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WPROWADZENIE 

Pośród różnorodnej korespondencji przechowywanej w zbiorach specjal-
nych Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zachował się jeden list pisany 
przez Józefa Hallera do Karola Sługockiego (sygn. R. 02). Generał w liście do 
harcmistrza jest bardzo serdeczny choć odczytać też można pewną melancholię 
i rozczarowanie czasami, w których żyje. Pierwsze słowa listu wskazują, że pi-
smo Hallera jest odpowiedzią na wcześniejszy list Sługockiego. Do koresponden-
cji dołączona była karta, która niestety nie zachowała się. Z treści listu wywnio-
skować można, iż zawierała ona rekomendację dla harcmistrza poświadczającą 
jego udział w walkach o niepodległość Polski. W kopercie znalazła się natomiast 
fotografia legitymacyjna Sługockiego z adnotacją „Hm. ZHP Kalisz 1935 r.” oraz 
z datą jego urodzin „1.12.1899, Kraków”. List pochodzi z 1935 r., a więc pisany 
był przez Hallera, gdy ten po zamachu stanu w 1926 r. jako polityczny przeciw-
nik Józefa Piłsudskiego został zwolniony ze służby czynnej i przeniesiony w stan 
spoczynku. Zamieszkał wówczas w Gorzuchowie na Pomorzu, gdzie prowadził 
gospodarstwo i pozostawał w opozycji do rządów sanacyjnych1.

SYLWETKA GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 
I JEGO ZWIĄZKI Z KALISZEM

Warto przypomnieć, że autor listu – Józef Haller2 – był jednym z najbardziej 
znanych oficerów w Wojsku Polskim. Urodził się 13 sierpnia 1873 r. w podkra-

1  Krzysztof Tarka, „Sprawa przyjazdu do Polski gen. Józefa Hallera w 1957 roku”, 
Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/2 (252) (2015): 174.  

2  Szerzej zob.: Stefan Aksamitek, Generał Józef Haller. Zarys biografii politycznej 
(Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1989); Marek Orłowski, Generał Józef Haller 1873-
1960 (Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2007); Józef Haller, Pamiętniki z wyborem 
dokumentów i zdjęć (Londyn: Veritas, 1964).
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kowskich Jurczycach, jako syn Henryka i Olgi z Tretterów, właścicieli majątku 
ziemskiego. Wychowywał się w rodzinie o głębokich tradycjach patriotycznych i re-
ligijnych. W 1895 r. ukończył studia na Wydziale Artylerii Akademii Wojskowo-
-Technicznej w Wiedniu, po czym do 1910 r. służył w armii austro-węgierskiej. 
Z wojska wystąpił w stopniu kapitana i przeniósł się na wieś do majątku w po-
łudniowowschodniej Galicji. W przededniu Wielkiej Wojny poświęcił się pracy 
społecznej oraz niepodległościowej. Wykorzystując swoje doświadczenia z lat 
młodzieńczych spędzonych w rodzinnym majątku zaangażował się w działalność 
Towarzystwa Kółek Rolniczych we Lwowie. Z wielkim zapałem zaangażował 
się w działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz powstający w Ga-
licji ruch skautowy3.

Po wybuchu wojny w sierpniu 1914 r. kpt. Haller został na krótko zmobilizo-
wany do armii austriackiej. Niedługo później przystąpił do organizacji Legionu 
Wschodniego, formacji będącej zalążkiem słynnej II Brygady Legionów, w któ-
rej służyło około tysiąca Sokołów, w tym wielu jego podopiecznych z okresu 
przedwojennego4. Grupa Hallera, awansowanego na podpułkownika w grudniu 

3 Gen. Józef Haller (1873-1960) patriota, żołnierz, polityk. Opracowanie tematyczne 
[online] https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/150/plik/ot-654_internet.
pdf [dostęp: 19 października 2020].

4  Rola gen. Józefa Hallera w kształtowaniu polskiego skautingu-harcerstwa była 
olbrzymia. Jego wychowankowie zasilili Drużyny Sokole, Drużyny Bartoszowe, pierwsze 

Portret gen. Józefa Hallera. Zakład 
Fotograficzny Rychalski Studio 
(Cleveland), 1923. Źródło: Biblioteka 
Narodowa, sygnatura F.87470
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1914 r., stacjonująca w rejonie Rafajłowa-Osmołoda, otrzymała zadanie obrony 
Przełęczy Rogodze Wielkie. Rafajłowa, leżąca ponad 750 metrów nad poziomem 
morza, była enklawą polskości na obcej ziemi – jak się okazało, legioniści sta-
cjonowali w niej prawie 4 miesiące. W międzyczasie z pomocą sprzymierzonych 
żołnierzy oraz cywilnych robotników zbudowali tam tzw. Drogę Legionów, li-
czącą ok. 7 km długości trasę, która łączyła rejon Rafajłowej i Przełęcz Rogodze 
Wielkie5 i zapewniała przeprawę dla pojazdów kołowych. Na trasie wzniesiono 
okazały drewniany krzyż, na którym umieszczono później wiersz: 

Młodzieży polska,
patrz na ten krzyż!
Legjony polskie
dźwignęły go wzwyż,
Przechodząc góry,
lasy i wały
Do Ciebie Polsko,
i dla twej chwały.

Autorem tych słów był legionista Adam Szania6.
W omawianym liście do Sługockiego Haller zaakcentował bitwę pod Rafaj-

łową i walki legionistów w obronie karpackiej przełęczy. Podkreślił heroiczność 
żołnierzy oraz wartość „dobrze spełnionego obowiązku w służbie ojczystej”. 
Świadomość, że swoją walecznością Haller oddał ważną przysługę ojczyźnie 
pomagała mu niejednokrotnie przetrwać czas, kiedy czuł, że ideały upadają. Pi-
sał dalej do harcmistrza: „Szczęśliwi Ci, którzy mają ideały we wspomnieniach 
życia swego, które są im kojącym balsamem na rany zadane niskością i brutalno-
ścią oraz niesprawiedliwością”. 

Dziś Rafajłową (obecna nazwa – Bystrica), leżącą w obwodzie iwanofran-
kowskim na Ukrainie, zamieszkuje ok. tysiąc osób. O walkach legionistów z lat 
1914-1915 w tym rejonie przypominają pomniki i cmentarze znajdujące się we 
wsi oraz wielu okolicznych miejscowościach.

drużyny harcerskie, bataliony I i II Brygady Legionów. Rezultaty jego aktywności 
w harcerstwie w sposób pośredni podsumował marszałek Józef Piłsudski w swej odezwie 
do harcerzy z 29 czerwca 1921 r. Zob. Marian Marek Drozdowski, „Refleksje o roli gen. 
Józefa Hallera w dziejach Polski”, Niepodległość i Pamięć 21/3-4 (47-48) (2014): 337. 

5  Nazywanej przez Austriaków Pantyrską; w pamięci Polaków zapisała się jako 
Przełęcz Legionów.

6  Waldemar Kowalski, Bitwa pod Rafajłową – bój legionistów w obronie karpackiej 
przełęczy [online] https://dzieje.pl/artykulyhistoryczne/bitwa-pod-rafajlowa-boj-legionistow-
w-obronie-karpackiej-przeleczy [dostęp: 19 października 2020].
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Legioniści przy krzyżu na Przełęczy Legionów, 1914
Źródło: Szlakiem Józefa Piłsudskiego. Warszawa: Wydawnictwo „Ra”; 1939; s. 61

Żołnierze Legionów Polskich pod Rafajłową podczas działań 
na froncie wschodnim. 1914 r. Źródło: NAC
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W 1916 r. Haller został komendantem II Brygady Legionów Polskich. Wio-
sną 1918 r. przejął dowództwo nad II Korpusem Polskim na Ukrainie i otrzymał 
awans na generała brygady. Wraz z Brygadą przeszedł szlak bojowy począwszy 
od wspomnianej potyczki z kozakami pod Rafajłową w październiku 1914 r., 
poprzez ciężkie boje pod Mołotkowem (1914) i Rarańczą (luty 1918 r.) aż po 
bitwę, tym razem z Niemcami, pod Kaniowem w maju 1918 r., w ramach po-
łączonych sił II Brygady i II Korpusu Polskiego. W październiku 1918 r. objął 
dowództwo nad Armią Polską we Francji. W kwietniu następnego roku na czele 
„błękitnej armii” wrócił do Polski. 10 lutego 1920 r. generał, jako dowódca frontu 
pomorskiego, dokonał w Pucku symbolicznych zaślubin Polski z morzem, wrzu-
cając pierścień do Bałtyku. Podczas polsko-sowieckiej wojny 1920 r. Haller był 
generalnym inspektorem Armii Ochotniczej, wszedł też w skład Rady Obrony 
Państwa. W latach 1921-1926 był generalnym inspektorem artylerii. Aktywnie 
działał także społecznie – w Polskim Czerwonym Krzyżu, w Związku Hallerczy-
ków, Związku Harcerstwa Polskiego (w latach 1920-1923 był przewodniczącym) 
oraz w Akcji Katolickiej i Sodalicji Mariańskiej.

Warto wspomnieć, że 16 maja 1921 r. odbyło się w Kaliszu spotkanie gen. 
Józefa Hallera, ówczesnego przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego, 
z harcerzami Okręgu Kaliskiego. Donosi o tym notka zamieszczona w „Gazecie 
Kaliskiej”, w której czytamy: 

Z powodu sprawy przejęcia majątku harcerskiego „Łęgów”, które od-
było się w sobotę, 14 maja, generał broni Haller nie mógł przybyć na czas 
i przyjechał do Kalisza dopiero w niedzielę po południu, powitany na dworcu 
przez przedstawicieli 29 p. Strzel. Kaniowskich i Komitetu Obywatelskiego. 
– Z dworca gen. Haller udał się do ks. Prałata J. Sobczyńskiego, gdzie za-
mieszkał, pojechał do Naczelnika Państwa, który znajdował się w Starostwie. 
Wieczorem gen. Haller był na raucie w kasynie oficerskim, na drugi dzień zaś 
z rana o godz. 9-ej dokonał w nowym parku przeglądu harcerzy kaliskich, 
o których wyraził się nadzwyczaj pochlebnie. O godzinie 11-ej w południe 
w obecności gen. Hallera odbyła się rewja 29 p. Strzel. Kan. na łęgu tynieckim, 
o godzinie zaś 1-ej w południe wydany został na jego cześć obiad w kasynie 
oficerskim, w którym oprócz oficerów pułku przyjęli udział pułk. Małachow-
ski, pułk. Sikorski, delegatki z Warszawy, artysta Wiktor Grąbczewski i Józef 
i Antoni Radwanowie. […] 

W prywatnej rozmowie po obiedzie generał Haller obiecał przyjechać do 
Kalisza jeszcze raz w początkach czerwca lub we wrześniu, aby dokonać deko-
racji wszystkich ochotników z Kalisza i okolicy odznakami Komitetu Obywa-
telskiego Obrony Państwa. Oprócz tego we wrześniu odbędzie się w Kaliszu 
ogólno-krajowy Zjazd Harcerstwa Polskiego. 

Po południu generał Haller wyjechał do Marchwacza, skąd udał się z po-
wrotem do Warszawy7.

7  „Generał Haller w Kaliszu”, Gazeta Kaliska 89 (1921): 3. 
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Wspomnienie o pobycie generała w Kaliszu odnajdziemy także w „Kronice 
kościelnej Kalisza” ks. Jana Sobczyńskiego. W tomie V ksiądz m.in. odnotował: 

Generał Haller nie mógł przybyć do Kalisza równocześnie z Naczelnikiem pań-
stwa, ponieważ wypadło mu udać się w d. 14 maja do Łękowy, celem przejęcia 
majątku harcerskiego „Łęgów” w Łęczyckiem. Przybył w niedzielę o g. 4 ½ po 
południu. Na dworcu kolei powitali go przedstawiciele 29go pułku i komitetu 
obywatelskiego. Z dworca udał się w towarzystwie mecenasa Wyganowskiego 
i X. Kalinowskiego, prefekta gimnazjum realnego, wprost do gimnazjum filolo-
gicznego (miejskiego), gdzie oczekiwały na niego sodalicje uczniów i uczennic 
szkół średnich oraz nauczycielek. Przywitano go entuzjastycznie. Przemówił 
najprzód Ks. Kalinowski, jako moderator sodalicji, następnie uczeń i uczenni-
ca, przyczem wręczono mu adresy, ozdobione pięknemi winietami. Jenerał Hal-
ler, jako sodalis odpowiedział bardzo serdecznie i wpisał się do ksiąg złotych. 
Następnie pojechał złożyć krótką wizytę Naczelnikowi państwa i przyjechał 
do mnie, gdzie miał przygotowane przyjęcie. Towarzyszył mu adjutant jego 
p. Giejsztor, obywatel ziemski ze Żmudzi, który musiał wobec najazdu bol-
szewickiego opuścić swoje majątki i zamieszkać w Warszawie. W czasie pod-
wieczorku przychodzili do niego z wizytami różni panowie: p. Niemojowski 
z Marchwacza, były Marszałek koronny, pułkownicy Małachowski i Sikorski, 
starosta poznański Wyczyński, Mystkowski poseł do sejmu, prezydenci miasta 
Warszawy Drzewiecki i Kalisza Koszucki[!], i inni. O g. 9 wieczorem udał się 
na kolacyę do starosty a następnie o g. 11 na raut, gdzie nawet tańczył mimo 
to, że na nogę utyka i posługuje się laską. Wrócił o g. 3 rano. Na drugi dzień 16 
maja o g. 9 rano dokonał w Nowym Parku przeglądu harcerzy kaliskich, o któ-
rych wyraził się nadzwyczaj pochlebnie. O g. 11 w południe w obecności jego 
odbyła się na łęgu Tynieckim rewja 29go pułku strzelców kaniowskich, o go-
dzinie zaś 1 wydany został na jego cześć obiad w kasynie oficerskim, w którym 
oprócz oficerów brali udział pułkownicy Małachowski i Sikorski, delegatki 
z Warszawy, artysta Wiktor Grąbczewski i Józef i Antoni Radwanowie. Ppułk. 
Kohutnicki wniósł toast na cześć Hallera, wodza bitwy pod Kaniowem. Z ko-
lei przemawiał J. Radwan, który na podstawie własnych obserwacyi podczas 
pobytu na Podolu skreślił odyseę generała od Kocmania do Serok i zakończył 
swe przemówienie okrzykiem na jego cześć, jako łącznika pomiędzy wszyst-
kimi dzielnicami Polski. Na te dwa przemówienia odpowiedział generał Haller 
i nawiązując do przemówienia J. Radwana w niezwykle barwnej formie opo-
wiadał dalsze dzieje pochodu 2giej brygady aż do bitwy Kaniowskiej, w której 
przyjmowała udział t. zw. 4-a dywizja, będąca jedną z podwalin 29go pułku 
strzelców kaniowskich. Okrzykiem na cześć pułku generał zakończył swe prze-
mówienie. Na zaproszenie przedstawicieli miasta obiecał jen. Haller przybyć 
4 września do Kalisza na zjazd harcerzy, przyczem urządzimy mu godne jego 
zasług przyjęcie. Po obiedzie wrócił do mnie i odpoczął a o g. 5 ½ wyjechał do 
Marchwacza do p. Niemojowskiego. Gen. Haller jest bardzo miłym i sympa-
tycznym człowiekiem, dziwną odznacza się prostotą i naturalnością, ale jest to 
cecha ludzi prawdziwie wielkich. Daj mu Boże zdrowie i długie życie!8

8  Kronika kościelna Kalisza, t. V, 239-240.
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Kolejną wizytę generała Hallera w Kaliszu relacjonowała „Gazeta Kaliska” 
w roku 1922: 

W środę, dn. 1 b.m., jak to już donosiliśmy, przybył do naszego miasta 
z Ostrowa inspektor kawalerji, generał broni, Józef Haller. Generał Haller za-
jechał wprost do koszar 25 p. artyl. pol., gdzie dokonał szczegółowej inspek-
cji, poczem na specjalne zaproszenie udał się do Stow. Rzem. Chrześć., gdzie 
w górnej Sali zebrali się przedstawiciele Rzemieślników, Czerw. Krzyża, Ko-
mit. Obywatelskiego, Sokoła i Skautów. Po przywitaniu generała Hallera przez 
p. Trachalskiego[!] w imieniu rzemieślników i p. Wyganowskiego w imieniu 
Komitetu Obywatelskiego, generał Haller wypowiedział mowę do obecnych, 
w której podkreślił potrzebę zjednoczenia sił narodowych i porzucenia walki 
partyjnej. […]

Nadzwyczaj krótki pobyt generała Hallera w naszem mieście nie pozwolił 
przyjąć go jakby należało, co jednakże generał Haller obiecał wynagrodzić po 
objęciu Górnego Śląska przez Polskę i przyjechać do Kalisza na czas dłuższy9. 

W 1926 r. podczas zamachu majowego gen. Haller, jak wyżej zostało już 
wspomniane, stanął po stronie rządu i prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 
w następstwie czego w połowie czerwca tego roku został zwolniony ze stano-
wiska Generalnego Inspektora Artylerii i przeniesiony w stan spoczynku. W na-
stępnych latach łączył prowadzenie gospodarstwa w Gorzuchowie na Pomorzu 
z działalnością polityczną oraz podtrzymywaniem bliskich kontaktów z polskimi 
kombatantami, zarówno w kraju jak i za granicą, zwłaszcza w Stanach Zjedno-
czonych oraz organizacjami polonijnymi. W 1936 r. wraz z Ignacym Paderew-
skim, gen. Władysławem Sikorskim i Wincentym Witosem był współorganiza-
torem Frontu Morges, a od 1937 r. prezesem Rady Naczelnej nowo powstałego 
Stronnictwa Pracy (SP). 

Po wybuchu II wojny światowej bezskutecznie starał się o przydział do 
Wojska Polskiego, następnie wyemigrował do Francji, gdzie został powołany do 
służby czynnej. Po jej kapitulacji przez Lizbonę dotarł do Londynu. Od 3 paź-
dziernika 1939 r. do 14 lipca 1943 r. pełnił funkcję ministra bez teki w rządzie 
RP na uchodźstwie, przewodniczącego Komisji Rejestracyjnej i Wojskowego 
Trybunału Orzekającego oraz kierownika Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych 
(1940-1943).

Po wojnie pozostał na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii. Od 1949 r. miesz-
kał wraz z żoną Aleksandrą (zmarła w 1952 r.) i synem Erykiem na Ealingu, 
w domu, który wydzierżawił dzięki zbiórce zorganizowanej przez swoich by-
łych żołnierzy, weteranów ze Stanów Zjednoczonych. Jak podają źródła generał 
żył bardzo skromnie, posiadał duży zbiór książek, przeważnie polskich autorów. 

9  „Pobyt Generała J. Hallera w Kaliszu”, Gazeta Kaliska 51 (1922): 3. 
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Do ostatnich chwil życia czytał bardzo wiele, interesował się również życiem 
politycznym i społecznym emigracji. Haller był wielkim patriotą, a zarazem głę-
boko wierzącym i gorliwym katolikiem. Zmarł 4 czerwca 1960 r. w wieku 87 
lat, został pochowany na londyńskim cmentarzu Gunnersbury. Pogrzeb, w któ-
rym uczestniczyło przeszło tysiąc osób, stał się wielką manifestacją narodową 
Polaków. „Błękitny generał” po śmierci wrócił na rodzinną ziemię, 23 kwietnia  
1993 r. trumna z jego prochami została sprowadzona do Polski. Został pochowany  
15 maja w kościele garnizonowym pod wezwaniem św. Agnieszki w Krakowie 10.

KAROL SŁUGOCKI – ZASŁUŻONY LEGIONISTA

Adresat przedstawianego listu, harc-
mistrz Karol Sługocki, nie jest postacią po-
wszechnie znaną, jednak jego działalność 
i dorobek – w kontekście historii i kultury 
Wielkopolski w XX wieku, historii harcer-
stwa oraz kaliskiej oświaty – zostały zauwa-
żone i docenione. Popularyzację biografii 
K. Sługockiego rozpoczęli, z oczywistych 
względów, kaliscy harcerze. Szczególne za-
sługi ma w tym względzie harcmistrz Maria 
Jankowska, która na portalu internetowym 
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ka-
liszu opublikowała wspomnienie zatytuło-
wane „Druhowi harcmistrzowi Karolowi 
Sługockiemu ps. Czarny Żuraw w 120 rocz-
nicę urodzin”11. Sylwetka legionisty zosta-
nie także upamiętniona przez M. Jankowską 
w postaci hasła biograficznego w przygotowy-
wanym IV tomie „Słownika biograficznego 
Wielkopolski południowo-wschodniej”. 

Biografistka podaje, iż ten zasłużony żołnierz, uczestnik walk o niepodle-
głość ojczyzny, nauczyciel, harcerz i instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, 
pseudonim Czarny Żuraw, harcmistrz i działacz społeczny urodził się 1 grudnia 
1899 r. w Krakowie. Był synem Józefa, urzędnika zarządu miejskiego i Anny 

10 Krzysztof Tarka, „Sprawa przyjazdu do Polski gen. Józefa Hallera w 1957 roku”, 182.
11  Maria Jankowska, Druhowi harcmistrzowi Karolowi Sługockiemu ps. Czarny 

Żuraw w 120 rocznicę urodzin [online] http://www.kalisz.zhp.wlkp.pl/druhowi-
harcmistrzowi-karolowi-slugockiemu-ps-czarny-zuraw-w-120-rocznice-urodzin/ 
[dostęp: 19 października 2020].

Karol Sługocki. Źródło: Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk
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z Razowskich. W 1913 r. wstąpił do drużyny skautowej w Krakowie. Następnie 
jako 14-letni skaut krakowski wstąpił ochotniczo do Legionów Polskich w No-
wym Targu. Przeszedł szlak bojowy w Karpatach, brał udział w bitwach pod 
Rafajłową, Zieloną, Pasieczną, Małotkowem i na przełęczach karpackich u boku 
Hallera. Fakt ten potwierdza także prezentowany poniżej list. 

W marcu 1915 r. schorowany został zwolniony z Legionów w Marmaro-
-Sziget i powrócił do Krakowa. Następnie wstąpił do Męskiego Seminarium Na-
uczycielskiego w Krakowie, które ukończył w roku 1921. Zamieszkał w Kaliszu 
i podjął pracę, jako nauczyciel w Szkole Powszechnej im. Konstytucji 3 Maja, 
jednocześnie został opiekunem 4 Kaliskiej Drużyny Harcerzy im. ks. Józefa Po-
niatowskiego przy tej szkole (dziś Szkoła Podstawowa nr 1). W roku szkolnym 
1926/1927 ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski w zakresie wychowania fizycz-
nego w Poznaniu. W latach 1938-1939 był również członkiem 14 Drużyny Har-
cerzy im. Stefana Czarnieckiego przy Szkole Powszechnej przy ul. Żwirki i Wi-
gury w Kaliszu. W 1939 r. pracował także w kaliskim Gimnazjum Handlowym. 
20 kwietnia 1922 r. został mianowany komendantem Okręgu Va kaliskiego ZHP 
z siedzibą w Warszawie. W latach 1922-1926, po jego reorganizacji i przemiano-
waniu na hufiec pełnił funkcję komendanta Hufca Kaliskiego. Następnie do 1939 r. 
był członkiem komendy hufca pełniąc funkcję kierownika referatu wychowania 
fizycznego i wizytatora drużyn.

Był organizatorem wielu obozów harcerskich, obozu przysposobienia woj-
skowego w 1923 r. w Dąbkach na Pomorzu, autorem koncepcji programowej 
i metodycznej zlotów hufcowych. Z reprezentacją Hufca Kaliskiego uczestniczył 
w wielu zlotach harcerskich, m.in. w 1924 r. w I Zlocie Narodowym ZHP w Sie-
kierkach pod Warszawą, a także w 1935 r. w Spale. Warto również dodać, iż był 
redaktorem gazety „Głos Harcerza-Miesięcznik Młodzieży Kaliskiej”.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej został mianowany przez Komendę 
Hufca Kaliskiego szefem służby alarmowo-rejestracyjnej oraz dowodził służbą 
Harcerskiego Pogotowia Wojennego, które rozwiązał zgodnie z decyzją Prezy-
denta Miasta Kalisza Ignacego Bujnickiego w dniu 3 września 1939 r. W związ-
ku z zaleceniem władz oświatowych udał się na wschód i przez Turek, Uniejów, 
Łęczycę, Skierniewice dotarł 6 września do Warszawy. Tam wraz z córką Wandą 
przeżył oblężenie stolicy. W czasie walk obronnych organizował zajęcia opie-
kuńcze dla dzieci z Woli, których rodzice kopali okopy i budowali barykady. Po 
kapitulacji Warszawy powrócił w październiku 1939 r. z rodziną do Kalisza, skąd 
3 marca 1940 r. został wysiedlony do Jasła, a później do Błażkowa. W 1943 r. 
wstąpił do AK zajmując się służbą informacyjną. W początkach lutego 1945 r. 
powrócił z rodziną do Kalisza.

Po wojnie nadal aktywnie działał w harcerstwie. Przyczynił się do powstania 
Harcerskiej Spółdzielni Tekstylnej „Czuj Calisia”, której organizacji i prowadze-
nia podjęła się Mieczysława Kulczyńska „Winia”. W pierwsze powojenne waka-
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cje kierował obozami harcerskimi i uczestniczył w inauguracji pracy odradzają-
cych się drużyn harcerskich. 26 listopada 1945 r. został oficjalnie mianowany ko-
mendantem Hufca Kalisz i pełnił tę funkcję w latach 1945-1948 oraz 1958-1962.

Ponadto Sługocki był aktywnym działaczem Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Pasjonowało go 
zbieranie zabytków kultury materialnej Ziemi Kaliskiej, narzędzi pracy i instru-
mentów muzycznych. W 1959 r. przekazał do Muzeum Okręgowego Ziemi Ka-
liskiej około 200 eksponatów. W 1962 r. opuścił Kalisz, wyjechał do Poznania 
i podjął pracę nauczyciela wychowawcy w niepełnym wymiarze godzin w świe-
tlicy Szkoły Podstawowej nr 41 i w Szczepie Harcerskim im. Szarych Szeregów 
jako jego komendant. Do końca życia aktywnie działał jako instruktor harcerski 
w Hufcu Poznań – Stare Miasto.

Za wierną służbę ojczyźnie, walkę o jej niepodległość, pracę na rzecz oświa-
ty i kultury na rzecz dzieci i młodzieży został odznaczony Medalem Niepodle-
głości i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1937), Odznaką ZHP Szarych Szeregów 
(1943), Medalem Zwycięstwa i Wolności (1945), Krzyżem za Zasługi dla ZHP 
(1946), Złotą Odznaką ZNP(1968), Medalem Za zasługi dla rozwoju Wielkopol-
ski (1970).

Sługocki był dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną – Haliną (1900-1959) 
nauczycielką szkół kaliskich – miał córkę Wandę, która jako Wanda Brymora 
(1929-2009) była ekonomistką, a jej syn Marek Brymora (1954-2017) poetą. 
W 1983 r. harcerstwo kaliskie, w obecności córki, uhonorowało K. Sługockiego 
wpisem do Złotej Księgi Chorągwi Kaliskiej ZHP im. Marii Konopnickiej. Wnuk 
M. Brymora poświęcił mu wiersz „Dziadek” opublikowany w tomiku „Podwó-
rze”. Drugą żoną Sługockiego była Ludmiła Nowak (1901-1972) prof. germani-
styki na Uniwersytecie Poznańskim. 

Harcmistrz zmarł 25 sierpnia 1971 r. w Poznaniu. Został pochowany na 
Cmentarzu Tynieckim w Kaliszu. Spoczywa we wspólnej mogile z żoną Haliną, 
córką Wandą i wnukiem Markiem Brymorą.

***

Prezentowany list nie zawiera odkrywczych treści poznawczych, które zmie-
niałyby nasze spojrzenie na dwie przedstawione wyżej wybitne postacie, zain-
spirował jednak autorkę tych słów do przypomnienia ich zasług. Publikacją listu 
chcielibyśmy uczcić pamięć o bohaterach. Korespondencja jest przyczynkiem do 
biografii Karola Sługockiego i zapisem relacji łączących go z generałem Halle-
rem. Posiada wartość historyczną, jest świadectwem minionej epoki, pamiątką 
przeszłości. Traktując prezentowany list jako źródło historyczne, zachowujemy 
w niniejszym przedruku oryginalne właściwości przekazu.
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LIST GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 
DO HARCMISTRZA KAROLA SŁUGOCKIEGO 

Gorzuchów p. Sarnowo k. Grudziądza 29 marca 1935 r. 

Kochany mój Harcerzu!

Ucieszył mnie Wasz list, bo dosyć często przychodzicie mi na myśl, 
w chwilach wspomnień o czasach walk o niepodległość, kiedy to duch miał 
wyższą wartość od przemijającego ciała, którego tylko o tyle warte jest życie 
o ile w życiu tem spełni swój obowiązek, o ile więc ciało to duchowi służy 
odpowiednio. Dzisiaj natomiast wszystko odwrotnie – duch i w ogóle wszelki 
intelekt stracił wartość  w rachubach życiowych, chociaż tak zwodniczych – nic 
gonitwa za użyciem i ś.ś. ideały, nic że cenione mniej.

Ale to nic, bo to nie może trwać, a wartość prawdziwa, więc i ducha zwy-
ciężyć musi. 

Szczęśliwi Ci, którzy mają ideały we wspomnieniach życia swego, które 
są mi balsamem na urazy zadane niskością i brutalnością oraz niesprawiedli-
wością.

[Szczęśliwi?], Ci którzy prócz pięknych wspomnień na kartach dziejów, 
mają jeszcze nadzieję, że znajdą się w rwącym pędzie ducha tworzącym przy-
szłe karty dziejów. 

Pamiętam Was młodego skautnika coś 14-to letniego, który jako harcerz 
przyboczny żołnierz legjonowy 3 pułku piechoty schodził ze mną przez prze-
łęcz Pantyr12 od [nieczytelne] ku Rafajłowej.

Dzielnie spisaliście się w ten dzień 14-go października i w noc na 15-go 
wczesnym rankiem 15-go października stanęliśmy w Rafajłowej, skąd umknę-
ły na nasz widok Kozackie oddziały.

Z całą przyjemnością potwierdzam Wam to na przyległej karcie z życze-
niem, by Wam się to przydało, ale nic to choćby życzeniom Waszym nie stało 
się zadość, gdyż dobrze spełniony obowiązek w służbie ojczystej starczy za 
wszystko.

Serdecznie Was pozdrawiam
Czuwaj! 

J. Haller

12  Pantyr (1225[1] m n.p.m.) – szczyt w głównym paśmie Gorganów (Ukraina), 
położony w środkowej części pasma – pomiędzy przełęczą Przełęcz Rogodze Wielkie 
(tzw. Przełęcz Legionów), a Czarną Połoniną. 
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LIST GENERAŁA JÓZEFA HALLERA DO HARCMISTRZA 
KAROLA SŁUGOCKIEGO W ZBIORACH SPECJALNYCH BIBLIOTEKI 
KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK

SŁOWA KLUCZOWE: Józef Haller, Karol Sługocki, korespondencja, Kaliskie  
Towarzystwo Przyjaciół Nauk

STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia zachowany w zbiorach specjalnych Biblio-
teki Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk list generała Józefa Hallera do harcmi-
strza Karola Sługockiego. Treść korespondencji opatrzono komentarzem prezentującym 
jej kontekst historyczny. Przedstawiono przede wszystkim biografię nadawcy i odbiorcy 
listu. Szczególną uwagę zwrócono na związki Hallera z Kaliszem.

GENERAL JOSEPH HALLER’S LETTER TO SCOUTMASTER 
KAROL SŁUGOCKI IN SPECIAL LIBRARY COLLECTIONS 
OF THE KALISZ SOCIETY OF FRIENDS OF SCIENCES

KEYWORDS
Józef Haller, Karol Sługocki, correspondence, Kalisz Society of the Friends of 

Sciences

SUMMARY
The article presents a letter from General Józef Haller to scoutmaster Karol Sługoc-

ki, preserved in the special collections of the Kalisz Society of the Friends of Sciences 
Library. The text of the correspondence was annotated with some historical notes. Par-
ticularly, they feature the sender’s and the addressee’s biographies. The focus of these 
notes is on the relationship between Haller and Kalisz.


