
Historia 205 pułku piechoty ochotniczej im. Jana Kilińskiego 

Kaszyński  Tadeusz uczeń Gimnazjum w Turku. W dniu 31 lipca mając 16 lat, na 

ochotnika wstąpił do 205 pułku piechoty w stopniu szeregowego poległ w dniu 

11.VIII.1920 pod miejscowością Przewodowe najprawdopodobniej otrzymał postrzał w 

klatkę piersiową. Pogrzeb odbył się w Turku w dniu 12 października 1920 roku. 

Ppor. Wacław Formanowicz w składzie dowództwa 205 Ochotniczego Pułku Piechoty im. J. 

Kilińskiego 

w czasie przygotowań do obrony Warszawy w 1920 r. 

W lipcu 1920 roku, w obliczu zagrożenia bytu odrodzonej Rzeczpospolitej przez postępującą 

nawałę bolszewicką, rozpoczęto, pod egidą Inspektoratu Armii Ochotniczej, formowanie 

oddziałów w celu obrony kraju. Utworzony w tym czasie 205 pułk piechoty składał się z 

ochotników a organizowały go kadry trzech zapasowych, legionowych pułków piechoty: 32, 

36 i 5, stacjonujących wówczas w Warszawie. Pierwsze prace organizacyjne rozpoczęły się 

na początku lipca 1920 roku, a już 19 lipca Dowództwo Okręgu Generalnego Warszawa 

wydało rozkaz l. dz. tj. 5887, Org. na podstawie, którego nakazano „formowanie baonów 

[batalionów] I/205 i II/205. Liczba ochotników przy każdym baonie zapasowym nie może 

przekraczać 1200 - 1500 ludzi..." (skróty cyfrowe oznaczały bataliony 1 i 2 należące do pułku 

205). W tymże rozkazie została ogólnie unormowana sprawa obsady stanowisk oficerskich: 

„stanowiska dowódców od baonu wzwyż obsadza Ministerstwo Spraw Wojskowych. 

Numeracja baonów: numer baonów ochotniczych odpowiada numerowi baonu zapasowego z 

dodaniem liczby 200. Pułki ochotnicze noszą numer tych baonów zapasowych z dodaniem 

liczby dwieście, przy których formuje się dowództwo pułku." 

Kompanie 1 i 2 należące do I batalionu zostały umieszczone w Szkole Handlowej im. 

Zielińskiego przy ulicy Koszykowej 9 oraz w szkole im. Królowej Jadwigi w alejach 

Ujazdowskich. W tych ostatnich „koszarach" mieściło się również dowództwo batalionu. W 

dniu 23 lipca rozpoczęto formowanie 3 kompanii, która otrzymała rejon kwaterunkowy 

wspólny z 2 kompanią. Rozkaz pułkowy nr. 1. z dnia 25 lipca 1920 r. zatwierdził obsadę I 

batalionu w sposób następujący: 

dowódca batalionu - kpt. Wilczyński Adam 

adiutant - ppor. Kraśnicki Jan 

dowódca kompanii 1. - ppor. Mikoś Władysław 

subaltern6 - ppor. Pieczka Jan 

dowódca kompanii 2. - ppor. Białous Stefan 

subaltern - ppor. Damasiewicz Roman 

dowódca kompanii 3. - ppor. Formanowicz Wacław 

subaltern - ppor. Szuwajew (Rejtan) Aleksander 



dowódca kompanii 4 - ppor. Jakóbowski Jan 

lekarz batalionu - por. lek. Janisławski Jan 

oficer gospodarczy batalionu - Szymański Władysław (urzędnik wojskowy XI stopnia) 

Stan pierwszego batalionu w chwili wyjścia w pole wynosił (poza wymienionymi oficerami) 

853 szeregowych, w tym 35 podoficerów. W przestawionym wyżej pierwotnym składzie 

dowództwa I batalionu następowały później zmiany. Do batalionu wcieleni zostali ppor. 

Marian Güntner7, który objął czasowo dowództwo 3 kompanii (za ppor. Wacława 

Formanowicza ?), oraz ppor. Zwoliński, tóry otrzymał dowództwo 4 kompanii. 

 

Oprac. Bartosz Stachowiak, dyrektor Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera. 

 


