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Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Młodzież w walce o
granice odrodzonej Polski
W pierwszych latach II RP młodzi ludzie brali udział w obronie
Lwowa i walkach o Przemyśl, w Powstaniu Wielkopolskim,
trzech Powstaniach Śląskich i walkach o Śląsk Cieszyński, w
wojnie polsko-bolszewickiej i plebiscytach prowadzonych na
spornych terenach

Niełatwe były warunki, w których przed wiekiem odradzała się Rzeczpospolita. Sytuacja
wewnętrzna była początkowo niestabilna, a odzyskaną niepodległość trzeba jeszcze było
obronić przed zakusami sąsiadów. W tym burzliwym okresie niebagatelną rolę odegrali ludzie
młodzi, rekrutujący się często z organizacji konspiracyjnych, które powstawały na przełomie
wieków na terenie wszystkich trzech zaborów. Szczególne miejsce zajmowały takie formacje,
jak Polska Organizacja Wojskowa, drużyny strzeleckie i skautowe. Nie można także zapomnieć
o wpływie, jaki na decyzję młodzieży o włączeniu się w bezpośrednią walkę miało patriotyczne i
religijne wychowanie wyniesione z domów rodzinnych. Młodzi zdali wówczas egzamin z
aktywnego zaangażowania na rzecz wolnej Polski. 

Na froncie Wielkopolski

Kiedy 27 grudnia 1918 r. wybuchło Powstanie Wielkopolskie, część kadry oficerskiej biorącej
udział w tym zrywie stanowili uczestnicy organizacji konspiracyjnych z terenów Poznańskiego,
takich jak POW i harcerska „Unia”. Korzenie tej ostatniej sięgają lata 1914 r. Na poznańskiej
Wildzie zebrało się wówczas dziewięć młodych osób, które złożyły na krzyż św. przysięgę
wierności narodowi polskiemu. Padły w niej m.in. słowa: „Z pomocą Boga w Trójcy Jedynego
chcę szczerym dążeniem przyczynić się do wychowania na dzielnego obywatela i żołnierza
Polaka, przez ciągłą, nieustanną duchową i cielesną pracę samokształcenia się”. 

Przysięgę młodych konspiratorów odebrał druh Stanisław Nogaj. W kolejnych miesiącach
chętnych do zasilenia harcerskiej konspiracji przybywało. Grupa, już w liczbie 365 członków,
zawiązała się ostatecznie 8 maja 1915 r. i przyjęła nazwę organizacji bojowo-
niepodległościowej „Unia”. Oficjalnie działała jako klub sportowy. Skupiała harcerzy szkolących
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się do podjęcia działań bojowych w czterech drużynach konspiracyjnego hufca „Piast”: im.
Księcia Mieczysława I, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego i gen. Henryka
Dąbrowskiego. W kolejnym roku „Unia” włączyła do swych szeregów Towarzystwo im. Tomasza
Zana. Jej struktury powstały nie tylko w Poznaniu, lecz także w Śremie, Czempinie,
Środzie, Krobi, Czarnkowie, Grodzisku i Gnieźnie. 

Praca konspiracyjna harcerzy była prowadzona wielotorowo. Ważnym jej elementem były koła
samokształceniowe, na których młodzież uczyła się języka ojczystego i historii oraz pieśni
patriotycznych. Organizowano również przedstawienia teatralne przywołujące ważne
wydarzenia z dziejów Polski. Wszystkie te działania wzmacniały wśród uczestników postawy
patriotyczne.

Fragment artykułu opublikowanego w „Biuletynie IPN” nr 5/2019.
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