
Ze wspomiuń Pułkownika Rębajły. 
(Karola Kaiity*. 

(Ciąg dalszy). • 

Zamiary jednak moje rozbiły 
się wskutek rozkazu pułkownika 
Chmielińskiego, którego znałem 

jedynie z opowiadania o jego o- 

sobistcm męstwie i chwalebnych 
czynach w powstaniu. Z powodu 
braku w oddziale broni, amuni- 

c>i. ubrań i obuwia, jak niemniej 
dla tej przyczyny, iż połowa re- 

krutów dostatecznie jeszcze nie 

była wyćwiczona — nie byłbym 
mógł wystąpić z własnej woli z 

zaczepnem działaniem, gdyż nie 
chciałem prowadzić na niechybną 
zagładę powierzonych mej pie- 
czy ochotników, z drugiej strony 
jako stary oficer wojsk regular- 
nych wobec na piśmie otrzymane- 
go rozkazu pułkownika Chmieliń- 

skiego, przesłanego mi przez jed- 
nego z oficerów, posłusznym być 
musiałem. 

Rozkaz brzmiał: 
“Do Majora Rębajły. 
Po otrzymaniu niniejszego roz- 

kazu masz Major z całym swym 
oddziałem wy maszerować z obo- 

zu i pospiesznie posuwać się ku 

Szczecnu, do którejto miejscowo- 
ści zdążam z moim oddziałem od 

strony Kielc, pędzony przez silną 
armię pod wodzą generała Czen- 

gerego. W razie, gdybyś zbliża- 

jąc się do Szczccna usłyszał strza- 

ły. masz sję według tychże tak o- 

ryentować. byś wykonał Moskwie 

flankową dywersyę *. Pieczęć i 

podpis Chmieliński, pułkownik. 
Zwołałem oifcerów, przeczyta- 

łem im rozkaz pułkownika z o- 

świadczeniem. że chociaż nic 

przemawia mi on do przekonania, 
z powodu wielu braków w mym 
oddziale, bynajmniej nie nakła- 

niających do zaczepnego wystą- 
pienia. zaznaczyłem jednak, że ja-t 
ko wojskowy rozkaz starszego 
przełożonego, chociaż tylko czę- 

ściowo. wykonać muszę, powtóre. 
żc będzie to korzystnem dla na- 

szego żołnierza, że przy boku w 

tylu bojach doświadczonego do- 

wódcy Chmielińskiego pierwszy 
chrzest bojowy otrzyma. Prawie 

połowa oddziału bosa i nieuzbro- 

jona pozostała w obozie pod do- 
wództwem kapitana i jednego o- 

ficcra. których nazwisk dzisiaj nic 

pamiętam — kapitanowi Lewan- 
dowskiemu. który był moją pra- 
wą ręką, i innym oficerom poleci- 
łem pocz> nić przygotowania do 

wymarszu, zebrać żywność, opa- 
trzyć karabiny, ładownice, uzu- 

pełnić wszelkie braki tak. aby po 
posiłku natychmiast nastąpił wy- 
marsz. Około ątej opuściliśmy o- 

1>óz, by go jak i pozostałych w' 
nim żołnierzy więcej nic zoba- 

czyć. Wyprawa ta z rozkazu puł- 
kownika Chmielińskiego niestety 
zniweczyła miesięczną moją pra- 
cę, tak mozolną w organizacyi te- 

go oddziału, a rzecz się tak mia- 
ła : 

Właśnie w dzień przed wymar- 
szem nocnym z obozu, przybył do 
nas rotmistrz Junosza ze swą 
żandarmeryą na odpoczynek, za- 

brałem ich zatem ze sobą. wy- 
znaczając porucznika Malinow- 

skiego na awangardę, Junoszę na 

aryergardę. Gdyśmy wychodzili z 

na.>/.cj leśnej kryjówki na drogę 
z Trzemoszna do Szczccna, zda- 

rzył się wypadek, w którym je- 
den 7. kozaków Junoszy zaczepił 
kurkiem karabinu o gałąź i spo- 
wodował strzał, który skaleczył w. 

nogę konia, w poprzód kroczące- 
go. Żołnierze wypadek ten tłuma- 

czyli jako zły omen naszej wy- 
prawy, co niestety w kilka dni 
później się sprawdziło. Była go- 
dzina ósma z rana gdyśmy się ku 
Szczecnu zbliżali. Malinowski na 

parę staj i pr/cd wsią zatrzymał 
się z awangardą i zameldował mi, 
że Chmieliński ze starszyzną znaj- 
duje się wc dworze, a o‘ldział 
rozkwaterowany po chałupach. 
l*o tjm raporcie Junosza prosił 
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mnię o zwolnienie go ze służby 
przj mym oddziale, tłumacząc się. 
iż ma kilka rozkazów- cywilnej or- 

ganizacyi w tych stronach do wy- 
pełnienia, których nie mógłbv 
wykonać, gdyby jego żandarmów 
Chmieliński chciał zabrać zc so- 

bą a zbliży wszy się szepnął: “że 
z majorem wszędzie i zawsze, z 

Chmielińskim nigdzie, prędzej 
dam głowę pod miecz'’. 

Nic wchodziłem w bliższy roz- 

biór tych słów, wskazujących na 

to, że musiały zajść pomiędzy ni- 
I mi jakie ważne zajścia, które skła- 
niały Junoszę do unikania Chmie- 
lińskiego, uwolniłem zatem Juno- 
szę od dalszego konwojowania 
mego oddziału, różniej dowie- 
działem się o przyczynie niechęci 
Junoszy do Chmielińskiego, któ- 
ry miał przy pewnej okoliczności 

spłazować pałaszem jednego z 

żandarmów Junoszy a gdy rot- 

mistrz stanął w obronie swego 
żołnierza, Chmieliński miał Juno- 
szy powiedzieć: “Milcz, bo i cie- 
bie każę tu rozciągnąć i baty 
wsypać", — stąd też pozostać 
miała nienawiść między nimi i 

Junosza wobec tego unikał 

Chmielińskiego jak ognia. Że to 

było prawdą, wierzyłem Junoszy, 
bo z ust oficerów Chmielińskiego 
i majora Rosenbacha dowiedzia- 
łem się, że Chmieliński w pierw- 
szym porywie niepohamowany w 

gniewie zapominał się do tego 
stopnia, że swych oficerów przed 
frontem płazował pałaszem. Pię- 
kny dowódca, który płazowaniem 
ośmieszał oficera przed frontem i 

tvm sposobem zamiast poszano- 
wania i posłuszeństwa dla ofice- 

rów, wzbudził u żołnierzy lekce- 

ważenie dla nich. O jego gwał- 
towności i despotyzmie przeko- 
nałem się zaraz przy pierwszem 
naszem spotkaniu. 

Po od jeździć Junoszy z żandar- 

mami. wysłałem pluton piechoty 
na awangardę a adjutanta — o- 

haj byliśmy konno — do Chmie- 
lińskiego z raportem, żc zbliżam 

sic do Szczecna i proszę o rozka- 

zy. Po chwili powrócił adjutant 
z odpowiedzią, że pułkownik oso- 

biście wyda mi rozkazy. 
W bramie dworu stało kuku o- 

ficerów a w stojącym na przodzie 
zc złotemi odznakami domyśla- 
łem się Chmielińskiego. Zako- 

menderowałem: "Baczność! defi- 
lada, oczy w lewo!” ,— sam na 

czele oddziału prezentowałem 
szabla a minąwszy grupkę ofice- 

rów w bramie, zakręciłem koniem 

i stanąłem w tyle za oficerami. 

Gdy oddziałek mój sprawnie 
przedefilował, zapytałem o dalsze 
rozkazy. Chmieliński oświadczył 
wówczas: "mój oddział forsowny- 
mi marszami jest zmęczony, 
Czengiery tuz za mną z przewa- 

żającą silą następuje, Major ze 

swym oddziałem wystawisz for- 

poczty, dalsze rozkazy wydam”. 
Gdym następnie poprosił, aby 
który z oficerów poprowadził nas 

na stanowiska i wskazał, z której 
strony Czengiery ma nadejść, od- 

parł Chmieliński szorstko: ‘.Ma- 

jor powinien wiedzieć! od strony 
Kielc’’. Wy maszerowałem ze wsi 

a wypytawszy chłopów o stronę, 
w której położone są Kielce, oko- 

ło ćwierć mili za wsią wystawi- 
łem osobiście forpoczty, ucząc 

każdego żołnierza, jak się ma za- 

chowywać, jak wytężać wzrok w 

okolicę, przed siebie, a w razie 

zauważenia czegoś podejrzanego, 
sygnałem umówionym zawiado- 
mić “podoficerską pocztę’’. Po 

wydaniu zarządzeń około jedena- 
stej zabrałem kapitana Lewan- 

dowskiego i drugiego, którego 
nazwiska nic pomnę i oświadczy- 
łem, że starym zwyczajem woj- 
skowym idziemy do dworu przed- 
stawić się pułkownikowi. Gdyśmy 
weszli do sieni we dworze, zoczy- 
łem jak jakiś młody bczwąsy ofi- 

cer okładał batem poczciwego c- 

konoina Wagnera, złapałem go za 

rękę i zapytałem: “Co robisz 

Pan?!’’ — “A walę tego szlagona 
— odpowiedział — bo nic chce 

nam dać wina. zrc>ztą, kto I an 

jesteś, że się mieszasz w nieswo- 

je rzeczy!” 
• Jestem major Kębajio i mam 

prawo stanąć w obronie tego zac- 

nego obywatela, który w ciągu 
miesiąca organizowania się mego 
oddziału wskutek ciągłych do- 

staw, dnia i nocy nie miał spo- 

kojnej". Młodzik jak zmyty i*>- 
szedł do salonu, ja z kapitanami 
wkroczyłem za nim i słyszałem, 
jak meldował pułkownikowi, że 

major Kębajio przyszedł i ni< po- 
zwala ekonomowi cUc dU na« M i- 

na. Odj*owiedziałem bezwłocznie. 
że jedynie nie pozwoliłem bić na- 

haj ką zasłużonego dla naszej 
sprawy obywatela. 

U meblowanie salonu wskazy- 
wało na siedzibę majętnego^oby- 
watela. Dywany i kobierce, kana- 
py i fotele drogą .materyą pokry- 
te i na nich też leżeli lub siedzieli 
oficerowie, na środku stał stół. 
przf którym siedział Chmieliński 
i golił się przed lustrem. Stanęli- 
śmy przed drzwiami i oczekiwa- 
liśmy ukończenia tualety pułkow- 
nika, a gdy ją ukończył, jak był 
przed lustrem w koszuli i z ser- 

wetą czy ręcznikiem pod brodą, 
staje przed nami z zapytaniem, 
skierowanem do mnie. czego 
chcemy. Osłupiałem, bo w dłu- 
giej mojej służbie w regularnej 
armii nic zdarzył mi się podobny 
wypadek, aby przełożony, przyj- 
mując w służbie z raportem lub 
przedstawienie się podwładnego 
wyższego oficera, przyjmował go 
bez uniformu i pałasza czy sza- 

bli. Byliśmy przy broni i w “ke- 
pi" na głowie, salutowałem za- 

tem ręką i meldowałem “że przy- 
byłem siebie i dwóch moich ka- 
pitanów przedstawić pułkowniko- 
wi*’. 

— A forpoczty zostawiłeś ma- 

jor bez oficerów?! 
— Tam jest wszystko w po- 

rządku i zabezpieczone! 
— Dziękuję. Proszę iść do ior- 

poczt! 
Dorzuciłem w końcu: “Panie 

pułkowniku! wchodząc do dworu 
natrafiłem na scenę, jak jeden z 

p. oficerów okładał batem tutej- 
szego obywatela Wagnera, po- 
nieważ tenże w czasie organiza- 
cyi mego oddziału i wogóle dla 
sprawy narodowej nieocenione 
położył zasługi, z obowiązku mu- 

szę wnieść zażalenie w sprawie 
pokrzywdzenia tego człowieka”. 

— Czyny moich oficerów nie 
podlegają juryzdykcyi pańskiej, 
żegnam! 

Wyszliśmy z pokoju, z które- 
go doleciał nas homeryczny 
śmiecił. Było to pierwsze moje 
starcie z Chmielińskim a gdy obaj 
kapitanowie poczęli sarkać i o- 

burzać się na takie przyjęcie, od- 
powiedziałem : “Panowie! nie za- 

pominajcie. żeśmy żołnierzami, 
że Chmieliński jest w tej chwili 
naszym przełożonym, względem 
którego musimy zachować posłu- 
szeństwo’’. Dotarliśmy wreszcie 
do forpoczt. Już zmierzch zapa- 
dał a my ciągle o chłodzie i gło- 
dzie staliśmy na placówkach, gło- 
dni, od północy* bowiem w obozie 
spożyliśmy kaszę i tak staliśmy 
w polu, nic mając żadnych zapa- 
sów przy sobie, staliśmy w chło- 
dzie wieczornym października, 
gdzie pod noc przymrozki i zim- 
ne wiatry poczęły się nam dawać 
we znaki a to tembardziej, żeśmy 
nic mieli kożuszków. 

Posłałem adjutanta z zawiado- 
mieniem <lo pułkownika, iż już 
od io godzin stoimy w czystem 
polu o chłodzie i głodzie i prośbą, 
aby nas ka^ał zastąpić lub przy- 
najmicj przysłać żywność dla ou- 

działu. Adjutant powróciwszy, 
podał do mej wiadomości rozkaz 
pułkownika, byśmy dalej stali na 

placówkach aż do rana, przyczem 
zaznaczył pułkownik, że żądanej 
żywności nic może przysłać, al- 
bowiem jego żołnierze po chału- 

pach wszelkie zapasy spożyli, ad- 
jutafit wstępował nawet do kilku 

gospodarzy po chlcb dla naczel- 
nika, lecz spotkał sio z odpowie- 
dzią, że żołnierze Chmielińskiego 
wszystką żywność zabrali. 

Tak staliśmy do 4-ej godziny 
zrana. Zmarznięty, kilkakrotnie 
obchodziłem łańcuch placówek, 
natrafiłem na żołnierzy, którzy 
karabin odłożyli na ziemię a sami 
przystając z nogi na nogę i bijąc 
rękami, starali się nieco rozgrzać. 
Gdym im przedstawiał, że na wi- 
decic odłożenie karabinu na zie- 

mię podpada surowej karze, od- 

powiadali. że lufa jest tak zimna, 
iż w rękach utrzymać jej nie mo- 

żna. Wśród takich okoliczności 
dalszy nasz. postój na widctach 

chybiał właściwie celu. wobec te- 

go posłałem po raz wtóry adjtt- 
tanta do Chmielińskiego ze sta- 

nowczym raportem, że żołnierze 
moi pozo>tają o głodzie i chło- 
dzie. że jeżeli pułkownik natych- 
miast nas nie zmieni, w takim ra- 

zie samowolnie opuszczę stanowi, 
sko i pomaszeruję do którejkol- 
wiek najbliższej wioski, aby O- 

grzać i nakarmić żołnierza. Ad- 

jutant powrócił wkrótce i zawia- 
domił mnie. tc we wsi już ani 
Chmielińskiego ani jego oddziału 
niema, a od Wagnera dowiedział 

się, że po północy ykrobił się ruf h 
we wsi, oficerów przybywali do 

pułkownika z ra (tortami, poczeni 
kompanie zaczęły się schodzić 
przed dwór, wreszcie Chmieliń- 
ski ze sztabem i oddziałem poma- 
szerował w lasy. 

Usłyszawszy to, osłupiałem, po 
chwili wściekłość mnie porwała, 
gdym zważył, jak święcie wypeł- 
niłem rozkaz pułkownika, który 
nas nietylko przez cały dzień i 
noc na forpocztach trzymał, ale 
nocą milczkiem ustępując, pozo- 
stawił na pastwę l zagładę potęgi 
moskiewskiej generała Czcngic- 
rego. przed którym w sile 700 pie- 
choty sam od kilku dni ustępo- 
wał. 

t\Y obawie, że każdej chwili 
mogą pojawić się Moskale, ścią- 
gnąłem przednie straże dotarłem 
do Szczecna, aby się dowiedzieć 
od Wagnera, w którą stronę 
Chmieliński podążył, aby się z 

nim, podobnie jak Junosza, wię- 
cej nie spotkać, gdyż między na- 

mi niewątpliwie przyszłoby do 
groźnej rozprawy a może nawet 
i rozlewu krwi. O awanturach, 
wszczynanych przez oficerów we 

dworze a przez żołnierzy po cha. 
łupach, nie chcę tu opowiadać, 
podkreślę jednak, że poczciwy 
Wagner i klucznica byli nahajka- 
mi katowani, co ich nawet od 
Moskali dotąd nie spotkało. Nie 
dowiedziałem si£, w którą stronę, 
ChmielińAi podążył, ponieważ 
wydany był rozkaz, ażeby nikt 
się nie ważył za bramę wychodzić 
i patrzeć, w jakim kierunku od- 
dział zmierza. Wagner dał nam 

oficerom po szklance herbaty i 
kawałku chleba. żołnierze moi po 
chałupach przez pół godziny o- 

grzali się i opuściliśmy Szciecno. 
Kroków naszych nie skierowałem 
ku memu obozowi pod Trzemo- 
sznem, aby \yrogowi nie zdradzić 
obozowiska, ale poszedłem w cał- 
kiem inną stronę. Trzymaliśmy 
się ciągle głębokich Szczecińskich 
lasów, szliśmy obok Iluty Szcze- 
cińskiej, Wymysłowa i stanęli- 
śmy w południe w Cisowie w na- 

dziei, że w tej wielkiej wiosce po 
chałupach potrafimy głód zaspo- 
koić. Jakiż strach mną owładnął, 
gdym sio dowiedział w pierwszej 
chałupie, że wieś zajęta jest przez 
Chniielińazczyków4 a sam dowód- 
ca bawi we dworae. Ponieważ ko- 
nie mój i adiutańft w obozie i na 

forpocztach ciągle rżały, odesła- 
łem je do dworu a Chmieliński je 
zabrał. Piechotą, «a czele oddzia- 
łu wkroczyłem do dworu w Ciso- 
wie. a stanąwszy frontem do ot-* 
wartych okien, przez które ofice- 
rowie Chmielą przypatrywali się 
memu oddziałowi, odezwałem się 
głośno: 

— Kapitan Lewandowski i ad- 
jutant pójdą ze mną do pułkow- 
nika. drugi kapitan zwróci uwa- 

gę na pokój, a w razie zamachu 
na mnie, oez pardonu wkroczy i 
stanic w mojej obronie! Powzią- 
łem zamiar zainterpelowania puł- 
kownika, dlaczego opuszczając 
nocą Szczecno, na niechybną zgu- 
bę pozostawił nas na widetach, 
znając zaś porywczość, tem prze- 
zornem zarządzeniem chroniłem 
się przed jego gwałtownością. 

Na moją powyższą interpcla- 
cyę p. pułkownik w lekceważą- 
cych słowach zapytał mnie: "W 
jakiej armii pan służyłeś, że nie 
wiesz, iż pułkownik przed swym 
podwładnym majorem nie potrze- 
buje się usprawiedliw iać ze awych 
zarządzeń!” 

Odpowiedziałem: "Nie wiem w 

jakiej armii p. pułkownik służył, 
ale to wiem z karnego kodeksu 
wojskowego, ze taki czyn powi- 

i nienby przełożony usprawiedliwić 
przed sądem w ojennym”. 

Chmieliński zerwał się a ja u- 

uikając gwałtowniejszego star- 

cia, salutowałem i wyszliśmy z 

pokoju. Stanąwszy przed fron- 
tem wydałem rozkaz: "Czwórka- 
mi w prawo! marsz!" Opuściliśmy 
dwór i wieś Cisów i kierowaliśmy 
się pochodem ku ła>om Święto- 
krzyskim. Dla wypoczynku sta- 

nąłem na górze Cisowskiej na 

krańcu lasów i obserwowałem 
wioskę Cisów i drogę ku Szczec- 
nu. Chmieliński w godzinę po 
mnie opuścił także Cisów i po- 
maszerował na Makosryn i dalej 
znikł mi z oczu Domyślałem się, 
że odtąd mam w nim zaciętego 
wroga 

W godzinę po opuszczeniu Ci- 
sowa przez Chmielińskiego, dro- 

żyną z lasów od Szczecna poka- 
zała się szpica kozacka, a za nią 
główna aiU pułków Czengierego. 
Kozacy rozsypali się natychmiast 
po chałupach a wywlekając z chat 

biednych gospodarzy i kobiety, 
pędzili je nahajkami do swego do- 
wódcy. Wszystko widziałem, jak 
na dłoni. Bili ich strasznie, zape- 

wno pytając, d<ikąd poszli bun- 
towszczyki. Otrzymawszy kieru- 
nek drogi, którą poszliśmy, mu- 
sieli nas kilku wysuniętych z po- 
za drzew zobaczyć, bo oddziały 
poczęły się poruszać w lewo i w 

prawo, a dwa działa zwrócono w 

nasz punkt obserwacyjny, gdzie 
padły dwa strzały i zerwały 
wierzchy drzew. Nie czekając 
dalszej kanonady, puściliśmy się 
w głąb lasu. Powziąłem zamiar 
zwrócić się lasami do mego obo- 
zu pod Frzemosznę, wzgląd jed- 
nak na zmęczenie i głód żołnie- 
rza nakazywał mi dostrzec na noc 

do jakiejś wioski, w którejby mo- 
żna głód zaspokoić, wypocząć i 
przespać się. W lasach byli Xylko 
bardzo biedni chałupnicy-węgla- 
rze. trzeba było zatem las chwilo- 
wo opuścić. Przybyliśmy do Le- 
chówka, gdzie nam powiedziano, 
że ledwie co przeszli tędy Moska- 
le. idąc do Łągowa i że ciągle po- 
jcdyńczo kozacy się snują. Nie 
było innej rady, jak tylko prędko 
przebrnąć parę staj ornego pola i 
przejść w nowe pasmo lasku tuż 

przęd Łysą Górą. W- tym to las- 
ku stanęła moja awangarda, wo- 

bec czego chcąc zbadać przyczy- 
nę, pobiegłem naprzód i dowie- 
działem się, że szpica moja dla- 
tego stanęła, bo jakiś oddział po- 
wstańczy nadchodzi a komendant 
mojej awangardy udał się ni 

miejsce, by zbadać kogo spotyka- 
my. Udałem się do szpicy, oba- 
wiając się, czy może znowu nie 
spotykamy Chmielińskiego. Był 
to jednak kto inny, co zaraz 

stwierdziłem, zobaczywszy kon- 
nicę i kilku ze starszyzny, z któ- 
rych jeden w białej konfcderatce 
rozmawiał z moim oficerem. Ten 
zobaczywszy mnie zawołał: Pa- 
nie jenerale, oto nasz naczelnik 
major Rębajło!’’ 

Ow z<? starszyzny odwrócił się 
do mnie. a podając mi rękę, po- 
wiedział: “Witam cię majorze, 
jestem Bosak, a to pułkownik Ku- 
rowski Ani jednego ani dru- 
giego nic znałem. Kurowskiego 
tylko ze słuchu z jego sławetnej 
wyprawy na Miechów, gdzie w 

mieście kazał swej kawaleryi ata- 
kować wroga w domach, wskutek 
czego zniszczył najpiękniejszy 
kwiat młodzieży. Dowiedziawszy 
się. że Kurowski to obywatel za- 

gonowy. który przedtem nigdy 
nie służy* wojskowo, zrozumiałem 
będzie dla każdego, dlaczego wy- 
nik operacyi Kurowskiego mógł 
być nieszczęśliwym. Prawdziwą 
radość odczułem, gdy mi generżł 
Bosak zaprezentował mego daw- 
nego druha i serdecznego przyja- 
ciela, majora Szameta, jako ko- 
mendanta swej kawaleryi. 

Generał Bosak wywarł na mnie 
bardzo dodatnie wrażenie, wzro- 

stu był bardziej jak średniego, o 

rysach twarzy nader łagodnych i 
ujmujących, blondyn o niebies- 
kich oczach i miłem spojrzeniu. 
W iedziałem, ii był on pułkowni- 
kiem w rosyjskiem wojsku w 

gwardyi carskiej i z wypraw na 

Kaukazie przynosił na usługi po- 
wstania doświadczone zdolności 
wojskowe i partyzanckie. Przy 
swojej dobroci, miłem obejśsiu 
się, zjednywał sobie zaraz na 

wstępie serca wszystkich. 
Na zapytanie, co tu porabiam, 

opowiedziałem szczegółowo histo- 
ryę mego oddziału, zawezwanie 
mnie przez Chmielińskiego i cha- 
rakterystyczne momenty naszego 
rozłączenia się aż do tej chwili. 

Po tym moim raporcie odezwał 
się Kurowski: “Generale! na ra- 

zie z braku oddziału Chmieliń- 
skiego zabierzmy ze sobą na św. 
Krzyż oddział majora Rębajły, 
gdyż tam piechota będzie nam 

pótrzebną’. Generał zamyślił się, 
a ja tymczasem zabrałem głos: 

'P. generał zezwoli, iż ewrócę 
jego uwagę, że na św. Krzyżu nie 
mamy eo robić. Mam pewne wia- 
domości. ie tam jest tylko jeden 
staruszek ksiądz, i podeszła wie- 
kiem gospodyni i że .żywności 
tam ani dla siebie ani dla koni 
nie znajdziemy, nadto Moskale za 

Langiewicza czasów* często na- 

wiedzali i przeszukiwali ten kla- 
sztor, zatem znają tam każdą 
kryjówkę. 7. tych przyczyn odra- 
dzałem najusilniej udania gię z 

kawaleryą na Sw. Krzyż, zwra- 

cając jeszcze i na to uwagę, że 
czereda Czengierego w dniu dzi- 
siejszym przeszła tędy do Lągo- 
wa, zapewne zatem tam zanocu- 

je a w dniu jutrzejszym albo 
wyruszy szukać Chmielą na św. 
Krzyżu, miasteczka lezącego na 

głównym trakcie z Szydłowa 
przez Lągów do Kielc”. 

Wysłuchawszy mego przedsta- 
wienia odezwał się pierwszy Ku- 
rowski w te słowa: “Jesteś mało- 
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stkowego ducha majorze! żeby— 
nie wiem — jakie siły moskiew- 
skie chciały nas w klasztorze za- 

czepić, to zanim wy drapią się na 

górę pod mury. my wszystkich 
wystrzelamy, dlatego pierzemy 
piechotę ze sobą, tam będziemy 
się organizować, tam kazałem 
zwozić broń. ubrania, kożuchy — 

więc zająć klasztor musimy na 

jakich dwa tygodnie". 
— Możemy — odrzekłem — 

tylko nie będziemy mieli żywno- 
ści. bo nieprzyjaciel może nic bę- 
dzie w klasztorze nas atakował, 
ale otoczy i wygłodzi na>. Wszy- 
stkie moje przedstawienia nie o- 

siągnęły celu, postanowiono za- 

tem. ażebym z kawaleryą genera- 
ła maszerował na Św. Krzyż. Po- 

słuszny być musiałem rozkazowi, 
mimo pewnej naszej zguby. 

Dwudniowy marsz piechotą po 

różnych wertepach, nader uciąż- 
liwy po kamieniach pod górę kla- 
•itomą, nadwyrężyły mi nogę 
stłuczoną w bitwie pod Czerni- 
chowem, gd> koń padł podemuą. 
Dwóch żołnierzy musiało mnie 
pod ręce ująć ł prowadzić, ledwie 
że o 4 popołudniu wydrapaliśmy 
się do klasztoru. 1 co znaleźliśmy? 
Jak mówiłem, starego zakonnika 
i starą gospodynię, Katarzynę — 

bramy dwie były wywalone, tak 
samo odrzwia do sieni i ganków 
— w korytarzach i celach przera- 
żająca panowała wilgoć, czuć by- 
ło stęchliznę. Pozajmowaliśmy 
cele i ze znużenia pokładliśmy się 
na ziemię, z rzadka pokrytą sło- 
mą. Ł:żek ani mebli nie było a 

czy generał i Kurowski wygod- 
niejszy spoczynek znaleźli, nie 
wiem, jak niemniej jak się kawa- 
lerya ulokowała. Bóle i silne rwa- 
nie w nodze doprowadziły mnie 
do utraty zmysłów*, prosiłem ko- 
legów. aby mi but ściągnęli, w 

tym też celu trzeba było cholewę 
przeciąż nożem. Pokazało się. że 
nogę od kolan miałem spuchnię- 
tą, w kostce niemożliwie na- 

brzmiałą i siną a w palcach krew. 
Towarzysze postarali się u starej 
Katarzyny o szaflik, konewkę 
wody i jakieś szmaty, obmyto mi 
nogę i mokrem płótnem owinię- 
to. Ból o tyle się zmniejszył, żem 
zdołał usnąć. 

Budzą mnie. cicho — światła 
ani ognia niema, żołnierze biega- 
ją po celach dla ogrzania się, gło- 
dni. narzekają*na generała i Ku- 
rowskiego i oie byłbym się dzi- 
wił. gdyby w tym rozpacznym 
stanie byli uciekli z klasztoru. 
Lewandowski doniósł mi, że ge- 
nerał wy słał* do Słupi kilku kawa- 
lerzystów z oficerem dla zare- 

kwirowania prowiantów dla woj- 
ska, a obroku dla koni, przy czetu 

zaopatrzywszy go w monetę, po- 
lecił w razie oporu płacić gotów- 
ką za wiktuały -w myśl żądanej 
ceny. Rekwizycj a powróciła, lecz 
bez żywności, donosząc, że w 

Słupi i okolicy moc wroga, a wi- 
ktuałów nic dostaniemy nawet po 
wymarszu Moskali, bo oni wszy- 
stko zjedzą i zrabują. (Wskazałem 
Lewandowskiemu, iż miałem ra- 

cyę, ostrzegając generała. 
(C. d. n.) 

MJSUftSZA I NilWI-ISZA FURTKA 
•trrttt Uriim mmh. Ii ta* 2 *7 | Ckr 
rym Nnlm-Piiłtli. toiryuMi lurty, 

mm. a**. ima. rMcucu « im. 
P«Ue« tlą Wbmn I>uct>«w.e4iiw ■ t H«»» 
Ttnrtyrt. h Mia Oai isluiowtM 
liWk gtr>r—>iwm l pl«wi»rit4a» 

W. 8ŁOMIN8KA 
1025 Mllwaa*t« Ava. WIskiRMt 

OMtOAO#, ItLINOIt 

Bell Phont Kenslnftoa 7G3 Założona 1887 r. 

LUDWIK RAUCHUT 
Kajataraza I Największa Polaka Fabryka 
Ciiloraia 1 kompletnych ubiorów dla 

Stowarzyszali Wojsk Polskich Band I Kapel 
I wiwItMk prtjbartw t)riącr«h «aii Zarawaala Wjrrablaaiy 4 

UUtiilutan Paliki* I iairjkakikłr, Siarfj I Oiinaki 114. 
CalliMMkik pal* a a f. S. P. Blaia, ap*4a<* ehalewki 
I kap*-BU |I.H. Pu >kAr/aar ■ klaat.ą iwkolą |l.00 

Plaaet* pa pi^kci <Incmwica katalagl paliki*. 

LUDWIK RAUCHUT 
1520 W. 4-łl> Straat Phlladalphia, Pa. 

DLA GRUP 
Związku Nar. Polskiego 
Kitątlri Kwitowe, K wttaryusse, Listy ł Koper- 
ty ■ nagłówkami. Raporty dla chorych Itp 
mada każde Grupa nabyć w Administracji 
Plam Rwiąakowyeh pa następującej cenią: 

bMM Iwttow* (la cricaMw 
Zw.Yl. f. a a(pawladnta»ni ro- 
MMri (a munala podtt- 
Mw. patetea^aga i Ł p. wyataa- 
cująw aa Im łl. Ohm m 
>trtiin>l— hu mmii .. DC. 

towarayatwa lab (ram* aawWa 
200 kwitów jprawaiytii v katą- 
iacakę. Wyatawte takowa 
4* wypłaty aa kaayara. a podpi- 

li. 00 
...fLM 

n. (a 

takowa 
Wymawia 

<dy Knrriijfl od 
Aa osi 

■ po- 

listy z odpowiednim oafM»- 
kiera towarzystwa, iwa IMxll 

SAO sztuk.1121 
000 wik.02.00 

1000 wtok.00.00 

kiera towsrcyecwa 
SAOsotnk.01.20 
000 sztok.0170 

.02.00 

Ososrty 
SN na I oa 1 tydzieO.0120 
000 1 01.70 
SAO " 1 typodafta.0170 
000 2 .......02-20 
200 4 • 02.20 
000 4 02.70 

KaiątM kwitowe 
na akladzis. kwttaryuaza. listy, 
koperty i zaparty draka jemy na 
umówieni* Obok tapo draka nafta 
Związkowa podejmuje wszelkie 

Ki—tyticyt, KaifUd, Karty wtaytm I Mn-m, 
layraŃnk, Btlaty, Programy balowo i koncertowe, 
Plakaty, Afleao, Tabola, Cyrkularna Itp. Po eony i ob- 
jaśniania «4noaapoa aiy do WSZELKICH ROBOT DRU- 
KAHUCH, naloty piaać do: 

DZ 
1409-1408 W. DlwtaUa SL, CHICAGO, U* 


