Ks. Kazimierz Lutosławski – Druh Szary
Urodził się 4 marca 1880 w Drozdowie k. Łomży, gdzie zmarł 5 stycznia 1924.
Ksiądz, poseł, dziennikarz, pedagog, ideowy mentor twórców skautingu i harcerstwa
polskiego, projektant polskiej odznaki skautowej, która stała się pierwowzorem krzyża
harcerskiego.
W okresie studiów w Anglii Kazimierz
Lutosławski zapoznał się z ideą ruchu skautowego,
zapoczątkowanego przez generała Roberta BadenPowella. Po powrocie do kraju dążył do
upowszechnienia jego zasad wśród młodzieży
polskiej. Był prekursorem skautingu na ziemiach
polskich. Mottem działań Lutosławskiego było
wykształcenie dzielnych obywateli Polski i kościoła
katolickiego.
Był instruktorem skautowym, kapelanem
skautów i kapelanem obozowym. Do 1914 był
członkiem Naczelnej Komendy Skautowej w
Królestwie Polskim.
15 października 1911 na łamach pierwszego
numeru lwowskiego „Skauta” został ogłoszony
konkurs na polską odznakę skautową. Projekt Lutosławskiego zdobył III nagrodę. Pod koniec
1912 Naczelna Komenda Skautowa do dalszych prac nad projektem wyznaczyła ks.
Kazimierza Lutosławskiego. Po dokonaniu kilku poprawek zaprojektowana przez niego
odznaka weszła do użytku w 1913 roku. Nadawana była głównie harcerzom warszawskim.
W 70. rocznicę śmierci w dniach 14–18 stycznia 1994, odbył się I Zlot dh. Szarego.
Inicjatorami przedsięwzięcia były 36. Łomżyńska Drużyna Pożarnicza „Wigilowie” im.
Mariana Wojciecha Śmiarowskiego oraz PH 101 z Łomży. Podczas zlotu na płycie grobowej
Lutosławskiego została wmurowana kopia krzyża harcerskiego. W pierwszych dniach marca,
zaczynając od 1995, odbywają się coroczne Zloty dh. Kazimierza Lutosławskiego
„Szarego”.
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Andrzej Małkowski
Urodzony 31 października 1888 w Trębkach, zmarł 15/16 stycznia 1919. Jeden z
twórców polskiego skautingu, instruktor i teoretyk harcerstwa, działacz polskich
organizacji młodzieżowych i niepodległościowych.
W listopadzie 1909 roku jako elew Armii Polskiej za dwukrotne spóźnienie na zajęcia
otrzymał jako karę polecenie przetłumaczenia podręcznika twórcy skautingu Roberta
Baden-Powella pt. „Scouting for Boys”. Po zapoznaniu się z jego treścią Małkowski stał się
entuzjastą i propagatorem skautingu na ziemiach polskich. Wówczas zlecono mu
organizowanie
młodzieży
gimnazjalnej
w
Oddziałach
Ćwiczebnych,
później
przekształconych w Drużyny Skautowe.
W czasie pierwszego kursu skautowego w okresie od 20 marca do 21 maja 1911 r.
omawiał
poszczególne
rozdziały
przygotowywanego przez siebie podręcznika. W
okresie od kwietnia do lipca 1911 roku
ukazywała się arkuszami jego praca „Scouting
jako system wychowania młodzieży” – pierwsza
polska książka o skautingu. Małkowski wszedł w
skład pierwszej Komendy Skautowej, następnie
Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie. W
październiku 1911 roku rozpoczął wydawanie
„Skauta”, który wkrótce zdobył niezwykłą
poczytność.
Małkowski traktował skauting jako nowy
styl życia i metodę odrodzenia młodzieży. W
marcu 1912 roku wyjechał do Londynu w celu
zebrania materiału do nowego wydania swej
książki. W 1913 roku zorganizował wycieczkę
skautową na III Wszechbrytyjski Zlot Skautów w
Birmingham w Anglii. Za zasługi Małkowski
otrzymał od Roberta Baden Powella skautowy
medal „Za zasługi”.
W czerwcu 1913 roku przeniósł się do Zakopanego, gdzie wziął ślub z Olgą
Drahonowską. Rozwijał tam ożywioną działalność, tworząc silny, niezależny ośrodek
harcerski. Wraz z wybuchem wojny wstąpił na krótko do Legionów Polskich. W wyniku
próby utworzenia niepodległej Rzeczypospolitej Podhalańskiej musiał opuścić Zakopane.
Udał się do Anglii, a potem do Stanów Zjednoczonych, gdzie zakładał polskie drużyny
skautowe wśród emigrantów. Od września 1915 r. do września 1916 r. pełnił funkcję
skautmistrza związkowego w Związku Sokołów Polskich w Ameryce. Przybył do Kanady,
gdzie w grudniu 1916 r. wstąpił do wojska. W styczniu 1917 roku wraz z grupą „Sokołów”
został przyjęty do Wojskowej Szkoły Piechoty, którą ukończył w kwietniu tego samego
roku. W listopadzie 1918 roku został przeniesiony do armii gen. Józefa Hallera. Wysłany w
misji wojskowej do polskich oddziałów w Odessie do generała Lucjana Żeligowskiego,
zatonął w nocy z 15 na 16 stycznia 1919 r. wraz ze statkiem, którym płynął.
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Danuta Siedzikówna „Inka”
Urodzona 3 września 1928 w Guszczewinie, zmarła 28 sierpnia 1946 w Gdańsku.
Sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, w
1946 w 1 szwadronie Brygady działającym na Pomorzu.
Po przejściu frontu podjęła pracę kancelistki w nadleśnictwie Hajnówka. Wraz z
innymi pracownikami nadleśnictwa została w czerwcu 1945 aresztowana za współpracę z
antykomunistycznym podziemiem przez grupę NKWD-UB. Została uwolniona z konwoju
przez operujący na tym terenie patrol
wileńskiej AK Stanisława Wołoncieja
„Konusa”, gdzie jako sanitariuszka podjęła
służbę, a potem w szwadronach por. Jana
Mazura „Piasta” i por. Mariana Plucińskiego
„Mścisława”. Danuta Siedzikówna przybrała
pseudonim „Inka”.
Na
przełomie
1945/1946,
zaopatrzona w dokumenty na nazwisko
Danuta Obuchowicz, podjęła pracę w
nadleśnictwie
Miłomłyn
w
powiecie
ostródzkim.
Wczesną
wiosną
1946
nawiązała kontakt z ppor. Zdzisławem
Badochą „Żelaznym”. Została wysłana po
zaopatrzenie medyczne do Gdańska. Tam, rankiem 20 lipca 1946, w jednym z lokali
kontaktowych V Brygady Wileńskiej, których adres zdradziła Regina Żylińska-Mordas,
„Inka” została aresztowana. Została umieszczona w pawilonie V więzienia w Gdańsku jako
więzień specjalny. Odmówiła składania zeznań obciążających członków brygad wileńskich
AK. Została skazana na śmierć 3 sierpnia przez sąd kierowany przez mjr. Adama
Gajewskiego i zastrzelona przez dowódcę plutonu egzekucyjnego ppor. Franciszka
Sawickiego 28 sierpnia 1946 wraz z Feliksem Selmanowiczem ps. „Zagończyk”. Według
relacji przymusowego świadka egzekucji, ks. Mariana Prusaka, ostatnimi słowami „Inki”
było: Niech żyje Polska! Niech żyje „Łupaszko”!
Miejsce pochówku do 2014 roku było nieznane. 1 marca 2015 roku potwierdzono, że
szczątki Danuty Siedzikówny spoczywają w nieoznaczonym grobie na Cmentarzu
Garnizonowym w Gdańsku.
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Jan z Kolna
Urodzony około 1435, zmarł około 1484. Żeglarz, który miał dotrzeć – jako sternik
Dietricha Pininga do Ameryki przed Kolumbem. Miał służyć u duńskiego króla Christiana I
Oldenburga. W roku 1476 podobno dotarł do wybrzeży Labradoru.
Nie wiadomo, czy Jan z Kolna rzeczywiście istniał i dotarł do brzegów Ameryki na
pokładzie statków wspomnianej ekspedycji. Wszystko, co o nim napisano, powstało na
długo po jego śmierci. Według niektórych przekazów Scolvus istniał i podróżował na
obszarze północnego Atlantyku, określonym
na pochodzącym z roku 1536 globusie
kartografa Gemmy Frisiusa. Znajduje się tam
zapis: "Quij, lud, do którego Duńczyk Joes
Scoluss dotarł około roku 1476".
Polski historyk Joachim Lelewel był
pierwszym, który zebrał wszystkie zapiski
dotyczące Johannesa Scolnusa. Uznał on, że
Jan z Kolna był Polakiem i że był
nawigatorem floty duńskiej. Według Lelewela
istnieje wzmianka o Joannisie de Colno,
który studiował na Akademii Krakowskiej w 1455, a także o żeglarskiej bądź kupieckiej
rodzinie Colno lub Cholno mieszkającej w Gdańsku. Zwolennicy tej wersji utrzymują, że
mieszkający w Gdańsku żeglarz polskiego pochodzenia mógł być nawigatorem w służbie
duńskiej, a więc mógł być uznawany za żeglarza duńskiego, zaś jego imię zapisywane z
niemiecka, jako "Johannes".
Obecnie coraz częściej uważa się, że jeśli żeglarz rzeczywiście pochodził z Polski to
raczej z Kielna koło Wejherowa (które dawniej nazywało się Kolno), a więc niedaleko
Gdańska, aniżeli z Kolna na Podlasiu.
Inna legenda mówi o zmianie tożsamości chłopa z okolic Lublina - Michała Kapronia,
który zadłużony uciekł za granicę pod fałszywym nazwiskiem. Rzekomo był przyjacielem
króla Danii Chrystiana I.
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Hieronim Rogiński „ Róg”, „Cień”
Chorąży, urodzony 30 IX 1911 r. w Nowym Jorku.
Po pierwszej wojnie światowej jego rodzina sprzedała gospodarstwo w Zabielu,
gmina Czerwone i przeniosła się na Pomorze. W okresie II Rzeczpospolitej zawodowy
plutonowy saperów Wojska Polskiego, służył w jednostce artylerii w Toruniu. Uczestniczył
w wojnie w 1939 r. Wywieziony na roboty do Niemiec, skąd w 1941 r. uciekł i powrócił na
tereny łomżyńskie.
Od 1942 r. żołnierz Obwodu ZWZ-AK Łomża pod pseudonimem „Cień”. Zastępca
ppor. Romualda Kozła „Pojawy”, twórcy funkcjonującej w ramach Obwodu Łomża
struktury konspiracyjnej obejmującej Prusy Wschodnie „POWE”. Wraz z „Pojawą”
przeszedł w 1943 r. do Narodowych Sił Zbrojnych, a w 1945 r. znalazł się w Narodowym
Zjednoczeniu Wojskowym. Od sierpnia 1946 r. dowódca 1 balonu terenowego w Komendzie
Powiatu „Orawa”. W czerwcu 1947 r. wyznaczony na stanowisko komendanta Powiatu
„Łużyca”, obejmującego część powiatu łomżyńskiego, ostrołęckiego i piskiego. 8 III 1948 r.
podczas aresztowania przez funkcjonariuszy WUBP w Bydgoszczy został raniony, udało mu
się jednak zbiec.
W czerwcu 1948 r. powrócił na teren powiatu kolneńskiego. Stanowisko komendanta
Powiatu „Łużyca” objął ponownie 17 X 1948 r. będąc jednocześnie dowódcą 15-osobowego
oddziału PAS. W październiku 1951 r. był organizatorem Podziemnego Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego i przewodniczącym Podziemnej Rady Rejonu „Karaś”
obejmujących pogranicze powiatów: Kolno, Pisz i Ostrołęka. Zginął śmiercią samobójczą
otoczony przez grupę operacyjną UB 17 IV 1952 r. na kolonii Czerwone.
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Mieczysław Torbicz „ Puchacz”
Urodzony w Rogaczewie 02.11.1916 roku. Żołnierz Armii Krajowej.
Dzięki znajomości języka niemieckiego, został skierowany przez komendanta ZWZ
Stanisława Milewskiego, pseudonim „Śmiały”, do pracy w Amtskomisariacie Kolno. Pełnił
funkcję burmistrza miasta Kolna. Dzięki funkcji mógł chronić ludność Kolna i okolic od
października 1943 roku do 15 czerwca 1944 roku. Prowadził również w Kolnie konspiracyjne
wykłady podoficerskie.
Mieczysław Torbicz został aresztowany przez gestapo w nocy z 14 na 15 czerwca
1944 roku. Po śledztwie w więzieniu w Łomży Mieczysław Torbicz został zesłany do obozu
koncentracyjnego w Gross-Rosen, filia Halbau.
Jego numer obozowy to P-5053. W obozie pełnił funkcje sanitariusza i tłumacza
blokowego. Z uwagi na zbliżający się front ewakuowany został wraz z innymi więźniami do
obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen.
Jeden ze współwięźniów, który zetknął się z Mieczysławem Torbiczem w BergenBelsen, tak napisał po wojnie, w liście do wdowy: „Spotkałem go leżącego na gałązkach,
deszcz i śnieg padał na niego. Pomogłem mu się podnieść i doprowadziłem do kotła, by
otrzymał zupę. Więcej już go nie widziałem.”
Mieczysław Torbicz zmarł w obozie Bergen Belsen 7 kwietnia 1945 roku.
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Stanisław Milewski ps. „Śmiały”
Starszy sierżant. Ps. „Śmiały”. W październiku 1939 r. utworzył w Kolnie organizację
pod kryptonimem „Śmiałowo”, która w pierwszym okresie istnienia miała zadanie
udzielania pomocy ludności polskiej na terenach pod okupacją hitlerowską oraz zbieranie i
gromadzenie porzuconej broni.
Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej nastąpił wzrost działalności podziemia.
Działał Związek Walki Zbrojnej, przekształcony później w Armię Krajową oraz Narodowe
Siły Zbrojne. Organizacje te zrzeszały wielu ludzi z miasta i okolicznych wsi. Stanisław
Milewski był Komendantem rejonu Kolno Armii Krajowej.

Źródła internetowe

Żołnierze wyklęci
Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie
niepodległościowe i antykomunistyczne. Niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający
opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami
bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.
Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120180 tysięcy osób. W ostatnich dniach wojny na terenie Polski działało 80 tysięcy
partyzantów antykomunistycznych. Ostatni członek ruchu oporu – Józef Franczak ps.
„Lalek” zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami osiemnaście lat po
wojnie – 21 października 1963 roku.
W walkach podziemia z władzą zginęło około 15 tys. ludzi, w tym około 7 tys.
członków podziemia.
Od 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym
żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” jest obchodzony corocznie. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie
symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia - tego dnia w 1951 roku
wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i
Niezawisłość”.
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Generał Jan Henryk Dąbrowski
Urodzony 2 sierpnia 1755 w Pierzchowie nad Rabą w Małopolsce, zmarł 6 czerwca
1818 w Winnej Górze w Wielkopolsce.
Służbę rozpoczął w 1771 w stopniu podchorążego w wojsku saskim. W 1779 odbył,
bez wielkich sukcesów kampanię w wojnie zwanej „kartoflaną”.
W czasie insurekcji kościuszkowskiej wsławił się obroną Warszawy i wyprawą do
Wielkopolski, gdzie został awansowany na stopień generała–porucznika. 30 września 1796
udał się do Paryża, gdzie natychmiast udał się do Józefa Wybickiego, z którym łączyła go
dawna przyjaźń. W połowie listopada Dąbrowski udał się do Mediolanu, gdzie miał swą
główną kwaterę dowódca Armii Włoch, generał Napoleon Bonaparte.
Dąbrowski wprowadził w legionach nowoczesny system dowodzenia na wzór
francuski, zniósł kary cielesne, dał możliwość awansu żołnierzom nie mającym pochodzenia
szlacheckiego, nakazał naukę czytania i pisania oraz pogłębianie wiedzy z historii Polski.
Od 1802 Dąbrowski pozostawał w służbie
włoskiej. Tam też wstąpił do masonerii i został
adeptem 29 stopnia rytu szkockiego.
7 listopada 1806, po zwycięskiej bitwie pod
Jeną i wkroczeniu wojsk francuskich na tereny
zaboru pruskiego, Dąbrowski wydał wraz z
Wybickim w Poznaniu odezwę wzywającą do
zachowania spokoju i do posłuszeństwa nowym
władzom. 3 grudnia roku 1806 w Poznaniu generał
Jan Henryk Dąbrowski wydał słynny rozkaz,
powołując Wojsko Polskie – zalążek przyszłej
Armii Księstwa Warszawskiego.
6 marca 1808 został odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Virtuti Militari. Brał udział
w kampanii 1809 podając dowództwu polskiemu
plan wyprawy do Galicji, walczył zwycięsko z
Austriakami pod Radzyminem i Łęczycą. 26 listopada w bitwie nad Berezyną został ciężko
ranny. W 1813 walczył pod Teltawem, Grossbeeren, Juterbogk i w bitwie pod Lipskiem. Po
śmierci Józefa Poniatowskiego został naczelnym wodzem armii Księstwa Warszawskiego.
W 1815 powrócił do Warszawy. Odmówił objęcia namiestnictwa Królestwa Polskiego
proponowanego mu przez cara Aleksandra I Romanowa i 24 listopada 1815 przeszedł w stan
spoczynku. Był senatorem i wojewodą, odsunął się od spraw publicznych i osiadł w swoich
dobrach w Winnej Górze w Wielkim Księstwie Poznańskim, gdzie zmarł 6 czerwca 1818.
Pochowany został w miejscowym kościele, a od 1863 spoczywa w sarkofagu w bocznej
kaplicy. Urna z jego sercem przechowywana była początkowo w pałacu w Winnej Górze,
później w Krakowie i w poznańskim ratuszu, a od 1997 w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan
w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.
Dla Legionów Dąbrowskiego Józef Wybicki, w 1797 napisał „Pieśń Legionów Polskich
we Włoszech”, która od początku przyjęta z aplauzem przez wojsko generała, nazywana
była Mazurkiem Dąbrowskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stała się hymnem
państwowym.
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Maciej Aleksy Dawidowski
Ps. „Alek”, „Glizda”, „Kopernicki”, „Koziorożec”. Urodzony 3 listopada 1920 w
Drohobyczu, zmarł 30 marca 1943 w Warszawie.
W 1933 dołączył do 23 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego, od
koloru chust nazywanej „Pomarańczarnią”. W lipcu 1935 uczestniczył w Jubileuszowym
Zlocie ZHP w Spale.
Od października do grudnia 1939 był członkiem organizacji PLAN i uczestnikiem jej
akcji małego sabotażu. Od początku 1940 do czerwca, działał jako łącznik w komórce
więziennej ZWZ. W czerwcu 1940 udało mu się ustalić, że samochody ciężarowe wywożące
więźniów z Pawiaka kierują się do lasów w pobliżu wsi Palmiry.
W marcu 1941 z grupą przyjaciół z 23 WDH, wstąpił do Szarych Szeregów Chorągwi
Warszawskiej. Uczestniczył w działaniach Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”. Był
jednym z najaktywniejszych członków „Wawra”,
wykazując się w czasie przeprowadzanych akcji
dużym zaangażowaniem, pomysłowością i odwagą.
Największy rozgłos przyniosła mu jednak „wojna
pomników”.
Po podporządkowaniu w listopadzie 1942 Grup
Szturmowych Kedywowi jako Oddziału Specjalnego
„Jerzy”, w dowodzonym przez Jana Bytnara „Rudego”
hufcu „Południe”, Dawidowski objął dowodzenie 1.
drużyny. Był on jednocześnie zastępcą Bytnara.
W 1942 po odbyciu kursu został mianowany
podharcmistrzem. W styczniu 1943 został elewem
Zastępczego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy
Piechoty zorganizowanego przez Kedyw, którego nie
zdążył ukończyć. 17 stycznia 1943 został zatrzymany
przez Niemców podczas ulicznej łapanki. Uratował
się, wyskakując z samochodu, którym był przewożony razem z innymi zatrzymanymi.
Podczas akcji pod Arsenałem, zorganizowanej w celu odbicia Jana Bytnara
„Rudego”, dowodził sekcją „Granaty” w grupie „Atak”. W czasie odskoku w kierunku
Starego Miasta został ciężko ranny w brzuch. Został ewakuowany zatrzymanym niemieckim
samochodem. W pościg za autem ruszyła ciężarówka Wehrmachtu. „Alek” przez uchylone
drzwi rzucił w kierunku Niemców granat, co umożliwiło bezpieczny odwrót. Został
przewieziony do mieszkania na Żoliborzu. Rana postrzałowa brzucha okazała się bardzo
poważna i wymagała natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Dawidowski został
przewieziony do Szpitala Dzieciątka Jezus. Jego stan bardzo szybko się pogarszał, podczas
operacji konieczne było wycięcie 6 metrów jelit. Zmarł w szpitalu 30 marca.
Maciej Aleksy Dawidowski został pochowany pod przybranym nazwiskiem Aleksego
Czerwińskiego na Cmentarzu Powązkowskim w grobie rodzinnym Zdanowiczów. Po wojnie
jego ciało ekshumowano i przeniesiono do grobu Jana Bytnara w kwaterze Harcerskiego
Batalionu Armii Krajowej „Zośka” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Ponowny
pogrzeb odbył się 4 kwietnia 1946.
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Jan Roman Bytnar
Ps. „Rudy”, „Czarny”, „Janek”, „Krokodyl”, „Jan Rudy”. Urodzony 6 maja 1921 w
Kolbuszowej, zmarł 30 marca 1943 w Warszawie.
W kwietniu 1934, został członkiem 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im.
Bolesława Chrobrego. W 1938 uzyskał stopień Harcerza Rzeczypospolitej.
W październiku 1939 wraz z grupą przyjaciół przystąpił do Polskiej Ludowej Akcji
Niepodległościowej (PLAN). Do czerwca 1940 pełnił funkcję łącznika w komórce więziennej
ZWZ. Od marca 1941 był członkiem Szarych Szeregów. Od lata do listopada 1941 dowodził
hufcem „Ochota” w Okręgu „Południe” Szarych Szeregów, angażując się jednocześnie w
akcje małego sabotażu „Wawra”. Łącznie wziął udział w ok. 70 akcjach „wawerskich”.
Wiosną 1942, po odbyciu pierwszego w Szarych Szeregach tajnego kursu
instruktorskiego, otrzymał stopień podharcmistrza. Po ukończeniu w styczniu 1943 Szkoły
Podchorążych Piechoty Rezerwy „Agricola” został
mianowany kapralem podchorążym.
W listopadzie 1942, po utworzeniu w
strukturach Kedywu Komendy Głównej AK Grup
Szturmowych Szarych Szeregów, objął dowództwo
hufca „Południe”.
2 lutego 1943 był dowódcą ubezpieczenia
podczas ewakuacji materiałów z opieczętowanego
przez Gestapo mieszkania rodziny Błońskich i
został ranny w udo.
Został aresztowany razem z ojcem przez
funkcjonariuszy Gestapo o godz. 4:30 rano, 23
marca 1943 w mieszkaniu Bytnarów. Trafił na
Pawiak, gdzie bezzwłocznie rozpoczęło się jego
przesłuchanie. Jeszcze tego samego dnia został
przewieziony do warszawskiej siedziby Gestapo w
alei Szucha.
Został odbity przez Grupy Szturmowe w akcji pod Arsenałem w piątek 26 marca 1943
podczas przewożenia po przesłuchaniu z siedziby Gestapo na Pawiak. Zmarł 30 marca,
krótko po przewiezieniu do szpitala, ok. godz. 16:30.
Został pochowany 2 kwietnia 1943 pod przybranym nazwiskiem Jana Domańskiego na
Powązkach, w miejscu wybranym przez ojca „Zośki”. Jego pochówek zapoczątkował
kwaterę Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka”.
15 sierpnia 1943 pośmiertnie mianowany harcmistrzem, podporucznikiem, i
odznaczony Krzyżem Walecznych. Pseudonimem Bytnara – „Rudy” nazwano 2. kompanię
harcerskiego batalionu „Zośka” utworzonego we wrześniu 1943.
Po uwolnieniu Jan Bytnar i Henryk Ostrowski przekazali dowodzącemu akcją pod
Arsenałem Stanisławowi Broniewskiemu i naczelnikowi Szarych Szeregów Florianowi
Marciniakowi informacje na temat przebiegu śledztwa. Wskazywały one, że najlepiej
zorientowanymi w działalności Szarych Szeregów byli prowadzący przesłuchania „Rudego”
Herbert Schulz i Ewald Lange.
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Władysław Raginis
Urodzony 27 czerwca 1908 w Zarinach niedaleko Dźwińska, zmarł 10 września 1939
w Wiźnie. Polski dowódca wojskowy, kapitan Korpusu Ochrony Pogranicza, heroiczny
dowódca obrony Wizny. 8 września 2012 został pośmiertnie awansowany do stopnia majora
przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka.
Po ukończeniu Gimnazjum w Wilnie, w 1927 wstąpił do Szkoły Podchorążych
Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej. Po jej ukończeniu kontynuował edukację
wojskową w Oficerskiej Szkole Piechoty, którą ukończył w stopniu podporucznika ze
starszeństwem od 15 sierpnia 1930. Następnie pełnił służbę w 76 Lidzkim Pułku Piechoty w
Grodnie jako dowódca plutonu. W połowie lat 30. pełnił również funkcję instruktorawykładowcy w Szkole Podchorążych Piechoty, której był absolwentem.
W 1939 jako wyróżnienie otrzymał przydział
do Korpusu Ochrony Pogranicza na stanowisko
dowódcy 3 kompanii batalionu ciężkich karabinów
maszynowych Pułku KOP "Sarny" pod komendą ppłk.
Nikodema Sulika. 27 sierpnia 1939 obsadził wraz ze
swoją kompanią schrony bojowe twierdzy Osowiec.
2 września 1939 mjr Jakub Fober, przekazał
kpt. Raginisowi dowództwo nad całością obrony
odcinka "Wizna", pasa o szerokości 9 km, który był
fragmentem linii obronnej Samodzielnej Grupy
Operacyjnej „Narew” gen. Czesława MłotFijałkowskiego na rzekach Narwi i Biebrzy,
osłaniającej prawe skrzydło polskiego ugrupowania.
„Wizna” zamykała ważną arterię komunikacyjną.
Dowodząc 360 żołnierzami bronił powierzonego mu
odcinka przed nacierającym XIX Korpusem Armijnym
pod komendą gen. Heinza Guderiana, liczącym 42
200 żołnierzy. Podczas obrony Wizny, zwanej
również polskimi Termopilami, kpt. Raginis oraz jego zastępca, por. Stanisław Brykalski,
złożyli przysięgę, że żywi nie oddadzą bronionych pozycji. W polskiej historiografii istnieje
niepotwierdzony przekaz, iż po trzech dniach niemieckiego natarcia gen. Heinz Guderian
zagroził, że jeśli polscy żołnierze się nie poddadzą, rozstrzela jeńców wojennych. Pomimo
groźby, obrona ostatniego punktu oporu – bunkra dowodzenia na Górze Strękowej – trwała
nadal, aż do wyczerpania się zapasów amunicji. Wówczas Raginis, około godziny 12 w
południe 10 września, rozkazał swoim żołnierzom złożyć broń i oddać się do niewoli.
Następnie, ciężko ranny, dopełnił słów złożonej przysięgi – pozostał na stanowisku
dowodzenia i popełnił samobójstwo, rozrywając się granatem.
W Wiźnie po wojnie umieszczono tablicę z napisem: Przechodniu, powiedz
Ojczyźnie, żeśmy walczyli do końca, spełniając swój obowiązek.
Rodzina kpt. Raginisa została oficjalnie powiadomiona o jego śmierci pod Wizną
dopiero po 3 latach. W 1943 Maria Morawska, siostra kapitana, otrzymała zawiadomienie
poprzez PCK z określeniem, że Władysław Raginis służył w Korpusie Ochrony Pogranicza.
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Rotmistrz Witold Pilecki
Ps. „Witold”, „Druh, urodzony 13 maja 1901 w Ołońcu, zmarł 25 maja 1948 w
Warszawie. Od 1914 należał do zakazanego przez władze rosyjskie harcerstwa. Z raportu
Komendy Harcerskiej w Kownie z 1919 wynika, że był drużynowym VIII drużyny im. Adama
Mickiewicza w Wilnie.
W latach 1918–1921 służył w Wojsku Polskim, walczył podczas wojny z bolszewikami.
W kampanii wrześniowej walczył jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii
dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty Armii Prusy, a następnie w 41 Dywizji Piechoty.
Po zakończeniu kampanii wrześniowej przedostał się do Warszawy, został jednym z
organizatorów powołanej 9 listopada 1939 konspiracyjnej organizacji Tajnej Armii Polskiej
pod dowództwem majora Jana Włodarkiewicza. Był zwolennikiem wcielenia TAP do ZWZ,
co nastąpiło na przełomie 1941/42 roku.
Według różnych źródeł Pilecki był inicjatorem
planu przedostania się do obozu koncentracyjnego
Auschwitz w celu skontaktowania się z uwięzionymi
członkami
organizacji,
zebrania
informacji
wywiadowczych oraz zorganizowania wewnątrz ruchu
oporu. Według innych rotmistrz zgłosił się do
wykonania tego zadania na ochotnika.
TAP stworzyła dla Pileckiego fałszywe
dokumenty na nazwisko poległego w kampanii
wrześniowej
polskiego
żołnierza
„Tomasza
Serafińskiego” mieszkańca Krakowa. Jako posiadający
dokumenty wojskowe znajdował się automatycznie w
kręgu osób szczególnie interesujących okupanta.
Do obozu Pilecki trafił w nocy z 21 na 22
września 1940 wraz z tzw. drugim transportem
warszawskim.
Opracowywał
pierwsze
sprawozdania
o
ludobójstwie w Auschwitz („raporty Pileckiego”)
przesyłane przez pralnicze komando do dowództwa w Warszawie i przez komórkę „Anna” w
Szwecji dalej na Zachód. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 Pilecki wraz z dwoma
współwięźniami zdołał uciec z obozu.
W 1943–1944 służył w oddziale III Kedywu KG AK, brał udział w powstaniu
warszawskim. Początkowo walczył jako zwykły strzelec w kompanii „Warszawianka”,
później dowodził jednym z oddziałów zgrupowania Chrobry II.
Został aresztowany 8 maja 1947. W areszcie był torturowany przez funkcjonariuszy
UB. 3 marca 1948 przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces
tzw. „grupy Witolda”.
15 marca 1948 rotmistrz został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano dnia 25
maja w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy.
Po przeprowadzonych w 2012 ekshumacjach i badaniach jednoznacznie ustalono, że
został pochowany w Kwaterze na Łączce.
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Mieczysław Dziemieszkiewicz, ps. „Rój”
Urodzony 25 stycznia 1925 w Zagrobach, zmarł 13/14 kwietnia 1951 w Szyszkach.
Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, uczestnik
polskiego niepodległościowego podziemia antykomunistycznego na północnym Mazowszu.
W 1939 ukończył szkołę powszechną w Różanie. W czasie okupacji uczęszczał na
kursy tajnego nauczania w Makowie Mazowieckim, pracując jednocześnie w niemieckim
przedsiębiorstwie przewozowym.
Wiosną 1945 został wcielony do 1 zapasowego pułku piechoty w Warszawie, skąd na
wiadomość o śmierci brata zdezerterował i zbiegł na teren powiatu ciechanowskiego.
Wkrótce wstąpił do oddziału NSZ-NZW ppor. Mariana Kraśniewskiego „Burzy”, przybierając
pseudonim „Rój”. Początkowo był łącznikiem między Komendą Okręgu a Komendą Powiatu.
W 1948 został awansowany do stopnia starszego sierżanta. Na polecenie dowódcy kompanii
Mariana
Koźniewskiego
„Waltera”,
wobec
masowych aresztowań dokonywanych przez UB w
Ciechanowie, stworzył patrol Pogotowia Akcji
Specjalnej NZW, którego został dowódcą. Jako
dowódca patrolu PAS dowodził wieloma akcjami
przeciw komunistom, siłom bezpieczeństwa oraz
ich agenturze.
Do śmierci Mieczysława Dziemieszkiewicza
przyczyniła się kobieta, którą kochał. Żołnierz
zginął w trakcie próby przedarcia się z
podwładnym Bronisławem Gniazdowskim, ps.
„Mazur”, przez obławę 270 żołnierzy z 1 Brygady
KBW i nieustalonej liczby funkcjonariuszy UB i MO.
W 2009 Telewizja Polska przystąpiła do
realizacji filmu pt. Historia Roja, czyli w ziemi
lepiej słychać, poświęconego losom żołnierzy
wyklętych. Film wyreżyserował Jerzy Zalewski.
Głównym bohaterem filmu jest Mieczysław Dziemieszkiewicz.
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August Emil Fieldorf, ps. „Nil”
Urodzony 20 marca 1895 w Krakowie, zmarł 24 lutego 1953 w Warszawie. Generał
brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu AK, zastępca Komendanta
Głównego AK.
6 sierpnia 1914 zgłosił się na ochotnika do Legionów Polskich i wyruszył na front
rosyjski. W 1916 został awansowany do stopnia sierżanta, a w 1917 skierowany do szkoły
oficerskiej. Od listopada 1918 działa w Wojsku Polskim jako dowódca plutonu, a od marca
1919 jako dowódca kompanii ckm w 1 Pułku Piechoty Legionów. Po wybuchu wojny
bolszewickiej w randze dowódcy kompanii brał udział m.in. w wyzwalaniu Dyneburga,
Żytomierza, w wyprawie kijowskiej i bitwie białostockiej.
1 stycznia 1928 został awansowany do stopnia majora ze starszeństwem.
Przeniesiony do służby w 1 Pułku Piechoty Legionów na stanowisko dowódcy batalionu. W
1932 r. został awansowany do stopnia podpułkownika. W 1935 został przeniesiony na
stanowisko dowódcy samodzielnego Batalionu KOP „Troki” w Pułku KOP „Wilno”.
W marcu 1938, mianowany
dowódcą 51 Pułku Strzelców Kresowych
im.
Giuseppe
Garibaldiego
w
Brzeżanach. W kampanii wrześniowej
1939 przeszedł cały szlak bojowy jako
dowódca 51 Pułku. Internowany w
październiku 1939. Zbiegł i we Francji
ukończył kursy sztabowe i 3 maja 1940
został
awansowany
na
stopień
pułkownika.
Początkowo
działał
w
warszawskim ZWZ, a od 1941 w Wilnie i
Białymstoku. W sierpniu 1942 został
mianowany dowódcą Kedywu KG AK.
Wydał rozkaz likwidacji generała SS w Warszawie Franza Kutschery.
28 września 1944 awansowany na stopień generała brygady. W październiku 1944
został zastępcą dowódcy AK, gen. L. Okulickiego i zajmował to stanowisko do 19.01.1945.
7 marca 1945 został aresztowany przez NKWD w Milanówku pod fałszywym
nazwiskiem, został odesłany do obozu pracy na Uralu. Po odbyciu kary, w październiku
1947 powrócił do Polski i osiedlił się pod fałszywym nazwiskiem w Białej Podlaskiej.
W odpowiedzi na obietnicę amnestii w lutym 1948 zgłosił się do Rejonowej Komendy
Uzupełnień w Łodzi i ujawnił, podając prawdziwe imię i nazwisko oraz stopień generała
brygady. Z dokumentem potwierdzenia służby wojskowej ponownie 10 listopada 1950
stawił się w RKU w Łodzi. Po wyjściu został aresztowany przez funkcjonariuszy UB,
przewieziony do Warszawy i osadzony w areszcie śledczym MBP. 16 kwietnia 1952 został
skazany w Sądzie Wojewódzkim na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok przez
powieszenie wykonano 24 lutego 1953 o godz. 15.00.
Miejsce pochówku jego ciała przez wiele lat pozostawało nieznane. W kwietniu 2009
udało się ustalić lokalizację grobu. Ciało generała spoczywa prawdopodobnie na
Powązkach, blisko symbolicznego grobu wystawionego dla uczczenia jego pamięci.
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Aleksander Kamiński
Ps. Dąbrowski, Fabrykant, Juliusz Górecki, Hubert, Kamyk, Kaźmierczak, Bambaju.
Urodzony 28 stycznia 1903 w Warszawie, zmarł 15 marca 1978 tamże. Pedagog,
wychowawca, profesor nauk humanistycznych, współtwórca metodyki zuchowej,
harcmistrz, żołnierz AK oraz jeden z ideowych przywódców Szarych Szeregów.
Aleksander Kamiński, rozkazem Naczelnictwa z 3 października 1922 został
mianowany przodownikiem, rozkazem z 30 czerwca 1924 został mianowany
podharcmistrzem. Od 1923 był drużynowym I Pruszkowskiej Drużyny Harcerzy im. Stefana
Czarnieckiego i III Pruszkowskiej Drużyny Harcerzy im. Tomasza Zana. Pełnił również
obowiązki zastępcy komendanta hufca.
W latach 1925–1927 komendant Hufca Pruszkowskiego, a od jesieni 1928 do grudnia
1929 komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP.
W lipcu 1934 prowadził międzynarodowy kurs
zuchowy w Brennej, a w lipcu 1938 stanął na czele
polskiej delegacji na międzynarodową konferencję
instruktorów zuchowych w Gilwell Wielka Brytania.
Uczestnik Jamboree w Wielkiej Brytanii 1929, na
Węgrzech 1933 i w Holandii 1937 oraz Międzynarodowej
Konferencji Zuchowej w lipcu 1939 w Edynburgu.
Po wybuchu wojny, około 12 września przybył do
Warszawy i wszedł w skład Komendy Pogotowia
Harcerzy,
a
po
kapitulacji
stolicy
kierował
prowizorycznym domem dziecka.
W konspiracji od października 1939, członek
ścisłej Głównej Kwatery („Pasieka”) Szarych Szeregów.
Od 1941 do wybuchu powstania warszawskiego był
referentem kontrwywiadu Oddziału II Komendy
Głównej ZWZ-AK. Twórca koncepcji, założyciel i od
grudnia 1940 komendant główny Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”.
Autor jednej z najbardziej znanych książki okupowanej Warszawy – „Kamieni na
szaniec”
Od maja 1945 do 1950 asystent przy katedrach pedagogiki społecznej i pedagogiki
ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego. W 1947 uzyskał stopień doktora filozofii po obronie
rozprawy „Metoda harcerska w wychowaniu i nauczaniu szkolnym”.
Nadal czynny w ZHP: od stycznia 1946 był członkiem Komisji Ideologicznej i Prawa i
Przyrzeczenia Harcerskiego. Zarządzeniem z 12 stycznia 1946 został powołany w skład
Tymczasowej Naczelnej Rady Harcerskiej, a od marca 1946 był II Wiceprzewodniczącym
ZHP.
W 1956 Kamiński uczestniczył w rozmowach na temat sytuacji w harcerstwie i
możliwości reaktywowania ZHP. Po przejściu na emeryturę w 1972 powrócił do Warszawy,
gdzie zmarł 15 marca 1978. Pochowano go na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w
Warszawie obok Kwatery Szarych Szeregów.
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Szare Szeregi
Kryptonim konspiracyjny Organizacji Harcerzy ZHP, Związku Harcerstwa Polskiego, w
okresie okupacji niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej 1939–1945.
Szare Szeregi zostały powołane 27 września 1939 w Warszawie przez grono członków
Naczelnej Rady Harcerskiej w mieszkaniu Stanisława Borowieckiego, Szefa Głównej
Kwatery Męskiej.
Współpracowały z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą
Główną Armii Krajowej.
Organizacja harcerzy opierała się na strukturze przedwojennego ZHP, posługiwano
się kryptonimami: Główna Kwatera – pasieka, chorągwie – ule, hufce – roje, drużyny –
rodziny, zastępy – pszczoły.
Na czele organizacji harcerzy stał Naczelnik z Główną Kwaterą Pasieką. Naczelnicy
Szarych Szeregów:
 Florian Marciniak (27 września 1939 – 6 maja 1943)
 Stanisław Broniewski (12 maja 1943 – 3 października 1944)
 Leon Marszałek (3 października 1944 – 18 stycznia 1945).
Nazwa Szare Szeregi została przyjęta w całym kraju dopiero w 1940. Początkowo
kryptonim ten funkcjonował w Poznaniu. Skrót SS rozwinęli w kryptonim Szare Szeregi
harcmistrz dr Józef Wiza i harcmistrz Roman Łuczywek. Kryptonim przyjął się w Poznaniu,
w Chorągwi „Ul Przemysław”. Informację o przyjętej nazwie przywiózł do Warszawy
podharcmistrz Witold Marcinkowski. Nazwę przyjęto z poleceniem wprowadzenia
kryptonimu w całej podziemnej organizacji harcerskiej.
Członków organizacji obowiązywało przedwojenne Prawo i Przyrzeczenie
harcerskie. Przyrzeczenie uzupełniono dodatkową rotą konspiracyjną: „Ślubuję na Twoje
ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów
służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia”.
Podstawową zasadą programu było wychowanie przez walkę. Program został
sprecyzowany w koncepcji Dziś, jutro, pojutrze.
 „Dziś” oznaczało okres konspiracji i przygotowanie do powstania
 „Jutro” – otwartą walkę zbrojną z okupantem, powstanie
 „Pojutrze” – pracę w wolnej Polsce
Organizacja harcerzy prowadziła ponadto akcję „M”, usiłując oddziaływać na całą
młodzież niezorganizowaną. Wydawała wiele pism, w tym pisma Głównej Kwatery:
„Źródło”, później „Dęby”, „Drogowskaz”, „Pismo Młodych”, „Brzask”, wydawała liczne
broszury i książki, m.in. „O powołaniu naszego pokolenia”, „Wielka gra”, „Przodownik” i
„Kamienie na szaniec”. Wyszkoliła ok. 300 instruktorów.
Oddział specjalny – III Kompania Wydzielona (nazwy: „Agat” – „Pegaz” – Parasol).
Zadaniem oddziału było likwidowanie szczególnie szkodliwych hitlerowców – głównie
funkcjonariuszy SS lub innych wysokich oficerów niemieckich.
Szare Szeregi zostały rozwiązane 17 stycznia 1945.
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Stefan Paweł Rowecki
Ps. „Grot”, „Rakoń”, „Grabica”, „Inżynier”, „Jan”, „Kalina”, „Tur”. Urodzony 25
grudnia 1895 w Piotrkowie Trybunalskim, zmarł między 2 a 7 sierpnia 1944 w
Sachsenhausen) – generał dywizji Wojska Polskiego, Dowódca Armii Krajowej od 14 lutego
1942 do 30 czerwca 1943 r., Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej od czerwca 1940
roku do lutego 1942 roku, zastępca Komendanta Głównego ZWZ w czerwcu 1940 roku,
teoretyk wojskowości.
W czasie I wojny światowej walczył w I Brygadzie Legionów Polskich. 27 marca 1918
został mianowany porucznikiem, następnie został wykładowcą przedmiotu „umocnienia
polowe” w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Na przełomie 1918 i
1919 ukończył dodatkowo kurs fortyfikacyjny i minerski w Modlinie.
W 1920 roku walczył na wojnie z bolszewikami, m.in. jako szef Oddziału II Sztabu
Frontu
Południowo-Wschodniego
i
Grupy
Uderzeniowej generała porucznika Edwarda RydzaŚmigłego.
W czasie kampanii wrześniowej dowodził
brygadą w obronie środkowej Wisły, a później w
pierwszej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim.
Doprowadził do połączenia najważniejszych
organizacji konspiracyjnych w kraju w jednolite
wojsko podziemne, od 1942 roku występujące jako
Armia Krajowa. 14 lutego 1942 został komendantem
głównym Armii Krajowej, następnie dokonał jej
restrukturyzacji, usprawniając system dowodzenia.
W czasie okupacji niemieckiej stał się
obiektem szczególnego zainteresowania niemieckich
władz bezpieczeństwa, Został uznany za „wroga
numer jeden” III Rzeszy w okupowanej Polsce i
umieszczony na pierwszym miejscu niemieckiej listy
poszukiwanych Polaków
Informację o miejscu pobytu „Grota” podrzucili Niemcom polscy agenci wywiadu
radzieckiego. Został wydany Niemcom przez agentów Gestapo ulokowanych w wywiadzie
AK. Został zdekonspirowany i aresztowany 30 czerwca 1943 ok. godz. 9.30 w znajdującym
się na pierwszym piętrze mieszkaniu przy ul. Spiskiej 14 m. 10, na krótko przed
zaplanowaną na godz. 10.00 przy ul. Barskiej 5 całodniową odprawą Komendy Głównej
Armii Krajowej. Został osadzony w połowie lipca 1943 w obozie koncentracyjnym w
Sachsenhausen, jako więzień honorowy.
1 sierpnia 1944, Heinrich Himmler, na wieść o wybuchu powstania warszawskiego
nakazał niezwłoczne zgładzenie Stefana Roweckiego. Według powojennych ustaleń
historyków, został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, kilka minut
po godz. 3.00 w nocy z 1 na 2 sierpnia 1944. Natomiast IPN w toku śledztwa zakończonego
w 2007 ustalił datę śmierci na dni 2–7 sierpnia 1944.
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Teofil Kubrak
Wraz z żoną Felicją prowadził w Kolnie tajne nauczanie – szkolnictwo z
zakresu szkoły podstawowej i średniej z grupą liczącą w granicach 150-180
uczniów.
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Ignacy Kozielewski
Ps. Starzeńczyk. Urodzony 15 stycznia 1882 w Starzenicach, zmarł 1 lipca 1964 w
Częstochowie. Pedagog, dziennikarz, współtwórca harcerstwa polskiego, poeta, współautor
hymnu harcerskiego.
Aby uniknąć służby w wojsku carskim i wysłania do Azji Środkowej, Kozielewskiemu
udało się przedostać do Krakowa, gdzie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego rozpoczął studia polonistyczne i historyczne. Poważna choroba płuc zmusiła
go do przerwania nauki. Rekonwalescencje spędził we Lwowie, gdzie studiował na wydziale
filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Tu, związany z organizacjami Sokół-Macierz, Koło
Braterskie Zetu, Eleusis zaprzyjaźnił się z Tadeuszem Strumiłłą, Andrzejem Małkowskim,
Olgą Drahonowską.
Kiedy we Lwowie zaczął powstawać ruch skautowy, w 1911 roku razem z Andrzejem
Małkowskim został redaktorem pisma „Skaut”. Na łamach „Skauta” 15 października 1911
opublikował napisany wcześniej tekst „Wszystko co nasze”.
W latach 1911-1914 prowadził kursy instruktorskie organizowane przez Naczelną
Komendę w Skolem.
Na wieść o utworzeniu Legionów zaciągnął się w ich szeregi jako ochotnik. W wyniku
rozwiązania Legionu Wschodniego, wyjechał do Wiednia. Tam wśród Polaków organizował
drużyny harcerskie.
W 1918 roku Kozielewski znów został instruktorem kursów harcerskich. Jednocześnie
wydał dwie publikacje historyczne (Zawisza Czarny z Garbowa i Pierwsza Szkoła Wojskowa
w Polsce).
W dwudziestoleciu międzywojennym był redaktorem tygodnika „Harcerz”, oraz
rozpoczął ożywioną działalność pedagogiczną.
W latach 1934-1939 redagował „Strażnicę Harcerską”, opozycyjną wobec oficjalnego
harcerstwa. Był związany z kręgiem harcerskim św. Jerzego, o nachyleniu chrześcijańskonarodowym.
W czasie okupacji, z uwagi na wiek nie mogąc walczyć, powrócił do Brwinowa, gdzie
prowadził tajne nauczanie i kolportował podziemną prasę.
W ostatnich latach życia powrócił do pisania. W 1961 jako rencista przeniósł się do
Częstochowy, gdzie zmarł po długiej chorobie. Pochowany w Częstochowie na cmentarzu
św. Rocha.
Dziewięciozwrotkowy wiersz Ignacego Kozielewskiego Wszystko co nasze,
opublikowany w numerze „Skauta” 15 października 1911, do którego refren dopisała
później Olga Drahonowska-Małkowska, jest oficjalnym hymnem ZHP od 1918 roku.
Ponownie od 1956 roku na Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego w Łodzi został przyjęty
jako hymn ZHP.
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Florian Marciniak
Ps. Jerzy Nowak, Nowak, J. Krzemień, Szary, Flo. Urodzony 4 maja 1915 w
Gorzycach, zmarł 20 lutego 1944 w Gross-Rosen. Instruktor harcerski, harcmistrz, pierwszy
naczelnik Szarych Szeregów.
Od młodych lat należał do harcerstwa, w którym był drużynowym 21. Poznańskiej
Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Reytana, wiceprezesem Akademickiego Koła Harcerskiego
im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, kierownikiem Wydziału Młodzieży w Wielkopolskiej
Komendzie Chorągwi Harcerzy. Był najmłodszym harcmistrzem w ZHP. W latach 1937-1938
pełnił funkcję zastępcy komendanta Harcerskiej Szkoły Instruktorskiej w Górkach Wielkich
koło Skoczowa.
Z chwilą wybuchu wojny pracował w Pogotowiu Harcerzy w Poznaniu. Wraz z
Franciszkiem Firlikiem, m.in. kierował akcjami przeciwpożarowymi i zabezpieczał urzędy
państwowe. Po ewakuacji wojska i władz z miasta, przedostał się 8 września 1939 do
Warszawy i razem z wielkopolskimi instruktorami
zorganizował Pogotowie Harcerzy, po czym został
mianowany jego komendantem.
Tuż przed kapitulacją stolicy, 27 września
1939, otrzymał nominację na naczelnika Szarych
Szeregów i był nim aż do aresztowania. Wprowadził w
Szarych Szeregach zasadę „wychowania przez walkę”
w ramach programu „Dziś, jutro, pojutrze”.
6 maja 1943, po wpadce Wielkopolskiej
Chorągwi Harcerzy, został aresztowany w Warszawie
przez funkcjonariuszy poznańskiego Gestapo. Podczas
przesłuchań w siedzibie KdS w Alei Szucha nie wydał
swoich współpracowników.Od razu powstał plan
uwolnienia Marciniaka. Pierwsza próba została
odwołana. W czasie transportu do Poznania Florian
usiłował uciec, skacząc z pędzącego samochodu w
okolicach Sochaczewa – niestety bez powodzenia. Straszliwie zmaltretowany został
umieszczony w osławionej katowni poznańskiej – Forcie VII w celi nr 66. W celu odbicia
Floriana zostało powołane stowarzyszenie „Białej Róży”, w którego skład weszli, m.in.
Stanisław Broniewski – „Orsza”, Tadeusz Zawadzki – „Zośka” oraz specjalnie dobrany
oddział z Grup Szturmowych.
Harcerzom nie udało się odbić swojego przywódcy – 18 lutego 1944 Florian Marciniak
został wywieziony do obozu w Żabikowie pod Poznaniem, następnie do obozu
koncentracyjnego w Gross-Rosen, w którym prawdopodobnie dnia 20 lutego 1944 roku
został zamordowany. Ciała nigdy nie odnaleziono. We wrześniu 2010 roku do Krypty
Zasłużonych Wielkopolan w kościele św. Wojciecha w Poznaniu, złożono urnę z ziemią, na
której został zamordowany.
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Stefan Mirowski
Ps. Bolek, Radlewicz, Nosowicz II, Prawdzic, Berek. Urodzony 14 marca 1920 w
Warszawie, zmarł 13 lipca 1996 w Oslo. Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego,
harcmistrz, porucznik Armii Krajowej w Szarych Szeregach, specjalista w zakresie
normalizacji i metrologii.
W działającej przy gimnazjum 21 Drużynie Harcerskiej im. gen. Ignacego
Prądzyńskiego przeszedł kolejne szczeble harcerskiego wtajemniczenia. Był uczestnikiem
Jamboree na Węgrzech (1933), Jubileuszowego Zlotu ZHP w Spale (1935) i Jamboree w
Holandii (1937). W 1937 roku podjął studia wyższe, aktywnie uczestnicząc w Akademickim
Kręgu Starszoharcerskim "Kuźnica".
Wybuch wojny zastał go w Krakowie, skąd rowerem i pieszo dotarł do Warszawy w
dniu 12 września. We wrześniu 1940 został powołany na funkcję komendanta Hufca
Mokotów Górny w ulu „Wisła”. Organizator i pierwszy komendant „Zawiszy” w Szarych
Szeregach. Był także członkiem Komendy Głównej
organizacji „Wawer”. Współtwórca Akcji „M”
(Młodzież), redaktor pisma „Wigry”. Po aresztowaniu
Floriana Marciniaka, został komendantem Ula
„Wisła”. Organizował w chorągwi szkolenia wojskowe,
dywersyjne i w zakresie metodyki harcerskiej. Od
marca 1943 był też wizytatorem Lwowskiej Chorągwi
Szarych Szeregów (Ul „Lew”) z ramienia „Pasieki”.
W grudniu 1942 roku ukończył kurs Szkoły
Podchorążych Rezerwy Piechoty "Agricola" AK w
stopniu sierżanta podchorążego, a 1 maja 1944 został
awansowany do stopnia podporucznika Armii
Krajowej.
Po podporządkowaniu Ula „Wisła” warszawskim
obwodom AK dowodził Blokiem „Prochownia”.
Otrzymał przydział do II plutonu 3. kompanii
Batalionu „Zośka”. Podczas powstania warszawskiego 12 sierpnia 1944 aresztowany wraz z
żoną i wysiedlony do obozu przejściowego w Pruszkowie. Uciekł z transportu do obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu, ukrywał się w Podkowie Leśnej i pod Piasecznem.
W latach 1945-1948 pełnił funkcję zastępcy komendanta Warszawskiej Chorągwi
ZHP. Usunięty z ZHP w 1949. Powrócił do służby w 1956 roku, biorąc udział w Zjeździe
Łódzkim. W 1959 odchodzi z ZHP.
Do pracy w harcerstwie powrócił ponownie w 1989, aktywnie uczestniczył w
przeprowadzaniu zmian w ZHP ukoronowanych przywróceniem tradycyjnego Przyrzeczenia
i Prawa Harcerskiego na XXVIII Zjeździe ZHP w grudniu 1990 roku. Wtedy też wybrany
został na funkcję Przewodniczącego ZHP.
Harcmistrz Stefan Mirowski zmarł nagle podczas światowej konferencji skautowej w
Oslo, gdzie przewodniczył delegacji odbierającej certyfikat potwierdzający członkostwo
ZHP w WOSM – Światowej Organizacji Ruchu Skautowego.
Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
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