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Harcerzom poległym w 1920 r. 

W tym roku, 15 sierpnia, minęła bardzo ważna rocznica w historii Pol-
ski, a mianowicie 80 rocznica "Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej" w 1920 ro-
ku, zwanej "Cudem nad Wisłą". 

To 80 lat temu wysiłkiem całego narodu i dzięki bohaterstwu żołnierza 
polskiego, został odparty barbarzyński najazd bolszewicki, co ocaliło Pol-
skę przed nową okrutną niewolą. 

O tej ważnej rocznicy trwałą pamięć zachowuje pruszkowskie środowi-
sko dawnych harcerzy i harcerek. Wiąże się to z udziałem harcerzy prusz-
kowskich w obronie Polski w 1920 roku. 

80 rocznicę uczczono w sposób szczególnie uroczysty. Uroczystości 
odbyły się w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny w Zbikowie. Na terenie tej parafii bowiem 80 lat temu harcerstwo 
pruszkowskie przejawiło działania niepodległościowe. 

W dniu 15 sierpnia b.r. w Żbikowskiej świątyni licznie zgromadzili się 
dawni harcerze i harcerki oraz ich rodziny. Towarzyszyły im ich historycz-
ne sztandary: I Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej, 22 i 71 Mazowieckiej 
Drużyny Harcerskiej i Hufca Szarych Szeregów "Zielony Dąb". Obecne 
były też poczty sztandarowe pruszkowskich organizacji kombatanckich: 
Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Kombatantów RP, Stowarzyszenia Pol-
skich Kombatantów i Związku Sybiraków. 

O godzinie 12 rozpoczęła się uroczysta Msza Św., którą celebrował ks. 
proboszcz Józef Tchórz, on też wygłosił piękną homilię. Następnie doko-
nano uroczystego aktu - odsłonięcia i poświęcenie tablicy pamięci, ofiaro-
wanej przez dawnych harcerzy i harcerki, zawsze wiernych Bogu i Polsce. 
Tablica ta z jasnego marmuru o wymiarach 72 χ 115 cm., z wizerunkiem 
Matki Boskiej Częstochowskiej, krzyżem harcerskim i napisem "Harce-
rzom Obrońcom Polski w 1920 r." została umieszczona w prawej nawie 
kościoła. Tablicę poświęcił ks. proboszcz Józef Tchórz. Przed zakończe-
niem Mszy okolicznościowe słowo i podziękowanie w imieniu organizato-
rów wypowiedział Tadeusz Jaros. 

Podniosłą uroczystość zakończyła pięknie odśpiewana wzruszająca 
modlitwa harcerska "O Panie Boże Ojcze Nasz...". 
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Po Mszy Św., w sali parafialnej odbyło się spotkanie obecnych na uro-
czystości dawnych harcerzy i harcerek. 
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