
TAMTEGO LATA
Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych – 
Szkoła Sztuk Pięknych 
w Stulecie Bitwy Warszawskiej  
1920 — 1922 — 2020

Znajdujesz się na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie. Początkowo, powołana do istnienia, w wyni-
ku oddolnej inicjatywy społecznej pod nazwą Warszawskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych (otwarta 17 marca 1904 r.), nie po-
siadała własnego obiektu – pracownie były rozsiane w róż-
nych punktach miasta.  

Po Twojej lewej stronie znajduje się pierwszy gmach Szkoły 
(projekt Alfonsa Graviera) wybudowany w latach 1912–1914. 
Jego fundatorką była Eugenia Kierbedziowa. Wraz z wybu-
chem I wojny światowej władze carskie zamieniły obiekt na 
szpital. 

W 1915 r. miasto opuściły wojska rosyjskie, a Szkoła wzno-
wiła działalność 16 listopada 1915 r. 

Zajęcia w tym miejscu odbywały się do lata 1920 r., gdy…

Przekazanie było związane z upaństwowieniem Warszaw-
skiej Szkoły Sztuk Pięknych, która przerwała kształcenie 
na dwa lata. Pod koniec 1922 r. wróciła na mapę edukacyj-
ną stolicy jako Szkoła Sztuk Pięknych.

Nie zachowały się akta uczniów i uczennic z lat 1904–1920, 
natomiast prezentowane na wystawie archiwalia pochodzą 
z akt tych, którzy zapisali się do Szkoły po wznowieniu dzia-
łalności (Zbiór akt studentów sprzed września 1939 r. – ZAS 
IX '39). Ich życiorysy i dokumenty są świadectwami wyda-
rzeń roku 1920 i zrywu społeczeństwa. Jeden z elementów 
wystawy stanowi tablica poświęcona dydaktykom Szkoły: 
profesorowi Wojciechowi Jastrzębowskiemu i profesorowi 
Tadeuszowi Pruszkowskiemu. 

W tym momencie rozpoczynasz wędrówkę ze świadkami 
tamtych dni, którzy w różny sposób, nie tylko z bronią w ręku, 
zaangażowali się w walkę – jej kulminacyjnym momentem 
była Bitwa Warszawska 15 sierpnia 1920 r. 

Realizacja wystawy: Archiwum ASP w Warszawie, Projekt, scenariusz wystawy, wybór archiwaliów, 
kwerendy: Tomasz Weresa, Pomoc w kwerendzie: Małgorzata Piłka, Anna Szczuka,  
Kwerenda – wybór archiwaliów, digitalizacja: Mateusz Senczyno, Projekt graficzny: OKI OKI Studio

Honorowy Patronat Naczelnego  
Dyrektora Archiwów Państwowych

Dziękujemy za współpracę przy realizacji wystawy: 

Pani dr Weronice Girys-Czagowiec (Wydział Architektury 
Wnętrz – korekta), Pani Joannie Kani (Muzeum ASP w War-
szawie – konsultacje), Pani Aleksandrze Szacho-Głuchowicz 
(Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie – konsul-
tacje), Pani Annie Mech (Sekcja Promocji ASP w Warszawie), 
Panu Marcinowi Maciejowskiemu (Dział Artystyczno -Badaw-
czy ASP w Warszawie), Panu Radosławowi Stróżykowi (pomoc 
w realizacji kwerendy w Wojskowym Biurze Historycznym). 

Dziękujemy osobom i instytucjom, dzięki którym wystawa 
została wzbogacona unikalnymi reprodukcjami materiałów 
archiwalnych:

Pani prof. Elżbiecie Jastrzębowskiej (wnuczce prof. Wojciecha 
Jastrzębowskiego), Muzeum Tradycji Niepodległościowych 
w Łodzi, Wojskowemu Biuru Historycznemu im. gen. broni  
K. Sosnkowskiego w Warszawie, Muzeum Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie (Pani dr Jolancie Goli, Pani Agnieszce 
Szewczyk). 

Skan: Archiwum ASP w Warszawie, Księga: Kontrola dowodów osobistych wydanych uczniom 
Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych 1915/16 – 1919/20.  
Plakat: Kamiński Zygmunt, Do broni. Ojczyzna Was wzywa, 1920, Muzeum ASP. Fot. W.Holnicki-Szulc.
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„Walka dla komp. [kompani] sztabowej dtwa. [dowództwa] 3 Armii 
w czasie odwrotu spod Kijowa roku 1920. Wysłany 
z kompanią naprzód dla ochrony taborów 
zastał most na rzece Kodrze zajęty 
przez npl. [nieprzyjaciela]. Zaatakował go, wyrzucił, 
zdobył również most kolejowy, który już  
zaczął płonąć, zapalony przez bolszewi- 
ków, ratując go i umożliwiając przeprawę 
później nadchodzącej piechocie i pociągom.” 
Opis sporządził gen. por. Edward Śmigły-Rydz

Fotografia wojskowa Józef Piłsudski w otoczeniu legionistów. 

siedzą od lewej: 1. Gustaw Orlicz-Dreszer, 2. Józef Piłsudski , 3. dr Stanisław Rouppert, 
4.Bolesław Wieniawa-Długoszowski stoją od lewej: 1. Tadeusz Pruszkowski, 2. NN ,  
3. T. Rozwadowski (?) , 4. Juliusz Kaden-Bandrowski , 5. NN  
Zdjęcie wykonano w Otwocku w 1915 r.  
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, syg.I-262. 

Tadeusz Pruszkowski (1888 – 1942) – malarz, pedagog, 
publicysta. Dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych  
w Warszawie, jak również rektor i prorektor Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Był jednym z czołowych 
organizatorów życia artystycznego. Uczeń Konrada 
Krzyżanowskiego, a w latach późniejszych jego asystent. 
Walczył w Legionach w 1. pułku ułanów Władysława 
Beliny-Prażmowskiego.  W Szkole Sztuk Pięknych, 
a później w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
prowadził pracownię malarstwa, którą opuściły cztery 
grupy artystyczne: Bractwo św. Łukasza (1926), Szkoła 
Warszawska (1930), Loża Wolnomalarska (1934)  
i Grupa Czwarta (1936). 
 
„Prace malarskie odbywają się w gmachu Szkoły 
Sztuk Pięknych nad Wisłą. Tu rej wodzi utalentowany 
artysta p. Tad. Pruszkowski. Co dzień z pracowni 
tych wychodzą duże zamalowane »dychty« rzucane 
jak pociski, w bolszewików, paskarzy i cywilów. 
Znany artysta malarz p. J. Czajkowski nie szczędzi 
doświadczonych sił swoich, by dać społeczeństwu 
naszemu maksimum pracy za 25 marek dziennej gaży 
[…]. W gmachu tym znajduje się również wytwórnia lalek 
do teatrów marionetkowych. Artyści-rzeźbiarze oddali 
się na usługi misji zdrowego rozweselenia wojska.  
P. Stanisław Ostrowski zachęca i podnieca tu swoich 
i tak chętnych kolegów. Zrobiono już cztery komplety 
lalek do revuety, napisanej przez literatów CKP”. 

Artyści i literaci na odsiecz Ojczyźnie, „Świat”,  
nr 39, 25 IX 1920 r., s. 5. 
 

Wojciech Jastrzębowski (1884-1963) urodził się w Warszawie, tu ukończył gimnazjum. W latach 1904-1909 
studiował malarstwo na krakowskiej ASP pod kierownictwem Józefa Mehoffera. Współtwórca i jeden  
z liderów Warsztatów Krakowskich, stowarzyszenia zajmującego się sztuką stosowaną. 22 sierpnia 1915 r.  
z Batalionem Warszawskim, sformowanym z ochotników – członków POW, wyruszył z Warszawy, by dołączyć 
do I Brygady Piłsudskiego. Do 1917 r. w I Brygadzie. Wówczas w związku z „kryzysem przysięgowym” 
przeszedł do działalności w POW. W czasie służby w Legionach zaprojektował odznakę „Za wierną służbę”, 
zwaną „Odznaką I Brygady”, najbardziej znane odznaczenie Legionów. W listopadzie 1918 r. ponownie zgłosił 
się do wojska. Otrzymał przydział do  5 pułku piechoty, sformowanego z weteranów legionowych i peowiaków. 
Od kwietnia 1919 r. oficer sztabowy Dowództwa 2 Brygady Piechoty Legionów w randze kapitana piechoty. 
Od 15 VI 1920 r. – dowódca kompanii sztabowej  3 Armii. Za uczestnictwo w kampanii kijowskiej  1920 r.  
otrzymał w 1921 r.  Krzyż Walecznych.  W grudniu 1921 r. przeniesiony do rezerwy na własne żądanie.  
16 I 1923 r. Rada Główna Szkoły Sztuk Pięknych uchwaliła  jednogłośnie: zaprosić p. W. Jastrzębowskiego na 
profesora sztuki stosowanej. Od tego momentu związany ze Szkołą. Wykładowca rozmaitych przedmiotów  
z dziedziny sztuk stosowanych, twórca istotnego elementu podstawy programowej Szkoły: kompozycji brył  
i płaszczyzn. 19 XII 1934 r. nominowany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na profesora 
zwyczajnego. Rektor ASP w latach 1936-1939. Po powrocie z emigracji od 1947 r. ponownie profesor Akademii, 
na Wydziale Architektury Wnętrz do 1962 r., kiedy  to przeszedł na emeryturę.

Akta odznaczeniowe, Tadeusz Pruszkowski, Krzyż Niepodległości, CAW, syg. KN 20 XII 1932. 

Akta odznaczeniowe, 
Jastrzębowski Wojciech, Krzyż 
Niepodległości, CAW, syg. KN 
24 V 1932.

Akta odznaczeniowe, Jastrzębowski Wojciech, Krzyż Walecznych - 
szczegółowy opis czynów, CAW, syg. 44-J-1062.

Kapitan Wojciech 
Jastrzębowski, 
1921 r., zdjęcie 

w posiadaniu 
prof. Elżbiety 
Jastrzębowskiej.

Akta personalne, Jastrzębowski  
Wojciech, Podanie o zwolnienie 
z wojska, CAW, syg. AP 3882.



ZAS IX '39, teczka nr 477

Lucjan Kintopf

Eugeniusz Guzek
ZAS IX '39, teczka nr 271

W czasie wojny z bolszewikami 
wstąpiłem do miejscowego pułku (64. 
pułku piechoty Grudziąckiego), gdzie 
w randze st. szeregowca służyłem do 
kwietnia 1921-go roku.

W listopadzie 1918 r. 
wstąpiłem do wojska 
polskiego jako 
ochotnik i przebywszy 
kilkanaście miesięcy 
na liniach czołowych 
frontów: ukraińskiego 
i bolszewickiego –  
3-krotnie ranny, 
w listopadzie 1920 r. 
rozkazem M.S.W.  
Nº 2700/1032/I  
zostałem zwolniony 
w stopniu sierżanta 
liniowego.
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Z polecenia lekarza w roku 1919 zmieniłam pracę nauczycielską na biurową w Dowództwie 
Okręgu Generalnego w Kielcach. Znów łudziłam się, że będąc w Kielcach, prędzej będę 
mogła zdać maturę. Na zasadzie świadectwa z 6-klasowego gimnazjum filologicznego 
M. Krzyżanowskiej w Kielcach zostałam przyjęta w XI st. płacy. W ciągu roku zaawansowałam do 
IX st. płacy i zostałam referentką Rozkazów D. O. Gen. Kielce. Był to rok 1920! Zorganizowałam 
Stowarzyszenie Urzędniczek przy D. O. Gen. Kielce. Celem tej organizacji było: obrona własnych 
interesów i pomoc dla wojska. Zorganizowałam stałą opiekę nad odchodzącymi na front 
żołnierzami, krótkie kursy sanitarne i brałam czyny udział w teatrze żołnierskim. Co drugi dzień 
po pracy w biurze dyżurowałam do godz. 2.00 w nocy na stacji opatrunkowej dla wojska, a dwa 
razy w tygodniu miałam całonocne dyżury przy chorych zakaźnie.

W roku 1918 z siódmej klasy gimnazjum wstąpiłem jako członek P.O.W. 
do Wojska Polskiego. Brałem udział w walkach na froncie ukraińskim 
i bolszewickim, awansując w międzyczasie po ukończeniu Szkoły Podchorążych 
na podporucznika. Po wojnie pozostałem w wojsku w charakterze oficera 
zawodowego w stopniu porucznika, pełniąc służbę w 56 p.p., przy czym przez 
pewien czas byłem przydzielony do Oddziału II Sztabu.
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Przez ostatnie 2 ½ lata zajmowałam się 
samodzielną pracą organizacyjną w Misji 
Amerykańskiej Y.W.C.A [Young Women’s 
Christian Association], ARA i A. R. C.

Przy przejściu z klasy V-ej w 1920 roku zaskoczyła  
mnie jak i innych obawa o przyszłość stolicy przed inwazją 
bolszewicką.

Zapisałem się więc jako ochotnik do armii Hallera  
201 pułku artylerii polowej. Pełniłem służbę frontową przez 
3 miesiące. W połowie października zostałem urlopowany 
bezterminowo.



ZAS IX '39, teczka nr 254

Stefan Gogolewski

Aleksander Kłopotowski
ZAS IX '39, teczka nr 492

W 1918 r. zostałem 
zaimmatrykulowany 
jako student wydziału 
filozoficznego Uniwersytetu 
Warszawskiego, 
jednocześnie wstąpiłem 
do Wojska Polskiego jako 
ochotnik (28 p. p.). Po 
zwolnieniu mnie z wojska 
kontynuowałem studia aż 
do lipca roku 1920, kiedy 
ponownie wstąpiłem 
do służby wojskowej 
ochotniczej, po odbyciu 
której przystąpiłem do 
dalszych studiów.

W roku 1915 zostałem 
wziętym do armii rosyjskiej, 
następnie przeszedłem do 
korpusu gen. Hallera. 
W roku 1918 zostałem 
wzięty do niewoli 
niemieckiej pod Kaniowem. 
Niewola ta pozostawiła 
mocne ślady w mym 
zdrowiu. W roku 1919 
wstąpiłem do Warszawskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych do 
pracowni prof. Miłosza 
Kotarbińskiego. Podczas 
wojny polsko-rosyjskiej 
pracowałem w propagandzie 
artystycznej.
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Niniejszym zaświadcza się, że Przemysław Kocowski 
pracował od dnia 23 VIII 20 do dnia 31 VIII 20 r. w Eksp. 
E.O.I. Częstochowa w charakterze podoficera broni.  
Podpis: Kierownik E.O.I. w CZĘSTOCHOWIE

ZAŚWIADCZENIE  
Niniejszym zaświadcza się, że P. Kocowski Przemysław 
pracował w filii „Zawodzie” szpitala wojskowego 
w Częstochowie jako nauczyciel od dnia 3 września do 
dnia 6 października 1920 r. Podpis nieczytelny, Dowódca 
Szpitala, Pieczęć: Dowództwo Szpitala Wojskowego 
w Częstochowie.

Od roku 1917 do 15 IX 1918 pracowałem w biurze kopalni węgla „Czeladź”, 
po czym wyjechałem do Warszawy i w roku 1918 w listopadzie wstąpiłem na 
ochotnika do Wojska Polskiego. W 1919 pod Lwowem zostałem kontuzjowany, 
resztę zaś 1919 r. byłem na froncie poleskim. 1920 przeniesiono mnie na 
front wołyński, gdzie przeszedłem całą kampanię kijowską w oddziale 
ppor. Puacza (eskorta ścisłego Sztabu 13. Dywizji Piechoty). W roku 1921 
w czerwcu przeniesiono mnie do rezerwy i niespełna miesiąca dostałem 
posadę w biurze Działu Technicznego Państwowych Zakładów Graficznych, 
gdzie dotychczas jestem.



ZAS IX z39, teczka nr 263

Zofia Grmela

Antoni Grabarz
ZAS IX '39, teczka nr 261B

W roku 1919 będąc w klasie trzeciej 8-klasowej Szkoły K. Nawrockiego, 
a mając lat 15, wstąpiłem do Wojska Polskiego. Będąc przydzielonym 
do 8 pułku Nowogródzkiego Litewsko-Białoruskiej Dywizji, służyłem 
w szwadronie karabinów maszynowych 7 miesięcy, [w tym] 6 miesięcy  
na froncie. Następnie w skutek starań rodziców zostałem z Wojska 
Polskiego zwolniony i zacząłem przygotowywać się do powrotu do 
przerwanej nauki. Wówczas jednak wobec inwazji bolszewickiej  
ponownie wstąpiłem do Wojska mianowicie: do 1-go pułku Szwoleżerów, 
w którym służyłem od 9 VIII do 7 XII 1920 r.

Po demobilizacji wstąpiłem na kurs gimnazjalny Dr. Fr. Różyckiego. 

W czasie inwazji bolszewickiej w roku 1920 pracowałam na 
froncie początkowo jako kurierka Armii Ochotniczej gen. 
Hallera, później zaś przez cztery miesiące jako pomocnica 
kierowniczki gospody żołnierskiej. 
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W 1920 roku pracowałam  
w szpitalach wojskowych.

W roku 1920 jako ochotnik 
służyłem w wojsku, zostałem 
zwolniony jako niepełnoletni.



ZAS IX '39, teczka nr 287

Adam Hełm-Pirgo

Eugeniusz Komorowski
ZAS IX '39, teczka nr 521

W r. 1915 po zdaniu egzaminu maturalnego wstąpiłem 
ochotniczo do austriacko-węgierskiej artylerii konnej, 
potem w polowej przeszedłem wojnę światową na frontach 
rosyjskim i włoskim. W roku 1918 w czasie obrony Lwowa 
i wojny bolszewickiej służyłem w wojsku polskim, pozostając 
w służbie geograficznej do 31 X 1928 r.

W roku 1915, po ukończeniu 6-u klas szkoły handlowej wstąpiłem do 
szkoły wojskowej w [nieczytelne]. Od tego czasu służyłem w wojsku. Brałem 
udział w wojnie z Niemcami od jesieni 1915 r. Potem służyłem w 1-ym 
Korpusie Wojska Polskiego. Po rozbrojeniu korpusu przedostałem się do 
oddziałów polskich na Kubań (dyw. gen. Żeligowskiego). W roku 1919 na 
wiosnę wyjechałem do Polski. Po skończonej wojnie służyłem w 6 p. Strzel. 
Kon. w Żółkwi. W roku 1935 1 czerwca zostałem przeniesiony w stan 
spoczynku z 10 p. Strzel. Kon.



A
rkadiusz K

ondracki 
 ZA

S IX '39, teczka nr 526

M
ar

ta
 H

ig
ie

r-
Łe

bk
ow

sk
a

ZA
S 

IX
 '3

9,
 te

cz
ka

 n
r 

30
2 Warszawa, dnia 4 lutego 1922 

Zaświadczam niniejszym, że Pani Marta 
Higier-Łebkowska pracowała jako 
sanitariuszka na Oddziale Chirurgicznym 
Filii Szpitala Mokotowskiego Wojska 
Polskiego w Politechnice przez czas 
funkcjonowania tegoż Oddziału (sierpień-
listopad 1920 r.). Obowiązki swe trudne 
spełniała bezinteresownie z całkowitym 
poświęceniem sprawie pielęgnowania 
rannego żołnierza. 

Podpisał Dr Czesław Jankowski, major 

Kierownik Oddziału Chirurgicznego 
Szpitala Mokotowskiego W.P.

W roku 1919 dnia 10 I wstąpiłem 
jako ochotnik do Wojsk polskich na 
Syberii do 5-ej Syberyjskiej Dywizji. 
Dnia 2 I 1920 roku byłem wzięty 
do niewoli, gdzie przebywałem do 
10 III 1922 roku, w którym to dniu 
wróciłem z niewoli, przedzierając 
się do Polski, do której przybyłem 
w dniu 5 V 1922 roku.



ZAS IX '39, teczka nr 322

Gizela Hufnagel

Paweł Steller
ZAS IX ‘39, teczka nr 1408

Od 16 VI 1915 r. do dnia 
dzisiejszego jestem w służbie 
wojskowej – od roku 1917 jako 
oficer. Formalności związane 
z moim zwolnieniem z wojska są 
w toku.

Łomża 17 X 1920 r., 

Rozkazuję popr. Stellerowi 
Pawłowi, dowódcy 2-ej komp. 
B. Wart. 6 IV, obsadzić linie 
Kordonu Weterynaryjnego na 
przestrzeni od Teodorowa aż 
do Wincenty na granicy Prus 
Wschodnich i kontrolować, 
aby nikt tak z wojskowych, jak 
i cywilnych nie przeprowadzał 
zwierząt, mogących przenieść 
zarazę księgosuszu, ani też ich 
produktów, jak mięsa, skóry, 
rogów itd. przez linię kordonu. 

Gizela Hufnaglówna, uczennica 8-ej klasy gimnazjum 
p. Krystyny Malczewskiej, w sierpniu 1920-go roku podczas 
inwazji bolszewickiej pełniła pracę społeczną w niżej 
wymienionych instytucjach: 1) Koło Polek m. Warszawy 2)  
Koło inteligencji (Wspólna 39), co niniejszym zaświadczamy. 

1 września 1921 roku



ZAS IX '39, teczka nr 383

Jerzy Jełowicki 

Wsiewołod Isajew
ZAS IX '39, teczka nr 329

Po śmierci starszego brata w początku wojny europejskiej, nie 
czekając na egzamin do Akademii [w Petersburgu], tego samego 
roku wstąpiłem do wojska [jako ochotnik] do 17. Dragońskiego 
Niżegorodzkiego Pułku. 1 października 1915 r. zostałem 
odkomenderowany do Nikołajewskiej Kawaleryjskiej Szkoły  
w Petersburgu i po ukończeniu kursu wróciłem do  
17. Dragońskiego Niżegorodzkiego Pułku w randze 
podporucznika, w którym odbyłem do końca wojnę europejską 
na kazachskim froncie. 

Po wybuchu rewolucji z początku 1918 r. do końca 1919 r. 
 walczyłem przeciwko bolszewikom w szeregach armii 
ochotniczej gen. Denikina, później gen. Wrangla. 

W początku 1920 r. dostałem się do Polski, odstępując z Odessy, 
z armią gen. Bredowa, gdzie nadal walczyłem przeciwko 
wspólnemu wrogowi, [wstąpiwszy] tego roku do 3 Armii 
Rosyjskiej [występującej] na polskim froncie, gdzie znajdowałem 
się do końca wojny Polski z Rosją sowiecką. Pozostając w Polsce 
jako emigrant polityczny, trudniłem się sztuką malarską.

W końcu 1918 r., wróciwszy do 
Warszawy, wstąpiłem do 1-go 
Pułku Ułanów Krechowieckich, 
w którym to pułku odbyłem 
kampanię ukraińską 
i bolszewicką. Odznaczony 
krzyżem i zwolniony jako student 
w jesieni 1920 r. powróciłem  
do Warszawy, gdzie 
prolongowałem studia.

Z odpisu książeczki wojskowej: 
Służył w Wojsku Polskim od 
27 I 1919 do 1 X 1920 r. Udział 
w wojnach: w wojnie przeciw 
Bolszewii od 1919 do 1 X 1920 r. 
Ordery i odznaczenia. Polskie 
Krzyż Walecznych  
Dz. Personalny Nº 26882  
„Polska swemu obrońcy”. 



ZAS IX '39, teczka nr 401

Antonina Julska 

Olga Jostówna
ZAS IX '39, teczka nr 395

W roku 1920 pracowałam jako 
sanitariuszka na dworcu kowelskim.

Poświadczenie. Niniejszym 
świadczę, że p. Olga Jostówna 
pracowała w sierpniu 
i wrześniu 1920 roku jako 
pielęgniarka ochotnicza 
w wojskowym Sanatorium 
Czerwonego Krzyża 
w Zakopanem. Zakopane  
14 marca 1923 r.
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W roku 1920 pracowałam 
w Szpitalu Ligi Akademickiej.

Wojna przeciwko bolszewikom zmusiła mnie uczuciowo do wstąpienia w marcu wspomnianego roku do 
Wojska Polskiego w charakterze ochotnika. Wiosna, lato i jesień upłynęły mi w różnych zmianach ofensywy 
polskiej na Kresach Północno-Wschodnich. Po wycofaniu się pułku z frontu odkomenderowany zostałem 
do Zakładów Graficznych Min. Spraw Wojskowych, w których jako litograf-kreślarz pracowałem. W tych 
warunkach mogłem być bardziej pożyteczny społeczeństwu i jednocześnie mogłem wieczorami rysować 
w Szkole Sztuk Pięknych. W 1921 roku zwolniłem się z wojska.

Zarząd Szpitala Ligi 
Akademickiej O. P. składa 
niniejszym serdeczne 
podziękowanie p. Janinie 
Konarskiej za ofiarną i pełną 
poświęcenia pracę nad rannym 
polskim żołnierzem w roku 
1920.



ZAS IX '39, teczka nr 438

Alfons Karny

Nusen Korzeń
ZAS IX '39, teczka nr 549

W 1920 r. zostałem 
powołany do wojska; po 
zdemobilizowaniu mnie 
objąłem dawną posadę 
i wstąpiłem w charakterze 
wolnego słuchacza 
na Wydział Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu 
Wileńskiego.

W roku 1919 wstąpiłem jako ochotnik do Wojska Polskiego 
(Litewsko-Białoruska Dywizja Strzelców) Nowogródzki p.p.  
Po ukończeniu szkoły podoficerskiej w stopniu kaprala brałem 
w końcu 1919 i początkach 1920, miesiąca lutego czynny udział 
w walkach Nowogrodzkiego p.st. [pułku strzelców?],  
a od (1920 m. lutego) 20 lutego 1920 r. pracowałem w pułku  
jako pisarz pocztowy i malarz.  
W roku 1921 z powodu śmierci matki mojej zwolniłem się 
z wojska i wstąpiłem do Komendy Okręgowej P.P. [Poczty 
Polskiej?] w Białymstoku, w której pracowałem jako rysownik 
i kreślarz niespełna 4 lata.
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Od listopada 1918 r. do grudnia 1920 r. 
służyłem w Wojsku Polskim jako ochotnik.

9 lutego 1919 r. wstąpiłem jako 
ochotnik do Wojska gdzie pełniłem 
służbę do 1 maja 1921 roku.



Zbigniew Kasiński
ZAS IX '39, teczka nr 444

ZAS IX '39, teczka nr 440

Halina Karpińska

W lecie 1920 roku 
podczas inwazji 
bolszewickiej 
pracowałam  
w Polskim  
Czerwonym  
Krzyżu.

Zaświadczam,  
że por. rez. Kasiński 
Zbigniew urodzony 
dnia 29 grudnia 1896 r. 
w Łodzi został przyjęty 
do Wojska Polskiego 
[…], w Wojsku Polskim 
służył od 13 listopada 
1918 r. do 10 lipca  
1922 r
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W 1920 roku zapisałem się 
wraz ze szkołą, tj. z kolegami 
i profesorami, do 1. komp. 
saperów. Po rozbiciu kompanii 
naszej zostałem przydzielony 
do 10 komp. saperów baonu 
mostowego, z którego to oddziału 
wyszedłem, przesłużywszy tylko 
4 miesiące. 

Od lipca 1920 roku aż do 
lipca 1921 roku pracowałam 
w charakterze instruktorki 
oświatowej w Wydziale 
Propagandy Naczelnego 
Dowództwa.



Maria Krzyczkowska
ZAS IX '39, teczka nr 628

ZAS IX '39, teczka nr 604

Marian Krawczyński

Po ukończeniu kursów, 1911 r. wyjechałem za granicę, po czym 
udałem się do Ameryki Południowej, przebywając kolejno  
w Brazylii, Argentynie, Urugwaju i Paragwaju, aż do 1918 r.  
W początkach 1918 r. na wieść o formujących się oddziałach 
wojsk polskich we Francji wyjechałem z Ameryki i wstąpiłem 
do oddziałów polskich pod dowództwem gen. [Archinarda] 
(późniejszej Armii Gen. Hallera). Po przebyciu na froncie  
w Szampanii i po zawieszeniu broni z Niemcami w kwietniu 
1919 r. wraz z 1 Dyw. Gen. Hallera przybyłem do kraju na front 
ukraińsko-bolszewicki, gdzie przebywałem aż do ukończenia 
wojny. W 1922 w lipcu zwolniłem się z wojska i z zamiłowaniem 
oddałem się studiom malarskim.

Od lata 1919 r. 
do lutego 1921 r. 
pracowałam w Sejmie, 
a obydwaj moi bracia 
(16 i 20 lat) wstąpili 
do wojska jako zwykli 
szeregowi bronić 
ojczyzny w 1920 roku. 
Młodszy, uczeń VI kl. 
gim., zginął w obronie 
Warszawy.


