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11. Antoni Gradowski - symbol udziału harcerzy w obronie Płocka

Autorzy: uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza 
Korczaka w Płocku
Opiekun grupy: Joanna Winiarska

„Harcerz żyje dla Polski;
myśli on i pracuje, aby była potężną i wielką 

i aby była wolną i zjednoczoną" 
ks. Jan Paweł Mauersberger

Antoni Gradowski - ur. 21 września 1905 r.  
Pochodził z rodziny o bogatych tradycjach nie-
podległościowych. 
Uczęszczał do II-go Gimnazjum Polskiej Macie-
rzy Szkolnej (obecnie - Liceum Ogólnokształcące  
im. Stanisława Małachowskiego w Płocku).
18 sierpnia 1920 roku zgłosił się do pomocy żoł-
nierzom w okopach. Pełnił funkcję sanitariusza, 
roznosił amunicję i prowiant. 
Identyfikowany jest z obroną Płocka, choć według 
aktu zgonu „o godzinie dwunastej w południe 
został zabity przez bolszewików przy okopach  
w Płocku”. 
Początkowo pochowany w tzw. Bratniej Mogile 
w Trzepowie. Po kilku dniach na prośbę matki  
z grobu wydobyto ciało 14 - letniego Antoniego 
i 26 sierpnia 1920 r. pochowano go na cmentarzu 
przy ul. Kobylińskiego w Płocku.
Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Walecz-
nych - rozkazem Naczelnego Dowództwa Nr 19 
z 14 maja 1921 r. Aktu dekoracji grobów 16 maja 
1921 r. dokonał delegat Naczelnictwa ZHP ppor. 
Władysław Nekrasz w obecności komendanta 
okręgu płockiego ZHP Klemensa Jędrzejewskiego 
i miejscowych harcerzy. 
Dziś jego imię nosi jedna z płockich ulic. Antolek Gradowski - szkic

ul. Harcerza Antolka Gradowskiego w Płocku
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Jednym z wyróżników obrony Płocka był aktywny udział  
harcerzy.
W sierpniu 1920 r. na terenie miasta Płocka pozostali najmłod-
si druhowie (starsi zgłosili się do służby na froncie). Harcerze 
zwykle z racji młodego wieku pełnili funkcje pomocnicze m.in.: 
donosili żołnierzom amunicje, kopali okopy, ale niekiedy znaj-
dowali się też na pierwszej linii walki. Czego rezultatem była 
śmierć trzech harcerzy uczestniczących w walkach: 

 − Antoniego Gradowskiego w okopach koło „Stanisławówki”,
 − Stefana Zawidzkiego na ul. Kościuszki,
 − Antoniego Łukaszewskiego (zmarł w szpitalu w Gostyninie).

Pięciu harcerzom uczestniczącym w obronie Płocka przyznano 
Krzyże Walecznych. 
Byli to Tadeusz Jeziorowski, Józef Kaczmarski i Jan Wichrowski 
oraz pośmiertnie Antoni Gradowski i Stefan Zawidzki. 

Młodzi obrońcy Płocka nie wahali się w pierwszym szeregu ryzykować własnym życiem. 
„Harcerstwo płockie nie rzuciło w tych dniach cienia na swój sztandar młodzieńczy, niewielu ich 
w mieście zostało po zapisach do armii ochotniczej, a ci, co zostali, to dzieci. Ale te właśnie dzieci 
zapłonęły ambicją, wyrywając się czem prędzej z domu i pędząc tam, gdzie właśnie największe 
niebezpieczeństwo” ( W. Nekrasz, Harcerze w bojach...). 

Płockie Harcerki
Na słowa uznania zasługują także płockie harcerki, które w ramach Harcerskiego Pogotowia Wojen-
nego, wykonywały różne funkcje pomocnicze: 

• pomagały przy kopaniu okopów, 
• pracowały w biurach wojskowych, 
• zaopatrywały żołnierzy, 
• opiekowały się rannymi.

Dla opieki nad walczącymi założyły sekcję „matek chrzestnych”, zorganizowały gospodę, w któ-
rej wydawały ponad 300 obiadów dziennie i donosiły żywność obrońcom barykad. Gdy była taka 
potrzeba, stawały pośród walczących, by w czasie walk ulicznych smarować tłuszczem rozgrzane 
karabiny i podawać je żołnierzom. 
Kierowniczką Pogotowia Wojennego Harcerek w Płocku była Eugenia Grodzka-Pniewska. 

Kalendarium wydarzeń z 18-19 sierpnia 1920 r.
 − 18 sierpnia 1920 r. 

• ok. godz. 13.30 dotarcie bolszewików na przedpola Płocka,
•  walka artylerii polskiej flotylli wiślanej z bateriami rosyjskimi,
•  wycofanie się dowództwa i artylerii polskiej z miasta w kierunku mostu,
• plądrowanie Płocka,
• organizowanie improwizowanej obrony przez ludność cywilną (mężczyźni, kobiety i dzieci) 

wraz z pozostałymi w mieście żołnierzami; budowanie barykad i walki w różnych punktach 
miasta przez całą noc;

 − 19 sierpnia 1920 r. 
• od świtu kontrnatarcie wojsk polskich,
•  ok. godz. 11.00 oddziały nieprzyjaciela wyparte z miasta.


