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Marian Franciszek Przyłuski 
herbu Lubicz 

[p. str. 124b oraz 125b Albumu] 
  

 
 

Marian Przyłuski urodził się 4 kwietnia 1891 roku w Żarnowcu, gdzie spędził 
pierwsze lata swojej młodości. Szkołę średnią kończy już w Sosnowcu, dokąd 
rodzina przeprowadziła się z uwagi na pracę jego Ojca. 

W roku 1908 wyjeżdża na studia do Szwajcarii, skąd po drugim roku Wy-
działu Budownictwa Lądowego, za namowa swojego kolegi, opuszcza Szwaj-
carię i razem wyruszają do Ameryki Północnej1.  

Celem wyjazdu jest Alaska i nowe tereny na których odkryto złoto. Posiada-
jąc jednak nadzwyczaj skromne środki finansowe, postanawiają ukryć się na 
jednym ze statków wypływających do jednego z portów amerykańskich. 

Wybór trafia w Hamburgu na niemiecki rudo-węglowiec "Kiehl". Ukrytych w 
ładowni drobnicy odkrywa załoga już na pełnym morzu. Szczęście im sprzyja. 
Kapitan statku, z pochodzenia Czech, podchodzi do pasażerów na gapę z 
duża dozą wyrozumiałości, podyktowanej również brakiem kompletnej załogi. 

Marian Przyłuski zostaje pisarzem okrętowym i buchalterem prowadzącym 
księgi kasowe statku. Mniej szczęścia ma jego kolega. Trafia do maszynowni 
okrętowej jako III-ci palacz. 

Jest początek kwietnia 1912 roku, kiedy "Kiehl" staje na Atlantyku przed 
polem lodowym. W nocy z 14 na 15 kwietnia załoga obserwuje na kierunku 
północnym światła fajerwerków. Mając uszkodzoną radiostację nie mogli ode-
brać sygnałów SOS tonącego w odległości około 20 mil "Titanica". 

O tragedii dowiadują się dopiero na redzie nowojorskiego portu handlo-
wego. Tam też otrzymują informacje od brokera, że ładunek węgla sprzedany 
został odbiorcy w Rio de Janeiro. 

Kapitan nie zgadza się na wysadzenie obu w porcie. 
W Rio po wyładunku ładunku i załadunku bananów "Kiehl" powraca do Eu-

ropy przez Nowy Jork.  
Tam po serdecznym pożegnaniu z kapitanem, otrzymując 50 dol. obaj scho-

dzą na ląd. Autostopem trafiają do Kalifornii i zatrudniają się na plantacji po-
marańczy. 
                                                            

1
 Opis wydarzeń pochodzi z pamiętnika mojego Dziadka Mariana Przyłuskiego. 
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Jako niedoszli adepci sztuki budownictwa lądowego, za zgodą właściciela 
plantacji, wprowadzają nowy system nawadniania i rezerw wody na wypadek 
suszy. W krótkim okresie stają się obaj nadzorcami plantacji2. 

Prace przerywa wiadomość o wybuchu I Wojny Światowej i tworzeniu się 
pierwszych oddziałów wojska - legionów. 

Po zakończeniu swojej działalności na plantacji i uporządkowaniu spraw ad-
ministracyjnych postanawiają powrócić do Polski. Ich celem było zaciągniecie 
się do wojska polskiego. 

Wracają z końcem grudnia 1914 roku. 
Po pięciu miesiącach odpoczynku Marian Przy-

łuski składa deklaracje wstąpienia do legionów. 
W maju 1915 roku skierowany zostaje z grupa z 

okręgu Dąbrowskiego do Szkoły Podchorążych w 
Kamieńsku. 

Szkołę kończy w stopniu sierżanta z przydzia-
łem do nowotworzonego 6 pułku piechoty legio-
nów. 

Już we wrześniu 1915 roku wyrusza w składzie 
5 baonu na front. 

W składzie baonu walczy w kolejnych walkach 
6 pp Legionów pod Maniewiczami, Kostiuchnówką, 
Kuklamii, Kamieniuchą oraz w słynnych bojach le-
gionów pod "Polska Góra". 

Tam w okopach po raz pierwszy styka się z ka-
walerzystami 1-go pułku ułanów Legionów, stojących w odwodzie baonu. 

Szczególnie jeden z kawalerzystów budził podziw, donosząc w ogniu kara-
binów maszynowych Rosjan amunicję na wysunięte pozycje 6 pułku. Tym 
drwiącym sobie z ognia nieprzyjaciela kawalerzystą był przyszły generał, po-
rucznik Wieniawa Długoszowski. 

Wspólne chwile spędzone pod ogniem w okopie zaowocowały prawdziwą 
żołnierska przyjaźnią. To wówczas oboje obiecali sobie, że jeśli Bóg da i po-
zwoli, będą chrzestnymi swoich dzieci. 

Wieniawa wywiązał się z okopowej obietnicy. Czy Marian dotrzymał słowa, 
tego dziś nie jesteśmy w stanie sprawdzić.  

W czasie krótkiego urlopu, wraz z przyjacielem, 
chor. Stanisławem Targowskim, odwiedza w ma-
jątku Chwałki koło Sandomierza krewną Targow-
skiego, Zofię Targowską-Malczewską. 

Tam poznaje córkę Zofii, Marię, swoją przyszłą 
żonę3. 

Ślub biorą późną jesienią 1916 roku.  
                                                            

2
 List do rodziców z 18.08.1913 

3
 W młodości Maria (moja Babcia) opowiadała mi o tym pierwszym spotkaniu w Chwałkach. 
Na moje pytanie, co szczególnie urzekło ją w młodym podoficerze, odpowiedziała krótko: "piękne brązowe 
oficerki". 

 

Maria Targowska 
 

Stanisław Targowski 
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W połowie 1917 roku ma miejsce w legionach Piłsudskiego kryzys przysię-
gowy. 

Z polecenia Piłsudskiego zdecydowana większość legionistów (I i III Bry-
gada) odmawia składania przysięgi cesarzowi Niemiec, co doprowadza w lipcu 
1917 do ich internowania w Szczypiornie i Beniaminowie. 

Marian Przyłuski wraz z kadrą oficerską byłego (rozformowanego) 6-go oraz 
5-go pułku piechoty Legionów zostają internowani i 27.07 trafiają do Beniami-
nowa. 

 
 

Beniaminów 1917;  
ppor. Przyłuski stoi trzeci z lewej wśród oficerów byłego 6 pułku piechoty Legionów 

 

 
 

Beniaminów 1917; ppor. Przyłuski [drugi od prawej] z oficerami byłego 5 i 6 pułku piechoty Legionów. 
Drugi od lewej por. Grot-Rowecki 
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Beniaminów 26.12.1917 
Kartka z życzeniami noworocznymi, wysłana do Państwa Targowskich w Winiarach, 

gdzie zatrzymała się jego żona Maria. 
 

W czasie internowania, w dniu 17 stycznia 1918 rodzi się we dworze Tar-
gowskich w Ciepielowie jego pierwsza córka Hanna. Dzięki znajomości jed-
nego z Targowskich z oficerem niemieckim w sztabie garnizonu w Warszawie, 
udaje się uzyskać czasowe zwolnienie Przyłuskiego już w marcu 1918. 

Do Beniaminowa już nie wraca. 
W maju 1918 wstępuje do POW. (Polska Organizacja Wojskowa) 
Działa w okręgu Radomskim. 
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Z dniem 1 marca 1918 r. zatwierdzony zostaje Dekretem Rady Regencyjnej 
w stopniu podporucznika. 

Dekretem tym zatwierdzony w tym samym stopniu zostaje również Stani-
sław Targowski. 

W listopadzie 1918 r. wstępuje do Wojska Polskiego z przydziałem do re-
zerwy oficerskiej. 

Wraz z innymi oficerami byłego 6 pułku piechoty współdziała przy odtwa-
rzaniu pułku. 

Na krótko jest odkomenderowany do DOG (dowództwo Okręgu General-
nego) w Warszawie i skierowany do Ministerstwa Spraw Wojskowych, gdzie 
zostaje adiutantem swojego szwagra, ppłk. Jana Malczewskiego, kierownika 
w departamencie lotnictwa ministerstwa. 

Po reaktywacji 6 pułku piechoty (początkowo tylko baonu szturmowego sfor-
mowanego w Radomiu) bierze udział w walkach z Ukraińcami, potem w wal-
kach o Lidę, Duneburg i w ofensywie na Kijów. 

Pułk ponosi wówczas znaczne straty, które uzupełnia na Lubelszczyźnie. Z 
nadwyżek formuje się baon szkolny. Po awansie na porucznika wchodzi w 
skład baonu jako dowódca kompani. 

Baon skierowany do Płocka szkoli się intensywnie. Bierze udział 14 sierpnia 
1920 w obronie miasta, w czasie której por. Przyłuski, będąc oficerem placu i 
z-cą dowódcy obrony, odznacza się bohaterską postawą, za co odznaczony 
zostaje Krzyżem Walecznych i Krzyżem Obrony Płocka. 

 

 
 

Płock; kpt. Przyłuski po dekoracji Krzyżem Walecznych. 
Na lewej kieszeni Krzyż Wytrwałości, pierwsza odznaka pułkowa 6-go pułku 
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Po Wojnie Polsko-bolszewickiej, decyzją władz wojskowych, stałym garni-
zonem 6-go pułku piechoty zostaje Wilno. 

Przyłuski, nie chcąc z rodziną przenosić się do Wilna, występuje z prośbą o 
przeniesienie. 

W roku 1922 otrzymuje decyzje o przeniesieniu do 4-go pułku piechoty le-
gionów w Kielcach na stanowisko dowódcy batalionu. 

Z tym miastem zwiąże się do chwili wybuchu II Wojny Światowej. 
Również z końcem 1922 roku na świat przychodzi jego trzecie dziecko, Kry-

styna. 
Urodzony w 1920 roku Jędrzej umrze w wieku kilkunastu lat na od klesz-

czowe zapalenie opon mózgowych. Pochowany jest na Starym Cmentarzu w 
Kielcach. 

Kapitan Przyłuski angażuje się w sprawy miejskie, realizując wiele inicjatyw. 
Z końcem 1929 roku rodzi się w kręgach wojskowych pułków, mających stały 
garnizon w Kielcach, idea budowy domu żołnierza o charakterze domu kultury. 

Idea budowy nabrała konkretnego kształtu z chwilą założenia Stowarzysze-
nia "Dom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. Józefa 
Piłsudskiego w Kielcach". Członkami założycielami oprócz kpt. Przyłuskiego 
był dowódca 2 Dywizji Piechoty gen. Zulauf, dowódcy pułków garnizonu kie-
leckiego: ppłk. Bigo, ppłk. Ostrowski oraz przedstawiciele władz miasta. 

 

 
 

Decyzja wojewody Kieleckiego z dnia 30.01.1933 o rejestracji Stowarzyszenia 
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Ostatnia strona aktu założycielskiego  z podpisami członków-założycieli 
 

Gmach projektu znanego architekta Edgara Aleksandra Norwertha. Otwar-
cie gmachu nastąpiło już po śmierci Marszałka Piłsudskiego w dniu 11 listo-
pada 1935 roku. 

Po otwarciu gmachu Przyłuski zamieszkał w nim na pierwszym piętrze. 
 

 
 

Dom PWiWF w dniu otwarcia 11 listopada 1935 roku 

 

Kpt. Marian Przyłuski, będąc od 1932 roku Komendantem Placu Kielce, zo-
staje wojskowym administratorem Domu PWiWF. 



- 8 - 

 

Początkiem 1939 roku otrzymuje awans na majora. Na tym stanowisku za-
staje go 1 września 1939 r. wybuch wojny. Pułk 28 sierpnia odchodzi na miej-
sce planowanej koncentracji mobilizacyjnej. W Kielcach pozostaje część rekru-
tów. Szybkie postępy Wehrmachtu powodują opuszczenie przez tę grupę gar-
nizonu 4-go pułku już w dniu 3 września. 

W składzie tego oddziału wyrusza również Przyłuski. 
Zgodnie z rozkazami oddział ten kolejno maszeruje do kolejnych miejsc 

koncentracji najpierw 2 Dywizji Piechoty, a po jej rozbiciu kieruje się na połu-
dnie ku granicy rumuńskiej, którą po 17 września przekracza. 

Tak jak większość naszych żołnierzy Przyłuski zostaje internowany i osa-
dzony w obozie Targu Jiu, skąd w kwietniu 1940 r. ucieka i wraca do kraju. 

Po wielu trudnościach dociera do rodziny, która po zajęciu Kielc przez Niem-
ców zamieszkała w majątku Buczek koło Dwikoz, który Przyłuski kupił od Tar-
gowskiego, wuja swojej żony w 1935 roku. 

Tam w trudnych, okupacyjnych warunkach stara się zorganizować wspólną 
egzystencje. 

Nie trwa to długo. Już w sierpniu aresztowany przez SiPo trafia do oflagu. 
Najpierw Dorsten i finalnie do oflagu Doessel VI B na terenie Westfalii. 

Zajmuje się hodowlą roślin i studiowaniem zagadnień z zakresu rolnictwa. 
Prowadzi korespondencję z żoną w kraju i swoim szwagrem płk. pilotem 

Janem Malczewskim w Anglii. 
Ginie w dniu 27 września 1944 roku po wybuchu bomby lotniczej, zrzuconej 

prawdopodobnie pomyłkowo, przez wracający z nalotu na Berlin samolot 
aliancki. Sprawa ta do dnia dzisiejszego nie została wyjaśniona. 

 

 
 

Ostatni wizerunek mjr. Mariana Przyłuskiego utrwalony w akwareli przez por. Nawrockiego 14.06.1944 roku 
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Świadectwo zgonu Mariana Przyłuskiego 
 

Marian Przyłuski odznaczony był: 
Krzyżem Walecznych 

Kawalerskim Krzyżem Restituta Polonia 
Srebrnym Krzyżem Zasługi 

Krzyżem Niepodległości 
i wieloma innymi odznaczeniami i medalami. 

 
Pochowany jest na cmentarzu w Doessel. 

 
opr. Jacek Skoczylas 


