsko-bolszewickiej (sluzba w Wojsku Polskim z uwzglfdnieniem stopni wojskowych
i pseudonimow). Pod opisem biograficznym podane dane zrodlowe.
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Frejt Stanislaw (ur. 23 stycznia 1897 roku w Lublinie, syn Stanislawa i Teresy, zgin^l
w lipcu 1916 roku nad Styrem) - uczen Szkoly Lubelskiej od 5 wrzesnia 1906 roku do
1915 roku (matura); harcerz; w czasie wojny polsko-bolszewickiej sluzyl w 1. PP Leg.
PrywatneMçskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego..., s. 142, 146; H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 28; APL nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksiçga adresow uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksiçgi
cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.

7.

Gladyszewski Longin (ur. 19 marca 1897 roku w Lublinie, syn Andrzeja i Jozefy z Gladyszewskich, zgin^l 13 czerwca 1920 roku pod Jamnami, pochowany w Bojarach nad
Dzisn^) - uczen Szkoly Lubelskiej od 5 wrzesnia 1906 roku do 1915 roku (matura);
studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego; harcerz; peowiak; w czasie
I wojny swiatowej sluzyl w 1. komp. VI bat. 1. PP Leg. (ps. Leon Gorski, szereg., od
1916 roku st. zoln.), czasowo w 7. PP Leg.; w 1918 roku w I bat. 1. Lubelskiego Pulku
Piechoty [pozniejszy 23. PP] (plutonowy); w 1919 roku w 9. komp. III bat. (sierzant),
nastçpnie kolejno dowodca plutonu 3. komp. karabinow maszynowych i 11. komp. III
bat. (ppor.).
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 71, 75, 80, 142, 283 i in. (tu data pogrzebu
omylkowo podana jako data smierci, co powtorzono w innych opracowaniach); „Glos Lubelski” 1920, nr
172 (27 czerwca) (nekrolog); „Dzien Polski” 1920, nr 175 (1 lipca) (wspomnienie); „Ziemia Lubelska” 1920,
nr 295, 300, 310 (5, 8, 14 lipca) (nekrologi i wspomnienia); S. Witkowski, Zarys historii wojennej 23-go Pulku
Piechoty, Warszawa 1928 (tu wies Jamny wymieniona jako Jamno, co powtorzone w innych opracowaniach),
s. 12, 19, 21; Lista strat Wojska Polskiego..., s. 217 (tu blçdna nazwa miejsca smierci - Janina); B. Zimmer,
Harcerskie srodowiska Lubelszczyzny 1911-1939. Zarys historyczny, Lublin 1991, s. 12-13; Slownik biograficzny lubelskiego harcerstwa 1911-2001, pod red. S. J. D^browskiego, A. A. Tryczynskiego, Lublin 2001,
s. 66; Harcerze Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, pod red. S. J. D^browskiego, Lublin
2009, s. 212-214; Ksiçga pam iqtkow a 25-lecia harcerstwa w Lubelszczyznie, Lublin 2011, s. 39; W. Nekrasz,
Harcerze w bojach. Przyczynek do udzialu mlodziezy polskiej w walkach o niepodleglosc Ojczyzny w latach
1914-1921, t. 2, Warszawa 2011 (reprint wydawnictwa z 1931), s. 349-350; J. S. Wojciechowski, 23. Pulk
Piechoty im. plk. Leopolda Lisa-Kuli, Pruszkow 2011, s. 8; H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 28, 44, 47 (tu data
smierci 16 czerwca 1920 r.); APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksiçga adresow uczniow „Szkoly Lubelskiej”
z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksiçgi cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915. Dane na podstawie informacji i dokumentow rodzinnych udostçpnionych przez prof. Longina Gladyszewskiego, bratanka
poleglego legionisty.

8.

Gora Stefan (ur. 16 sierpnia 1895 roku w Lublinie, syn Michala i Antoniny, ranny pod
Jastkowem zm. w sierpniu 1915 roku w Bielicach na Sl^sku, pochowany na tamtejszym
cmentarzu) - uczen Szkoly Lubelskiej od 1 wrzesnia 1908 roku do 1915 roku; harcerz;
w czasie I wojny swiatowej sluzyl w 1. PP Leg.
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 142, 146; „Ziemia Lubelska” 1915, nr 236
(17 sierpnia) (tu informacja o smierci w Bielicach na Sl^sku); J. Cisek, K. Stepan, Lista strat LegionowPolskich
1914-1918, Krakow 2006, s. 61 (tu informacja o smierci 15 sierpnia 1915 r. w Bielsku); H. i S. D^browscy,
dz. cyt., s. 28, 44, 47 (tu blçdnie jako Stanislaw); APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksiçga adresow uczniow
„Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksiçgi cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.

9.

Kaczkowski Zygmunt (ur. 18 stycznia [lutego?] 1902 roku we wsi Wielkie w pow. lubartowskim, syn Stanislawa i Michaliny, zgin^l 7 stycznia 1919 roku pod Kulikowem)
- uczen Szkoly Lubelskiej od 3 wrzesnia 1915 roku do 1918 roku.
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 142; APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksiçga
adresow uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksiçgi cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.
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10. Kiellpsz Jan (ur. 12 lipca 1900 roku w Sichowie Duzym, syn Aleksandra i Zofii [Jozefy?], zgin^l na polu chwaly) - uczen Szkoly Lubelskiej od 1 wrzesnia 1911 roku do
1918 roku; harcerz; peowiak (ps. Kuba).
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego..., s. 142; Lista strat Wojska Polskiego..., s. 355 (tu
wymieniony jako Jan Kielbsz, ppor. 3. PP Leg. polegly 7 lipca 1920 pod Gliwiem); H. i S. D^browscy, dz.
cyt., s. 28, 47 (tu informacja, ze zgin^l w stopniu plutonowego); APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksiçga
adresow uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksiçgi cenzur uczniow „Szkoly Lubel
skiej” z l. 1914-1915.

11. Korczak Jozef (ur. 9 stycznia 1891 roku w D^browce [D^browkach?], pow. janowski,
syn Jana i Rozalii z Dylow, zgin^l 18 pazdziernika 1920 roku w Michniszkach pod
Nowymi Trokami, pochowany w Warszawie na Pow^zkach) - uczen Szkoly Lubel
skiej od 1 wrzesnia 1910 roku do 1911 roku; studia na Wolnej Wszechnicy Polskiej
w Warszawie; harcerz; peowiak (ps. Piotr); w czasie I wojny swiatowej sluzyl w 1. PP
Leg.; w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 201. Ochot. PP w kom. Dywizji Ochotniczej pplk Adama Koca (ppor.), nast^pnie dowodca III operacyjnego oddzialu Zwi^zku
Obroncow Ojczyzny (por.).
PrywatneM^skie Gimnazjum imienia Stefana Batorego..., s. 142, 146, 283-284 i in.; „Ziemia Lubelska” 1920,
nr 488, s. 2 (nekrolog); „Przegl^d Lubelsko-Kresowy” 1924, nr 1, s. 24; J. Korpala, Poczqtki Zwiqzku Strzeleckiego w niepodleglej Polsce, „Strzelec: Organ Zwi^zku Strzeleckiego” 1933, nr 53, s. 73; Ksi^gapam iqtkowa
25-lecia harcerstwa w Lubelszczyznie. Wspomnienia i dokumenty 1911-1936, Lublin 1936, s. 37-38, 41; Lista
strat Wojska P o ls k ie g o ., s. 389 (tu jako miejsce smierci podane Wilno); F. Zurek, Powiat krasnostawski
w walce o wolnosc, Warszawa 1937, s. 84, 87 i in.; T. Szturm de Sztrem, Jozef Korczak - „Piotr’"(1891-1920),
„Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce” 1938, nr 4, s. 230-231; A. Grychowski, Lublin w zyciu i tworczosci
pisarzy polskich, Lublin 1965, s. 200; A. Leinwand, Tadeusz Szturm de Sztrem, Warszawa 1987, s. 32-35
i in.; Slownik biograficzny dzialaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 3, Warszawa 1992, s. 290-291 (oprac.
A. Leinwand); W. Nekrasz, Harcerze w bojach, t. 2, s. 182; H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 28; PSB, t. 14 (oprac.
T. Szturm de Sztrem).

12. Kowerski Krzysztof Antoni (ur. 28 lipca 1898 roku w Jozwowie, pow. lubelski, syn
Stanislawa Kamila i Marii z Chosciakow-Popielow, ranny 21 marca 1919 roku pod
Wielopolem, zm. nastçpnego dnia w szpitalu polowym w Grodku Jagiellonskim, po
chowany w Bychawie na Lubelszczyznie) - uczen Szkoly Lubelskiej od 3 wrzesnia 1915
roku do 1917 roku (matura); studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellonskim, nastçpnie na Uniwersytecie Warszawskim; harcerz; w czasie wojny polsko-bolszewickiej
sluzyl w szw. karabinow maszynowych 1. PUl. Krechowieckich.
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 142, 284 i in.; „Ziemia Lubelska” 1919, nr 159
(nekrolog); APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksiçga adresow uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1916,
sygn. 67 i 68 - Ksiçgi cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.

13. Lechnicki Klemens Stanislaw (ur. 8 listopada 1899 roku w Serebryszczach, syn
Felicjana i Marii, zgin^l 6 czerwca 1920 roku pod Hornostajpolem lub 15 czerwca
1920 roku pod Bogdanami) - uczen Szkoly Lubelskiej od 1 wrzesnia 1910 roku do
1918 roku (matura); harcerz; peowiak; w czasie wojny polsko-bolszewickiej sluzyl
w 6. PP Leg. (ppor.).
Prywatne M^skie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 142; Lista strat Wojska Polskiego..., s. 472 (tu
informacja, ze polegl 6 czerwca 1920 r. pod Hornostajpolem); H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 28, 47; APL nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksifga adresow uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksifgi
cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.
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14. Lipczynski Stefan Piotr (ur. 29 czerwca 1898 roku w Lapiguzie, syn Grzegorza i Anny
z Malinowskich, zgin^l 16 kwietnia 1919 roku pod Berdowk^ kolo Lidy, symboliczny
grob w Krynicach) - uczen Szkoly Lubelskiej od 1 wrzesnia 1911 roku do 1916 roku
(matura); studia na Wydziale Agronomii w Krakowie; harcerz; od listopada 1918 roku
sluzyl w 7. P.Ul. (st. ulan).
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B atorego..., s. 143, 284-285; „Ziemia Lubelska” 1919, nr 189
(29 kwietnia), nr 201 (7 maja) (wspomnienie posmiertne), nr 224 (22 maja); Lista strat Wojska Polskiego...,
s. 485; D. R. Kawalko, Nekropolie ziemianskie na terenie bylego wojewodztwa zamojskiego, [w:] Ziemianstwo
na Lubelszczyznie, Kozlowka 2011, s. 301-302; H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 28-29, 44, 47, 55 (tu blçdna data
smierci 1920 r.); APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksiçga adresow uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914
1916, sygn. 67 i 68 - Ksiçgi cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.

15. Milkowski Jan MieczysJaw (ur. 2 wrzesnia 1900 roku w Krçpcu w pow. lubelskim,
syn Zygmunta i Marii, zgin^l na polu chwaly) - uczen Szkoly Lubelskiej od 2 wrzesnia
1912 roku do 1915 roku.
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 143; APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksiçga
adresow uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksiçgi cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.

16. Olszewski Henryk August (ur. 14 czerwca 1899 roku w Lublinie, syn Wladyslawa
i Henryki, zgin^l 21 wrzesnia 1920 roku pod Geniuszami) - uczen Szkoly Lubelskiej
od 14 wrzesnia 1914 roku do 1919 roku (matura); studia prawnicze w Warszawie; har
cerz; peowiak; w czasie wojny polsko-bolszewickiej sluzyl w 23. PP (kpr.).
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 143, 285 i in.; Lista strat Wojska Polskiego...,
s. 630; H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 29, 47; APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksiçga adresow uczniow
„Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksiçgi cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.

17. Paczos Stanislaw Celestyn (ur. 6 kwietnia 1899 roku w Zamosciu, syn Franciszka
[Michala?] i Zofii, poleg! w 16 sierpnia 1920 roku we wsi Kupcze pod Kamionk^ Strumilow^ nad Bugiem, pochowany na cmentarzu w Kamionce) - uczen Szkoly Lubel
skiej od 22 wrzesnia 1915 roku do 1918 roku (matura); studia na Wydziale Inzynierii
L^dowej na Politechnice Warszawskiej; harcerz; peowiak; czlonek Wojskowej Kadry
Szkolnej; w czasie wojny polsko-bolszewickiej sluzyl w 105. Rez. PP (ppor.?).
Prywatne M^skie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 112, 115, 121, 139, 143, 285-289; „Kronika
Powiatu Zamojskiego” 1918, nr 12, s. 85; W. Jagiellowicz, Zarys historii wojennej 40-go Pulku Strzelcow
Lwowskich, Warszawa 1928, s. 15-19; „Rocznik Oficerski Rezerw” Warszawa 1934, s. 26, 1058 (por. rez.
piech. ze starszenstwem z 1 czerwca 1919 r. wedlug listy zaginionych na terenie dzialan wojennych); Lista
strat Wojska Polskiego..., s. 647 (tu wymieniony bez podania imienia jako por. 105. PP polegly w lipcu 1920 r.
nad Bugiem); H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 29, 47; APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksifga adresow uczniow
„Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksifgi cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.

18. Panas Stefan Barnaba (ur. 11 czerwca 1901 roku w Lublinie, syn Jana i Jadwigi, polegl
pod Kowlem 20 lipca 1920 roku) - uczen Szkoly Lubelskiej od 3 wrzesnia 1915 roku
do 1917 roku; harcerz.
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 143; Lista strat Wojska P o lsk ie g o ., s. 652 (tu
wymieniony Stefan Panas, plut. 1. dyw. piech. zmarly 24 lipca 1920 r.); H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 29, 47;
APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksiçga adresow uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68
- Ksiçgi cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.
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19. Policzkiewicz Waclaw (ur. 27 grudnia 1896 roku w Krasnymstawie, syn Henryka
i Janiny, zgin^l pod Borodiank^ 13 czerwca 1920 roku, pochowany w poblizu stacji
kolejowej Iskorosti [Korosten] pod Zytomierzem) - uczen Szkoly Lubelskiej od 5 listopada 1906 roku do 1916 roku (matura); harcerz; peowiak (ps. Wacek, Wadaw Ordon,
Pr^dzynski, Migurski); w czasie wojny polsko-bolszewickiej sluzyl w 1. komp. 1. PP
Leg. (ppor., posmiertnie por.).
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B atorego..., s. 71-73, 106, 146, 286-289 i in., „Glos Lubelski”
1920 (6 lipca) (nekrolog); „Ziemia Lubelska” 1920, nr 310 (14 sierpnia) (nekrolog); A. M. B. Lepecki, W blaskach wojny, Warszawa 1926, s. 150-159; J. Borkiewicz, Dzieje 1-go Puiku Piechoty Legionow (lata wojny
polsko-rosyjskiej 1918-1920), Warszawa 1929, s. 8, 22, 42, 74, 618, 985, 1009; Lista strat Wojska Polskiego...,
s. 700; Harcerze Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej..., s. 213-217; H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 29,
60, 63-65.

20. Pozerski Stanislaw Julian (ur. 16 lutego 1898 roku w Zwierzyncu, pow. zamojski, syn
Konstantego i Marii, zgin^l 29 stycznia 1919 roku we wsi Zuzel) - uczen Szkoly Lu
belskiej od 3 wrzesnia 1907 roku do 1913 roku; sluchacz Szkoly Przemyslowo-Technicznej Wladyslawa Piotrowskiego w Warszawie; w czasie I wojny swiatowej sluzyl
w II Korpusie gen. E. de Henning-Michelisa; w czasie wojny polsko-bolszewickiej
w szwadronie sztabowym DOGen. Lublin.
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 143, 289 i in.; „Ziemia Lubelska” 1919, nr 76
(16 lutego), nr 88 (28 lutego).

21. Przybylowski Jan (ur. 4 grudnia 1897 roku w Lomzy, syn Jozefa i Walerii, zgin^l 27/28
stycznia 1919 roku pod Krystynopolem) - uczen Szkoly Lubelskiej od 5 wrzesnia 1906
roku do 1916 roku (matura); studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim; w cza
sie wojny polsko-bolszewickiej sluzyl w 1. p.szwol. (szwol.).
Prywatne M^skie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 143, 289, 368; „Ziemia Lubelska” 1919, nr 56
(4 lutego); J. Karcz, W. Krynski, Zarys historii wojennej 1-go Puiku Szwolezerow Jozefa Piisudskiego, Warsza
wa 1931, s. 10-11 (opis szarzy pod Krystynopolem), 73; Lista strat Wojska P o ls k ie g o ., s. 715; APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksifga adresow uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksifgi
cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.

22. Ruszowski Kazimierz (ur. 13 lipca 1899 roku w Lublinie, syn Mikolaja [Antoniego?]
i Wiktorii, zgin^l prawdopodobnie 20 stycznia 1920 roku w miejscowosci Lepel) uczen Szkoly Lubelskiej od 1 wrzesnia 1909 roku do 1915 roku; w czasie wojny pol
sko-bolszewickiej sluzyl w Grodzienskim Pulku Strzelcow [81. P.Strz.Grodz.] (strz.?).
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 143; Lista strat Wojska P o lsk ie g o ., s. 755;
H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 29; APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksiçga adresow uczniow „Szkoly Lubel
skiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksiçgi cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.

23. Rutkowski Mieczyslaw (ur. 2 pazdziernika 1894 roku w Lublinie, syn Wladyslawa
i Feliksy, zgin^l na polu chwaly) - uczen Szkoly Lubelskiej od 9 stycznia 1907 roku do
1912 roku.
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 143; H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 29.

24. Sikorski Marian (ur. 16 maja 1897 roku w Warszawie, syn Jana i Marii, zgin^l na polu
chwaly) - uczen Szkoly Lubelskiej od 19 listopada 1906 roku do 1914 roku; harcerz.
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 143.
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25. Slominski Stanislaw (ur. 18 kwietnia 1897 roku w Lublinie, syn Leona i Franciszki,
zgin^l prawdopodobnie 21 lipca 1919 roku w miejscowosci Krasne) - uczen Szkoly
Lubelskiej od 26 pazdziernika 1906 roku do 1915 roku (matura); harcerz; w czasie
wojny polsko-bolszewickiej sluzyl w 2. PP Leg. (ppor.?).
PrywatneMçskie Gimnazjum im ieniaStefanaB atorego..., s. 143; „Ziemia Lubelska” 1918, nr 257 (5 czerwca)
(tu informacja o smierci w Lublinie 4 czerwca 1918 r.); Lista strat Wojska Polskiego..., s. 799; H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 29, 47; APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksiçga adresow uczniow „Szkoly Lubelskiej”
z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksiçgi cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.

26. Suchodolski Tomasz (ur. 30 pazdziernika 1901 roku w Wielkopolu na Lubelszczyznie, syn Eustachego i Zofii, zgin^l 18/19 sierpnia 1920 roku pod Skrzeszewem nad
Bugiem) - uczen Szkoly Lubelskiej od 1 wrzesnia 1913 roku do 1920 roku (matura);
w czasie wojny polsko-bolszewickiej sluzyl w ochotniczym pulku jazdy wolynskiej,
ktory faktycznie funkcjonowal jako dywizjon jazdy mjr. Feliksa Jaworskiego (pozniej
w skladzie 19. P.Ul. Wolynskich).
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 143, 290 i in.; Lista strat Wojska Polskiego...,
s. 843 (tu wymieniony bez podania imienia jako ul. jazdy mjr. Feliksa Jaworskiego); APL - nr zespolu 533,
sygn. 66 - Ksiçga adresow uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksiçgi cenzur uczniow
„Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.

27. Szyszko Waclaw (ur. 26 sierpnia 1896 roku w Samoklçskach, pow. lubartowski, syn
Andrzeja i Walerii [Natalii?], polegl 19 grudnia 1918 roku pod Kamionk^) - uczen
Szkoly Lubelskiej od 3 wrzesnia 1907 roku do 1916 roku; w okresie I wojny swiatowej
sluzyl w 2. komp. karabinow maszynowych 8. PP Leg.
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 80, 143, 290, 374; M. Targowski, Zarys historii wojennej 8-go pulku piechoty legionow, Warszawa 1928, s. 39 (wymieniony wsrod poleglych z blçdnym
nazwiskiem jako szeregowy Waclaw Szyszka); APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksiçga adresow uczniow
„Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksiçgi cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.

28. Trzcinski Boleslaw (ur. 24 listopada 1897 roku w Jaszczowie, syn Jana i Stanislawy,
polegl 29 listopada 1918 roku pod Raw^ Rusk^) - uczen Szkoly Lubelskiej od 1 wrzes
nia 1909 roku do 1916 roku (matura); harcerz; w czasie wojny polsko-bolszewickiej
sluzyl w 23. PP (st. szer.).
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 143; Lista strat Wojska Polskiego..., s. 919 (tu
brak informacji o dacie i miejscu smierci); APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksiçga adresow uczniow „Szko
ly Lubelskiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksiçgi cenzur uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1915.

29. Tyszkowski Jozef (ur. 1899 roku, zgin^l w listopadzie 1918 roku pod Raw^ Rusk^,
symboliczny grob na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie - sektor 3b) - uczen Szko
ly Lubelskiej od 1 wrzesnia 1913 roku do 1919 roku; harcerz; w czasie wojny polsko-bolszewickiej sluzyl w 23. PP (szereg.).
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 143; Lista strat Wojska Polskiego..., s. 927 (brak
informacji o dacie i miejscu pochowku); H. i S. D^browscy, dz. cyt., s. 29, 47.

30. Wçglowski Zdzislaw Waclaw (ur. 26 wrzesnia 1899 roku w Jasienicach, syn Wladyslawa i Wandy, ranny w bitwie pod Sokalem zmarl od ran 26 stycznia 1919 roku w Lub
linie) - uczen Szkoly Lubelskiej od 1 wrzesnia 1913 do 1914 roku; w czasie wojny
polsko-bolszewickiej sluzyl w 7. P.Ul. (pchor.?).
Prywatne Mçskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego. , s. 143, 146; „Ziemia Lubelska” 1919, nr 44
(28 stycznia); Lista strat Wojska P o lsk ie g o ., s. 957.
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31. Wislinski Wladyslaw (ur. 30 lipca 1898 roku w Belzycach w pow. lubelskim, syn Michala i Teofili, zgin^l 27 czerwca 1919 roku pod Brzesciem nad Bugiem) - uczen Szkoly Lubelskiej od 13 wrzesnia 1915 roku do 1916 roku.
Prywatne M^skie Gimnazjum imienia Stefana B atorego..., s. 143; APL - nr zespolu 533, sygn. 66 - Ksifga
adresow uczniow „Szkoly Lubelskiej” z l. 1914-1916, sygn. 67 i 68 - Ksifgi cenzur uczniow „Szkoly Lubel
skiej” z l. 1914-1915.

32. Zaleski Edward Marek (ur. 25 pazdziernika 1899 roku w Stawkach, syn Gustawa
i Stanislawy, ranny 25 stycznia 1919 roku pod Turzyskiem zm. 23 marca 1920 roku
w Lublinie) - uczen Szkoly Lubelskiej od 1 wrzesnia 1913 roku do 1919 roku; peowiak;
w czasie wojny polsko-bolszewickiej sluzyl w 1. p. szwol. (kpr.).
Prywatne M^skie Gimnazjum imienia Stefana B a to r e g o ., s. 143; Lista strat Wojska Polskiego..., s. 1022 (tu
wymieniony jako Marek Zalewski).

A neks N r 2
Longin Gladyszewski urodzil si§ 19 marca 1897 roku
w Lublinie. Byl synem Andrzeja i Jozefy z Gladyszewskich. Rodziny matki i ojca, mimo zbieznosci nazwisk,
nie byly ze sob^ spokrewnione. Andrzej Gladyszewski
pracowal u lubelskich przedsi^biorcow, wlascicieli mlyna parowego, braci Krausse. Byl z zawodu stolarzem. We
wrzesniu 1906 roku syn Gladyszewskich, Longin, zostal
przyj^ty do tak zwanej klasy wst^pnej prywatnego m§skiego gimnazjum w Lublinie zwanego Szkoly Lubelsk^.
Jako jej uczen nalezal mi^dzy innymi do Organizacji
Mlodziezy Narodowej oraz stowarzyszenia „Pet”. Ciesz^c si§ duzym autorytetem oraz sympati^ kolegow, zostal wybrany na jednego z pierwszych komendantow lubelskiej druzyny skautowej imienia Zawiszy Czarnego.
Po latach dawni podkomendni wspominali go jako wzor
wytrwalosci i harcerskich zalet. Podobn^ opini^ mial
Longin Gladyszewski - maturzysta
wsrod skautek z Zenskiej Druzyny imienia Emilii Plater
Szkoly Lubelskiej z 1915 roku, zgin^l
13 czerwca 1920 roku pod Jamnami nad przy Szkole Handlowej Wladyslawa Kunickiego w Lublinie, gdzie byl instruktorem dziewcz^cego zast^pu.
Dzisn^
Lubilysm y go bardzo - zanotow ala w swym pam i^tniku harcerka Jadwiga O rlow ska - bo dzielny
byl z niego chlopak. [...] M ile i dobre byly czasy sp^dzone z Longinem . Tyle otuchy, tyle zapalu
potrafil ten ch lopak obudzic w nas. M ielism y w spolne w ycieczki, w spolne spacery. A wszystko
robilo si§ dla idei, z m ysl^ o innym jutrze. [...] Potem przyszly Legiony. Longin, jed en z pierw szych [...], w zi^l karabin na plecy i poszedl na tru d i zn o j111.

Wraz z wybuchem I wojny swiatowej Longin Gladyszewski zaangazowal si§ w dzialanie
Polskiej Organizacji Wojskowej. Z pocz^tkiem sierpnia 1915 roku jako swiezo upieczony
absolwent lubelskiego gimnazjum wst^pil do I Brygady Legionow. Sluzyl pod pseudonimem Leon Gorski w 1. komp. VI bat. 1. PP Leg. Z czasem batalion wszedl w sklad odr^bnej
111 H arcerze Lubelszczyzny w w ojn iep o lsko-b olszew ickiej..., s. 212-214.
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formacji, okreslonej jako 7. PP Leg. Ze swym oddzialem mlody szeregowiec uczestniczyl
w walkach na Wolyniu i Polesiu oraz w dzialaniach zbrojnych nad Styrem i Stochodem.
Awansowany 25 wrzesnia 1916 roku na starszego zolnierza odbyl w pazdzierniku i listopadzie tego samego roku kurs szturmowy w garnizonie pod Baranowiczami. Po reorganizacji
oddzialow legionowych na przelomie 1916 i 1917 roku dawny VI bat. 1. PP Leg. ponownie
znalazl si§ w tym samym pulku. Wowczas Longin Gladyszewski wraz ze swym oddzialem
trafil kolejno do garnizonow w Lomzy, w Zambrowie, a nast^pnie w Modlinie. W pierwszej
polowie 1917 roku ukonczyl szkol^ oficersk^ oraz kurs wyszkolenia instruktorow w Zegrzu. Po kryzysie przysi^gowym, latem 1917 roku, byl osadzony w obozach w Szczypiornie
oraz w Lomzy. Zostal zwolniony w lutym 1918 roku.
Po opuszczeniu obozow internowania jeszcze tego samego roku Longin Gladyszewski
zapisal si§ na Wydzial Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego. Wypelniaj^c ankiet^ kola
akademickiego, 21-letni student wpisal, ze przygotowuje si§ do zawodu nauczyciela. Jednakze juz w pocz^tkach listopada 1918 roku powrocil do sluzby wojskowej. Wst^pil w szeregi nowo utworzonego 1. Lubelskiego Pulku Piechoty pod dowodztwem pulkownika Jana
Dobrowolskiego. Sluzyl w I bat. dowodzonym przez majora Waclawa Scaewol^-Wieczorkiewicza. Byl to oddzial zlozony glownie z bylych peowiakow. Wchodz^ca w sklad jednostki kompania karabinow maszynowych rekrutowala si§ zas ze studentow wyzszych uczelni
warszawskich.
W listopadzie 1918 roku oddzial majora Wieczorkiewicza wyruszyl na odsiecz Lwowa,
kieruj^c si§ na Raw^ Rusk^. Po miesi^cu zaci^tych walk w tym regionie zolnierze powrocili
na odpoczynek do Lublina, gdzie ich pulk przemianowano na 23. PP. 5 grudnia 1918 roku
Longin Gladyszewski awansowal na stopien plutonowego, a w miesi^c pozniej na sierzanta. Pocz^tek 1919 roku sp^dzil w garnizonie w Lublinie. Wiosn^ wzi^l udzial w walkach na
Ukrainie, dowodz^c plutonem 1. komp. I bat. Ranny w rami^ pod Dobrosinem przebywal
przez pewien czas w szpitalu w Zamosciu. W kwietniu 1919 roku zostal przydzielony do
9. komp. III bat. swego pulku. Za dzieln^ sluzby otrzymal w maju tego roku awans na
podporucznika. Obj^l wowczas dowodztwo jednego z plutonow w 3. komp. karabinow
maszynowych 23. PP. Latem stan^l na czele 11. komp. III bat. Rok pozniej stoczyl z tym
oddzialem sw^ ostatni^ bitw^.
Jesieni^ i zim^ 1919 roku 23. PP prowadzil walki na froncie lotewskim. Dzialania
wojenne przeci^gn^ly si§ do lata nast^pnego roku. Podczas ataku bolszewikow na wies
Jamny pod Dyneburgiem 13 czerwca 1920 roku oddzial podporucznika Gladyszewskiego
zostal otoczony przez kozakow. Wedlug relacji swiadkow mlody dowodca, mimo upadku
z powodu ranionej nogi, nadal oddawal strzaly w kierunku wroga. Po zaci^tej potyczce,
w ktorej udalo mu si§ pokonac dziesi^ciu napastnikow, zgin^l od postrzalu w glow^ dobity
ciosami bagnetow.
Trzy dni pozniej odbyl si§ pogrzeb poleglego w walce dowodcy oddzialu. Pochowano
go w miejscowosci Bojary nad rzek^ Dzisn^ oddalonej o kilkadziesi^t kilometrow na poludnie od miejsca potyczki. Dzien, w ktorym rozegrala si§ bitwa, b^d^ca jedn^ z najkrwawszych walk 23. PP, uznano pozniej za swi^to pulkowe.
Szcz^tkow poleglego podporucznika nie sprowadzono do jego rodzinnego miasta. Staraniem rodziny i przyjaciol w jednym z lubelskich kosciolow odbylo si§ jedynie zalobne
nabozenstwo ku czci poleglego. W tym czasie uczczono rowniez pami^c innego wychowanka Szkoly Lubelskiej, podporucznika Waclawa Policzkiewicza, ktory walcz^c na innym
froncie, zgin^l na polu walki tego samego dnia co jego przyjaciel Longin Gladyszewski.
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Nazwiska obu bohaterskich legionistow, peowiakow i pierwszych komendantow szkolnej
druzyny skautowej pojawily siç na wspolnej klepsydrze. W zamieszczonych w prasie lubelskiej nekrologach oraz posmiertnych wspomnieniach o Longinie Gladyszewskim jego
przyjaciele z czasow szkolnych i wspoltowarzysze broni pozegnali go slowami zolnierskiej
modlitwy112:
Zegnaj nam Kolego!
N iech w iatr C i zagra piesn bojow ^!
N iech slonce zloci skrom ny Twoj grob,
N iechaj Najwyzszy czyst^ tw^ duszç
W ofierze przyjm ie za Swoj prog!

Cztery lata po tych wydarzeniach w Lublinie zostal wydany zbior wierszy autorstwa
Franciszki Arnsztajnowej - poetki, tlumaczki, czlonkini POW. Tomik poezji zatytulowany
A rchaniol ju tra byl dedykowany pamiçci poleglych w walkach wychowankow szkol lubelskich. Ich imienn^ listç otwieralo nazwisko Longina Gladyszewskiego. O jego bohaterskiej
smierci poniesionej na polu walki pisal po latach takze Kazimierz Juszczakowski, nauczyciel ze Szkoly Lubelskiej. W nocie poswiçconej pamiçci ucznia ze strony wychowawcy
mlodziezy padly pelne uznania slowa:
G lçbo ki patriotyzm i w ielkie zrozum ienie obow i^zkow w zglçdem spoleczenstw a, kolegow i to warzyszow bron i byly cech am i charakteru Longina Gladyszew skiego113.

W 1931 roku dzielnemu obroncy Ojczyzny przyznano posmiertnie Krzyz Niepodleglosci. Kilka lat pozniej do Dowodztwa Okrçgu Korpusu II w Lublinie przyszla wiadomosc
o odznaczeniu poleglego w 1920 roku podporucznika Longina Gladyszewskiego Srebrnym
Krzyzem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wniosek o przyznanie zaszczytnego odznaczenia zlozono w pol roku po smierci mlodego zolnierza. Jednakze w wyniku roznych
splotow okolicznosci sprawa nie zostala przez lata pomyslnie zakonczona.

OßJASNIENIE ZASTOSOWANYCH W TEKSCIE SKROTOW FORMACJI I STOPNI
WOJSKOWYCH
D O G en . - Dow odztw o O krçgu G eneralnego
O chot. PP - ochotn iczy pulk piechoty
P P - pu lk piechoty
PP Leg. - pulk piechoty Legionow
P. U l. - pulk ulanow
P.Strz.Grodz. - G rodzienski P ulk Strzelcow
P. Szwol. - pulk szwolezerow
Rez. PP - rezerwow y pulk piechoty
bat. - batalion

112 J. Nazarewicz, U kochanem u koled ze s. p. p odporu czn ikow i L onginow i G ladyszew skiem u, „Ziemia Lubelska” 1920, nr 295 (5 sierpnia).
113 „Dzien Polski” 1920, nr 175 (1 lipca); P ry w atn eM çskie G im nazjum im ien ia Stefana B atoreg o ..., s. 283;
W. Nekrasz, H arcerze w b o ja c h ..., t. 2, s. 349-350. Prawdopodobnie wszystkie wspomnienia w opracowaniu K. Juszczakowskiego.
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kom p. - kom pania
plut. - pluton
szw. - szwadron
gen. - general
kpr. - kapral
m jr - m ajo r
pchor. - podchor^zy
p lk - pulkow nik
pplk - podpulkow nik
por. - poruczn ik
por. rez. piech. - po ru czn ik rezerw y piechoty
ppor. - podporucznik
rtm . - rotm istrz
st. zoln. - starszy zolnierz
st. ulan - starszy ulan
strz. - strzelec
st. szer. - starszy szeregowiec
szereg. - szeregowiec
szwol. - szwolezer
ul. - ulan

Pupils o f the Lublin School in the Battles for independence and the borders
o f the Polish state during W orld W ar I and the Polish-Soviet war
SU M M A RY
In 1936 Stefan B atory Private M en’s G ym nasium in Lublin, called th e Lublin School, celebrated
30 years o f existence. O n this occasion th e Jubilee b o ok was released w hich contains inform ation
about th e students - participants o f th e fighting for ind ependence and Polish borders in the years
1 9 1 4 -1 9 2 0 . The pages o f th is pu blication contain recollection s o f th e Sch o ol’s M ilitary C orps m em 
bers - a param ilitary organization created am ong the m ale students from schools in Lublin. There
are also biographies and photographs o f th e first m em bers o f the school Zawisza Czarny Scou t team
striving for Polish independence. M any o f them had fallen during the W orld W ar I, fighting in the
Polish Legions. O thers were killed in th e tim e o f the P olish-Soviet war, serving the hom eland in the
ranks o f the reborn Polish Army. Som e died at an early age, as a result o f th e diseases fatal for young
organism s afflicted w ith th e hardships o f war. A n exam ple is th e destiny o f Longin Gladyszewski
- Lublin Sch o o l graduate, B oy Scout, com m ission ed officer in th e Polish Army. In 1917 he was im 
prisoned in th e cam ps in Szczypiorno and Lom za, and later participated in the fighting in Volhynia
and Polesie, C om m and er in th e 23 infantry regim ent branch, killed on 13 June 1920 during the
Bolsheviks’ attack on a village Jam ny near Dyneburg.
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