znani
ale czy
pamiê
tani?

znani, ale czy pamiêtani?

„Znani, ale czy pamiêtani?” – pod takim w³aœnie tytu³em ukaza³ siê w 2004 roku wyj¹tkowy dodatek do „Czuwaj”. Przypomnieliœmy w nim kilkadziesi¹t wspania³ych postaci z historii
harcerstwa – od tych pierwszych harcmistrzów – Andrzeja i Olgi Ma³kowskich przez znakomitych instruktorów dwudziestolecia miêdzywojennego, tych, których chyba najlepiej znamy
– czyli bohaterów Szarych Szeregów, a¿ po tych, którzy tworzyli najnowsz¹ historiê harcerstwa i których mieli okazjê i zaszczyt poznaæ dzisiejsi instruktorzy, i to wcale nie ci z siwymi
w³osami…
Ale nie chodzi³o nam o to, aby tylko zapoznaæ Was z ¿yciorysami naszych „znanych”. Zale¿a³o nam na tym, abyœcie samodzielnie lub ze swoj¹ dru¿yn¹, krêgiem instruktorskim albo namiestnictwem poszli na cmentarz w listopadowe popo³udnie
i zapalili znicze na harcerskich grobach. Dlatego w³aœnie przy
wszystkich notkach biograficznych w naszej wk³adce zamieœciliœmy zdjêcia oraz informacje, na którym cmentarzu i jak
znaleŸæ miejsca spoczynku.

Czy to potrzebne? Nie mamy w¹tpliwoœci, ¿e tak. Mamy bowiem œwiadomoœæ, ¿e pamiêæ o naszych wybitnych instruktorach zale¿y tylko od nas – harcerzy, a szczególnie od nas – instruktorów. Bo czy ktoœ lepiej ni¿ harcerze zatroszczy siê
o harcerskie groby? Czy da siê patrzeæ w przysz³oœæ i budowaæ
harcerstwo bez znajomoœci jego korzeni? I wreszcie: czy mo¿emy liczyæ, ¿e ktoœ lepiej ni¿ my zadba, aby pamiêæ o naszych
bohaterach nie zginê³a? Nie – to nasz instruktorski obowi¹zek!
Osiem lat od wydania dodatku „Znani, ale czy pamiêtani” to
niby niedu¿o w skali 100-letniego ruchu. Ale przez ten czas
wiele siê zmieni³o. Niestety, odeszli od nas kolejni wybitni instruktorzy, m.in. nasza by³a przewodnicz¹ca – hm. Maria Hrabowska czy znana doskonale nie tylko warszawskim harcerzom druhna Babcia – hm. Halina Wiœniewska. Ale tych
nazwisk wybitnych postaci, które od nas odesz³y w tym czasie,
jest wiêcej. Warto je poznaæ, warto dowiedzieæ siê o nich czegoœ wiêcej, warto zapaliæ znicze na ich grobach.
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groby S. Broniewskiego
i A. Kamiñskiego

grób J. Falkowskiej
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znani, ale czy pamiêtani?

STANIS£AW BRONIEWSKI „ORSZA”

JAN BYTNAR „RUDY”

(29.12.1915 – 30.12.2001)

(6.05.1921 – 30.03.1943)

Urodzony w Warszawie, dr hab. ekonomii, ppor. AK, naczelnik
Szarych Szeregów, harcmistrz.
Od 1928 r. w 3 Warszawskiej Dru¿ynie Harcerzy im. x. J. Poniatowskiego. W czasie studiów instruktor Chor¹gwi Wielkopolskiej. We wrzeœniu 1939 r. wspó³organizowa³ Pogotowie
Harcerzy w Warszawie. Podczas II wojny œwiatowej w Szarych
Szeregach: w 1941 r. komendant Okrêgu Po³udniowego w Chor¹gwi Warszawskiej i Obwodu Po³udniowego Organizacji Ma³ego Sabota¿u „Wawer”, w latach 1941-1943 komendant Chor¹gwi Warszawskiej. 26 marca 1943 r. dowodzi³ akcj¹ pod
Arsena³em. W maju 1943 r. po aresztowaniu Floriana Marciniaka zosta³ naczelnikiem Szarych Szeregów. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Po upadku powstania wywieziony do oflagu w Bergen-Belsen.
W 1945 r. zosta³ komendantem Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
w Niemczech. Powróci³ do kraju w 1946 r. W grudniu 1956 r.
wzi¹³ udzia³ w ZjeŸdzie £ódzkim. W roku 1989 zosta³ przewodnicz¹cym Krajowego Komitetu Odrodzenia ZHP. By³ przewodnicz¹cym Rady Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, kanclerzem
Kapitu³y Orderu Or³a Bia³ego i cz³onkiem Kapitu³y Orderu
Wojennego Virtuti Militari, honorowym przewodnicz¹cym Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Autor ponad 200 prac z historii
II wojny œwiatowej i ksi¹¿ek, m.in.: Ca³ym ¿yciem. Szare Szeregi w relacji naczelnika; Florian Marciniak. Naczelnik Szarych
Szeregów; To nie takie proste.

Urodzony w Kolbuszowej, harcerz i ¿o³nierz Szarych Szeregów,
harcmistrz.
Od 1933 r. harcerz 23 WDH „Pomarañczarnia” przy gimnazjum
im. Stefana Batorego. Od grudnia 1939 r. cz³onek Szarych Szeregów – pracowa³ w komórce wiêziennej i dostarcza³ grypsy.
W marcu 1941 r. przydzielony do ma³ego sabota¿u prowadzonego przez organizacjê „Wawer”, bra³ udzia³ w ponad 70 akcjach. W 1942 r. ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Maszyn i Elektrotechniki oraz Szko³ê Podchor¹¿ych Piechoty (Agrikolê).
23 marca 1943 r. aresztowany przez gestapo i zabrany wraz z ojcem na Pawiak. Odbity 26 marca w wyniku akcji pod Arsena³em. Zmar³ po czterech dniach z ran zadanych podczas przes³uchañ.

[miejsce spoczynku: Warszawa, Pow¹zki Wojskowe, kwatera Szarych Szeregów]
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[miejsce spoczynku: Warszawa, Pow¹zki Wojskowe, kwatera Szarych Szeregów]

JADWIGA FALKOWSKA
(30.10.1889 – 7.07.1944)

Urodzony w Drohobyczu, harcerz i ¿o³nierz Szarych Szeregów,
podharcmistrz.
W latach 1932-1939 harcerz 23 WDH „Pomarañczarnia”.
W 1939 r. cz³onek tajnej organizacji PLAN i uczestnik jej akcji
ma³ego sabota¿u, w 1940 r. ³¹cznik w komórce wiêziennej ZWZ.
Wiosn¹ 1941 r. wst¹pi³ do Szarych Szeregów Chor¹gwi Warszawskiej (ul „Wis³a”). Obj¹³ dowodzenie dru¿yn¹ w hufcu
„Mokotów Górny” (rój MG), Razem ze swoj¹ dru¿yn¹ uczestniczy³ w dzia³aniach Organizacji Ma³ego Sabota¿u „Wawer”.
Za zdjêcie niemieckiej tablicy z pomnika Miko³aja Kopernika
otrzyma³ honorowy pseudonim „Kopernicki”. Po utworzeniu
Grup Szturmowych obj¹³ dowodzenie 1. dru¿yny – SAD-100
z hufca GS „Po³udnie”. Bra³ udzia³ w kilku akcjach rozbrojeniowych. Podczas akcji pod Arsena³em dowodzi³ sekcj¹ „granaty” w grupie „atak”. Ciê¿ko ranny w brzuch zmar³ po czterech dniach.

Urodzona w Twerze w Rosji, nauczycielka, dzia³aczka spo³eczna, wybitna instruktorka harcerska, harcmistrzyni Rzeczypospolitej.
Studiowa³a we Lwowie i tam w 1911 r. zetknê³a siê po raz pierwszy ze skautingiem ¿eñskim. W 1912 r. zosta³a komendantk¹
dru¿yn ¿eñskich, objê³a te¿ po Oldze Drahonowskiej III Lwowsk¹
Dru¿ynê Skautow¹ im. E. Plater. Przed wybuchem I wojny œwiatowej organizowa³a ¿eñskie dru¿yny w Wilnie, Poznaniu, Warszawie, organizowa³a ¿eñskie kursy skautowe. W latach 19151918 przebywa³a w Moskwie, organizowa³a tam (kontynuuj¹c
studia z zakresu fizyki) polskie dru¿yny na wychodŸstwie. Po
powrocie do kraju wesz³a w 1919 r. w sk³ad pierwszego Naczelnictwa ZHP. W latach dwudziestych by³a dwukrotnie komendantk¹ Chor¹gwi Warszawskiej Harcerek, a tak¿e Naczelniczk¹
Harcerek. W 1928 r. by³a komendantk¹ II Ogólnopolskiego Zlotu Harcerek.
Po wybuchu II wojny œwiatowej kierowa³a szpitalem polowym,
by³a komendantk¹ chor¹gwi i Pogotowia Harcerek. Zginê³a
w czasie Powstania Warszawskiego.

[miejsce spoczynku: Warszawa, Pow¹zki Wojskowe, kwatera Szarych Szeregów]

znani, ale czy pamiêtani?

ALEKSY DAWIDOWSKI „ALEK”
(3.11.1920 – 30.03.1943)

[miejsce spoczynku: Warszawa, Pow¹zki Wojskowe, kwatera 27A]
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znani, ale czy pamiêtani?

ALEKSANDER KAMIÑSKI

STEFAN MIROWSKI

(20.10.1903 – 15.03.1978)

(14.03.1920 – 13.07.1996)

Urodzony w Warszawie, pedagog, wychowawca, doktor filozofii, profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych, wybitny instruktor, twórca metody zuchowej, harcmistrz.
Do harcerstwa wst¹pi³ w Humaniu na Ukrainie, gdzie spêdzi³
dzieciñstwo i wczesn¹ m³odoœæ. W latach 20. instruktor w Komendzie Chor¹gwi Warszawskiej Harcerzy, w latach 1928-1929
komendant Chor¹gwi Mazowieckiej. W 1933 r. obj¹³ kierownictwo szkó³ instruktorskich dla dru¿ynowych zuchowych najpierw w Nierodzimiu, potem w Górkach Wielkich.
Od listopada 1939 r. do wybuchu Powstania Warszawskiego redaktor „Biuletynu Informacyjnego AK”. Od 1941 r. szef Biura
Informacji i Propagandy Okrêgu Sto³ecznego AK: kierowa³ ma³ym sabota¿em, by³ komendantem organizacji „Wawer”. Po wojnie w³¹czy³ siê aktywnie do odbudowy ZHP. W latach 1945-1948
wiceprzewodnicz¹cy ZHP, po ZjeŸdzie £ódzkim przewodnicz¹cy Naczelnej Rady Harcerskiej (1956-1958). Autor trylogii Antek
Cwaniak, Kr¹g Rady, Ksi¹¿ka dru¿ynowego zuchów. Napisa³ te¿
Kamienie na szaniec, Zoœka i Parasol, Andrzej Ma³kowski oraz
wiele prac z dziedziny pedagogiki i historii zwi¹zków m³odzie¿y.

Urodzony w Warszawie, twórca i komendant Zawiszy, przewodnicz¹cy ZHP w latach 1990-1996, harcmistrz.
S³u¿bê harcersk¹ rozpocz¹³ w 21 Warszawskiej Dru¿ynie Harcerzy im. gen. I. Pr¹dzyñskiego. W czasie okupacji pe³ni³ s³u¿bê w Szarych Szeregach. By³ hufcowym, komendantem okrêgu,
komendantem Chor¹gwi Warszawskiej (ul „Wis³a”). Organizator i komendant najm³odszej ga³êzi wiekowej Szarych Szeregów – Zawiszy, kierownik wydzia³u Pasieki (G³ównej Kwatery
Szarych Szeregów). By³ tak¿e cz³onkiem Komendy G³ównej
organizacji „Wawer”.
Po wojnie (1945-1948) pe³ni³ funkcjê zastêpcy komendanta Warszawskiej Chor¹gwi ZHP. Usuniêty w 1949 r., powróci³ do s³u¿by w 1956 r., bra³ udzia³ w ZjeŸdzie £ódzkim.
Aktywnie uczestniczy³ w przeprowadzaniu zmian w ZHP ukoronowanych przywróceniem tradycyjnego Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego na XXVIII ZjeŸdzie ZHP w grudniu 1990 r.
Wtedy te¿ wybrany zosta³ na funkcjê przewodnicz¹cego ZHP.
Zmar³ nagle 13 lipca 1996 r. podczas œwiatowej konferencji skautowej w Oslo, gdzie przewodniczy³ delegacji odbieraj¹cej certyfikat potwierdzaj¹cy cz³onkostwo ZHP w WOSM.

[miejsce spoczynku: Warszawa, Pow¹zki Wojskowe, kwatera Szarych Szeregów

[miejsce spoczynku: Warszawa, Pow¹zki Wojskowe, kwatera Szarych Szeregów]
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TADEUSZ ZAWADZKI „ZOŒKA”
(24.01.1921 – 20.08.1943)

Urodzony siê w I³owie k. Dzia³dowa, harcmistrz.
W harcerstwie od 1932 r. W latach 1937-1939 dru¿ynowy 156
Mazowieckiej Dru¿yny Harcerzy im. ks. J. Poniatowskiego.
Uczestnik kampanii wrzeœniowej, w listopadzie1939 r. wywieziony na roboty do Prus Wschodnich, sk¹d uciek³ w 1942 r. ¯o³nierz warszawskich Szarych Szeregów, uczestniczy³ w akcjach
ma³ego sabota¿u, Grup Szturmowych, Akcji „N”. Ukoñczy³ Szko³ê
Podchor¹¿ych Piechoty „Agrikola”. Od wrzeœnia 1943 r. w batalionie AK „Zoœka”, kompanii „Rudy”. Uczestnik Powstania Warszawskiego. W listopadzie 1944 r. zatrzymany w Garwolinie przez
NKWD i osadzony na terenie obozu w Majdanku k. Lublina. Po
wojnie powróci³ do Warszawy i w³¹czy³ siê do pracy w Chor¹gwi
Mazowieckiej ZHP jako instruktor Hufca Miñsk Mazowiecki
(1945-1949). Podj¹³ studia w Szkole G³ównej Handlowej. W 1949
r. aresztowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, oskar¿ony o próbê obalenia si³¹ ustroju pañstwa, skazany na karê œmierci, zamienion¹ póŸniej na 15 lat wiêzienia. Wiêziony we Wronkach, Potulicach, Rzeszowie i P³ocku.
W latach 1969-1998 instruktor Hufca Sulejówek im. Batalionu
„Zoœka” w Chor¹gwi Sto³ecznej ZHP, organizator i komendant
obozów, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Hufca. W latach
1978-1982 cz³onek Komisji Instruktorskiej Chor¹gwi Sto³ecznej
ZHP.
Wspó³za³o¿yciel i cz³onek Spo³ecznego Komitetu Opieki nad
Grobami Poleg³ych ¯o³nierzy Batalionu „Zoœka”. W latach 20012009 wspó³pracownik Muzeum Harcerstwa.

Urodzony w Warszawie, jeden z legendarnych bohaterów Szarych Szeregów, harcmistrz.
Od 1933 r. harcerz 23 WDH „Pomarañczarnia” w Gimnazjum
im. Stefana Batorego. W 1939 r. – dru¿ynowy dru¿yny starszej
w tym szczepie. Od paŸdziernika 1939 r. dzia³a³ w konspiracji –
bra³ udzia³ w akcjach ma³ego sabota¿u PLAN, by³ ³¹cznikiem
w komórce wiêziennej ZWZ, hufcowym Hufca „Mokotów Górny” Szarych Szeregów, komendantem Obwodu Mokotów Górny Organizacji Ma³ego Sabota¿u „Wawer”, dowódc¹ Grup Szturmowych Chor¹gwi Warszawskiej. 26 marca 1943 r. dowodzi³
grup¹ „atak” w akcji pod Arsena³em. Uczestniczy³ w wielu akcjach sabota¿owych: dowodzi³ akcj¹ odbicia wiêŸniów pod Celestynowem, wysadzeniem mostu kolejowego pod Czarnocinem.
Poleg³ w ataku na stra¿nicê Grenzschutzu w Sieczychach ko³o
Myszkowa w nocy z 20 na 21 sierpnia 1943 r.

znani, ale czy pamiêtani?

STANIS£AW SIERADZKI „ŒWIST”
(14.09.1921 – 16.02.2009)

[miejsce spoczynku: Warszawa, Pow¹zki Wojskowe, kwatera Szarych Szeregów]

[miejsce spoczynku: Warszawa, Pow¹zki Wojskowe, kw. D18, rz¹d L II, grób 2]
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znani, ale czy pamiêtani?

WARSZAWA
STARE POW¥ZKI

grób J. Zwolakowskiej
grób W. Tazbirówny

grób E. Grodeckiej
grób J. Rodowicza

grób W. Bublewskiego

grób H. WIœniewskiej

Grób

grób
Z. Syrokomskiego

grób A. Zawadzkiej
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grób J. Mauersbergera

grób J. Brauna

WITOLD BUBLEWSKI
(20 CZERWCA 1904 - 22 LIPCA 2007)

Urodzony w D¹browie Tarnowskiej, pisarz, poeta, dramaturg,
krytyk literacki, publicysta, dzia³acz polityczny, harcerz.
W okresie gimnazjalnym by³ cz³onkiem III Dru¿yny Harcerskiej
im. Micha³a Wo³odyjowskiego. Wzi¹³ udzia³ jako ochotnik
w wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie miêdzywojennym wydawca i redaktor „Gazety Literackiej” w Krakowie. W czasie
II wojny œwiatowej stan¹³ na czele utworzonej przez siebie katolickiej organizacji polityczno-wojskowej Unia. Wzi¹³ udzia³
w Powstaniu Warszawskim. Jako ostatni Delegat Rz¹du na Kraj
i przewodnicz¹cy Rady Jednoœci Narodowej zredagowa³ Testament Polski Walcz¹cej i Manifest do Narodu Polskiego i Narodów Zjednoczonych. W 1948 r. ukoñczy³ studia filozoficzne na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dzia³acz Stronnictwa
Pracy, po wojnie w latach 1948-1956 wiêziony przez w³adze
stalinowskie za dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹. W latach 19651975 przebywa³ w Rzymie, gdzie wyg³asza³ m.in. wiele prelekcji w Radiu Watykañskim.
Autor pieœni „P³onie ognisko i szumi¹ knieje”.

Urodzony w Kamyszynie nad Wo³g¹. Porucznik AK, kpt. marynarki wojennej, jachtowy kapitan ¿eglugi wielkiej, twórca harcerskiego wychowania wodnego, harcmistrz.
W Carycynie za³o¿y³ w 1917 r. zastêp polskich skautów. Po powrocie do Polski w 1919 r. harcerz 39 WDH im. Józefa Wybickiego w Warszawie. W 1924 r. ukoñczy³ kurs morski w Harcerskim Hufcu Syberyjskim na Helu, wst¹pi³ do Ligi Morskiej
i Rzecznej. By³ inicjatorem powstania w 1930 r. i kierownikiem
referatu, a nastêpnie kierownictwa Harcerskich Dru¿yn ¯eglarskich w G³ównej Kwaterze Harcerzy. Komendant Miêdzynarodowego Zlotu Skautów Wodnych w Garczynie w 1932 r. i samodzielnego podobozu ¿eglarskiego na Jamboree w Gödöllõ
w 1933 r. W 1935 r. z jego inicjatywy powsta³a „harcerska szko³a
pod ¿aglami” na „Zawiszy Czarnym” pod dowództwem gen. Mariusza Zaruskiego. Autor projektu harcerskiej bandery. W latach
1936-1939 cz³onek Naczelnej Rady Harcerskiej, inicjator pozyskania dla ZHP jachtów „Zawisza Czarny” (1934) i „Zawisza
Czarny II” (1959). Podczas kampanii wrzeœniowej 1939 r. ranny.
Po rekonwalescencji dzia³a³ w organizacji „ALFA” – konspiracyjnej komórce Marynarki Wojennej AK. Bra³ udzia³ w Powstaniu Warszawskim. W latach 1959-1969 twórca i spo³eczny komendant Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni. Autor
licznych artyku³ów zwi¹zanych z problematyk¹ wychowania morskiego oraz ruchem harcerskich dru¿yn wodnych. W 1978 r. wst¹pi³ do Harcerskiego Krêgu Seniorów „Korzenie” Chor¹gwi Gdañskiej. Do koñca ¿ycia by³ Honorowym Komodorem ZHP.

[miejsce spoczynku: Warszawa, Stare Pow¹zki, kw. 170, grób przy alejce]

znani, ale czy pamiêtani?

JERZY BRAUN
(1.09.1901 – 17.10.1975)

[miejsce spoczynku: Warszawa, Stare Pow¹zki, kw. 315A, rz. 3, m. 1-2]
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znani, ale czy pamiêtani?

EWA GRODECKA

KS. JAN PAWE£ MAUERSBERGER

(15.02.1904 – 1.09.1973)

(4.09.1877 – 12.08.1942)

Urodzona w Warszawie, doktor historii, wybitna instruktorka
harcerska, harcmistrzyni.
W 1921 r. za³o¿y³a XV ¯DH w Utracie (Piastów), by³a komendantk¹ V Hufca Mazowieckiego, a w latach 1927-1929 pe³ni³a
obowi¹zki komendantki Chor¹gwi Mazowieckiej Harcerek. Studiowa³a w Warszawie i Lwowie, gdzie w 1931 r. uzyska³a doktorat z historii wychowania. Od 1930 r. cz³onkini G³ównej Kwatery Harcerek, w latach 1930-1932 i 1938-1939 redaktor
„Skrzyde³” – pisma instruktorek harcerskich. W latach 19321935 pracowa³a w szkole instruktorek na Buczu, by³a zastêpczyni¹ Naczelniczki Harcerek, kierowniczk¹ Wydzia³u Organizacyjnego. Kierowa³a czytelni¹ i poradni¹ GK. Wywar³a du¿y
wp³yw na rozwój dru¿yn wêdrowniczek, kszta³cenie instruktorek harcerskich.
W czasie okupacji – oficer AK, cz³onkini Komendy Pogotowia
Harcerek, bra³a udzia³ w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie
organizowa³a opiekê nad osieroconymi dzieæmi, pracowa³a
w Polskim Zwi¹zku Niewidomych. Pozostawi³a du¿¹ spuœciznê
pisarsk¹: Tropem zastêpu „¯urawi”, Rzeka, O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu, Materia³y do historii...

Urodzony w Warszawie, ksi¹dz, dzia³acz harcerski i spo³eczny,
harcmistrz Rzeczypospolitej.
Zwi¹zany z harcerstwem od 1912 r. W 1914 r. kapelan na kursie
instruktorskim w Skolem. W latach 1915-1916 cz³onek Naczelnej Komendy Skautowej w Warszawie, nastêpnie komendant
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w Królestwie Polskim. W latach 1920-1921 dzia³a³ na rzecz zjednoczenia organizacji harcerskich i skautowych w ZHP. Od 1919 r. kapelan Wojska Polskiego. W roku 1923 oraz w latach 1927-1929 przewodnicz¹cy
ZHP, w latach 1924-1925 jego naczelny kapelan. W latach 19351939 kanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego. W Koœcielisku
za³o¿y³ prewentorium dla m³odzie¿y harcerskiej. W czasie okupacji w latach 1939-1942 by³ przewodnicz¹cym Szarych Szeregów.

[miejsce spoczynku: Warszawa, Stare Pow¹zki, kwatera 84, rz. 4, m. 19-20]
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[miejsce spoczynku: Warszawa, Stare Pow¹zki, kwatera C, rz. 3]

ZYGMUNT SYROKOMSKI
(23.02.1908 – 10.05.2010)

Urodzony w Warszawie, harcerz, ¿o³nierz Szarych Szeregów
i Armii Krajowej.
Cz³onek 21 Warszawskiej Dru¿yny Harcerskiej im. gen. Ignacego Pr¹dzyñskiego, a w latach 1935-1939 – 23 WDH im. Boles³awa Chrobrego („Pomarañczarni”). Od paŸdziernika 1939 r.
zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ w Szarych Szeregach. Bra³ udzia³ w wielu akcjach bojowych, m.in. akcji pod
Arsena³em, pod Celestynowem i w Sieczychach. Uczestniczy³
w Powstaniu Warszawskim, podczas którego zosta³ kilkukrotnie ranny, odznaczony Krzy¿em Srebrnym Orderu Virtuti Militari, awansowany na stopieñ porucznika.
24 grudnia 1948 r. aresztowany przez UB, zmar³ podczas brutalnego œledztwa. 12 stycznia 1949 r. jego cia³o zosta³o w tajemnicy, anonimowo pogrzebane na Cmentarzu Pow¹zkowskim.
Rodzinê o jego œmierci powiadomiono dopiero 1 marca, a 16
marca przeprowadzono ekshumacjê i trumnê umieszczono w rodzinnym grobie na Starych Pow¹zkach. Grób symboliczny znajduje siê tak¿e w Kwaterze „na £¹czce” na Pow¹zkach Wojskowych.

Urodzony w Warszawie, pedagog, instruktor harcerski, harcmistrz
W wieku 12 lat zosta³ harcerzem 17 WDH w Gimnazjum im.
Króla W³adys³awa IV w Warszawie – by³ w niej zastêpowym
i przybocznym. Ukoñczy³ studia pedagogiczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. By³ dru¿ynowym
49 WDH, kierownikiem Wydzia³u Ogólnego Komendy Chor¹gwi Warszawskiej ZHP, szefem kursów podharcmistrzowskich,
wizytatorem obozów i kolonii letnich i zimowych. W 1937 r. zosta³ instruktorem GK Harcerzy – zajmowa³ siê dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹ wœród polonijnego harcerstwa w Niemczech, Francji,
Belgii i na £otwie. We wrzeœniu 1939 r. walczy³ w Ochotniczych
Robotniczych Batalionach Obrony Warszawy. W 1940 r. zosta³
zastêpc¹ komendanta czêœci lewobrze¿nej Chor¹gwi Mazowieckiej Szarych Szeregów (kryptonim „Puszcza”). W paŸdzierniku
1942 r. przeniesiony do Krakowa – by³ ³¹cznikiem SzSz miêdzy
Warszaw¹ a Krakowem, wyk³ada³ na kursach AK. Po wojnie zatrudniony w Ministerstwie Oœwiaty, sk¹d skierowano go do pracy
w Naczelnictwie ZHP. Pe³ni³ tam m.in. funkcje szefa Dzia³u Skarbowego i prezesa Centrali Dostaw Harcerskich.
Po reaktywowaniu ZHP w 1956 r. pracowa³ w Komendzie Chor¹gwi Warszawskiej i GK ZHP, od 1965 przez trzy kadencje by³
sekretarzem CKR. Zasiada³ w Komisji Opiniuj¹cej przyznawanie Krzy¿a „Za Zas³ugi dla ZHP” z Rozet¹-Mieczami, by³ kierownikiem planowania i dokumentacji Harcerskiego Festiwalu
Kultury M³odzie¿y Szkolnej w Kielcach.

[miejsce spoczynku: Warszawa, Stare Pow¹zki, kw. 228, rz. 1, m. 12]

znani, ale czy pamiêtani?

JAN RODOWICZ „ANODA”
(7.03.1923 – 7.01.1949)

[miejsce spoczynku: Warszawa, Stare Pow¹zki, kw. 32, rz¹d 1, grób 36-37]
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znani, ale czy pamiêtani?

WANDA TAZBIRÓWNA

HALINA WIŒNIEWSKA

(11.08.1920 – 3.02.2006)

(22.09.1920 – 8.02.2011)

Urodzona w Warszawie, jêzykoznawca, wybitna instruktorka
Nieprzetartego Szlaku, harcmistrzyni.
Absolwentka Liceum im. Królowej Jadwigi w Warszawie. Harcerka od 1931 r. Przed II wojn¹ œwiatow¹ dru¿ynowa dru¿yny
w Instytucie G³uchoniemych i Ociemnia³ych. W czasie okupacji
uczestniczy³a w konspiracji i tajnym nauczaniu. W latach 194244 referentka Pogotowia Harcerek na powiaty miñsko-mazowiecki
i siedlecki. Sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, po powstaniu wiêziona w obozach jenieckich Lamsdorf i Oberlangen. Po
wyzwoleniu przez dwa lata przebywa³a w Anglii, wróci³a do Polski w roku 1947. Ukoñczy³a studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, Pracowa³a w wydawnictwach, m.in. nad S³ownikiem Jêzyka Polskiego pod kierunkiem W. Doroszewskiego.
Po odrodzeniu ZHP w 1956 r. powróci³a do pracy z dzieæmi
w Instytucie G³uchoniemych, prowadz¹c do 1999 r. Szczep „Têcza”. Wykszta³ci³a liczne grono instruktorów harcerskich, w tym
instruktorów nies³ysz¹cych. Bra³a aktywny udzia³ w pracach nad
tworzeniem Nieprzetartego Szlaku. Publikowa³a wiele artyku³ów o tematyce harcerskiej, m.in. o pracy z dzieckiem nies³ysz¹cym (Oni te¿ wêdruj¹ harcerskim szlakiem).
Za ratowanie ¯ydów w czasie wojny otrzyma³a w 1994 r. Medal
„Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata”, a w 2002 r. za dzia³alnoœæ w Towarzystwie PrzyjaŸni Polsko-Izraelskiej tytu³ honorowej obywatelki Izraela.

Urodzona w Milanówku ko³o Warszawy, architekt-urbanista,
harcmistrzyni.
W 1931 r. wst¹pi³a do 10 W¯DH im. ks. J. Su³kowskiego w Warszawie. W czasie wojny by³a dru¿ynow¹, komendantk¹ Hufca
Harcerek Mokotów, pe³ni³a funkcjê w sanitariacie Wojskowej
S³u¿by Kobiet AK. Aktywna w harcerstwie bezpoœrednio po
II wojnie œwiatowej, a nastêpnie od 1971 roku (ca³y czas w Hufcu
Warszawa-Mokotów). W czasie zmian, jakie mia³y miejsce
w ZHP w latach 1989-1990, wraz z hm. Ann¹ Zawadzk¹, hm.
Stefanem Mirowskim i hm. Janem Rossmanem wspiera³a odnowê organizacji. By³a wielkim autorytetem nie tylko dla swojego œrodowiska, ale i kolejnych w³adz Zwi¹zku. W 1997 r. zjazd
Hufca Mokotów powierzy³ jej ponownie funkcjê komendantki
hufca, któr¹ pe³ni³a do 1999 r. W ostatnich latach by³a instruktork¹ Muzeum Harcerstwa oraz Komisji Historycznej Chor¹gwi Sto³ecznej ZHP. Harcerskie wspomnienia zawar³a w ksi¹¿ce Gawêdy druhny Babci.
Pracowa³a m.in. w Biurze Odbudowy Stolicy. By³a honorowym
cz³onkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jest autork¹ wielu
projektów i opracowañ.

[miejsce spoczynku: Warszawa, Stare Pow¹zki, kw. 139, 17 grób za grobem marsza³ka Rydza-Œmig³ego]
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[miejsce spoczynku: Warszawa, Stare Pow¹zki, kw. 98, rz. 1, m. 14]

JADWIGA ZWOLAKOWSKA
(19.03.1895 – 9.12.1944)

Urodzona w Warszawie, anglistka, nauczycielka i autorka podrêczników, wybitna instruktorka ZHP, siostra Tadeusza Zawadzkiego „Zoœki”, harcmistrzyni.
W latach 1937-1942 dru¿ynowa 14 W¯DH. W latach 1942-1944
hufcowa Hufca Harcerek Warszawa Œródmieœcie. Po wojnie
w latach 1945-1946 zastêpczyni komendantki Warszawskiej
Chor¹gwi Harcerek, nastêpnie 1947-1948 cz³onkini G³ównej
Kwatery Harcerek, a po odrodzeniu ZHP w latach 1956-1958
kierowniczka Wydzia³u Kszta³cenia Chor¹gwi Warszawskiej.
W latach 80. aktywnie uczestniczy³a w przeprowadzaniu zmian
w ZHP. Na ZjeŸdzie w Bydgoszczy w 1990 r. wybrana na wiceprzewodnicz¹c¹ ZHP. Pe³ni³a tê funkcjê do 1993 r.
Autorka i wspó³autorka wielu ksi¹¿ek, m.in. opowieœci biograficznej o swoim bracie Tadeusz Zawadzki „Zoœka”, biografii
Aleksandra Kamiñskiego „Kamyka” monografii dotycz¹cych
historii harcerstwa ¿eñskiego, w tym Dzieje harcerstwa ¿eñskiego
w Polsce w latach 1911-1948/49 oraz cyklu prezentuj¹cego
wybitne instruktorki Gawêdy o tych, które przewodzi³y.

Urodzona w maj¹tku G³êbokie na Podlasiu, pionierka ¿eñskiego ruchu zuchowego, harcmistrzyni.
W 1915 r. rozpoczê³a pracê jako nauczycielka w polskiej szkole
w Kiszyniowie i tam za³o¿y³a jeden z pierwszych zastêpów harcerek i harcerzy. W 1921 r. wróci³a do Warszawy, pracowa³a
w szkole powszechnej prowadz¹c przez d³ugie lata 38 Dru¿ynê
Harcerek, która z czasem rozros³a siê w Hufiec Wola. W 1926 r.
wesz³a w sk³ad Komisji Zuchów przy Wydziale Programowym
GK Harcerek, a od 1928 r. objê³a kierownictwo samodzielnego
Wydzia³u Zuchów. W 1933 r. wyda³a podrêcznik W gromadzie
zuchów, nastêpnie Piosenki i tañce zuchowe, Opowiadania zuchowe, Gry zuchowe.
[miejsce spoczynku: Warszawa, Stare Pow¹zki, kwatera 227, rz. 6, m. 5]

znani, ale czy pamiêtani?

ANNA ZAWADZKA
(8.02.1919 – 22.06.2004)

[miejsce spoczynku: Warszawa, Stare Pow¹zki, kwatera K, rz. 1, m. 23-24]
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znani, ale czy pamiêtani?

WARSZAWA

grób J. £apiñskiej
na Cm.
Bródnowskim

POZOSTA£E CMENTARZE

Pow¹zki Wojskowe
(zobacz: str. 3-7)

Stare Pow¹zki
(zobacz: str. 8-13)

grób J. Rossmana
na Cm. Ewangelicko-Augsburskim
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Œwi¹tynia Opatrznoœci Bo¿ej
– w Panteonie Wielkich Polaków
s¹ pochowani
R. Kaczorowski i Z. Peszkowski

JÓZEFINA £APIÑSKA
(18.09.1900 – 27.07.1986)

Urodzony w Bia³ymstoku, polityk, dzia³acz harcerski, harcmistrz.
Harcerz od 1931 r., dru¿ynowy, w roku 1938 w³¹czy³ siê w rozwój specjalnoœci lotniczej w ZHP. We wrzeœniu 1939 r. po nieudanej wyprawie kolarskiej starszych harcerzy, pragn¹cych do³¹czyæ do wojska, wst¹pi³ do tajnego hufca harcerskiego, potem
do Szarych Szeregów. Aresztowany w 1940 r., wiêziony w Bia³ymstoku, póŸniej w Miñsku, 1 lutego 1941 r. otrzyma³ wyrok
œmierci zamieniony przez S¹d Najwy¿szy ZSRR na 10 lat zes³ania, pobyt w ³agrze i pracê w kopalni z³ota.
Na mocy uk³adu podpisanego przez gen. Sikorskiego odzyska³
wolnoœæ, w 1942 r. dotar³ do powstaj¹cego w ZSRR wojska polskiego. Z Drugim Korpusem Polskim przeszed³ ca³y szlak bojowy, przez Palestynê, Irak, W³ochy, walczy³ pod Monte Cassino.
Na okrêcie, którym jego dywizja p³ynê³a z Port Saidu do Basry,
odby³ próbê podharcmistrzowsk¹.
Po wojnie pozosta³ na emigracji w Wielkiej Brytanii, w³¹czy³
siê do pracy harcerskiej. By³ dru¿ynowym, zastêpc¹ komendanta Chor¹gwi Starszoharcerskiej, cz³onkiem G³ównej Kwatery
Harcerzy, Naczelnikiem Harcerzy w latach 1955-67, komendantem polskiej wyprawy na Jamboree w 1957 r. oraz zlotów
w 1969 r. na Monte Cassino i w 1982 r. w Belgii. Przewodnicz¹cy ZHP dzia³aj¹cego poza Krajem w latach 1967-88.
Ostatni prezydent RP na uchodŸstwie od 19 lipca 1989 r. do 22
grudnia 1990 r., kiedy to przekaza³ insygnia prezydenckie, wywiezione z Polski w 1939 r. Lechowi Wa³êsie. Zgin¹³ w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem 10 kwietnia 2010 r.

Urodzona w £odzi, dr filozofii, wybitna instruktorka i dzia³aczka harcerska, harcmistrzyni.
W latach 1929-1934 komendantka Kielecko-Radomskiej Chor¹gwi Harcerek. W latach 1931-1939 – komendantka stanicy
i Szko³y Instruktorskiej Harcerstwa ¯eñskiego na Buczu. Cz³onkini G³ównej Kwatery Harcerek. Reprezentowa³a ZHP w miêdzynarodowym ruchu skautowym. W 1938 r. powo³ana na stanowisko komendantki Pogotowia Harcerek, pe³ni³a tê funkcjê
przez ca³¹ okupacjê. Organizowa³a szkolenie harcerek w wojskowych s³u¿bach pomocniczych oraz s³u¿bê opiekuñczo-wychowawcz¹ dla dzieci. Po wojnie pracowa³a jako adiunkt w Instytucie GruŸlicy. Autorka m.in. Harcerki na zwiadach i opracowañ
dotycz¹cych udzia³u harcerek w walce z okupantem.
[miejsce spoczynku: Warszawa, Cmentarz Bródnowski, kwatera 52A, rz. 4, m. 4]

znani, ale czy pamiêtani?

RYSZARD KACZOROWSKI
(26.11.1919 – 10.04.2010)

[miejsce spoczynku: Warszawa, Œwi¹tynia Opatrznoœci Bo¿ej]
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znani, ale czy pamiêtani?

KS. ZDZIS£AW JASTRZÊBIEC PESZKOWSKI JAN ROSSMAN
(23.08.1918 – 8.10.2007)

(6.12.1916 – 13.06.2003)

Urodzi³ siê w Sanoku, ksi¹dz, dr filozofii, profesor teologii pastoralnej i literatury jêzyka polskiego, dzia³acz harcerski, harcmistrz.
W harcerstwie od 1928 r. – zuchmistrz, uczeñ Aleksandra Kamiñskiego w Górkach Wielkich, uczestnik Jubileuszowego Zlotu
Harcerstwa Polskiego w Spale w 1935 r. Studiowa³ w Szkole
Podchor¹¿ych Kawalerii w Grudzi¹dzu. W kampanii wrzeœniowej 1939 r. dowodzi³ pu³kiem u³anów, wiêzieñ Kozielska,
unikn¹³ œmierci w Katyniu. Przeszed³ szlak wojenny w armii
gen. Andersa przez Rosjê, Iran, Palestynê, Irak, Egipt, Indie,
Syriê, Liban, W³ochy i Angliê. Po wojnie pozosta³ na emigracji.
Studiowa³ w Oksfordzie i na uczelniach w USA, w 1954 r. przyj¹³
œwiêcenia kap³añskie. Duszpasterz m³odzie¿y i licznych grup
polonijnych. W 1989 r. powróci³ do Polski, by³ ³¹cznikiem miêdzy Ojczyzn¹ a Poloni¹ rozproszon¹ po ca³ym œwiecie.
Autor ksi¹¿ek: Wspomnienia jeñca z Kozielska, Pamiêæ Golgoty
Wschodu, Ojcze Œwiêty – powiedzia³eœ nam..., kilkuset pozycji
z zakresu teologii, historii Polski, literatury, filozofii, podrêczników do nauki jêzyka polskiego i kultury, podrêczników wychowawczych, dydaktycznych, a tak¿e modlitewników i antologii.
Naczelny kapelan ZHPpgK, uczestnik zlotów i zjazdów. Kapelan Rodzin Katyñskich, za³o¿yciel i prezes fundacji „Golgota
Wschodu”. Dziêki jego staraniom mog³y powstaæ cmentarze w Katyniu, Charkowie i Miednoje, a w Polsce i na obczyŸnie, wœród
Polonii – liczne pomniki i miejsca pamiêci ku czci polskich oficerów.

Urodzony w Warszawie, doktor nauk technicznych, porucznik
AK (pseudonimy: „Wacek”, „Kuna”), instruktor harcerski, harcmistrz.
Cz³onek dru¿yny, a nastêpnie dru¿ynowy 3 Warszawskiej Dru¿yny Harcerzy im. ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Mianowany
podharcmistrzem, a nastêpnie harcmistrzem w 1938 r. W czasie
II wojny œwiatowej cz³onek G³ównej Kwatery Szarych Szeregów. Od 1942 r. kierownik Wydzia³u Kszta³cenia Starszyzny,
a potem wizytator Chor¹gwi Warszawskiej, twórca s³awnej
„Szko³y za lasem” – kursów podharcmistrzowskich Szarych Szeregów. W Powstaniu Warszawskim by³ oficerem w batalionie
„Zoœka” na Woli i Starym Mieœcie, organizowa³ sieæ kana³ów
dla powstañców.
Po wojnie podj¹³ przerwane studia na Politechnice Warszawskiej, uzyska³ dyplom magistra in¿yniera budownictwa, a nastêpnie tytu³ doktora. By³ wybitnym in¿ynierem – budowa³ Trasê W-Z, wyk³ada³ na Politechnice Warszawskiej, £ódzkiej
i Uniwersytecie Narodowym w Kinszasie.
W paŸdzierniku 1956 r. wraz z Aleksandrem Kamiñskim i instruktorami z Szarych Szeregów uczestniczy³ w dzia³aniach na
rzecz odbudowy ZHP. Uczestniczy³ te¿ w przemianach harcerstwa w roku 1989 – by³ inicjatorem listu „Bandy czworga” i koncepcji, aby Stefan Mirowski zosta³ przewodnicz¹cym ZHP.

[miejsce spoczynku: Warszawa, Œwi¹tynia Opatrznoœci Bo¿ej]
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[miejsce spoczynku: Warszawa, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, wejœcie od ul.
¯ytniej, kw. B, pierwszy grób od muru]

grób L. Dmytrowskiego
na Cm. Rakowickim w Krakowie

KRAKÓW-OŒWIÊCIM-ZAKOPANE

grób M. £yczko
na Cm. Salwatorskim
w Krakowie

tablica w Oœwiêcimiu

grób O. i A. Ma³kowskich
w Zakopanem

znani, ale czy pamiêtani?

PO£UDNIE POLSKI:

koœció³ œw. Agnieszki w Krakowie
– w krypcie znajduj¹ siê prochy J. Hallera

17

znani, ale czy pamiêtani?

LEON DMYTROWSKI „£OŒ WIESZCZY”

JÓZEF HALLER

(27.05.1913 – 17.03.2005)

(13.08.1873 – 4.06.1960)

Urodzony w Krakowie, wybitny zuchmistrz, uczeñ i wspó³pracownik Aleksandra Kamiñskiego, pedagog, harcmistrz.
W 1926 r. wst¹pi³ w Krakowie do 11 Dru¿yny Harcerzy im.
S.Staszica. W 1933 r. ukoñczy³ kurs zuchmistrzów prowadzony
przez A. Kamiñskiego. Przed II wojn¹ œwiatowa dru¿ynowy
zuchowy, instruktor wydzia³ów zuchowych w Krakowskiej i Zag³êbiowskiej Choragwi Harcerzy. Bra³ udzia³ w wojnie obronnej na Œl¹sku, trafi³ do niewoli, z której uciek³, nastêpnie pracowa³ jako wychowawca w internacie w Konstancinie k. Warszawy.
Po wojnie wróci³ do Krakowa, gdzie zosta³ kierownikiem Wydzia³u Zuchowego Chor¹gwi Krakowskiej Harcerzy, a po odrodzeniu ZHP w 1956 r. Chor¹gwi Krakowskiej ZHP. Wspó³pracowa³ z G³ówn¹ Kwater¹ ZHP, z CSIZ w Cieplicach, a potem
w CSI i CSIZ w Oleœnicy, prowadzi³ kursy, uczestniczy³ w centralnych akcjach szkoleniowych. Autor publikacji metodycznych
i repertuarowych, piosenek i pl¹sów zuchowych oraz ksi¹¿ki
Trzy m³odoœci ruchu zuchowego. Odznaczony m.in. krzy¿ami:
Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Z³otym i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem „Za
Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939”, Z³otym Krzy¿em „Za Zas³ugi dla ZHP” z „Rozet¹-Mieczami”.

Urodzony w Jurczycach pod Krakowem, genera³ broni Wojska
Polskiego, legionista, przewodnicz¹cy ZHP, dzia³acz polityczny i spo³eczny, harcmistrz.
Absolwent Akademii Technicznej w Wiedniu, w latach 18951910 s³u¿y³ w wojsku austriackim w 11 Pu³ku Artylerii we Lwowie i Stanis³awowie. Po wyst¹pieniu z wojska od 1911 r. zwi¹za³ siê ruchem skautowym i Towarzystwem Gimnastycznym
„Sokó³”. W 1913 r. wraz z kolegami opracowa³ wzory oznak
i terminów harcerskich.
W latach 1914-1918 walczy³ na frontach I wojny œwiatowej –
dowódca 3. Pu³ku, a nastêpnie II Brygady Legionów Polskich,
5. Dywizji Strzelców Polskich, II Korpusu Polskiego na Ukrainie
i powo³anej w 1918 r. przez Komitet Narodowy Polski we Francji
B³êkitnej Armii. W latach 1919-1920 walczy³ na froncie polskoukraiñskim, w wojnie polsko-bolszewickiej, dowodzi³ Frontem
Pomorskim utworzonym w celu pokojowego i planowego zajêcia
Pomorza, przyznanego Polsce na mocy ustaleñ Traktatu Wersalskiego, dokona³ symbolicznych zaœlubin Polski z morzem.
W latach miêdzywojennych przewodnicz¹cy ZHP (1920-1923),
prezes PCK (1920-1926), pose³ na Sejm RP (1922-1927). Generalny Inspektor Artylerii, po przewrocie majowym J. Pi³sudskiego w 1926 r. przeszed³ w stan spoczynku. W czasie drugiej
wojny œwiatowej w latch 1940-1943 ministrer oœwiaty w Polskim Rz¹dzie na UchodŸstwie. Po wojnie pozosta³ na emigracji
w Anglii, zmar³ w Londynie. Odznaczony orderami Or³a Bia³ego i Virtuti Militari.

[miejsce spoczynku: Kraków, Cmentarz Rakowicki, kwatera XCIII, rz. 12, m. 17]

[miejsce spoczynku: Kraków, krypta w koœciele garnizonowym œw. Agnieszki]
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OLGA MA£KOWSKA
(1.09.1888 – 15.01.1979)

Urodzona w Skawinie, z domu Birnbaum, pedagog, sier¿. pchor.
AK, twórczyni Nieprzetartego Szlaku, harcmistrzyni.
Od 1936 r. w 3 Krakowskiej Dru¿ynie Harcerek im. R. Traugutta. W czasie okupacji w ZWZ. By³a ³¹czniczk¹ w zgrupowaniu
„¯elbet”. W 1939 r. za³o¿y³a podziemn¹ dru¿ynê, która uczestniczy³a m.in. w organizowaniu pomocy dla wiêŸniów obozu koncentracyjnego Gross Rosen.
Po wojnie dru¿ynowa, hufcowa I Hufca Harcerek „Oleandry”,
kierowniczka Wydzia³u S³u¿by Dziecku Komendy Chor¹gwi
Krakowskiej. W paŸdzierniku 1956 r. powróci³a do dzia³alnoœci
w organizacji. By³a zastêpc¹ hufcowego Hufca Kraków Zwierzyniec, zastêpc¹ kierownika i kierownikiem Wydzia³u Kszta³cenia Komendy Chor¹gwi. W 1958 r. w Rabce zorganizowa³a
kurs dla nauczycieli i wychowawców z sanatoriów i prewentoriów dzieciêcych. W roku 1959 r. uczestnicy tego kursu utworzyli przy GK ZHP dru¿ynê „Nieprzetartego Szlaku”. Pocz¹tkowo kierowa³a Referatem Dru¿yn przy Zak³adach Specjalnych
w Komendzie Chor¹gwi w Krakowie, a potem Sztabem i Wydzia³em NS GK ZHP. Przez 29 lat stoj¹c na czele NS przyczyni³a siê do rozwoju dzia³alnoœci harcerskiej w zak³adach specjalnych, szpitalach, sanatoriach, domach dziecka.
W latach 1990-1993 pe³ni³a funkcjê wiceprzewodnicz¹cej ZHP.

Urodzona w Krzeszowicach, z domu Drahonowska, wychowawczyni, wybitna dzia³aczka i instruktorka harcerska, harcmistrzyni
Rzeczypospolitej.
W czasie studiów we Lwowie w³¹czy³a siê w przeszczepianie
skautingu na grunt polski. Dru¿ynowa III Lwowskiej Dru¿yny
Skautowej (pierwszej ¿eñskiej), a nastêpnie za³o¿ycielka ¿eñskich dru¿yn w Zakopanem. ¯ona Andrzeja Ma³kowskiego. Jej
dru¿yna pierwsza u¿ywa³a pozdrowienia „Czuwaj”. Wspó³autorka tekstu hymnu harcerskiego (dostosowa³a do melodii pieœni „Na barykady” s³owa wiersza Ignacego Kozielewskiego i dopisa³a refren). W latach 1915-1921 przebywa³a w Anglii
i Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do Polski od 1925 r. organizowa³a Harcersk¹ Szko³ê Pracy w Sromowcach Wy¿nych
znan¹ jako „Cisowy Dworek”. Przewodniczy³a VII Œwiatowej
Konferencji WAGGGS na Buczu w 1932 r. i zosta³a wybrana
do Komitetu Œwiatowego. W latach 1939-1961 przebywa³a na
emigracji w Anglii. By³a cz³onkini¹ najwy¿szych w³adz ZHP
poza granicami Kraju, pracowa³a w polskich placówkach opiekuñczych. Po powrocie do kraju zamieszka³a w Zakopanem,
gdzie zmar³a.

znani, ale czy pamiêtani?

MARIA £YCZKO
(14.08.1923 – 22.06.2004)

[miejsce spoczynku: nowy cmentarz w Zakopanem]

[miejsce spoczynku: Kraków, Cmentarz Salwatorski, kw. I (w pó³nocno-wschodnim
rogu cmentarza)]
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ANDRZEJ MA£KOWSKI

STANIS£AW SEDLACZEK

(31.10.1888 – 15.01.1919)

(31.01.1892 – 3.08.1941)

Urodzony w Trêbkach k. Kutna, jeden z twórców polskiego harcerstwa, wybitny instruktor, dzia³acz organizacji niepodleg³oœciowych.
Autor pierwszego polskiego przek³adu ksi¹¿ki R. Baden-Powella
Scouting for Boys. Wiosn¹ 1911 r. komendant pierwszego kursu
skautowego w Brzuchowicach k. Lwowa. Cz³onek Naczelnej
Komendy Skautowej powo³anej w dniu 22 maja 1911 r. rozkazem nr 1/11. Redaktor pisma „Skaut”. W 1913 r. uczestniczy³
w wyprawie polskich skautów na III zlot skautów brytyjskich
w Birmingham. Po wybuchu I wojny œwiatowej wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych, a potem do Kanady, gdzie wst¹pi³ do armii kanadyjskiej. W 1918 r. przeszed³ do Armii Polskiej gen.
Józefa Hallera. Wys³any z misj¹ do gen. Lucjana ¯eligowskiego, pod którego dowództwem koncentrowa³y siê w Odessie oddzia³y polskie, zgin¹³ na statku „Chaonia”, który w zatoce Messyñskiej natkn¹³ siê na minê i zaton¹³.

Urodzony w Ko³omyi, pedagog, instruktor i dzia³acz harcerski,
harcmistrz Rzeczypospolitej.
W 1913 r. wszed³ do Zwi¹zkowego Naczelnictwa Skautowego
jako sekretarz. W latach 1915-1919 przebywa³ w Kijowie, kieruj¹c jako naczelnik prac¹ Harcerstwa Polskiego w Pañstwie
Rosyjskim. W 1919 r. wszed³ w sk³ad Wydzia³u Wykonawczego
Naczelnej Rady Harcerskiej. W latach 1919-1921 i 1925-1931
Naczelnik G³ównej Kwatery Mêskiej. W czasie okupacji hitlerowskiej wspó³twórca i pierwszy Naczelnik Hufców Polskich
(HP). Za dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ zosta³ aresztowany i zes³any do Oœwiêcimia, gdzie zgin¹³.

[miejsce spoczynku: grób symboliczny na cmentarzu w Zakopanem]
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[miejsce spoczynku: obóz zag³ady w Oœwiêcimiu; miejsce pamiêci: tablica na bloku 15]

grób M. Hrabowskiej
na Cm. Witomiñskim
w Gdyni

grób J. Grzesiaka
na cm. Srebrzysko
w Gdañsku

znani, ale czy pamiêtani?

TRÓJMIASTO
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JÓZEF GRZESIAK „CZARNY”

MARIA HRABOWSKA

(11.11.1900 – 18.09.1975)

(8.02.1936 – 14.07.2008)

Urodzony w Czarnej Wsi k. Krakowa, wybitny instruktor harcerski, harcmistrz.
Od 1913 r. harcerz 2 Krakowskiej Dru¿yny Skautowej, a od
1918 r. dru¿ynowy s³ynnej krakowskiej „Czarnej Trzynastki”,
jednej z najprê¿niejszych w œrodowisku krakowskim. Podczas
wojny bolszewickiej 1920 r. walczy³ w Wileñskim Ochotniczym
Baonie Harcerskim i swój wojenny szlak zakoñczy³ w Wilnie,
gdzie przej¹³ dowodzenie 3 Wileñsk¹ Dru¿yn¹ Harcerzy, któr¹
po kilku miesi¹cach przeobrazi³ w 13 Wileñsk¹ Dru¿ynê Harcerzy im. Zawiszy Czarnego „Czarna Trzynastka”. W latach 19351936 komendant Chor¹gwi Wileñskiej ZHP. W chwili wybuchu
II wojny œwiatowej obejmuje funkcjê komendanta Chor¹gwi
Wileñskiej Szarych Szeregów, zostaje cz³onkiem Armii Krajowej. Po wejœciu do Wilna Armii Czerwonej aresztowany, wiêziony w Wilnie, a nastêpnie w Moskwie. Skazany przez s¹d
wojskowy na 10 lat obozów pracy i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich zosta³ wywieziony na Syberiê, do Workuty. Po powrocie do Polski w 1955 r. osiad³ w Gdañsku.
Na ZjeŸdzie £ódzkim wybrany do Naczelnej Rady Harcerskiej
i G³ównej Kwatery. Pe³ni³ te¿ funkcjê komendanta Chor¹gwi
Gdañskiej. W 1960 r., nie widz¹c mo¿liwoœci dalszej pracy
w strukturach ZHP, zwróci³ siê o zwolnienie z organizacji.

Urodzona w Poznaniu, przewodnicz¹ca ZHP w latach 19962001, prof. dr hab. nauk medycznych, harcmistrzyni.
Do harcerstwa wst¹pi³a w wieku 11 lat. W latach 1957-1960 r.
dru¿ynowa harcerek przy Pañstwowej Szkole Pielêgniarskiej,
póŸniej w IV LO w Gdañsku, cz³onkini krêgu starszoharcerskiego „Westerplatte” przy Akademii Medycznej, komendantka
Hufca Harcerek ZHP Gdañsk-Œródmieœcie. Po jego rozwi¹zaniu zawiesi³a dzia³alnoœæ w ZHP, wróci³a w 1980 r. wspó³tworz¹c w Gdañsku Kr¹g im. A. Ma³kowskiego. Na zjeŸdzie ZHP
w Bydgoszczy w 1990 r. wybrana na przewodnicz¹c¹ NSH ZHP.
Z jej inicjatywy powsta³ Harcerski Rejestr Represjonowanych.
W 1996 r. po nag³ej œmierci hm. S. Mirowskiego zosta³a przewodnicz¹c¹ ZHP, funkcjê tê pe³ni³a do zjazdu w 2001 r.
Wybitny naukowiec, patomorfolog, kierowa³a Samodzieln¹ Pracowni¹ Patomorfologii Klinicznej Instytutu Po³o¿nictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdañsku. Recenzentka
podrêczników szkolnych z zakresu biologii w Ministerstwie
Edukacji Narodowej. Œwiecki ekspert Episkopatu Polski.

[miejsce spoczynku: Gdañsk, cmentarz Srebrzysko, 3 alejka po prawej, 2 taras, grób
18 po lewej]
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[miejsce spoczynku: Gdynia, Cmentarz Witomiñski, sektor 55, rz¹d 14 od wejœcia po
prawej, grób 15]

grób M. Wocalewskiej
na cm. katolickim
przy ul. Ogrodowej w £odzi

znani, ale czy pamiêtani?

£OD¯

grób A. Olbromskiego
na cm. katolickim
przy ul. Ogrodowej w £odzi
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znani, ale czy pamiêtani?

ANTONI OLBROMSKI

MARIA WOCALEWSKA

(6.06.1896 – 28.07.1958)

(29.04.1885 – 4.08.1944)

Urodzony w Tuszynie (powiat £ódŸ), prawnik, dzia³acz niepodleg³oœciowy i harcerski, harcmistrz.
W 1915 r. wst¹pi³ w Piotrkowie do pierwszej dru¿yny skautowej Polskiej Organizacji Skautowej, by³ zastêpowym, potem plutonowym. By³ komendantem obwodu i zastêpc¹ komendanta,
a nastêpnie komendantem Okrêgu £ódzkiego ZHP. W 1918 r.
komendant Pogotowia Harcerzy na Okrêg £ódzki. Po rozpoczêciu studiów na Uniwersytecie Poznañskim zosta³ sekretarzem Zarz¹du Wielkopolskiego Oddzia³u ZHP i redaktorem czasopisma „Ruch Harcerski”. W 1920 r. wst¹pi³ do Wojska
Polskiego. Oddelegowany na Œl¹sk organizowa³ tam dru¿yny
harcerskie, uczestniczy³ w II powstaniu œl¹skim. Po powrocie
do £odzi w 1921 r. by³ hufcowym, potem zastêpc¹ komendanta
Chor¹gwi £ódzkiej. Do wybuchu II wojny œwiatowej wybierany do Rady Naczelnej. W 1929 r. zosta³ wiceprzewodnicz¹cym
ZHP, a w latach 1931-1937 Naczelnikiem Harcerzy. By³ komendantem Jubileuszowego Zlotu ZHP w Spale w 1935 r. W czasie okupacji zosta³ sekretarzem Naczelnictwa ZHP, a w 1943 r.
przedstawicielem Naczelnictwa w KG AK.

Urodzona w £odzi, wybitna instruktorka i dzia³aczka harcerska, harcmistrzyni Rzeczypospolitej.
W 1913 r. zosta³a przyboczn¹ w I Dru¿ynie Skautowej im. Emilii Plater. W latach 1914-1916 pe³ni³a funkcjê komendantki dru¿yn ³ódzkich. W 1915 r. by³a delegatk¹ na Walny Zjazd Polskiej
Organizacji Skautowej w Piotrkowie i zosta³a wybrana na cz³onka Komendy Naczelnej POS. W 1918 r. wesz³a do Prezydium
Zjazdu Zjednoczeniowego wszystkich organizacji harcerskich
w kraju. Zosta³a cz³onkini¹ Rady Naczelnej, a w 1921 r. Naczelniczk¹ Harcerek. W latach 1923-1926 – wiceprzewodnicz¹ca
ZHP. W czasie II wojny œwiatowej wesz³a do Komendy Pogotowia Harcerek, wspó³pracowa³a z PCK, prowadzi³a dom opiekuñczy dla dzieci w Skolimowie.

[miejsce spoczynku: £ódŸ, cmentarz katolicki przy ul. Ogrodowej, kwatera 4]
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[miejsce spoczynku: £ódŸ, cmentarz katolicki przy ul. Ogrodowej, kwatera 22]

PALMIRY, TORUÑ, CZÊSTOCHOWA,
DROZDOWO, ROGO¯NICA, POZNAÑ

znani, ale czy pamiêtani?

POZOSTA£E

grobowiec rodziny
Lutos³awskich
na cmentarzu
w Drozdowie k. £om¿y

koœció³ pw. Wniebowziêcia NMP
i b³. ks. S. W. Frelichowskiego
w Toruniu

grób J. D¹browskiego
na cm. w Palmirach
grób T. Strumi³³y na cm.
przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu

tablica poœwiêcona F. Marciniakowi
w obozie w Gross Rosen

grób I. Kozielewskiego
na cm. komunalnym
przy ul. Rocha w Czêstochowie
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JULIUSZ D¥BROWSKI

B£. KS. STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI

(12.10.1909 – 2.04.1940)

(22.01.1913 – 23.02.1945)

Urodzony w Krakowie, prawnik, wybitny dzia³acz i instruktor
harcerski, harcmistrz.
Od 1927 r. harcerz 40 Warszawskiej Dru¿yny Harcerskiej, z któr¹
by³ zwi¹zany do 1939 r. Jeden z za³o¿ycieli i g³ównych ideologów KIMB-u. W 1933 r. zosta³ zastêpc¹ kierownika Wydzia³u
Dru¿yn g³ównego dzia³u programowego w GK Harcerzy. Autor
wielu artyku³ów o aspektach dzia³ania harcerstwa w œrodowisku m³odzie¿y robotniczej, regulaminów nowych sprawnoœci dla
starszych ch³opców, podrêczników Harce w zimie, Gry i zabawy w izbie harcerskiej.
27 wrzeœnia 1939 r. wszed³ w sk³ad G³ównej Kwatery Szarych
Szeregów jako jeden z jej za³o¿ycieli. W paŸdzierniku 1939 r.
wspó³za³o¿yciel Polskiej Ludowej Akcji Niepodleg³oœciowej
(PLAN). W styczniu 1940 r. po aresztowaniu rodziny i aktywu
PLAN dla ratowania zak³adników dobrowolnie zg³osi³ siê do
gestapo. Zosta³ rozstrzelany w Palmirach.

Urodzony w Che³m¿y, ksi¹dz, b³ogos³awiony koœcio³a katolickiego, patron harcerstwa, podharcmistrz.
Harcersk¹ drogê rozpocz¹³ w 1927 r. w 24 Pomorskiej Dru¿ynie
Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. Ukoñczy³ Seminarium Duchowne w Pelplinie. Dziêki swojej otwartoœci i ¿yczliwoœci nazywany „ksiêdzem Wickiem”. Jako diakon zosta³ kapelanem
i osobistym sekretarzem biskupa che³miñskiego, a w 1938 r. wikariuszem parafii pw. Wniebowziêcia NMP w Toruniu. Jeszcze
przed wojn¹ zosta³ kapelanem Chor¹gwi Pomorskiej ZHP.
18 paŸdziernika 1939 r. aresztowany przez hitlerowców i osadzony w toruñskim Forcie VII, a nastêpnie w obozach koncentracyjnych Stutthof, Sachsenhausen-Oranienburg, Dachau, za³o¿y³ tam dru¿ynê harcersk¹. W Dachau zajmowa³ siê chorymi
na tyfus, gdzie zmar³ zara¿ony t¹ chorob¹.
7 czerwca 1999 r. zosta³ og³oszony przez Jana Paw³a II b³ogos³awionym.

[miejsce spoczynku: Palmiry k. Warszawy, czêœæ œrodkowa cmentarza, kwatera zamordowanych 2 IV1940 r.]

[miejsce kultu: Toruñ, koœció³ pw. Wniebowziêcia NMP i b³. ks. S. W. Frelichowskiego]

KS. KAZIMIERZ LUTOS£AWSKI
(4.03.1880 – 5.01.1924)

Urodzony w Starzenicach k. Wielunia, wspó³twórca harcerstwa
polskiego, pedagog, doktor nauk humanistycznych, autor prac
popularnonaukowych.
Od 1911 r. redaktor pisma „Skaut”. Autor wiersza „Wszystko
co nasze”, który z refrenem Olgi Drahonowskiej do melodii pieœni „Na barykady” sta³ siê hymnem harcerskim. Prowadzi³ kursy instruktorskie organizowane przez Naczeln¹ Komendê Skautow¹ w Skolem. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.
W dwudziestoleciu miêdzywojennym redaktor „Harcerza”, autor powieœci Harcerskie troski, w latach 1934-1939 redagowa³
„Stra¿nicê Harcersk¹”, opozycyjn¹ wobec oficjalnego harcerstwa. W czasie okupacji prowadzi³ tajne nauczanie, kolportowa³ podziemn¹ prasê. W 1945 r. przes³uchiwany za g³oszenie
antybolszewickich hase³ zosta³ zobowi¹zany do opuszczenia
Warszawy. Powróci³ w rodzinne strony, do Mostowa, póŸniej
do Krzepic, gdzie w miejscowym gimnazjum uczy³ jêzyka polskiego i rosyjskiego.

Urodzony w Drozdowie k. £om¿y, doktor medycyny i teologii,
ksi¹dz.
Studiowa³ medycynê w Zurychu. W 1913 r. z³o¿y³ egzamin doktorski. W 1909 r. podj¹³ decyzjê, aby zostaæ ksiêdzem. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w roku 1912 po trzyletnich studiach
filozoficznych i teologicznych w seminarium we Fryburgu. Dwa
lata póŸniej obroni³ tam równie¿ doktorat z teologii. Od pocz¹tku zwi¹zany by³ z powstaj¹cym na ziemiach polskich skautingiem. W lipcu 1911 r. za³o¿y³ w Kosowie w Galicji dwa zastêpy
skautowe. Wywar³ olbrzymi wp³yw na oblicze ideowe polskiego harcerstwa. Uczestniczy³ w wypracowaniu tekstu Prawa
i Przyrzeczenia Harcerskiego. Opracowa³ wzór krzy¿a harcerskiego. Pod pseudonimem ks. Jan Zawada wyda³ ksi¹¿ki Czuj
Duch, Jak prowadziæ pracê skautow¹ oraz Œpiewnik polskiego
skauta.

znani, ale czy pamiêtani?

IGNACY KOZIELEWSKI
(15.01.1882 – 1.07.1964)

[miejsce spoczynku: Drozdowo k. £om¿y, grób rodzinny na wzniesieniu – najwiêkszy,
widoczny z daleka]

[miejsce spoczynku: Czêstochowa, cmentarz komunalny przy ul. Rocha, kwatera 33,
rz. 1]
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FLORIAN MARCINIAK

TADEUSZ STRUMI££O

(4.05.1915 – 20 (LUB 21).02.1944)

(13.04.1884 – 7.10.1958)

Urodzony w Gorzycach pod Czempiniem, pierwszy naczelnik
Szarych Szeregów, harcmistrz.
By³ dru¿ynowym 21 Poznañskiej Dru¿yny Harcerzy im. Tadeusza Rejtana, wiceprezesem Akademickiego Ko³a Harcerskiego im. Heliodora Œwiêcickiego w Poznaniu, kierownikiem Wydzia³u M³odzie¿y w Wielkopolskiej Komendzie Chor¹gwi
Harcerzy. W latach 1937-1938 pe³ni³ funkcjê zastêpcy komendanta Harcerskiej Szko³y Instruktorskiej w Górkach Wielkich.
Z chwil¹ wybuchu II wojny œwiatowej komendant Wojennego
Pogotowia Harcerzy. 27 wrzeœnia 1939 r. otrzyma³ nominacjê
na naczelnika Szarych Szeregów. 6 maja 1943 r. aresztowany
w Warszawie przez gestapo i przes³uchiwany. W czasie transportu do Poznania usi³owa³ uciec. Zmaltretowany zosta³ umieszczony w katowni poznañskiej – Forcie VII, potem wywieziony
do obozu w ¯abikowie pod Poznaniem a nastepnie do obozu
koncentracyjnego w Gross Rosen, w którym zosta³ zamordowany.

Urodzony w Œmile na Ukrainie, doktor filozofii, pedagog, harcmistrz Rzeczypospolitej.
Jeden z organizatorów polskiego skautingu. W 1911 r. wszed³
do Zwi¹zkowego Naczelnictwa Skautowego jako sekretarz.
W sierpniu 1912 r. wraz z Jerzym Grodyñskim prowadzi³ pierwszy kurs skautowy w Poznaniu.
Na ZjeŸdzie Zjednoczeniowym w Lublinie 1-2 listopada 1918 r.
wybrany do Naczelnej Rady Harcerskiej. W latach 1923-1925
przewodnicz¹cy ZHP. Wydawca czasopisma „Harcmistrz”. W latach 1926-1931 by³ przewodnicz¹cym Biura Skautów S³owiañskich. W 1933 r. zosta³ wybrany na cz³onka 9-osobowego Œwiatowego Komitetu Skautowego. W czasie okupacji uczestniczy³
w tajnym nauczaniu, utrzymywa³ kontakty z Szarymi Szeregami. W 1957 r. w³¹czy³ siê w odbudowê harcerstwa, by³ przewodnicz¹cym Komisji Historycznej Rady Naczelnej ZHP.

[miejsce spoczynku: obóz w Gross Rosen; tablica pami¹tkowa]
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[miejsce spoczynku: Poznañ, cmentarz przy ul. Grunwaldzkiej, pole 4, kw. 2, M-19]

