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uusieliśmy przezwyciężać 'iele „trud nośel. Dziś 
też uadmy nadzieję,że ż 
dniego tak co do treść 

ierocrekiago p.t. "Słowo i 

„był ne „poziomie drużvny 

3 z bozostawiałŁy wiele do 
foladić ady przecież wydać pierważy 

gólnie ,niż azużej wlekać ,ozekać ,narze- 

sa One poza nami, to 
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SabiiA sn ieGY wszrvstkie siły 

harcerskie. 'asie,zgłosiło się bardą0 
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Walko narodu polskiego z Moskwa 

w roku 1631 rozpada się na dwa głów 
ne okresy. W pierwszym Polacy nie 
tylko powstrzymali najazd moskiews- 

ki.nle przeazedłszy do akcji zaczc- 

pnoj odniesli nienołe sukoesy,Nie- 
stety przegrona bitwa pod Ostrołęką 
przechyliła w drugin okresie zwycię 

stwo na strone Moskali ktorego nie 
potrafiły in wydrzeć pozniejsze usi 
lowonia polskię, 

Korzystajco że zwłoki Chłopiekie- 
go,zebrali Moskale około 120 000 lu 
dzi,przeciw którym mozna było wysta 
wić medług ureędorych raportów 37 
tys.600 ludzi ,gdyż nowe pułki wie 
były jeszcze wyszkolone.Naezelny 
wodz rosyjski Dybiez szedł z główną 
swę siłą po omBi Brześć-Litewski i 
Siedlee w kierunku ku Warszawie „aby 
s jednym zane.chec zgnieso powsta” 
nie. 

Do pierwsżego starcin doszło pod 
Stoczkiem,gdzie działający na czele 
niewielkiego. korpusu kawalerii gen. 
Dwernicki,nojąc za zadanie odserwo- 
wanie nieprzyjaciela związał sie 
walką z korpusem kawalerii rosyj- 
kiej,dowodzonymn przez generała Gei- 
smara.Bitwa zakończyła sie rozżbi- 
Gien rosyjskiego korpusu.lkrótce pa 
tym dywizja piechoty gen. Skrzynec- 
kiego również weszła w kontqkt z 
nieprzyjacqielen pod Dobrem,gdzie 
powstrzymała i moeno naddszarpnęła 

korpus gen. Rosenn. 
W tym ezasie główne siły polskie 

cofując się. ku stolicy,stoczyły zwy 
cięskie bitwy pod Wawrem i Białołę- 
kę,o ncstępnie 25 lutego wielką bit 
wę pod Grochowen,gdzie mimo męstwa 

żołnieża zakończyła się jednak tyl- 
ko powstrzymaniem nieprzyjaciela, 
ao chwilowo uratowało stolicę od ża 
jęcio.Powodem wyniku bitwy było . 

przedeważystkim działonie każdego 
no własną rękę. Nite słuchano rozko= 
zów Rndziwiłło,który po rannym Chło 
pickimn objął dowództwo.Chłopieki po 
bitwie grochowskiej,jnk i Radziwiłł 

wystąpili z wojska.Wodżem został 
młody generał Skrzynecki ,który od- 

L1I800RPAaDOWM 

znnozył się b-ra40 w początku koaa 
ponii.,Bzefen jego sztabu był gen. 

Chrzanowgki,o kwatermistrzem gene- 

ralnym znakomity strategik gen. 
Prądzyński,W tym óżasie rząd nurc- 
dowy powiększył armię do 100000 iu 

dzi. 
Dybicz po bitwie grochowskiej, 

w której armia jego odniosłn poważ 

ne straty,cofnął się pod Siedlce, 
gdzie czekał na posiłki.Dzięki ro- 
ztopoam wiosennym działania wojenne 
ustały na kilko tygodni.Tu Skrzy- 

necki nie wykorzystał okazji i ze- 

miast uderzyć na nieprzygotowanych 
Rosjan,zwlekrł z decyzją,co pozwc- 
liło Rosjonon na ściągnięcie z głę 
bi Rosji armii drugiego rzutu. 

Wprawdzie Prądzyński zdołał nanń-. 
wić Skrzyneckiego do działań zneże 
pnych przeciwko poszozególnym kot- 

pusom rosyjskin,co zostało uwie:ń- 
czone szeregiem sukcesów pod 1go- 
niani,Dąbem Wielkim i Wawrem,jec- 
nakże nie rozbiło całej araii, 

W okresie tym za strony polskiej 
przedsięwzięta została jeszcze jed 
na operacja,a mianowicie wyprawa 
gen.Dwernickiego na Wołyń,no ję za 
no celu wywołanie tan powstania. 
Wprawdzie Dwernicki pobdźą pod Bo. 

remlemn gen. Rydygiera,ala otucz OW « 
musiał przejść. granicę auste'ucm; 

i złożyć broń.Bezpośredniu skui 
kiea tego był upadek powatania „u: 
Podolu.W maju neczelne dowśd:.twu 

połskie zdecydowało się na wiel.n 

akcję,po której dużo sobie aui 37 
wano.W rejonie Łomży stał kowpug 
gwardii rosyjskiej pod WCAZe Fgi:- 

cia Michała.Prądzyński postancwi: 
korpus ten otoczyć i pobić uarin 
Dybicz mógłby przyjść ż pomo”r 
Zostowiwszy ezęść wojsk dlu n%y- 
lenia ozujności Dybicza„rue 

głównymi siłami na gwardię. śn 
koczóno ją nagle,ale wsakutax 
UROŁADŚCI Ekrzyneckicgo men 
krzydicejący nie udał się i ni 
przyjociel zdołał się wymkną.. Nu 
wieść o tym Dybiecz z głównym. st 
łomi pościcszył na ratunek zwordi:  
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azów ter Bec hitwy. S'bx ntg* by- 
ły znaczne po óbu steunach.ZnyGię 
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SEE Bię do Warkzajy.PO bl 

wie pod Ustrcłę%y bódŁdh fkrzy- 

necki znów w bez ALS było 
to SEE A maieke” zn *bi.edai1,Zd72Ż 

ticja nosgłe Drzy= 

vdrowy na gwardię, wys 
r nietielsi rorpus 

gen. hłapowsziego.a 50 bi 6 
troięckiej drugi k* 

kolicach i guyty Giożnnud %ocz 
walzę podjazdową.a nie wdawał się 
w większą bitwę pod Wilnaa (glzie 
został rozbity ) to mógłby uwoi=- 
nić Litwę ód mieprzyjaciela.Po 
bitwie pod Wilnem Giezgud podzie 
1ił swój korpus na 4 częśrni.Jed= 
na ezęść pod wodze Daminiyń 8 

ki ago po 
bita się Warszny „gi i tynczasemM 
reszta przeszłe granicę pruską i 
została interncowańa. 

Po bitwie ostroięckiej nowy 

wódz rosyjski (gdyż Dybicz uderł) 
marszałek Paskiewicz przedsię- 
wziął śmiałe uderzenie no Warsza 
wę od zachodu,przeszedł z :główny 
mi siłami Nurcw,gdy tymcznasen re- 
sżta jego armii więzaza arrię nol 
Bką i tu znowu Sxrzyn i 
mił błąd,giyż o5$5% uderzy j : 

skrzydło i tyży osckoazac: re. War 

szawę oddzintów i ro 5 je zujex 

nie.KaczeLnyji wodze 
kiei zoateł w siazspnin 

chóweFri,rie rokboc ) 

„KONBL.A CO gorsze w krytycznej cehwi 
„qi nie nńgł przyjść Wąrszawie x po- 
mucgą.W pierwszych dninch września 

Posjanie przystąniłi do nażereiń na 

Warsgzewę które broniła się uężnie 
i z tych to czasów pochodzi słv:ina 
obrona Woli czy piękny.czyn kapit. 
Ordona.Giy padły szańce na Czysuenm, 
Krakowisoki poddał samowolnie Wur- 
sznawę.,Za GO pozbawiono go wiadzy, 

mle naczelny wódz Mełachowsri zn : 
zgodą sejmu nusiał podpisać Fepitu- 
la .oję. Wojsko, rząd,sejn i nieszznn- 
cy,rtćrzyby choiaiń mieli oprśsić: 
Werszewę.Paskiewioz zagwarant ownł 

nieszkańnon bezpieczeństwo osób i 
h wrzeńnia zajęły 

wojska rosyjskie Warszwę. 
Wojsko polskie cofnęło się do Mo- 

dlinn.Nowy wódz gen.Rybiński misł 
jeszcze 30000 ludzi i 26660-ny kor- 
pua geń.Ramorino. Położenie było po= 
dobne „jak w c.1609,łtiedy ks.Józef 
oddał Warszwę.Nie było jednak ener- 
gicznego wodza,był zaś powszechny 

-npadek na auchu. Renorino wbrew roz 
knzon,nie pośrieszył do głównej 'ar= 
mii,lecą dziożejąc. na własna rę':ę 
ruszył na południe,gdzie w pobliżu 

Zaw lchostv pot Poręką został roubi- 
ty i z całym korpusem złożył bruń 

Austriakon.Siły główne „które dosrty 
do Płocka.atraciły prawie miesira 

czpesśu na sporach generałów,a gdy 
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ne wieści.Strącóno kiik 
cielskich aporotów „nasze” 
dzielnie walczy,Nicney ni 
nie weszli.Alarty trwają 
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zabitych i rarnytu PBC za 8ię, 
maż się gdzie zuronti RALC 
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je się „Teraz jar grom z jasnego 
nieba spedo wieść :Nioney uderzy- 
Li z Prus Wachodnich na Warszawę 
idą szybko noprzód,zajęli Ciecha 
nór i PAońsk,jeszcze 60 km.dzie= 
1i ich od bran stolicy.Minister= 
Btwc zcczynoają niepokoić się ż - 
6 zgrozo-pałują aanutkąlDo szczy 
tu napięcie dochodzi w nooy » 6 
na 7-g0,gdy ktoś puszcza wiadom 
mość,że front północny jest prze 
annany i Sawabylada chwila mogą 
wejść: dlo miasta.'lerag znozyna 
się poniczna ucieczka"rwysoko pos 
tarionych rodzin,zajoeżdżoają słu 
Żżbowe auta,w które 4ndują się 
piękne panie z pieskani i całym 
nożliwym bałogenen.iaszystko to ' 
nad ranem opuszoza fHarszawę,kioe 
rując się na Lublin, 

Naloty nienieckich bombówców 
powtarzają się ze śmiertelną no” 
notonią;syreny alarnowe wyją B- 
10 razy na dzieęń,gaz jost na do+ 
bre przerweny,kilko szpitali lo- 
ży w gruzach,Prage płonie przez 
parę dńi bez przerwy,ulicy pełne 
są szkła i gruzów.Front północny 
trzyma się„lecz na gsachodzie g0= 
"rzej-Nienoy idą noprzód Łódź pa” 
dn,Bortnowski i Kutrzeba odcięci 
przebijają eię do Warszawy. 
", Koło 10-go zaczynają napływać 
rozbitki s zachodniego frontu. 
Przez trzy dni płyną piesi „wozy 
"'ohłopskie drsąj | i auta zwartą 
"falą do miasta. Żołnierze opowia- 
dają.straszne rzeczy o Niemoach, 
o ięh artylerii i uzbrojeniu,o: 
bezustannych nalotach i dywers= 
jnch,towarzyszących ich odwrotoe= 

"wi.Wieści te nie tylko nie łanią 
ducha nieszkańców ale wytwarzają 

„nastrj: jakiejś głuchej zacięto- 
'śei.Rozbitkowie są przyjnowoni 
nadzwyczaj serdeozniesZarśwno bo 
gacze,jak i biedni anoszą wszys- 
tko,00 nogą,powstają somorzutna 
komitety i punkty odżyrezo,panie 
afiarowują swoją pomoc,jako aa- 

- nitariuszki wszyscy chcą się 
przyczynić do obrony ,ciiośby W 
najnniejszym stopniu.Jslen z po- 
zostałych ocelałych szpitali og= 

archiwum 

Łosił przez radio,że potrze 
buje 100 +óżek z pościclą, 
dla rennych żołnieży,o ozna= 
ozonej godzinie znalazło się 
przed brane, przeszło L1000.Po . .. 
czucie obywatalskie,i ccłkod= 
wite zjednoczenie się uczue 
oiowa ludzi przedtom zupeł= 
nie sobie ohoych było zudzi- 
wiające. Tym ostrzej zaryso+' 
weł się kontrast między spo* 
Łoczoństwon,a odpowiodzielne, 
za wszystko wargtwą rządzące 
Cały tragizm sytuqdji wyszed 
na jaw-nie nieliśny lotnictwa 
i broni paoncerncj,z gołymi. * 
rękami wyszliśny:naprzeciw ' 
potężnym uderzeniori nieniec= 
kiego "blitzekriegu"e. ..- 

Koło 15-go - 10-g0,pó roze 
bioiu armii Bortnowekiego . 
nad Bzurą=napływa druga fale 
rozbitków ;za nimi bezpośre- 
dnio idą już nienieckie czoł 
gów.Parę tych "przyjernniacz= 
ków"zbłąkało się it wjechało 
niespodziewanie w nocy+w. uli 
ae ninste.Rano można było . 
jeszoze oglądnó kupki. netalu 
1 popiołu,jakie po nich z0c= 
teły-dzielne kobiety i przy— 
godnie znalarnowani żołniaw 
rze oblali je behzynę i spa+ 
2i1i zo szoaętem.Bardzo cha 
rakterystyczny jest jeden z 

wypadków który zdarzył się w 
osasie tych walk.Otóż pewne= 
go dnia zostało złepańc ną” 
jednym z przedńieść „auto z o 
ficerani nieńigokini którzy 
mieli rozkąg zgłoszenia się 
w tyn dniu w Warszawie W 08» 
lu wymiany zepsutych części, 
dla swego oddziału. PM 

Wobsn takiej sytunoji rząd 
nakczuje przez radio,ty wszy 
soy zdolni fo Błużby wojrwo- 
woj eweenowaji się na warhć 
Tan bousensówny nak 

dza SU: 
przygnęt eni 

szcwa Lo bye odnuna.Tu jed= . 

nak Niercy,spodziewający się 
go doznaję pomyłki w swoich 

"©, 

bliczeniach - gdy wojska nie sta 
lo,ludnosć sana się broni.iładzę 
wojskową obejtuje gen.Czuna,a cy- 
wilha pregs.Starzyński,główna spro 

żyne i organizator całej akcji 
obronnej,Miasto pokrywa sie sic- 
cią barykad,tworza się ochotnicze 
bitaliony obrońców,złożona z ro- 
botników i satudentów,robione są 
różnogo rodzaju umocnienia ,no któ 
re niasto awoje ulubione trerwaja 
Pierwszo ataki nieniookio aą z 4a 
twością odparta.Po paru dniach 
niency,któ rzy przerwali sie tytie 
czasem na Siedlce zachodzą tyły t 
tak,że miasto jest koupłetnioe. oto 
ozone. Znozynn Bie regularno Oblę= 
żenie,nie dochodzi ani żywność 
ani żadna posiłki.Jodynyn łacznie 
kiem z reszta kraju i światem 
stoje sie rodio,to radio,która talk 
rozpaożliwie i na próżno wzywało 
ponocy i mpelowało do surnienia 
świata. 

Dowództwo wojskowe obejnuje te 
raa gen.Runtgl,ktśry tworzy sta— 
ła linię obronną, Nioncy choqo 
uzyskać szybki wynik,ńalatuja nn». 
miasto oasowo.jost tyla ofiear,ża 
niera konu ich grzebaó.Na ulicach 
lażą trupy ludzkie i końskio,ol= 
brzynie poźnry 'oobejnują oałę dzie 
l1nicc,przerywone eq co chwila: w 
innyn punkoie przewody wodociągo= 
we i elektyyczność.Szpitale"Prze- 
uienionio Pańskiego" "Marszałka 
Piłsudskiogo"i szereg innych,ui- 
no wyraźnych znaków "Czerwonogo 
Krzyża” zbonbardowano doszozętnia» 
Większa czość rannych żołnierzy 
znajduje w ich gruzach smierć, 
Nie nie ponagn symboliczna iloćś 
kilkunastu bal nów zeaporowych,ktś 
re ód paru dni wiszą nad Warszawą, 

Nienoy ohcqc sobig ponóc w walca 
grzucają kilkakrotnie ulotki wzy 
wojącoe żołnierzy i ludność do 
złożenia broni,wobee beznadziaj= 
hej sytuocji uilitarncj. Nikt ich 
nia słucha,wszgyscy się zacieli= 
jest to walka na śisrć i życieę 
Organizatorem całoj akaj3, Jak 
Już wspoonieliścy,byi Pcezirdent 

Starzyński ,kierujacy ceułą Obr omy 

przez radio.Jego płornienre przo- 

aówienia wygłaszene codziennie 
przez. rozgłośnie ,bilansująco 
przebiek wydarzeń ,znakonicię 
dodtwały ducha całój ludnoś- 

ci.Leez mimo enłej niestrudzo 
azonoj działalności argoniza= 
torów obrony,znaczyno już nie 
dostawać żywności, Prywatna 
sklepy są albo rozbite „albo 
zonknięto,działają jedynla 
josBzoze niejskio,w których 
oznsanii Aoatać dożna ozżogość 
na kartki.0 chlebie nięsie, 
zianniakach,czy innych jerzy= 
nach nie an oovywiśoie nowy. 
Biedna ludność „która nie zro- 
biła przed wojną zapasów ,ru= 
Bza ńa podmiejskie pola i oga 

łaca je doszczętnie pod kula- 
mi kulturalnych wojsk Fihrera 

Widząc jednak,że mimo wszyst 
ko lotniotwem bohaterskiego o 
poru stolicy nie złamią ,barba 
rzyńcy wprowadzają do waki no 
wy straszny czynnik:około 20- 
tego,artylerje niemisoka roz- 
poczyna ostrzealiwanie Warsza- 
wy.Tych dni żadne pióro nia 0= 
pisze ,miasto jest bez przerwy 
bombardowane przez setki bom= 
bowców i zasypywane granatami 
niemieckich baterii ,stojących 
o parę kilometrów od ostatnich 
domów.Barbarzyństwo osiąga swój 
szczyt :;:Pałac Królewski „Katedra 
św.Jana „Muzeum Narodowe ,Zachę= 
ta-zabytki tak drogie sercu 
polskiemu,metodycznie zamienia 
ne są w gruż.Białe kruki bible 
iotek płoną,nikt nie ma możnoś 
Gi ich ratowania. Kto chce żyć, 
siedzi w piwnioaoh,ziemia jest 
piekłem. Wogóle już nio nie dzia 
30 ;ani elektrycanośó,ani gaz; 
wszystkie zapasy wyczernują 
się,zaczyna brakować amunicji, 
Któregoś dnia nagtępuje prier- 
wa,latają jedynia nieliczne 3a 
„możoty,które o dziwo bomb nie 
rzucają. Zdumiona ludność wy- 

j SĄ z i,nąa jeten 

wyka, SL 

gzroazeoni ludzie usta- 

wieją się w kolejkę.lypada bo 
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