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O uczniu zolnierzu Bartoszu Jankowskim*
N a historiç miejsc i losy spolecznosci sklada siç zycie i dzialalnosc obywateli, ktôrzy swojq
pracq i poswiçceniem tworzq podstawç bytu dla
przyszlych pokolen. Do takich osôb nalezy Bartlomiej Jankowski, absolwent Szkoly Handlowej im.
Vetterôw z 1919 roku, polegly w wojnie polsko-bolszewickiej.
Jego rodzice poznali siç podczas studiôw medycznych w Zurychu pod koniec XIX wieku. Pa
wel Leon Jankowski1 byl synem Pawla, inzyniera
z Warszawy, uczestnika powstania styczniowego. Maria z Goreywôw2 pochodzila z Kerczu na
Krymie. Byla karaimkq. W 1900 roku w kosciele
ewangelickim w Szwajcarii Jankowscy wziçli slub.
13 kwietnia 1901 roku przyszedl na swiat ich syn
Bartlomiej (najstarszy z trojga dzieci). Ojcem
chrzestnym chlopca zostal przyjaciel Jankowskich
ze studiôw Adam Piwowar3.
Maria i Pawel juz w czasie studiôw zaangazowali siç w rôzne formy dzialalnosci politycznej.
Nalezeli do Kola Socjalistôw Polskich organizujqcego pomoc dla zeslancôw na Syberii. Za posrednictwem Kola udalo siç zgromadzic srodki na
powrôt do kraju Zofii Slawinskiej4, siostry Pawla
* Artykul stanowi rozszerzonq. wersj^ tekstu o Barto
szu Jankowskim zamieszczonego w informatorze do wystawy czasowej w Muzeum Historii Miasta Lublina. Zob.
M. Surmacz, G. Sztal, Uczniowie szkol lubelskich w walkach
w okresie I wojny swiatowej oraz wojny polsko-bolszewickiej.
Szkoly Handlowe imienia Vetterow, oprac. K. Jarzembowski, Lublin 2016. Cytowane fragmenty listow pochodz^ ze
zbiorow rodzinnych Jana Magierskiego, siostrzefica Bartosza Jankowskiego.
1 Pawel Leon Jankowski (1875-1919), pseudonim
Jerzy, lekarz, dzialacz polityczny i spoleczny. Zob. Slownik
biograficzny miasta Lublina [dalej SBM L], red. T Radzik,
J. Skarbek, A. A. Witusik, t. 1, Lublin 1993, s. 116-117
(oprac. K. Jarzembowski).
2 Maria Jankowska (1879-1937) - lekarka, dzialaczka polityczna i spoleczna. Zob. SBML, t. 1, s. 115-116
(oprac. K. Jarzembowski).
3 Adam Piwowar (1874-1939) - geolog, socjalista,
polarnik, w 1904 roku zeslany do Archangielska, w latach
1917-1923 prezydent D^browy Gorniczej, wykladowca
Szkoly Gorniczej. Zob. I. t^czek, Prezydenci i przewodniczqcy Dqbrowy Gorniczej 1916—2001, D^browa Gornicza
2001, s. 10-11.
4 Zofia Slawifiska (zm. w 1917 roku) - dentystka,
zona socjalisty Bronislawa Slawifiskiego. N a podstawie
przekazow rodzinnych.
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Jankowskiego, ktora po ucieczce m^za z zeslania
w 1902 roku zostala z corkq w Nerczynsku.
Jesieniq 1902 roku Maria Jankowska ukonczyla studia i wyjechala z malym Bartoszem (takiej
formy imienia uzywano najcz^sciej) na Krym. Tam
podj^la prac^ jako lekarz. W polowie 1903 roku
do zony i syna, po zdaniu egzaminow koncowych,
dolqczyl Pawel Jankowski. Na przelomie maja
i czerwca 1904 roku mlodzi lekarze w Moskwie
nostryfikowali dyplomy i wyjechali do Warszawy. N a poczqtku sierpnia Pawel otrzymal posad^
lekarza w cukrowni w Sannikach kolo towicza.
Wkrotce, w obawie przed poborem na wojn^ japonsko-rosyjskq, wyjechal do Zakopanego. Tam
zetknql si^ z dzialaczami lewicowymi —doktorem
Kazimierzem Dluskim5, u ktorego podjql prac^,
i Waclawem Sieroszewskim6.
W 1906 roku Jankowscy zamieszkali w Warszawie, gdzie uczestniczyli w konspiracyjnej dzialalnosci Polskiej Partii Socjalistycznej. W tym
czasie urodzila im si^ corka Joanna7. Na poczqtku
1908 roku zostali aresztowani i skazani na zeslanie za dzialalnosc niepodleglosciowq. Pawel osiedlil si^ w Moskwie u brata Wladyslawa8. Maria
z dziecmi poczqtkowo przebywala u rodziny na
Krymie, nast^pnie u siostry Anny Owiesienko
w Niznym Nowogrodzie. W polowie tego samego roku Pawlowi udalo si^ uzyskac posad^ lekarza
w Zoludku na Wilenszczyznie, dokqd sprowadzil
rodziny. Razem z zonq prowadzili szpital i zalozyli
aptek^. W 1910 roku na swiat przyszla ich najmlodsza corka Danuta Zofia9. Rok pozniej, dzi^ki
5 Kazimierz Dluski (1855-1930) - lekarz, spolecznik,
dzialacz polityczny (PPS), wlasciciel sanatorium w Zakopanem. Zob. Polski slownik biograficzny, t. 5, Krakow 1939,
s. 189-193 (oprac. A. Wrzosek, W Pobog-Malinowski).
6 Waclaw Sieroszewski (1858-1945) - dzialacz niepodleglosciowy, pisarz, zeslaniec, legionista. Zob. A. Sie
roszewski, Waclawa Sieroszewskiego zywot niespokojny,
Warszawa 2015.
7 Joanna Szydlowska (1906-1994) - harcerka, artysta plastyk, jubilerka, wiçzniarka obozu w Ravensbrück.
Zob. „Dziennik Lubelski” z 14 lipca 1994 (nekrolog).
8 Wladyslaw Jankowski (1865-1938) - inzynier,
wlasciciel fabryki metalurgicznej w Moskwie (do 1917
roku). N a podstawie przekazow rodzinnych.
9 Danuta Zofia Magierska (1910-1984) - harcerka,
bibliotekarka, w czasie II wojny swiatowej komendantka

Bartosz z ojcem. Jusiliszki, Kowiefiszczyzna, 1905 rok.
Zbiory rodzinne Jana Magierskiego

Harcerz III LDH, okoio 1917 roku.
Zbiory rodzinne Jana Magierskiego

Bartosz z matkq i siostrq Joannq. Kercz, Krym, 1908 rok.
Zbiory rodzinne Jana Magierskiego

W mundurze siuzbowym Szwadronu
Przybocznego Naczelnego Wodza.
Zbiory rodzinne Jana Magierskiego

staraniom adwokata Stanislawa Patka, Jankowskim udalo siç otrzymac pozwolenie na powrôt do
Krôlestwa Polskiego. Osiedlili siç na stale w Lublinie, gdzie otrzymali pracç w nowo utworzonym
szpitalu dzieciçcym fundowanym przez rodzinç
Vetterôw. Przez caly czas, az do 1915 roku, pozostawali pod nadzorem policji.
W Lublinie Jankowscy zamieszkali poczqtkowo przy ulicy Foksal (obecnie 1 Maja) pod numerem 45 (dom Zuckla), a nastçpnie 29. W 1914
roku przeniesli siç na ulicç Namiestnikowskq (dzis
Narutowicza) 14. W domu rodzinnym Bartosz
obserwowal aktywne zycie spoleczno-polityczne.
Mieszkanie doktorostwa bylo czçsto odwiedzane
przez znane osoby. Do krçgu przyjaciôl i wspôlpracownikôw Jankowskich nalezeli Andrzej Strug
(Tadeusz Galecki)*10, Irena Kosmowska11, Waclaw
Sieroszewski, Tadeusz Kasprzycki oraz Maria Dqbrowska12. W 1916 roku goscil u nich komendant
Jôzef Pilsudski. W mieszkaniu Jankowskich bylo
tez przechowywane archiwum I Brygady Legionôw.
W 1916 roku Pawel Jankowski zostal prezesem Wydzialu Narodowego Lubelskiego i radnym
miasta Lublina. Byl takze, z ramienia Polskiego
Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie, czlonkiem
dzialajqcej od poczqtku 1917 roku Tymczasowej
Rady Stanu. Zasiadal w komisji zdrowia i wojskowej. Powaznie chory na gruzlicç zmarl 19 marca
1919 roku w sanatorium prowadzonym przez doktora Dluskiego w Zakopanem.
Po smierci Pawla Jankowskiego sytuacja materialna rodziny znacznie siç pogorszyla. Maria
nadal pracowala w swoim zawodzie w szpitalu
dzieciçcym oraz w Ambulatorium Miejskim. Zaangazowana w pracç spolecznq dzialala w ochronce dla sierot wojennych. Byla wiceprzewodniczqcq Zwiqzku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Pôzniej

Konspiracyjnej Chorqgwi Harcerek. Zob. SBML, t. 1,
s. 170-171 (oprac. K. Jarzembowski); M. Surmacz, Druhna Danusia, „Lublin. Kultura i Spoleczefetwo” 2010, nr 4,
s. 36-39.
10 „Mielismy wspanialego goscia - przez kilka dni
mieszkal u nas p. Andrzej Strug” - fragment listu Bartosza
Jankowskiego do ojca z 31 pazdziernika 1918 roku. Zbiory
rodzinne Jana Magierskiego.
11 Pawel Jankowski w 1913 roku z Irenq Kosmowskq wspolorganizowal Szkol^ Rolniczq dla Dziewczqt
w Krasieninie.
12 „Pracami Wydzialu Narodowego kierowali takze
miejscowi, mi^dzy innymi dr Pawel Jankowski. Adres tych
Paftstwa dano mi jeszcze w Warszawie [...] przez par^ dni
u nich mieszkalam”. Zob. M. Dqbrowska, Dzienniki, t. 1,
Warszawa 1988, s. 330.
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inicjowala budow<^ domu dziecka w robotniczej
dzielnicy Dziesiqta.
Cz^ste rozlqki rodzicow i zmiany miejsca zamieszkania w pierwszych latach malzenstwa mialy
duze znaczenie dla ksztaltowania osobowosci Bartosza. We wczesnym dziecinstwie jego wychowaniem zajmowala si^ glownie matka, z ktorq wiele
czasu sp^dzal w podrozy.
Masz w r^kach doskonaly m aterial - m alego czlowieka - pisal w 1902 roku doktor Jankowski do
zony - wychowaj go na dobrego obywatela, wspanialego Polaka13.

Po osiedleniu w Lublinie Bartosz zaczql ucz^szczac do Szkoly Handlowej. Od poczqtku bral
czynny udzial w tworzqcym si^ w miescie ruchu
skautowskim — uczestniczyl w obozach i koloniach harcerskich, mi^dzy innymi w topienniku,
Tarnogorze i Rudce. W liscie do ojca tak opisal
cwiczenia junackie i skautowskie, ktore odbyly si^
w Ogrodzie Saskim w Lublinie 7 maja 1916 roku:
Wrazenie wywarlismy ogromne. Bylo rozstawienie namiotow w przeciqgu 1,5 minuty. Sygnalizacja (ja prowadzilem zast^p sygnalistow), potem alarm i zwini^cie
obozu w 1 minuty, tyralierka itp. [...] potem wspolny
spiew, a jak spiewalismy Rotg, to niektorzy plakali. Po
tem wspolny korowod, ktory ciqgnql si^ z pol wiorsty
(z gorq 400 junakow i skautow)14.

W sierpniu 1916 roku Bartosz zostal zast^powym, a rok pozniej plutonowym I plutonu III Lubelskiej Druzyny Harcerskiej im. Dyktatora Romualda Traugutta.
Obowiqzkiem moim - pisal w Deklaracji Plutonowego o swych podopiecznych - jest utworzyc z nich
dobry m aterial na harcerzy, wyrobic w nich zamilowanie obowiqzku, kolezenstwa i prawdy, dac gruntowne poj^cie zasad harcerskich15*.

W czerwcu 1919 roku syn Jankowskich ukonczyl Szkoly Handlowq. Jednym z marzen mlodego harcerza, wychowujqcego si^ w domu cz^sto
goszczqcym legionistow, byla sluzba w kawalerii.
Bezposrednio po otrzymaniu swiadectwa dojrzalosci wstqpil do 8. Pulku Ulanow, w ktorym odbyl podstawowe przeszkolenie kawaleryjskie. We
wrzesniu zostal przeniesiony (za wstawiennictwem matki u majora Tadeusza Kasprzyckiego)
do nowo utworzonego Szwadronu Przybocznego
13 List Pawla Jankowskiego do zony Marii z 19 sierpnia 1902 roku. Zbiory rodzinne Jana Magierskiego.
14 List Bartosza Jankowskiego do ojca z 18 maja 1916
roku. Zbiory rodzinne Jana Magierskiego.
15 „Deklaracja Plutonowego” - niedatowany r^kopis
autorstwa Bartosza Jankowskiego. Zbiory rodzinne Jana
Magierskiego.

Sluzba w kawalerii byla ciçzka. Zajmowala czas
od rana do nocy. Pobudki mialy miejsce o 5 rano.
Raz na tydzien —w soboty lub niedziele —mozna
bylo opuscic koszary. Tçskniqcy za domem mlody
zolnierz pisal w jednym z listôw do matki:
Gdybys jednak czula dusz^ swoj^, ile ja myslç
o Was, kiedy moze spicie snem spokojnym, ja oka
nie smiem zmruzyc, stojç z karabinem pod niebem
gwiazdzistym, a mysl m oja leci do Was, do Ciebie,
M atenko, i do domu rodzinnego... do grobu ojca,
w mysli staram siç odtworzyc Wasze twarze i drogie osoby [...]. Ciçzko i smutno mnie samemu, juz
nie jestem tam ten Bartoszek, co kozly fikal i dom
caly smieszyl! Daleko i smutno patrz^ teraz moje
oczy, smiejç siç rzadko, placzç choc bez lez czçsto,
to jeszcze bolesniejsze!17

W listopadzie 1919 roku Bartosz zostal awansowany na starszego ulana. N a Boze Narodzenie
dostal przepustkç. Do rodzinnego domu, jak siç
okazalo, przyjechal po raz ostatni. Wyglqdem kawalerzysty wzbudzal podziw u dawnych kolegôw
ze szkolnej lawki.
Jak siç masz kochany kolego! - pisal jeden z nich dowiedzialem siç, ze sluzysz przy Pilsudskim, twoja
m am a [...] pokazala mi twoj^ ostatni^ fotografiç;
psia kosc - wyszedl z ciebie sliczny ulan, a przecie
tak niedawno byles jeden z najmniejszych w klasie18.

Za przykladnq sluzbç 11 lutego 1920 roku Bar
tosz awansowal do stopnia kaprala. Objql w Szwadronie stanowisko zbrojmistrza.
Robiç przegl^dy, sprawdzam ladunki, prowadzç
ksiçgi, fasujç oliwç do karabinôw - chwalil siç w lis16 Z. Gnat-Wieteska, Szwadrony Przyboczne i Szwadron Reprezentacyjny WP w latach 1919-1948, Pruszkow
1992, s. 10.
17 List Bartosza Jankowskiego do matki z 16 pazdziernika 1919 roku. Zbiory rodzinne Jana Magierskiego.
18 List topuskiego (imiç nieznane) do Bartosza Jan
kowskiego z 18 stycznia 1920 roku. Zbiory rodzinne Jana
Magierskiego.

21 kwietnia 1920 roku Szwadron wyruszyl
z Pilsudskim na Ukrainç. Dotarl kolejq do Zwiahla, potem konno do Zytomierza.
Moze wyszczerbiç szabelkç o bramy Kijowa, jako
Boleslaw Chrobry przed tysi^cem lat - relacjonowal Bartosz w kolejnym liscie. - Jest tu o wiele przyjemniej i weselej niz w Warszawie. Cudow na pogoda, powietrze, lasy, wody, ogrody [...]. Czçsto myslç
o Was tam, o setki wiorst odleglosci ode mnie, ale
tak mi siç to wydaje naturalne, ze nie w domu jestem i chleba spokojnie po cywilnemu nie spozywam [...] splacam dlug Ojczyznie, dan, ktôr^ kazdy
prawy Polak musi zlozyc i... dzis tu... a jutro tam...
trzeba byc gotowym w kazdej chwili20.

W Zytomierzu oddzial stacjonowal do poczqtku czerwca 1920 roku. Na wiesc o przelamaniu
frontu polskiego przez Armiç Konnq Budionnego
Szwadron Przyboczny otrzymal rozkaz wymarszu
na front. 7 czerwca pod Pawoloczq stoczyl walkç
z jednym z pododdzialôw bolszewickiej kawalerii
i poniôsl straty - trzech zabitych i kilku rannych.
Wsrôd poleglych byl kapral Bartlomiej Jankowski.
Kochany drogi syneczku - pisala M aria Jankowska 12 czerwca, nieswiadoma tego, co siç zdarzylo. - Um ieram wprost z niepokoju, z powodu braku
wiadomosci od Ciebie! Boze, Boze, jakie to jest
okropne tak cingla, bezustanna mysl o tym, co C i
tam grozi i jakie niebezpieczenstwo moze C iç tam
spotkac!21

Po walce ciala mlodego ulana nie odnaleziono. Posmiertnie zostal odznaczony Krzyzem Virtuti Militari klasy V oraz Krzyzem Niepodleglosci.
W pismie z Naczelnego Dowôdztwa Wojska Pol
skiego w sprawie nadania Krzyza Virtuti Militari
odnotowano, ze Bartosz Jankowski zginql w obronie Zytomierza zabity strzalem w serce22. Symboliczna mogila mlodego zolnierza znajduje siç na
cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie23.

19 List Bartosza Jankowskiego do matki z 11 lutego
1920 roku. Zbiory rodzinne Jana Magierskiego.
20 List Bartosza Jankowskiego z frontu do matki
z 5 maja 1920 roku. Zbiory rodzinne Jana Magierskiego.
21 List Marii Jankowskiej do syna z 12 czerwca 1920
roku. Zbiory rodzinne Jana Magierskiego.
22 Wyciqg z Urz^dowego Referatu Orderow Naczelnego Dowodztwa Wojska Polskiego w sprawie nadania
Krzyza VM. Zob. O uczniu zolnierzu, oprac. K. Konarski,
Warszawa 1922, s. 164.
23 N a nagrobku bl^dnie zamiast daty smierci jest
podana data nabozebstwa zalobnego, 18 czerwca 1920
roku, zamieszczona w nekrologu. Zob. „Ziemia Lubelska”
z 17 czerwca 1920 roku.
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Byl bezsprzecznie najladniejszym i najlepiej wyposazonym szwadronem kawalerii polskiej i sluzenie
w nim mozna bylo zaliczyc do wyj^tkowego szczçscia. N ie môwi^c juz o zaszczycie sluzby przy Naczelnym Wodzu, co musialo byc zwi^zane z zaufaniem
do wartosci i wiernosci zolnierza16.

cie do m atki - byle Wojtek mi siç nie wtr^ca i tylko
porucznik moze mi cos kazac19.

•<]

Naczelnego Wodza Jôzefa Pilsudskiego. Jednostka
—stacjonujqca w Warszawie w koszarach przy ulicy Huzarskiej —skladala siç z czterech plutonôw
i liczyla stu czterdziestu trzech zolnierzy, w tym
szesciu oficerôw. Byla przeznaczona do pelnienia
sluzby reprezentacyjnej i oslonowej przy Pilsudskim. Porucznik Jôzef Szostak, jeden z oficerôw
Szwadronu, tak opisywal tç formacjç:
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STRESZCZENIE
Bartlomiej Jankowski urodzil siç w 13 kwietnia
1901 roku w Zurychu. Byl synem Pawla i M arii z Goreywôw, lekarzy, spolecznikôw, dzialaczy niepodleglosciowych od 1911 roku zamieszkalych w Lublinie. Mlody
Jankowski uczçszczal do lubelskiej Szkoly Handlowej.
W czasie nauki aktywnie uczestniczyl w tworz^cym siç
ruchu skautowskim. Byl czlonkiem III Lubelskiej Druzyny Harcerskiej im. Rom ualda Traugutta. Po zdaniu
matury w czerwcu 1919 roku wst^pil do wojska. Sluzyl

w Szwadronie Przybocznym Naczelnego Wodza Jôzefa
Pilsudskiego. Polegl 7 czerwca 1920 roku pod Powolocz^ kolo Zytomierza. Posmiertnie zostal odznaczony
Krzyzem Virtuti Militari klasy 5 oraz Krzyzem Niepodleglosci.

Slowa klucze : skauting, harcerstwo, wojna polsko-bolszewicka, Wojsko Polskie, Jôzef Pilsudski, uczniowie-zolnierze, Szkoly Vetterôw, Krzyz Virtuti Militari

SUMMARY
Bartosz Jankowski: A Student-Soldier
Bartlomiej Jankowski was born on the 13th April
1901 in Zurich. H e was the son of Pawel and Maria
(née Goreywa) - doctors, social and independence ac
tivists, living in Lublin since 1911. Young Jankowski
attended the Lublin School o f Economics. During his
education he actively served in the emerging scout
movement. H e was a member of the 3rd Lublin Scout
Team “Rom uald Traugutt”, joined the army after pass
ing the M atura exam in June 1919 and served in A dju
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tant Squad to the Com m ander in C hief Jozef Pilsudski.
H e died in action on the 7th June 1920 in Powolocza
near Zytomierz. H e was posthumously awarded with
the Class 5 Virtuti M ilitari Cross and the Indepen
dence Cross.

Key words : scouting, Polish-Bolshevik War, Polish
Army, Jozef Pilsudski, students-soldiers, Vetter School,
Virtuti M ilitari Cross
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